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Kokkuvõte kriisikomisjoni ja vallavalitsuse tööst eriolukorra ajal Head Mustvee valla inimesed
Valitsus kuulutas 12. märtsil välja
eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukorra
meetmed on muutnud suure osa Eesti inimeste elukorraldust. Ent need
on hädavajalikud, et kaitsta koroonaviiruse eest kõige haavatavamat
osa elanikkonnast: meie vanemat
põlvkonda ja krooniliste haigustega
inimesi. Eriolukord kehtestati esmalt
kuni 1. maini ja seejärel pikendati
kuni 17. maini.
Mustvee valla kriisikomisjon on
eriolukorra ajal pidanud 9 koosolekut. Lisaks kriisikomisjoni liikmetele
ning vallaametnikele on koosolekutest osa võtnud ka Jõgeva päästepiirkonna juht Jüri Alandi, Mustvee
piirkonna konstaabel Andrus Väits,
PPA Jõgeva piirkonnavanem Jana
Õim ja Mustvee vallavolikogu aseesimees Ülle Rosin.
Vallavalitsus töötab alates eriolukorra kehtestamisest kaugtöörežiimil.
16. märtsist suleti vallas kõikide
üldhariduskoolide, noortekeskuste
ja huvikoolide hooned õppetööks.
Mindi üle distantsõppele ja korraldati õppetöö nii, et õpetajad töötavad
üldjuhul kodus.
Koolidelt saadud info põhjal saame öelda, et:
• Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate digioskused on paranenud.
• Õpetajad on uue õppetöö vormiga harjumas ja iga päev aina enam

katsetamas digitaalseid vahendeid,
sh ka need, kes enne pole neist palju
pidanud.
• Kriisiolukord on meeskonnatööd
toetanud. Ollakse omavahel rohkem
kontaktis ja õpetajad jagavad omavahel kogemusi ning teavet palju rohkem, kui seda tavaõppe puhul tehti.
• Probleemid arvutite ja internetiühendustega on koolid iseseisvalt
või koostöös vallavalitsusega lahendanud.
• Selliseid õpilasi, kes õppetöös
üldse ei osale ja kellega ei saa kontakti, koolide andmetel ei ole.
• Kokkuvõtteks võib öelda, et
koolid on tulnud õppetöö korraldamisega hästi toime.
Mustvee muusika- ja kunstikool on
samuti toimival distantsõppel.
Lasteaedade töö on võimaliku
nakkuse edasikandumise vältimiseks
ümberkorraldatud. On oluline, et
lasteaiad oleks avatud niipalju, kui
hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Olen eriliselt tänulik lapsevanematele väga mõistva suhtumise eest.
Tunnustan tublisid õpilasi, õpetajaid ja haridusasutuste juhte eriolukorras hakkamasaamise eest.
Valla sotsiaalosakonna ülesanneteks eriolukorra ajal on koduhooldustöötajate töö korrigeerimine, töötajatele kaitsevahendite hankimine,
hooldajate nõustamine ja tööjuhiste
väljatöötamine.
Valla kodulehele on loodud kiirlist

sotsiaaltöö spetsialistidega operatiivseks suhtlemiseks, kuhu kodanikud
saavad teatada oma probleemidest,
esitada avaldusi ja pretensioone.
Sotsiaaltöötajad suhtlevad aktiivselt erinevate riigiasutustega.
Samuti toimub toiduabi jagamine
vähekindlustatud peredele (pakkide
hankimisel on abiks Punane Rist,
Jõgeva Toidupank) ja Euroopa Toiduabi toimetulekutoetuste saajatele
ning koolitoidupakkide jagamise
korraldamine.
Suheldakse valla territooriumil
asuvate hooldekodudega, jälgitakse
viiruse arenguid ja nõustatakse kodanikke kaitsevahendite ja liikumiste
osas igapäevaselt
Alates eriolukorra kehtestamisest
on valla elanikel kõrgendatud huvi
valla kodulehe ja sotsiaalmeedia vastu ning avaliku meedia huvi valdades
toimuva suhtes.
Ajalehele Vooremaa antakse regulaarselt vajalikku infot. Tuntakse
huvi, kuidas tulevad kohalikud
omavalitsused toime sotsiaalteenustega, kas jagub töötajaid, kuidas
abistatakse abivajajaid, uuritakse
koolitoidupakkide, valla eelarve
vähenemise jm kohta.
7. aprillil ilmus Mustvee Valla
Teataja, mis oli koostatud suures
osas eriolukorrast lähtuvalt. Lisasime
lehte töötajate kontaktid, üldiseid
käitumisnorme ja juhiseid, erilist
tähelepanu pöörasime eakatele

inimestele.
Valla ettevõtjate toetamiseks pakkusime neile tasuta reklaamimise
võimalust, mida osad ka kasutasid,
samuti on see võimalus tänases
lehes.
Mustvee valla kodulehele lisatud
lingist avaneb eriolukorra koduleht
„COVID-19 oluline teada“, kuhu on
koondatud juhised ja käitumisnormid. Lehte täiendatakse vastavalt
olukorra muutumisele pidevalt.
Juhendid on nii eesti kui ka vene
keeles. Samuti lisatakse uued juhised
Facebooki-lehtedele „Mustvee vald“
ja „Elame Mustvee vallas“.
Kuigi olukord on stabiliseerumas,
pole viirus meil ega mujal veel lõplikult seljatatud. Palun kõigil jälgida
ikka veel vajalikke ettevaatusabinõusid ja säilitada soovitatud sotsiaalset
distantsi.
Tänan valla kriisikomisjoni liikmeid, valla ametnikke, allasutuste
juhte ja töötajaid suure panuse
eest meie vallas eriolukorraga toimetulekul. Lõpetuseks tahan veel
tunnustada meie sotsiaaltöötajaid ja
valla hooldekodude kollektiive, kelle
ennastsalgav töö on andnud olulise
osa viiruse leviku tõkestamisel ja
aidanud säästa elusid.
Märt Kraft,
Mustvee valla kriisikomisjoni
esimees

Резюме работы кризисной комиссии и волостной управы
в течение чрезвычайного положения
12 марта правительство Республики объявило о введении
чрезвычайного положения в целях предотвращения распространения коронавируса в Эстонии.
Меры чрезвычайного положения
изменили жизненный уклад множества жителей Эстонии, но они
крайне необходимы для защиты
от коронавируса самой уязвимой
части населения – нашего старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями. Первоначально чрезвычайное положение
было введено до 1 мая, затем его
продлили до 17 мая с.г.
За время действия чрезвычайного положения кризисная комиссия Муствеэской волости провела
9 собраний. Кроме членов кризисной комиссии и волостных чиновников в собраниях принимали
также участие руководитель Йыгеваского спасательного округа Юри
Аланди, констебль Муствеэского
района Андрус Вяйтс, руководитель Йыгеваского участка ДППО
Яна Ыйм и заместитель председателя Муствеэского волостного совета Юлле Росин.
Волостная управа с введения
чрезвычайного положения работает в удаленном режиме.
С 16 марта были закрыты все
здания
общеобразовательных
школ, молодежных центров и
школ по интересам. Учреждения
перешли на дистанционное обучение, и учебная работа организована так, что в общих случаях
учителя работают дома.
На основании полученной от
школ информации мы можем сказать, что:
• улучшились дигитальные навыки учеников, учителей и родителей;
• учителя привыкают к новой

форме обучения, с каждым днем
все больше экспериментируют с
дигитальными средствами обучения, в т.ч. те, кто раньше не особо
ими увлекались;
• работа в условиях кризиса
содействует командной работе.
Учителя находятся в более тесном
контакте и делятся опытом и информацией намного больше, чем
это делалось при обычной работе
в школе;
• школы самостоятельно или в
сотрудничестве с волостной управой решили проблемы с компьютерами и интернет-соединением;
• учеников, которые вообще не
участвуют в учебной работе и с
которыми невозможно вступить
в контакт, по данным школы нет;
• в итоге можно сказать, что
школы хорошо справились с организацией учебной работы.
Муствеэская музыкально-художественная школа также работает
на дистанционном обучении.
Работа детских садов реорганизована в целях предотвращения
возможного распространения вируса. Важно, чтобы детские сады
были открыты столько, сколько
крайне необходимо и так мало, как
только возможно. Я особенно признателен каждому родителю за то,
с каким пониманием он отнесся.
Выражаю свою признательность ученикам, учителям и руководителям
образовательных
учреждений, справившимся в
чрезвычайном положении.
В задачи волостного социального отдела в условиях чрезвычайного положения ходили коррекция
работы работников по уходу на
дому, приобретение защитных
средств для работников, консультирование опекунов и разработка
рабочих инструкций.

На домашней странице волости
создан экспресс-лист для оперативного общения со специалистами социальной сферы, в котором
граждане могут сообщать о своих
проблемах, представлять заявления и претензии.
Социальные работники активно общаются с различными государственными учреждениями.
Идет также раздача продуктовой помощи менее обеспеченным
семьям (в приобретении пакетов
помогают Красный Крест, йыгеваский Toidupank) и получателям
прожиточного пособия от Евросоюза, организована также раздача
пакетов со школьным питанием.
В ходе ежедневного общения с
расположенными на территории
волости домами престарелых социальные работники следят за
ситуацией с вирусом, ежедневно
консультируют граждан относительно защитных средств и передвижения.
С введением чрезвычайного положения повысился интерес волостных жителей к сайту волости
и соцсетям, а также интерес публичных СМИ к происходящему
в волостях.
Газете Vooremaa регулярно
передают необходимую информацию. Журналисты интересуются, как местные самоуправления
справляются с социальными услугами, хватает ли работников, как
помогают нуждающимся в помощи, раздают пакеты со школьной
едой, как уменьшится волостной
бюджет и т.д.
7 апреля вышел номер волостной газеты Mustvee Valla Teataja,
который был составлен, исходя,
главным образом, из чрезвычайного положения. В газете мы привели контактные данные работни-

ков, общие нормы и инструкции
по поведению, особое внимание
уделили пожилым людям.
В поддержку местных предпринимателей мы предложили возможность бесплатно разместить
рекламу, которой некоторые, кстати, воспользовались. Такая же возможность есть и в сегодняшней
газете.
По ссылке, выложенной на сайте волости Муствеэ, открывается
домашняя страница чрезвычайного положения «COVID-19 oluline
teada», на которой собраны инструкции и правила поведения.
Страница постоянно дополняется в соответствии с изменением
ситуации. Инструкции имеются
на эстонском и русском языках.
Новые инструкции выкладываются также на страницы Фейсбука
«Mustvee vald» и «Elame Mustvee
vallas».
Хотя ситуация и стабилизируется, вирус еще окончательно не
побежден ни у нас, ни в других
странах. Прошу всех по-прежнему
следовать необходимым мерам
предосторожности и соблюдать
рекомендованную
социальную
дистанцию.
Благодарю членов волостной
кризисной комиссии, волостных
чиновников и работников за крупный вклад в управление чрезвычайным положением в волости. В
заключение хочу поблагодарить
наших социальных работников и
коллективы домов престарелых,
чей самоотверженный труд сыграл
существенную роль в предотвращении распространения вируса и
помог спасти жизни.
Мярт Крафт
председатель кризисной
комиссии Муствеэской волости

Minu töö Mustvee vallavanemana lõpeb 12. mail, pidasin
seda ametit pisut üle aasta.
Võttes vastu uue väljakutse, ei
ole mul plaanis Mustvee valda
ära unustada või valla elust kaugeneda. Pigem vastupidi, jään
endiselt kogukonna liikmeks ja
olen valmis pakkuma abi nii nõu
kui jõuga juhul, kui seda peaks
vaja olema või seda küsitakse.
Minu hinnangul on olukord
riigis ja vallas stabiliseerumas
ning olen veendunud, et nii
vallavalitsuse kui ka kriisikomisjoni liikmed saavad oma
ülesannetega edukalt hakkama
ka pärast minu lahkumist kuni
uue vallavanema valimiseni.
Samas loodan, et minu tagasiastumine paneb volikogu
liikmeid veelgi enam mõtlema
tugeva koalitsiooni moodustamisele, kes on praegusel keerulisel
ajal valmis valla elu edendama,
jättes kõrvale vanad antipaatiad
ja erimeelsused. Julgen väita, et
seda ootab kogu Mustvee valla
rahvas.

Ma tänan volikogu liikmeid
mulle osutatud usalduse ja koostöö eest, tänan allasutuste juhte
ja vallavalitsuse töötajaid, kes
teevad oma tööd ausalt ja pühendunult, tänan kõiki valla
elanikke meeldiva koostöö eest
selle aasta jooksul.
Soovin kõigile head pealehakkamist Mustvee valla elu
edendamisel!
Lugupidamisega
Märt Kraft

Уважаемые жители волости Муствеэ!
Моя работа волостным старейшиной Муствеэской волости
закончится 12 мая нынешнего
года, на этой должности я проработал чуть больше года.
Принимая новый вызов, я не
собираюсь забывать Муствеэскую волость или отдаляться
от волостной жизни. Скорее
наоборот, я по-прежнему буду
членом сообщества и готов помогать и словом, и делом, если
это нужно или об этом запросят.
По моей оценке, ситуация в
государстве и волости стабилизируется, и я убежден, что
члены и волостной управы, и
кризисной комиссии со своими
задачами успешно справятся и
после моего ухода, и до выбора
нового волостного старейшины.
В то же время надеюсь, что
моя отставка заставит членов
волостного совета еще сильнее

задуматься о необходимости
формирования сильной коалиции, которая в нынешние сложные времена будет готова развивать волостную жизнь, оставив
в прошлом старые антипатии и
разногласия. Смею утверждать,
что этого ждут все жители волости Муствеэ.
Я благодарю членов волостного совета за оказанное мне
доверие и сотрудничество,
благодарю руководителей подведомственных учреждений и
работников волостной управы,
работающих честно и преданно,
благодарю всех жителей волости за приятное сотрудничество
в течение этого года.
Желаю всем энергичности в
развитии жизни Муствеэской
волости!
С уважением,
Мярт Крафт

Maksu- ja tolliameti Jõgeva
teenindusbüroo asub uuel
aadressil
Alates 29. aprillist asub maksu- ja tolliameti (MTA) Jõgeva
teenindusbüroo uuel aadressil – Aia 2, 48306 Jõgeva.
Seoses eriolukorraga on kõik MTA bürood üle Eesti suletud
vähemalt 18. maini, kliente ootame büroodesse peale eriolukorra
lõppu.
Paberil tuludeklaratsioonide esitamise aega on pikendatud
juuni lõpuni.
Kõik MTA elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad
jätkuvalt.
Avatuks jäävad infotelefonid 880 0811 (eraklient), 880 0812
(äriklient), 880 0814 (tolliinfo), 880 0815 (e-maksuteenused).
Samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.ee,
ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee või e-maks@emta.ee.
MTA-le saab esitada küsimusi ka iseteeninduskeskkonna e-MTA
kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).
Eriolukorraga seotud maksuinfo ja -uudised on koondatud
veebilehele https://www.emta.ee/et/eriolukord.
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Aprillikuu vallavolikogus
Aprillikuu volikogu istung
toimus 29. aprillil virtuaalselt
Microsoft Teamsi ja VOLIS ekeskkonnas. Arutelud toimusid
Microsoft Teamsis, hääletamine VOLIS-es. Tavapärast videosalvestust ja otseülekannet
virtuaalsest istungist teha ei
olnud võimalik ning teised isikud
peale kutsutute istungit jälgida
ei saanud.
Aprillis muutus volikogu koosseis ja vallavanem andis teada, et
loobub oma ametist.
Vallavolikogu esimees Aivar
Saarela peatas oma volikogu
liikme volitused kolmeks kuuks,
alates 2. aprillist. Aivar Saarela
asemel on volikogus asendusliige
Verner Mölder. Vastavalt Mustvee
linna põhimäärusele asendab
volikogu esimeest tema äraolekul, volituste peatumisel või
ennetähtaegse lõppemise korral
volikogu aseesimees.
Arengu- ja eelarvekomisjoni
esimees ja majanduskomisjoni
liige Urmas Tross esitas avaldused tagasiastumiseks arengu- ja
eelarvekomisjoni esimehe ja majanduskomisjoni liikme kohalt
alates 23. aprillist. Uue volikogu
esimehe ja arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe valimine on
kavas maikuu volikogu istungil.
Vallavanem Märt Kraft teatas
22. aprillil toimunud virtuaalsel
volikogu eestseisuse koosolekul,
et loobub 12. maist vallavanema
ametist ja asub tööle patendiameti arendusjuhina. Ametist
loobumise peamine põhjus oli
uus ja parem töökoht Tallinnas,
perele ja kodule lähemal, kuid
lahkumise üks põhjus oli ka
vallas valitsev segane olukord,
kus koalitsioon sisuliselt puudub.
Aprillikuu volikogu istungil
võeti vastu 2020. aasta teehoiukava. Teehoiukavaga jaotati riigi
poolt teehoiuks eraldatud 279
500 eurot piirkondade lõikes.
Istungi päevakorras oli eelnõu
„Projekti omaosaluse garanteerimine“. Ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni projekti Kasepää
I etapp valmis septembris 2019
ja II etapp saab valmis selle aasta
septembri lõpuks. Mustvee valla
Kasepää piirkonna vee-ettevõtja
AS Emajõe Veevärk esitas KIK
Keskkonnaprogrammi projektitaotluse Kasepää ühisveevärgi
projekti III etapi läbiviimiseks.
ÜVK III etapi, Kooli tänav kuni
Omedu sild, maksumus on 670
372 eurot ja vastavalt meetme
määrusele on Mustvee valla
omaosalus 35% ehk 234 630
eurot. Mustvee valla eelarvestrateegias on 2021. aastaks etapi
teostamiseks ettenähtud 208 500
eurot omaosalust, kuid puudu
jääb 26 130 eurot. Volikogu
istungil arutusel olnud omaosaluse garanteerimine summas 23
4630 eurot jäi vastu võtmata ühe
häälega.
Volikogu otsusega on aprilli- ja
maikuus Mustvee valla koolieelsed lasteasutused kohatasu
maksmisest vabastatud.
Kinnitasime sotsiaalruumide
nimekirja. Otsusega korrigeeriti
enne valdade ühinemist endiste
valdade kinnitatud sotsiaaleluruumide nimekirju. Hetkel on
vallas 16 sotsiaalkorterit ja ena-

mik neist on hõivatud. Lisandus
kaks uut sotsiaaleluruumi.
Võtsime vastu otsuse Mustvee
lasteaia liitumiseks 2020. a varajase keeleõppe programmiga ja
lasteaia üleminekuks eestikeelsele õppe- ja kasvatustegevusele
alates 01. septembrist.
K r iis ik o m is j o n i e si m e e s,
vallavanem Märt Kraft, esitas
vahekokkuvõtte eriolukorrast
Mustvee vallas. Vallavanem andis ülevaate vallas kehtestatud
piirangutest, õppetööst koolides
eriolukorra ajal, koolitoidu pakkide jagamisest ja vallavalitsuse
sotsiaalosakonna tööst, info
edastamisest ja vahendamisest
meedias.
Abivallavanem Koit Prants
rääkis Mustvee kergliiklustee
ehitusest ja Voore kooli renoveerimisest.
Mustvee kergliiklustee ehitustööd on viibinud maaomanike
erimeelsusute tõttu, kes ei ole
esialgsetest kokkulepetest kinni
pidanud ja kirjalikke isikliku kasutusõiguse lepinguid sõlminud.
Vallavalitsus andis välja ehitusloa Mustvee kergliiklustee teise
osa kohta, Lohu tänavast kuni
Liiva tänavani.
Voore kooli renoveerimine
2018. aasta sügisel eraldas
haridus- ja teadusministeerium
riigieelarvelise toetuse Mustvee
vallavalitsusele Voore põhikooli remonditöödeks ja sisustuseks summas 1 000 000 eurot.
29.05.2019 ei olnud remonditöödega alustatud ja hankeid
välja kuulutatud, kuigi teema
oli arutusel vallavolikogu komisjonides. Kuna vallavalitsus
antud teemaga ei tegelenud,
otsustas volikogu teha vallavalitsusele ülesandeks kuulutada
välja 01.10.2019 eraldatud riigieelarvelise toetuse piires hanked
Voore kooli remonditöödeks ja
sisustuseks.
Abivallavanem Koit Prantsi
sõnul on Voore kooli omanikujärelevalve hange teostatud ja kinnitatud 24. aprillil vallavalitsuse
korraldusega nr 261. Hanke võitjale, Infragate Eesti ASile on saadetud leping allkirjastamiseks.
Ehitustööde hankedokumendid
esitatakse järgmiseks volikogu
istungiks, kui leping on allkirjastatud. Infragate Eesti on Voore
kooli omanikujärelevalve ja
projektijuhtimisteenuse osutaja,
kes abistab hankedokumentide
vormistamisel ja viib läbi hanke,
kui volikogu on selle aktsepteerinud. Oleme ära fikseerinud, et
soovime söökla- ja köögiruume,
võimla juurde kahte duširuumi
ja kahte tualetti, parempoolne
tiib ja maaküte.
Raamatupidamise andmetel
on 31.12.2019. a seisuga Voore
kooli renoveerimiseks eraldatud
riigieelarveline toetus kasutamata summas 97 383,08 eurot.
Voore kooli projekti elluviimine on meie üks olulisemaid
eesmärke.
Ülle Rosin,
vallavolikogu aseesimees

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 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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Avinurme lasteaia kriisiaja töökogemused
Alguses oli koju jäädes paanika suur
kui lähikonnas sagenes kiirabituur.
Hirm oli enda ja teistegi pärast –
on see nüüd tõde või lihtsalt üks kära?
Siis aga selgus, et hull on see viirus.
Ärge välja te tulge, tõbi Iisakus liigub!
Meedia väljastas laule, reklaame,
et püsige kodus – ei mingeid plaane!
Lapsed jäid koju, nende vanemad ka,
tuli plaanida, mida kodus teha nüüd saaks.
Õpetajad tööle kõik panid oma pead
ja mõtlesid välja nii mõndagi head…
Lasteaias toimus märtsis-aprillis kontaktne töö ühe liitrühmana – kui alguses oli üks laps,
siis aprillis käis lasteaias juba
üheksa.
Tegevused on planeeritud
ühise nädalateema alusel. Iga
õpetaja annab panuse, et kõik
vanuserühmad saavad oma eale
sobiva tegevuse. Töö rühmas on
huvitav, saab lähemalt tundma
õppida teiste rühmade lapsi,
kuid planeerimine on pisut keerulisem, kuna ei tea jällegi teiste
laste huvisid ja arengut. Oled
juba harjunud mõtlema oma
rühma vanusegrupile, nüüd aga

pead mõtlema sõimest aiani!
Kodus tehtav töö toimub arvutis, interneti avarustest ideede
otsimine, materjalide kogumine,
dokumenteerimine. Arengukaartide ja koolivalmiduskaartide
täitmine on mahukas töö, paarilisega koos läbi telefonivestluste said need siiski valmis ka
kodukontoris olles. Kuna Eliis
(e-lasteaed) on olnud kasutusel
lühikest aega, on olnud nüüd
võimalus seda keskkonda paremini tundma õppida ja täiendada, nt piltide, videote lisamine,
arengukaartide täitmine. Arvutiga töötamine nõuab palju aega ja

pühendumist ning tööd jätkub ka
nädalavahetuseks. Puudust tunti
paarilisega koos töötamisest. Kui
muidu saadi laste uneajal kõik
asjad lahti ja kokku arutatud, siis
riskigruppi kuuluva paarilisega
peeti 2–3 tunniseid telefoni/
arvuti vestluseid.
Eliisis on lastevanematele üleval nädalaplaanid. Plaanidesse
on lisatud linke, näidiseid, mis
hõlbustavad materjali kättesaadavust ja kodus tegutsemist.
Tegevused ei ole kohustuslikud,
kuid siiski võimaldavad vanemal
arendada kodus vastavalt õppekavale oma last isiklikult. Iga
nädalaga said õpetajad rohkem
aru, et oleks pidanud teisiti tegema, mõtlema enam vanematele.
Olime ju harjunud, et tegevused
viib läbi õpetaja, mitte lapsevanem. Aga esimene kord ju!
Mis siis kriisiajas positiivset
on? Ehk see, et õpiti tundma
oma töökaaslasi nii heas kui
ka halvas, õpiti rohkem arvutit
tundma ja kasutama (tõlkimised, allalaadimised, salvestused, kogemata kustutamised

ja uuesti otsimised jne) ning
otsima erinevaid lehekülgi uute
materjalide saamiseks. Laste
teadmised hügieenist ja viirusest
hoidumisest on head, õues tehti
laste algatusel loovmäng kuidas
end viiruse eest hoida. Väga
vahva õueaeg oli!
Mõningane pinge on veel siiski
sees, ehk teadmatusest, et mis
saab edasi – kuidas toimub laste
vastuvõtt kui käib lasteaias palju
lapsi ja on avatud kõik rühmad,
kas lapsed on ikka terved, kas
lapsevanem ikka usaldab õpetaja
arvamust ja muidugi ka mure
töötajate tervise pärast. Väga
huvitav, kuid samas keeruline
aeg, mis paneb lasteaiaõpetajaid
ka oma tööle teistmoodi vaatama ja seda ümber hindama.
Kindlasti on see suur õppetund
meile kõigile ja järgmine kord
oleme targemad ja tublimad,
kuid seekord oli see kõigile esimene kord!
Ursula Orastu

Kuidas on koroonaviiruse levik muutnud
meie igapäevaelu?
Just sellisel teemal palusin
oma õpilastel (4., 6.–9. klass)
kirjutada distantsõppe 4. nädalal
(6.–9. aprillil). Mõtete kogumiseks ja enda paremaks väljendamiseks andsin ette ka küsimused:
1) Millised olid Sinu esmased
mõtted, kui said teada, et koolid
suletakse, ning mida see Sinu
jaoks tegelikult kaasa tõi?
2) Kas Sulle meeldib koduõpe?
Kui suure osa see Sinu päevast
võtab? Milline on olnud kõige
põnevam kodune ülesanne?
3) Mida Sa teed praegu kodus
oma vabal ajal?
4) Kui palju ning kuidas suhtled sõpradega?
5) Milles praegu kõige enam
puudust tunned?
Esmaste mõtete puhul tunti
peamiselt kolme tunnet: rõõmu,
et saab nüüd puhata, kauem
magada, mängida, midagi uut
proovida jne; kurbust, et ei näe
kaua aega enam sõpru ega saa
minna näiteks isegi Tartusse; hir-

mu, kuidas saadakse koduõppel
hakkama. Õnn ja rõõm asendus
enamikul nädala või paariga
mõttega, et tahaks parem olla
koolis, kus saaks sõpradega
suhelda ja kohe küsida õpetaja
käest selgitusi, kui millestki aru
ei saada, seda eriti reaalainetes.
On ka õpilasi, kellele koduõpe
hästi sobib. Positiivsena tuuakse välja, et kodus on kergem
keskenduda, saab ülesandeid
teha endale sobivas tempos,
ollakse iseenda aja peremees,
ja väidetakse sedagi, et hinded/
hinnangud on läinud paremaks
kui varasematel trimestritel.
Koduõpe võtab õpilaste päevast 2–8 tundi. Põnevamatena
tuuakse välja pigem loomingulisi
ülesandeid, näiteks kunstis, kehalises kasvatuses, kirjanduses;
ka on meeldinud virtuaaltunnid.
Vabal ajal suheldakse põhiliselt
sõpradega Messengeris, Zoomis,
arvutimänge mängides; tehakse
videokõnesid nii õppimiseks kui

ka omavahel suhtlemiseks. Mängitakse interneti kaudu nt Aliast,
Unot jms. Ollakse õues, jalutatakse, joostakse, ollakse perega,
aidatakse vanemaid, mängitakse
koduloomadega, harjutatakse
klaverit ja kitarri, joonistatakse.
Loetakse ka raamatuid, vaadatakse filme, unistatakse jne.
Kõige rohkem tuntakse puudust sõpradest, sugulastest,
vabadusest õues käia ja suhelda
inimestega nagu tavaliselt, koolist, normaalsetest ülesannetest
ja vahetundidest, linnas käimisest, ostlemisest, kallistustest,
kambakesi käimisest, tundest,
kui koolis kõik tunnid lõppesid
ja tundsid end vabana, koolitoidust, kinost ja muudest kohtadest, trennis käimisest.
Klaarika vastab küsimusele,
millest ta kõige rohkem puudust
tunneb, järgmiselt: „Las ma mõtlen… Võib olla sellest, et tahan
rohkem vaikust ja eemalolemist?
Puhkust? Õppimisest puudust

ma ei tunne, kuna ülesanded on
liiga põnevad, ja suhtlemisest
ammugi mitte. Tegelikult on mul
juba sünnist saadik meeldinud
rohkem vanemate inimeste kui
omavanustega rääkida ja asju
arutada. Võibolla on see ka
põhjus, miks ma eriti ei kannata
massiivset suhtlemist. Ning kui
vanematest inimestest rääkida,
siis mul on hea meel, et õpetajad
on nii toredad ja abivalmis, see
tõstab tuju ning annab hoogu
juurde midagi edasi teha, midagi
uut saavutada.“
Tahan lõpetada Emma Lotte
sõnadega: „Tahan, et elu läheks
edasi nagu varem. Igatsen kõike
seda, mis oli enne koroonaviirust.“

kirja võiks siin lõputult jätkata.
Me pole kunagi lastega teinud
selliseid asju nagu nüüd – näiteks
25 km-ne rattamatk mööda Koseveski ja Kääpa teid. Ja meie sügav
kummardus Piilsi külaseltsile, kes
on teinud siia 5 silla matkaraja,
kus on põnev punkte otsida,
küsimustele vastata ja auhindu
võita. Oleme teinud jalgsimatku
meie kandis olevatesse RMK puhkekohtadesse, pidanud piknikke
ja uurinud loodust. Ja samal ajal
koristanud metsaradu prügist, et
ka järgmistel oleks tore matkata.
Meie peres on taastunud leivategu, oleme lisaks sellele teinud
ise sepikut ja saia. Avastame
õuest ja metsast uusi taimi, mida
võiks veel söögiks kasutada ja
mille kasulikkusest me enne ei
teadnud. Meie lapsed on korraldanud kinoseansse piletite,
staaritoolide ja pop corniga; on
leitud põnevaid retsepte, mida
koos kokata; on leiutatud õue
peale takistusradu kändudest,
puutükkidest ja kõigest muust
käepärasest. See on aeg, mis
soodustab olema leidlik ja loov.

Lapsed on olnud kaks kuud
24/7 kodus ja see on olnud ka
üks õpetlik aeg. Meile kõigile.
Kuidas jääda ellu ja austada kõigi
soove? On olnud hetki, mis on
olnud rasked, aga on olnud jälle
hetki, mis on meid rohkem kokku
liitnud. Pere on ju üks tiim. Igas
olukorras. Ma ei eita, et olla igas
kooliaines õpetaja, lasteaiakasvataja, kokk, koristaja, treener,
klaverisaatja ja kõik muu korraga, on raske. Ja lisaks veel olla ka
arvuti ja telefoni teel tööalaselt
koguaeg pildis. Võib tunduda, et
võimatu. Aga siis ongi vaja õigel
hetkel tõmmata juhe seinast välja, võtta väiksed ja suured sappa
ja minna metsa. Korteris elades
oleks see keeruline, metsa sees
aga alati tehtav.
Ja nagu W. Churchill on öelnud: „Ega head kriisi ei saa raisku
lasta“. Võtkem siis meiegi parim
sellest olukorrast ja nautige olukorda, kuniks seda veel on.
Ilusat kevadet soovides,
Annika

Ade-Liis Soosaar,
Mustvee kooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Elu maal eriolukorras
Kes oleks võinud arvata, et
aastal 2020 oleme me sellises
olukorras nagu nüüd? Aga nagu
me kõik teame, muretseda tuleb
ainult nende asjade pärast, mida
me muuta saame.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma
rääkida. Mind sundis pastakat
haarama hoopis kihk jagada ühe
pere lugu, õigemini meie pere
lugu. Võibolla kõnetab see kedagi
veel, aga võibolla mitte.
Nimelt on minul isiklikult suur
tänutunne selle olukorra ees,
mis meid tabas. Võibolla ei oleks
mind enam SA Kalevipoja Koja
eesotsas, kui poleks tulnud seda
pidurit, mida eriolukord tekitas.
Olin ennast matnud kaheks ja
pooleks aastaks töösse ja unustanud peaaegu ära, et ma olen ka
ema, koduhoidja, kokk, armastav
abikaasa ja eelkõige naine, kes
vajab ka endale aega. Kui eelmisel aastal anti välja Jõgevamaa
aasta ema tiitel, siis oleksin tahtnud selle tiitli anda oma mehele
või ämmale, kes tegelikult täitsid
ema kohta meie peres ja minu
jaoks olid esmatähtsad hoopis

kaks poissi – Kalevipoeg ja OTT.
Aga aasta hiljem on lood hoopis teised. Kuna muuseumi avamine on nüüd lükkunud edasi
tänu sellele, et töid ei olnud
võimalik teostada sellisel viisil
nagu plaanitud, siis olen avastanud enda jaoks taas selle, mis oli
paariks aastaks kadunud. Ja see
on olnud väga värskendav. Olla
100% ema oma lastele on see,
mille arvelt me tavaliselt näpistame. Ikka on tähtsamaid asju
ja kiiremaid toiminguid, mis on
vaja ära teha ja lapsed saavad ju
ise ka hakkama. Nii me vähemalt
arvame.
Meie viimased kaks kuud on
olnud totaalselt teistsugused.
Suur aitäh meile selle otsuse
eest, et me 11 aastat tagasi maale
kolisime. Ma ei kujutaks ette seda
aega Tartu korterelamus! Me
oleme küll koguaeg toonud välja
maal elamise eeliseid, aga nüüd
on see puust ja punaseks ilmselt
paljudele selgeks saanud. Vaikus,
puhtus, eraldatus, piisavalt ruumi, metsad, matkarajad, füüsiline
töö, puhas toit jne. Seda nime-
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Mustvee Valla TEATAJA

Kevad Mustvee valla majandusosakonnas
Pehme ja soe talv on mööda
saanud ning sujuvalt üle läinud kevadeks. Päikesepaiste ja
pilvisus on päeva jooksul paarisrakendis klassikute Vestmani
– Piibelehe moodi, kord üks
all ja teine peal ning vastupidi.
Lisaks veel ülemaailmne viirusepuhang, mis on nii mõnes
valdkonnas elu kas just peapeale
pööranud aga kindlakäeliselt
muutnud kindlasti. Meediauudistest üle poole kajastab koroonaviirusega seotud teemasid
ja igatahes ei tasu üleolevalt
hoiatustesse suhtuda. Meie elu
ei ole endine ega saa ka selleks
tulevikus. Valik ellujäämise või
majanduslikult parema elujärje
kiirel saavutamisel tuleb teha.
Mustvee vallas on vallaeelarve
aastaks 2020 vastu võetud ning
seda täitma asutud. Esialgu on
Mustvee vallavalitsus hoidunud
kardinaalsete muudatusettepanekute tegemistest, samas on
ettepanek kõik kulutused panna
ootele, mis pole hädapärast
vaja teha. Kõigile allasutustele
ja valdkondadele on välja saadetud sõnum kulutused kuni
kriisiolukorra lahendamiseni viia
miinimumini.
Nii ka majandusosakonnas.
Eelkõige jätkame pooleliolevate
projektidega. Mustvee Lõunasadama projekteerimistööd on
lõpetatud ning projekti ekspertiis
teostatud ja välja kuulutatud
avatud riigihange ehitustööde
teostaja leidmiseks. Tööde teostamise lõpptähtajaks on 2020.
aasta lõpp ning tulemuseks on
140 meetrit valgustusega, veevarustuse võimalusega, pilsivee

mahuti ja purgimiskohaga, päästeameti veevõtukohaga kaid, käigurajaga korrastatud ja valgustatud kattega muul, kahepoolne
paadislipp koos kraanakohaga,
millelt saab veesõidukeid kraanaga vette ja veest välja tõsta.
Rajatakse tankimiskonteineri
paigaldamise võimalus ja paadihaagiste hoiuplats.
Riigihanke „Mustvee – Kasepää kergliiklustee projekteerimis-ehitustööd“ I osa Mustvee
rannapromenaad koos valgustusega ehitustööd on valminud,
haljastus teostatakse maikuu
jooksul. II osa Lohu tänav – Liiva
tänav lõik on olnud projekteerimisel kõige problemaatilisem
eelkõige maaomanike muutunud
seisukohtade tõttu ja seejärel
pole olnud võimalik saada projektile vajalikke kooskõlastusi.
Jätkame maaomanikega menetlust ebaseadusliku aia osas.
III osa Liiva tänav – Kallaste
maantee on valmis ehitustööde
jätkamiseks. Ehitustööd peaks
saama teostatud lähikuudel.
Voore kooli remonttöödega
alustamine on eelkõige viibinud
mitmete huvigruppide seisukohtade erinevuste tõttu. Tänaseks
on välja valitud hanke tulemusel
projektijuht-omanikujärelevalve
teenuse osutaja, kellega koos
leiame optimaalsed lahendused
projekteerimis-ehitustöödele
avatud hankemenetluses. Valikus
on uue küttesüsteemi ehitamine,
söökla ja köögiruumide remont,
WC ja duširuumide remont,
klassiruumide remont ning kaasaajastamine. Loodame töödega
lõpetada käesoleva aasta lõpuks.

Voore küla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni ehitustööd on
graafikus ning töövõtja Wesico
Project OÜ on igati tublilt lahendanud projekti ülesande. Tööd
lõpetatakse käesoleva aasta
juunikuus.
Kääpa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni trasside ehitustööd
lõpetati aastal 2019. Praegu
toimuvad Kääpa küla uue puhastusseadmega seotud protsessid,
mille tööd valmivad 2021. aasta
alguses.
Väga mahukad tööd ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamisel
on teoksil Kasepää külas. Sügisel
2019 lõpetati tööd lõigul Pihkva
109 – Pioneeri tänav. Käesoleval
aastal on ehitamisel järgmine
osa projektist Pioneeri tänavalt
Kooli tänavani ja tööd valmivad
septembikuul 2020. Lõik alates
Kooli tänavalt kuni Omedu sillani on planeerimisprotsessis ning
ootab Mustvee vallavolikogu
poolset rahaliste vahendite garantiid. Kogu projektile, mis on
pikk üle 10 kilomeetri, on Mustvee vald kandnud omaosaluse
kuluks märkimisväärse summa,
aga on andnud väga paljudele
peredele võimaluse kindlustada
endale kaasaegne veevarustus ja
kanalisatsioon tühjenenud ning
ebakvaliteetse veega kaevude
asemel. Tänases olukorras on
veel võimalik Euroopa fondide
toel objektid valmis ehitada,
hiljem tuleb kõik omavahenditest teha.
Lähikuudel on valminud Kääpal Kalevipoja Muuseum Sihtasutus Kalevipoja Koda eestvõttel, kuid avamine, mis oli

planeeritud 1. maiks 2020, lükkub edasi seoses eriolukorraga.
Väljaehitamist ootab Peipsimaa muuseumi II korrus, mis
on jätkuks kogu maja kasutuselevõtuks ja ühe terviku moodustamiseks.
Koostamisel on uus Mustvee
valla üldplaneering, millega korraldatakse ühinenud omavalitsuse elu põhialused aastani 2030.
Eelpool kirjeldatud suuremad
objektid on kõik teostusel fondide abiga summas 6 259 000
euro eest. Mustvee vald on lisaks
omaosaluse tasumisega projektide kaasrahastajaks summas 1
211 000 eurot. Lisaks teostatakse
käesoleval aastal veel mitmeid
väiksemaid projekte nagu Kasepää laululava tantsuplatsi laiendus, Mustvee kalmistu piirdeaia
väravate renoveerimine, Mustvee turuplatsi müügikohtade
uuendamine erinevate rahastajate toel, mis on kajastatud ka
valla eelarves.
Mustvee vallavolikogu aprillikuu istungil võeti vastu vallavalitsuses kinnitatud ja vallavolikogu majanduskomisjoni
heakskiidu saanud teehoiukava,
millega planeeritakse vallateede
aastane teetööde hulk. Vallavalitsus on viinud läbi hanked,
tööde teostajad on leitud ning
peale teehoiukava kinnitamist
vallavolikogus sõlmitakse töövõtulepingud.
Head vallakodanikud! Panen Teile südamele, et oma
tegemistes püsige oma kinnistu
piirides, mille kohta on kõigil
dokumendid olemas. Palun ärge
tõkestage pääsu eelkõige Peipsi

järve äärde ega paigaldage sinna isiklikuks otstarbeks rajatisi.
Maa kuulub vallale ning teenib
avaliku kasutuse eesmärki, kus
kõigil on võrdne õigus viibida.
Pole kellelegi vaja tülisid ega
trahvimääruseid. Ebaseaduslikud ehitised-rajatised tuleb Teil
endil likvideerida või tehakse
seda sunnikorras ja arve esitatakse kahju tekitajale.
Mustvee valla majandusosakond annab endast parima kõigi tegemiste elluviimisel ning
soovib Teile kõigile kannatust
mõningate ebameeldivuste ilmnemisel. Vajadusel tuleb tööde
teostamisel liikluskorraldust
muuta, teede olukord ei ole
momendil selline nagu ta on
tavakasutusel. Kõik need ebamugavused on mööduvad ning endine olukord taastatakse projekti
rahadega tööde lõpetamisel.
Peale kriisiolukorra lahenemist
on võimalik ametnikega näost
näkku suhelda, seniks hoiame
distantsi ja suhtleme telefoni,
interneti teel.
Aprillikuu lõpus saabus meile
teade Mustvee vallavanema
Märt Krafti lahkumispalvest.
Tema ametiaja jooksul oleme
tundnud toetavat õlga, analüütilist mõtlemist ja head sõna,
mis on kindlasti kaasa aidanud
majandusosakonna ning kogu
valla tegemistele. Edu talle uutes
väljakutsetes!
Kena kevade jätku soovides
Koit Prants,
abivallavanem

Весна в хозяйственном отделе Муствеэской волости
Мягкая и теплая зима прошла
и плавно перешла в весну. Солнечная погода и облачность как
парная упряжь сменяют друг
друга, властвует то один, то другой. Вдобавок еще всемирная
пандемия, которая в каких-то
отраслях если не перевернула жизнь вверх тормашками,
то определенно твердой рукой
изменила. Более половины новостей в СМИ касается тем,
связанных с коронавирусом,
и к предупреждениям нельзя
относиться надменно. Наша
жизнь изменилась, и прежней не
станет и в будущем. Для выживания и быстрого достижения
экономически более благоприятного жизненного уровня нужно производить выбор.
Бюджет волости Муствеэ на
2020 год принят, и началось его
выполнение. Поначалу волостная управа воздерживалась от
внесения решительных предложений по изменению, в то
же время имеется предложение
приостановить все затраты, кроме самых необходимых. Всем волостным учреждениям и сферам
был передан посыл: до разрешения кризисной ситуации свести
все затраты к минимуму.
И в хозяйственном отделе
тоже. В первую очередь, мы
продолжаем заниматься уже начатыми проектами. Работы по
проектированию Южного порта
Муствеэ закончены, экспертиза
проекта проведена и объявлен
открытый
государственный
тендер на выбор производителя
строительных работ. Срок окончания работ – конец 2020 года,
результатом которых станет
140-метровая пристань с освещением, возможностью водоснабжения, емкостью трюмной
воды и сливным люком, благоустроенный мол с пешеходной
дорожкой и освещением, дву-

сторонний причал с местом для
крана, который сможет спускать
суда на воду и поднимать их из
воды. Будет сооружено место
для установки танкерного контейнера и площадка хранения
лодочных прицепов.
I этап государственного тендера «Работы по проектированию и строительству велосипедной дорожки Муствеэ-Касепяэ»
– береговой променад Муствеэ
– готов, озеленение будет проведено в течение мая месяца. II
этап – отрезок улиц Лоху-Лийва – самый сложный для проектирования, прежде всего, потому, что собственники земли
изменили свою точку зрения,
а затем не было возможности
получить необходимые проекту согласования. Продолжаем производство в отношении
собственников по поводу незаконного забора. III этап – улица
Лийва-шоссе Калласте – готов
к продолжению строительных
работ. Работы по строительству
должны бы быть выполнены в
ближайшие месяцы.
Начало работ по ремонту
школы Вооре задержалось, в
первую очередь, из-за различий
в мнениях разных заинтересованных групп. На сегодняшний
день, по результатам тендера,
выбраны проектировщик, поставщик услуги надзора от собственника, вместе с которым в
открытом тендерном производстве мы найдем оптимальные
решения для проектировочностроительных работ. Выбор пал
на строительство новой отопительной системы, ремонт столовой и кухонных помещений,
ремонт туалетов и душевых, ремонт и модернизацию классных
помещений. Работы надеемся
завершить в конце этого года.
Работы по строительству сети
общего водоснабжения и кана-

лизации деревни Вооре идут
по графику, подрядчик Wesico
Project OÜ успешно решил проектное задание. Работы закончатся в июне этого года.
Работы по строительству
трасс водоснабжения и канализации Кяэпа были закончены в
2019 году. Сейчас идут процессы, связанные с новой очистной
установкой деревни Кяэпа, которые завершатся в начале 2021
года.
Крупномасштабные работы
по сооружению сети общего
водоснабжения и канализации
идут в деревне Касепяэ. Осенью
2019 года закончились работы
на отрезке Пихква 109-ул. Пионеэри. В этом году от улицы
Пионеэри до улицы Кооли строится следующий этап, работы
завершатся в сентябре с.г. Отрезок от улицы Кооли до моста
Омеду находится в стадии проектирования и ожидает от Муствеэского волостного совета
гарантии наличия финансовых
средств. На весь проект совокупной протяженностью более
10 километров, Муствеэская волость, в качестве собственного
участия, перечислила значительную сумму, но этим очень
многим семьям представилась
возможность обеспечить себя
современными водоснабжением
и канализацией вместо пустеющих колодцев с некачественной
водой. В сегодняшней ситуации
еще можно достроить объекты при поддержке европейских
фондов, позже все придется делать за свой счет.
Некоторое время назад, по
инициативе Sihtasutus Kalevipoja
Koda, в Кяэпа был построен Музей Калевипоэга, но запланированное на 1 мая 2020 г. открытие
пришлось отложить из-за чрезвычайного положения.
Строительства ожидает 2-й

этаж Музея Причудья, который
поспособствует использованию
всего дома и созданию единого
целого.
Идет составление общей планировки волости Муствеэ, которой учредят основы жизни
объединенного самоуправления
до 2030 года.
Все перечисленные выше
крупнейшие объекты реализованы на совокупную сумму 6 259 000 евро при помощи
фондов. Кроме собственного
участия Муствеэская волость
является соучастником финансирования на сумму 1 211 000.
В этом году с помощью различных спонсоров будет также
реализовано несколько более
мелких проектов, напр., расширение танцплощадки певческой
эстрады Касепяэ, ремонт ворот
ограды Муствеэского кладбища, обновление точек продажи
на рыночной площади Муствеэ.
Все это также отображено в волостном бюджете.
На апрельском заседании Муствеэского волостного совета
была также принята программа
обслуживания дорог, утвержденная волостной управой и
одобренная экономической комиссией волостного совета, в
которой планируется годовой
объем работ на волостных дорогах. Волостная управа провела
тендеры, производители работ
определены, и после утверждения программы обслуживания
дорог будут заключены подрядные договоры.
Уважаемые жители волости!
Призываю вас в своих действиях придерживаться границ
своего недвижимого участка,
на который у вас имеются документы. Просим не препятствовать проходу, прежде всего,
к Чудскому озеру и не устанавливать там сооружений личного

пользования. Земля принадлежит волости и служит целям
общественного пользования, на
ней с равным правом могут находиться все. Никому не нужны
ссоры и постановления о назначении штрафа. Незаконные
постройки-сооружения
вам
нужно ликвидировать за свой
счет, или же это будет сделано в
принудительном порядке, а счет
выставят причинителю ущерба.
Хозяйственный отдел Муствеэской волости делает все
от себя зависящее для реализации всех действий и желает вам
всем немного терпения при возникновении некоторых неприятностей. При необходимости
во время произведения работ
приходится менять организацию движения, состояние дорог в данный момент не такое,
как обычно. Все эти неудобства
пройдут, прежнее состояние
будет восстановлено по окончании работ за счет проектных
средств. После завершения кризисной ситуации с чиновниками
можно будет общаться лицом к
лицу, а пока давайте соблюдать
дистанцию и общаться по телефону, электронной почте, Интернету.
В конце апреля мы получили
известие, что волостной старейшина Мярт Крафт подал заявление об уходе. За срок его службы
мы ощущали поддержку, видели
аналитическое мышление и
слышали добрые слова, которые, без сомнения, помогали
действиям и хозяйственного отдела, и волости в целом. Успехов
ему в новых начинаниях!
С пожеланием приятной
весны,
Койт Прантс
зам. волостного старейшины

Kuidas kriisis ellu
jääda ehk Otsi
vastust internetist
Iga päev laekub ettevõtluskonsultandi postkasti kümneid e-kirju kutsega osaleda ettevõtjatele
mõeldud veebikursustel, infot
kriisiabist, uutest toetusmeetmetest ja laenupakkumistest.
Mõtlen siinkohal ettevõtja peale,
kes peaks neist ülevaadet omama, aga kuidas seda infotulva
hallata? Muidugi on hea, et
kõikvõimalikud ametiasutused,
ministeeriumid, koolitusfirmad
ja muud tegijad on leidnud
kiire võimaluse raskel füüsilise
kontaktivabal ajal infot jagada
interneti abil. Meie maakondlik
arenduskeskus püüab eelistavalt
tasuta koolituste ja veebinaride
infot edastada www.jaek.ee
veebilehe uudiste kaudu. Kõige
värskemat infot leiab Facebooki
„Maakondlikud Arenduskeskused“ lehelt.
Lisan siia mõned ettevõtlusele
tuge pakkujate kontaktid, et
ettevõtja jõuaks ise järge pidada
millisest huvitavast infost osa
saada.
1. MAK-võrgustiku kriisimeetmed ettevõtjatele. Oleme loonud
sisulehe, kuhu on koondatud
ettevõtjatele suunatud kriisimeetmete info. Veebilehe sisu
on jooksvalt uuendamisel ning
kooskõlastatud MKMga.
Eestikeelse ülevaate leiab siit:
https://www.arenduskeskused.
ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/.
Venekeelse ülevaate leiab siit:
https://www.arenduskeskused.
ee/ru/kriisimeetmed-ettevotjatele/.
2. Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kriisimeetmed.
Ülevaate kriisimeetmetest
leiab MESi koduleheküljelt:
https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed
4. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kriisiuudised. Soovitan liituda
nende uudiskirjaga, et saada
värskeid teadaandeid ettevõtjatele: https://www.koda.ee/.
5. Avatud toetused! Eesti Teadusagentuurilt ettevõtetele NUTIKAS toetusmeede: https://
www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/korgharidus-jateadus/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud.
6. E-kaubanduse koolitused
E-poe tegemine – videokoolitus
Eesti ekspertidelt: https://www.
arenduskeskused.ee/videokoolitus-kuidas-alustad-e-poega/.
Kriisiajal on paljudele ettevõtjatele päästerõngaks kolida
oma müügiga kiiresti internetti.
Lisaks sellele on e-kaubandus
üks kuluefektiivsem ekspordiviis,
mida võiks iga ettevõtja kaaluda.
E-poe tegemine ei ole küll kerge,
kuid õpitav. Videokoolitusel
annavad Eesti eksperdid nõu,
kuidas targalt alustada e-poe
loomisega tutvustavad ning epoe peamisi digiturunduse kanaleid. See videokoolitus koosneb
kolmest osast, kestab kokku kuni
kaks tundi ja on tasuta!
Kui tunnete, et vaja oleks
õppida lahendama uut laadi
probleemi, siis tasuks otsida
erinevate koolitusfirmade pakutavaid veebikoolitusi. Praegust
on nad eriti aktiivsed pakkuma
kriisiolukorraga seotud teemasid. Kui on aega, siis tasuks seda
investeerida tulevikku ehk õppida. Igas kriisis õpib inimkond
tohutu hüppega kohanema uute
raskuste ja muutustega, looma
uusi lahendusi, et ellu jääda. Nutikatel see tavaliselt ka õnnestub.
Marve Millend,
ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
Tel +372 521 0431
www.jaek.ee
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Elust ja olust eriolukorra ajal Avinurme hooldekodus
Avinurme sotsiaal- ja turvakeskus alustas oma tegevust
20 aastat tagasi, eesmärgiga
pakkuda sotsiaalhooldusteenuseid sotsiaalkeskuses elavatele
eakatele ja puuetega inimestele.
Tänaseks on sotsiaal- ja turvakeskus ööpäevaringselt toimiv
üldhooldekodu ning ettevõttele
on väljastatud tegevusluba 49
kliendi hoolduseks.
20 tegevusaasta jooksul on
olnud igasuguseid aegu, ette
tulnud erinevaid probleeme ja
muresid. Igal sügisel ja kevadel on haiguspuhanguid, kuid
kunagi varem ei ole me sulgenud hoodekoduuksi hoolealuste
lähedastele oma vanemate,
sugulaste, tuttavate külastamiseks ning keelanud hoolealustel
hooldekodust väljuda.
Sel kevadel on olnud kõik teisiti, koroonaviiruse leviku tõttu
kehtestati kõigis hooldekodudes
karantiin, sest eakad kuuluvad
kõrgesse riskirühma. Avinurme
hooldekodu on suletud olnud
juba enne eriolukorra väljakuulutamist, tänaseks kokku peaaegu kaks kuud.
Kuidas me siis eriolukorraga
kohanenud oleme ja oma igapäevaseid toimetusi korraldame?
Loomulikult valdas meid kõiki
alguses suur ärevus, hirm ja
teadmatus. Kas hoolealused saavad olukorrast aru, kuidas nad
muudatustele reageerivad ning
mis saab siis, kui keegi peaks
haigestuma? Ühtäkki räägitakse
hooldekodudest rohkem kui kunagi varem, hooldustöötajatest
on saanud eesliinitöötajad. Selleks, et saada ühiskonna tähelepanu, oli vaja haiguspuhangut.
Kõikide meie tegevusaastate
jooksul pole hooldekodu tegevuse vastu erilist huvi tuntud,
iga ettevõte toimetab omaette
ning meediasse jõuavad üldjuhul
halvustavad artiklid ja kajastused. Eriolukorra ajal helistatakse igal nädalal terviseametist, sotsiaalkindlustusametist,
päästeametist, omavalitsusest
ning küsitakse informatsiooni
hoolealustest, haigestunutest,
personali olemasolust, isiku-

kaitsevahendite ja inkotoodete
varustatusest jne. Tavaline elu on
justkui peapeale keeratud. Kõikvõimalikke juhiseid, korraldusi,
reegleid ja nõudeid tuleb igapäevaselt. Hea meel on selle üle,
et suhtlus ametkondadega on
olnud positiivne ning tänaseks
on riik varustanud hooldekodud
vajalike desinfitseerimis- ja isikukaitsevahenditega.
Hooldekodu hoolealused
reageerisid õnneks eriolukorrale mõistvalt, nad on hästi
informeeritud ja peavad reeglitest kinni. Hoolealustel ei ole
lubatud hooldekodust lahkuda,
lubatud on viibida välisterrassil
ning jalutada hoolekandeasutuse territooriumil. Muidugi on
kliendid õnnetud, et ei saa ise
poodi minna ega oma lähedasi
näha, kuid püüame üheskoos
muredele lahendused leida. Poes
käivad meelepäraseid maiustusi
ja jooke toomas hooldustöötajad
või juhataja, kurvameelsusest
aitab üle saada hea muusika
ning huumor ja omastega saab
võimalusel suhelda telefoni teel.
Hooldustöötajad on olnud väga
vastutustundlikud, kasutavad
korralikult isikukaitsevahendeid,
jälgivad juhiseid ja soovitusi ning
on endale teadvustanud, et reeglina jõuab viirus hoolealusteni
töötajate kaudu.
COVID-19 on salakaval viirushaigus ja enne testimist ei saa
kunagi kindel olla, kas haigus
on organismi jõudnud või mitte.
Seega niipea kui saime terviseametilt info, et hooldekodudel
on võimalik oma hoolealuseid
ja töötajaid testida, tellisime ettevõttele laustestimise. Ülestõusmispühade ajal tulid valgetes
ülikondades testivõtjad kohale
ning kõik töötajad ja hoolealused andsid koroonaproovi, mis
oli üsnagi ebameeldiv ja valus
protseduur. Ööpäev närveldamist ning saime vastused, et
meie kõigi koroonaproovi test
oli negatiivne. See teadmine oli
meile kõigile suureks kergenduseks, hetkel oleme terved ning
järgime jätkuvalt kõiki reegleid
ja korraldusi, sest see on ainuke

viis ennast ja hoolealuseid viiruse eest kaitsta.
Käes on aasta kauneim aastaaeg ning kohe tulemas emadepäev. Kõik Avinurme hooldekodu
kliendid on hoitud ja hoolitsetud,
kuid lähedaste meelespidamine,
et neid pole unustatud on hoolealustele ülioluline. Hetkel on
kehtiva eriolukorra tõttu hooldekodus elavate klientide külastamine keelatud, kuid telefonikõned ja postkaardid võtavad
nad hea meelega vastu. Tehke
neile rõõmu, et meie lähedased
elaksid tervetena selle raske aja
üle ja suvekuudel saaksime kõik
taas rõõmsatena kohtuda.
Ilusat kevadet ja olge terved!
Anne Paas,
Avinurme sotsiaal- ja
turvakeskuse juhataja

Terviseamet hoiatab
eriolukorra ajal
levivate pettuste
eest

foto: aive tamm

Eriolukorra tõttu oli Mustvee turg mõnda aega suletud,
nüüd on põhjust rohkemgi Mustvee turule kohalike tootjate kaupa ostma tulla.
Nimelt läbis turg mai esimestel päevadel uuenduskuuri
ja on tõeliselt kaasaegne ja silmatorkav.
Turu lettide ostmiseks sai Mustvee vald toetust Peipsiveere programmilt. Letid valmistas OÜ Puukujurid, kelle
kätetöö on ka Mustvee kultuurikeskuse mänguväljak ja
järveäärsed puhkekohad.
Nüüd võib jälle sammud Mustvee turule seada, kuid kuni
viirus on meiega, jälgime kehtestatud reegleid ja hoiame
üksteisega distantsi.
Aive Tamm,
arendusnõunik

Viiruste levikuga koos levivad
ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad
heausklikele inimestele müüa
erinevaid teste ja tooteid, mis
lubavad viirust tuvastada või
ära hoida.
Levinud on petturite kõned,
milles pakutakse terviseameti või
tervise arengu instituudi nimel
raha eest koduseid teste viiruse
tuvastamiseks. Kinnitame, et
kõik sellised kõned on libakõned,
mida tasub ignoreerida. Riigiasutused ei müü kunagi midagi
telefoni teel. Ühtlasi tuletame
meelde, et praegu ei ole olemas
ühegi usaldusväärset kodust testi
COVID-19 tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks levinumaid pakkumisi
on imeravim, mis lubab anda
viiruse eest paaritunnise kaitseefekti, asendades seega maski. Tuletame meelde, et kui pakutakse
midagi, mis tundub liiga hea, et
tõsi olla, on suure tõenäosusega
tegemist pettusega.
Palume jagada hoiatust oma
eakate lähedastega, kes on tihti
petturite sihtmärgiks.

Mustvee valla ettevõtjate eriolukorra aja
kriisimeetmete uuring
7.–17. aprill viidi Mustvee
valla ettevõtjate hulgas läbi uuring, et selgitada välja ettevõtjate
mured ja rõõmud eriolukorras ja
selle lõppedes. Küsitlus koosnes
10 punktist, kus sai vastata nii
valikvastustega kui ka teha oma
ettepanekuid. Küsitlus saadeti
Mustvee valla 680 ettevõttele,
kellest vastas 75. Vastajate hulgas oli 76% ettevõtetest tegutsenud üle kolme aasta. Kriis mõju-

tab oluliselt 52% vastanutest ja
tegevuse lõpetamist kaalub 1,4
% vastajatest. Mustvee vallas on
registreeritud 708 ettevõtet, kes
tegutsevad kokku 221 erineva
EMTAK koodi alusel. Mustvee
valla ettevõtted annavad tööd
2018. aasta majandusaasta aruannete põhjal 808 inimesele.
Täname kõiki vastajaid, nüüd
on meil parem ülevaade, millised
on teie ootused ja mured ning

mida on mitmel korral õnnestunud ka maakonna ja riigi tasemel
otsustajateni viia.
Ka valla siseselt oleme hakanud mitmeid saadud ettepanekuid ellu viima.
Uuringu kokkuvõtete ja järeldustega on võimalik tutvuda
Mustvee valla kodulehel.
Aive Tamm,
arendusnõunik

Mustvee lasteaed pakub tööd õpetaja abile
Mustvee lasteaed kuulutab välja konkursi
õpetaja abi
ametikohale koormusega 2,0 Tiheda majas
ja
õpetaja abi
1,0 ametikohale Mustvee majas ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.
Õpetaja abi kohustusteks on õpetaja abistamine õppe - ja kasvatustöö läbiviimisel,
laste toitlustamisel, rühmaruumide korrashoiul.
Tööle ootame õpetaja abi, kes on kohusetundlik, lapsesõbralik, abivalmis ning
meeskonnatööle orienteeritud.
Töökeeleks on eesti keel.
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 15. juuniks 2020 a aadressil Sõpruse 88, Tiheda,
Mustvee vald, Jõgevamaa või e-postile lasteaed@mustvee.eu
Tööle asumine 01.08.2020
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 29. aprillil
Valitsuse koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks välja kuulutatud
eriolukorra tõttu toimus vallavolikogu istung virtuaalselt. Arutelud toimusid Microsoft Teamsis,
volikogu liikmete kohaloleku
kontrolliks ja hääletuste läbiviimiseks kasutati VOLISt.
Osales 21 volikogu liiget
* Kinnitati Mustvee valla 2020.
aasta teehoiukava
* Projekti omaosaluse garanteerimine Kasepää ühisveevärgi
projekti III etapile jäi vastu
võtmata
* Otsustati Mustvee valla
koolieelsetes lasteasutustes kohatasu maksmisest ajutine vabastamine
* Otsustati sotsiaaleluruumide
nimekirja kinnitamine
* Otsustati Mustvee lasteaia
üleminek eestikeelsele õppe- ja
kasvatustegevusele
* Vallavalitsuse infos andis
ülevaate vallavanem M. Kraft
kriisijuhtimisest vallas ja abivallavanem K. Prants kergliiklustee
ja Voore kooli renoveerimisest
Järgmine volikogu istung 20.
mail 2020

Vallavalitsuses 10. aprillil
* Kriisikomisjoni informatsioon ja kaugtööga jätkamine
*Otsustati Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste
eraldamine
*Kinnitati konkursi „Kaunis
kodu“ korraldamise juhend
*Kinnitati Mustvee valla 2020.
aasta hankeplaan
*Otsustati ehitiste teenindamiseks vajalike maade pindalade,
maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
*Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks
*Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
*Otsustati jäätmevaldaja vabastamine korraldatud jäätmeveost
Vallavalitsuses 17. aprillil
*Kriisikomisjoni informatsioon
ja kaugtööga jätkamine
*Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu lõpetamine
*Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu sõlmimine
*Otsustati raha eraldamine
*Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
*Otsustati Mustvee valla eel-

arvest ühendusele toetuse eraldamine
*Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne
*Otsustati Mustvee valla koolieelsetes lasteasutustes kohatasu
maksmisest ajutine vabastamine
eelnõu esitada vallavolikogule
vastu võtmiseks
*Otsustati jäätmevaldaja vabastamine korraldatud jäätmeveost
*Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
*Väljastati ehitusload ehitiste
lammutamiseks Mustvee linnas
Aia tn 45 kinnistul asuva kõrvalhoone, Mustvee linnas Kooli tn
2 kinnistul asuva tööstushoone
ja laohoone täielikuks lammutamiseks
*Väljastati ehitusload Prügila
kinnistul Võtikvere külas prügila
IV ladestusala rajamiseks, Mustvee linnas Tartu tn 74 kinnistule
olemasolevale teenindusjaamtanklahoone katusele elektrienergiat tootva päikesepaneelidega varustatud tootmisseade
paigaldamiseks, Mustvee linnas
Aia tn 45 kinnistule kahekorruselise olemasoleva elamu ja abi-

hoone ühendamiseks tervikuks
ja seeläbi täiendavate ruumide
väljaehitamiseks
Vallavalitsuses 24. aprillil
*Kriisikomisjoni info ja kaugtööga jätkamine
*Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine
*Otsustati sotsiaaleluruumide
nimekirja kinnitamise eelnõu
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
*Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine
*Otsustati hanke „Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde
projektijuhtimis-omanikujärelevalve teenuse osutamine“
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkumuse kinnitamine
*Otsustati projekteerimistingimuse väljastamine Mustvee
linnas Pihkva tn 2c kinnistule
Peipsi järvel kasutatavale hõljukile maabumise ja parkimise
rajatise püstitamiseks
*Väljastati tee ehitusluba jalgja jalgrattateele
*Otsustati Mustvee vallavalitsuse 12.12.2019 korralduse nr
749 muutmine
*Otsustati maaüksuse pindala

ja maksustamishinna kinnitamine
*Otsustati ühismahuti kasutamine
*Otsustati avatud riigihanke
«Mustvee sadama lõunamuuli
ehitamine» korraldamine
*Otsustati Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste
eraldamine
*Otsustati nõusoleku andmine
vara tasuta kasutusse andmiseks
MTÜ-le Logovest
*Kinnitati Kasepää Rahvamaja
põhimäärus
*Kinnitati Raja Vabaajakeskuse põhimäärus
*Otsustati projekti omaosaluse
garanteerimise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks
*Otsustati Mustvee valla 2020.
a alaeelarvete kinnitamine
Vallavalitsuses 30. aprillil
*Kriisikomisjoni info, kaugtööga jätkamine, turgude avamine
*Politsei- ja piirivalveameti
aruanne piirkonnapolitseinik
Andrus Väits, kes andis ülevaate kõigist kuri- ja süüteoliikide
sagedustest eelnevatel aastatel
ning tõusust või langusest vabariigi tasemel ning Mustvee vallas
*Jõgevamaa Arendus- ja Ette-

võtluskeskuse välja kuulutatud
konkursile „Jõgevamaa aasta
ema 2020“ esitatud kandidaatidest Mustvee vallas
*Väljastati ehitusload Sõpruse
tn 124 Kasepää külas päikesepaneelidel põhineva elektrijaama
paigaldamiseks, Pilliroo kinnistul Vilusi külas teraskonstruktsiooniga PVC kattega viilhalli
püstitamiseks, Pillipõllu kinnistul Kiisli külas, Veianurme
kinnistul Veia külas ja Vahtra
kinnistul Ruskavere külas päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks, Aasumetsa kinnistul Kiissa
külas puurkaevu rajamiseks
*Väljastati tee ehitusluba jalgja jalgrattatee ehituseks
*Otsustati sundvalduste seadmised
*Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
*Otsustati riigipoolse toetuse
Riigi Tugiteenuste Keskusele
tagasikandmine
*Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine Mustvee linnas Jõe
tänava kanalisatsioonikaevude
hooldusremondi teostamiseks

Viie silla matk või Kalevipoja jälgedel
Piilsi Küla Selts, SA Kalevipoja
Koda ja Mustvee valla spordikeskus kutsuvad tervisematkale
Mustvee valla erinevates piirkondades.
Eelmisel aastal Mustvee valla
südamenädala raames korraldatud „Kolme silla matk“ on saanud
järje. „Viie silla matk“ sai valmis
aprillikuu alguses tähistatud
rahvusvaheliseks spordipäevaks
ja maailma tervisepäevaks. Koostöös Mustvee valla spordikeskuse
juhataja Tiit Tammaru ja IT
spetsialisti Janek Romanovitšiga
saime matka materjalid üles laetud Mustvee valla spordikeskuse
lehele spordikeskus.mustvee.
eu/mustvee-valla-matkarajad/.
Tutvuge kindlasti üldinfo ja
kaartidega.
Matkates jälgige eriolukorra ja
turvalisuse reegleid!
Matka üldinfo
Matk on mõeldud kõikidele liikumist armastavatele inimestele
olenemata rahvusest, vanusest
ja soost. Kaartidele märgitud
rajad on soovituslikud. Kohalikke olusid hästi tundes võite
omal vastutusel kasutada ka
teisi objektidele ligipääsemise
radasid. Võimalusel kasutage
alati kergliiklusteed!
Vajalikud vahendid: küsimuste lugemiseks on vaja tarka
telefoni ja QR koodi lugemise
äppi: I-Nigma / NeoReader
/ Kaywa / või mõni muu QR
Reader.
QR koodi juures on ka netilehekülje aadress, mille saate üles
pildistada või üles kirjutada,
kui teil pole võimalik kasutada
eelnevalt nimetatud vahendeid.
NB! Autoga ei pääse igale poole – nt. eramaa puhul, seepärast
pargi ohutult ja kõnni objektini
jala. Palume rangelt eramaale
autoga mitte sõita!

NB! Jalgrattaga matkates
jälgi, et rattal oleks vajalikud
vidinad ja see on sõidukorras,
kasuta kindlasti kiivrit ning
kanna ohutusvesti/helkuriribaga
riideid.
NB! Jalgsi liikudes kanna
ohutusvesti/helkuriribaga riideid, võid võtta kaasa vee või
termosega sooja joogi.
Üldkirjeldus: Matkarajana
kasutatakse põhimaanteid, tänavaid, külavaheteid ja radu.
Objektideks on sillad, purded
ja truubid, mis on ehitatud jõe,
oja või kraavi ületamiseks. Alustada ja lõpetada võib ükskõik
millise objekti juures. Igal rajal
on tähistatud viis objekti QRkoodiga, mille sisse on peidetud küsimus inimese organismi
süsteemi või kehaosa kohta.
Igal rajal on üks Kalevipojaga
seotud legendi parool (ühe QR
koodi juures), mille abil saate
lugeda spordilehel oleva legendi
teksti. Matkaja valib ise sobiva
distantsi. Kõikidel matkaradadel
on kokku viis küsimust koos vastusevariantidega. Kõiki küsimusi
ei pea leidma ega neile vastama.
Vastama ei pea kohe objekti juures. Püüa leida vähemalt kolm
küsimust ja/või vastata kolmele
küsimusele. Saada küsimuste
vastused (vähemalt 3) korraga
telefonile 53313007 SMSiga
kujul: nimi (võid kasutada hüüdnime või väljamõeldud nime,
numbriga mitu inimest osales,
küsimused numbriga ja vastused
tähtedega (NÄIDE: Sipsik 2, 1a
2b 3c 4d 5e).
NB! Hoia SMSid alles
Kõikide matkaradade peale
kokku võib leida 10 erinevat küsimust, mis tähendab, et teenuskeskuse matkaradade küsimused
võivad osaliselt erineda. Läbida
võib ühe või mitu või kõikide
teenuskeskuste rajad ja avastada Mustvee vallas Kalevipojaga

seotud legende.
Põnev nipp: Võid matkaraja
läbida hämaral hilisõhtul taskulambiga. Jälgi, et sul oleksid olemas ohutust tagavad elemendid
rattaga ja jalgsi liigeldes.
Auhinnad: igale kolmele
küsimusele õigesti vastanu saab
Mustvee valla matkapassi uue
kleebise. Vastata võib mitu korda, kuid küsimuste numbrid ei
tohi korduda. Kellel matkapassi
ei ole, saab matkapassi koos
esimese kleebisega. Iga kolmas
kleeps matkapassis annab õiguse
saada väike auhind. Auhinnad
saab kätte järgmisel Mustvee
vallas korraldatud matkal (kui
eriolukord Eestis on lõppenud).
Auhinna saab kätte SMSide ettenäitamisel.
Kaartide lühikirjeldus
Kaardid leiate Mustvee valla
spordikeskuse lehelt. Kui oled
raja läbinud, registreeri ennast
ka spordikeskus.mustvee.eu
lehel.
Avinurme teenuskeskus
1. Avinurme – 5 silda, 5
küsimust, ühe otsa pikkus 4,8
km, mis on jalgsi läbitav 1 tunniga, rattaga ja autoga läbitav
kiiremini.
2. Vadi - 5 silda/truupi, 5
küsimust, ühe otsa pikkus 5,8
km, mis jalgsi läbitav 1 tund 20
min, jalgrattaga läbitav, autoga
iga silla juurde ei saa.
3. Adraku – 5 silda/truupi,
ringi pikkus 5,1 km, jalgsi läbitav
1 tund ja 15 minutit, läbitav ka
jalgratta ja autoga.
Mustvee valla keskus
1. Mustvee – 5 silda, 5 küsimust, üks ots 2,8 km, jalgsi
läbitav 30 minutit, rattaga ja autoga läbitav kiiremini. Matk võib
alata ükskõik millise silla juurest.
Matkata võib mõlemal pool jõge,
ringina tuleb kokku 5 km.

Saare teenuskeskused
1. Voore – 5 silda/truupi, üks
ots 3,7 km, jalgsi maksimum 1
tund, läbitav jalgratta ja autoga,
ringina tuleb kokku 7,2 km.
2. Kääpa – 5 silda/truupi,
üks ots 6,1 km, jalgsi kõndides
1 tund 20 minutit, saab läbida
jalgrattaga ja autoga.
3. Koseveski rada – 5 silda/
truupi, üks ots 5,1 km, jalgsi 1
tund 10 minutit, läbitav ratta
ja autoga.
Kasepää teenuskeskus
1. Kasepää – 5 silda/truupi,
saab teha väga erineva pikkusega
ringe, pildil maksimaalne ring
mis võtab aega 1 tund 45 minutit koos info otsimisega. Läbitav
jalgrattaga ja autoga.
Lohusuu teenuskeskus
1. Lohusuu – 5 silda/truupi,
üks ots 4,1 km, jalgsi 1 tund,
läbitav jalgrattaga ja autoga.
2. Tammispää–Kalmaküla
– 5 silda/truupi, üks ots 4,1 km,
jalgsi 1 tund, läbitav jalgrattaga
ja autoga.
2. Piilsi-Kõrve – 5 silda/
truupi, üks ots 5,6 km, jalgsi 1
tund 15 minutit, läbitav jalgratta
ja autoga
Maikuus tähistasime legendidega ka uue raja – KALEVIPOJA
JÄLGEDEL. Igal viie silla rajal
(11) on üks Kalevipojaga seotud
legend, mille leiab ühe QR koodi
juurest. Nii on võimalik teha
üks suur Kalevipoja matkarada
Mustvee valla piires rattaga või
autoga.
Tehke matkamisest fotosid ja
saatke aadressil spordihoone@
mustvee.eu.
Põnevat liikumist! Püsige terved!
Piret Haav,
Piilsi Küla Selts

Ringiga on tähistatud Kalevipoja legendide asukohad,
hüüumärgiga juba varem tähistatud legendidega seotud
paigad.

6

Mustvee Valla TEATAJA

Kuidas vabaneda jäätmetest Mustvee vallas
Kodumajapidamistes tekkivad segaolmejäätmed (määrdunud
pakendid, katkised nõud, kasutuskõlbmatud riided ja jalanõud,
hügieenitarbed, kassiliiv, hõõglambipirnid jms) tuleb üle anda
ASile Ragn-Sells. Selleks peab igal majapidamisel olema sõlmitud
prügiveoleping Ragn-Sellsiga. Juhul, kui kellelgi on see leping veel
sõlmimata, siis tuleks seda teha esimesel võimalusel Ragn-Sellsi
klienditoe telefonil 6060439, meiliaadressil info@ragnsells.ee või
iseteeninduses aadressil www.ragnsells.ee.
Pandimärgiga tühjad pudelid ja purgid tuleb viia tagasi kauplusse
või selle juures olevasse taaratagastuspunkti.
Ilma pandimärgita tühjad puhtad pakendid (klaas-, plast-, metallja tetrapakend) tuleb viia Mustvee valla territooriumil paiknevatesse
avalikesse pakendikonteineritesse.
Biolagunevad jäätmed (toidujäätmed, aia- ja haljastusjäätmed)
tuleks juba täna koguda eraldi ja neid on kasulik õppida kompostima,
sest juba lähemas tulevikus hakatakse isegi eramajade omanikelt
nõudma biojäätmete üleandmist jäätmevedajale. Erandeid saab
teha ainult juhul, kui majapidamises toimub biolagunevate jäätmete
nõuetekohane kompostimine.
Vanarehve saab tasuta ära anda Mustvee linnas OÜ-le Revan
aadressil Kastani tn 27 tööpäeviti kella 9–17 (täiendav info telefonil
5178825).
Kõik ülejäänud jäätmed tuleb viia Mustvee valla piirkondlikku
jäätmejaama – Torma prügilasse, mis on avatud tööpäeviti kella 9–18
ja laupäeviti kella 9–16. Pühapäevadel ja riigipühadel on prügila
suletud.
Torma prügilas võetakse jäätmeid vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale (vt tormaprugila.weebly.com). Seejuures tuleb korralikult
liigiti kogutud jäätmete eest maksta oluliselt vähem kui sorteerimata
ja määrdunud jäätmete eest. Selle põhjus on mõistetav: inimene, kes
ei viitsi ise oma jäätmeid sorteerida, peab selle sorteerimisteenuse
kinni maksma, sest juba 2008. aastast alates on sorteerimata jäätmete
prügilasse ladestamine keelatud.
Tasuta võetakse Torma prügilas vastu:
1) tühje ja puhtaid pakendeid (klaas-, plast-, metall-, paber- ja
kartongpakendid);
2) metallijäätmeid;
3) elektri- ja elektroonikaseadmeid (elektripliidid, külmikud,

telerid, tolmuimejad, kohvimasinad, arvutid, telefonid, elektrilised
mänguasjad, taskulambid, suitsuandurid jms) – seda tingimusel, et
need seadmed on terved ja komplektsed, st neid ei ole lõhutud ega
laiali lammutatud;
4) Mustvee valla elanike ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi-,
laki- ja liimijäägid, aegunud ravimid, vanaõli, päevavalguslambid,
väetised, mürkkemikaalid jms). Erandiks on asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid, sealhulgas eterniit, mille eest tuleb kõigil tasuda
vastavalt prügila hinnakirjale.
Vajadusel saab täpsemat infot Torma prügila telefonil 776 4789
või meiliaadressil info@tormaprugila.ee.

волости Муствеэ общественные
упаковочные контейнеры.
Биоразлагающиеся
отходы
(пищевые остатки, отходы сада
и озеленения) уже сегодня следует собирать отдельно, полезно
научиться их компостировать,
потому что уже в ближайшем
будущем даже от собственников
частных домов будут требовать
передачу биоотходов перевозчику отходов. Исключения здесь
допустимы только в случае, если
в хозяйстве происходит компостирование биоразлагающихся
отходов соответственное требованиям.
Старые покрышки можно в
городе Муствеэ бесплатно сдать
OÜ Revan по адресу ул. Кастани
27, в рабочие дни с 9 до 17 (дополнительная информация по
телефону 5178825).
Все остальные отходы следует отвозить на свалку Торма,
районную станцию отходов волости Муствеэ, открытую по
рабочим дням 9-18 и субботам

Õige komposti valmistamine on omaette teadus. Uuri lähemalt
www.kompostiljon.ee

9-16. По воскресеньям и государственным праздникам свалка закрыта.
На свалке Торма отходы принимаются по действующему
прейскуранту (см. tormaprugila.
weebly.com). При этом за аккуратно, по видам отсортированные отходы нужно платить
существенно меньше, чем за несортированные и загрязненные
отходы. Причина этого понятна:
человек, которому лень самому
сортировать свои отходы, должен оплатить их сортировку,
так как складирование на свалке
неотсортированных отходов запретили уже в 2008 году.
Бесплатно на свалке Торма
принимают:
1) пустую и чистую упаковку
(стеклянная, пластиковая, бумажная и картонная упаковка);
2) металлоотходы;
3) электрические и электронные устройства (электроплиты,
холодильники, телевизоры, пылесосы, кофеварки, компьюте-

ры, телефоны, электрические
игрушки, карманные фонарики,
дымовые датчики и т.п.) при условии, что устройства исправны и укомплектованы, т.е. их не
били и не разбирали;
4) опасные отходы от жителей Муствеэской волости (аккумуляторы, батарейки, остатки
красок, лаков, клеев, лекарства
с истекшим сроком годности,
старые масла, лампы дневного
света, удобрения, ядохимикаты
и пр.). Исключение составляют
содержащие асбест строительные материалы, включая шифер,
за который всем нужно платить
по прейскуранту свалки.
При необходимости дополнительную информацию можно получить по телефону 776
4789 или адресу э-почты info@
tormaprugila.ee
Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде

Kääpa OTT ja plaanid kevadeks
Alates märtsi keskpaigast oleme olnud ilma kaubakohtumisteta. Meie kolme tegutsemisaasta jooksul juhtus see esimest
korda. Siiani oleme iga nädal
tunnikeseks kokku tulnud. Kõik
väiketootjad pidid nüüd oma pea
tööle panema, et kuidas edasi?
Mõned lahendasid olukorra kaubaringidega ja viisid ise kauba
klientidele kohale, mõni saatis
pakiga. Kääpa OTT-i Facebooki
lehel oleme jaganud infot, kuidas
siiski ka kriisiolukorras kaupa
kätte saada ja paljud on seda
võimalust ka kasutanud. Aitäh
teile kõigile, kes te olete avastanud enda jaoks kohaliku ja hea!
Selline olukord andis meile
väga hästi märku sellest, miks
kohalik tootmine on oluline. Hetkel ei läinud küll asi nii hulluks,
et poed oleks kaubast tühjaks
jäänud, aga kui see oleks juh-

tunud, siis oleks kohalik toiduvõrgustik lausa hädavajalikuks
osutunud. Tänu sellele kahele
kuule oleme avastanud, et meie
maakonnas on väga palju ja väga
häid väiketootjaid, kelle toodang
kataks ära kõik meie vajadused
toidu osas. Meil on nii liha-, piima-, teravilja-, köögivilja-, meeja muid tooteid. Ehk siis me ei
jääks nälga, kui poodidest enam
midagi osta ei saaks. Ja paljud on
kriisi ajal leidnud enda jaoks uusi
ja põnevaid tooraineid, mida nad
varem ei olnud proovinud. Ma
väga loodan, et see kriis aitas
kõvasti kaasa sellele, et meie
inimesed hindavad pigem kohalikku ja meie ettevõtjad saaksid
kindlust juurde, et nad ajavad
õiget asja. Kui vaadata suuremat
pilti, siis sellise toiduahelaga
hoiame ka keskkonda – me ei tarni kaupa kuskilt teistest riikidest

Mustvee valla ettevõtjad,
kes on avaldanud soovi
endast teada anda
Tamme-Kopra Talu
Soolased ja magusad kringlid,
soolased ja magusad tordid,
suupistevaagnad, leib, sepik,
sai, erinevad küpsised soolased
ja magusad, saiakesed jne.
Toome tellimused soovikorral
sündmuspaika.
FB leht: https://www.facebook.
com/kataleemaiuspalad/
Telefon 522 1589

Koduleht: www.nordem.eu
E-post: info@nordem.eu
Telefon: 5693 5467; 5667
6143

Avikala OÜ
Pakume erinevaid kalatooteid
värskest eesti kalast.
Avinurme alevik, Nurme 4
Koduleht: www.avikala.ee
E-post: info@avikala.ee
Telefon: 511 9194

Mustvee Vobla
Kalastustarvete müük.
Mustvee linn, Narva tn 31 b

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

Как в волости Муствеэ освобождаться от отходов
Смешанные бытовые отходы,
возникающие в бытовых хозяйствах (грязные упаковки, разбитая посуда, непригодные одежда и обувь, средства гигиены,
кошачий песок, лампочки накаливания и т.п.) следует передавать AS Ragn-Sells. Для этого у
каждого хозяйства должен быть
заключен договор с Ragn-Sells о
вывозе отходов. Если у кого-то
такой договор еще не подписан,
то при первой возможности это
следует сделать по телефону
клиентской поддержки RagnSells 6060439, адресу электронной почты info@ragnsells.ee или
адресу самообслуживания www.
ragnsells.ee
Пустые бутылки и банки с залоговым знаком следует вернуть
в магазин или пункт возврата
тары при нем.
Пустые чистые упаковки без
залогового знака (стеклянная,
пластиковая, металлическая и
тетра-упаковка) следует отнести
в расположенные на территории
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või maakondadest, seega hoiame
kokku kütuse, aja ja muud ressursid. Lisaks on meie kohalike
ettevõtjate edu kogu meie valla
ja maakonna edu.
Kääpa OTT koondab enda
ridadesse kõiki ettevõtjaid, kes
kasvatavad või toodavad midagi
ise, olgu see siis toidukaup, puutöö või käsitöö. Samuti taimed
ja lilled. Tingimuseks on see,
et igaüks ise on hoolitsenud vet
ameti jm kooskõlastuste eest,
kaup peab olema kvaliteetne ja
kohalik. Samadel põhimõtetel
toimivad kõik OTTid üle Eesti
ja neid on hetkel ametlikult 9.
Nende katusorganisatsiooniks
on Eesti OTT, mis hetkel on tegelemas ka veebipoe loomisega
kohalike toodete jaoks.
Kääpa OTT taastab oma kaubakohtumised juba 14. mail
ja plaanime siis jätkata suvi-

se graafikuga neljapäeviti kell
18–19, ikka Kääpal Kalevipoja
muuseumi kõrval. Suvisel hooajal oleme käinud ka kord kuus
Alatskivi OTTil abiks ja enne
kriisi sai tehtud ka kaks kaubakohtumist Voorel. Oleme valmis
ka laiendama oma piirkonda, kui
selleks peaks vajadus tekkima.
Miks mitte käia kord või paar
korda kuus ka Mustvees, aga hea
oleks siis teada, kas inimestel
oleks selle vastu huvi.
Et saada tuttavamaks Jõgevamaa väiketootjatega, oleme
teinud mitmeid kaubaringe ja
proovinud väga põnevaid ja
maitsvaid tooteid. Minu sügav
kummardus teile kõigile, kes te
jätkuvalt panustate, genereerite
uusi tooteid, tulete välja uute
põnevate ideedega! Jaksu ja edu!
Meie kontaktid: kaapaott@
gmail.com, fb: KääpaOTT

Siiraku talu kalaja talupood
Pakume oma talu tooteid, kohalike väikeettevõtjate toodangut, suitsukala ja värsket kala.
Võtame müüki piirkondlike
väikeettevõttete 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 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
Paadenurme Puit OÜ
Metsa ülestöötamine (kompleksteenus), metsamaterjali ost
ja müük, kasvava metsa raieõiguse ost, metsa- ja põllumaa ost.
Telefon: 505 3289 Tõnu
FB leht: Paadenurme Puit
OÜ Mölder 0.V.
Valmistame erineva mõõdu
ja värviga kalmistupinke, riste,
lipuvardaid nii kokkupandavaid
kui 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, teeme freesimistöid.

Tammispää saeveski
Pakume ehituslikku saematerjali ja küttematerjali (halud,
pinnad, klotsid).
Tammispää küla
Telefon: 505 1024

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 kohaletoomisega,
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
Teistera talu
Suvelillede müük.
Laekannu küla
Telefon: 512 7696 või 521
9891
Veera Raamatupidamisteenused OÜ
Raamatupidamiseteenused
suurtele ja väikestele ettevõtetele, maksude nõustamine,
majandusaasta aruanded
Aia 26, Mustvee linn ja Suur
14, Jõgeva linn
Telefonid +372 53437420 ja
776 2629
Koduleht. www.veerarp.ee
Vivandor OÜ
Ehitusliku saematerjali müük
(voodrilaud, terassimaterjal,
erinevas ristlõikes saematerjal)
ja kopateenus (giljotiinitöö,
kraavide kaevamine).
Ulvi küla
Telefon: 514 8311 või 5557
9206
FB leht: Vivandor OÜ
E-post:
vivandor00@gmail.com
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Дистанционное обучение и с чем его едят…
Прошли первые недели новой реальности, в которой мы живём.
Предлагаем вашему вниманию яркий калейдоскоп впечатлений учеников, родителей, учителей…
«Мне нравится сидеть в карантине, есть плюсы и минусы.
Когда мы учились в школе, нам
могли помочь, объяснить новую
тему. Но сейчас каждый вынужден делать всё сам. Конечно,
ребёнку иногда нужна помощь
взрослых, чтобы объяснить
тему, которую ребёнок не может
понять. Мне бывает тяжело, но
в основном я справляюсь сама.
Но я думаю, всё же лучше учиться в школе.»
Анна Силова, 4 класс
«С 16 марта все ученики
Эстонии перешли на дистанционное обучение. На первой неделе учителя и ученики только
привыкали к новому виду обучению. Только со второй недели уроки стали проводиться
виртуально. У многих классов
уже есть общая беседа класса с
учителем. Всем учителям можно позвонить или написать на
электронную почту. Все личные
данные учителя можно найти на
главном сайте Пейпси гимназии
или спросить у одноклассников.
Многие учителя проводят виртуальные уроки в программе
zoom или задают задание, которое можно выполнить в телефоне или компьютере».
Анастасия Клеменок,
7 класс
«16 марта 2020 года в Эстонии
началось дистанционное обучение, в связи с тем, что объявили
карантин. Наверняка, поначалу
многие думали, что это будет
легко: ты остаёшься дома, заданий мало, можешь начинать делать уроки во сколько захочешь
и так далее. Но, всё оказалась
куда сложнее. Уже в конце первой недели очень захотелось обратно в школу: одноклассники,
учителя, классные задания, домашняя работа.
Я начала понимать и ценить
то, что было дано тогда, когда
мы делали всё вместе. Я начала
понимать, какой это труд - быть
учителем: готовить задания, выполнять их, объяснять темы.
Когда учишься в школе, приходишь домой, садишься и делаешь объяснённую и уже понятную тему. Тут же приходится
делать всё самим. Но я надеюсь,
что мы справимся, и у нас всё
будет получаться.
Есть много положительных
сторон дистанционного обучения, если ты вовремя сдал
задания, то у тебя появляется
много свободного времени - и
в это время ты можешь читать,
смотреть фильмы, заниматься
своим хобби, пробовать себя в
чём-то новом, попросту говоря,
на всё это есть время. Только его
нужно правильно распределять
и делать всё вовремя. Желаю
всем успехов и удачи!»
Татьяна Силова, 9 класс
«Многие задают вопросы:
«Как прошли первые недели
дистанционного обучения? Тяжело или нет? Нравится или
нет?» Хочу поделиться своим
мнением.
Мне очень нравится дистанционное обучение. Первая
неделя прошла очень хорошо
и быстро. Нагрузки большой
не было и поэтому было легко.
Сейчас стало чуть-чуть тяжелее,
учителя стали задавать больше
заданий.
У такого формата обучения
есть и плюсы, и минусы. Начнём, пожалуй, с плюсов.
Первый плюс, по моему мнению, это полноценный сон. Я,

наконец-то, стала высыпаться,
и поэтому мне стало легче работать. Второй плюс заключается
в том, что у меня нет рамок во
времени, кроме сдачи работы.
Третий плюс, у меня появилось
больше свободного времени. Я
отвожу определённое количество времени на работу, а потом
могу заниматься своими делами.
Четвёртый плюс - у меня появилось больше навыков работы с компьютером, а этот опыт
мне пригодится в дальнейшем.
Пятый плюс и самый классный
из всех: у нас уже было два онлайн-урока.
На самом деле плюсы дистанционного обучения можно
приводить бесконечно, но есть
и минусы.
Первый минус и, наверное, самый большой для меня: что будет с экзаменами? Этот вопрос
меня мучает больше всего, потому что я в этом году заканчиваю
9 класс. Если бы я на данный
момент ходила в 8 или 10 класс,
то мне бы ещё больше нравился
такой формат обучения, но в
моём случае это все пугает. Второй минус заключается в том,
что не все учителя ещё хорошо
познакомились с новым форматом обучения, и у учеников
возникают некоторые вопросы.
Минусов гораздо меньше, но
всё-таки они есть!
Специально для этой статьи
я опросила своих знакомых,
разного возраста с 11 до 19 лет.
Мнения разделились: кому-то
нравится, а кому-то не нравится
такой формат обучения.
Лично мне нравится так
учиться, это что-то новое, необычное, и мы получаем опыт. Но
есть один большой минус - это
неопределённость будущего.»
София Ворхо, 9 класс
«В связи с происходящими
событиями по всей Эстонии,
все школьники, гимназисты и
студенты перешли на дистанционное образование и мнения
учащихся разделились.
Мне стало интересно, что же
думают мои одноклассники о
такой форме учёбы. Полученные ответы были такими:
«Уже первый день первой недели дистанционного обучения
оказался очень сложным. Приходилось выполнять большое
количество заданий по разным
предметам, и оставалось мало
свободного времени.
Также некоторые из нас отвечали домашнее задание по видеосвязи с учителем, что было
очень необычно.
Понравились
видео-уроки,
так называемые «стримы», по
физике. Мы конспектировали
новый материал, слушали и задавали вопросы учителю.
Некоторые задания, выполнения которых заняло немалое количество времени, оценивались
как «А» или «МА», что было немного печально.
В целом, учеба даётся сложно,
и хочется снова посещать школу».
Кристина Жулина,
11 класс
«Мне не нравится дистанционное обучение тем, что оно
сложное и
утомительное, но очень нравится, потому что я могу выспаться и спокойно делать домашнее задание».
Стен Смирнов, 11 класс
«Лично мне нравится карантин, по крайней мере, пока что.

Приятно вставать чуть позже и
осознавать, что тебе никуда не
надо идти, а освоение материала
и решение заданий даётся мне
не труднее, чем в школе, даже
комфортнее, никуда не торопясь, я делаю уроки и постигаю
новый материал».
Александра Ээро, 11 класс
«Я считаю, что эта неделя
прошла удачно. Все выполняют
задания, также получают знания. Всё проходит удобно.
Но нет той атмосферы, что
есть в школе. Не видишь на
перемене своих друзей и очень
скучаешь по учителям».
Вика Клеменок, 11 класс
«Теперь появилось много свободного времени выходить на
улицу (в лес) и дышать свежим
воздухом. Очень повезло с погодой. Также теперь я могу высыпаться и больше проводить времени с близкими мне людьми».
Игорь Егоров, 11 класс
Таково мнение моих одноклассников, с которыми я пообщалась на тему обучения в
условиях карантина. Лично мне
не нравится дистанционное обучение. Мне хочется поскорее
обратно в школу, ведь там, как
уже было сказано, совершенно
другая обстановка. Неделя такого обучения была настолько
трудна, что казалось, она длилась вечность.
Поскорей бы вернуться в
школу!»
Карина Чеблакова, 11 класс
«Прошла уже целая неделя
дистанционного обучения.
Действительно новый и интересный опыт. Казалось, что это
будет легче, чем обычная учёба
в школе. Но получается, что мы
должны параллельно проходить
то, что должны были бы пройти
в классе, а также необходимо
выполнить домашнее задание.
Поэтому нагрузка чуть больше.
Первые несколько дней было
тяжеловато, и я не понимала, за
что хвататься и что делать первым делом. В последующие дни
втянулась в работу, темп увеличился, стало легче. Работы (домашние задания) приходится
сдавать в электронном виде. Это
не сложно, ведь мы и в обычной
школьной жизни иногда пользовались таким способом сдачи
заданий, поэтому в этом плане
нам повезло.
Сейчас уроки физики у нас
проходят в режиме онлайнтрансляций. Пока что это единственный предмет, который мы
изучаем подобным образом. Это
интересно. Мне очень нравятся
онлайн-уроки.
Наверное, самая большая
сложность заключается в том,
что при изучении нового материала периодически появляются вопросы, и ты не можешь
обратиться к учителю напрямую, как, например, на уроке.
Но всегда можно позвонить или
списаться, используя интернетресурсы, и лично задать вопросы.
Конечно, хотелось бы быстрее вернуться в школу. Обычные школьные будни намного
веселее, да и материал всё же
усваивается лучше. К тому же
постоянное нахождение в телефонах, компьютерах утомляет.
Надеемся, что в скором времени
мы сможем вернуться к обычному ритму жизни.»
Валерия Святская, 11 класс
«Итак, первая неделя выдалась очень не простой. Все
растеряны, как говорится, в непонятках. Всё произошло на-

столько быстро, что не все до
сих пор смогли адаптироваться
к такому виду обучения.
Дистанционное
обучение
сложнее даётся младшим классам. У них родители работают,
и заниматься с ними практически некому. Это доставляет
некий дискомфорт. Даже старшим классам нелегко. По мнению учеников, задают слишком
много домашних заданий и всё
в разброс: один учитель отправляет на почту, другой учитель на
сайт школы, третий пишет через кого-то. Это ужасно неудобно! Ученики считают, что было
бы проще просто проводить
онлайн-уроки, тем более у нас
в небольшой школе. Ученикам
сложно распределять своё время для учёбы, ведь дома сложно
встать пораньше, не отвлекаться на посторонние вещи. Также ученикам и даже учителям
сложно даётся эта форма, потому что в нашей школе это абсолютно новая форма обучения».
Лилия Прошкина, 12 класс
«С одной стороны, я считаю
правильным решением, что
ввели дистанционное обучение,
потому что тогда я уверена, что
мои дети дома и они здоровы. К
тому же у моей младшей дочери
подтянулась учёба, она стала
стараться учиться, потому что
все работы проверяются учителем, а ей не нравится, когда её
ругают. Я работаю далеко, поэтому мне приятно приезжать
домой, зная, что дома тепло и
всегда готова еда. Карина мне
очень в этом помогает.
Но всё-таки есть недостатки.
Не смотря на видео-уроки и различные задания, дети отстают
от школьной программы, будет
трудно возвращаться к привычному учебному режиму. Да и я
вижу, как мои девочки уже скорее хотят в школу, но остаётся
только ждать.»
Юлия Павленкова,
мама учениц 4 и 11 классов
«Наступило то время, когда
и наша школа стала постепенно переходить на дистанционное обучение. Учителя в панике, потому что, во-первых,
не все хорошо разбираются
в интернет-сервисах, а вовторых, сомневаются, что можно удержать внимание детей и
научить их чему-нибудь через
веб-камеру. В-третьих, мы же
не знаем, кто будет выполнять
задания: ребенок или, условно,
его старший(ая) брат (сестра)студент. Кроме того, при таком
преподавании предмета возможно отставание от программы.
В своей стране мы привыкли,
что вещи само собой понятные
сначала надо долго обсуждать,
а потом повсеместно внедрять.
А на это надо время, пройдет
месяц или год. Но не повезло.
Внедрять нужно сразу и сиюминутно.
Сейчас современным школьникам компьютер привычен,
а телефон - уже давно лучший
друг учеников. Они здесь, как
рыба в воде. Многие школьники
каждый день заходят в Интернет, сидят во всяких социальных сетях и т. д. Им это гораздо
привычнее, чем сидеть в школе.
Включается дистанционный
формат, и учитель работает, и
ребенок работает. Это замечательная вещь, она может очень
хорошо в этом плане спасти.
Например, на дистанционных
уроках ты не так будешь уставать, как в школе. Потому что в
школе ты сидишь, тебе надо слушать учителя, отвлекаться нельзя, вертеться нельзя, крутиться

нельзя, делать ничего лишнего
нельзя. А дома, например, если
ты за компьютером, то ты можешь, если это не видеосвязь,
помимо этого, своими делами
заниматься. При таком формате обучения у них возникает
свобода в организации своего
времени, свобода в организации
своей работы, плюс ко всему
есть обратная связь. Я с каждым
учеником имею возможность
индивидуально поработать.
Использую и видео конференции, и электронные опросники,
и чаты. Сейчас работаю над созданием таблицы передвижения,
чтобы ученики могли сами регу-

лировать выполнение своих заданий. Причем могут отмечать
зеленым, желтым или красным
цветом в зависимости от того,
насколько легко справились с
заданием.
А что дети говорят об обучении дома? Многие скучают без
друзей, а вот учиться дома, считают, совсем не сложно: «Наоборот, лучше, потому что тут можно всё быстрее сделать». Но все
равно, большинство детей отмечают, что в школе интереснее!»
А. О. Блинникова, учитель
начальных классов и мама
ученицы 7 класса

Laidi aed – rahvusvaheliselt märgatud aiapärl! Foto: Anu Ots
Aiapärlid (Garden Pearls) on rahvusvaheline koostööprojekt,
mis tutvustab Eesti ja Läti erilisemaid aedasid. Nende 76 vääriskivi
hulgas särab meie jaoks kõige eredamalt Laidi aed Mustvees. Laidi
ütleb, et kõik sai alguse sellest, kui ühe Peipsimaa Turismi projekti
käigus sattus pooljuhuslikult Laidi juurde aeda filmima võttegrupp.
Filmimise eesmärk oli tutvustada lätlastele Peipsimaad. Muidugi oli
aed iseenesest juba enne olemas, kuid nüüd sai aed rahvusvahelise
huvi osaliseks.
Kuna sel suvel puhkame ja reisime teistmoodi, siis ongi toredaks
alternatiiviks kaunid aiad, sest Mustvee vallas aiandushuvilisi
inimesi jätkub.
Projekti teiste aedadega saab tutvuda: https://www.gardenpearls.eu, kui kohe Läti aedadega tutvuda ei saa, siis on paras teha
algust Eesti aedadega.
Aive Tamm, arendusnõunik

RAAMATUTE JA
AJAKIRJADE LAENUTAMINE
ERIOLUKORRAS
Raamatute ja ajakirjade laenutamine seoses koroonaviiruse levikust
tuleneva eriolukorraga Mustvee Raamatukogus ja valla haruraamatukogudes alates 6. aprillist.
• Saadaolevaid teavikuid saab reserveerida RIKSWEBis, m-RIKSis,
telefoni või e-maili teel.
• Palume enne e-kirja saamist või raamatukoguhoidja telefonikõnet
raamatute järele mitte tulla.
• Raamatute väljastamine toimub kontaktivabalt selleks ettenähtud
kohas ja kokkulepitud ajal.
• Raamatud pakitakse ja pakile kirjutatakse lugeja nimi ning asetatakse riiulile või lauale.
• Ohutuse tagamiseks jäävad tagastuskasti toodud raamatud lugeja
kontole veel kolmeks päevaks n-ö karantiini, vältimaks nende kiiret
jõudmist uue lugejani.
• Päringutele vastame telefoni ja e-posti teel. Probleemide ja küsimustega pöörduge Mustvee raamatukogu direktor Anu Ots poole,
tel 5696 8350.
Raamatukogude lahtioleku ajad ja kontaktid
Mustvee Raamatukogu
E-R 10.00-17.00 Kontakt: Telefon: +372 5383 7822
e-post: mustvee.raamatukogu@mustvee.eu
Avinurme haruraamatukogu
E, K, N 10.00 -17.00 T 10.00 – 18.00 R 10.00 – 16.00
Telefon: +372 5347 1925, e-post: heli.nigul@avinurme.ee
Mustvee raamatukogu Ulvi väliteeninduspunkt
E 9.00 – 16.00 Telefon: +372 5305 7425
e-post: ulvi.raamatukogu@mustvee.eu
Kasepää haruraamatukogu
E; K; N; R kell 09.00 – 16.00 Telefon: +372 5307 0828
e-post: kasepaa.raamatukogu@mail.ee
Voore haruraamatukogu
E - R 9.30 – 17.00 Telefon: +372 5374 8898
e-post: tea@aktivkeskus.ee
Raja haruraamatukogu
E - R 9.00 – 16.00
Telefon: +372 5305 1340
e-post: rajaraamatukogu@mustvee.eu
Lohusuu haruraamatukogu
E, K, 9.00 – 16.30 Telefon: +372 5333 3475
e-post: lohusuu.raamatukogu@mustvee.eu
Saare haruraamatukogu
T, K, N 09.00 – 17.00 R 09.00 – 16.00 Telefon: +372 5380 9370
e-post: saare.raamatukogu@mustvee.ee
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Mustvee kooli 3. klassi lood “Minu elu eriolukorras”
Minu elu eriolukorra ajal on
natuke muutunud küll.
Enam ei saa koolis käia ja sõpradega kokku saada, pean kodus
istuma.
Väga tahaksin sõpradega kokku
saada.
Samas on hea, et saab kaua
magada.
Koolis oleks natuke raskem käia,
sest siis peab vara ärkama.
Kodus on natuke kergem õppida
ja mulle täitsa meeldib. Kunstiõpetuses õmblesin ise maski ja pilt on
juurde lisatud.
Jürgen Pärn, 3. klass
Ma poleks kunagi uskunud, et
mõni viirus võib nii ohtlik olla, et
kõik inimesed peavad kodus olema
ja koolis ei saa käia.
Alguses oli see olukord ikka päris hirmutav. Kõik oli nii teistmoodi. Siis tasapisi hakkasin harjuma,
et pean kodus õppima ja kusagil
käia ei saa.
Raske on eemal olla oma sõpra-

dest. Kuna elan maal, siis õnneks
saab õues käia ja ennast seal vabalt tunda. Olen palju koos oma
lähedastega. Oleme teinud nii
palju toredaid asju koos. Vennaga
käisime näiteks kalal, mis oli väga
lahe. Natukene on ka positiivseid
asju selle olukorra juures. Väga
meeldivad mulle Zoomi tunnid
ja Opiqu keskkonnas õppimine.
Õppimistes olen muutunud iseseisvamaks.
Õppisin, et inimesed harjuvad
erinevate olukordadega ja sain
teada, et mõned viirused võivad
olla väga ohtlikud.
Karola Rumm, 3. klass
Minu elu on rohkem ühesugune,
aga mõnikord on ka huvitavaid ja
naljakaid asju juhtunud. Ja üks
võimatu asi (hularõngaga tiirutamine 27 minutit). Varem käis mul
külas palju sõpru, aga praegu ei
käi enam keegi. Ma olen harjunud
praeguse olukorraga,aga siiski
natuke tunnen sõpradest puudust.

Eriti Oksanast - minu parimast
sõbrast.
Aga õnneks meil on kaks kassi,
Miisu ja Kati. Miisu on noor ja
Kati on vana. Nemad teevad ikka
vahepeal nalja.
Täna oli Katiga selline olukord,
et ta istus köögis tooli peal ja siis
kui tuli õhtusöök, ema kallutas
tooli, et ta ära läheks, aga kass oli
visa ja hoidis toolist kõvasti kinni.
Aga ikkagi võiks see eriolukord
juba otsa saada.
Lennart Erik Markus Lahti,
3. klass
Saadan oma loo, kuidas eriolukord on muutnud minu elu. Natuke teeb praegune eriolukord mind
kurvaks, kuna ei saa kohtuda oma
sõpradega ega saa käia külas. Tore
on see, et hommikuti saab kaua
magada ja päeval palju õues olla.
Kurvaks teeb mind ka see, et Teie
olete viimast aastat meie klassijuhataja ja et kohtuda saame ainult
internetis. Samas on olnud tore li-

vetundides osaleda ja kohtuda ning
uusi asju õppida. Kodus olen palju
koos emmega süüa teinud, uusi
kooke ja toite. Õuetegevusteks on
rohkem aega: rulluisutan, sõidan
rattaga, ujun tiigis. Perega oleme
palju koos, vennaga olen ehitanud
selle aja jooksul metsa onni. Nädalavahetusel värvisin esimest korda
rulliga ja onn on nüüd ilus valge.
Dora-Liisa Tooming,
3. klass
Olukord on tõesti eriline. See
on muutnud mind iseseisvamaks
ja arvuti kasutuse osavamaks.
Oskan olla üksi ja oma mõtteid
mõelda. Olen palju mänge mänginud teistmoodi. Igatsen väga
oma sõpru ja tuttavaid ja oskan
hinnata seltskonda, sest enne oli
see iseenesest mõistetav.
Koolis käiksin hea meelega.
Olengi nüüd aru saanud, et
koolis on vahva.
Stella Jürgenstein,
3. klass

Mustvee kooli 2. klassi õpilaste mõtteid kevadisest koolivaheajast
Kevadine koolivaheaeg oli
sellel aastal teistsugune. Igal pool
maailmas on levimas viirus ja sellepärast möödus minu koolivaheaeg
kodus. Ilmad olid ilusad ja sain
palju õues olla. Me tähistasime
lihavõtteid. Koksisime mune, mängisime munamänge ja küpsetasime
jänesekujulisi muffineid. Mul käis
lihavõttejänes. Ta jättis meile kirja,
mille abil otsisime aardeid. Mulle
meeldis see päev väga. Ootan seda
päeva igal aastal. Alati ei pea koolivaheajal kodust kaugele sõitma.
Ka kodus saab hästi puhata.
Viktoria Kivi
Kui koolivaheaeg algas, olid mul
väga vahvad päevad. Ma käisin iga
päev meie talu juures. Mängisin
seal isa tehtud vibuga. Saime ka
uues saunas käia, grillida liha ja
vorsti. Oli väga vahva, sest päeval
sain õues mängida. Iga päev kiikusin, mängisin palli, noolemängu,
sõitsin rattaga ja hüppasin batuudil. Toas rääkisin oma papagoidega

ja mängisin oma kassiga. Vahel olin
ka arvutis. Käisime emaga iga päev
jalutamas. Ema kõndis, aga mina
sõitsin rattaga. Kokku tuli kümme
kilomeetrit.
Mul oli vahva vaheaeg.
Bella-Liisa Mänd
See vaheaeg oli teistsugune,
kui teised vaheajad on olnud,
sest kestab karantiin koroonaviiruse pärast. Me ei saanud perega
kodust eemale minna. Vaheajal
veetsin palju aega õues mängides.
Mängisime vennaga pallimänge
ja möllasime koertega. Püüdsime
maja taga tiigist kala. Toas mängisime perega lauamänge ja panime
kokku viiesajase ja tuhandelise
pusle. Ma loodan, et suvevaheajaks
on viirus möödas. Siis saab sõpru
näha ja perega väljasõite teha.
Hugo- Heinrich Tamm
See koolivaheaeg oli teistsugune. Ei tohtinud külas käia ja sõpradega kohtuda. Aga ikkagi sai huvi-

tavalt aega veeta. Nädala alguses
olid jahedad ja inetud ilmad. Me
istusime perega autosse ja lihtsalt
sõitsime ringi ning nautisime ilusat
vaadet autoaknast. Hea oli sõita
pärast viit nädalat kodusistumist.
Nädala lõpus viibisin palju õues,
sõitsin rattaga ja aitasin emal lillepeenraid korrastada. Loodan, et
varsti võetakse piirangud maha ja
kõik on nii nagu enne viirust.
Kirke Oja
Minu koolivaheaeg oli sel aastal
teistsugune, sest Eestis on koroonaviirus. Veetsin selle vaheaja maal
vanaema ja vanaisa juures. Viiruse
pärast olime kodus. Sõitsime autoga ja tegime palju lõbusaid asju.
Mulle meeldis, et sain olla koos
vanaema ja vanaisaga.
Tjorven Brit Palm
Koolivaheaega ootasin väga.
Sellepärast, et tahtsin õppetööst
puhata. Vaheajal käisin palju õues
sõpradega mängimas. Sõbrad olid

naabermajast ja küla teisest otsast
üks vene poiss, kellega saime just
tuttavaks. Mängisime trepil legodega ja vahel ümber maja kulli.
Veel mängisime peitust ja ronisime
sarapuupõõsa otsa. Koolivaheaeg
oli lahe. Leidsin endale uue sõbra,
saime palju joosta ja mängida ning
sai palju nalja.
Antti Luik
Vaheaeg on minu lemmik aeg.
Sellel aastal on kõik teistmoodi,
sest ei saanud sõpradel külas käia.
Seekord olin kodus ja sain oma
vennaga palju õues mängida. Me
sisustasime koos onni. Palju aega
veetsin jalgrattaga sõites ja metsas
jalutades. Eriti tore oli vennaga
kanali ääres kalal käia. Muidugi
jäi aega ka vanemate aitamiseks.
Tegime isaga kodus ehitustöid.
Vaheaeg on tore, sest saab kaua
magada. Ootan väga suve!
Kristjan Blumbach

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
JESSICA SOGAS
VLADIMIR TYSHCHENKO
SABRINA MATROSSOVA
MILENA MATROSSOVA

09.03.2020
06.04.2020
26.04.2020
26.04.2020

Õnnitleme maikuu
juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Kalju Kahro
Madis Vestmaa
Krista Pedak
Tamara Fomkina
Nikolai Suvorov
Kaarel Raudtits
Õie Vooder
Viktor Zaitsev
Zoja Vingertšuk
Anatoly Voznev
Muza Sapožnikova
Zoja Kalašnikova
Nina Kutuzova
Elvi Nool
Maie Paju
Elve Iila
Viia Kalme
Eenok Haamer
Ants Mägi
Zoja Koromnova
Evi Lepiksoo
Veera Sommer
Jenny Post
Jevgenia Latova

75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
90
91
91
91
94
96

Mustvee vallavolikogu ja vallavalitsus õnnitleb
Mustvee valla esimest aukodanikku
EENOK HAAMERIT
juubeli puhul!

Torma prügila lahtiolekuajad:
E-R
9-18
L
9-16
P ja riigipühadel suletud.
Võimalik on tellida multiliftkonteinerit koha peale.
Lisainfo: www.tormaprugila.ee

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

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD.
Tel 5345 7403 ja 5340 3583

Mälestame lahkunud vallakodanikke
HELDUR IVASK
ROY FELMAN
ANTS LANI
JAAK ALTMÄE
MEINHARD SEPP
VALVE HAAV
HELJU ROSIN
MERALDA-JOHANNA
RAIAS
RIINA KUZMIN
JEVGENIA REINUS
SOFIJA SVÄTSKAJA

27.01.1926 – 02.04.2020
30.11.1935 – 19.04.2020
16.01.1941 – 28.04.2020
09.10.1943 – 26.04.2020
17.02.1948 – 01.04.2020
01.03.1927 – 11.04.2020
17.08.1927 – 04.05.2020
20.05.1929 –19.04.2020
25.11.1936 – 28.04.2020
01.12.1936 – 19.04.2020
13.03.2020 – 05.04.2020

