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Valla tegevusplaan eriolukorras tegutsemiseks
Vabariigi Valitsuse võttis seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse
tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega 12. märtsil 2020. a vastu korraldus nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil".
Eriolukorra väljakuulutamisega on Vabariigi Valitsus muu hulgas otsustanud:
1) ära keelata kõik avalikud kogunemised;
2) alates 16. märtsist peatada koolides tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja
koduõppevormile;
3) anda lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustamine kohalikule
omavalitsusele või muule lasteaia pidajale;
4) alates 16. märtsist peatada huvihariduse andmine;
5) raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses;
6) külastajatele suletakse muuseumid ja kinod;
7) etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud;
8) spordivõistlused on keelatud;
9) sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab kehtima
külastuskeeld.
Keelud on kehtestatud kuni 1. maini 2020 või korralduse kehtetuks tunnistamiseni.
Võttes aluseks eelneva, Mustvee Vallavalitsuse 8. mai 2018. a määruse nr 14 „Mustvee valla
kriisikomisjoni põhimäärus“ § 3 lõike 1 punkti 9, 13. märtsil 2020. a toimunud Mustvee valla
kriisikomisjoni ettepanekud seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse
tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemise ärahoidmiseks,
annab Mustvee Vallavalitsus korralduse:
1. Valla lasteaedasid mitte sulgeda, kuid panna kõikidele lastevanematele südamele lapsi
lasteaeda viia vaid vältimatutel juhtudel (seotud lapsevanemate tööga või muude
olukordadega, kus last ei ole võimalik koju jätta).
2. Alates 14. märtsist 2020 sulgeda Avinurme ujula ja valla spordihooned.
3. Alates 14. märtsist 2020 sulgeda valla raamatukogud.
4. Mustvee Vallavalitsuse ametnikel ja teenistujatel, kellel on kaugtöö võimekus, jääda alates
16. märtsist kuni 20. märtsini 2020 kaugtööle, sh piirkondade teenuskeskuste ametnikud
(informatsioon töökorralduse kohta avaldada valla veebilehel ja ametiasutuste ustel, sh
avaldada kõikide ametnike kontaktandmed ja luua võimalused paberkandjal avalduste
edastamiseks).
5. Vältida igasuguseid rahvakogunemisi.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

7. Käesoleva korralduse peale võib esitada Mustvee Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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