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Head Mustvee valla inimesed

Уважаемые жители волости Муствеэ!

Heitsin pilgu peale, millest kirjutas meie valla leht aasta tagasi.
Mullu samal ajal andis vallaleht
ülevaate riigikogu 100. sünnipäeva tähistamisest, jüripäeva
kommetest ja meie valla tublide
sportlaste saavutustest. Kevade
saabumine on ju tavapäraselt
ikka tore ja lootusrikas aeg.
Sel aastal tuli kevad aga teisiti.
Tänavu on peateemaks salakaval ja tundmatu viirus nimega
COVID-19.
See viirus on tänaseks levinud
üle maailma ja haaranud teada
olevatel andmetel ligikaudu
200 riiki. Viiruse leviku poolest
on esikohale tõusnud Ameerika
Ühendriigid. Väga kõrge nakatunute ja surnute hulk on ka
Euroopas, ennekõike Itaalias,
Hispaanias ja Prantsusmaal.
Koroonaviirus on inimeste
viirus ja levib ennekõike inimeste
vahendusel: rääkimisel, aevastamisel ja köhimisel (väikeste
süljepiiskade kaudu). Koroonaviiruse levik õhu kaudu või nakatunud pindade (sh riiete) kaudu
on siiani lõplikult tõestamata.
Viiruse RNAd (ribonukleiinhape) on leitud, samuti on leitud
elusaid viiruseid ülaltoodud

Я посмотрел, о чем писали в
нашей волостной газете год назад. В это же время прошлого
года волостная газета рассказывала о праздновании 100-летия
Рийгикогу, традициях Юрьева
дня и доблестных достижениях спортсменов нашей волости.
Наступление весны ведь, как
правило, всегда приятное время, полное надежд.
В этом году весна наступила
иначе, теперь главная тема – коварный и неизвестный вирус
под названием COVID-19.
На данный момент этот вирус распространился по всему
миру, по имеющимся данным он
охватил почти 200 государств.
На первое место по его распространению вышли Соединенные Штаты, велико количество
заразившихся и скончавшихся
и в Европе – в первую очередь
в Италии, Испании и Франции.
Коронавирус – это вирус людей, и распространяется он, прежде всего, между людьми: при
говорении, чихании и кашле (через маленькие капельки слюны).
Распространение коронавируса по воздуху или зараженным
поверхностям (в т.ч. одежде)

materjalidest, kuid kui suur osa
nakatunutest on viiruse saanud
omamata kontakti nakatunud
inimesega, pole selge.
Kirjutan seda artiklit reedel, 3.
aprillil. Mul ei ole informatsiooni, et meie vallas oleks ametlikult
kinnitatud nakatunuid. See aga
ei tähenda, et see salakaval viirus meie valda ei puutuks, kui
me ei täida kõiki terviseameti
ettekirjutusi.
See tähendab eelkõige kontaktide vältimist teiste kaaskodanikega. Iga ära hoitud kontakt
aitab pidurdada viiruse levikut!
Palun täitke kahemeetrise distantsi säilitamise nõuet, aga ka
terviseameti ja riigi kehtestatud
ettekirjutusi. Ülioluline on selline lihtne asi nagu kätepesu, et
vältida nakkuse edasikandumist
pindadelt. Tuletage neid nõudeid
meelde ka kaaskondsetele, kes
pole neist veel kuulnud või aru
saanud. See kõik on meie endi ja
meie lähedaste tervise huvides.
Olen uhke meie sotsiaaltöötajate ja PPA inimeste üle, kes
igapäevaselt sisuliselt eesliinil
olles täidavad oma ülesandeid
suurepäraselt ja kohusetundlikult. Tublit ja ennastsalgavat

tööd teevad meie kaupluste
töötajad. Mustvee vallavalitsus
tänab teid!
Püüame olla igati abiks, et
teil jätkuks teotahet ja energiat
viiruse taandumiseni.
Täname ka kõiki vabatahtlikke, kes on valmis panustama
kriisi lahendamisse ja sellest
meile ka teada andnud.
Olen veendunud, et kõik koos
suudame praeguse olukorraga
toime tulla ja hiljem tavapärase elukorralduse juurde tagasi
pöörduda.
Oleme terved!
Märt Kraft,
vallavanem

Märtsis volikogu istungit ei toimunud
Vabariigi Valitsus otsustas
12. märtsil korraldusega nr 76
kuulutada riigis välja eriolukorra. Korraldusega otsustati
alates 13. märtsist keelata kõik
avalikud kogunemised, sh kuni
1. maini muuseumikülastused, kinoseansid, etendused,
kontserdid, konverentsid ja
spordivõistlused. Avalike koosolekute, sealhulgas volikogu
istungite toimumist korralduses eraldi ei käsitletud,
kuid kohalikud omavalitsused
peaksid eriolukorras mõtlema
oma senised töövormid läbi.
Avalike kogunemistena saab
mõista hädaolukorra seaduse
§ 32 nimetatud avalike koosolekute ja avalike ürituste
pidamise piiranguid. Vabariigi
Valitsuse korraldus ei täpsusta,
kas avalike kogunemise keelu
alla lähevad ka volikogu ja
valitsuse istungid, volikogu komisjonide istungid või
muud kohalike omavalitsuste
töövormid. Kuna kehtestatud
eriolukorra eesmärk on aga
elanikkonna tervise kaitse, siis
on kohalikel omavalitsustel
võimalus rakendada volikogu,
valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi
töövorme, et vältida inimeste
füüsilisi kontakte. Samuti
saavad omavalitsused kaaluda võimalikult suures ulatuses kohalikes omavalitsustes
kaugtöö tegemise võimalust.
Volikogu istungite läbiviimise
täpsem kord nähakse ette iga
volikogu töökorraga (KOKS
§ 44 lõike 1 kolmas lause).
Isegi kui volikogu töökorras

ei ole ette nähtud võimalust
volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid kui riigis kehtestatud eriolukord
või jooksvad olulised KOV
küsimused tingivad volikogu
istungite läbiviimise vajaduse,
siis erandkorras saab volikogu
istungi elektrooniliselt pidada
ka ilma vastava volikogu töökorrast tuleneva volituseta.
Mustvee vallavolikogu märtsikuu päevakorras ei olnud eluliselt tähtsaid küsimusi, mille
arutamine poleks võimalik
edasi lükata. Kui tekib vajadus
vastu võtta kiireloomulisi otsuseid, mis kuuluvad volikogu
ainupädevusse, siis volikogu
saab seda teha elektrooniliselt.
Üks võimalusi on näiteks saata
konkreetsed eelnõud volikogu
liikmetele e-kirjaga. Otsuse
hääletamistulemus selgub
volikogu liikmete digiallkirjastatud „poolt/vastu“ saadetud
vastustest. Olemas on teisi tehnoloogilisi variante, aga need
nõuavad ka vastavaid tingimusi (kiire internetiühendus, vastavatele tingimustele vastavat
arvutit, vajalike lisadega jne).
Seda kõike ei pea volikogu
liikmel kodus olema. Me ei
tohi siinkohal tehnoloogiliselt
üle pingutada, peame valima
kõikidele sobiva variandi.
Loodan, et volikogu saab
vajalikud otsused tehtud ka
sellel keerulisel ajal.
Ülle Rosin,
vallavolikogu aseesimees
volikogu esimehe
ülesannetes
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до сих пор окончательно не доказано. РНК (рибонуклеиновая
кислота) вируса найдена, живые
вирусы также найдены в вышеперечисленных материалах,
но насколько большая часть заразившихся получила вирус без
контакта с зараженным человеком, не ясно.
Пишу ту статью в пятницy, 03
апрелья. У меня нет информации, что в нашей волости есть
официально подтвержденные
зараженные люди. Но это не
значит, что этот коварный вирус не коснется нашей волости,
если мы не будем следовать всем
предписаниям
Департамента
здоровья.
В первую очередь, это означает предотвращение контактов с другими людьми. Каждый
предотвращенный
контакт
поможет притормозить распространение вируса! Прошу
вас выполнять требование соблюдения дистанции в 2 метра,
а также предписания, введенные Департаментом здоровья
и государством. Крайне важна
такая проста вещь как мытье
рук, чтобы избежать переноса
инфекции с поверхностей. На-

поминайте эти требования и
своим близким, которые их еще
не слышали или не поняли. Это
все в интересах здоровья, нашего и наших близких.
Я горжусь работниками социальной сферы и Департамента
полиции, которые каждый день
находятся, по сути, на передовой и выполняют свои обязанности прекрасно и ответственно. Отлично и самоотверженно
работают работники наших магазинов. Муствеэская волостная
управа благодарит вас!
Постараемся оказывать всевозможную помощь, чтобы вам
хватило энергичности до отступления вируса.
Благодарим также всех добровольцев, готовых внести свой
вклад в ликвидацию кризиса и
оповестивших нас об этом.
Я убежден, что все вместе мы
сможем справиться с сегодняшней ситуацией и позже вернуться к привычному жизненному
укладу.
Будем здоровы!
Мярт Крафт
волостной старейшина

Заседание волостного совета в марте не состоялось
Своим распоряжением № 76 от 12
марта правительство Республики приняло решение ввести в государстве
чрезвычайное положение. По распоряжению с 13 марта 2020 г. были запрещены все публичные собрания, в т.ч.
до 1 мая 2020 г. посещения музеев, киносеансы, представления и спектакли,
концерты, конференции и спортивные
соревнования.
Проведение публичных собраний,
в том числе проведение заседаний
волостного совета в распоряжении
отдельно не рассматривается, но
местные самоуправления должны в
чрезвычайной ситуации продумать
свои существовавшие формы работы.
Под публичными собраниями можно
понимать ограничения на проведение
публичных собраний и мероприятий,
приведенных в ст. 32 Закона о чрезвычайных ситуациях. Распоряжение
правительства Республики не уточняет, подпадают ли под запрет на проведение публичных собраний также
заседания волостного совета и управы, заседания комиссий волостного
совета или иные формы работы местных самоуправлений. Поскольку цель
введенного чрезвычайного положения
состоит в защите здоровья населения,
то местные самоуправления могут для
заседаний волостного совета, управы
и комиссий применять электронные
формы работы, чтобы избежать физический контакт людей. Самоуправления также вправе взвесить удаленное
выполнение в своих самоуправлениях
максимально большого объема работы.
Более точно порядок проведения заседаний волостного совета установлен
распорядком работы каждого волостного совета (третье предложение части
1 ст. 44 Закона об организации работы

местных самоуправлений). Если в распорядке работы волостного совета
даже не предусмотрена возможность
электронного проведения заседаний
волостного совета, но введенное в государстве чрезвычайное положение
или текущие важные вопросы местного самоуправления предопределяют
необходимость проведения заседаний
волостного совета, то в исключительном случае можно заседание провести
и без доверенности, проистекающей из
распорядка соответствующего волостного совета. В распорядке дня мартовского заседания Муствеэского волостного совета не было жизненно важных
вопросов, обсуждение которых нельзя
было отложить. Если возникнет потребность принятия срочных решений, которые входят в исключительную компетенцию волостного совета,
то совет сможет их принять электронным путем. Одна из возможностей, например, разослать конкретный проект
членам совета электронным письмом.
Результат голосования выяснится из
присланным членами совета ответов
«за/против» с дигитальной подписью.
Имеются и другие технологические
возможности, но они требуют соответствующих условий (быстрый Интернет, отвечающий соответствующим
условиям компьютер с необходимыми
приложениями и т.д.). Но всего этого у
члена совета может дома не быть. Мы
не должны тут технологически переусердствовать, мы должны выбрать
подходящий всем вариант.
Надеюсь, что необходимые решения
волостной совет сможет принять и в
это сложное время.
Юлле Росин
зам. председателя волостного
совета в обязанностях председателя волостного совета
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Mustvee Valla TEATAJA

Hea Mustvee valla rahvas
On mõistetav, et ebamäärased
olukorrad hirmutavad inimesi
ja võimendavad vaimse tervise
probleeme.
Maailmas on väga palju viiruseid ja vahetevahel jääme
mõne viirusega kokku puutudes
haigeks. Tavaliselt tekitavad viirused näiteks köha, nohu, palavikku ja halba enesetunnet. Meie
keha oskab viirustega võidelda ja
enamasti saame varsti terveks.
Praegu levivast koroonaviirusest
räägitakse nii palju sellepärast,
et see levib üle maailma kiiresti
ja on täiesti uus.
Koroona on vallutamas ka
Eestit, meid endid, seetõttu
peame kõik end säästma ning
terved püsima, et ühel päeval
tavapärase eluga edasi minna.
Eriolukord ei ole välja kuulutatud niisama, selleks on tõsised
põhjused. Piirangute eesmärk
on kaitsta inimeste tervist ja neid
rakendatakse siis, kui seda on
võimalik mõistlikult teha.
Helistage oma vanaemadele,
vanaisadele ja sõpradele, aga
ärge saage nendega kokku.
Meil kõigil on praegu raske, et
me ei saa kodust väljas käia,
vanavanemaid külastada või
sõpradega koos olla. Kuid praegu on omaette hoidmine väga
tähtis. Isegi siis, kui arvate, et
sinu sõber on terve ja sina ise
ka, võite üksteist nakatada koroonaviirusega. Mõnel inimesel

võib koroonaviirus olla nii, et ta
seda ise ei tea – palavik ja köha
pole veel tekkinud või ei tekigi.
Oluline on mitte tekitada hirmu
ja paanikat, vaid rõhutada oma
vestlustes ja hoiakutes seda,
mida kõik inimesed saavad teha
selleks, et mitte nakatuda ega
teisi nakatada. Hoiduge spekulatsioonide, vandenõuteooriate
ja liigsete detailide jagamisest,
sest need ajavad segadusse ja
hirmutavad.
Spetsialistid on välja on töötanud esmase abivahendi, mis on
kättesaadav hindamiskeskkonnas https://koroonatest.ee, mille
abil saavad inimesed lihtsatele
küsimustele vastates suunise,
kuidas neil oleks mõistlik mure
korral edasi käituda.
Mustvee valla sotsiaaltöötegijad on valmis aitama, oleme kõik
kättesaadavad nii telefonitsi kui
e-posti teel. Valla kodulehel on
olemas link: https://mustveevald.kovtp.ee/covid-19-oluline-teada, kuhu saate kirjutada
ning oma mured edastada, need
jõuavad meieni ning me anname
abistamiseks parima.
Meie jaoks on oluline, et inimesed ei jääks oma murega üksi
ja saaksid lihtsasti esmase info,
kuidas edasi toimetada. Püsime
kodudes ja oleme terved!
Tiina Tuur,
Sotsiaaltöö peaspetsialist

Tennisetäht Chris Evert kirjutas
kunagi oma võistlussärgile
„Ma ei ole turist, ma elan siin…“
See lause levis kulutulena üle
maailma ja miljonid inimesed
kasutasid seda väljendamaks
oma kuuluvust oma kogukonda,
oma riiki.
Praeguses olukorras, kus me
oleme valmis hoolima mitte
ainult enese heaolust või hakkamasaamisest, on see lause vägagi
asjakohane. Ma elan siin ja kõik
mis toimub minu ümber, minu
kodus, külas, piirkonnas, vallas,
maakonnas, riigis, on minu hoida ja hoolida.
MTÜ Avinurme Külavanemate
Koja 8 külavanemat ja kahe küla
esindajad teavad väga hästi, kes
elavad nende külades. Nad teavad, kellel üksikutest eakatest on
puud lõhkumata või abita poodi
raske minna või vajab vanainimene lihtsalt jutu ärakuulajat,
kirja posti viijat, kellele on vaja
apteegist ravimid ära tuua. Me
teame külavanematena sedagi,
kes külainimestest on hoolinud
ja naabrile öelnud: Lähen poodi,
kas sul ka midagi vaja on? Ja
palju muud.
Kriisi alguses helistasime oma
üksikutele eakatele ja tuletasime
neile meelde oma telefoninumbri

ning julgustasime meile helistama. Nüüd oleme ka ise veelkord
uurinud, kas kõik asjad on sujunud ja püüdnud juttu pikemalt
hoida, ikka selleks, et inimene
ka muid uudiseid kuuleks kui koroonast ja nakatunutest raadios
või telekas.
Avaldasime Facebooki gruppides ka sellise kaugemal viibivatele eakate sugulastele, lastele
kutse, et oleme valmis minema
abivajaja juurde ja temale vajalikku abi korraldama. Tundub, et
naabrivalve on heal järjel ja seni
pole ühtegi vastet kutsele tulnud.
On hea teada, et mittetulundusühendusena ja kodanikena
on meil võimalus öelda, ma elan
siin ja ma tahan, et asjad on
korras ja inimete eest on hoolt
kantud.
Siinkohal tänu Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtlikku
tegevuse toetamise ja koordineerimise eet.
Vaadake kriisi puudutavaid
abimaterjale www.vabatahtlikud.
ee nn Vabatahtlike Värav.
Olge terved ja hoitud!
Krista Pedak

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 07.04; 12.05;
09.06; 11.08; 08.09; 06.10; 10.11; 08.12 (välja arvatud juuli)
koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee
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Eriolukorrast seoses COVID-19
viirusega Mustvee vallas

О чрезвычайном положении в Муствеэской
волости в связи с вирусом COVID-19

Vabariigi Valitsus kuulutas
12. märtsil välja eriolukorra
seoses COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga
maailmas ja sellest tingitud
massilise nakatumise ohuga
Eestis.
Eriolukord kuulutati välja,
et tõkestada viiruse levikut.
Valitsus otsustas keelata
avalikud kogunemised ja viia
koolid kaugõppele, kehtestas
sanitaarkontrolli piiridel ja
sulges kultuuriasutused 1.
maini.
Eriolukord kehtib selle
aasta 1. maini k.a., kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
Et aidata kaasa viiruse leviku aeglustamisele, on oluline järgida valitsuse ja teiste
ametkondade korraldusi.

12 марта правительство Республики объявило о введении чрезвычайного положения в связи с
пандемическим распространением
в мире коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 и обусловленной этим опасностью массового заражения в Эстонии.
Чрезвычайное положение было
объявлено с целью воспрепятствования распространению вируса.
Правительство приняло решение
запретить публичные собрания,
перевести школы на дистанционное обучение, ввело на границах
санитарный контроль и до 1 мая закрыло учреждения культуры.
Чрезвычайное положение действует до 1 мая с.г., если правительство Республики не примет иного
решения.
Чтобы способствовать замедлению распространения вируса, важно следовать распоряжениям правительства и других ведомств.

Vastutustundlikult käitudes kaitseme iseend, oma
lähedasi ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi
nagu eakad ning kroonilised
haiged.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud eriolukorrale ja Mustvee vallavalitsuse korraldusel kehtivad
Mustvee vallas järgmised
nõuded ja piirangud:
• Ei tohi korraldada avalikke üritusi.
• Koolides ja huvikoolides
on tavapärane õppetöö üle
viidud kaug- ja koduõppele.
• Noortekeskused on suletud.
• Lasteaiad töötavad.
Lapsevanematel soovitame
võimalusel lapsed koju jätta.
• Valla kultuurikeskused,
raamatukogud spordihoone, ujula ja muuseumid on

suletud.
• Abivajavatele kodanikele on tagatud sotsiaalabi.
• Hooldekodude elanikke
ja haigla patsiente külastada
ei ole võimalik
• Vallas asuvad avalikud
mängu- ja spordiväljakud
on suletud
Vallaelanikega jagame
olulist infot valla kodulehel
www.mustvee.ee ja Facebooki lehel Mustvee vald.
Häirekeskus ja terviseamet avasid koroonaviiruse
levikuga seoses infotelefoni
1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes ning pakub
nüüdsest elanikkonnale ka
psühholoogilist esmaabi.
Inimesi nõustatakse 24/7
eesti, vene ja inglise keeles.
Neid inimesi, kes ei soovi või
ei saa helistada, nõustatakse
ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee
Asjakohast infot saab
jälgida Vabariigi Valitsuse
kodulehelt aadressil: https://www.kriis.ee/et ja vene
keeles https://www.kriis.
ee/ru ning terviseameti kodulehelt aadressil: https://
www.terviseamet.ee/et ja
https://www.terviseamet.
ee/ru, terviseameti kodulehtedel ja aadressilt www.
koroonaviirus.ee.
Alates 19. märtsist saavad
kõik lapsevanemad registreerida oma lapse sünni ise
uue teenuse abil Rahvastikuregistri leheküljel: https://
www.rahvastikuregister.ee
(peamenüüs „Perekond“ ja
valik „Sünni registreerimine“).

Ответственным поведением мы
защищаем себя, своих близких и
людей с ослабленной иммунной системой, т.е. пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
На основании объявленного
правительством Республики чрезвычайного положения и по распоряжению Мустевеэской волостной
управы в волости действуют нижеследующие требования и ограничения:
• Запрет на проведение публичных мероприятий.
• В школах и школах по интересам обычная учебная деятельность
переведена на дистанционное и домашнее обучение.
• Центры молодежи закрыты.
• Детские сады работают. Родителям рекомендуем при возможности
оставлять детей дома.

• Волостные центры культуры,
библиотеки, спортивный комплекс,
бассейн и музеи закрыты.
• Нуждающиеся в помощи граждане обеспечены социальной помощью.
• Посещать жителей домов престарелых и пациентов в больнице
невозможно.
• Расположенные в волости публичные игровые и спортивные
площадки закрыты.
Важной информацией с жителями волости мы делимся на сайте
волости www.mustvee.ee и странице
Mustvee vald в Фейсбуке.
Центр тревоги (Häirekeskus) и
Департамент здоровья в связи с
распространением коронавируса
открыли инфотелефон 1247, по которому передается информация по
вопросам, связанным с коронавирусом, теперь населению предлагается также психологическая первая
помощь. Людей консультируют
круглосуточно на эстонском, русском и английском языках. Тех, кто
не хочет или не может позвонить,
консультируют в ходе онлайн-беседы по адресу: www.palunabi.ee
За относящейся к делу информацией можно следить на сайте
правительства Республики: https://
www.kriis.ee/et , на русском языке
https://www.kriis.ee/ru, а также на
сайте Департамента здоровья по
адресу: https://www.terviseamet.ee/et
и https://www.terviseamet.ee/ru;
на сайтах Департамента здоровья
и по адресу www.koroonaviirus.ee.
С 19 марта зарегистрировать
рождение своего ребенка все родители могут с помощью новой услуги
Регистра народонаселения на сайте: https://www.rahvastikuregister.ee
(в основном меню «Семья», выбор
«Регистрация рождения»).

Mustvee vallavalitsuse tööaeg eriolukorra ajal
Mustvee vallavalitsus ja kõik teenuskeskused on kuni eriolukorra
stabiliseerumiseni kodanikele suletud.
Info vahetamine ja jagamine toimub telefoni ja e-posti teel.

Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt aadressil: info@mustvee.ee või
lükata vallavalitsuse külastust edasi.

Время работы Муствеэской волостной управы во время чрезвычайного положения
До стабилизации чрезвычайной ситуации управа волости Муствеэ и все центры услуг для граждан закрыты.
Обмен и передача информации происходят по телефону и элек-

тронной почте.
Все необходимые заявления, ходатайства и документы просим
при возможности представить в электронном виде на адрес: info@
mustvee.ee или отложить посещение волостной управы.

Üldtelefon
772 6161, e-post: info@mustvee.ee
Vallavanem
Märt Kraft,
tel 513 4204, e-post: mart.kraft@mustvee.ee
Abivallavanem
Koit Prants,
tel 524 6595 , e-post: koit.prants@mustvee.ee
Arendusnõunik
Aive Tamm,
tel 5309 0915, e-post: aive.tamm@mustvee.ee
Haridus- ja noorsootöö nõunik
Raivo Vadi,
tel 505 6797, e-post: raivo.vadi@mustvee.ee
Vallasekretär
Daisy Utsar,
tel 5568 3418, e-post: daisy.utsar@mustvee.ee
Jurist
Marju Soop,
tel 772 6257, e-post: marju.soop@mustvee.ee
Ehituse peaspetsialist
Jana Iort,
tel 5199 6520, e-post: jana.iort@mustvee.ee
Majandusspetsialist
Kalev Karu,
tel 505 4944, e-post: kalev.karu@mustvee.ee
Maakorraldaja
Reili Tooming, tel 5194 6525, e-post: reili.tooming@mustvee.ee
Keskkonnaspetsialist
Pille Lapin,
tel 506 8432, e-post: pille.lapin@mustvee.ee
Sekretär-registripidaja
Tiina Piigats, tel 772 6100, e-post: tiina.piigats@mustvee.ee
Dokumendihaldur
Jane Oja,
tel 77 26 161, e-post: jane.oja@mustvee.ee
Avalike suhete spetsialist
Krista Pint,
tel 5635 7755, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Finantsjuht
Heli Viiberg,
tel 528 7876, e-post: heli.viiberg@mustvee.ee
Pearaamatupidaja
Tiina Treial, 		
e-post: tiina.treial@mustvee.ee
Avinurme Teenuskeskus
Haldusjuht
Aivar Parfojev, tel 505 4864, e-post: aivar.parfojev@mustvee.ee
Sekretär-registripidaja
Imbi Kaarama, tel 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee
Kasepää Teenuskeskus
Haldusjuht
Lembit Mangulson, tel 5199 5630,
e-post: lembit.mangulson@mustvee.ee
Sekretär – registripidaja
Maria Borissova, tel 5333 3122,
e-post: maria.borossova@mustvee.ee
Saare Teenuskeskus
Haldusjuht
Taivo Kruusaauk, tel 5551 9958,
e-post: taivo.kruusaauk@mustvee.ee
Sekretär-registripidaja
Merle Kruus, tel 522 8474, e-post: merle.kruus@mustvee.ee
Lohusuu Teenuskeskus
Haldusjuht
Einar Hinno, tel 5860 5672, e-post: einar.hinno@mustvee.ee
Sekretär-registripidaja
Julija Artjušenkova, tel 5348 1670,
e-post: julija.artjusenkova@mustvee.ee
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Mustvee Valla TEATAJA

Jõgevamaa ettevõtjate mured kriisiolukorras. Lahendusi otsitakse ja leitakse!
Kokkuvõte on tehtud lähtudes
viimase nädala jooksul Jõgevamaa ettevõtjatelt saadud sisendi
põhjal. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik on Saaremaa
Turunduskoja eestvedamisel
loonud kriisiabikeskus.ee online
platvormi Eesti ettevõtetele ja
vabaühendustele, kes teenivad
tulu, pakuvad teenuseid, ja on
saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. Kutsume ettevõtjaid täitma
ka edaspidi ankeeti veebileheküljele http://www.kriisiabikeskus.ee. Platvormi kaudu kogutud
sisendit kasutab majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
riikliku abipaketi koostamiseks.
24. märtsi hilisõhtuse seisuga
oli Jõgevamaal vastanuid 105,
mis näitab, et Jõgevamaa ettevõtjad vajavad hädasti abi kriisiolukorraga kohanemiseks. Kõigi
vastanute töötajate arv kokku
on 722. Kõige rohkem võtsid
vaevaks rääkida oma muredest

turismi-, teenindus-, tööstus-,
toitlustus-, ehitus- ja põllumajandusvaldkonna ettevõtjad.
Kokku oli selle valiku vastajaid
81 töötajate koguarvuga 607.
Turismivaldkonna suuremad
mured on klientide puudus,
broneeringute tühistamine, täiskoormusega töötajatele töö
tagamine, laenude ja muude
kohustuste täitmiseks rahaliste
vahendite lõppemine.
Tööstusvaldkonna ettevõtete
suurimad mured on toorme tarnete peatumine, sest piiriületused on raskendatud, tellimuste
vähenemine, sellest tulenevalt
probleemid tarnijatele maksmisel ja maksude tasumisega. Kui
tarnijatele võlgu jääda, siis pole
varsti enam võimalik uute toodete tootmiseks materjali hankida.
Ehitus ja kinnisvara sektoris
loovad probleeme materjalide
tarneraskused, tellimuste vähenemine ja välistööjõu kaotus.
Põllumajandusvaldkonnas on

Head Mustvee valla
ettevõtjad!
Meil kõigil on eriolukorrast sõltuvalt keerulised ajad, kellel vähem
kellel rohkem.
Väga paljud ettevõtjad on sattunud väga raskesse olukorda, kus ei
ole võimalik oma teenuseid pakkuda, kaupu müüa jne.
Et natukenegi olukorda leevendada, pakkusime valla poolt teile
kõigile võimalust ennast reklaamida Mustvee Valla Teatajas.
Krista Pint,
avalike suhete spetsialist

Hea Mustvee valla ettevõtja!
Ammu pole eestimaalasi näinud nii üksmeelselt tegutsemas kui
tänases kriisis. Seda on ühelt poolt küll tore tõdeda, aga põhjus, mis
meid selleni viinud on, on paraku enneolematu. Tänases kriisis on
paljudel ettevõtetel võimalus oma tegevus ümber korraldada, aga
mitte kõigil. Kõige enam kannatab muidugi transpordi ja turismisektor, kuid Peipsimaa ootab turiste ju alles suvekuudeks. Loodame,
et selleks ajaks on meie kõigi kaasabil olukord paranenud ja saavad
toimuda ka piirkonna külastajate rohked tähtsündmused.
Ka Mustvee vald püüab ettevõtted kriisis toetada:
• Püüame teile saata infot riiklike toetuste, meetmete ja seminaride kohta;
• Ettevõtjatele suunatud toetusmeetmeid tutvustame Mustvee
valla kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/covid-19-oluline-teada
• Tänases Mustvee valla lehes leiab mitmeid ettevõtteid tutvustavaid reklaame, mida vallakodanikele avaldatakse tasuta;
• Jätkame kõikide alustatud investeeringutega, mis ettevõtjatele
tööd pakuvad, ja loodame, et veebruaris vastu võetud eelarvet märkimisväärselt kärpida ei tule;
• Kui eriolukord läbi, siis jätkame taas ettevõtjate ümarlaudade
korraldamisega, kuhu mida tänu LEADER-projektile saame kutsuda
erinevaid põnevaid esinejaid.
Selleks, et Mustvee vald mõistaks paremini ettevõtjate tänaseid
probleeme ja ootusi, palume teil aga täita Mustvee valla kodulehel
lühike küsimustik:
Ka eriolukorra ajal on kõik Mustvee vallavalitsuse teenistujad teie
küsimusi lahendamas. Kuigi kohtumisi praegu korraldada ei saa, siis
telefonid ja e-postid leiate valla kodulehelt: https://mustveevald.
kovtp.ee/ametnikud
Aive Tamm, arendusnõunik

Sotsiaaltöötajad
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Tiina Tuur, te 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee
Sotsiaaltöö spetsialistid:
Käty Kakko (Mustvee piirkond) 5196 7640,
e-post: katy.kakko@mustvee.ee
Katrin Rosar (Avinurme piirkond) 5346 9644,
e-post: katrin.rosar@mustvee.ee
Gerly Laanemets (Kasepää piirkond) 5866 8004,
e-post: gerly.laanemets@mustvee.ee
Piret Tomson (Lohusuu piirkond) 5302 3870,
e-post: piret.tomson@mustvee.ee
Anneli Kaasik (Saare piirkond) 5886 7679,
e-post: anneli.kaasik@mustvee.ee
Kalli Madisson lastekaitse spetsialist 5345 1550,
e-post: kalli.madisson@mustvee.ee

eriti rakse olukord tööjõuprobleemide tõttu. Vajatakse eelnevalt väljakoolitatud ukrainlasi ja
muude maade töötajaid hooajatööde alguseks. Muret teeb riiklike maksude, laenumaksete ja
tarnijatele arvete tasumine ning
palgaraha õigeaegne maksmine.
Ka siin kummitavad tellimustest
loobumine, ebastabiilsed müügihinnad, käibevahendite puudus.
Toitlustusettevõtjad on koos
kultuurivaldkonnaga oma probleemidega ühes paadis – ei ole
enam sündmusi, ei ole tellimusi, käibevahendid lõppemas ja
tekkinud reaalne oht, et peab
hakkama töötajaid koondama.
Transpordi ettevõtted on samuti tööd kaotamas, sest reisijateveo- ja veoteenuste tellimused
on tühistatud, puudub igasugune sissetulek, mistõttu jäävad
maksmata palgad, maksud
maksuametile ja katmata püsikulud. Kaupade liikumine piiride
sulgemisega on raskendatud,

autojuhtidel napib isikukaitsevahendeid.
Kõige rohkem tekitab muret
teadmatus tuleviku suhtes.
Vastanutest 58 ettevõtet usuvad, et peavad koondama töötajaid, kuna raha palga maksmiseks ei jätku, sest tööd anda
ei ole. Kõige rohkem töötajaid
plaanib koondada tööstussektor
35, järgmisena põllumajandus
22, ehitus 20, transport19, toitlustus 17 ja turism 15 töötajat.
Vabariigi valitsus on kiiremas
korras võtmas vastu meetmeid,
et kriisiolukorras kasvõi üürikest
aega ettevõtjaid toetada, et leitaks uusi ärimudeleid, lahendusi
probleemidele ja päästetakse
mida veel päästa annab. Värske
info tagamiseks soovitan jälgida
iga päev majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kontaktpunkti ministeeriumi veebilehelt
aadressil https://www.mkm.ee/
covid19-kkk. Soovitame kõigil
esmajärjekorras tutvuda sealtoo-

dud vastustega.
Maakondlikud arenduskeskused omalt poolt on koondanud
kõik ettevõtjatele suunatud
abipakettide info ühele veebilehele aadressil https://www.
arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/. Kui siiski
oma küsimustele vastust ei leia,
saate pöörduda Jõgevamaa
ettevõtluskonsultantide poole
kirjalikult ettevotlus@jaek.ee .
Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi
teenuseid:
• Erakorraline laenukäendus
olemasolevate pangalaenude
tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks.
• Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele
vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust
tingitud likviidsusprobleemide

ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi
uusi ärivõimalusi.
• Täiendav tagatisfond laenukäenduste pakkumiseks.
Väga suurt abi loodavad ettevõtjad saada Töötukassa meetmest alates aprillikuust. Töötasu
hüvitist makstakse töötajale,
kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt
oluliselt häiritud. Hüvitis tagab
töötajatele sissetuleku ning aitab
tööandjatel ajutised raskused
üle elada, et ei peaks töötajaid
koondama või tegevust lõpetama. https://www.tootukassa.ee/
content/tootasu-huvitis.
Loodame, et kriis peagi lõpeb
ja me sellest õpime, saame tugevamaks ja vastupidavamaks.
Marve Millend,
Ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
Tel 521 0431, www.jaek.ee

Ettevõtted kes endast märku andsid on lisatud siia:
Tamme-Kopra Talu
Soolased ja magusad kringlid, soolased ja magusad tordid, suupistevaagnad, leib, sepik, sai, erinevad soolased ja magusad küpsised,
saiakesed jne.
Toome tellimused soovikorral kohale
FB leht: https://www.facebook.com/kataleemaiuspalad/
Telefon 522 1589
Avikala Oü
Pakume erinevaid kalatooteid värskest eesti kalast
Avinurme alevik, Nurme 4, koduleht: www.avikala.ee,
e-post: info@avikala.ee, telefon: 511 9194
Maamaitse OÜ
Koduse toidu valmistamine, kondiitritoodete valmistamine,
masintikkimine, juuksuriteenus ja viltimine.
Korraldame sünnipäevi, peielaudu jms tähtpäevi.
Avinurme, Võidu 6
FB leht: Maamaitse OÜ, koduleht: www.maamaitse.ee
Telefon: toitlustus 504 9315; juuksur 5556 6480
Siiraku talu kala- ja talupood
Pakume oma talu tooteid, kohalike väikeettevõtjate toodangut,
suitsukala ja värsket kala.
Võtame müüki piirkondlike väikeettevõtete tooteid
Omedu küla. Koduleht: siirakutalu.com; FB leht: Siiraku talu
Telefon 5198 4777
Kohvik Õige Koht
Pakume enda külalistele toitlustust Peipsi järve kaladest, peolaudade korraldamist, elavat muusikat nii lõuna- kui ka õhtusöögi
juurde, majutust.
Kalmaküla. FB leht: https://www.facebook.com/oigekoht/
Avinurme Puiduait
Eesti käsitöö, kaunid kingitused, kuumad saunatarvikud, vahvad
postkastid jne. ning maitsev toit. Toitu on võimalik ka kaasa osta.
Töötab DPD pakipood – saab pakke saata-tellida
Avinurme alevik, Võidu 3
Koduleht: www.strauss.ee, www.puiduait.ee
Teistera talu
Suvelillede müük.
Laekannu küla, telefon: 512 7696 või 521 9891

Koduhooldustöötajad:
Maire Vaher (Avinurme piirkond), telefon 5384 0305,
e-post: maire.vaher@mustvee.eu
Ingrid Kuusik (Kasepää piirkond), telefon 5328 5763,
e-post: ingrid.kuusik@mustvee.eu
Alla Rutina (Mustvee piirkond), telefon 5345 6023,
e-post: alla.rutina@mustvee.eu
Aide Kaio (Kasepää piirkond), telefon 5877 2003,
e-post: aide.kaio@mustvee.eu
Krista Pirk-Birk (Mustvee piirkond), telefon 5308 1287,
e-post: krista.pirk-birk@mustvee.eu
Tiiu Metsalu (Lohusuu piirkond), telefon 5699 6956,
e-post: tiiu.metsalu@mustvee.eu
Pille Kaur (Saare piirkond), telefon 5877 4823,
e-post: pille.kaur@mustvee.eu
Ille Laumets (Saare piirkond), telefon 5199 2237,
e-post: ille.laumets@mustvee.eu

Paadenurme Puit OÜ
Metsa ülestöötamine/kompleksteenus, metsamaterjali ostmine ja
müümine, kasvava metsa raieõiguse ostmine, metsa- ja põllumaa
ostmine.
Telefon: 505 3289 Tõnu, FB leht: Paadenurme Puit
OÜ Mölder 0.V.
Valmistame erineva mõõdu ja värviga kalmistupinke, riste, lipuvardaid nii kokkupandavaid kui ka ühes tükis, lillekaste, taburette, saunapinke, erinevatele tööriistadele varsi, aiamööblit, välikäimlaid jpm.
Avinurme alevik, telefon 502 2787; 525 0805
Mäerand Grupp OÜ
Pakume puidust tarbe- ja dekoratiivesemeid – lõikelauad, serveerimisalused, mänguasjakastid, puidust mänguasjad jne, lasergraveerimist ja lõikust.
Kääpa küla. Koduleht: http://www.maerand.com/
Nordem OÜ
Valmistame köögimööbliuksi, liuguksi, teostame freesimistöid.
Koduleht: www.nordem.eu
E-post: info@nordem.eu, telefon: 5693 5467; 5667 6143
Tammispää saeveski
Pakume ehituslikku saematerjali ja küttematerjali (halud, pinnad,
klotsid).
Tammispää küla, telefon: 505 1024
Mustvee Vobla
Kalastustarvete müük. Mustvee linn Narva tn 31 b
Annekto OÜ
Raamatupidamisteenuseid pakkuv ettevõte eelkõige väikestele ja
keskmise suurusega ettevõtetele, aga ka mittetulundusühingutele,
korteriühistutele ja FIE-dele.
Telefon: 5550 9766, e-post: aleksei@annekto.ee
OÜ Arvi
Pakub treileriteenust 7 kohalise Ivecoga
Telefon: 516 6699
Sv Autoservice Oü
Sõidukite diagnostika, elektritööd, hooldus ja lisaseadmete paigaldus
Mustvee linn Kastani tn. Telefon: 5597 9293
Fanrex OÜ
Veoteenus raskeveo treileriga, veoteenus kalluriga, kaevetööd
ekskavaatoriga, laadimistööd rataslaaduriga.
Müüme liiva, kruusa, killustikku koos kohale toomisega, tegeleme
juurdepääsuteede, platside ja parklate ehitusega.
E-post: fanrex339@gmail.com, telefon: 521 9943
Toimetamised OÜ
Loovkirjutamine sotsiaalmeediapostitustest sisuturundusartikliteni,
tekstitoimetus, korrektuur.
E-post: evelin.kutt@gmail.com, telefon: 5549 634
Aavasaksa Arendus OÜ
Kinnisvara ost, müük, vahendus, hooldusteenus (muru niitmine,
trimmerdamine).
FB leht: Aavasaksa Arendus OÜ
E-post: margus.kutt1111@gmail.com, telefon: 5323 0223
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Oluline info eakatele
eriolukorra ajal
Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega
inimesed.
Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid
võimalusel töötama kodus. Kõigil üle 60-aastastel
soovitab terviseamet vältida rahvarohkeid kohti,
püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning suhelda
laste ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste
kanalite kaudu.
Terviseameti soovitused, mida inimesed
peaksid võimaliku nakkusohu kaitseks
ette võtma
• Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes
kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
• Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka kindad ja kotisangad
• Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja
nina ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti
ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut,
kasuta oma varrukat, mitte paljast kätt.
• Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt kaks
meetrit.
• Teata tervishoiutöötajale või perearstile, kui
oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha
või hingamisraskused.
• Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame kodust ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse
korral helista 112.
• Kui sul on kerged hingamisteede haiguste
sümptomid, järgi hoolikalt tavapäraseid hügieeninõudeid, sealhulgas kätepesu ning võimalusel
püsi kodus, kuni oled tervenenud (minimaalselt
14 päeva).
• Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid
produkte!
• Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega

kuumtöötlemata piima. Samuti ära tarbi pesemata
puu- ja köögivilju.
• Püüa kodus olles nii palju kui võimalik säilitada oma tavapärane rutiin, järgides üldtervisliku
eluviisi põhimõtteid! Kui võimalik, viibi iga päev
värskes õhus!
• Ära võta lapselapsi enda juurde hoida! Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga ohtlik, küll
võivad lapsed olla viiruse edasikandjateks.
• Haigestumise vältimiseks ära kutsu praegu
külla või võta hoida lapselapsi või teiste lähedaste
lapsi .
• Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või
internetti.
• Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid
soovitatavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või
sotsiaalvõrgustike teel ning väldi võimalusel füüsilist kontakti.
• Väldi kaupluse ja apteegi külastamist! Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis, selle asemel
palu seal käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötajal.
• Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava
varuga) ja lase abistajatel kõik asjad ühe korraga
tuua ja üle ukse anda.
• Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid,
palun jälgi, et sul oleks vähemalt ühe kuu varu
olemas! Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja selle
inimese ID-kaarti, kes ostab ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja kirjutatud,
kelle jaoks ostetakse.
• Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt!
Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku
kättesaamisega, tasub võtta ühendust naabrite ja
kogukonnaga ning uurida, kas neil on võimalik
toidu või ravimite toomisega aidata. Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada, tasub
ühendust võtta oma piirkonna sotsiaaltöötajaga,
kes vajadusel aitab.

Bажная информация для пожилых
на период чрезвычайного положения
Самая большая группа риска коронавируса – пожилые, т.е. люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Люди такого возраста по возможности должны
бы работать дома. Всем людям старше 60 лет Департамент здоровья советует избегать многолюдных мест, по возможности не выходить из дома, а
с детьми и внуками общаться только по телефону
или электронным каналам.
Рекомендации Департамента здоровья для защиты от потенциального риска заражения:
• Мойте руки теплой водой с мылом, а в общественных местах используйте дезинфицирующее
средство для рук на спиртовой основе.
• После использования общественного транспорта, кроме мытья рук, нужно также постирать
перчатки и помыть ручки сумки.
• Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот
и нос одноразовой салфеткой. Немедленно выбросьте ее и сразу же обработайте руки. Если у вас
нет салфетки, кашляйте или чихайте в рукав, но не
в неприкрытую руку.
• Избегайте контакта или соблюдайте дистанцию не менее 2 метров.
• Сообщите медицинскому работнику, если вы
находились в тесном контакте с человеком, у которого есть симптомы респираторного заболевания,
т.е. жар, кашель или затрудненное дыхание.
• Для облегчения симптомов болезни (жар, кашель, насморк) рекомендуем лечение дома препаратами из ручной продажи. При сильно затрудненном дыхании или нехватке воздуха позвоните 112.
• Если у вас легкие симптомы респираторного
заболевания, тщательно выполняйте привычные
требования по гигиене, в том числе мытье рук, по
возможности оставайтесь дома до выздоровления
(не менее 14 дней).
• Не употребляйте сырые или полуприготовленные продукты животного происхождения!
• Не употребляйте сырое или полуприготовленное мясо и не прошедшее термическую обработку
молоко. Также не употребляйте немытые фрукты

и овощи.
• Оставаясь дома, старайтесь максимально сохранять повседневную рутину, следуя принципам
здорового образа жизни! Если можно, каждый
день бывайте на свежем воздухе!
• Не берите к себе внуков! По имеющимся данным для детей коронавирус не опасен, но дети могут быть переносчиками вируса.
• Во избежание заболевания не приглашайте
сейчас гостей, не берите к себе внуков или детей
других близких.
• С близкими общайтесь по телефону или Интернету.
• С близкими общайтесь каждый день, но желательно по телефону, электронным письмом, смской или по соцсетям, по возможности избегайте
физического контакта.
• Избегайте посещения магазинов и аптеки! По
возможности не ходите в магазин и аптеку сами,
вместо этого попросите, чтобы это сделали близкие или социальный работник местного самоуправления.
• Составьте списки для магазина и аптеки (с
достаточным запасом) и попросите помощников
принести все вместе за один раз и передать у двери.
• Если принимаете рецептурные препараты,
просим проследить, чтобы у вас имелся запас как
минимум на один месяц! Выкупить дигитальные
рецепты может и другой человек. При покупке рецептурного лекарства в аптеке нужна ID-карточка
того, кто покупает, и личный код человека, на имя
которого лекарства выписаны и для кого их покупают.
• При необходимости запросите помощь местного самоуправления! Если вам нужна помощь в
доставке продуктов питания, лекарств и другого
необходимого, можно связаться с соседями или
общиной и узнать, могут ли они помочь с доставкой продуктов или лекарств. Если в округе нет
никого, кто мог бы помочь, можно связаться с социальным работником своего района, который в
случае необходимости поможет.

Информация об отходах

Jäätmeinfo
AS Ragn-Sells jätkab eriolukorras jäätmeveo teenuste osutamist tavapäraselt – segaolmejäätmete konteinereid tühjendatakse
Mustvee vallas vastavalt graafikutele. Samas palutakse tühjenduspäevadel tuua konteinerid
võimalikult tänava äärde ja vältida prügikottide panemist konteinerite kõrvale ja peale, sest see
on suureks abiks autojuhtidele,
kes praegu niigi keerulistes oludes oma tööd peavad tegema.
Kuna väga paljud inimesed
töötavad praegu kodus ja lapsed on koduõppel, siis võib
kodudes tekkida tavapärasest
rohkem jäätmeid, mis omakorda
tekitab vajaduse konteinerite
lisatühjenduse järele. Kehtivaid
tühjendusgraafikuid sellepärast
muutma hakkama ei pea, sest
Ragn-Sellsilt on võimalik juurde
tellida ka üksikuid lisavedusid.
Arvestades, et kõik Ragn-Sellsi
teeninduskontorid on ajutiselt
suletud, saab jäätmeveoga seotud küsimuste lahendamiseks
kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust (aadressil https://www.
ragnsells.ee/), klienditoe telefoninumbrit 60 60 439 ja meiliaadressi info@ragnsells.ee
Kõigile neile, kes eriolukorraga seonduvalt oma Mustvee
vallas asuvasse maakoju või
suvilasse elama on asunud,
paneme südamele, et nad kindlasti sõlmiksid olmejäätmete
veolepingu Ragn-Sellsiga, sest
ainult sel moel jõuavad jäätmed
käitlemiseks selleks ette nähtud
kohta.
Inimestel, kes on otsustanud
kasutada pikalt kodus olemise
aega oma majapidamise korrastamiseks, tekib olmejäätmete
kõrval kindlasti ka muud liiki
jäätmeid: suurjäätmeid, ohtlikke
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jäätmeid, elektroonikajäätmeid,
ehitus- ja lammutusjäätmeid jms.
Kuigi jäätmejaamade külastamisest on soovitav võimalusel
hoiduda seni, kuni ohtliku viiruse levik on kontrolli alla saadud, tuleb kõik sellised jäätmed
Mustvee valla elanikel varem või
hiljem viia piirkondlikku jäätmejaama – Torma prügilasse, sest
jäätmete metsa alla viimine ja
põletamine on jätkuvalt lubamatu ja karistatav. Praeguses eriolukorras on Torma prügila avatud
tavapärastel aegadel (E–R 9–18,
L 9–16, P ja riigipühadel suletud). Sularahamaksete asemel
on seal viiruse leviku perioodil
eelistatud kaardimaksed, sest
need on ohutumad nii prügila
töötajate kui ka klientide jaoks.
Diagnoositud koroonaviiruse
või selle kahtluse korral tuleb
jäätmeid koguda tavapärasest
teisiti, sest viirust kandes on
kõige olulisem iseenda ja teiste
tervis. Olles haige või kahtlustades endal haigust, tuleb kõik
endaga otseselt kontaktis olnud
jäätmed (sealhulgas pakendid)
panna kilekotti, sulgeda see
kott hoolikalt ja visata segaolmejäätmete konteinerisse.
Oluline on meeles pidada, et
nakkusekandjad jäätmeid liigiti
ei kogu ja pakendeid avalikesse
pakendikonteineritesse ei vii,
sest ainult nii on võimalik kaitsta
sortimisjaamade töötajaid võimaliku nakatumise eest.
Lisainfot eriolukorras tegutsemiseks saab ka keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://
www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
Pille Lapin,
Keskkonnaspetsialist

В чрезвычайной ситуации AS
Ragn-Sells продолжает оказание услуги по вывозу отходов
привычным способом – в Муствеэской волости контейнеры
со смешанными бытовыми отходами опорожняются в соответствии с графиком. Одновременно предприятие просит в
дни опустошения контейнеров
подвинуть их как можно ближе

к улице, избегать складывания
мешков с мусором рядом с контейнерами или на них. Это существенно поможет водителям,
которые сейчас должны выполнять свою работу в и без того
сложных условиях.
Поскольку очень многие работают сейчас дома, а дети находятся на дистанционном
обучении, то в домах может

мусора возникать больше чем
обычно, что, в свою очередь,
может вызвать потребность в
дополнительном опустошении
контейнеров. Действующие графики опорожнения из-за этого
менять не нужно, потому что у
Ragn-Sells можно заказать отдельные дополнительные вывозы.
Учитывая, что конторы обслуживания Ragn-Sells временно закрыты, то для решения
вопросов, связанных с вывозом
отходов, можно воспользоваться самообслуживанием RagnSells по адресу: https://www.
ragnsells.ee/), телефоном поддержки клиентов 60 60 439 и
адресом э-почты info@ragnsells.
ee
Всех тех, кто в связи с чрезвычайным положением переехал
в свой летний дом или на дачу
в волости Муствеэ, призываем
обязательно заключить с RagnSells договор о вывозе отходов,
потому что только так их отходы поступят для переработки
в предусмотренные для этого
места.
У людей, которые решили
воспользоваться долгим пребыванием дома для наведения порядка в своем хозяйстве, наряду
с бытовыми образуются также
отходы других типов: опасные
отходы, отходы электроники,
строительства и сноса. Хотя посещения станций отходов рекомендуется по возможности
избегать, пока распространение
опасного вируса не будет взято
под контроль, все такие отходы
жителям волости Муствеэ следует раньше или позже свезти
на региональную станцию отходов – свалку Торма, так как

своз отходов в лес и сжигание
по-прежнему недопустимы и
наказуемы.
В сегодняшней чрезвычайной
ситуации свалка Торма открыта в привычное время (Пн.-Пт.
9-18, Сб. 9 -16, Вс. и государственные праздники закрыта).
Вместо платежей наличными в
период распространения вируса
предпочтение отдается платежам карточкой, потому что это
безопаснее и для работников
станций, и клиентов.
В случае диагностированного
коронавируса или подозрения
на него отходы следует собирать
иначе чем обычно, потому что
при наличии вируса самой важное – здоровье, свое и других.
Будучи больным или подозревая у себя болезнь, необходимо
все отходы, бывшие в непосредственном контакте с собой (в
т.ч. упаковки), сложить в пластиковый мешок, тщательно
мешок закрыть и выбросить в
контейнер смешанных отходов.
Важно помнить, что отходы-носители инфекции по видам не
собираются, а упаковки в общественные контейнеры упаковок
не относятся, потому что только
так можно защитить работников сортировочных станций от
возможного заражения.
Дополнительная
информация о действиях в условиях
чрезвычайного
положения
имеется также на сайте Министерства окружающей среды:
https://www.envir.ee/et/uudised/
koroonajaatmed-tuleb-teistesteemal-hoida
Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogu istungit
märtsis ei toimunud
Vallavalitsuses 5. märtsil
* Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine.
* Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks.
* Väljastati ehitusload Halliku
külas Veskiaru kinnistule kuni
40,0kW fotoelektrilistel (PV)
paneelidel põhinev elektrijaama
paigaldamiseks ja elektritootmisseadme ühendamiseks kinnistul
asuvasse jaotusvõrguettevõtja liitumiskilpi ja Odivere külas Ulge
kinnistule kuni 15,0 kW päikesepaneelidel põhinev elektrijaama
paigaldamiseks ja elektritootmisseadme ühendamiseks kinnistul
asuvasse jaotusvõrguettevõtja
liitumiskilpi.
* Otsustati nõusoleku andmine
vara tasuta kasutusse andmiseks
* Otsustati Mustvee vallavolikogu 27.03.2019 määruse nr 4
„Volikogu esimehele, volikogu
liikmetele, volikogu komisjonide

esimeestele ning liikmetele tasu
määramise ja hüvitiste maksmise
kord“ muutmine esitada vallavolikogule vastu võtmiseks.
Vallavalitsuses 12. märtsil
* Otsustati komisjoni moodustamine inventuuri läbiviimiseks
raamatukogudes.
* Otsustati asendushooldusteenuse määramine.
* Otsustati maaüksuse pindala
ja maksustamishinna kehtestamine.
* Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks.
* Otsustati Mustvee linnas
Õunapuu katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamine esitada
vallavolikogule vastu võtmiseks.
* Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Võtikvere
külas Torma prügila kinnistule
päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks.
* Väljastati ehitusluba Nõmme külas Farmi kinnistule kuni
462kW päikesepaneelidel põhi-

nev elektrijaama paigaldamiseks
ja elektritootmisseadme ühendamiseks kinnistul asuvasse jaotusvõrguettevõtja liitumiskilpi.
* Otsustati sundvalduste seadmised.
* Otsustati hanke „Mustvee
lõunamuuli projekteerimistööde
põhiprojektide ekspertiisi teostamine» pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja
eduka pakkumuse tunnistamine.
Vallavalitsuses 13. märtsil
Otsustati valla tegevusplaan
eriolukorras tegutsemiseks.
Vallavalitsuses 20. märtsil
* Otsustati sotsiaaleluruumi
üürile andmine.
* Otsustati hinnapakkumuste
kinnitamine Mustvee kalmistu
aia renoveerimiseks.
* Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost.
* Otsustati ühismahutite kasutamine.

* Otsustati kaugtöö jätkamine.

Vallavalitsuses 27. märtsil
* Otsustati puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine.
*Otsustati hinnapakkumuste
kinnitamine projektile „Kodud
tuleohutuks“.
* Mustvee valla eelarvest
ühendustele toetuste eraldamine, ettepanek volikogule.
* Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Voore
külas Konnapõllu kinnistule
päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks.
* Väljastati ehitusload Koseveski külas Silvana kinnistule
puurkaevu rajamiseks eesmärgiga olmevee saamine ja Lohusuu
alevikus Ülejõe tn 3 kinnistule
2-korruselise viilkatusega ja ilma
keldrita suvila koos garaažiga
püstitamiseks.
* Väljastati kasutusluba Adraku külas Otsa kinnistule PVChalli kasutamiseks.
* Otsustati maa riigi omandis-

se jätmiseks arvamuse andmine
* Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks.
* Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine Saare piirkonna
kohalike kruusateede profileerimiseks.
* Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
* Otsustati piirangute kehtestamine ja kaugtöö jätkamine.
Vallavalitsuses 3. aprillil
* Kriisikomisjoni informatsioon ja kaugtöö pikendamine.
* Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuste määramine.
* Otsustati hinnapakkumuste
kinnitamised valla teede remonttööde teostamisel, valla
kruuskattega teede greiderdamiseks, Voore küla jalakäijate silla
uuendamiseks.
* Otsustati Mustvee valla teehoiukava kinnitamine ja esitada
vallavolikogule vastu võtmiseks.
* Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
* Otsustati ühismahuti kasutamine.
* Anti nõusolek jäätmeveosa-

geduse muutmiseks.
* Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuste piiride muutmiseks.
* Otsustati pärimismenetluse
algatamine.
* Väljastati ehitusload Mustvee linnas Uus-Narva mnt 5
kinnistule olemasoleva tankla
teenindusjaama hoone rekonstrueerimiseks ja Ruskavere külas
Jõeääre kinnistule ühekorruselise abihoone püstitamiseks.
* Väljastati projekteerimistingimused Voore külas Orualuse
kinnistule päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks ja Kasepää
külas Sõpruse tn 124 kinnistule
päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks.
* Otsustati alla lihthanke piirmäära hanke „Voore Põhikooli
projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalve
teenus“ tühistamine.
* Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine.
* Otsustati projektlaagri korraldamiseks loa andmine.
* Määruste kehtetuks tunnistamine (vallavalitsuse määrused).

Tänan Sind, mu endine peremees, et mu nii kenasti kokku pakkisid ja sellise kauni vaatega viimase pelgupaiga
leidsid. Ainult et kitsed käivad nuuskimas, linnukesed
nokkimas, inimesed päid vangutamas ja karu nähes hakkab päris hirmus. Mina, prügi, olen seltsiva loomuga ja
eelistaksin viimseid kasutuid hetki omasuguste juures
veeta. Mul ei ole metsas hea olla. Palun vii mind siit ära!
Благодарю тебя, мой бывший хозяин, что так хорошо меня упаковал и нашел место упокоения с таким красивым видом. Только
вот козы приходят и принюхиваются, птицы клюют, люди качают
головами, а при виде медведя становится страшно. У меня, мусора,
общительный характер, и я предпочел бы провести последние бесполезные моменты с себе подобными. В лесу мне плохо. Пожалуйста,
унеси меня отсюда!
Твой мусор

PAKUME HOOAJALIST TÖÖD SUVEKS!
PEIPSI JÄRVE ÄÄRES KALMAKÜLA KOHVIKUS

ÕIGE KOHT

KLIENDITEENINDAJALE / ETTEKANDJALE

Ootame Sind meiega liituma, kui Sa oled vähemalt
18 aastane, rõõmsameelne ja hea suhtleja.
Eelnevast töökogemusest tähtsam on oskus ja tahe
klien dega suhelda ja tööd teha.
Rohkem infot: Mob: 5066 344 või
urmas.soosalu@gmail.com

Lõkke põletamisel tuleb
tagada ohutus
Päästjad juhivad tähelepanu,
et kulu põletamine on Eestis
aastaringselt keelatud ja lõkke
põletamisel tuleb tagada, et tuli
ümbrusele ei leviks.
• Lõkkekoht peab olema
hoonetest ohutus kauguses
(väiksem lõke 8 m, suurem
lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle
süüdata.
• Lõkkekoha ümbrus tuleb
puhastada kuivanud taimedest
ja muust põlevmaterjalist ning
piirata kivide või pinnasevalliga.
• Lõket tuleb järjepidevalt
valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või
tulekustuti.
• Lõket tohib teha vaid nõrga
tuulega. See on, kui tuule kiirus
on alla 5,4 meetri sekundis, mil
liiguvad ainult puude peenemad oksad.

• Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu
ja loodusjäätmeid.
• Enne lahkumist tuleb lasta
lõkkel täielikult ära põleda või
kustutada see vee või pinnasega.
• Kohaliku omavalitsuse
heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks
rangemaid reegleid. Seepärast
tuleb omavalitsuse kodulehel
eeskirjadega tutvuda.
Infot ohutu lõkketegemise
kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või
lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee.
Tule- ja keskkonnaohutuse
nõuete rikkumise eest võivad
päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast
karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.
Päästeamet

ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОСТРА СЛЕДУЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
Спасатели обращают внимание,
что пал травы в Эстонии запрещен круглый год, а при разведении костра нужно обеспечить,
что огонь не распространится на
окрестности.
• Костер должен быть на безопасном расстоянии от зданий,
(маленький костер 8 м, костер
побольше – 15 м), т.к. искры от
костра могут попасть на здание и
зажечь его.
• Окрестности кострища нужно
очистить от отавы и другого горючего материала и оградить камнями или земляным валом.
• За костром нужно постоянно
следить, а вблизи костра должны
иметься первичные средства пожаротушения, например, ведро с
водой или огнетушитель
• Огонь можно разводить только при слабом ветре. Для наглядности: если скорость ветра не
превышает 5,4 метра в секунду, то
на деревьях покачиваются только
тонкие ветки.

• В костре своего сада можно
сжигать только необработанную
древесину и природные отходы.
• Перед уходом нужно дать костру выгореть полностью или затушить его водой или землей.
• Правила благоустройства
местного самоуправления могут
для сжигания костра вводить более строгие правила, поэтому следует ознакомиться с инструкциями на сайте самоуправления.
Информацию о безопасном разведении костра можно запросить
по инфотелефону сферы безопасности 1524 или прочитать на странице Спасательного департамента
www.kodutuleohutuks.ee
За нарушение требований по
противопожарной и экологической безопасности инспекторы
Спасательного департамента или
Инспекции окружающей среды
могут виновника наказать штрафом в размене до 1200 евро
Спасательный
департамент
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Mustvee valla haridusasutuste muljeid distantsõppelt
Sel aastal tuleb
kevad teisiti
Hooli ja hoia, hoia ja hooli, imetle maailma mõlemaid pooli
– ütlevad laulusõnad, mis sobivad tänasesse päeva ülihästi.
Veebruaris lõppes koolidel teine trimester ja suure üllatusena tuli just siis ka lumi maha, nii et kõigil oli vaheajast palju
rõõmu. Lohusuu koolile oli teise trimestri lõpp aga veidi pidulikum – traditsiooniliselt ootas direktor kõiki tublisid õpilasi
koos vanematega vastuvõtule, et neid tunnustada tehtud töö
eest. Vastuvõtt oli väga pidulik ja meeleolukas.
Selle kahe nädala jooksul, mis peale vaheaega koolis sai käia,
toimus meie majas mitu üritust. Kuna vastlapäev jäi sellel aastal
koolivaheaja sisse, siis esimesel koolinädalal tähistasime seda
rahvakalendri tähtpäeva kinoskäigu ja uisutamisega Tartu Lõunakeskuses. Osales kogu koolipere. Lasteaias toimus vastlapäeva
laat, mil koolipere sai osta erinevaid küpsetisi ja mille tulu läheb
lasteaia väljasõitude korraldamiseks. Teine koolinädal oli õppimise kõrvalt pühendatud erinevatele keeltele: kolmapäev vene
keelele, neljapäev inglise keelele ja reedel tähistasime emakeelepäeva. Toimusid viktoriinid, erinevad mängud ja võistlused.
Tundsime rõõmu suhtlemisest ja koosolemisest.
Nüüd oleme kõik sukeldunud arvutite maailma, sest õppetöö
ja suhtlemine käib peamiselt läbi arvuti. On raske, kõik on
teistmoodi ja võõras, kuid vanemate klasside õpilased näevad
koduõppes ka helgemat poolt: ei pea vara tõusma, ei pea kaua
bussiga sõitma, saab ise aega planeerida, tunniplaan on endale
meelepärane, kodus on mugavam õppida. On muidugi ka neid,
kes eelistaksid koolis õppida ning kõik tunnevad puudust üksteisega suhtlemisest ja koosolemisest.
Õnneks elame maal ning meil on suur eelis linnainimeste
ees – meil on võimalus käia õues! Sellel, muul ajal nii enesestmõistetaval asjal, on praegustes oludes hindamatu väärtus.
Ärge unustage ennast arvutisse – minge õue ja nautige ilma,
pöörake tähelepanu kevade tulemisele, looduse muutumisele ja
väärtustage oma elukeskkonda, sest maal on hea elada!
Lohusuu koolipere

Avinurme gümnaasiumi distantsõppe muljeid läbi õpilase,
õpetaja, lapsevanema ja õppejuhi silmade
Lapsevanem Mari-Liis Tikerperi ja 1. klassi õpilane
Adeele Johanna Tikerperi:
Perekond Tikerperi on harjunud, et pereema Mari-Liis töötab
suure osa ajast kodukontoris ja
käib vaid mõnel päeval Tartu
Ülikoolis loenguid andmas.
Ülejäänud – pereisa ja kolm last
– käivad kõik Avinurme gümnaasiumis päevatööd tegemas.
Kogu pere on seda meelt, et
ümberkorraldused toimusid
üpris loomulikult. Kuna 9. klassi
õpilane Tom ja 6. klassis õppiv
Jan suudavad palju iseseisvalt
ära teha, siis suurem tähelepanu
läheb 1. klassi programmi täitva
Adele tööle. Siin vaatavad vanemad jooksvalt, kes teeb parajasti
oma töös olulisi asju ja kes aitab
Lottele kirju kirjutada, kella
meisterdada või mõõta, kui palju
kükke mahub ühte minutisse.
Kindlat päevakava järgitakse
vaid nii palju, kui on üle veebi
matemaatikamängud või videokõne õpetajaga. Adele meelest
on koduõpe päris tore, sest saab
ema ja isaga koos õppida, kuid
üldse nii tore pole olla lahus
oma sõpradest ning tõenäoliselt
ei saa sel aastal õigel ajal sünnipäevapidugi korraldada. Praegu
saab sõpradega suhelda Skype’i
videokõnede kaudu ja see on ka
päris vahva.
Poiste puhul on päris huvitav
olnud jälgida, kuidas nad oma
tööd planeerivad ja millega rohkem abi vajavad. Kui üks küsib
palju ka õpetajate käest, siis
teine püüab ise vastuseid leida
või tahab vanematega arutada.
Mõlemad teevad väga hea meelega ka ülesandeid ette ära.

Kodukoolist tunduvamalt rohkem röövib vanemate aega aga
muu koduse elu korraldamine.
Pidevalt tuleb tegeleda söögivalmistamisega, poeskäigud
sarnanevad strateegilisele luureoperatsioonile ja lastel on vaja
ka õuetegevusi. Korteris elades
pole neid nii lihtne korraldada ja
seega käib pere võimalikult palju
oma pisikese krundi peal ühiselt
kevadtöid tegemas.
12. klassi õpilane Kaspar
Karo:
Iga uue olukorraga harjumine
võtab aega. Sama oli ka esimese nädala koduõppega. Ei saa
väita, et iseseisvalt õppimisega
hakkama ei saaks, kuid see võtab
rohkem aega kui tavaliselt. Pluss
on see, et suuremalt osalt on meil
eksamiainetes kordamine ning
seetõttu ei pea me päris uute
teemadega ennast vaevama.
Minu distantsõppe päev eriti
tavalisest koolipäevast ei erine.
Ärkan natuke hiljem ja vahetunde üldjuhul ei ole. Tegelen
antud ülesannetega nii kaua,
kui valmis.
Avinurme gümnaasiumi
õpetaja ja lapsevanem Mari-Liis Renser:
Esimese päeva hommikul on
natuke veider tunne, et nüüd
tuleb hakata lihtsalt kodus tööle.
Sebimist on palju. Kiiresti saab
selgeks, et koolimajas siiski
asju hoida ei saa, sest kõike on
vaja täitsa suvalistel hetkedel.
Õpilased ärkavad ja hakkavad
tegutsema erinevatel aegadel ja
ma saan teada, milline tunne on
valvetöötajal. Kannan kodus te-

lefoni kogu aeg kaasas nagu kass
poegi ja iga piiksu peale katsun
kiiresti reageerida. Tagantjärgi
võib öelda, et esimesel nädalal
oli kaks suuremat eesmärki. Esiteks saada tööle kõikvõimalikud
netikeskkonnad, läbi mille saaks
mingit õppetööd teha. Teiseks
olen ma tükk aega kimbatuses, et
millised kellaajalised raamid mu
tööpäeval on? Kõik mu päevad
sisustab kool. Ärkamisest kuni
magamaminekuni. Kui ma pole
just ninapidi arvutis, et aidata
kellelgi luua mõnd kasutajat või
koostada netikeskkonda õpiülesandeid, olen kodus kõikide ainete õpetaja, koolikokk ja koristaja
veel takkapihta.
Õnneks oli mul oidu kohe
alguses lastele päevaplaan paika
panna ja minu kodukool kolme
lapsega sujub tõrgeteta. Abi vajab ehk kõige rohkem neljanda
klassi laps. Tihti näeb see asi nii
välja, et mina istun lapse kõrval,
tema loeb mulle õpikust midagi
ette ja mina istun telefon käes ja
juhendan neid, keda ma reaalses
elus parasjagu näha ei saa. Sekka
siiski tuleb arutleda ka viiendikuga dramatiseerimise teemadel ja
joonestada üheksandikuga koos
koonuse pinnalaotust. Olgu öeldud, et viimasega sai ta lõpuks
ikkagi ilma minu segamiseta
paremini hakkama.
Teisel nädalal on rütm paika
loksunud ja tekivad mingid
süsteemid. Mind paneb ehk
kõige rohkem hämmastama see,
kui palju on lapsed võimelised
ennast ise juhtima ja iseseisvalt
õppima. Tööd laekuvad õigeaegselt ja teisel nädalal hakkab
sekka tulema peale tehniliste

probleemide ka ainealaseid ja
sisulisi küsimusi. Mina avastan
uusi netikeskkondi ja tegelen
vaikselt distantsõppeks sobiva
õppematerjali loomisega. Kodukool on jätkuvalt rahulik ja mina
pean jätkuvalt ka koolikoka ja
koristaja ametit.
Kuskil teise nädala keskel
hakkab mind järjest rohkem
häirima asjaolu, et mul pole
põhjust ennast üldse hommikuti normaalset riidesse panna.
Hommikul käin silitan kapis
kleite, jakke ja tõmban jälle oma
pidžaamapüksid jalga ja pusa
selga, sest sellist rööprähklemist
on nendega lihtsalt mugav teha.
Lõuna ajal teeme koduste
koolilastega metsas pikema tiiru.
Iga päev vähemalt 5 km. Läbi on
vaadatud juba kõik metsaalused
jääkohad, kuklasepesad ja uudistatud vanades talukohtades.
Metsas kraavi peal on meil tuttav
pardipaar, keda iga päev vaatamas käime. Ilmad on soojad ja
iga päev toob looduses midagi
uut. Vahele arutleme maailmaasju ka. Selline integreeritud õpe.
Teise nädala reedel tunnen
suurt igatsust oma klassi järgi ja
eriti selle järgi, et nad kõik alati
korraga ja kõva häälega rääkida
tahavad. Ütlen neile seda läbi
messengeri ja nad rõõmustavad
mind sellega, et käratsevad siis
veidi aega vestlusgrupis virtuaalselt.
Avinurme gümnaasiumi
õppejuht Kristina Pikas:
Minu hommikud algavad telefonist kostvate kõlksatustega,
mis annavad märku, et keegi
saatis meili või kirjutas midagi

Facebooki messengeri. Olen
kehtestanud enda jaoks reegli,
et vaatan meilkasti või messengeri pealised üle ning vastan
olulistele kirjadele kohe ükskõik
mis ajal. Näiteks kõige varasem kiiret reageerimist nõudev
teade on seni jõudnud minuni
kell 7.33 ja kõige hilisem kell
22.46. Infovahetus on nendel
kahel nädalal olnud tihe, mis
on ka mõistetav, sest taoline
õppimis- ja õpetamisperiood on
meile kõigile eriline. Enamjaolt
suhtlen õpilaste ja õpetajatega.
Sekka mõned lapsevanemad.
Eeskätt puudutavad lapsevanemate ja õpilaste küsimused
õppekorraldust ja õppemahtu,
probleeme ja muresid on olnud
e-keskkondadesse ligipääsuga ja
õppeülesannetest arusaamisega.
Esimestel nädalatel olen arutlenud paljude õpetajatega selle
üle, kuidas on kõige otstarbekam
õpet korraldada, mida jälgida
ja kuidas tagasisidet anda ning
vahendada on tulnud õpetajatele ka õpilaste ja lapsevanemate
tagasisidet.
Reeglina alustan tööpäevi kell
9. Kodusel töölaual on arvuti,
kaks telefoni, õppematerjalide
hunnik ja hulk erinevaid täiskirjutatuid märkmepabereid.
Tööpäeva lõpuaega polegi, sest
see varieerub ja sõltub väga palju
erinevatest teguritest. Näiteks
olen sulgenud arvuti kell 15 ja
läinud õue tööle, aga olen ka kell
20.30 parandanud õpilaste töid
ja kirjutanud tagasisidet. Vahet
ei ole ka töö- ja puhkepäevadel,
sest olukord on tavapärasest koolitööst erinev ning kui on vaja midagi teha, siis tuleb teha. Näiteks

suhtlesin pühapäeval telefonitsi
kahe lapsevanema ja ühe õpetajaga, kirjutasin ühele vanemale
kirja teel vastuse, suhtlesin nelja
õpilasega messengeris ja viisin
kahele õpilasele nende maja
juurde postkasti kodused tööd.
Kui paneksin ühe tavapäeva
tööd kronoloogilisse järjestusse,
siis oleks nimistu selline: eKooli
kontrollimine, teadete saatmine
läbi eKooli, kooli kodulehe ja
FB lehe info kontrollimine ja
vajadusel muutmine, suhtlus
kirjade, messengeri ja telefoni
vahendusel, tundide ettevalmistus, õpilastelt laekunud tööde
kontrollimine ja tagasiside kirjutamine, e-keskkonnas ülesannete koostamine ja edastamine
õpilastele, eKooli kontrollimine.
Kuhugi vahepeale jäävad ka
toidu valmistamine, söömine,
liikumine, koristamine, õues
töö tegemine, pereliikmetega
suhtlemine.
Esimesel nädalal juhtus mitmel korral nii, et võtsin hommikukohvi kaasa ja läksin arvuti
taha tööd tegema ning avastasin
mingil hetkel üllatusega, et
kohv on jahtunud ja kell juba
hilisõhtus. Teisel nädalal suutsin
juba oma tööd nii planeerida,
et jõudsin ka normaalselt süüa,
puhkepause teha, pereliikmetega
suhelda, õues liikuda ja tööd
teha. Enne kolmandat distantsõppe nädalat tunnen end juba
paremini organiseerituna, aga
tohutu igatsus on koolielu, oma
klassi õpilaste, reaalajas tundide ja kolleegidega näost-näkku
suhtluse järele.
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Mustvee muusika- ja kunstikooli muljed
Mustvee muusika- ja
munstikooli direktor Lauri
Väinmaa:
„Mustvee muusika- ja kunstikoolis on distantsõpe läinud käima täie hooga. Õppemeetodeid
on mitu: online-tunnid, video- ja
audioklippide salvestamine ja
õpetajale saatmine, kes neid
vaatab-kuulab ja kommenteerib.
Solfedžos ja muusikaajaloos
antakse kirjalikke ülesandeid,
samuti peab ise kodus laulma ja
rütme koputama. Lastel ei ole
loomulikult kodudes tipptasemel helisalvestustehnikat, seega
peab kasutama kättesaadavaid
kanaleid: Zoom, Messengeri
videokõned, Google Duo, Skype.
Kõige tähtsam on, et töö käib,
lapsed tegelevad muusika ja
kunstiga ning on õpetajaga pidevas ühenduses. Olukorras, kus
peab palju kodus olema ja arvuti
taga istuma, on vaheldus vajalik
ja muusikaga tegelemine on
hea võimalus lastel ekraanidest
eemal olla. Samuti pilti joonistades või maalides keskendub
laps hoopis muule ja tema aju
puhkab igapäevastest kooliasjadest. Kunsti saab aga teha ka
õues, nagu juuresolevalt fotolt
näha on!”
Kunstiõpetaja Emma Liivak:
„Eriolukorras õppetöö jätkamine nõuab loomingulisust nii õpetajatelt, õpilastelt kui ka lapsevanematelt. Tänu nutiseadmetele
ja sotsiaalmeediale on õpilastega
ühenduses püsimine tänapäeval
lihtne. Suuremat peamurdmist
nõuab aga praktiliste ülesannete
kohandamine distantsõppeks.
Tuleb arvestada, et kõigil ei pruugi kodus olla maalimistarbeid
või isegi joonistuspaberit. Hea
meel on aga tõdeda, et koostöö
koolipere vahel sujub – lapsed
katsetavad hea meelega kohvi
ja salvrätimaali tehnikatega ning
ka õpilased ja lapsevanemad ise
tulevad täiesti uudsete ja fantaasiaküllaste lahenduste peale.
Olukord on kindlasti kõigi jaoks
uus ja natuke keeruline, kuid
usun, et see väljakutse annab
meile kõigile võimaluse arendada oma loomingulisust täiesti
uuel moel.”
Avinurmes elav kunsti eelklassi õpilane Iida Lepiku arvab
järgmist: „Teistmoodi on see, et
me ei saa praegu klassis koos
teiste lastega teemat arutada,
üksteisele nõu anda ja teisi aidata. Meeldib see, et kodus saan
töid teha siis kui ise tahan.”

Mida muusikaõpetajad
olukorrast arvavad?
Vastab Voore osakonna klaveriõpetaja Kersti
Koort:
„Muidu läheb kõik edukalt,
aga puudu on vahetu kontakt
lapsega, et sättida kätt, õiget
istumist ja muid väikeseid, kuid
vajalikke asju, millele koduõppes
on raske tähelepanu juhtida.”
Voore lapsed arvavad koduõppel klaveri õppimisest
aga nii:
Kärt Kuusik on olukorraga

Mira Aganitš, eelklass. LILLED, akvarell

Saksofoni ja plokkflöödi õpetaja Henri Aruküla online tundi tegemas.

rahul, tal ei ole olnud probleeme
harjutamise ja kaugtundidega.
Grete-Liis Paas vastab: „Vahel
on olnud raske kodus klaveritunni lainele saada, kuna käin
harjutamas teises majas.“ Emma
Meos ütleb aga järgmist: „Pisut
keeruliseks teeb harjutamise see,
et kõik on kodus ja vahel on raske vaikust saada ja keskenduda.“
Mustvee kitarriõpetaja
Reet Pappe jutustab:
„Koostöös õpilaste ja lapsevanematega oleme leidnud võimalused, et tunnid video vahendusel läbi viia. Olen kasutanud
erinevaid kanaleid, põhiliselt
messengeri videokõnet. Kuna
selliselt ühenduses olles on helipilt mitmeski mõttes katkendlik
ja moondunud, on õpilased proovinud oma lugusid salvestada ja
siis oleme koos analüüsinud, mis
on hästi ja mida saab veel parandada ning muuta. Varem pole
salvestamist palju kasutanud ja
see on üks tore, uudne võimalus
meile kõigile. Video-tundi tehes
on vahel teisedki pereliikmed
abiks, kas kaamerat sättimas
või väiksemate õpilaste puhul
ka kaasa rääkimas. Näiteks üks
vahva vanaema hõikas lapselapse mängule vahele: „Vale noot!““
Avinurme osakonna plokkflöödi eriala õpilane Margarita leiab,
et online-tunnid on põnevad,
need on midagi teistsugust. Nootidest saab Margarita hästi aru.
Samas ta ikkagi eelistaks teha
tunde tavapäraselt, sest pilli ilusast kõlast läheb veidi kaduma.
Lauri Väinmaa: „Kokkuvõtteks
võib ütelda, et lapsed on kohanemisvõimelised ja saavad hästi
hakkama. Uudne olukord on
ka huvitav. Samas kumab läbi

Annabel Saar, eelklass. EMA, akvarell

igatsus tavapäraste tundide järgi,
otsese kontakti järgi õpetajaga,
mis on ka igati mõistetav. Tänan
südamest lapsevanemaid, kes on

lastele toeks ja abiks. Võtame
olukorrast maksimumi ja anname endast parima, nii lapsed,
lapsevanemad kui ka õpetajad.”

Oliver Siirak, IV klass. SILM., kohv paberil
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Mustvee Valla TEATAJA

KOROONAVIIRUSE
LEVIKU PEATAMISEKS
KEHTIB EESTIS
1. MAINI ERIOLUKORD

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
В ЭСТОНИИ ДО 1 МАЯ ДЕЙСТВУЕТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ограничение на передвижение введено для того, чтобы
случаев заболеваний было меньше, чтобы в больницах
не возникло перегрузки и чтобы пациенты в критическом
состоянии получили помощь.

Liikumispiirangud on seatud selleks, et haigestumist
oleks vähem, haiglates ei tekiks ülekoormust
ning kriitilises seisus inimesed ei jääks abita.
l IGAST EESTI INIMESEST sõltub,
kui palju inimesi Eestis nakatub.

l От каждого жителя Эстонии
зависит, сколько в Эстонии будет
зараженных.

2M

l Kõige enam on viiruse
põhjustatud haigusest ohus
tatud eakad ja varasemate
tervisehädadega inimesed.
NAKKUST VÕIVAD AGA
LEVITADA KÕIK, sellepärast
peavad piiranguid ja nõudeid
jälgima ka noored ning tööeas
inimesed.

l Болезнь, возбужденная
этим вирусом, наиболее
опасна пожилым людям
и людям с хроническими
заболеваниями. Инфекцию
могут передать люди
любого возраста, поэтому
все обязаны следовать
ограничениям и требованиям.

2 INIMEST
l VÄLJA MINNES TOHIB
LIIKUDA VAID ÜKSI
VÕI KAHEKESI,
kui tegemist ei ole
perekonnaga. Teiste
inimestega peab
hoidma vähemalt
kahemeetrist vahet.

l VIIRUS LEVIB
INIMESELT INIMESELE
PIISKNAKKUSEGA JA
KA PINDADE KAUDU.
Sellepärast on tähtis
vältida kontakte teiste
inimestega ning pesta
hoolikalt käsi. Pindadel
suudab viirus elus püsi
da kuni kolm ööpäeva.

1247

l Kaubanduskeskustes jäävad avatuks vaid
HÄDAVAJALIKUD POED JA TEENUSED.
Söögikohad ja baarid suletakse kell 22
ning kinni on kõik meelelahutuskohad.

EVA STJOPTŠENKOVA 08.03.2020
SOfIJA SVäTSKAJA
13.03.2020

1247

l В торговых центрах будут открыты только
магазины первой необходимости и
необходимые услуги. Места общепита и
бары закрываются в 22 часа. Закрыты все
увеселительные заведения.

KRIIS.EE

Õnnitleme aprillikuu
juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Irina Zavarzina

75

Matrjona Tailova

80

Veera Puškina

80

Siim Arold

80

Galina Kasatkina

80

Valdur Kask

80

Nikolai Sogas

80

Elmot Kuusma

85

Ljudmila Pissuljova

85

Nikolai Moltschanow 85
Rein Roomet

85

Vilma-Melanie Pihlak 90

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

l Для предотвращения
распространения вируса
обязательно надо придерживаться этих требований. В случае
нарушения полиция может вынести
денежное наказание в 2000 евро.

l Из-за опасности заражения
всем надо оставаться дома
и выходить только в случае крайней
необходимости.

KRIIS.EE

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid

2 ЧЕЛОВЕКА
l На улице можно ходить
только по одному или
вдвоем. Семья может
передвигаться вместе
в количестве более двух
человек. С другими
людьми надо сохранять
дистанцию не менее
двух метров.

l Вирус передается от
человека к человеку
капельной инфекцией
и через поверхности.
Поэтому важно
избегать контакта
с другими людьми и
тщательно мыть руки.
На поверхностях вирус
может оставаться до трех
суток.

l Viiruse leviku
peatamiseks tuleb
sellest nõudest kinni
pidada ning selle eiramisel
VÕIB POLITSEI MÄÄRATA
SUNNIRAHA 2000 EUROT.

l Nakkusohu tõttu tuleb
kõigil püsida kodus ning MINNA
VÄLJA AINULT VÄLTIMATUTEL
JUHTUDEL.

2M

Helvi Tamm

92

Asta Tsvetkova

93

Greete Vaab

94

Evi Tamm

94

MÜÜA LÕHuTuD KÜTTEPuuD.
Tel 5345 7403 ja 5340 3583

Mälestame lahkunud vallakodanikke
PEETER GUNIN
05.07.1943–07.03.2020
GENNADI ALKOV
03.09.1947–07.03.2020
ALEKSANDR ILJITŠOV
25.01.1955–22.03.2020
ANTS KASK
02.02.1959–04.03.2020
PAVEL PUŠKIN
05.07.1967–22.03.2020
TATJANA KOLPAKOVA
21.01.1930–10.03.2020
INNA MALÕŠEVA
05.04.1934–13.03.2020
MARET KAJASTE
20.09.1934–19.03.2020
OLGA UUSPALU
11.12.1936–26.03.2020
VALVE OTS
15.04.1938–20.03.2020
JEVDOKIJA MUZAFFAROVA 23.04.1946–11.02.2020
MAI LEMZJAKOVA
07.02.1947–23.03.2020

