NR 3 (35)
MÄRTS 2021

EV 103 tähistamine Mustvee vallas

Vallavanema veerg

Kõrge viiruse levikuga ei toimunud sellel aastal EV 103 raames suuremaid kokkusaamisi ega tähistamisi.
Väike meenutus piirkondades toimunud sündmustest.

Ametliku kevade alguseni on
jäänud vaid mõned päevad. Talv
üritab viimast võtta ja võimu näidata, aga pikka pidu ei saa tuiskudel enam olla. Hommikutes
on aina häälekamat linnulaulu ja
kevad läheneb vääramatult. Kahjuks rikub COVID 19 viirus juba
teist aastat meie kevadenaudinguid. Mõnede asjade ees oleme
abitud. Võime olla ükskõik kui
julged, otsusekindlad, tugevad,
targad, kuid teatud tingimustes
pole sellest kõigest kasu.
Viirus on nõudnud ohvreid,
sulgenud külastajate jaoks meelelahutusasutused, kauplused ja
koolid ning pannud palju inimesi
kodusesse karantiini. Seatud
piirangud on sundinud edasi
lükkama või tühistama mitmeid
planeeritud tegevusi ja külaskäike. Viiruse levik on ulatuslik
ja riigi tervishoiusüsteem töötab
erakordse ülekoormusega.
Mustvee vallas on nakatumise
olukord õnneks stabiliseerunud
ja saame vähemalt lasteaiad töös
hoida. Siinkohal ühinen üleskutsega lastevanematele, et ei
viidaks lapsi lasteaeda kui keegi
vanematest niikuinii kodus on.
Mida vähem kontakte, seda väiksemad võimalused on viirusel
levida. Nii tagame suurema kindluse lasteaia teenuse jätkumiseks
neile peredele, kelle vanematel
pole võimalik kaugtööd teha.
Ei ole lihtne teha samal ajal
kaugtööd, abistada distantsõppel olevaid koolilapsi, hoida
lasteaiast koju jäänud põnni ja
säilitada seejuures rahulik meel.
Kui tahame võimalikult ruttu
normaalse elu juurde tagasi
pöörduda, siis peame paraku
pingutama. Kontaktide vältimine on väga oluline, sest igaüks
ei pruugi arugi saada, et on
nakkusohtlik. Paljud tuvastatud
nakatunutest põevad haigust
ilma tuntavate sümptomiteta,

EV 103 Mustvees

24. veebruar oli sel aastal üle aegade täiesti teistmoodi...
Lisaks piiranguterohkele ajale olid meie lipuväljakud pidupäeva
hommikul muutunud liuväljakuteks... Tahan siinkohal tänada kõiki
neid väheseid, kes hommikusele libedusele vaatamata kohale julgesid tulla.
Mustvee kultuurikeskuse juures andsid nagu igal aastal au politsei- ja riirivalveameti esindused ja hümni saatel toimus pidulik
lipuheiskamine.
Pidupäevakõne pidas Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv. Kirikuõpetaja Eenok Haameri jutt pani mõtlema ja lisan siinkohal katke
sellest:
„Õnnistatud Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva ja ärge unustage, et
Jeesus Kristus ütleb, õndsad ehk õnnelikud saavad olla need, kes on
rahutegijad. Mustvee valla keskuseks on Mustvee linn, viie kiriku
linn, siin peaksid kõik inimesed olema rahutegijad. Et rahutused ja
vastuolud Mustvee vallas ja kogu Eesti riigis otsa lõppeksid. Paluge
Jumalat, et võiksite saada rahutegijateks.“
On ju mõtlemapanev, kas pole?
Ürituste korraldajatena olime rõõmsad, et meie vallavanem Aivar
Lainjärv jõudis igale poole. Tähistasime ju kodumaa sünnipäeva
igas valla nurgas, erinevatel kellaaegadel, oma traditsioonide ja
eripäraga. Aitäh talle!

EV 103 Kasepääl

Sellel aastal toimus pidulik hommik Kasepää rahvamaja õuel.
Heisati lipp, lauldi Eesti hümni, toimusid väikesed sõnavõtud. Kaasa
aitasid Mustvee noortekeskuse Raja noortetoa lapsed.
Oli väga mõnus hubane ja kodune meeleolu!

olles samas nakkusohtlikud.
Tõenäoliselt liigub igapäevaselt
meie hulgas inimesi kes on nakkusohtlikud, aga ise sellest ei tea.
On väga oluline, et suhtuksime
tõsiselt maskikandmise kohustusse ja paneme maski ette juba
väljaspool kaupluse või apteegi
ust. Parim viis nakatumise riski maandamiseks on muidugi
vaktsineerimine, aga kahjuks ei
ole see veel kõigile kättesaadav.
Kellel see võimalus on, siis palun
kasutage seda. Sotsiaalmeedias
liigub vaktsineerimise kohta
igasuguseid hulle jutte, aga kõike
seda ei peaks uskuma.
Maailma arenenuimad riigid
tegelevad hoogsalt oma elanikkonna vaktsineerimisega ja vaktsiinide kättesaamise peale käib
terav võistlus. Vaktsiinil, nagu
igal teiselgi arstimil või tegevusel võivad olla kõrvalmõjud ja
riskid. Autodega juhtub palju õnnetusi, aga ikka sõidame ja usun,
et vaktsiini kõrvalmõju risk on
väiksem kui autoga suuremasse
õnnetusse sattumise risk. Igaüks
peab muidugi ise mõtlema, kas
kaasnev risk on ikka nii suur, et
kaalub üles saadava kasu.
Püsige terved!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

EV 103 Avinurme

Колонка волостного старейшины

Колонка волостного старейшины

EV 103 Kääpal

24. veebruaril kell 12 kogunes Kääpale rahvamaja ette ligi 50 inimest. Tuldi perega, üksi, kahekesi. Nii lähemalt kui ka kaugemalt.
Alustasime kõnedega. Sõna said Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv
ja Kääpa kogukonnakogu esinaine Elvira Osberg. Kõlama jäi see, et
oleme üks õnnelik rahvas ja et peaksime oma lastele rohkem edasi
andma neid oskusi, mida meile meie vanemad kunagi on õpetanud.
Neid kõige lihtsamaid, et need ikka põlvest põlve edasi kanduks.
Kõnede lõppedes võttis Artur akordioni välja ja laulsime ühiselt
laulu „Mu isamaa armas“. Peale seda sõime kruubiputru ja kringlit.

До официального начала весны осталось лишь несколько
дней. Зима старается сказать
свое последнее слово и показать свою власть, но метелям
осталось совсем недолго. По
утрам все громче поют птицы,
весна уверенно наступает. К сожалению, вирус COVID 19 уже
второй год мешает нам наслаждаться весной. Перед некоторыми вещами мы бессильны. Мы
можем быть какими угодно смелыми, решительными, сильными, умными, но в определенных
условиях от всего этого нет никакого толка. Вирус потребовал
жертв, закрыл от посетителей
места развлечений, магазины
и школы, закрыл многих по домам в карантины. Установленные ограничения заставили отложить или отменить многие
запланированные действия и

посещения.
Распространение
вируса крайне обширно, государственная система здравоохранения работает под чрезвычайной нагрузкой.
В Муствеэской волости ситуация с зараженностью, к счастью, стабилизировалась, и хоть
детские сады мы можем держать открытыми. Здесь я хочу
присоединиться к воззванию
родителям: не приводите детей
в детский сад, если кто-то из
родителей все равно дома. Чем
меньше контактов, тем меньше
у вируса возможностей распространяться. Так мы повысим
вероятность продолжения оказания детсадовской услуги для
тех семей, в которых родители
не могут работать удаленно.
Непросто одновременно работать «на удалёнке», помогать
школьникам на дистанционном

обучении, сидеть с малышом,
которого не отвели в сад, и сохранять душевное спокойствие.
Если мы хотим как можно быстрее вернуться к нормальной
жизни, то, увы, нам нужно напрячься. Избегать контактов
очень важно, потому что некоторые даже не понимают, что
они заразны. Многие из выявленных больных переносят болезнь без видимых симптомов,
и в то же время они заразны.
Вероятно, среди нас каждый
день ходят заразные люди, которые сами этого не знают. Нам
очень важно серьезно относиться к обязанности носить маски,
чтобы маски мы надевали уже
за дверью в магазин или аптеку. Лучшим способом снижения
риска заболевания, конечно же,
является вакцинация, но она,
к сожалению, доступна еще не

всем. У кого такая возможность
есть, прошу – воспользуйтесь
ею. В соцсетях о вакцинации
пишут страшные вещи, но не
стоит всему этому верить. Самые развитые страны миры активно занимаются вакцинацией
населения, за получение вакцин
идет острая борьба. У вакцины,
как любого другого препарата,
могут быть побочные явления
и риски. С автомобилями происходит множество несчастных
случаев, и мы все равно ведь
ездим. Я верю, что риск побочного действия вакцины меньше,
чем риск попасть на машине в
ДТП. Естественно, каждый должен сам подумать, настолько ли
велик сопутствующий риск, что
перевешивает будущую пользу.
Будьте здоровы!
Айвар Лайнъярв,
волостной старейшина
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Kohalik omavalitsus kui
partner täiskasvanute
õppimise toetamisel
4.–5. märtsil toimus arendusseminar „Kohalik omavalitsus
kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel“. Arendusseminari korraldas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon
(ETKA) Andras Erasmus+ projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“
raames.
Seminaril osalesid kohalike
omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistid ja täiskasvanuhariduse maakondlikud
koordinaatorid Võru, Valga, Põlva, Tartu ja Jõgeva maakonnast.
Arendusseminari eesmärgiks
oli kohalike omavalitsuste täiskasvanuhariduse alane teadlikkuse tõstmine ning vastust
otsiti küsimusele: „Millisel viisil
kohalik omavalitsus täna panustab ja mil viisil võiks panustada
täiskasvanuharidusse?“
Seminaril anti ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast ja edasistest suundadest.
Haridus- ja teadusministeeriumi elukestva õppe ja oskuste
osakonna asejuhataja Külli All
märkis: „Meie kõigi kohus on
mõelda, kas oleme teinud kõik
selleks, et täiskasvanutel, kellel
on vaja juurde õppida, on võimalus seda teha. Haridusstrateegia
2035 järgi peame kindlustama
vajalikud õppimisvõimalused,

motiveeritud koolitajad ja vastavuse ühiskonna ning tööjõuturu
vajadustega. Olen veendunud, et
kohalikud omavalitsused saavad
olla nende eesmärkide täitmisel
meile head partnerid.“
SA Kutsekoja juhatuse liige
ja OSKA programmijuht Tiia
Randma rääkis tööturu tulevikutrendidest ehk millist tulevikutäiskasvanut vajab Eesti.
Tagasiside põhjal pidasid
osalised oluliseks statistiliste
andmete leidmise ja analüüsimise tundmaõppimist. Edaspidi
soovitakse saada rohkem teiste
omavalitsuste spetsialistide ja
täiskasvanuhariduse praktikute
kogemusi, et teada saada, kuidas
inimene mugavustsoonist välja
tuleks ning kuidas suunata inimest mõtlema, et haridus annab
talle parema ja huvitavama elu.
Seminar oli väga informatiivne ning viidi läbi huvitavate
digilahendustega, mis pakkus
osalejatele rohkelt positiivseid
emotsioone ja motivatsiooni
antud teemadel kaasa mõelda
ja rääkida.
Lähemat infot ETKA Andras
tegevuste kohta leiab ETKA Andras kodulehelt aadressil www.
andras.ee/agenda
Tiina Tuur,
sotsiaaltöö peaspetsialist

Mustvee vallavalitsus võtab
teenistusse lastekaitsespetsialisti
Tööülesanded
Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Mustvee vallas.
Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine;
• lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike
toetuste ja teenuste korraldamine;
• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine
ning täitmise kontroll;
• võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste
juriidiliste ning füüsiliste isikutega;
• eestkoste teostamine;
• valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;
• lastele suunatud projektide koostamine ja koordineerimine.
Nõuded kandidaadile
• erialane kõrgharidus;
• sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või
valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
• eesti keele valdamine C1 tasemel; vene keele valdamine
suhtlustasandil;
• vastavust avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse
ametnikule kehtestatud nõuetele;
• kohusetundlikkust ja otsustusvõimet;
• head pingetaluvust;
• analüüsi- ja iseseisva töö ja ajaplaneerimise võimet;
• soovi ja tahet meeskonnatööks;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.
Omalt poolt pakume vaheldusrikast tööd, toetavat kollektiivi, arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi, 35 kalendripäeva
põhipuhkust.
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kandideerimise info:
konkursil osalemiseks esitada:
• avaldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad
e-posti aadressile info@mustvee.ee hiljemalt 22. märts
2021. Lisainfot annab sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur,
tel 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2021. aastal üks kord kuus koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Vallavolikogus veebruaris
23. veebruaril toimus kultuurikeskuses Mustvee vallavolikogu
44 istung. Volikogu koosseisus
on toimunud muutus, volikogu
liikmelisuse taastas Aivar Saarela.
Päevakorras oli viis punkti.
Enne päevakorraprojekti kinnitamist tegi Aivar Altmäe ettepaneku jätta päevakorrast välja
1. päevakorrapunkt „Avalike
teenuste üleandmise lepingu
pikendamine“, põhjendades seda
sellega, et eelmine leping sõlmiti endise Saare vallaga ja leping
lõppes 31.12.2020. Tegemist
ei ole lepingu pikendamisega
vaid uue lepingu sõlmimisega.
Toimus arutelu ja hääletuse tulemusel jäi 1. päevakorrapunkt
päevakorda. Päevakord kinnitati
12 poolthäälega.
D. Utsar tutvustas volikogule eelnõu „Avalike teenuste üleandmise lepingu
pikendamine“. Saare vallavolikogu sõlmis 25. jaanuari 2012
volikogu otsusega Kalevipoja
Kojaga tähtajalise lepingu kuni
31. detsembrini 2020. Lepinguga anti üle järgmised avalikud
teenused: elanikele kultuuri-,
raamatukogu- ja muuseumiteenuse pakkumine ning turismi
arendamine. Neid teenuseid
on Kalevipoja Koda osutanud
tänase päevani, välja arvatud
raamatukoguteenus. Raamatukogude töö ümberkorraldamisega 01.01.2019 osutab teenust
Mustvee raamatukogu. Eelnõu
näeb ette lepingu pikendamist
kuni 31.12.2030.
Otsus „Avalike teenuste üleandmise lepingu pikendamine“
jäi 10 vastu- ja 8 poolthäälega
vastu võtmata.
R. Tooming tutvustas volikogule eelnõu „Isikliku
kasutusõiguse seadmine“
Mustvee vallas, Kääpa külas
asuva Meiereitaguse kinnistu
omanik on Mustvee vald, sellega
piirneb Kaarhalli kinnistu. Kääpa
külas asuva Kaarhalli kinnistu
omanik on taotlenud isikliku
kasutusõiguse seadmist Kääpa
külas asuvale Meiereitaguse
kinnistule, et tagada juurdepääs
enda kinnistule. Isikliku kasutusõigusega koormatakse ligikaudu
600 m² Kaarhalli kinnistu omaniku kasuks tähtajatult ja tasuta.
15 poolthäälega võeti vastu
otsus nr 6 „Isikliku kasutusõiguse
seadmine“.

R. Tooming tutvustas volikogule eelnõu „Vallavara
võõrandamine“. Mustvee
vallas Ruskavere külas kuulub
Mustvee vallale ½ mõttelist osa
Reinu kinnistust, üldpindala 18
669 m². Kinnistu teise poole
kaasomanik on esitanud Mustvee
vallavalitsusele avalduse Mustvee vallale kuuluva ½ mõttelise
osa omandamiseks. Vallavalitsuse ettepanekul on määratud
hinnaks 2500 eurot.
17 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu otsus nr 7 „Vallavara võõrandamine“.
K. Karu tutvustas volikogule eelnõu „Mustvee valla
2021. aasta teehoiukava
kinnitamine“. Teede investeeringute raha tuleb riigieelarvest
või teatud projektidena, vald ise
teede rahastusse ei panusta. Eelmisel aastal saadi raha rohkem,
kahe eelarve jagu. Selle aasta
eelarve koosneb eelmise aasta
jäägist ning selle aasta eelarvelistest rahadest.
Mustvee vald on jagatud viieks
erinevaks piirkonnaks.
Saare piirkonna eelarve on
50 600 eurot ja lisaks eelmise
aasta jääk 20 000 eurot. Kokku
on investeeringuteks 36 600
eurot ja 33 000 eurot hoolduseks
ning reservi on jäetud 1000 eurot. Avinurme piirkond 49 500
eurot ja jääk eelmisest aastast
19 000 eurot.
Suurimad investeeringuobjektid on Avinurme kergliiklustee omaosalus 21 000 eurot,
suuremahulised pindamistööd
Põllu ja Lepa tänaval ning kruusamistööd Paadenurme ning
Vadi-Ülejõe teel. Hooldusesse on
kavandatud 19 000 eurot ning
reservis on 6800 eurot.
Kasepää piirkonnas on 54 400
eurot selle aasta eelarve, eelmise
aasta jääk 32 000. Suur jääk
lumetõrje 21 000 eurot, reservis
on 14 320 eurot.
Lohusuu piirkonna kõige suuremad objektid on Lohusuu silla
remont mahus umbes 45 000
eurot ja kergliiklustee omaosalus
31 000 eurot. Eelarve 54 500
eurot pluss eelmise aasta jääk
(tegemata jäänud pindamised)
67 000 eurot. Investeeringutesse
on ette nähtud 87 135 eurot,
hooldusesse 21 000 eurot, reservis 13 365 eurot.
Mustvee linna eelarve on
68 000 eurot, pluss jääk 50 000

eurot. Suuremad investeeringud
on Benito Agirre ja Jõe tänava
kaevude remont ja sadama lõunamuul, kokku 75 025 eurot,
teede ja tänavate hooldus 35 000
eurot, hetkel reservis 8000 eurot.
18 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu määrus nr 3 „Mustvee valla 2021. aasta teehoiukava kinnitamine“.
A. Uleksin tutvustas eelnõu „Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine“. Piirmäärade kehtestamise eesmärk
on ühtsustada Mustvee valla
piires üüri hinnad nii sotsiaalkorteritele kui ka munitsipaalkorteritele.
Volikogu esimehe arvates ei
saa kõikidele korteritele kehtestada ühesuguseid eluruumide
üüri piirmäärasid. Kõigepealt
tuleb teha selgeks, millised on
mugavustega korterid ja millised
mitte, vastavalt selle kehtestada
üüri piirmäärad. Millises seisukorras korterid on? Mugavustega
korterid, kus on olemas keskküte
ning vesi- ja kanalisatsioon ei
ole võrdne mugavusteta korteriga, kus puudub vesi- ja kanalisatsioon ja on ahjuküttega.
(näiteks Kasepää, Sõpruse 57
sotsiaalmaja; Omedu Koolimaja
1 korter (ahju küttega, puudub
vesi- ja kanalisatsioon) Kasepää,
Sõpruse 90 II korrus; Kasepää
Sõpruse 149 1 korter).
Eelnõu arutati vallavalitsuses,
majanduskomisjonis-, arengu- ja
eelarvekomisjonis- ning sotsiaalkomisjonis. Majanduskomisjon
esitas eelnõule muudatussettepaneku, määrata lisaks ülempiirhindadele ka alampiirhinnad
järgmiselt: munitsipaalkorteritele ülempiir 2 eurot/m², alampiir
50 senti/m², sotsiaalkorteritel
ülempiir 1 eurot/m², alampiir
20 senti/m². See oleks ainult üür,
kõrvalkulud tuleb eraldi tasuda.
Üürilepingute ülevaatamise
tähtajaks määrati 01.06.2021.
Parandusettepanekud võeti vastu 16 poolthäälega ja eelnõusse
viiakse sisse majanduskomisjoni
poolt esitatud muudatusettepanekud.
16 poolthäälega võeti vastu
vallavolikogu määrus nr 4 „Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine“.
Voore Kooli info. R. Vadi
andis teada, kust saab infot
Voore kooli kohta. Olemas on
haridusportaal Mustvee.edu.ee,

lisaks saab infot haridussilm.
ee. R. Vadi andis ülevaate Voore
kooli ehitustööde seisust. Praegu
tehakse Voore koolis viimistlustöid. Viivitused on olnud uste
tarnetega, kaubad ei liigu nii
nagu tavapäraselt. Ehitaja on
valmis ehitustööd märtsikuu
jooksul lõpetama.
Teha jäävad asfalteerimis- ja
välistööd. Kooli kollektiivi sisekliima on hakanud paranema.
Kohtutud on nii õpetajate kui ka
hoolekogu liikmetega.
Vallavanema informatsioon. A. Lainjärv andis ülevaate viiruse olukorrast vallas,
piirangute kehtestamisest, töökorraldusest vallavalitsuses,
Voore kooli ehitustööde seisust,
lepingu lõpetamise vajadusest
Peipsimaa muuseumi ehitustööde senise teostajaga ja plaanist
viia läbi uus hange uue ehitaja
leidmiseks, Avinurme keskväljaku projektist ja kavandatavast
Avinurme lasteaia projektist.
Probleeme on seoses eelarvestrateegias Kasepää III etapi ja
Avinurme keskväljaku omaosaluseks planeeritud summadega.
Tehtud hanked on kallimad,
kui oli arvatud ja planeeritud,
ehitushinnad on tõusnud. Ligi
nullenergia hooneteks reno veeritavateks või uue hoone
ehitamisel on võimalik saada
projektitoetust. Avinurme lasteaed kvalifitseerub projekti aga
projekti esitamise tähtaeg on
lühike, mai alguseks peaks olema
valmis eelprojekt läbi arhitektuurikonkursi.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 31. märtsil
kell 14.
Head valla elanikud! Koroonaviiruse leviku peatamiseks,
palun kandke maske ja jälgige
2 + 2 reegleid!
Püsige terved!
Ülle Rosin,
Mustvee vallavolikogu esimees

Mustvee valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku
ja avalike arutelude tulemustest
Mustvee valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus
25. novembrist 31. detsembrini
2020, mille jooksul laekus vallavalitsusele 58 kirja ametkondadelt, kohalikult kogukonnakogult, eraisikutelt jt. Avaliku
väljapaneku järgsed avalikud
arutelud toimusid 11.–12. veebruaril 2021 Voorel, Avinurmes
ja Mustvees. Arutelusid oli võimalik jälgida ka veebiülekande
vahendusel.
Ametkondlikult esitas ettepanekuid keskkonnaamet,
keskkonnaministeerium, muinsuskaitseamet, maaeluminis-

teerium, RMK, maanteeamet ja
veeteede amet (2021. aastast
transpordiamet), tehes ettepanekuid oma haldusalasse kuuluvate
teemade kohta. Ettepanekuid
tegid ka AS Elering liinitaristute
paiknemise ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda taastuvenergeetika kavandamise osas.
Kogukonnakogu tegi valdavalt
ettepanekuid väärtuste kajastamise ja elukeskkonda puudutavate teemade osas.
Eraisikute ettepanekud sisaldasid valdavalt nõusolekuid või
vastuväiteid erateede avaliku
kasutuse määramise ettepanekute kohta. Eraisikud avaldasid
ka arvamust erinevate väärtuste

lisamise või väljajätmise kohta
üldplaneeringust.
Avalike arutelude käigus tõstatati ja selgitati täiendavalt
erateede avaliku kasutuse määramise vajadust ja sellega seotud detaile: eratee avalikuks
kasutuseks määramisel jääb tee
maaomanikule alles, teehoolduse kohustuse võtab aga antud
teel enda kanda vald, mistõttu
maaomanik pigem võidab.
Samuti selgitati väärtuslike
põllumajandusmaade määramise ja taastuvenergeetika kavandamise lähtekohti ning maaparandussüsteemide käsitlemist
üldplaneeringus.
Laekunud ettepanekute ja

vastusseisukohtadega saab tutvuda valla kodulehel aadressil
https://mustveevald.kovtp.ee/
uldplaneering.
Avaliku väljapaneku ja arutelude käigus laekunud ettepanekute põhjal täiendatakse nii
planeeringu kui ka KSH eelnõud.
Üldplaneeringu protsessi järgmiseks sammuks on üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
esitamine kooskõlastamiseks ja
arvamuse andmiseks.
Reili Tooming,
maakorraldaja
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Mustvee valla haridusvõrgu korrastamisest
Rahvastik vananeb ja väheneb,
inimesed koonduvad suurematesse linnadesse ja maalt lahkumine, eriti noorema põlvkonna
puhul, on muutunud tavaliseks.
Endises mahus teenuseid paljudes kohtades enam ei vajata
ning üha raskem on tagada
elutähtsate teenuste võrdset
kättesaadavust kogu riigis ja
omavalitsustes, see kõik annab
selge noodi, et kui soovime tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavuse ja kestliku koolivõrgu, on
muudatused vältimatud.
Mustvee valla haridusreformi
ettevalmistamisse on panustanud väga paljud inimesed:
eksperdid, ametnikud, erinevate
vallavolikogude komisjonide
liikmed, vallavalitsuse liikmed,
kaasatud on haridusasutuste
juhte ja esindajaid, korraldatud
rahvakoosolekuid jne.
Haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõud olid pikalt ettevalmistatud ning volikogu päevakorras jaanuarikuu istungil.
Kahjuks ei saanud eelnõud
vajalikul hulgal volikogu liikmete poolthääli ja otsused jäid
vastu võtmata. Eelnõude vastuhääletajad tõid välja ainult
ühe argumendi, mis puudutas
Lohusuu kooli ja oli seotud ühinemislepinguga. Tehti parandusettepanek, mis samuti ei saanud
vajalikul hulgal poolthääli, seega
jäigi arusaamatuks, mida siis oodatakse ja soovitakse. Tegelikult
kehtib ühinemisleping veel selle
sügiseni ehk kohalike omavalitsuste volikogude valimiseni ja
eelnõudes sisaldunud otsuste
jõustumise ajal oleks juba lepingu kehtivus lõppenud.

Tänaseks on saanud ilmselt
kõik vallakodanikud eelnõude
ja koolide ümberkorraldamise
kohta oma arvamused välja öelda, kes avalikult ja kõvasti, kes
vaiksemalt ja omakeskis. Igal
inimesel on omad seisukohad ja
nägemused Mustvee valla koolivõrgu korrastamisest.
Ühinenud omavalitsuste haridusvaldkonna olukorra analüüs
esitati Mustvee vallavolikogule
2017. aasta detsembrikuus.
Analüüsist selgus, et olemasolev koolivõrk vajab korrastamist. Mustvee vallavalitsuse
korraldusega moodustati 2019.
aasta juunikuus vallavalitsuse
ajutine hariduskomisjon, mille
eesmärgiks oli Mustvee valla
hariduskorralduse mudeli väljatöötamine.
Ajutise hariduskomisjoni esimees oli eelmine vallavanem
Märt Kraft ning komisjoni töösse
kaasati eksperdina Kalle Küttis,
haridusnõunik ja kõigi volikogu
erakondade ning piirkondade
esindajad. 2019 hilissügiseks
olid ideed erinevateks eelnõudeks vormunud ning sellele järgnesid avalikud arutelud koolides,
küsiti hoolekogude ja õpilasesinduste arvamust.
Kokku esitati 107 parandusettepanekut. Komisjon vaatas
ning arutas läbi kõik laekunud
ettepanekud ning eelnõude
koostamisel arvestati argumenteeritud ettepanekutega. Esitatud ettepanekuid arvestades
otsustati otsuse eelnõu „Mustvee
valla koolivõrgu ümberkorraldamine“ jagada neljaks eraldi eelnõuks. Koolivõrgu korrastamise
eelnõude esitamine volikogule

lükkus seoses eriolukorraga riigis
2020. aasta kevadel edasi, sest
volikogu istungeid ei toimunud,
ja kõik koolid said veel aastase
mõtlemisaja.
Mustvee vallavolikogu hariduskomisjon on arutanud
eelnõusid mitmel korral ning
viimane muudatus viidi sisse
selle aasta jaanuarikuu istungil. Muudatus puudutas Peipsi
gümnaasiumi eelnõud, tehti
ettepanek viia sisse muudatus, et
gümnaasiumi sulgemine toimuks
sarnaselt Avinurme gümnaasiumile. Eelnõude kohaselt oleks lõpetatud üldkeskhariduse tasemel
koolitustegevus 1. augustil 2024.
Peipsi gümnaasiumi põhikooli
osa liidetud Mustvee kooliga
ning Avinurme gümnaasium
nimetatud ümber Avinurme
kooliks.
Lohusuu kool oleks jaotatud
kaheks – kooliosa ja lasteaiaosa. Kooliosa tegevus lõpetatud
31.08.2021 ja lasteaia osa liidetud Mustvee lasteaiaga ning
õpilastele tagatud õppekohad ja
koolitransport Avinurme gümnaasiumis, Peipsi gümnaasiumis
ja Mustvee koolis.
Volikogule esitatud koolide
ümberkorraldamise eelnõusid
toetasid vallavalitsus, hariduskomisjon ning arengu- ja eelarve
komisjon.
Koolivõrgu ümberkorraldamise vajadus tuleneb õpilaste
arvu vähenemisest viimase 15
aasta jooksul. Õpilaste arv valla
koolides on oluliselt langenud,
vähenenud rohkem kui poole
võrra. Kui 2005/2006. õppeaastal õppis valla koolides 909 õpilast, siis 2020/2021. õppeaastal

428 õpilast. Langus jätkub, kuid
koolivõrk ja koolihooned on
jäänud samaks. Koolimajad vajavad investeeringuid. Õpilaste
arvu vähenemine ei ole oluliselt
vähendanud õpetajate ja klassikomplektide arvu.
Sellest tulenevalt on vajalik
teha korrektuure Mustvee valla
haridusvõrgus, sest elanikkonna
vähenemine, sh laste arvu vähenemine, on põhjustanud koolide
alatäituvuse ning seetõttu ei ole
jätkusuutlik olemasolevat haridusvõrku praegusel kujul üleval
pidada.
Mustvee vallas paiknevat haridusvõrku ei ole aastaid muudetud ning see on jäänud ajale
jalgu. Hetkel oleme olukorras,
kus riigi poolsest toetusfondist
õpetajate ja koolijuhtide töötasude maksmiseks ei piisa ja
vald peab oma eelarvest maksma juurde ligi 260 000 eurot.
Haridusvõrgu korrastamisega
oleksime saanud enamus sellest
rahast suunata laste võimaluste
laiendamiseks, õpetajate palga
tõstmiseks, hariduse taseme parandamiseks üldisemalt.
Kahjuks 11 volikogu liiget
sellega ei nõustunud, neil puudus soov lahendusi otsida ja
kompromisse leida. Probleemi
sisusse ei tahetud süveneda,
samas on selge, et me peame
mõtlema pikemalt ette. Enamasti
on otsustamatus kõige halvem
variant. Selleks, et haridus oleks
kättesaadav ja kvaliteetne, peab
haridusvõrgu korrastamine käima ühte jalga aja ja demograafiliste muudatustega. Kas me
tahame, et Mustvee valla lastel
oleksid suurepärased õpivõima-

lused, kvalifitseeritud õpetajad?
Kas me tahame Mustvee linna
uut koolimaja või olemasolevate
renoveerimist? Neid küsimusi ei
saa lahendada ilma haridusvõrku
korrastamata.
Vallavalitsus on teinud palju
eeltööd, sellega alustati juba
ühinemise ajal. Kahju on sellest
tööst, ajast ja energiast, mida on
sellesse protsessi pandud. Kas
siis volikogu ei usalda vallavalitsust? Nii on väga raske koostööd
teha ja tulemusteni ning eesmärkideni jõuda. Palju aega, energiat
ja tööd – mille nimel?
Lohusuu kooli 9-klassilises
põhikooli osas õpib 27 õpilast
ja seal on 7 liitklassi (4 eesti ja
3 vene õppekeelega). Kooliosa
sulgemisega tuntakse eelkõige
muret koolihoone, õpetajate töökohtade ja kogukonna säilimise
pärast, aga ära on unustatud
lapsed, nende soovid ja ootused.
Põhikooli õpilane enamasti
omale kooli valida ei saa, tuleb
leppida vanemate valikuga ning
kui lapsevanem arvab, et üks
või kaks õpilast klassis ning õppimine liitklassis on tänapäeva
ühiskonnas normaalne ja tagab
tema lapsele parima hariduse,
siis seda arvamust ümber lükata
on väga raske.
Oleks mõistlik, et lapsed peale
eestikeelset lasteaeda jätkavad
ka põhikooliõpingud eesti keeles.
Sel juhul oleks uuel õppeaastal
Lohusuu kooli kahes esimeses
kooliastmes (1.–6. klass) ainult
4 õpilast.
Mustvee vallas on kaks gümnaasiumi. Peipsi gümnaasium,
kus põhikoolis toimub venekeelne õpe ning gümnaasiumi osas

Lendoraval on lootust – mida saame tema heaks teha?
Riik plaanib moodustada lendoravate kaitseks uusi püsielupaiku. Enne otsustamist ootab
keskkonnaamet asjasse puutuvate
maaomanike arvamusi ja ettepanekuid nii püsielupaikade piiride,
kaitsekorra kui ka tõhusamate
kompensatsioonivõimaluste kohta.
Miks uued püsielupaigad vajalikud on? Teadlased prognoosisid,
et 2020. aastaks on lendorav
Eestis välja surnud. Virumaa ja
Põhja-Jõgevamaa metsades elab
praegu siiski veel umbes 200–250
lendoravat. Eesti pisike lendorava
asurkond on jagunenud 6–7 üksteisest isoleeritud grupiks, mistõttu on liigi püsimajäämine Eesti
metsamaastikus endiselt äärmiselt
kriitiline.
Kahjuks on laialt levinud arusaam, et lendorav on väga arvukas
Soomes ja Venemaal ning seega
pole vaja teda Eestis kaitsta. Tegelikult kahaneb lendorava arvukus
jätkuvalt kogu levilas. Soomes on
lendorava asurkond viimase 10–20
aasta jooksul vähenenud 20–58%.
Ka Venemaal on täheldatud lendorava väljasuremist juba mitmes
oblastis (nt Kaluga, Orenburg,
Brjansk).
Lendoravale sobivaks elupaigaks
on üle 50 aasta vanused looduslikud haava-segametsad, kuid
tüüpilisel juhul asustavad ja eelistavad nad koguni 80–100 aastat
vanu puistuid. Sellistes vanades
metsades elab lisaks lendoravale
veel vähemalt 300–400 haruldast
või ohustatud liiki (nt must-toonekurg, metsis ja väike-konnakotkas,
aga ka sellised vähem tuntud liigid
nagu virgiinia võtmehein ja laialehine nestik).
Arvestades lendorava piiratud
levimisvõimet (väldib lagedate
alade ületamist, lisaks on ta maapinnal liikudes kaitsetu ning vaenlastele kerge saak), on oluline, et
talle sobiv mets esineks võimalikult ühtse metsamassiivina.

Elupaigad on killustatud
Paraku ei lähe lendorava bioloogia ja elupaigavalik kuidagi kokku
tänapäevase metsamajandamise
peavooluloogikaga, mis põhineb
suuresti lageraiel. Viimasest tulenevalt on lendorav paljude metsamajandajate ja -omanike seas
negatiivse mainega, olgugi et ka
nemad oskavad hinnata liigirikkaid Alutaguse laasi ja kodukandi
loodusmaastikku.
Lendorav kuulub I kaitsekategooriasse, seega tuleb looduskaitseseaduse kohaselt kõik tema elupaigad kaitse alla võtta. Suurem
osa lendorava elupaikadest on
praegu kaitstud, kuid esineb ka
elupaiku, mis on kaitstud vaid osaliselt või asuvad väljaspool kaitstavaid alasid. Endiselt on probleemiks elupaikade killustatus. Liigi
säilimisele on määrava tähtsusega
ka liikumiskoridoride olemasolu
naaberelupaikade vahel.
Selleks, et võtta osaliselt kaitstud või väljaspool kaitstavaid
alasid asuvad elupaigad kaitse
alla, esitas keskkonnaamet
keskkonnaministeeriumile
lendorava püsielupaikade
kaitse alla võtmise ettepaneku. Ettepanek hõlmab 12 uue lendorava püsielupaiga moodustamist
ja 10 olemasoleva lendorava püsielupaiga välispiiri ja tsoneeringu
muutmist. Kuna kavas on muuta
ka kaitse-eeskirja, siis puudutab
ettepanek ka kõiki juba määrusega
kaitse all olevaid püsielupaikasid.
Kuidas mõjutab plaan maaomanikke?
Püsielupaikade maa-ala jaguneb
sihtkaitse- ja piiranguvööndiks. Lendorava püsielupaikade
sihtkaitsevööndites on keelatud
majandustegevus, sealhulgas metsaraie. Keskkonnaameti nõusolekul võib sihtkaitsevööndis teha
siiski n-ö kujundusraiet, juhul kui

see on lendorava elutingimuste
säilitamiseks vajalik. Kuna kehtiv sihtkaitsevööndi kaitsekord tagab lendorava pesametsade kaitse, siis ei ole
kavas seda muuta. Küll aga
on plaanis oluline muudatus
piiranguvööndi kaitsekorras.
Püsielupaikade piiranguvööndites on kehtiva määruse alusel
lubatud lisaks muudele raieliikidele ka lageraied, kuigi teatavate
kitsendustega. Kuna lendorava
käekäiku mõjutavad aga olulisel
määral lageraied, siis tuleb piiranguvööndites nendest loobuda
ja majandada metsa püsimetsana.
Kavandatava kaitsekorra
järgi on harvendus-, sanitaar-, valik- ja trassiraie
lubatud 1. septembrist 15.
märtsini, valgustus- ja kujundusraiel ajaline piirang
puudub, uuendusraied on
keelatud.
Uuendusraiete keelamisega ei
teki elupaiga servas lendoravate
liikumist takistavaid lagedaid alasid ja metsamaastiku killustumist.
Selliselt uuendatud kaitsekord
võimaldab maaomanikul jätkata
metsa majandamist püsimetsana,
näiteks valikraietega.
Soovi korral saab maaomanik
ka kinnisasja, mille sihtotstarbelist
kasutamist ala kaitsekord oluliselt
piirab, väärtusele vastava tasu eest
riigile müüa.
Maaomanikule on toetuseks
ette nähtud kolm meedet, mis
aitavad kompenseerida kehtestatavast kaitsekorrast tulenevaid
piiranguid:
1) sihtkaitsevööndi maalt maamaksu ei maksta ning piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast;
2) erametsaomanikele hüvitatakse sihtkaitsevööndites asuval
erametsamaal looduskaitseliste
piirangute järgimist; toetuse määr

on 110 eurot hektari kohta aastas;
3) kinnisasja omaniku soovil
võib riik omandada kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala
kaitsekord oluliselt piirab, kinnisasja väärtusele vastava tasu eest.
Maaomanike arvamus on
tähtis
Keskkonnaamet on alustanud
kõigi asjasse puutuvate maaomanike teavitamist ning ootab nende
arvamusi ja põhjendatud ettepanekuid seoses lendorava püsielupaikade piiritlemise ja kavandatava
kaitsekorraga. Lisaks soovime
teada, kas maaomanikel on ettepanekuid, kuidas püsielupaikade
moodustamisega tekitatavate piirangute talumist neile tõhusamalt
kompenseerida.
Selline teave on meile väga
oluline, et kaasa aidata maaomaniku-sõbralikumate kompensatsioonimeetmete väljatöötamisele.
Ootame ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 15. aprilliks
keskkonnaameti liigikaitse büroole
aadressile Narva mnt 7a, 15172,
Tallinn või e-posti aadressil info@
keskkonnaamet.ee.
Kõiki arvamusi ja ettepanekuid analüüsitakse ning
võimalusel arvestatakse nendega, maaomanikega võetakse ühendust personaalselt.
Pärast ettepanekute läbitöötamist ja muudatuste sisse
viimist saadab keskkonnaamet keskkonnaministrile
algatamiseks määruse muutmise.
Lisateabe saamiseks palume
ühendust võtta keskkonnaameti
liigikaitse peaspetsialisti Marju Keisiga (e-post marju.keis@
keskkonnaamet.ee, telefon 5691
9345).

õpib 32 õpilast. Eestikeelset õpet
pakub Mustvee kool (endine
Mustvee gümnaasium). Paljud
Peipsi gümnaasiumi põhikooli
lõpetajad ei ole võimelised jätkama eesti õppekeelega gümnaasiumis, sest eesti keele oskus
on väga madal. Põhikooli osas
on linnas kahes koolis kokku ca
180 õpilast ja 18 klassikompleti.
Avinurme gümnaasiumis õpib
23 õpilast.
Gümnaasiumi õpilane avaldab
juba oma arvamust ja teab enamasti, mida koolilt ja õpetajatelt
ootab ning teeb oma tulevased
valikud ise. Oma valikud on
teinud ka Mustvee valla põhikooli lõpetajad ning oma valla
gümnaasiumitesse on jäänud haridust omandama väga vähesed.
Riigigümnaasiumid ja linnade
gümnaasiumid pakuvad kõikjal
Eestis kõrgetasemelist ja mitmekesiste valikuvõimalustega
gümnaasiumiharidust, uutmoodi
õpetamist ja õppimist.
Senised arengud ja demograafiline perspektiiv näitavad, et
Mustvee vald peab tegema muudatusi haridusvõrgus, kui soovitakse jätkuvalt head teenust
pakkuda. Muudatuste eesmärk
on tagada pädevad õpetajad,
tugispetsialistid ja kaasaegne
haridustaristu kõigile valla õpilastele ka tulevikus.
Anne Paas,
hariduskomisjoni esimees
Hannes Soosaar,
arengu- ja eelarvekomisjoni
esimees

Märtsikuu on mälestuste
kogumise kuu
Avinurme Ajavakk ja Avinurme Koduloomuuseum korraldavad märtsis mälestuste kogumise talgud!
„Kes tera ei kogu, see vakka ei saa!“ – see vanasõna on Avinurme Ajavaka motoks.
Märtsis palume kõikide Avinurme kandi inimeste abi, et koguda üheskoos mitu uut vakatäit mälestusi Avinurme küladest,
inimestest ja tegemistest.
Ajahambad purevad kogukonna mälu väsimatu järjekindlusega. Vaid mälestuste talletamine ja jagamine aitab meie
vanavanemate ja vanemate, meie endi ja siinse kogukonna
minevikku elus hoida.
Mitmete Eesti muuseumite arhiivides on Avinurme-ainelisi
leide, mis panevad ikka ja jälle heameelt tundma, et Avinurme
inimesed on oma mälestusi jaganud ja tulevastele põlvedele
jäädvustanud. Sama suur tänutunne on nende avinurmikute
ees, kes on koostanud siinsest kultuurielust kroonikaid, kirja
pannud mälestusi, kogunud ja jaganud materjale ning aidanud
Avinurme Koduloomuuseumil aastakümnete jooksul kohalikku
ajalugu talletada.
Selleks, et kohalike mälestuste jäädvustamisele uut hoogu
anda, teeme märtsist mälestuste kogumise kuu.
Seekordse mälestuste märtsi teemaks on „AVINURME
LOOD“– just nii üldine, sest jäädvustamist ja jagamist väärivad
kõik kodukandi elu tahud, tegijad ja tegemised nii nõukogude
ajast kui taasiseseisvumise päevilt, ent ka tänased toimetused
on homne ajalugu! Oodatud on lood säravatest Avinurme inimestest ning kohalikku eluolu kujundanud asutustest, alates
meie hiljutisimast juubilarist – Avinurme lasteaiast – ja siinsetest
koolidest. Kuid kirjutamata on ka tünnitehase, UKU ja kolhoosi,
haigla ja apteegi, kaupluste, baaride-kõrtside ja paljude teiste
asutuste ja neis tegutsenud inimeste lood. Ning seda nimekirja
võiks veel pikalt jätkata.
Aidake muuta Avinurme kultuurimälu tummisemaks ja
toekamaks – pange kirja oma mälestusi või teadmisi, vestelge
vanemate ja vanavanematega, jagage meiega pilte ja videomaterjale minevastest sündmustest.
Mälestusi saab saata Ajavaka lehel oleva veebivormi kaudu
(http://ajavakk.ee/martsikuu-on-malestuste-kogumise-kuu/)
või saata meile meilitsi:
Katre Pärn (Avinurme Ajavakk) – avinurme@ajavakk.ee
Katre Mölder (Avinurme Koduloomuuseum) – katre.
molder@mustvee.eu
Samuti võime mälestuste kogumiseks kohtumise kokku
leppida.
Ärme hoia mälestusi vaka all, jagame neid Avinurme Ajavakas!
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Выставка “Мой родной край”

Ученики начальных классов Пейпси гимназии порадовали нас
своими творческими работами на выставке «Мой родной край», посвященной Дню Независимости Эстонской республики.
Работы ребят были выполнены в разных техниках: рисунок, бумагопластика, аппликация.
Некоторые авторы предоставили на суд зрителей целые скульптурные композиции.
Например, Михаил Брыль (3 класс) создал модель башни «Толстая
Маргарита». А Мирослав Быстров (5 класс) представил работу, которая сразу же заставляет биться сердце, потому что она обрамлена тесьмой с национальным орнаментом и изображает каменистый
эстонский берег, а камешки настоящие.
Есть среди работ и пластилиновые аппликации, а так же произведения с использованием натуральных материалов.
Все работы очень интересны, ярки. Они вызывают замечательные
эмоции и патриотический дух у посетителей нашей маленькой выставки.

Põllumajandus- ja toiduameti
pöördumine
Tänases väga nakkava lindude gripi leviku ajal, on äärmiselt oluline
olla veel hoolsam ja tähelepanelikum võrreldes sellega, mida Eestimaa
linnupidajad juba seni on teinud.
Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning
põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Seetõttu on
eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad,
järgiksid bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.
Anname teile teada, et põllumajandus- ja toiduamet kehtestab
kõrge patogeensusega lindude gripi leviku tõkestamiseks alates 1.
märtsist üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud.
Põllumajandus- ja toiduameti otsusega keelustatakse:
• Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude ja teiste
tehistingimustes peetavate lindude pidamise välitingimustes;
• partide ja hanede pidamise koos teiste peetavate lindudega, välja
arvatud juhul, kui viiruse sissetoomise ohtu on võimalik hinnata väheseks sõltuvalt kasvanduse erijoontele ja rakendatavatele riskivähendusmeetmetele, mida põllumajandus- ja toiduamet peab piisavaks;
• looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus samal
ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid
linde.
Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
- enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning
vaheta riided ja jalanõud.
- juhul, kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
- välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
Mida teha kui leiate surnud linnu:
- Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti
surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis
palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767.
Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet
ka proovid.
- Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised
suunised.
Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebooki kontolt.
Heidi Käär,
kriisijuht, põllumajandus- ja toiduamet

Avinurme gümnaasiumi veebruarikuu
tegemised
Sõbrakuu stiilinädal
8.–12. veebruarini toimus
koolis traditsiooniline sõbrakuu
stiilinädal.
Igaks päevaks oli ühiselt mõeldud erinev teema, mille järgi
sai ennast temaatiliselt riietada.
Kostümeeritult olid oodatud
ka sõbrapildid, mille tegijaid
tunnustatid magusate meenetega. Seekordsed päevateemad
olid huvitavad sokid, Disney,
glamuur, hipid ja lillelapsed
ning roosa. Kogu nädala vältel
oli avatud ka sõbraposti kast,
kuhu kogunes hulgaliselt heade
soovidega kirju nii õpilastele kui
ka õpetajatele.
Vastlapäev
16. veebruaril tähistasime
vastlapäeva.
Päev algas aulas, kus 1.–5.
klassi õpilased laulsid vastlalaule
ning said teadmisi, kuidas vanasti vastlapäeva tähistati.
Edasi jätkus päev õues, kus
toimusid erinevad sportlikud
võistlused ja muud toredad
tegevused.
Õues käidi kahes grupis: 1.–5.
klass ja 6.–12. klass. Esimese
grupi tegevusteks olid täpsusviske võistlus, teatekelgutamine,

teatevõistlus „Rõngast läbi“
ning pikima liu laskmine. Teine
grupp tegi teatevõistlust rõnga
ja palliga, teate-kelgutas Soome
kelkudega, vedas köit, võttis
mõõtu „Visa hing“ suuskadel
ning sai samuti pikimat liugu
lasta. Loomulikult kuulus päevakavasse lihtsalt mõnus kelgutamine ja lumes möllamine. Pärast
õuetegevusi sai ennast kosutada
hernesupi ja vastlakuklitega.
Algklasside mälumäng
„Kas tunned Eestit?“
Veebruaris, enne vabariigi
aastapäeva, on Avinurme gümnaasiumi algklassiõpilastel traditsioon panna proovile oma
teadmised Eesti, kodukoha,
tuntud inimeste ja looduse valdkonnas.
Kasuks tulevad nii saadud
teadmised ainetundides kui ka
laiem silmaring ja teadmishuvi.
Mälumäng toimub „Kuldvillaku“ põhimõttel, kus õpilased
on jaotatud segavõistkondadeks juhusliku valimi alusel. Oli
rõõm tõdeda, et sel aastal olid
1.–6. koha saavutanud võistkonnad üsna tasavägised. Esikoha
saavutas võistkond Nagilised,
teise koha võistkond Hall kass

ning kolmandale auhinnalisele
kohale jõudsid Eestlased. Kes
pjedestaalile ei mahtunud, said
suu magusaks teha maiusega, et
järgmiseks korraks uut energiat
koguda.

Eesti Vabariigi sünnipäeva, kui
1918. aasta kalendrireformi
poleks toimunud? Kolm kõrgeima punktisummaga võistkonda
said preemiaks Eesti suurima
ja vanima kommivabriku Kalev
kommipakid.

5.–8. klassi mälumäng
„Eesti vabariik 103“
Seoses vabariigi aastapäevaga
toimus 18. veebruaril traditsiooniline 5.–8. klasside mälumäng,
kus testiti teadmisi ja laiendati
silmaringi Eesti ajaloo, kultuuri
ja eluolu teemadel. Mälumäng
oli võistkondlik ning võistkonnad moodustati juhusliku valimi
alusel läbisegi 5.–8. klassi õpilastest. Tavapäraselt pani oma
teadmisi proovile ka õpetajate
võistkond.
Mälumängu küsimused olid
jaotatud viide ajajärku aastakümnete kaupa: 1918-…; 1938…; 1958-…; 1978-…; 19982021 ning enamik küsimusi
olid valikvastustega. Mälumäng
kulges meeleolukalt ja tasavägiselt. Peamurdmist valmistasid nii
mõnedki küsimused. Näiteks, kas
sina tead, mida pakkus peaminister Jaan Tõnisson 1919. aastalõpu vastuvõtul Estonia teatris
söögiks, või millal tähistaksime

Vabariigi aastapäeva aktused
19. veebruaril tähistasime
koolis vabariigi aastapäeva.
Hajutatuse mõttes toimus kaks
aktust. Aktuste teemaks oli „Me
armastame Eestit“. Kuulasime-vaatasime suurelt ekraanilt
haridus- ja teadusministri Liina
Kersna tervitust ning laulsime
üheskoos Eesti hümni.
Järgnes direktori Urve Toominga temaatiline sõnavõtt ning
üheskoos õppejuht Kristina Pikasega tunnustati tublisid õpilasi,
töötajaid ning kooli sõpru. Aktuste kontsertkavadesse kuulusid
etteasted kooli poiste- ja lastekoorilt, pillipalad muusikakooli
õpilastelt ning isamaalised luuletused. Mõlema aktuse lõpetas
ühislaul „Me armastame Eestit“
kooli ansambli saatel.
Kaiel Altpere,
Kristina Pikas,
Toomas Tikerperi

Vastlakuu üritused Lohusuus
Nüüd, kui kogu riigis on jällegi
kõigile üritustele ranged piirangud, on hea meel meenutada,
et veebruaris õnnestus tähistada
mitut tähtpäeva ning niimoodi
ellu natuke vaheldust tuua.
Veebruarikuist sõbrapäeva
tähistasime traditsiooniliselt
sõbrapäeva postkastiga, kus
õpilased said üksteisele kaarte
ja kingitusi teha.
Kohe järgmisel päeval olnud
vastlapäeva tähistamisel pani
õla alla Lohusuu Vabaajakeskus.
Vahetult enne vastlapäeva lükkas
lumesahk kooli juurde suure
lumehunniku ning seal me oma
üritust pidasimegi.
Vabaajakeskuse poolt oli soe
tee ja küpsised ning korraldati
erinevaid mänge, millest said
osa võtta nii õpilased, õpetajad
kui ka lapsevanemad, sest üritusest oli oodatud osa võtma kogu
külarahvas.
Kusjuures, kelgumäel käiakse
kelgutamas siiani, sest selle
aasta talv on andnud võimaluse
pikalt talverõõme nautida ning
ka jaanuaris rajatud liuvälja kasutatakse siiani aktiivselt ja see
on endiselt kõigile avatud.
Koostöös Lohusuu Noortetoaga käisime vastlapäeval ka
Tartus tuubitamas ja Elistvere
loomapargis. Kuna too päev oli
ootamatult külm, siis tuli väga
mitu kihti riideid selga panna ja
õpetajad muretsesid, et õpilased
ei külmetaks. Mäel ennast liigutades hakkas tegelikult soe ja
keegi hiljem haigeks ei jäänud.
Elistvere loomapargis vaatasime
loomade talviseid toimetusi, pidasime õues pikniku ja meisterdasime origami-tehnikas loomi.
Lapsed jäid üritusega väga
rahule, kuigi väiksemad olid
lõpuks ikka üsna väsinud, nii
et mitmed jäid tagasiteel bussis
magama... Kuna üritus toimus
ainult meie oma kooli õpilastega
ja valdavalt välitingimustes, siis
ei olnud seal ohtu, et oleks kontakte võõrastega.
Kokkuvõttes oli kõigil hea

meel, et sai natuke teistsuguse
koolipäeva, sest pikalt pole saanud kuskil käia ning lähiajal ei
ole näha, et piirangud leevenema
hakkaks.
Samasse nädalasse mahtus
veel ka vabariigi aastapäeva
tähistamine. Kuna 24. veebruar
langes vaheajale, siis tähistas
Lohusuu kool vabariigi aastapäeva väikese aktusega reedel, 19.
veebruaril, mis oli ühtlasi ka trimestri viimane koolipäev. Kuna
võõraid kooli kutsuda ei tohi,

siis pani huvijuht koos õpilastega
kokku väikese kontsert-video,
kus esinesid nii lasteaialapsed
kui ka kooliõpilased ja mida
vanemad said hiljem turvaliselt
kodudest vaadata.
Päris õigel vabariigi aastapäeval külas üritusi ei peetud, aga
kohalikud kaitseliitlased asetasid
Vabadussõja mälestussamba
juurde pärjad ja küünlad ning
niimoodi ei jäänud vabariigi
aastapäev Lohusuus tähistamata.
Loodetavasti tähistas Lohusuu

kandi rahvas üritust vääriliselt
igaüks oma kodus oma pere
seltsis.
Uus kuu on kõikjal toonud
kaasa suured piirangud ning
seda ka meil. Proovime hakkama
saada hübriidõppega ja ootame
kevadet, et ehk läheb siis jälle
veidi kergemaks ning saame
tavapärasema elurütmi juurde
naasma hakata.
Kadri Jaska
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 23. veebruaril
Osales 21 volikogu liiget
• Avalike teenuste üleandmise
lepingu pikendamine MTÜ-ga
Kalevipoja Koda jäi volikogus
vastu võtmata
• Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine Kääpa külas
Meiereitaguse kinnistul
• Otsustati vallavara võõrandamine Ruskavere külas Reinu
kinnistul
• Kinnitati Mustvee valla
2021. aasta teehoiukava
• Otsustati eluruumi üüri piirmäära kehtestamine
• Voore kooli info – R. Vadi
• Vallavanema informatsioon
• Mitmesugust
Vallavalitsuses 4. veebruaril
• Otsustati katastriüksuste
lähiaadressi muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmise otsuse eelnõu
esitada vallavolikogule vastu
võtmiseks
• Väljastati ehitusload Mustvee linnas Jõe tn 29a kinnistule
olemasoleva amortiseerunud
abihoone lammutamiseks ja uue
ühekorruselise ühepereelamu
püstitamiseks, Vanassaare külas
Jõeääre kinnistule ühekorruselise suvemaja püstitamiseks ja Lohusuu alevikus Avinurme tee 32
kinnistule puurkaevu rajamiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati avalike teenuste
üleandmise lepingu pikendamine otsuse eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks

• Kriisikomisjoni ettepanekud
ja piirangute kehtestamine
Vallavalitsuses 11. veebruaril
• Otsustati hooldajate ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati puuetega inimeste
füüsiline kodukohandamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Väljastati projekteerimistingimused Saarjärve külas Kopli
kinnistule olemasoleva elamu
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
• Väljastati ehitusluba Avinurme alevikus Võidu tn L6
kinnistule olemasoleva amortiseerunud bussiootepaviljoni
lammutamiseks ja Võidu tn 2
kinnistule uue 117,1m2 suuruse
ehitisealuse pindalaga bussipaviljoni hoone koos jalgteede ja
bussiplatvormi ning tehnovõrkude ehitamiseks ning olemasoleva
parkla katete taastamiseks.
• Otsustati õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamine
• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Otsustati Riigihanke nr
231607 tulemuste kinnitamine
Avinurme alevikus bussiootepaviljoni ehitustööde teostamiseks.
• Kriisikomisjoni ettepanekud
Vallavalitsuses 18. veebruaril
• Väljastati projekteerimistingimused Kõveriku külas Venna
maaüksusele rajatava päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 07.01.2021 korralduse
nr 7 „Hoonestusõiguse seadmise
võimalikkus ning lähiaadressi,
sihtotstarbe ja teenindusmaa

Muutunud tuleohutuse seadus toob
vingugaasianduri kohustuse
ja muudab asjaajamist
Alates 1. märtsist kehtib muudatustega tuleohutuse seadus,
mis toob kaasa uusi kohustusi ja võimalusi. Allpool on ülevaade
olulisematest tavainimest ja ettevõtjaid mõjutavatest muudatustest.
• Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem,
näiteks ahi, pliit või kamin, siis peab omanik elamu või korteri
varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri,
milleks on tavaliselt suitsuandur, ka vähemalt ühe autonoomse
vingugaasianduriga. Samuti kui hoones või hoone osas, näiteks saunas või muus mitte-eluhoones, on tahkekütusel töötav
küttesüsteem, peab omanik sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse
vingugaasianduriga.
Vingugaasianduri kohustus hakkab kehtima alates
2022. aasta 1. jaanuarist.
• Kasutusele võetakse päästeinfosüsteem küttesüsteemide
kohta. Infosüsteemi sisestavad pottsepad ja korstnapühkijad
kogu info tehtud tööde ning avastatud puuduste kohta. Kütteseadmete puhastamise akte ja ettepanekuid enam paberkandjal
täita ei ole vaja. Kogu info küttesüsteemi kohta on vaadeldav
infosüsteemis, kuid korstnapühkija kohustus on hoolduse käigus
avastatud probleemidest teavitada ka küttesüsteemi omanikku.
• Kohalik omavalitsus võib ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda üksikelamule, suvilale, aiamajale või
elamu teenindamiseks vajalikule abihoonele ilma päästeameti
kooskõlastuseta.
• Erasektori tuleohutuse spetsialistid saavad hakata pakkuma
tuleohutusteenuseid, mille raames viivad läbi tuleohutusülevaatusi, mis võrdsustatakse riikliku tuleohutusjärelevalvega.
Seaduses on määratletud ettevõtete liigid, mis peavad kolme
aasta jooksul tegema tuleohutusülevaatuse, mille läbiviija on
erasektori tuleohutusspetsialist. Erasektori spetsialisti läbiviidav
tuleohutusülevaatus vastab varasemale riikliku järelevalve ülevaatusele. Päästeametil on õigus jälgida eraettevõtja ülevaatuste
tulemusi ja viib läbi pistelisi kontrolle kontrollitud ettevõtetening spetsialistide toimingute üle.
Viljar Schmidt,
Päästeameti lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve
büroo juhataja

määramine” muutmine
• Otsustati vallavara võõrandamise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati Mustvee valla
2021. aasta teehoiukava kinnitamise otsuse eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 24.01.2019 korralduse
nr 47 „Hooldekodu kohamaksu
osaline tasumine“ muutmine
• Otsustati vältimatu abi toetuse määramine
• Otsustati üürilepingu pikendamine
• Otsustati Avinurme kultuurikeskuse teenuste hinnakirja
kehtestamine
• Kriisikomisjoni informatsioon ja ettepanekud
Vallavalitsuses 25. veebruaril
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingute pikendamine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendustele toetuste
eraldamine
• Vallavanema informatsioon
seoses COVID-19 leviku ja selle
piiramisega Mustvee vallas
Vallavalitsuses 4. märtsil
• Otsustati vallavara võõrandamine enampakkumise korras
Mustvee valla omandis oleva
kasutusest välja jäänud tehnika
võõrandamiseks enampakkumine Osta.ee keskkonnas

• Metsamaterjali müük valla
kinnistult
• Otsustati hankeplaani kinnitamine
• Otsustati hanke „Mustvee
sadama II etapi põhiprojekti
koostamine” pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse
tunnistamine
• Väljastati projekteerimistingimused Kalmakülas Pihla tee 4
kinnistule 1-korruselise elamu
ehitusprojekti koostamiseks
• Väljastati ehitusluba Kõveriku külas Venna katastriüksusele päikeseelektrijaama võrku
antava võimsusega 660 kWAC
rajamiseks.
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
• Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimine
• Otsustati enampakkumise
korraldamine Mustvee valla
omandis oleva kinnistu aadressiga Pumbamaja Võtikvere küla
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati arvete tasumine
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati alaeelarvete kinnitamine
• Otsustati Mustvee vallavolikogu 17.06.2020 otsuse nr
31 „Vallavara võõrandamine
otsustuskorras” muutmise eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks
• Otsustati Avinurme kultuurikeskuse asutamine otsuse
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

KOOLITUSE ALUSTAVALE
ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma
ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Teemad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: äriidee ja ärimudel,
toote/teenuse disain.
• Turundus ja müük: turundusuuringud ja strateegia, turundusja müügiplaan, hinnastrateegia.
• Finantsjuhtimise ja planeerimine: raamatupidamine, maksud,
finantsprognooside koostamine.
• Juhtimine: meeskond ja juht.
Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad. Individuaalsed konsultatsioonid kogu
kursuse vältel. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja
tegevuskava.
Tunnistuse saavad osalejad, kes on kohal vähemalt neljal päeval
ja kaitsevad edukalt äriplaani.
Koolitused toimuvad: 20.,21.04; 12.,13.05; 25.05. 2021
ZOOMis, 04.05 ja 06.05.2021 Kuremaa lossis kell 10.00–17.15.
Osalemistasu 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid
ja kohvipausid, tasutakse enne koolitust arve alusel.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille
leiate www.jaek.ee. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt
07. aprilliks aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfo www.jaek.ee, 5333 5172, enn@jaek.ee
https://www.jaek.ee/alustava-ettevotja-baaskoolitus

Изменения в Законе о пожарной безопасности влекут
за собой обязательство владения датчиком угарного
газа и меняет делопроизводство
C 1 марта действует новая редакция Закона о пожарной безопасности,
влекущая за собой новые обязательства и возможности. Далее приводится обзор важнейших изменений, касающихся обычных людей и предприятий.
• Если в частном жилом доме или квартире имеется система отопления,
работающая на твердом топливе, например, печь, плита или камин, то
собственник дома или квартиры, кроме автономного датчика пожарной
сигнализации (обычно это дымовой датчик), должен оснастить дом как
минимум одним автономным датчиком угарного газа. Если в здании или
его части, например, бане или ином нежилом здании имеется работающая
на твердом топливе отопительная система, то собственник должен такое
здание или часть здания оснастить как минимум одним автономным датчиком угарного газа, установленным соответственно требованиям.
Обязательство датчика угарного газа начнет действовать с 1 января
2022 года.
• Внедряется система спасительной информации отопительных систем.
В инфосистему печники и трубочисты вводят всю информацию о выполненных работах и обнаруженных недостатках. На бумажном носителе
акты очистки отопительных устройств и предложения более заполнять
не нужно. Вся информация об отопительной системе прослеживается в
инфосистеме, но в обязанности трубочиста входит оповещение и собственника отопительной системы обо всех проблемах, обнаруженных в
ходе обслуживания.
• Установленное Строительным кодексом разрешение на строительство
или пользование местное самоуправление может без согласования Спасательного департамента выдавать частному дому, даче, садовому домику
или вспомогательным зданиям, необходимым для обслуживания жилого
дома.
• Специалисты по пожаробезопасности из частного сектора могут начать оказание услуг в области пожарной безопасности, и проводимые в их
рамках осмотры пожаробезопасности приравниваются к государственному противопожарному надзору. В законе определены виды предприятий,
которые в течение трех лет должны проводить противопожарный осмотр,
который проводит специалист по пожаробезопасности из частного сектора. Осмотр пожаробезопасности, проводимый специалистом по пожаробезопасности из частного сектора, соответствует прежнему осмотру
государственного надзора. Спасательный департамент вправе следить за
результатами осмотра частного предпринимателя, и проводить выборочные проверки проверенных предприятий и действий специалистов.
Вильяр Шмидт
руководитель бюро надзора за безопасностью Лыунаского спасательного центра

Muudatused
raamatukogude töös
Seose piirangute kehtestamisega 11.märtsist on
lubatud arvuti kasutamine raamatukogus ainult
hädavajadusel ja siseruumis on lubatud ette tellitud
väljaannete laenutamine ja tagastamine.
Raamatuid saate tagastada tagastuskastidesse.
Samuti jätkame ajalehe Vooremaa tellimuste, kuulutuste ja kaastundeavalduste vastu võtmist.
Ole hea, helista või kirjuta meile julgelt ning lepime
kokku, kuidas saame sulle kasulikud olla ning sinu
raamatud sulle sobival ajal üle anda.
Mustvee Raamatukogu +372 5383 7822; 		
mustvee.raamatukogu@mustvee.eu
Avinurme haruraamatukogu +372 5347 1925;
heli.nigul@mustvee.eu; avinurme.raamatukogu@mustvee.eu
Kasepää haruraamatukogu +372 5307 0828;
kasepaa.raamatukogu@mail.ee
Lohusuu haruraamatukogu +372 5333 3475;
lohusuu.raamatukogu@mustvee.eu
Raja haruraamatukogu +372 5305 1340; 		
rajaraamatukogu@mustvee.eu
Saare haruraamatukogu +372 5380 9370; 		
saare.raamatukogu@mustvee.ee
Ulvi väliteeninduspunkt +372 5305 7425; 		
ulvi.raamatukogu@mustvee.eu
Voore haruraamatukogu +372 5374 8898; 		
voore.raamatukogu@mustvee.eu
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Miks vaktsineerida ennast
COVID-19 vastu ja mida sellest
teadma peaksin?
• COVID-19 vastane vaktsineerimine on tõenäoliselt ainus
jätkusuutlik lahendus haiguse
leviku tõkestamiseks ning normaalse elukorralduse juurde
tagasi pöördumiseks.
• Iga inimese panus on oluline, et COVID-19 pandeemiat
peatada.
• Kõik Eestis saadavalolevad
COVID-19 vaktsiinid on väga
efektiivsed raske haigestumise
vältimiseks. Isegi kui mõni vaktsineeritud inimestest haigestub,
põeb ta haiguse läbi kergemalt
haiglasse sattumata.
• COVID-19 vastase vaktsineerimise esimesed tulemused
on näha ka Eestis – tervishoiutöötajate seas on haigusesse
haigestumine langenud.
• Vaktsineerimine on ohutum
kui COVID-19 haiguse läbipõdemine. Haiguse kulg on ettearvamatu ja patsienditi erinev – teiste
kaasuvate haiguste või kõrge
ea tõttu võib haigus kulgeda
väga raskelt. COVID-19 haiguse
läbipõdemisel jäävad paljudele
pikaajalised tüsistused. See
haigus ei ole vaid eakate haigus
ning haiglaravile satuvad üha
nooremad inimesed.
• Ennast vaktsineerides kaitseme ka neid, kes ise end kaitsta ei
saa. Meie hulgas on ka inimesi,
kes oma terviseseisundi tõttu
ennast vaktsineerida ei saa.
• Praeguseks on uuringutest
kindlad andmed, et vaktsineerimisjärgne immuunsus kestab
vähemalt kuus kuud, kuid võime
eeldada, et immuunkaitse kestab
siiski palju kauem.
• Vaktsineerimine annab järkjärgult piirangutele leevendust.
Vaktsineerimiskuuri läbinud
inimene ei pea lähikontaktsena
või reisilt tulles Eesti riigipiiri
ületades isolatsiooni jääma järgneva kuue kuu jooksul pärast
vaktsiinikuuri saamist.
• Vaktsineerimine vähendab
koormust tervishoiusektorile,
mis võimaldab taastada haiglates
plaanilise ravi mahtu.
Millised COVID-19 vaktsiinid on Eestis kättesaadavad?
Eestis on kasutusel Euroopa
müügiloaga vaktsiinid (vt www.

vaktsineeri.ee/covid19). Vaktsiinid on kõik ühtviisi ohutud,
efektiivsed ja kvaliteetsed.
Esimesel poolaastal on Eestisse jõudvad COVID-19 vaktsiinide
kogused piiratud ning seetõttu
inimene ise vaktsiini valida ei
saa. Kõik COVID-19 vaktsiinid
kaitsevad väga hästi raske COVID-19 haiguse eest. Andmeid
vaktsiinide efektiivsuse ja ohutuse kohta erinevas vanuses ning
erinevate kaasuvate haiguste ja
seisunditega inimestel laekub
pidevalt juurde.
Kas COVID-19 vaktsiinidel esineb kõrvaltoimeid?
Mida nende tekkimisel ette
võtta?
Vaktsiinid on nii ohutuse kui
ka efektiivsuse poolest ühed
enam uuritud ravimid, kuid
nagu kõigil ravimitel, võib ka
COVID-19 vaktsiinidel esineda
kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimeid ei
esine siiski kõigil inimestel. Kui
kõrvaltoimed esinevad võivad
need olla häirivad ja põhjustada
ajutist ebamugavust, kuid enamasti on need kerged ja iseparanevad. Tõsiseid kõrvaltoimeid
esineb väga harva. Tüüpilisemad
kerged kõrvaltoimed, mida COVID-19 vaktsiinide puhul võib
esineda on: süstekoha valu ja
turse, peavalu, palavik, halb
enesetunne, iiveldus, lihasvalu,
liigesvalu.
Üldjuhul mööduvad need
sümptomid paari päeva jooksul.
Juhul, kui tunnete ennast halvasti kauem kui kolm päeva ja
vajate nõu, võtke ühendust oma
perearstiga või helistage perearsti nõuandeliinile numbril 1220.
Juhul, kui kahtlustate endal
COVID-19 vaktsiini kõrvaltoimet, teavitage sellest kindlasti
oma perearsti või vaktsineerijat.
Kõigil tervishoiutöötajatel on kohustus Ravimiametit COVID-19
vaktsiinide kõrvaltoimetest teavitada.
Millistel juhtudel on COVID-19 vaktsineerimine inimesele vastunäidustatud?
Enne vaktsineerimist teeb
vaktsineerija kindlaks vaktsineerimise võimalikud ajutised või
püsivad vastunäidustused. Vakt-

sineerimine tuleks edasi lükata
ägeda palavikuga kulgeva haiguse korral või siis, kui inimene
parajasti põeb COVID-19 haigust
või on olnud COVID-19 positiivse
inimesega lähikontaktis.
Kas ja millal vaktsineerida, kui olen COVID-19
läbi põdenud või lähikontaktne?
Kuna COVID-19 haiguse läbipõdemine ei pruugi anda vaktsineerimiskuuri läbimisega võrreldavat immuunkaitset, siis tuleks
COVID-19 haiguse läbipõdenuid
vaktsineerida ühe doosiga kuue
kuu jooksul pärast tervenemist.
Inimestele, kes pärast esimese
vaktsiinidoosi manustamist COVID-19 haigusesse haigestuvad,
teist doosi ei manustata ning
loetakse inimene vaktsineerituks
järgmise kuue kuu jooksul.
Lähikontaktsete puhul tuleks
oodata enne vaktsineerimist ära
lähikontaktsuse perioodi lõpp.

NB!

Kas ma pean pärast vaktsineerimist endiselt piiranguid järgima?
Vaktsineerimiskuuri läbinud
inimene ei pea lähikontaktsena
või reisilt tulles Eesti riigipiiri
ületades isolatsiooni jääma järgneva kuue kuu jooksul pärast
kuuri läbimist.
Samas on oluline, et ka vaktsineeritud inimesed kannaksid
maski, hoiaksid distantsi ja
järgiksid muid nakkusohutuse
meetmeid (kätepesu ja hingamisteede hügieen jne), mis
ühiskonnas kehtivad.
Millal ja kus saan mina
COVID-19 vastu vaktsineerida ja kes mind sellest
teavitab?
Riskirühma kuuluvad inimesed on vanusest ja terviseseisundist tingitud haigusriski
alusel jagatud kuude rühma (vt
Eesti COVID-19 vaktsineerimise
plaan). Vaktsineerijaks on üldjuhul inimese perearst.
Veebruaris alustati üle 80-aastaste riskirühma vaktsineerimisega Järk-järgult liigutakse
vaktsineerimise võimaldamisega
gruppide kaupa edasi.
Vaktsineerimiseks võtab ühendust Teie perearst ning lepib
kokku vaktsineerimise aja. Nooremad riskirühma kuuluvad inimesed saavad järjekorra nendeni
jõudes elektroonse teavituse ka
oma eesti.ee e-posti aadressile
ning samuti teavituse riskirühma
kuulumise kohta.
Riik on võtnud eesmärgiks
tagada kõigile soovijatele vaktsineerimise võimalus hiljemalt
maist 2021.
Kust leida infot, kui mul
on küsimusi?
• riigiinfo telefonilt 1247
• perearsti nõuandeliinilt
1220
• vaktsineeri.ee/covid19
• kkk.kriis.ee
• terviseamet.ee
• oma perearstilt
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Зачем вакцинироваться от COVID-19?
Что нам нужно об этом знать?
• Вакцина от COVID-19 – вероятно, единственное устойчивое решение для блокировки
распространения заболевания
COVID-19 и возврата к нормальному жизнеустройству.
• Для остановки пандемии
COVID-19 важен вклад каждого
человека.
• Все доступные в Эстонии
вакцины от COVID-19 очень
эффективны для предотвращения тяжелого заболевания.
Даже если кто-то из вакцинированных людей заболеет, то он
переболеет болезнью в легкой
форме и в больницу не попадет.
• Первые результаты вакцинации от COVID-19 видны и в
Эстонии – заболеваемость болезнью COVID-19 среди работников здравоохранения снизилась.
•
Вакцинироваться
от
COVID-19 безопаснее, чем переболеть. Протекание болезни
COVID-19 непредсказуемо и
различается по пациентам – в
силу других сопутствующих
заболеваний или преклонного
возраста пациента болезнь может протекать очень серьезно.
После болезни COVID-19 у многих остаются долговременные
осложнения. Но это болезнь не
только пожилых, в больницу попадают все более молодые люди.
• Вакцинируя себя, мы защищаем тех, кто сам не в состоянии
защититься. Среди нас есть также люди, которые по состоянию
здоровья не могут вакцинироваться.
• На данный момент из исследований явствует, что иммунитет после вакцинации действует
не менее 6 месяцев, но мы предполагаем, что действие продлится все же намного дольше.
• Вакцинация поможет постепенно ослабить действующие
ограничения. Человек, прошедший курс вакцинации, в течение 6 месяцев после курса вакцинации не должен оставаться в
изоляции в качестве лица, имевшего контакт, или при пересечении государственный границы
Эстонии при возврате из путешествия.
• Вакцинация снижает нагрузку на сектор здравоохранения,
а это позволит восстановить в
больницах объемы планового
лечения.
Какие вакцины от COVID-19
доступны в Эстонии?
В Эстонии применяются
вакцины с европейским раз-

решением на продажу (vt www.
vaktsineeri.ee/covid19). Вакцины от COVID-19 все одинаково
безопасны, эффективны и качественны.
Поступающие в Эстонию в
первом полугодии объемы вакцин от COVID-19 ограничены,
поэтому человек сам выбрать
вакцину не может. Все вакцины
от COVID-19 очень хорошо защищают от тяжелого течения
болезни COVID-19. Постоянно
пополняются данные об эффективности и безопасности вакцин для людей разного возраста, с разными сопутствующими
заболеваниями и в разном состоянии.
Имеются ли у вакцин от
COVID-19 побочные действия? Что делать при их появлении?
С точки зрения и безопасности, и эффективности вакцины
являются одними из наиболее
изученных препаратов, но, как
у всех препаратов, побочные явления могут быть и у вакцин от
COVID-19. Правда, они появляются не у всех людей. При возникновении побочные явления
могут тревожить и доставлять
временное беспокойство, но,
как правило, они легкие и сами
проходят. Серьезные побочные
явления встречаются очень редко. Самыми типичными встречающимися побочными действиями являются: боль и отёк
в месте укола, головная боль,
температура, плохое самочувствие, тошнота, боль в мышцах
и суставах.
Эти симптомы, в общих случаях, проходят за пару дней.
Если вы плохо себя чувствуете
дольше трех дней и нуждаетесь
в совете, свяжитесь со своим
семейным врачом или позвоните на справочный телефон семейных врачей по номеру 1220.
Если вы подозреваете у себя
побочные явления вакцины от
COVID-19, обязательно известите об этом своего семейного
врача или медработника, проводившего вакцинацию. Все медработники обязаны оповещать
Департамент
лекарственных
средств о побочных действиях
вакцин от COVID-19.
В каких случаях вакцинация
от COVID-19 человеку противопоказана?
Перед вакцинацией проводящий процедуру медработник
определяет возможные временные или постоянные противо-

показания к вакцинации. Вакцинацию следует отложить при
болезни, протекающей с высокой температурой, или в случае,
если человек в данный момент
болеет болезнью COVID-19 или
имел тесный контакт с COVID19-положительным человеком.
Вакцинироваться ли и когда, если я переболел COVID-19
или имел тесный контакт?
Поскольку перенесение болезни COVID-19 может не дать
иммунную защиту, сравнимую
с курсом вакцинации, то переболевшим COVID-19 следовало
бы вакцинироваться одной дозой в течение шести месяцев после выздоровления. Людям, заболевшим болезнью COVID-19
после введения 1-ой дозы вакцины, вторую дозу не вводят,
они считаются вакцинированными в течение последующих 6
месяцев.
Что касается имевших контакт с больными COVID-19, то
перед вакцинацией следует дождаться окончания периода тесного контакта.
Внимание!
Нужно ли мне после вакцинации по-прежнему придерживаться ограничений?
Человек, прошедший курс
вакцинации от COVID-19, в течение последующих 6 месяцев
после курса вакцинации не должен оставаться в изоляции в качестве лица, имевшего контакт,
или при пересечении государственный границы Эстонии при
возврате из путешествия.
В то же время важно, чтобы
и вакцинированные люди носили маски, придерживались
безопасной дистанции и иных
действующих в обществе мер
вирусной безопасности (мытье
рук, гигиена и т.д.).
Когда и где я могу вакцинироваться от COVID-19, и кто
мне об этом сообщит?
Люди, относящиеся к группе
риска COVID-19, на основании
риска заболеваемости, исходя из
возраста и состояния здоровья,
поделены на шесть групп (см.
план Эстонии по вакцинации
от COVID-19). Вакцинирует человека, в общих случаях, его семейный врач.
В феврале началась вакцинация группы риска людей старше
80 лет, постепенно начнется вакцинация следующих групп.
Для вакцинации с вами свяжется ваш семейный врач и
обговорит время вакцинации.
Относящиеся к группам риска
люди помоложе, когда до них
дойдет очередь, получат электронное оповещение также на
свой адрес э-почты eesti.ee, а
также оповещение относительно вхождения в группу риска.
Государство поставило перед
собой цель обеспечить всем желающим возможность вакцинации не позднее мая 2021 г.
Где найти информацию, если
у меня есть вопросы?
• государственная информация по телефону 1247
• справочный телефон семейных врачей 1220
• vaktsineeri.ee/covid19
• kkk.kriis.ee
• terviseamet.ee
• свой семейный врач
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11. märtsist kehtivad üle Eesti
ranged piirangud
2 + 2 reegel hakkab kehtima
ka avalikus väliruumis
Alates 11. märtsist tohib avalikus väliruumis koos
liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb
hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene
koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda
pole võimalik mõistlikult täita.
2 + 2 reeglit tuleb järgida igal pool avalikus
ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel,
pargis ja parklates kui ka looduses liikudes.
2 + 2 reegel kehtib juba varasemast kõikjal
avalikus siseruumis.

Haridus
Alates 11. märtsist jäävad distantsõppele ka
1.–4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks
valmistujaid.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid
arvestades tohib koolis viibida õppija, kes vajab
hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes,
teeb eksameid või teste.
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi
ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Sise- ja väliruumis sportimine,
treenimine, noorsootöö,
huvitegevus, huviharidus,
täienduskoolitus ja täiendõpe
Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides
keelatud kõik eelnimetatud tegevused.
Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes
spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmed, kandidaadid ning võistkondlike
sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga
osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud.
Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud
tegevustele.
Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus,
täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine
ja treenimine on lubatud üksnes 2 + 2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda
ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse
läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb
hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei
kehti koos liikuvatele peredele.
Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka
professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene
piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega
seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja
rehabilitatsiooni tegevustele.

Spordivõistlused ning spordija liikumisüritused
Alates 11. märtsist on spordivõistlused nii
sise- kui ka välitingimustes lubatud ainult siis,
kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning
Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed,
kandidaadid ning võistkondlike sportmängude
meistriliigade sportlased. Esiliiga spordivõistlused
on keelatud.
Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste
piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni
tegevustele. Piirangud ei laiene ka riigi sõjalise
kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Saunad, spaad, basseinid,
veekeskused ja ujulad
Kuni 11. aprillini peavad avalikuks kasutamiseks
mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja
ujulad olema suletud.
Piirang ei laiene Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmetele, kandidaatidele, meistriliigade
sportlastele, erivajadusega inimestele, rehabilitatsiooni tegevustele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud inimeste treenimisele.
Kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena
tohivad sauna kasutada inimesed, kellel kodus
pesemisvõimalused puuduvad.

Sise- ja välitingimustes
avalikud koosolekud, üritused,
jumalateenistused, kultuur,
meelelahutus
Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. See puudutab
nii teatreid, kinosid, muuseume, näitusasutusi,
konverentse, kuid ka laste mängutube, keegli- ja
piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid jne. Asutustes,
kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib
seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõudeid. Näiteks puudutab see proove
etendusasutustes või uurimistööd muuseumites.
Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid konverentse, kontserte või teatrietendusi,
kus osalevad üksnes esinejad ja vajalik personal.
Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.
Kirikud tohivad avatuks jääda individuaalseks
palvetamiseks, avalikud jumalateenistused ja usulised talitused ei ole lubatud. Endiselt tohib läbi viia
matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha üksnes
väikeses lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida
2 + 2 liikumise põhimõtet ning kanda maski. Peielauda ei ole soovitav kodus pakkuda, välja arvatud
oma leibkonna liikmetele.
Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel
ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel
usulistel talitustel. Kehtima jääb nendes kohtades
viibimise või nendest üritustest osavõtmise keeld
ajavahemikus kell 21.00-6.00.
Muuseumites peab välialal jälgima, et ala täitumus ei oleks rohkem kui 25 protsenti ning kinni
tuleb pidada 2 + 2 liikumisreeglist. Välitingimustes
jääb avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste
läbiviimine lubatuks, kuid nendest ei tohi osa võtta
rohkem kui 10 inimest.

Toitlustusettevõtted
Alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte
müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatud on ainult toidu kaasamüük. Toidu
kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei
ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2 + 2 reeglit. Väliterrassidel
teenuse osutamine ei ole lubatud.

Kaubandusettevõtted
Alates 11. märtsist on avatud ainult esmavajalikud kauplused, see tähendab toidukauplused,
apteegid, abivahendeid ja meditsiiniseadmeid
müüvad kauplused, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohad, prillipoed, lemmikloomapoed ja tanklad.
Poodides, mis jäävad avatuks ning kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides tuleb arvestada
ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõude,
2 + 2 liikumispiirangu ja maskikandmise kohustusega.
Kõik ülejäänud kauplused peavad jääma suletuks.
Kaubelda tohib üksnes juhul, kui klient ei pea kauba kättesaamiseks sisenema ettevõtte müügisaali.
Kaupu võib müüa ja väljastada üksnes kaupluse
välitingimustes asuval müügi- või väljastusalal ning
kaubanduskeskuse katuse all asuval parkimisalal
luues sinna väljastuspunkti.

Teenindusettevõtted
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid kehtib ruumitäitumuse piirang 25-le
protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse
leviku tõrje reegleid: 2 + 2 reeglit, maskikandmist,
desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Teenuse osutajatena tohivad tegevust jätkata näiteks postkontorid, pangakontorid, raamatukogud,
ilu- ja juuksurisalongid, kingsepa- ja kellassepatöökojad, autoremonditöökojad, rehvivahetuspunktid
jne. Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus
pakutakse mobiili/arvutite jm tehnika parandamise
teenust.
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt
vältida erapidude korraldamist ning vähendada
kontakte teiste inimestega miinimumini. Kui kohtumine on hädavajalik, ei tohiks seda teha korraga
rohkem kui kuue inimesega.
Täpsemad juhendid asuvad kodulehel: kriis.ee
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С 11 марта по всей Эстонии вводятся
строгие ограничения
Правило «2+2» будет действовать также в общественном открытом пространстве
С 11 марта под открытым небом могут передвигаться не более двух человек и они должны
соблюдать дистанцию в два метра с окружающими. Ограничение не распространяется на членов
одной семьи, передвигающихся вместе, или когда
эти условия не могут быть разумным способом
обеспечены.
Правило «2+2» следует выполнять при движении под открытым небом везде, как на улицах,
игровых площадках, парках, на парковках, но также при передвижении на природе. Уже раньше
правило «2+2» действовало во всех общественных
помещениях.
Образование
С 11 марта на дистанционное обучение переходят и ученики 1-4 классов, на контактное обучение
не допускаются также ученики, которые готовятся
к выпускным экзаменам основной школы и государственным экзаменам.
С учетом ограничений в целях предотвращения
распространения коронавируса, в школе может
находиться ученик, которому для достижения результатов обучения требуются опорные образовательные услуги или консультации, а также если
учащийся проходит практическое обучение, сдает
экзамен или тест.
Правительство настоятельно рекомендует не водить детей в детский сад и центр по уходу за детьми.
Занятия спортом в закрытых помещениях и
под открытым небом, работа с молодежью, неформальное образование и обучение, а также
дополнительное образование и обучение
С 11 марта в общественных помещениях запрещены все вышеперечисленные действия.
В помещениях тренировки могут продолжать
только профессиональные спортсмены, члены
взрослых и юниорских сборных и кандидаты в
сборные Эстонии, а также игроки высшей лиги.
Для игроков первой лиги спортивные тренировки
в помещениях не разрешены.
Ограничения, как и сейчас, не распространяется
на занятия для людей с особыми потребностями и
занятия по реабилитации.
Под открытым небом работа с молодежью, неформальное образование и обучение, а также дополнительное образование и обучение разрешены
только при соблюдении во время передвижения
правила «2+2». Это означает, что вместе могут передвигаться и заниматься спортом максимум два
человека (включая наставника) и с окружающими людьми нужно соблюдать дистанцию не менее
двух метров. Ограничения не распространяются
на членов одной семьи при совместном передвижении.
Ограничения на занятия спортом не распространяются на профессиональных спортсменов,
членов и кандидатов в сборные. Ограничения не
распространяются также на деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней
безопасностью, на занятия для людей с особыми
потребностями и занятия по реабилитации.
Спортивные соревнования и оздоровительные мероприятия
С 11 марта спортивные соревнования в помещении и под открытым небом разрешены только для
профессиональных спортсменов, членов сборных
и кандидатов в сборные, а также для игроков высшей лиги. Для игроков первой лиги спортивные
соревнования не разрешены.
Ограничения на оздоровительные мероприятия
и сейчас не распространяются на занятия для людей с особыми потребностями и занятия по реабилитации. Ограничения не распространяются на
деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней безопасностью.
Бани, СПА-центры, бассейны, водные центры
До 11 апреля предназначенные для публичного
пользования бани, СПА-центры, бассейны и водные центры должны быть закрыты.
Ограничения не распространяются на тренировки профессиональных спортсменов, членов
сборных и кандидатов в сборные, а также для
игроков высшей лиги, людей с особыми потребностями, занятия по реабилитации, на тренировки
людей, связанных с государственной обороной и
внутренней безопасностью.
Банями в качестве услуги, организованной органами местного самоуправления, могут пользоваться люди лишенные дома возможности мыться.
Публичные мероприятия, собрания, богослужения и культурно-развлекательная сфера в по-

мещениях и под открытым небом
До 11 апреля для посетителей должны быть закрыты все общественные закрытые помещения.
Это касается как театров, кино музеев, выставочных залов, конференций, так и детских игровых
комнат, кегельбанов и бильярдов, ночных клубов,
казино и т.д. В учреждениях, в которых можно
продолжать работу внутри организации, можно
этим заниматься, если выполняются требования
по предотвращению распространения коронавируса. Например, это касается репетиций в учреждениях исполнительного искусства или исследовательской работы в музеях.
Ограничения не касаются проводимых в вебе
конференций, концертов или спектаклей, в которых участвуют только выступающие и необходимый персонал.
Во всех публичных помещениях запрещено проводить мероприятия по частному заказу.
Церкви могут быть открыты для индивидуальной молитвы, публичные богослужения и религиозные обряды запрещены. По-прежнему можно
проводить похороны, но их рекомендуется проводить только в узком кругу близких, по возможности при движении следует придерживаться правила «2+2» и носить маску. Поминать рекомендуется
не дома, за исключением членов своего семейного
хозяйства.
Под открытым небом разрешается впредь находиться только на открытой территории музеев,
на публичных собраниях, общественных богослужениях и других публичных религиозных обрядах.
Продолжается действие запрета на нахождение в
этих местах или участие в этих мероприятиях в период с 21:00 до 06:00.
На открытой территории музеев нужно следить,
чтобы территория была заполнена не больше, чем
на 25%, а также выполнялось правило «2+2. Проведение публичных собраний и открытых религиозных обрядов разрешено, но участвовать в них
может не более 10 человек.
Предприятия общепита
С 11 марта запрещено есть-пить в зале продажи или обслуживания предприятий общепита на
месте. Разрешается только продажа еды навынос.
При продаже еды навынос следует следить, чтобы заполняемость помещения не превышала 25%,
действует обязанность носить маску и следовать
правилу «2+2». Оказание услуги на наружной террасе запрещено.
Предприятия торговли
C 11 марта магазины открыты только магазины
предметов первой необходимости, то есть продуктовые магазины, аптеки, магазины, в которых продаются вспомогательные средства и медицинские
приспособления, представительства телекоммуникационных фирм, магазины оптики, зоомагазины
и заправочные станции.
В магазинах, которые продолжат работу, а также помещениях общего пользования торговых
центров нужно соблюдать правило заполнения
помещения не более, чем на 25%, правило «2+2» и
ношения маски.
Все остальные магазины должны быть закрыты.
Торговать можно только в случае, если для получения товара клиент не должен заходить в торговый зал предприятия. Продавать и выдавать товар
можно только после создания пунктов продажи и
выдачи товара на магазинной территории под открытым небом или на крытой парковке торгового
центра.
Предприятия обслуживания
Открытыми могут быть также обслуживающие
предприятия, для которых тоже действует требование 25%-й заполняемости. Следует следовать
всем правилам противодействия распространению вируса: правило «2+2», ношение маски, выполнение требований по дезинфекции согласно
инструкциям Департамента здравоохранения.
В качестве поставщиков услуги деятельность
могут продолжать, например, почтовые и банковские конторы, библиотеки, салоны красоты, парикмахерские, мастерские сапожников и часовщиков, авторемонтные мастерские, пункты по замене
покрышек и т.п. Поставщиками услуг являются
также магазины мобильников, в которых оказывают услуги по ремонту мобильников/компьютеров
и пр. техники.
Помимо ограничений правительство настоятельно рекомендует отказаться от проведения
частных мероприятий и свести к минимуму контакты с другими людьми. Если же встречи не избежать, число ее участников должно быть ограничено максимум шестью.
Более подробные инструкции на сайте: kriis.ee
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Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee vallavalitsus ja teenuskeskused
jätkavad kaugtööga.
Kodanike teenindamine toimub
telefoni ja e-posti teel.

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
ADELIINE AAVIK
DANIIL ALEKSEJEV

28.02.2021
12.03.2021

Муствеэская волостная управа и центры обслуживания
продолжат работу удаленно.
Обслуживание граждан происходит по телефону
и электронной почте.

Ametnike kontaktid leiab alljärgnevast tabelist:
Üldtelefon 77 26 161, e-post: info@mustvee.ee
Vallavanem Aivar Lainjärv, telefon 515 0499,
e-post: aivar.lainjarv@mustvee.ee
Abivallavanem asendab Raivo Vadi, telefon 5450 2790,
e-post: raivo.vadi@mustvee.ee
Arendusnõunik Julija Artjušenkova telefon 5348 1670,
e-post: Julija.artjušenkova@mustvee.ee
Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi,
telefon 5450 2790, e-post: raivo.vadi@mustvee.ee
Vallasekretär Daisy Utsar, telefon 5568 3418,
e-post: daisy.utsar@mustvee.ee
Jurist Marju Soop, telefon 772 6257,
e-post: marju.soop@mustvee.ee
Ehituse peaspetsialist Jana Prost, telefon 5199 6520,
e-post: jana.prost@mustvee.ee
Majandusspetsialist Kalev Karu, telefon 505 4944,
e-post: kalev.karu@mustvee.ee
Maakorraldaja Reili Tooming, telefon 5194 6525,
e-post: reili.tooming@mustvee.ee
Keskkonnaspetsialist Pille Lapin, telefon 506 8432,
e-post: pille.lapin@mustvee.ee
Sekretär-registripidaja Tiina Piigats, telefon 772 6100,
e-post: tiina.piigats@mustvee.ee
Dokumendihaldur Jane Oja, telefon 77 26 161,
e-post: jane.oja@mustvee.ee
Avalike suhete spetsialist Krista Pint, telefon 5635 7755,
e-post: krista.pint@mustvee.ee
Finantsjuht Heli Viiberg, telefon 528 7876,
e-post: heli.viiberg@mustvee.ee
Pearaamatupidaja Tiina Treial, telefon 772 6525,
e-post: tiina.treial@mustvee.ee
AVINURME TEENUSKESKUS
Haldusjuht Aivar Parfojev, telefon 505 4864,
e-post: aivar.parfojev@mustvee.ee
Sekretär – registripidaja Imbi Kaarama, telefon 529 8874,
e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee
KASEPÄÄ TEENUSKESKUS
Haldusjuht Lembit Mangulson, telefon 5199 5630,
e-post: lembit.mangulson@mustvee.ee
Sekretär – registripidaja Maria Borissova,
telefon 5333 3122, e-post: maria.borossova@mustvee.ee
SAARE TEENUSKESKUS
Sekretär – registripidaja Merle Kruus, telefon 522 8474,
e-post: merle.kruus@mustvee.ee
LOHUSUU TEENUSKESKUS
Haldusjuht Einar Hinno, telefon 5860 5672,
e-post: einar.hinno@mustvee.ee
SOTSIAALTÖÖTAJAD
Sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur, telefon 5837 8601,
e-post: tiina.tuur@mustvee.ee
Sotsiaaltöö spetsialistid:
Ene Müürsepp (Mustvee piirkond) 5196 7640,
e-post: ene.muursepp@mustvee.ee
Katrin Rosar (Avinurme piirkond) 5346 9644,
e-post: katrin.rosar@mustvee.ee
Gerly Laanemets (Kasepää piirkond) 5866 8004,
e-post: gerly.laanemets@mustvee.ee
Piret Tomson (Lohusuu piirkond) 5302 3870,
e-post: piret.tomson@mustvee.ee
Anneli Kaasik (Saare piirkond) 5886 7679,
e-post: anneli.kaasik@mustvee.ee
Koduhooldustöötajad:
Maire Vaher (Avinurme piirkond), telefon 5384 0305,
e-post: maire.vaher@mustvee.eu
Alla Rutina (Mustvee piirkond), telefon 5345 6023,
e-post: alla.rutina@mustvee.eu
Aide Kaio (Kasepää piirkond), telefon 5877 2003,
e-post: aide.kaio@mustvee.eu
Krista Pirk-Birk (Mustvee piirkond), telefon 5308 1287,
e-post: krista.pirk-birk@mustvee.eu
Tiiu Metsalu (Lohusuu piirkond), telefon 5699 6956,
e-post: tiiu.metsalu@mustvee.eu
Pille Kaur (Saare piirkond), telefon 5877 4823,
e-post: pille.kaur@mustvee.eu
Ille Laumets (Saare piirkond), telefon 5199 2237,
e-post: ille.laumets@mustvee.eu

Veeta OÜ
pakub hooajalist (aprill–oktoober) tööd

KÖÖGI- JA KASVUHOONETÖÖTAJALE
Peipsiääre vald, Sääritsa küla.
Info tel 5660 8773, veeta.info@gmail.com

Õnnitleme
märtsikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
JUTA ROHI
75
GALINA ROIO
75
SALME KÕRV
80
ELLE JOOST
80
AIDE KULL
80
NEEME KARI
85
OLGA VORHO
98
MARIA PANTELEJEVA 96
HELMI PAJU
95
LIDIA TOIT
94
HELDI RAUDSEPP 91
MAIMU HANST
91
TAIMI FILIPPOV
91

Uus ehitisregister jõudis
kasutajate ette
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tõi kasutajate
ette uue ehitisregistri, millest kasvab järk-järgult kaasaegne ja
paljude võimalustega digitaalne tööriist ehitussektorile.
Ehitisregister sai uue avakuva, mis lisaks uuele keskkonnale
hõlmab ka Eesti ehitiste kaarti. Ehitisregistrist saab valmides
keskkond, mis on senisest kasutajasõbralikum ning on suuremaks
abiks uue kvaliteetse taristu kavandamisel aga ka järelevalve- ja
päästetegevustes.
Üleminek vanast süsteemist uude toimub teenushaaval ning
täna kasutajate ette tulnud keskkonna olulisemad muudatused
kasutajatele näha pole, kuid need on tähtsad uue süsteemi
toimimiseks. Käesoleva aasta jooksul lisandub registrisse veel
Eesti ehitatud keskkonna 3D kaksik, võrgurajatiste andmebaas,
massparanduste võimalus, suhtluskeskkond kohalike omavalitsuse ehitusspetsialistidele jne.

Otsime metalliettevõttesse kohusetundlikku

LUKKSEPPA ja KEEVITAJAT
Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Sooviavaldusi ootame kuni 22.04.2021.
Naruto OÜ, Peipsiääre vald, Pala küla.
Helista meile numbril 5198 7049, 5801 7693
või kirjuta aadressil naruto@naruto.ee

Oluliselt muutunud kujul tulevad sel aastal kasutajate ette ka
andmete esitamise teatis, mis võimaldab hoone omanikul oma
kinnisvara andmeid parandada. Niisamuti muutuvad kasutajasõbralikumaks ja läbipaistvamaks ehitus- ja kasutuslubade taotlus
ja muud menetlused, lihtsustub dokumentide lisamine taotlustele
ning inimesed saavad kergemini oma kinnisvara andmeid otsida
ja hallata. Täielikult uueneb ka energiamärgiste arvutamine.
Uus ehitisregister on oluline e-ehituse platvormi ülesehitamisel, et tulevikus oleksid kõik ehitise eluringi andmed ühes kohas.
See muudab tõhusaks nii ehitiste planeerimise, ehitamise kui
korrashoiu. Koduleht ehr.ee
Allikas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Mustvee valla hariduse tugikeskus
kuulutab välja avaliku konkursi

LOGOPEEDI JA PSÜHHOLOOGI

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

Minu siiras tänu
Mustvee pos�ljoniga 25. veebruaril
kaasas olnud noormehele!
Mulle kui pedagoogile teeb suurt heameelt,
et on ikka vastutulelikkust ja märkamist meie noortel ...
Vahel võib väga väike heategu muuta päeva päikeseliseks.
Aitäh!

ametikohtade täitmiseks

Mustvee valla hariduse tugikeskus on Mustvee vallavalitsuse
hallatav asutus, mis osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee
valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele,
spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-,
õpi- või käitumisprobleemidega.
Logopeedi ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.
Psühholoog toetab õpilaste arengut ja koolis edasijõudmist,
vajadusel nõustab lastevanemaid, kooli juhtkonda ja õpetajaid.
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, väga
hea eesti keele oskus (kasuks tuleb ka vene keele oskus), hea
suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada, infotehnoloogia kasutamise oskus, B-kategooria juhiload.
Konkursil osalemiseks esitada motiveeritud avaldus koos
palgasooviga, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele
vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 25.
märtsiks 2021 Mustvee valla hariduse tugikeskusele aadressil
Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti
aadressile tugikeskus@mustvee.ee
Täiendav info telefonil 5300 9220, Riina Koolmeister
(Mustvee valla hariduse tugikeskuse juhataja).

Aale Sildaru

EELK AVINURME KOGUDUSE TEADE
Märtsikuus 2021 Avinurme kirikus ja koguduse ruumides avalikke jumalateenistusi ei toimu. Eravestlusteks ja
palvusteks ning altarisakramendist osasaamiseks palun
võtta kontakti koguduse telefonidel 339 7435 (lauatelefon) või 5345 2020 (mobiil).
Leerikooli registreerimine toimub vabas vormis e-posti
teel: avinurme@eelk.ee
Alustame kursusega märtsikuu teisel poolel.
Õppevorm on hübriidõpe.
ALGUR KAERMA,
EELK Avinurme koguduse õpetaja

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
LINDA KÕRE
LINDA MÜÜRSEPP
ASTA MÄGI
VIIVE TIRUL
EVI TAMM

19.09.1927–19.02.2021
13.02.1935–18.02.2021
31.10.1935–26.02.2021
17.03.1942–16.02.2021
03.06.1936–05.03.2021

