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KASEPÄÄ ERI
Haldusreformi eelsel perioodil
töötasid projekti „Tiheda lasteaiahoone energiatõhususe edendamiseks vajalike projekteerimis-ehitustööde teostamine“ ettevalmistuse
ja taotluse koostamisega Kasepää
valla arendusspetsialist Jane Oja ja
ehitusspetsialist Jana Iort.
Tiheda lasteaiahoone peamised
murekohad olid vanad ja külma
ning tuult mittepidavad välisuksed
ning aknad, puudulik soojustus
ja ventilatsioonisüsteemi puudumine.
2017. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga valmistas
ette meetme „Lasteaiahoonetes
energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamine“. Tegemist
oli CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega. Meetme eesmärk oli avaliku
sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe
parandamine, hoonesse tarnitud
energia ja hoone ülalpidamiskulude vähenemine või taastuvenergia
kasutuse edendamine.
Toetuse taotlemise aluseks oli
hoonele koostatud energiaaudit,
et välja selgitada hoone energiakasutus ja energiaklass. Kasepää
Vallavalitsus tellis auditi Termopilt
Tartu OÜ-lt. Koostatud auditist sel-

Tiheda lasteaiahoone uuendamine jõudis lõpule

gus, et lasteaiahoone energiaklass
oli E ja seega ei olnud täidetud
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 03. juuni 2015
määruse nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ järgi
miinimumnõue D-klass.
Audiitori aruandes esitati lasteaia sisekliima ja energiatarbimise
analüüs ning soovitused hoone
energiatarbimise vähendamiseks ja sisekliima parandamiseks.
Säästuettepanekute ülevaatena

esitas audiitor tervikliku rekonstrueerimispaketi. Pakett nägi ette
hoone välisseinete ja sokli soojustuse, olemasolevate pakettakende
väljavahetamise kolmekordsete
pakettakende vastu, välisuste
vahetuse soojustatud metalluste
vastu, rekonstrueerimist vajas
küttesüsteem, välja ehitamist uus
soojatagastusega ventilatsioonisüsteem.
Tiheda lasteaiahoone vastas
kõikidele taotluse esitamise nõue-

tele st, et kõik eeldused projekti
esitamiseks olid täidetud. Oma
nõusoleku andsid projekti esitamisele ka kõik teised ühinevad
vallad. Ja nii taotlus esitatigi ning
sai positiivse otsuse.
Lasteaiale koostatud energiaaudit alusel kuulutasime juulis
2017 välja riigihanke projekteerimisele ja ehitusele, esitasime
pakkumuskutsed omanikujärelevalve leidmiseks ning viisime
läbi ehitustööde põhiprojektide

Kasepää teenuskeskuse piirkonnast
Kasepää teenuskeskuse piirkonna
üldpindala on 40,87 km². Sisemiselt
jaotub territoorium kaheksaks külaks: Raja, Kükita, Tiheda, Kasepää,
Nõmme, Metsaküla, Kaasiku ja
Omedu. 2018. aasta 1. juuli seisuga
elab territooriumil 1191 inimest.
Kasepää teenuskeskuses töötab
täna 11 inimest.
Üks olulisemaid vaatamisväärsusi
on 7 km pikkune tänavküla, mis
kulgeb piki Peipsi järve rannajoont
läbi Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää
külade.
Piirkonna eripäraks on seal elavad vanausulised ja nende sajandeid vanad traditsioonid. Piirkonnas on kaks vanausuliste pühakoda:
Raja vanausuliste palvela, kellatorn, mis on üks väheseid puidust
sakraal-ehitisi Eestis ja Kükita vanausuliste palvela, milles tegutseb
Kikita kogudus.
Samovaride ja vanausuliste kombeid tutvustav näitus “Samovarid ja vanausulised”. Näitusel on
väljapanek paljudest erinevatest
samovaridest. Kollektsioonis on üle
50 samovari, kus kõige vanem on
aastast 1810. Näitusel on võimalus
tutvuda vanausuliste traditsiooniliste esemetega ja kommetega nagu
tee joomine ja sinna kuuluv, riietus,
mööbel, kirikutarvikud, ikoonid jne.
Tegutseb püsinäitus “Peipsi järve
elutuba”, mis jagab Peipsi järve
looduslike tingimustega seotud
teavet ja annab ülevaate Peipsiäärsest elu-olust. Näitusel on üle
kümne käed- külge eksponaadi, 35
kalamulaaži ja Peipsi Järvemakett.
Kasepää on ainus piirkond uues
Mustvee vallas, kus tegutseb kaks
erineva kultuuri keskust. Raja külas
asuv Raja vabaajakeskus on vene
kultuuri ja Kasepää rahvamaja
eesti kultuuri keskusteks. Nii on

see siin ajalooliselt välja kujunenud
ja ei tähenda, et siinsed kohalikud
rahvused omavahel läbi ei saaks.
Vastastikune austus ja sõbralik
koos elamine on Kasepääl iseenesest mõistetav ja just seetõttu ongi
kahe kultuuriasutuse olemasolu
vajalik. Integreerumine ja assimileerumine on kaks erinevat mõistet.
Assimileerumine tähendab oma
rahvuse kaotamist, tavade ja kommete unustamist, sulandumist teise
rahvusesse. Seda me ju ei taotle
ja seetõttu on igati ootuspärane,
et iga rahvus võib säilitada oma
kultuuri ja järgida traditsioone,
mis talle on omased. Niisiis, kuigi
kõrvaltvaatajale võib jääda mulje,
et väiksel territooriumil on palju
kultuurimaju, on nende olemasolu
siiski vajalik, et kohalikud kogukonnad säiliksid ja tunneksid lojaalsust
oma kodukoha suhtes.
Kasepää rahvamaja on kohalikele eestlastele ainsaks kohaks,
kus omavahel kokku saada, tunda
ikka veel kogukonna tunnet (mis
tänapäeval üha haruldasemaks
muutub). Rahvamaja ülesandeks
on korraldada erinevaid ringe ja
sündmusi, et inimestel oleks põhjust kokku tulla. Mida mitmekesisemad on pakutavad tegevused,
seda rohkem inimesi siin kohtub ja
seda rohkem tekib ideid ja soove
oma kodukoha väärtusi säilitada ja
edasi arendada. Heaks näiteks on
2017. aasta sügisel moodustatud
Kasepää Külaselts, mille liikmete
arv kasvas juba loomise hetkel üllatavalt suureks (34 liiget). 2018.
aasta jooksul on külaselts koos
rahvamajaga korraldanud mitu
tähelepanuväärset ja kogukonda
tõeliselt ühendavat sündmust – EV
100 kingitus Eest riigile, Kasepää
külale ja rahvamajale, Avatud

Külaväravad koostöös kohalike
ettevõtjatega ning osalemise Peipsi
Toidutänaval. Kõik need on olnud
edukad, andnud kogemusi ja tahet
edasi tegutseda.
Uued plaanid 2019. aastaks on
tehtud ning ootavad täide viimist.
Meie kõik oleme oma kodukoha üle
uhked ja loodame, et järjest enam
inimesi leiab meid siit Peipsi äärest
ja soovib samuti siia elama tulla ning
Kasepää ja kogu siinne piirkond on
tulevikus ihaldusväärne elupaik ka
uutele inimestele. Kasepää rahvamajas tegutsevad mitmed kultuuriringid ning toimub palju üritusi.
Rahvamajas tegutseb Kasepää näitetrupp, ansamblid Eluõied ja Vingerjas ning koos käib pensionäride
klubi Pilliroog. Kasepää rahvamajas
toimuvad kontserdid, tantsuõhtud,
näitused, töötoad ja kino.
Raja vabaajakeskus pakub elanikele võimalusi eneseteostuseks ja
enesearendamiseks läbi rahvakultuuri ning huvi- ja vabaajategevuse.
Keskuses tegutsevad naisansamblid
Rainka ja Nadezda.
Alates 2016. aasta aprillikuust on
avatud Raja vabaajakeskuse noortekeskus, kus tegutsevad 5–17aastased noored.
Kasepää laululaval viiakse läbi
kõik suvised vabaõhuüritused.
Talvel korraldatakse Kasepää
teenuskeskuse taga rannaalal rahva
kalapüügivõistlust Kasepää Kala.
Aasta suurim sündmus Kasepääl
on suvine Kalevipoja Kala- ja Veefestival.
Raja vabaajakeskuse ülesanded
on väärtustada Kasepää piirkonna elukeskkonda, pakkuda neile
võimalusi eneseteostuseks ja enesearendamiseks läbi rahvakultuuri
ning huvi- ja vaba aja tegevuse.
Noorte ja täiskasvanute huvitege-

vuse võimaluste loomine. Rahvakultuuri säilitamine ja arendamine.
Koostöö Mustvee valla kultuuri,spordi- ja ärindusasutustega.
Raja vabaajakeskus on taas renoveeritud 2015. aastal. See on
suurepärane koht ürituste korraldamiseks: on 200-kohaline teatri- ja
kontserdisaal koos lavaga; 50-kohaline banketisaal, lisaks väliterrass,
köök, fuajee, töötuba ja prooviruum. Vabaajakeskuse ruume on
võimalik välja rentida erinevateks
üritusteks ja sündmusteks.
Alates 2016. a on avatud Raja
vabaajakeskuse noortekeskus, kus
tegutsevad 5–17aastased noored.
Programmi “Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” ressurssidest ellu viidud mitut huvitavat
üritust, töötavad ringid, soetatud
kööginurk, kus pidevalt toimuvad
teemakohvikud, korraldatakse
noorte laagreid, toimuvad ekskursioonid, seikluskasvatuse üritused,
stiilipeod jpm.
2016. aastal loodi Raja vabaajakeskuse baasil MTÜ Peipsi Vene
Kultuuriselts, kuhu kuuluvad ka
vabaajakeskuses tegutsevad naisansamblid Nadezda ja Rainka. Seltsi
põhieesmärgiks on eelkõige kohaliku elu edendamine ja väärtustamine ning kaasa aitamine kohaliku
kultuurielu edendamisele.
Raja vabaajakeskuse traditsioonilised üritused on rahva vanakalendri järgi suuremad pühad: jõulud,
lihavõttepühad, jaanipäev ning
kolme küla (Raja-Tiheda-Kükita)
küla päev, küla laat jpm.
Raja vabaajakeskus on avatud
uutele ideedele ja võimalustele,
loob uued väljundid kultuuritööks
nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulijatele.

ekspertiisi. Töövõtuleping sõlmiti Jõgeva Ehitus OÜ-ga. Projekteerimine jagati eriosadeks:
arhitektuuri osa ehk lasteaiahoone fassaadide põhiprojekti
projekteeris Sirje Projektbüroo
OÜ, ventilatsiooniprojekti koostas
Hendriku Projekt OÜ ja küttesüsteemi rekonstrueerimise Q-E
Grupp OÜ. Ehitusprojektide ekspertiisi viis läbi Ösel Consulting
OÜ. Kogu ehitustegevuse hoidis
kontrolli all omanikujärelevalve

Sven Trofimov Doran OÜ-st.
Ehitustööd algasid selle aasta
aprillis ja lõppesid tähtaegselt
oktoobri keskel sellel aastal.
Projekti kogumaksumus koos
lisatöödega oli 234 487,20 eurot
(sh lisatööd 31 128). KIK-i toetuse summa moodustas sellest 99
705,45 eurot ja valla omafinantseering 134 781,75 eurot. Esitatud
taotluse ja energiaauditi analüüsi
kohaselt oli toetuse algne abikõlbulike kulude maksumus 163
451,55 eurot. Hanke pakkumuste
summa (198 929,20 eurot, madalaim pakkumine) ületas eeldatava
maksumuse ja siit ka projekti
kallinemine.
Lisaks ehituse käigus ilmnenud
ettenägematud lisatööd, mis olid
vajalikud, et saavutada projekti
eesmärk ning terviklik lõpplahendus.
Projekti elluviimise eesmärk oli
saavutada lasteaiahoone energiatõhususe klassilt E klassini C. Kas
me täitsime eesmärgi parandades
tehtud töödega energiatõhusust
ja vähendades hoone ülalpidamiskulusid, selgub kui on teostatud termograafiline uuring, mida
saab teha alles miinuskraadidega.
JANE OJA
JANA IORT

Kasepää raamatukogu
sai uue hingamise
Kasepää Raamatukogu Selts
loodi 1915. aastal 15. oktoobril.
Asutajaks oli tolleaegne õpetaja
August Teder. Aktiivseteks abilisteks olid Mihkel Kaitsa, Johannes
Toit ja Aleksander Toit.
Raamatukogu asus Kasepääl
eramajades. Kuni aastani 1918
asus raamatukogu Linda Oja
majas, hiljem Arnold Tammaru majas. 1931. aastal fond
liigitati.
Liigitajaks oli Evald Kaio. Fond
sisaldas suuremal arvul ilukirjandust ja täienes annetuste varal.
Raamatukogu oli tol ajal kultuurielu keskuseks maal. Rahvaraamatukogu juures tegutsesid
lastekoor, näitering, segakoor,
rahvatantsuring, puhkpilliorkester. Raamatukogu Selts korraldas
ka pidusid. Kuni aastani 1939
asus raamatukogu Arnold Tammaru majas, kes oli ka raamatute
laenutajaks. 1939. aastast asus
raamatukogu Heinrich Rosina
majas.
Peale sõda koliti raamatukogu
Mänd Liidia majja. Juhatajana
hakkas tööle Leida Toit, kes
töötas raamatukogus aastatel
1945–1947. Lühikest aega töötas
juhatajana Linda Mänd.
1950. aastal oli fondis 1860
eksemplari. Sellel aastal tuli tagasi tööle Leida Toit, kes töötas
raamatukogus 1962. aastani.
Tegutses ka rändraamatukogu.
1963. aastast kuni 1998. aastani asus raamatukogu vallamaja
ruumides. Raamatukogu käsutuses oli 35 m suurune ruum, kus
oli kohal lugemiseks neli kohta.

1963. aastal oli fondis 6514 eksemplari. Suurenes lugejate ja
laenutajate arv. Raamatukogus
asus ka kultuurimaja töötajate
töökabinet.
Ajavahemikus 1963–1970 töötas raamatukogus neli erinevat
inimest. 1962–1963 töötas raamatukogus Anne Vooder, 1964–
1965 Ene Einling, 1966–1967
Tiiu Pärn, 1968–1970 Leida Jõgi.
1970. aastal alustas raamatukogus tööd Helju Raudsepp.
1998. aastal paranes märgatavalt raamatukogu materiaalne
olukord. Koliti suurematesse ja
vastremonditud ruumidesse, mis
asusid endises Kasepää koolimajas. Alates 1. augustist 2018 aastal
jäi Helju Raudsepp pensionile ja
uue raamatukoguhoidjana alustas
tööd Merlin Turja.
Kuna valdade liitumisega jäid
ruumid vabaks Kasepää teenuskeskuses (endises vallamajas),
siis otsustati raamatukogu kolida
tagasi endisesse asupaika, kus
tegutseti aastal 1963–1998.
Uued ruumid on ilusad, valged
ja soojad.
Raamatukogu on saanud endale uued heledad ja kaasaegsed
riiulid, mille kinkis meile Mustvee
linnaraamatukogu. Koos Mustvee linnaraamatukogu perega
paigaldasime riiulid ja kolisime
raamatud üle. Lastel on nüüd
lugemis-ja mängutuba.
Raamatukogu pidulik avamine
toimus 1. novembril 2018. aastal.
MERLIN TURJA,
Kasepää raamatukogu
juhataja
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Mustvee Valla TEATAJA

Eelarve koostamisest
Mustvee valla arengukava ja eelarvestrateegia on volikogus vastu
võetud. Need on vallavalitsusele alusdokumentideks eelseisvateks
aastateks tegevuste planeerimisel. Lühikeses vaates koostame esmalt
valla eelarve 2019. aastaks, pikas perspektiivis planeeritakse valla
eelarvet eelseisvaks neljaks aastaks. Eelarve planeerimisel tuleb
vaadata ka kaugemale, sest arengukava on koostatud eelolevaks 12.
aastaks. Nii, et lähiaja tegevusi ja kulutusi planeerides ei tohi kaotada
silmist tulevikuperspektiivi. Üldjoontes kulub valla tulubaas igapäevaste kulutuste katmiseks. Suurima osa valla eelarvest moodustavad
haridusvaldkonna kulutused. Majanduse-, sotsiaal- ja tervishoiu,- kultuurivaldkonna ja valitsemiskulud moodustavad teise suurema osa
eelarvest. Üheselt on selge, et valla tulud ei kata vajalikke kulusid
määral, mis tagaks kõikide valdkondade suurepärase toimimise.
Selleks, et paremini hakkama saada tuleb ümber korraldada valla
majandust ja juhtimisstruktuure. Viie valla ühinemislepingus, mis
kehtib neli aastat, on kirja pandud põhimõtted mida vallavalitsus
peab oma tegevuses järgima. Ühinemislepingut on võimalik muuta
vallavolikogu 2/3 liikmete häälteenamusega. Täna teame, et muudatuste tegemine ühinemislepingusse on vajalik, et ümberkorralduste
tulemusena tekiks võimalus kohaliku elu paremaks korraldamiseks.
Oleme planeerinud kõik suuremad investeeringud (vee- ja kanalisatsiooniprojektid, kergteede ja tänavavalgustuse ehitus, soojamajandus,
sotsiaalprojektid jm) teha toetuste abil. Püüame maksimaalselt kasutada erinevaid toetusmeetmeid nii suuremateks investeeringuteks kui
ka väiksemateks tegevusteks. Eesmärgiks on korrastatud ja turvaline
elukeskkond, head teenused ja üldisele majandusarengule kaasaaitamine. Kokkuhoid igapäevakuludes võimaldab katta omaosalusi
investeeringutoetustes.
Mustvee valla 2019. aasta eelarve on koostamisel. Allasutuste
ettevalmistatud eelarvetaotlusi tutvustavad asutuste juhid komisjonis.
Edasi toimub eelarve tervikpaketi
analüüs ja tasakaalu viimine. Vastavalt Mustvee valla finantsjuhtimise
korrale esitab vallavalitsus eelarve
eelnõu menetlemiseks volikogule
hiljemalt eelarveaastale eelneva
aasta 1. detsembriks.
Vallavalitsuses heaks kiidetud
eelarve eelnõud koos seletuskirjaga esitletakse volikogule hiljemalt
eelarveaastale eelneva aasta novembrikuu istungil.
Heade soovidega,

JÜri MOrOzOV,
vallavanem

Kasepää jäätmejaam
Kasepää jäätmejaam avati 2004. aasta alguses ning see on üks
esimesi omataolisi Eestis. Jäätmejaam asub Kükita külas, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres. Jäätmejaama eesmärk eelkõige piirkonna
jäätmete kogumine, esmane sorteerimine ning taaskasutamine.
Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, paberi- ja papijäätmeid, pakendeid, vanu rehve, kasvuhoonekilet, klaastaarat
ning vanametalli. Osa jäätmetest nagu – rehvid, kasvuhoonekile
ning olmejäätmed toimetatakse Torma prügilasse.

Kasepää jäätmejaam on avatud
valla elanikele
T ja N kell 8.00 – 16.00, L kell 8.00 – 12.00.

Riigivara võõrandamine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise
enampakkumise järgmise Mustvee vallas asuva kinnisasja
müümiseks:
Jõgeva maakond Mustvee vald Võtikvere küla Prügila kinnisasi
(48601:001:0039; pindala 5,33 ha; sihtotstarve jäätmehoidla maa)
– alghind 16 520.-, tagatisraha 1 650.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.12.2018.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee

Уважаемые выпускники!
Ждём вас всех 24 ноября на юбилее школы. Входные билеты на
вечернюю программу 10 €, начиная с 17 ноября 15 €.
Деньги просим перечислять на счёт MVG Kultuuri-arengu sõprade
selts PÄIKESEKIIR EE262200221042999877.
В пояснении указать: год выпуска и фамилии (по школе).
По вопросам проведения вечерней программы обращаться
к координаторам своих классов.

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 08.11., 13.12.2018 kahes keeles koos ajalehega
Vooremaa. Kaastöid ja infot ootame aadressil: krista.pint@
mustvee.ee
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Модернизация здания детского сада
Тихеда подошла к концу

Во время, предшествовавшее
административной реформе, над
подготовкой проекта «Проведение проектно-строительных работ, необходимых для развития
энергоэффективности здания
детского сада Тихеда» и составлением ходатайства работали
специалист по развитию волости
Касепяэ Яне Оя и специалист по
строительству Яна Йорт.
Самыми проблемными местами здания детского сада Тихеда
были старые входные двери и
окна, пропускавшие холод и
ветер, недостаточное утепление
и отсутствие вентиляционной
системы.
В 2 0 1 7 г од у Це н т р эко логических инвестиций (SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus,
KIK) в сотрудничестве с Министерством финансов подготовил
программу «Развитие энергоэффективности и использования
возобновляемой энергии в зданиях детских садов», которая
была связана с доходами, получаемыми с аукционов единиц
объемов выброса СО 2 . Цель
программы состояла в повышении энергоэффективности посредством инвестиций в здания
публичного сектора, снижении
затрат на поставки энергии в
здание и на содержание зданий
или развитии потребления возобновляемой энергии.
Основанием для ходатайства
о субсидии был проведенный в
здании энергоаудит для определения энергопотребления и
энергокласса здания. Волостная
управа Касепяэ заказала энергоаудит у Termopilt Tartu OÜ. Из
составленного аудита выяснилось, что здание детского сада
принадлежало к энергоклассу Е,
таким образом, не было выполнено требование постановления
Министерства экономики и коммуникаций № 55 от 03 июня 2015
г. «Минимальные требования к
энергоэффективности здания»
– класс D.
В отчете аудитора был представлен анализ вну треннего
климата и энергопотребления
здания, а на их основе – реко-

мендации по снижению энергопотребления и улучшению
внутреннего климата. В качестве обзора рекомендаций по
экономии аудитор представил
целостный реконструкционный
пакет. Пакетом предусматривались утепление наружных стен
и цоколя здания, замена имевшихся стеклопакетов на тройные
стеклопакеты, замена существовавших входных дверей на утепленные металлические двери,
отопительная система нуждалась
в реконструкции, а вентиляционная – в строительстве.
Здание детского сада Тихеда
отвечало всем условиям представления ходатайства, т.е. все
предпосылки представления
проекта были выполнены. Свое
согласие на представление проекта дали также другие объединяющиеся волости, так что
ходатайство представили, и оно
было одобрено.
На основании проведенного
в детском саду энергоаудита мы
в июле 2017 г. объявили государственную поставку на проектирование и строительство,

запросили предложения на проведение надзора собственника и
провели экспертизы основных
проектов строительных работ.
Подрядный договор заключили
с Jõgeva Ehitus OÜ. Проектирование поделили на части: основной
проект архитектурной части, т.е.
фасадов здания детского сада
составило Sirje Projektbüroo OÜ,
проект вентиляции разработало
Hendriku Projekt OÜ, а реконструкцию отопительной системы – Q-E Grupp OÜ. Экспертизу
строительных проектов провело
Ösel Consulting OÜ. Надзор собственника за всем строительством осуществлял Свен Трофимов
из Doran OÜ.
Строительные работы начались в апреле этого года и завершились в срок – в середине
октября этого года.
О стоимости проекта: с дополнительными работами совокупная стоимость составила
234 487,20 евро (включая дополнительные работы на 31 128,00).
Субсидия KIK из этой суммы
составила 99 705,45, собственное
финансирование волости – 134

781,75 евро. На основании представленного ходатайства и анализа энергоаудита подходящие
для субсидии затраты изначально составляли 163 451,55 евро.
Сумма оферт тендера (198 929,20
евро, самое низкое предложение)
превышала предположительную
стоимость и привела, в свою очередь, к удорожанию стоимости
проекта. Кроме того, в ходе строительства выявились непредвиденные дополнительные работы,
которые были необходимы для
достижения целей проекта и
целостного окончательного решения.
Цель проекта состояла в достижении в здании детского сада
энергоэффективности от класса
Е до класса С. Достигли ли мы
цели, повысив проведенными
работами энергоэффективность
и снизив расходы на содержание
здания, выяснится после проведения термографического исследования, которое можно будет
провести лишь при минусовых
температурах.
ЯНЕ ОЯ
ЯНа ЙОРТ

О составлении бюджета
Программа развития и бюджетная стратегия волости
Муствеэ волостным советом
приняты. Эти документы являются для волостной управы
исходными при планировании
деятельности на предстоящие
годы. Сначала в краткосрочной перспективе мы составляем бюджет волости на 2019 год,
в долгосрочной перспективе
бюджет волости планируется
на следующие четыре года.
При планировании бюджета
нужно смотреть также вдаль,
потому что программа развития составлена на предстоящие 12 лет. Так что, планируя
действия и затраты на ближайшее будущее, нельзя упускать
из виду перспективу. В общих
чертах, доходная база волости расходуется на покрытие
повседневных затрат. Самая
большая часть волостного
бюджета идет на затраты образовательной сферы. Затраты
на управление сферами экономики, социальной защиты,
здравоохранения, культуры и
управления забирают вторую
по величине часть бюджета.

Однозначно ясно, что доходы волости не покрывают необходимых затрат в степени,
которая обеспечивала бы прекрасное функционирование
всех сфер.
Чтобы лучше справляться, необходимо перестроить
экономику и управленческие
структуры волости. В действующем четыре года договоре
об объединении пяти волостей зафиксированы принципы, которым волостная управа
должна следовать. Договор об
объединении можно изменить
большинством голосов в 2/3 от
членов волостного совета. Сегодня мы знаем, что введение
изменений в договор об объединении необходимо именно
для того, чтобы в результате
преобразований возникла возможность лучше организовать
местную жизнь. Реализовать
все крупные инвестиции (проекты водоснабжения и канализации, строительство велосипедных.
МаСТЕР-КЛаСС по живописи маслом

ЭТО УНИКаЛЬНаЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТВОВаТЬ СЕБЯ НаСТОЯЩИМ
ХУДОЖНИКОМ!
Всего за 1 мастер-класс вы
окунетесь в мир живописи и
напишете авторскую эффектную картину под руководством профессионального преподавателя.
И, вне сомнения, вместе с
нами вы посмотрите на окружающий мир новым взглядом!
Занимаемся
небольшими
группами, до шести человек.
Сюжет- картины, пейзаж.
Опыт владения техникой
масляной живописи не требуется.
ВСЕ живописные материалы
предоставляются.
Стоимость занятий зависит
от размера выбранного Вами
холста:
20 х 30 см – 40 euro
30 х 40 см – 50 euro
40 х 50 см – 60 euro
40 х 80 см – 80 euro
50 х 60 см – 75 euro
50 х 70 см – 75 euro
50 х 80 см – 85 euro
60 х 80 см – 85 euro

50 х 100 см – 90 euro
70 х 100 см –100 euro
Преподаватель мастер-класса познакомит вас с материалами и подробно расскажет об
их назначении, объяснит и покажет принципы смешивания
красок, продемонстрирует поэтапность работы. И, наконец,
после вводной части вы расправите крылья и приступите
к исполнению вашей работы
под пристальным присмотром
преподавателя.
Занятия будут проходить в
Раяском Центре Досуга c 6-9
декабря. Необходимо заранее
зарегистрироваться по телефону 5225966 или по эл. почте
vabaajakeskus@kasepaa.ee
Преподает мастер-класс художник из Таллинна Юрий
Подорванов.
Смотрите ссылку с открытия
выставки https://yuriset.com
ПЕРСОНаЛЬНаЯ ВЫСТаВКа ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РаБОТ ЮРИЯ ПОДОРВаНОВа
ПРОЙДЕТ В РаЯСКОМ ЦЕНТРЕ ДОСУГа С 19 НОЯБРЯ ПО
9 ДЕКаБРЯ.
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Mustvee Valla TEATAJA

Kohtume raamatukogus!
Ja ongi nad läbi saanud...
Iga-aastased raamatukogupäevad, mis toimusid 20.–30.
oktoobrini tunnuslause „Kohtume raamatukogus!” all. Raamatukogud saavad võimaluse sel
ajavahemikul erilise tähelepanu
all olla ja pakkuda oma külastajaskonnale palju põnevat ja
harivat.
Meie raamatukogus algasid
üritused sel aastal 22. oktoobril, kui ettelugemispäeva
raames käisid külas Mustvee
lasteaia lapsed. Põnevust ja
teadasaamist pakkus NutiAkadeemia, mis õpetas algajatele ja
vähekasutajatele nutiseadmete
kasutamist.
23. oktoobril toimunud kohtumisõhtu kirjaniku ja luuletaja
Jelena Skulskajaga oli südamlik
ja soe. Ta rääkis oma raamatute
sünnist ja põnevatest kohtumistest erinevate kultuuritegelastega.
24. oktoobril asusid meie
raamatukogus laenutajate rolli
valla tuntud inimesed. Lugejad
said raamatute laenutamise
vahepeal nõu küsida valla maakorraldajalt Reili Toomingalt ja
ehituse peaspetsialistilt Jana
Iortilt.
„Kätt proovis” raamatukoguhoidja rollis olles ka vallavo-

likogu esimees Aivar Saarela.
Lugemissaalis sai avatud „spordinurk”, kus meie külastajatel
on võimalus trenažööridel
sportlikult aega veeta.
25. oktoobril toimunud tervisetunnis rääkis Mustvee apteegi
proviisor Kristi Väits uuematest
toodetest apteegiriiulitel. Ta jagas ka hüva nõu ravimihüvitise
saamise osas.
29. oktoobril oli huvilistel
võimalus kohtuda autorinukkude valmistaja Gerri Orgmaga.
Kuna terve oktoobrikuu vältel
oli raamatukogu lugemissaalis
üleval Gerri ägedate nukkude
näitus, siis oli huvilisi kohtumas
palju ja nukumeister vastas
paljudele küsimustele.
Raamatukogupäevad lõpetasime traditsioonilise rõdukontserdiga. Kahjuks vedas tänavune ilm meid alt ja suure tuule ja
külma tõttu pöörasime rõdule
selja ja Mustvee muusika- ja
kunstikooli lapsed laulsid, mängisid pilli ja lugesid kauneid
vaheluuletusi raamatukogu
lugemissaalis. Kõigil oli soe ...
Ilusat sügise jätku ja kohtume
ikka raamatukogus!
LAIdI ZALEKEšINA,
Mustvee linnaraamatukogu
direktor

Valla esimene ühismatk õnnestus
Idee tähistada Mustvee valla
esimest aastapäeva tekkis seoses
sellega, et varem kuulusid külad,
mis piirnevad raudteetammiga hoopis endise Avinurme ja
Lohusuu valla koosseisu. Nii
tuligi Hõimupäeva matka mõte
– lõimumine Mustvee valla lõunapoolsemate küladega.
Soovisime matka korraldada
MTÜ Piilsi Küla Seltsi liikmetena
ning valisime projekti meeskonda Avinurme kultuurijuhi
Toomas Tikerperi ning MTÜ Avinurme Pritsimeeste Seltsi, kuna
varasemad koostöökogemused
nendega olid positiivsed.
Otsustasime, et matk algab
kahest lähtepunktist: Mustvee
poolt Valga-Tartu-Jõhvi maanteelt Avinurme rongi poole ja
Avinurme rongi juurest Mustvee
poole. Jätsime matkajal endal
valida, kui pikk tema rännak
on. Võimalikud olid variandid: 8
km – keskpunkti; 16 km – keskpunkti ja alustuskohta tagasi või
ühest lähtest teise; või koguni
32 km ehk siis läbida marsruut
kaks korda. Kõiki variante kasutati. Neile, kel jõuvarud otsa
said, oli võimalus kasutada bussi
keskkohast koju ja lõpp-punktist
alguspunkti tagasi.
Et pikka sirget matkarada
igav läbida ei oleks, oli matkajal
võimalik saada infot raudtee-

tammiga piirnevate külade ja
legendide kohta ning tutvuda
vaatamisväärsustega: Alltoa kivi
ning Linnanõmme küla, millega
on eraldi seotud Kalevipoja
legend; Piilsi küla endine jaamahoone; Avinurme Rong, millega
oli võimalus teha tasuta sõit ja
ka Avinurme Kalevipoeg. Kel oli
jaksu rongist edasi minna, võis
tutvuda ka vastvalminud Avinurme Jaamahoonega. Matkaraja
keskosas, endise Piilsi jaamahoone juures, oli kahest otsast
saabunud osalejate lõimumine.
Meeleolumuusikat mängis akordionil Johannes Haav. Toimusid
lõbusad tegevused nagu näiteks
Hõimupuu ehtimine lintidega
ja tokkide otsa kinnitatud kindad (kinnaste installatsioon),
lehvitamaks neile, kes siitkandi
küladest ära läksid (ära viidi) ja
tervitama neid, kes otsustavad
siia kanti elama tulla, loomulikult lehvitama mööduvatele
matkajatele. Otsisime selleks
puhuks materjali EELK Avinurme koguduse ja OÜ Maamaitse
taaskasutusest. Puidust varred
andis Alfrina OÜ ebastandardsete toodete laost. Neile kõigile
koostöö eest suur tänu!
Loomulikult olid keskpunktis
omal kohal sõnavõtud ja tervitussõnad korraldajatelt.
Matkal andis huvitava ülevaa-

te raudtee kasutamisest, tähtsusest kohalikele elanikele ning
jaamahoone ajaloost MTÜ Piilsi
Küla Seltsi liige Linda Kivisild.
Ta elab jaamahoone läheduses
ja on raudtee ajalugu uurinud.
Meil on väga hea meel, et ta
nõustus matkal osalejaid selles
osas valgustama.
Valla esimest aastapäeva olid
tulnud tähistama ka Mustvee
valla ametnikud, nende hulgas
vallavanem Jüri Morozov. Keskpunktis tervitas ta matkal osalejaid, innustas kõiki aktiivselt
liikuma ja õnnitles valla esimese
aastapäeva ning jätkuvalt EV
100 puhul.
Soojendav puljong, mille valmistasid Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna kohalikud
naised, erinevad pirukad ja
suitsukala olid kehakinnituseks.
Minu abikaasal tuli selline idee
– ta soovis projekti kaasata pirukate valmistajad mitte ainult
nendest küladest, mis asuvad
endise raudteetammi läheduses,
vaid erinevatelt tegijatelt kaugemalt ja tal õnnestus muuhulgas
kokku leppida Mustvee valla lõunapoolsemate külaühendustega.
Suur tänu SA Voore Aktiviseerimiskeskus, SA Kalevipoja Koda,
Omedu Ninametsa OÜ, Vadi
muusika-lauluselts Metsakaja,
loomulikult küpsetasid pirukaid

ka korraldusmeeskonnad ise.
Peab ütlema, et heast pirukast
tuleb alati puudu, püüame järgmisel korral rohkem toidupausi
läbi mõelda.
Järgmisel aastal on plaanis
matka korrata, aga stardid on
hoopis Mustvee linnas ja Avinurme uue jaamahoone juures.
Meie meeldivaks avastuseks
oli osavõtjate seas hoopis teisest
piirkonnast inimesi, nt PõhjaEestist (Tamsalu), Kesk-Eestist
(Järva-Jaani) ja Lõuna-Eestist
(Tartumaa ja Rõuge). Kõige
meeldivam üllatus oli muidugi
projekti eesmärgi täitumine – EV
100 raames 100 osalejat. Osalejaid oli kokku 102, muuseas
ka hobune ja koer. Kõikidele
osalejatele suur tänu! Soovitame
hoida oma vormi, sest matkasid
tuleb veel.
Projekt Hõimupäeva matk sai
rahastuse SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuselt ning
Mustvee vallalt.
Küllap osa inimesi luges juba
Vooremaas avaldatud intervjuud
Hõimupäeva matka kohta. Selles
lehes parandame vea ja teatame,
et Vooremaas 25. oktoobril ilmunud hobusega pildi autor on
Ester Kalder.
PIRET HAAV,
MTÜ Piilsi Küla Selts

Arengu- ja eelarvekomisjoni III kvartali teemad
III kvartalis toimus kaks arengu- ja eelarvekomisjoni koosolekut: augustis ja septembris.
Koosolekutel arutati järgmisi
teemasid (teatud valik):
1. Mustvee valla finantsjuhtimise kord. Kord sätestab eelarve
ülesehituse ja liigendamise põhimõtted, eelarve ja lisaeelarve
koostamise, menetlemise ja vastuvõtmise ning avalikustamise
nõuded ja korra jne. Komisjon
kiitis korra heaks.
2. Mustvee valla arengukava
2018–2030.
Mustvee valla arengukava eelnõu avalik väljapanek toimus
perioodil 28.08.–10.09.2018.
Avalikud arutelud toimusid 4.–10.
septembrini viies eri piirkonnas
(Voore, Lohusuu, Avinurme, Kasepää, Mustvee). Kokku osales
avalikel aruteludel 123 inimest.
Avaliku väljapaneku ja avalike
arutelude käigus esitati ettepanekuid kokku 23. Lisaks arengukavale arutati avalikel aruteludel
lisateemana ühistranspordiga
seonduvaid küsimusi. Komisjon
tegi mõned ettepanekud, mida
muuta ning kiitis eelnõu heaks.
3. Mustvee valla 2018. aasta I
ja II lisaeelarve. Finantsjuht Heli
Viiberg tutvustas Mustvee valla
2018. aasta I ja II lisaeelarvet ja
seletuskirja. I lisaeelarve tulud
98 101 eurot, kulud 98 101

eurot. II lisaeelarve tulud olid 9
669 eurot ja kulud 9 669 eurot.
4. Kasepää ÜVK II etapi
omaosaluse garanteerimine.
Abivallavanem Enn Kurg selgitas, et on vaja uut otsust,
kuna eelmises otsuses oli kirjas,
et taotletakse toetust SA KIK
Keskkonnaprogrammi 2018 I
voorust. Nimetatud voorust kahjuks toetust ei saadud, seetõttu
esitatakse nüüd taotlus II vooru
ja vastavalt tuleb muuta otsuse sõnastust. Eelmise taotluse
puuduseks oli, et potentsiaalseid
liitujaid on vähe. Komisjon kiitis
eelnõu heaks.
5. Soojatootmise lepingu pikendamine SW Energiaga Voore
kooli katlamajas.
Vallavanem Jüri Morozov
selgitas, et hakkepuidu katlamaja vajab rekonstrueerimist.
Olemasoleva teenusepakkujaga
lõpeb leping 01.01.2019. Et
teenusepakkujal oleks kindlust
investeeringu tegemiseks, soovivad nad sõlmida pikaajalist
lepingut (kuni aastani 2030).
Komisjon toetas pikaajalise lepingu sõlmimist SW Energiaga.
6. Suuremate valla ürituste
2018. eelarved (Kalevipoja kalaja veefestival, Mustvee linna
päev, Lohusuu kalurite päev ja
laat).
Kuulati Laidi Zalekešina et-

tekannet. Mustvee linna päeva
põhilise korraldusmeeskonna
moodustab kolm liiget, lisaks
abilised (Mustvee Linnavara OÜ,
Heiki Tupits, koolide majandusjuhid) ja vabatahtlikud. Ürituse
mastaap on suur. 2018 toimunud
üritusega teeniti tulu 40 000
eurot. Peale kulude tasumist
jäädi kasumisse 9 000 euroga.
Suurimad kuluartiklid: esinejate kulud 18 000 eurot, lava- ja
helitehnika kulud 4 000 eurot,
turvameeskonna kulu 1 800
eurot. Müüdi 4 000 laada piletit,
õhtusel kontserdil oli orienteeruvalt 1 800 inimest. Kauplejaid
oli kokku 250. Mustvee linna
päevale eelnenud promenaadikontserdi jaoks on taotletud ja
saadud projektitoetust.
7. Kuulati Terje Lille ettekannet. Kalevipoja kala- ja veefestivali kohta – üritus toimus 14.
korda. Järgmisel aastal ürituse
juubel, plaanis tähistada suurejoonelisemalt. Ürituse põhikontseptsioon on välja kujunenud
ammu, üritatakse lisada järjest
uuendusi – nt põnevad töötoad,
atraktsioonid, võistlused jne.
Tegemist ei ole pelgalt laadaga
vaid siiski festivaliga, laat on
vaid üks osa tervikust. Soovitakse külastajatele enam tutvustada
kohalikke traditsioone, eluviise
ja kultuuri. Ürituse kulud – 23

000 eurot. Tulud – 24 000 eurot
(toetust ürituse korraldamiseks
saadi sponsoritelt, KULKA-lt,
PRIA-lt). Kasum – 1 400 eurot.
Külastajaid üritusel oli üle 3 000
tuhande.
8. Kuulati Heli Viibergi, kes kandis ette Lohusuu teenuskeskuse
haldusjuhi Einar Hinno kirjalikult
saadetud ettekande. Ürituse tulud
– 9 770 eurot (PRIA, Mustvee Vallavalitsus). 65 erinevat kauplejat.
Üritusel osalesid: kohalikud taidlejad, Kalanduse teabekeskus, kes
valmistas erinevaid kalaroogasid
ja toimusid ka erinevad õpitoad,
kalateadlane Elor Sepp, Viru
Vangla, kes tutvustas oma tööd
ja esitles töövahendeid. Toitlustega tegelesid neli müügiplatsi.
Laadapäeva peaesinejaks oli 2
Quick Start.
9. Kuulati Aivar Saarela ettekannet. Avinurme tünnilaat –
üritust korraldab MTÜ Avinurme
Tünnilaat. Ei sõltu valla eelarvest. Ürituse korraldamisega
on alati plussi jäädud. Saadud
kasum on investeeritud alati
kogukonna heaks. Orienteeruvalt müüdi käesoleval aastal 10
000 piletit.
10. Mustvee valla eelarvest
ühenduste toetamise kord.
Kord reguleerib Mustvee valla
eelarvest eelarveaastaks ühenduste toetuse taotlemist, taot-

luste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle
järelevalve teostamist. Komisjon
kiitis eelnõu heaks.
11. Mustvee tervisekeskuse
omaosaluse garanteerimine.
Kuulati Jüri Morozovi ettekannet. See, et projekti omaosaluse
summa, mis pandi paika ühinemislepinguga, ei kata ära hanke
ehituse hinda, oli ette näha juba
ammu. Mitmeid kordi on hinna
suhtes peetud läbirääkimisi
ehitajaga. Täiendavalt on vaja
investeerida 140 000 – 160 000
eurot. Omaosalust on vajalik
garanteerida 285 000 eurot.
Kiirabile uusi ruume ei tule, see
oleks veelgi suurendanud summat. Kiirabi jääb olemasolevatesse ruumidesse Tartu tn 28 majas.
12. Avinurme koolihoone refinantseerimine.
Kuulati Heli Viibergi ettekannet. Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (edaspidi
ERKAS) on pakkunud vallale
võimalust koolihoone välja osta.
Ostmine peaks toimuma peale
30.11.2018, siis oleks maksumus
ilma käibemaksuta. Summa 1 033
509 eurot. Praegune liising kehtib
aastani 2031. 2018. aastal tuleks
liisinguga seotud kulud kokku 62
400 eurot. Kui hoone välja osta
saaks vald säästa rendi ja käibemaksu arvelt aastas 15 123 eurot.

Komisjon võttis info teadmiseks.
Otsuse langetamisega ei peaks kiirustama, tuleb kaaluda erinevaid
võimalusi, et leida vallale kõige
soodsam lahendus.
13. Majandusvaldkonna reform (vesi ja kanalisatsioon,
soojamajandus).
Kuulati Enn Kure ettekannet.
Vesi ja kanalisatsioon – Emajõe
Veevärgi esindajad on käinud
Mustvee linnas asuvate objektidega tutvumas. Olemasolevate
varade nimekiri on koostatud ja
saadetud ülevaatamiseks. Protsess on pooleli. Peab selguma
kas Emajõe Veevärk soovib ja mis
tingimustel on nõus vee- ja kanalisatsiooniteenuse üle võtma.
Samas peavad need tingimused
sobima ka vallale.
Soojamajanduses on vallavanema käskkirjaga moodustatud
soojamajanduse temaatikaga tegelev komisjon, mis on pidanud
mitmeid arutelusid. Vallavalitsus
koostab hanketingimused riigihanke väljakuulutamiseks, et leida soojusenergia müüja Mustvee
linna, Avinurme aleviku ja Kääpa
küla kaugküttepiirkonna tarbijatele, kellele antakse kasutada
soojatootmise taristu kes peab ka
investeeringuid tegema.
HANNES SOOSAAR,
arengu- ja eelarve
komisjoni esimees
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Mustvee lasteaiast
Alates 1. septembrist 2018
võime rääkida Mustvee lasteaiast,
mille asukoht on kahes kohas.
Mustvee lasteaia Mustvee maja
asub Mustvees, Narva tänav 24
ja Mustvee lasteaia Tiheda maja
asub Tihedal, Sõpruse 88.
Rühmi on meil kokku 5, milles
käib 67 last. Õpetajaid ja neid
abistavaid töötajaid on kokku 23.
3. september algas laste mänguhommikuga, kus külas käisid
muinasjututegelased, kes lastega
mängisid. Natuke sai maiustada,
nagu ikka pidupäevale kohane.
Toimunud on nii mõnedki õppekäigud loodusesse ja Mustvee
kultuurikeskusesse nii seenenäitusele kui ka raamatukokku.
26. septembril toimus Mustvee
lasteaia Tiheda maja õues Jõgevamaa Mustvee piirkonna tervise- ja
ohutuspäev. Kohal olid Torma
lasteaia, Sadala kooli lasteaia,
Lohusuu kooli lasteaia, Voore ja
Kääpa lasteaia, Avinurme lasteaia

ja Mustvee lasteaia Mustvee maja
ja Tiheda maja koolieelikud. Kokku oli Tihedal 61 koolieelikut ja
15 õpetajat.
Lasteaga tuli rääkima ohutusest
ja turvalisusest politsei, koos lõvi
Leoga, päästeamet, esmaabiandja. Peale selle rääkis lastele tervislikust toidust, kalast, Ninametsa
OÜ ja Tiheda maja pedagoogid
panid lapsed sportima. Et aga ikka
kõik ennast hästi tunneksid, selle
eest hoolitses muusikaõpetaja
Diana, kes muusika saatel pani
kõiki võimlema.
Hommikupoolik oli huvitav ja
tegus, lapsed tegid kõike õhinaga
kaasa. Lõpetuseks said kõik kaela
uhked kuldsed medalid, kätte kõrrejoogid ja rühmadesse põnevad
kingitused. Ning ka ilmaga vedas,
sest peale seda, kui viimane laps
bussi istus, et ära sõita, hakkas
sadama.
MARIS ROHTLA,
Mustvee lasteaia direktor

Voore põhikooli õpilaste muljeid
Endla rabast
Õppeaasta on Voore põhikooli
õpilastele alanud mitmete õppekäikudega. Ettevõtlusest teadmisi ja praktilisi kogemusi käisid
õpilased ammutamas Tartus
Ettevõtluskülas, Palamusel savikojas ja Voore puhkekeskuses.
Õpilaste spordihuvi on toitnud
matkad, jooksud Kuremaal ja
Saarejärve ääres ning Spordimuuseumi külastus Tartus.
Vastuseid ja uusi uudishimulikke
küsimusi meid ümbritseva looduse kohta on otsitud ja leitud
Äksi Jääajakeskuse ja Endla
Looduskeskuse külastustelt.
6.–9. klasside õpilastel oli Endla looduskeskuses võimalus suisa
kahepäevases õppelaagris osaleda. Laagri toimumist toetas KIK.
Projekti kirjutas kooli huvijuht
Maret Mogom. Õpilasi toetasid
õppekäigul lisaks Maret Mogomile õpetajad Lemmi Orav ja
Eve Koch. Järgnevalt toome ära
8. klassi õpilaste Kaila Tederi ja
Liisa-Marie Paasi vahetud muljed
13.–14. septembrini toimunud
õppelaagrist.
Kaila Teder:

Kääpa lasteaiarühm ootab
jõululaadale
Juba kaheksandat korda korraldab Kääpa lasteaiarühm heategevusliku jõululaada. Ootame
külla suuri ja väikeseid, uusi ja
vanu sõpru, et üheskoos jõuluootust nautida. Meil on mõnus
seltskond, toredad esinejad, saab
süüa-juua ja jõuluvana kingikotti lisa soetada. Õnneloosis
kätt proovides ootavad ägedad
auhinnad ning lisa saab soetada
oksjonilt. Lapsi rõõmustavad Päkapikk ja Jõulumemmed, oodata
on üllatusi.
Laada tulu oleme kasutanud
erinevate plaanide ellu viimiseks
– ehitanud terrassi, laiendanud
aeda, ostnud spordi- ja mänguvahendeid ning mööblit, käinud
ekskursioonidel. Seekord plaanime oma õuealale seiklusrada
rajama hakata.
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Jõululaat on Siilikese rühmas
üks aasta oodatumaid sündmusi.
Emad-isad askeldavad, lapsed
õpivad laule-luuletusi ja kui tähtis
päev käes, on meie maja rõõmsat
saginat täis. Meil võib terve perega päeva veeta – kindlasti kohtad
siin tuttavaid ja saad enne kiiret
jõuluaega veel veidi puhata ja
mängida. Ootame 8. detsembril
12.00–18.00 Kääpale!
Kui soovid anda panuse õnneloosi auhindadesse, tulla oma
kaupa pakkuma või muul moel
kaasa lüüa, võta julgesti ühendust: evelin.tamm.006@mail.ee
või telefonil 5661 1177.
Meie tegemisi saab jälgida:
www.facebook.com/kaapajoululaat.
EVELIN TAMM,
õpetaja

Endla raba
Kui me kohale jõudsime,
panime kõigepealt oma asjad tubadesse. Kirjutasime paberitele
ka oma ootused ja lootused. Siis
jagati meid rühmadesse: Aluskivim, Moreen, Horisont, Lõimis
ja Huumus. Järgmiseks paluti
meil suurele paberile kirjutada
kõik, mida mullast teame.
Mulla koostis ja teke
Meile räägiti, millest koosneb
muld. Muld koosneb liivast, savist, veest, õhust ja huumusest.
Umbes 40% on liiv ja savi, 10%
on huumus ja 25% on vett ja
õhku. Muld tekkis aluskivimile.
Kui tuli väike jääaeg, siis sattusid settekivimid mulla sisse.
Kõige peale tekkis huumus.
Mullaelustik
Me saime teada, mida võib
mullast leida. Mullas on palju
putukaid, baktereid ja seeni.
Bakterid ja seened on mullas,
et lagundada mullas olevaid
taimejäätmeid ja teisi organisme. Siis läksime välja ja saime
ülesande otsida mullast elusolendeid ja hiljem neid uurida.

Leidsime oma mullast sipelga,
vihmausse, naksuri ja naksurivastse.
Palumets ja madalsoomets
Pärast söögipausi läksime
metsa. Kaasa saime töölehed
ja puuri. Uurisime mulla erinevaid kihte. Puurisime puuriga
mulla sisse ja värvisime mulla
töölehele need kihid, mis puuri
sisse jäid. Esimesena tegime
seda palumetsas. Panime kirja
ka taimed, mis seal kasvasid.
Leidsime sealt lehe, mille peal
olevad marja moodi asjad osutusid hoopis vaablase vastseteks.
Edasi läksime madalsoometsa.
Palumetsas oli palju liivasem
muld ja puur ei läinud väga
sügavale, aga madalsoometsas
läks puur väga sügavale, seal
oligi ainult huumus. Panime
taas kirja, mis taimi kuskil leidus
ja tegime pilte. Kui tagasi jõudsime, oli puhkepaus ja seejärel
söögipaus.
Näidend
Näidendis anti meile roll ja pidime seda mängima. Lugu loeti
ette ja elasime oma rollidesse
sisse. Lugu oli õunapuust ja
kuidas ta oma õunad alla ajab.

Liisa-Marie Paas:
Pärast mängu sõelusime mulda. Sõelutud mullast tegime
omale kaardid. Kõige suuremad
kivid ei jäänud hästi külge, aga
keskmise suurusega mingit
moodi jäid.
Seejärel valmistasime ette
oma fotokaga tehtud piltidest
esitlust, mida järgmisel päeval
ette kanda.
Pärast oli meil magamaminekuni vaba. Väljas võisime
olla poole üheksani. Ma läksin
üle tee järve äärde. Leidsin
paadisilla juures vees ulpimas
kiili. Ma näitasin seda teistele,
ka instruktoritele. Ma ootasin,
kuni ta tiivad kuivasid. Panin
ta aknalauale, et sa saaks ise
minema lennata. Kell kümme
pidid kõik oma tubades olema
ja valmistuma magamaminekuks.
Järgmisel päeval ärkasid kõik
üsna vara. Sõime oma hommikusöögi ja läksime alla korrusele
esitlusi esitama. Paljud tegid
ühe ja sama vea – ajasid piltidel
pohla ja jõhvika segamini. Ka
meie grupp. Siis täitsime veel
ühe töölehe, kus pidime valima,
milline väide käib turba või mul-

la kohta, või siis mõlema.
Siis läksime rappa. Me võtsime kaasa joogid ja toidupoolist,
sest me kavatsesime oma lõuna
rabas ära süüa. Sinna jalutades
leidsin ma tee pealt ühe rööviku. Ei osatud öelda täpselt, mis
liigiga tegu.
(Hiljem otsisin ja sain teada,
et ta oli ööliblika röövik.) Laudtee viis meid 7 meetri kõrguse
vaatetornini. Seal sõime oma
lõunasöögi ja vaatasime natuke
ringi.
Need olid kaks toredat päeva.
Minu arust oli see väga huvitav,
vahva ja mõttekas õppelaager.
(Ma uurisin, muide, kelleks see
röövik pärast edasi ka areneb.)

Oktoober Lohusuu vabaajakeskuse noortekas
Mustvee valla, Lohusuu kooli
ja noorteka noored võtsid osa
4–5. oktoobrini Tallinnas toimunud noorsootöö foorumist
„NOORUM”.
Foorumi esimesel päeval oli
fookuses noorte tuleviku planeerimine, noortepoliitika olulisus ja
väljakutsed, mis ootavad noori
ees erinevates eluvaldkondades.
Kõigil osalejatel oli võimalik
luua tulevikustsenaariume, milline on aasta 2035 noore jaoks.
Foorumi teisel päeval said osalejad ülevaate noorte valdkonna
arendamisest Euroopa Liidus ja
otsisid lahendusi, kuidas Eestis
edasi minna.
Oli ka loosimine, kus saadi
erinevaid kinoauhindu, ka meie
noored said osad pärjatud auhinnaga. Palju õnne!
Tänud noortele, kes viitsisid
kaasa tulla ja osa võtta!
Väga tänulikud olime me ka
GO BUS-ile ja ENTK-le, kes panid
meid tundma väga erilistena –

mida me muidugi olimegi.
8. oktoobril ehtisime meiegi
helkuripuu, üleriigiline kampaania „Helkuripuu”, kus iga
möödakäija kel helkurit ei olnud
said selle puult võtta – turvalist
liiklemist kõigile.
17. ja 22. oktoobril tegime
kaks teemakohvikut. 17. oktoobril käisid noored Kalmakülas
„Õiges kohas” koos Urmas Soosaluga süüa tegemas ja räägiti
põgusalt ettevõttest ja ettevõtlusest.
22. oktoobril käis noortekas
külas jahindusest ja jahimeestest
rääkimas Tarmo Tomson.
Teemakohvikute elluviimist
toetab riiklikest ja Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus. Tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse

25. oktoobril käisime noortega
Kuremaa ujulas ja hamburgerit
söömas, väike puhkus kulub
vahel kõigile ära, oli ju koolivaheaeg.
Suured tänud kallid noored
kes ennast kodust välja vedasid
ja üritustest osa võtsid!
28.–31. oktoobrini viibisime
kolme noorega Soomes õppereisil, kus tutvustatakse Soome
noorsootööd, aga sellest pikemalt juba hiljem.
Meie tegemistega saab tutvuda
facebooki Lohusuu Vabaajakeskuse lehel.

parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
19. oktoobril viisime koos
kooliga läbi „Sügisemaitsed ja
laada”, kus noored ja eakad
võtsid osa erinevatest konkurssidest – parim hoidis, parim toit

ja kompositsioon. Laadal said
noored müüa erinevaid sügise
maitseid-kooke, hoidiseid ja
mõni müüs ka enda jaoks ebavajalikke nipsasju.
22. ja 23. oktoobril avastasime ööd. Noored tegid noor-

tekas ise süüa ning Kristiina ja
Laura panid õue üles erinevaid
ülesandeid, mida noored pidid
lahendama, aga enne pidid üles
leidma. Oli väike orienteerumine
ja ülesannete lahendamine QRkoodidega.

KAIDI FOROSTOVETS,
Lohusuu vabaajakeskuse
noortetoa noortejuht

Spordiklubi Mustvee
naiskond sai saalihokis kirja
esimese võidu

Õpime ettevõtlikeks ning saame
ettevõtjateks
See õppeaasta algas Voore
põhikooli 5.–9. klassi õpilastele
Tartus Ettevõtluskülas, kus
õppisime ettevõtlusmängude
mängujuhtideks. Sedakorda
saime õppida ja läbi mängida
õppemänge „Ettevõtlik pere” ja
„Ettevõtlik kodanik”. Ettevõtlusõpe on sellest õppeaastast
viidud meie kooli õppekavva II
ja III kooliastme õpilastele. III
kooliastme õpilased osalesid
maakondlikus ettevõtlusviktoriinis ja Eesti Creatloni I
etapi e-majandusviktoriinis.
Klasside parimad maakondlikus
ettevõtlusviktoriinis olid Meribel
Paap, Liisa-Marie Paas ja Melissa Maasing. Neid kutsuti osa
võtma „Ettevõtliku kooli” Haridusfestivalist Paide muusika- ja
teatrimajas, tunnustajaks SA
Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus. Meie kooli tublimaks
ja Eesti viktoriinis osalejaks oli
Emil Pütsepp. Maakondlikul
ettevõtlusnädalal osalesid 8.–9.
klassi õpilased ettevõtluspäeval
„Samm sinu unistusteni” Jõgeva kultuurikeskuses, kuulates
erinevate ettevõtjate edulugusid.
Koolis on käimas projekt „Õpime ettevõtlikeks ning saame ettevõtjateks”. Selle projekti raames
on toimunud erinevaid tegevusi.
Projekti eesmärgiks on muuta
ettevõtlusõpe praktilisemaks ja
luua võimalus õpilastele näha
ettevõtteid ja nende tegevuste
köögipoolt, saada ettevõttes
praktilist kogemust. Koostöös
OÜ Päivapäike ettevõtjate Riin
Pärna ja Kaja Ivaskiga saime
tegeleda savinõude tootmisega.
Savinõusid valmistasid 4. ja 5.
klassi õpilased, kes tutvusid ettevõtte loomisloo ja tegevustega
ja said osaleda praktilistes töötubades. Uurisime ja saime teada,
kuidas tooted valmivad, kuidas
kujunevad toodete hinnad ning
kus ja kuidas tooteid müüakse.
Tehnikatest õppisime näppimistehnikat, detailide kleepimist
ja dekoreerimist. Tutvusime
angoobimise ja glasuurimisega.
Kui arvasime, et saame tööd
kohe kaasa, siis selgus, et savist
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tehtud esemeid tuleb ahjus veel
põletada, nii jäidki meie tööd
põletamisjärjekorda ootama.
Enamik õpilasi arvas, et oleks
vahva sellise ettevõtlusvormiga
tegeleda, sest huvitav oli tassidele mustreid teha ja ka lillekeste kleepimine kaussidele oli
põnev. OÜ-s Päivapäike nähtud
valmistööd olid väga uhked,
jääb loota, et meie tööd tulevad
sama kaunid.
Projekti „Õpime ettevõtlikeks
ning saame ettevõtjateks” raames tutvusime meie vanas koolihoones tegutseva ettevõttega
Voore Puhkekeskus. Kutsusime
ettevõtte juhi Jaanika Kallingu
kooli oma ettevõtet tutvustama.
Saime teada, millised on ettevõtja igapäevased tegevused
ja millised iseloomuomadused
peavad ettevõtjal olema. Huvitusime ettevõtte loomisest, saime
teada, millega ettevõte tegeleb,
milliseid teenuseid pakub. Arutasime, kuidas kujuneb menüüs
oleva toidu hind ja mida hind
sisaldab ning milliseid kulutusi
tuleb teha, et toit taldrikule
jõuaks. Samas arutasime, kuidas
õpilased saavad ettevõtlusega
tegeleda, kas õpilased võivad ja
saavad ettevõttesse tööle tulla –
kuidas seadusandlus reguleerib
õpilase töötamist. Meie koostöö
ei piirdunud ainult ühekordse

kohtumisega.
7–9. klassi õpilased ühel septembrikuu laupäeval seadsid
sammud Voore puhkekeskusesse,
et tutvuda lähemalt Voore puhkekeskuse töö ja tegemistega.
Olime töövarjudena vaatamas
puhkekeskuse personali töid ja
tegemisi. Juhataja Jaanika viis
meid suitsusauna, kööki, näitas
majutus- ja laoruume, selgitas
pidevalt miks ja mida vaja on ja
kuidas toimetatakse voodipesu
ja laudlinadega, kuidas saadakse
toiduaineid, kuidas koostatakse
menüüsid, kuidas leitakse kliente,
millistele klientidele ettevõte on
orienteeritud ja milliseid üritusi
korraldatakse jne.
Meie projekti käigus oli ülesandeks peolaua ettevalmistamine. Vaatasime huviga, kuidas
käib toidu tegemine ja ettevalmistustööd peolaua katmiseks,
millised lauanõud ja kuidas
lauale paigutatakse, kui täpselt tuleb asetada toolid ning
miks igale esemele on peolaual
oma koht. Elevust tekitas lauale
„seeliku” selga panek. Ettevõtte
juht Jaanika kiitis, et saime selle
ettevõtmisega hästi hakkama.
Saime poleerida toidunõusid ja
õppisime voltima riidest salvrätikuid. Huvitav mõttevahetus
oli meil ettevõtte raamatupidaja
Tiiu Kallinguga, kes rääkis, kui-

das nende ettevõte pereettevõte
toimib. Igal pereliikmel on oma
arvamuse avaldamise võimalus
ettevõtte arenduses.
Järgnesid kaks päeva, kus
projektiga seonduvalt käisime
kokkade juhendamisel ettevalmistusi tegemas. Valmistasime
toiduaineid ette, tegime erinevaid suupisteid ja salateid,
torti. Õpilastel oli isegi võimalus korraks kelneri rollis olla
ja loomulikult tuli ka peo järel
koristustööga rinda pista. Üheskoos läks koristamine lõbusalt.
Paljudele õpilastele need elulised
tegevused meeldisid. Kokkuvõtvas arutelus arvas nii mõnigi, et
kokaks oleks tore saada. Kohtki
õppimiseks on valmis mõeldud.
Voore Puhkekeskuses olid erinevate tegevustega seotud kõik
6.–9. klassi õpilased. Peolauas
istus kogu koolipere. Õpilastele
ettevõtmine väga meeldis ja nii
mõnigi arvas, et selles asutuses
on vahva töötada. Näinud ettevõtte turundusjuhi tegevust,
kes teeb koostööd erinevate ettevõtjatega, suhtleb töötajatega
ja kogenud turvalist töökeskkonda – said õpilased julgust saada
tulevikus ettevõtjaks. Tugevnes
soov tulla kodukohta tööle.
Ettevõtlusõpetajana tänan
kogu koolipere nimel OÜ Päivapäike perenaisi Riin Pärna ja
Kaja Ivaskit ja Voore puhkekeskuse juhatajat Jaanika Kallingut
ja Voore puhkekeskuse personali, kes võtsid vaevaks meie
juhendamise.
Loodetavasti saame edaspidigi
teha koostööd Voore puhkekeskuse ja OÜ-ga Päivapäike.
Tore on tõdeda, et meie koostöö
Ettevõtluskülaga jätkub ja ettevõtlusmängud rikastavad õpilaste
ainetunde. Projektiga „Õpime
ettevõtlikeks ning saame ettevõtjateks” oleme taotlenud rahastust
Innove ettevõtlusprojektist „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate
koostöö toetamine ettevõtlusõppe
praktilisemaks muutmiseks”.
MARE MAASIK
Voore põhikool

18. detsembril kell 10.30
Voore Põhikoolis

27. oktoobri pärastlõunal
osales SK Mustvee naiskond
naiste esiliiga I etapil, vastaseks
oli tugev Finnish Flash.
Esimesel veerandil suudeti
mõlemate naiskondade väravate puurid tühjadena hoida, kuid
teise veerandaja lõpuks, oli seis
taas viigistatud 1:1.
Mänguaja lõpus mindi karistusvisete peale. Üllatavalt
lükkus bullitiseeria väga pikaks, teise viskeringi lõpus
sahistas Mustvee naiskonna
kapten Reili Tooming vastase
väravavõrku.
Mustvee SK võttis hooaja

esimese võidu Finnish Flashi
vastu.
Järgmised mängud toimuvad
10. novembril Kuusalus, kus
vastaseks on Järva-Jaani (kell
12.20) ja Finnish Flashi naiskond (kell 14.50). SK Mustvee
naiskond tänab treener Janek
Romanovitši.
Ootame kõiki suuri ja väikeseid meile kaasa elama.
Saalihoki kodulehel on igast
mängust reaalajas protokoll,
kellel mahti ja tahtmist elage
kaasa. Mis veel parem, kel tahtmist ja viitsimist siis kohtume
Kuusalus.

PALUN HOIDKE OMA
ELUKOHAANDMED KORRAS
Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne
2019. aastat ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku
omavalitsuse või asustusüksuse täpsusega elukoha aadressid
2019. aastast kehtivuse.
Seega tuleb 2018. aasta jooksul täpne elukoht registreerida
kõikidel elanikel, kellel see praegu on rahvastikuregistris märgitud
valla või asustusüksuse täpsusega. Kui seda ei tehta, jäävad uuel
aastal elukoha andmed rahvastikuregistris tühjaks ja kodanik võib
ilma jääda elukohaga seotud kohalikest ja riigi teenustest.
Elukoha andmeid uuendada on lihtne. Elukohateadet saab
esitada riigiportaalis eesti.ee, saata tavapostiga või e-postiga
digiallkirjastatult. Samuti on võimalik elukoha andmeid uuendada
kohapeal:
Mustvee Vallavalitsuses Tartu tn 28, Mustvee linn, sekretärregistripidaja Tiina Piigats, tel 772 6161, info@mustvee.ee;
Avinurme teenuskeskuses Võidu tn 9, Avinurme alevik,
sekretär-registripidaja Imbi Kaarama, tel 529 8874; 339 7431,
imbi.kaarama@mustvee.ee;
Kasepää teenuskeskuses Sõpruse tn 90, Kasepää küla, sekretärregistripidaja Maria Borissova, tel 5333 3122, 772 7492,
maria.borissova@mustvee.ee;
Saare teenuskeskuses Siili Kääpa küla ja Lossi Voore küla, sekretärregistripidaja Merle Kruus, tel 776 2033, merle.kruus@mustvee.ee .
Ka praeguse rahvastikuregistri seaduse kohaselt vastutab igaüks
selle eest, et tema enda ning tema laste ja eestkostetavate elukoha
andmed oleksid rahvastikuregistris õiged.
Kui inimesel ei ole võimalik (nt pole üürilepingut või omanik ei
anna nõusolekut) esitada enda elukoha andmeid elukohateatega
ise, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes saab elukoha
registreerimisel aidata.
DAISy UTSAr,
vallasekretär
tel 5568 3418
daisy.utsar@mustvee.ee,
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 31. oktoobril
Istungist võttis osa 18 volikogu
liiget, virtuaalselt 1
• Keskerakonna fraktsiooni avaldus
• U. Trossi avaldus umbusalduse
ärajätmise vastu
• Keskerakonna fraktsiooni ettepanek jätta välja punkt vallavalitsuse liikme nimetamine
• Keskerakonna fraktsiooni ettepanek jätta välja punkt Saare
vallavara ümbernimetamine
• Umbusalduse avaldamine
sotsiaalkomisjoni esimehele L.
Smirnovale – ettekandja Aivar
Saarela
• Sotsiaalkomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine – ettekandja Aivar Saarela, kandidaadid – Maris Rohtla, Ljudmilla Smirnova. Esimeheks
Maris Rohtla 11 poolthäälega
ja aseesimeheks Ljudmilla
Smirnova
• Volikogu revisjonikomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimine – ettekandja Aivar Saarela,
kandidaadid – Marianne Kivimurd-Tarelkina, Arlo Säälik.
Esimeheks Arlo Säälik 11
poolthäälega, aseesimeheks
Marianne Kivimurd-Tarelkina
• Vallavalitsuse liikme kinnitamine – ettekandja Jüri Morozov esitas vallavalitsuse
liikmeks Kristi Väitsa, poolt
12, vastu 7 volikogu liiget
• Ülevaade Jõgeva maakonna
arengustrateegia 2035+ valmimisest – JAEK Maiu Veltbach
• Mustvee valla eelarvestrateegia 2018–2022, finantsjuht
Heli Viiberg – kirjalik küsimus
U. Trossilt. Sõna võtsid T. Tomson, E. Tomson, J. Morozov
• Mustvee valla 2018. aasta
III lisaeelarve kinnitamine,
finantsjuht Heli Viiberg – küsimusi esitas E. Tomson
• Soojamajanduse hanke tingimuste kinnitamine ja otsus
hanke välja kuulutamine –
abivallavanem Enn Kurg, küsimused T. Tomson, A. Saarela,
H. Soosaar, S. Uleksin, M.
Kivimurd – Tarelkina, E. Tomson, A. Männiste, J. Morozov,
kirjalik ettepanek U. Tross
• Mustvee valla munitsipaalharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja
töötasustamise alused – Raivo
Vadi
• Sundvalduse seadmine – Reili
Tooming
• Munitsipaalmaa jagamine ja
võõrandamine – Reili Tooming. Küsimused M. Kivimurd-Tarelkina, S. Uleksin, J.

Morozov, H. Soosaar, A. Plato
• Raske või sügava puudega
lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kord – Piret Tomson
• Volikogu liikme, vallavanema
ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
– Daisy Utsar
• Vallavara võõrandamine – Enn
Kurg, 4 kinnistut müüki. Küsimused U. Tross kirjalikult ja S.
Uleksin, J. Morozov
• Mustvee valla hallatava asutuse Saare Vallavara ümberkorraldamine – Jüri Morozov.
Nimetus Mustvee Vallavara.
Küsimused U. Tross kirjalikult,
S. Uleksin, M. Kivimurd-Tarelkina
• Mustvee valla hallatava asutuse Mustvee spordihoone
ümberkorraldamine Mustvee valla spordikeskus – Jüri
Morozov, kaasettekandja Tiit
Tammaru. Küsimused A. Rummel, A. Plato
• Läbirääkimistest AS-iga Emajõe Veevärk – informatiivne;
Enn Kurg, Andres Aruhein.
Küsimused H. Soosaar, A.
Saarela, S. Uleksin
• Vallavalitsuse info – J. Morozov
• Mitmesugust – Mustvee elanike avaldus sauna kohta – suunatud vallavalitsusele
• Järgmine volikogu istung 28.
novembril
Vallavalitsuses 4. oktoobril
• Kasutusloa väljastamine jahtklubihoonele Tartu 12b Mustvee linn
• Hinnapakkumuste kinnitamine maaga seotud toiminguteks
– GeoBaltica OÜ
• Kasepää vallavalitsuse 5. detsembri 2008 korralduse nr 212
kehtetuks tunnistamine
• Maaüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine Jõesängi Mustvee linn
• Mustvee vallavalitsuse
14.06.2018 korralduse nr 245
muutmine
• Maaüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine Tõllakuuri Jaama küla
• Maaüksusele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine
Mälestusmärgi Mustvee linn
• Maaüksuste sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine
Põlluveere, Koeramänniku
Avinurme alevik
• Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse
seadmise võimalikkuse kohta

• Hooldajate määramised
• Avinurme lasteaed Naerulind
hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Loa andmine avaliku ürituse
korraldamiseks
• Informatsiooniks ja arutamiseks
Vallavalitsuses 11. oktoobril
• Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine
• Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Nõusolek puude mahavõtmiseks
• Hinnapakkumuse kinnitamine, lepingu muutmine
• Ehitusloa väljastamine puurkaevu rajamiseks Jõeranna
Avinurme alevik
• Ehitusloa väljastamine puurkaevu rajamine Jõeääre Vanassaare küla
• Ehitusloa väljastamine laohoone püstitamiseks Otsa Adraku
küla
• Ehitusloa väljastamine Kalevipoja muuseumi ümberehitamiseks Kalevipoja Kääpa küla
• Kasutusloa väljastamine laoplatsi kasutamiseks Männikuvälja Kärasi küla
• Hinnapakkumuste kinnitamine – Tiheda külas Sõpruse tn
88 lasteaiahoone lisaehitustööde teostamiseks
• Arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta Jaamametsa, Jõeääre, Jõesaare
Avinurme alevik ja Ulvi metsapark Ulvi küla
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Kuke
Võtikvere küla
• Dokumentide nõue
• Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise
taotlusvormi ja aruandevormi
kinnitamine
• Hanke korraldamine – Mustvee valla kohalike teede talihooldus
• Mustvee valla munitsipaalharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused – volikogu
eelnõu
• Sotsiaaleluruumi üürile andmine
• Mustvee spordihoone ümbernimetamine – volikogu eelnõu
• Informatsiooniks ja arutamiseks
Vallavalitsuses18. oktoobril
• Ragn Sells AS taotlus Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskuse korral-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

datud jäätmeveo teenustasude
muutmise kohta
Täiendav dokumentide nõue
Ehitusloa väljastamine autopesula-remondihalli püstitamiseks Kivastiku Vilusi küla
Avinurme bussipaviljoni projekteerimine ja ehitus
Detailplaneeringu lõpetamine
Omedu Kaasiku küla
Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Riio Tarakvere küla
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta
maa erastamine
Katastriüksuse lähiaadressi
muutmine
Sundvalduse seadmine – volikogu eelnõu
Saare Vallavara ümbernimetamine – volikogu eelnõu
Mustvee valla eelarvest toetuse eraldamine
Raske või sügava puudega
lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse
kasutamise kord – volikogu
eelnõu
Volikogu liikme, vallavanema
ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
volikogu eelnõu
Ühekordse toetuse maksmine
Peipsi gümnaasiumi taotlus
Mustvee kultuurikeskuse
taotlus

Vallavalitsuses 25. oktoobril
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
määramine
• Sotsiaaleluruumi üürile andmine
• Maa riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
• Maa riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
• Ehitusloa väljastamine puurkaevu rajamiseks Kooli Ruskavere küla
• Lihthanke algatamine – Kultuurikeskuse kinosüsteemi
aparaadi soetamiseks
• Pakkumuste kinnitamine –
Avinurme katlamaja puiduhake
• Hooldekodu kohamaksu osalise tasumise lõpetamine
• Laste arvu suurendamine lasteaiarühmas
• Vallavara võõrandamine – volikogu eelnõu
• Mustvee valla 2018. aasta III
lisaeelarve kinnitamine – volikogu eelnõu
• Informatsiooniks ja arutamiseks

Hooldatud kütteseade ja vinguandur
tagavad ohutuse
Kütteperioodi alates sagenevad päästjate väljakutsed
hooldamata kütteseadmetes
tekkivatele tahmapõlengutele.
Kui tahm või pigi lõõrides
süttib, siis võivad kütteseadme kuumenevad osad süüdata
terve maja. Põlengud lõhuvad
kütteseadet ning ka tekkivatest
pragudest välja leviv kuumus või
säde võib tulekahju põhjustada.
Samuti ei salvestu tahma täis
lõõridega kütteseadmetes soojus
kividesse ning sooja saamiseks
kulub seepärast rohkem küttematerjali.
Et selliseid probleeme ära
hoida, tuleb kütteseadmeid õigeaegselt ja regulaarselt hooldada

ja korstnat pühkida. Kõige õigem
on see töö usaldada kutselisele
korstnapühkijale. Kortermajas
võibki seda tööd teha ainult
tema, eramajas peab korstnapühkija käima igal viiendal
aastal. Vahepeal peab sel juhul
hooldustööd ise ära tegema.
Umbes lõõride halva tõmbe
tõttu ohustab elanikke veel
ruumidesse imbuv nähtamatu,
lõhnatu ja ülimürgine vingugaas.
Eelmisel aastal hukkus tahkekütusel töötavast kütteseadmest
nagu ahi, pliit või kamin tuppa
imbunud vingu tõttu Eestis viis
inimest. Samuti ohustab vingugaas neid, kelle gaasiseadmed
võtavad põlemiseks õhku sise-

ruumidest ning millel puudub
eraldi ventilatsioon.
Selliste gaasiseadmete kasutamisel on vingugaasiandur alates
2018. aasta algusest kohustuslik.
Kaitseks tapva vingugaasi eest
saavad nii gaasi- kui muude
kütteseadmete kasutajad endale
koju vinguanduri paigaldada.
Vingugaasiandur tuleb erinevalt
kohustuslikust suitsuandurist,
mis käib lakke, kinnitada ruumi
seinale, umbes 0,5–1,5 meetri
kõrgusele põrandast.
Kogenud spetsialistid soovitavad paigaldada vinguanduri n-ö
hingamiskõrgusele ehk elutoas
tasemele, kus on inimese nägu
diivanil istudes, magamistoas

umbes padjakõrgusele. Vingugaasi mürgistuse sümptomid on
peavalu, iiveldus, pearinglus,
südame pekslemine, oksendamine, segasus. Seda tundes välju
värske õhu kätte ja kutsu kiirabi.
Tegutsemine kui vinguanduri häiresignaal käivitub:
• Ava aknad, uksed, et ruumi
tuulutada.
• Lülita välja kõik soojusseadmed ja/või kustuta ära tuli ahjus
või pliidi all.
• Kutsu kohale kvalifitseeritud
tehnik või korstnapühkija, kes
aitab probleemi välja selgitada.
Enne nende korda tegemist ärge
seadmeid kasutage.
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Kääpa OTT läheb üle talveajale
Juba 1,5 aastat on OTT toimetanud Kääpal igal nädalal
neljapäeviti kell 18–19. Aga sel
talvel otsustasime proovida talveajale minekut. Ikka selleks, et
tarbijatel oleks mugavam meid
külastada. Kliendiküsitluse tulemusena jäi sõelale pühapäeva
hommik kell 11–12.
Niisiis alustamegi novembrist
uue ajaga ja ootame sind kuni
märtsi lõpuni meie taluturule pühapäeva hommikul. Kuna talvel
on külm, siis oleme rahvamajas
sees. Ja nagu ikka, saab soovi
korral ka kohvitada. Kui lumi

maha tuleb, siis on võimalus
lastel kelgutada või muid talvemõnusid nautida. Ja kindlasti
on plaanis OTT-i ajaga siduda
veel teisigi põnevaid tegemisi.
Filmihommikud või meisterdamised või fotonurk.
Ka sel aastal on võimalus oma
jõulukingid teha OTT-i toodetest.
16. detsembril on tulemas Kääpal ka OTT-i jõululaat. Oleme
osalemas ka teistel laatadel.
Näiteks 15.12 ERM-i jõululaadal.
Hoia meie tegemistel silm peal
FB lehel: KääpaOTT või uuri
lähemalt telefonil 528 9500.

ПРОСИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК
В ВАШИХ ДАННЫХ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА
В соответствии с ст. 110 нового Закона о регистре народонаселения, с 2019 года теряют действительность адреса местожительства,
которые по требованию собственника помещения до 2019 года
приводились с точностью до местного самоуправления или единицы заселения.
Таким образом, в течение 2018 года точный адрес жительства
нужно зарегистрировать всем жителям, у которых сейчас Регистре
народонаселения он в приведен с точностью волости или единицы
заселения. Если это сделано не будет, то в новом году в Регистре
народонаселения на месте данных места жительства образуется
пустота, и гражданин может лишиться местных и государственных
услуг, связанных с его местом жительства.
Обновить данные места жительства просто. Извещение о месте
жительства можно представить в государственном портале eesti.ee,
прислать по обычной или по электронной почте с дигитальной подписью. Данные по месту жительства можно также обновить на месте:
в волостной управе Муствеэ, ул. Тарту 28, город Муствеэ,
секретарь-держатель регистра Тийна Пийгатс, тел.: 772 6161,
info@mustvee.ee;
в центре услуг Авинурме, ул. Выйду 9, поселок Авинурме, секретарь-держатель регистра Имби Каарама, тел.: 529 8874; 339 7431,
imbi.kaarama@mustvee.ee;
в центре услуг Касепяэ, ул. Сыпрусе 90, деревня Касепяэ, секретарь-держатель регистра Мария Борисова, тел.: tel 5333 3122, 772
7492, maria.borissova@mustvee.ee;
в центре услуг Сааре (деревни Сийли-Кяэпа и Лосси-Вооре), секретарь-держатель регистра Мерле Круус, тел.: 776 2033,
merle.kruus@mustvee.ee .
По нынешнему Закону о регистре народонаселения каждый
так же сам отвечает за то, чтобы данные о месте жительства и его
самого, его детей и подопечных в Регистре народонаселения были
правильными.
Если у человека нет возможности самому представить извещение с данными о своем месте жительства (например, нет договора
о найме или собственник не дает согласия), следует обратиться в
местное самоуправление, которое может помочь с регистрацией
места жительства.
ДАйЗИ УТСАР,
волостной секретарь
тел.: 5568 3418
daisy.utsar@mustvee.ee,
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Voore Põhikool on kaunite voorte vahel asuv kiiresti
arenev väike maakool. Hariduselu ajalugu ulatub
siinkandis enam kui 250 aasta taha.
Voore Põhikooli õpilased ootavad tegusat ja hoolivat

VENE KEELE ÕPETAJAT
Ootame õpetajalt:
• erialast magistrikraadi või vastavat kvaliﬁkatsiooni;
• valmisolekut tugineda oma töös nüüdisaegsele õpikäsitusele;
• koostöövõimet, empaatiavõimet ja head suhtlemisoskust.
Kool pakub:
• toredat ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamisvõimalusi;
• soovi korral võimalust panustada kooliellu ka huviringi ja
pikapäevarühma juhendajana.
Tegemist on osalise tööajaga tööga.
Tööle asumise aeg: jaanuar 2019
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 1. detsembriks 2018
kool@voorepk.edu.ee järgmised dokumendid:
• avaldus;
• elulookirjeldus;
• kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Täiendav info: kadri.suni@voorepk.edu.ee või tel 5665 4345

ÜRITUSED
8. november – 15. detsember
Avinurme kultuurikeskus

8. november kell 19.00
10. november kell 11.00–14.00

monoetendus „Aabitsa kukk“
sügistäika

8. november kell 19.00
13. november
16. november kell 19.00
20. november kell 19.00

kontsert „Lõõtsavägilased“
teeklubi tervisepäev
operett „Silva“ (Sankt-Peterburg)
kino „Astrid Lindgreni
rääkimata lugu“
Kadridisko lastele
Peipsi Gümnaasium – 170
Mustvee kultuurikeskuses
ja Peipsi gümnaasiumis
teater „Igaühele oma“
kino „Õigus õnnele“
1. advendiküünla süütamine
lasteﬁlm „Muumide
talvine imedemaa“
jõululaat

Mustvee kultuurikeskus

21. november kell 17.00
24. november
25. november kell 16.00
27. november kell 19.00
2. detsember kell 16.00
4. detsember kell 12.30
8. detsember kell 9.00–15.00

Voore

15. detsember

Kääpa

automudelismi Junior-liiga
etapp koos jõululaadaga
Voore põhikoolis

8. detsember kell 12.00–18.00

jõululaat

16. november kell 18.30

kino „Astrid Lindgreni
rääkimata lugu“
kino „Õigus õnnele“

Saare rahvamaja

23. november kell 18.30
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15. novembril kella 9.00–10.00

VÕETAKSE VASTU VANAPABERIT
(tasuta)

MÄLESTAME OKTOOBRIS
LAHKUNUD VALLAKODANIKKE
VÄINO LINGINEN
KALJO VELT
SERGEI FEDIN
PAVEL SUMIN
ANTS KÄRP
VIRVE TOOMING
ASTA OJA
ELVE OSOKINA
SVETLANA HUTROV
VALENTINA REŠETNIKOVA

01.04.1929 – 02.10.2018
27.01.1937 – 13.10.2018
23.07.1950 – 15.10.2018
30.12.1954 – 21.10.2018
23.05.1958 – 22.10.2018
20.11.1928 – 30.09.2018
26.03.1933 – 24.10.2018
07.07.1941 – 26.10.2018
12.01.1948 – 11.10.2018
13.01.1950 – 30.10.2018

Mustvee kultuurikeskuse juures
Info tel. 55650811

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

