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Koduõpe Laiuse Jaan
Poska põhikoolis

Kaheksa-aastane Mattias kodus koolitükke tegemas. FOTO: RIINA MÄGI

Igas majas, kus on koolilapsi, tegutseb praegu kodukool
Seoses ohtliku koroonaviiruse
levikuga riigis välja kuulutatud
eriolukord tõi õpilastele kaasa
koduõppele jäämise, sest koolid
on ajutiselt suletud. Piltlikult
väljendudes võib öelda, et meie
koolivõrk muutus paugupealt tihedamaks, kui see kunagi varem
on olnud: igas majas, kus elab
kooliealisi lapsi, tegutseb nüüd ju
väike kodukool. Uudses olukorras
on nii õpilased kui ka õpetajad ja
lapsevanemad.
Siimusti lasteaed-algkooli
klassiõpetaja Miina Lehtla ütles,
et kui senini on ta teinud oma
tööd pigem seistes ja rääkides,
siis praegu tuleb seda teha istudes ja kirjutades. „Kui tavaliselt
ootan hetke, mil korrakski istuda
saaks, siis nüüd kibelen, et saaks
või natukenegi kõndida,“ sõnas
Lehtla ja lisas, et kuigi e-õpe
on toiminud juba mõnda aega,
on see tema jaoks ikkagi harjumatu. „Distantsõpe on küll ka
õpe, aga distants on liiga suur,“
kommenteeris Lehtla ja kiitis
oma õpilaste vanemaid. „Mind
on õnnistatud parajalt krutskeid
täis õpilastega, neid tasakaalustavad aga väga hoolsad, eeskujulikud ja koostöövalmis lapsevanemad. Tunnen suurt rahulolu,
sest tean, et kodus õppetöö käib,
lastega tegeletakse, täidetakse
nurisemata kõik õppeülesanded ja tehakse isegi rohkem, kui
vaja. Samas on kurb, et minu
roll õpetajana justkui kahaneb
iga päevaga. Hea, et on olemas

kõikvõimalikud digivahendid,
veebikeskkonnad õpetamiseks ja
õppimiseks, kuid vahetut kontakti oma armsate õpilastega need ei
asenda. Tunnen – aga õige pisut!
– puudust isegi väikestest pahandustest, mis tavaliselt koolielule
särtsu ja värvi juurde annavad,“
tunnistas Miina Lehtla.
Lisaks õpilastele e-õppe ülesannete andmisele ja nende töö
kontrollimisele peab tal aega jääma ka oma kahe lapse õpetamiseks ja kasvatamiseks. Sarnases
olukorras on Jõgeva põhikooli
ajalooõpetaja Tiina Kull, ainult et temal on lapsi neli, kaks
neist kooli-, kaks eelkoolieas.
„Õpetajal on oma e-õppel lapsi kindlasti lihtsam juhendada,
kui mingit muud ametit pidaval
lapsevanemal: aine võib olla küll
võõras, aga ta teab ikkagi, mida
õpetamine kui niisugune endast
kujutab,“ tõdes Tiina Kull. Poeg
Karl Eduardi juhendades on ta
näiteks päris hästi kurssi saanud
seitsmenda klassi matemaatikaga. Aga üldiselt on Karl Eduard
ja tema õde Kertu nutikad tegelased, kes saavad suurema osa
kooliasjadega ise hakkama.
Tiina Kulli jaoks polnud keeruline ajaloo õpetamisel uuele vormile üle minna, sest ta kasutab
mitmesuguseid e-õppe keskkondi
ka tavaolukorras. „Peataolek pole
mind tabanud, et kust midagi võtta või milliseid keskkondi kasutada. Küll aga ripub kogu aeg õhus
küsimus, kust aega võtta, et kõik,

mis vaja, ära teha jõuaks,“ sõnas
Tiina Kull. „Kui tavaolukorras on
paljud asjad olemas lihtsalt minu
peas või õppevahendina klassis
kapis, siis nüüd tuleb need kirja
panna või videona üles võtta.“
Õpilaste tööd tuleb ka kontrollida ja neile tagasisidet anda.
Tiina Kulli sõnul on tema leidnud
hea abilise ühe USA-s välja töötatud õppimismängu näol, mis õpilastele kahenädalase tsükli jooksul ülesandeid järk-järgult „ette
söödab“ ning võimaldab õpetajal
jälgida, kes kui kaugel nende lahendamisega on. Õpilane saab
valida, kas ta teeb iga päev ühepalju või mõnel päeval rohkem/
vähem.
„Küsitlesin kahenädalase tsükli lõpus õpilasi. Enamik neist oli
seda meelt, et ajalugu saab distantsilt õppida küll. Eriti kõrgelt
hinnati üles riputatud videomaterjali kasulikkust. Ainult paar
õpilast ütles, et nad tahaksid ikka
elavat õpetajat klassi ette,“ ütles
Tiina Kull.
Palamuse gümnaasiumi tüdruk Meeri Aureeli Pihlak oli seda
meelt, et koolis on natuke parem
õppida kui kodus, sest õpetaja
selgitused aitavad aine paremini
selgeks saada, kui iseseisev töö
kodus. Aga kui iga päev kõik ette
antu ära teha, saab hakkama. Ka
Jõgeva põhikooli kaheksandas
klassis õppiv Tormi Raidvere tõdes, et koolis õppida on lihtsam.
Kodus õppimiseks peab jätkuma enesedistsipliini, aga temal

sellega asjad kõige paremini pole.
Õnneks on tal sõpru, kes mõnikord tagant torgivad: kollektiivis
peitub ikka jõud. Tormi ema Sille
kinnitas, et on ise pealt näinud,
kuidas Tormi paari-kolme klassivennaga „videokonverentsi“ peab
ja maast-ilmast kõneleb. Ning siis
teeb keegi ettepaneku: hakkaks
õige õppima. „Ja kujuta pilti,
hakkasidki!“ imestas Sille. Tormi
lisas, et niimoodi veebi vahendusel koos õppides ei lase keegi
kellegi seljas liugu, vaid kõik mõtlevad kaasa ja saavad targemaks.
Natuke keeruliseks teeb asja aga
see, et õpetajad panevad oma materjalid üles eri keskkondadesse
ja kui arvestuslikku tööd tegema
hakkad, ei pruugi sa aru saada, kuhu just selles keskkonnas
klõpsata tuleb või kuhu „linnuke“
panna.
Kuna Sille on päeva ajal tööl,
kipub kooliasjadega tegelemine
õhtu peale jääma. Positiivseks
küljeks on aga see, et tihti ootab töölt koju jõudvat ema poja
valmistatud õhtusöök. „Näen ka
oma tütre kolmelapselise pere
näitel, et eriolukorra aeg liidab
pereliikmeid, sest ollakse palju
rohkem koos ja suheldakse hoopis intensiivsemalt kui tavaliselt,“
ütles Sille.
Jõudu siis kõigile e-õppijatele
ja e-õpetajatele! Olge terved!

On kolmas koduõppe nädal,
koolikotid ootavad nukralt nurgas, samas kui nutitelefonidele
ja arvutitele on antud võimalus
ennast tõestada. Õpilased omandavad oskusi ja teadmisi täiesti
uues võtmes. Kahe nädala jagu
tööd on selja taga, paras aeg
on teha esimesed kokkuvõtted.
Järgnevalt väike ülevaade eri
osapoolte arvamustest.
Alustuseks mõned tähelepanekud õpetajatelt. Valdavalt jagub õpetajatel laste usinusele ja
leidlikkusele vaid kiitvaid sõnu.
Need, kes on tublid koolis, on
kohusetundlikud ka koduõppel.
Tööd on enam-vähem õigeaegselt tehtud ja esitatud. Kes koolis püüdis kohustustest mööda
hiilida, üritab ka nüüd leida erinevaid põhjusi mittetegemiseks
või venitamiseks. Õpetajaid on
distantsõpe samuti korralikult
proovile pannud. Eriti keeruline
on koostada õpiülesandeid nii,
et oleks välditud üksteise pealt
maha tegemine või lapsevanemate liigne abi. Tuleb arvestada,
et õpilased suhtlevad jätkuvalt
omavahel ja sageli ka kodutööde teemal. Koostöö on väga hea,
aga keegi teeb alati rohkem tööd
ja kes saab lõpuks õiglase hinde?
Kindlasti annab antud situatsioon
kogemusi nii õpetajale, õpilasele
kui ka lapsevanemale.
Lapsevanemate arvamused
lähevad lahku. Kindlasti on paremas seisus need, kes saavad
oma tööd kodus teha ja selle
kõrvalt vajadusel lapsi juhendada. Mõned mõtted. Õppimist on
parasjagu, ainult ise ei oska vahetunde pidada, tahaks ühe jutiga
valmis teha. Ühe algklassilapse
vanem kirjutab: „Pean ikka kõrval olema, kuna laps arvab, et
on vaheaeg ja ei pea õppima!“
Paljudele sobib see, et ei ole
kindlat kellaaega, mis ajaks kõik
tehtud peab olema.
Ema, kes peab füüsiliselt tööl
kohal olema, arutleb: “Pole nädal

otsa naeratanud ega saanud lastega teha muud, kui õppida, et
asjad õigeks ajaks valmis saaksid.
Seega, mida nad pole suutnud
iseseisvalt päeval teha, teeme õhtul.“ Positiivse poole pealt toodi
välja, et kodus on eriti hästi näha
puudujäägid õppevahendite osas
ning lisaks saavad vanemad paremini aimu, kusmaal lapsed teadmiste omandamisega parasjagu
on ja kus vajaksid järele aitamist.
Õpilased ise on oma sülle kukkunud iseseisvuse üle mõõdukalt
rahulolevad. Õppimist jagub piisavalt, ainult sõpradest tuntakse
puudust.
Enamik tegevusi on kohandatud interaktiivseteks, nii ka meie
kooli traditsiooniline anekdootide esitamise võistlus. Lapsed
õpivad anekdoodid selgeks ja saadavad ülesvõtted žüriile hinnata.
1. aprillil avalikustame kõige julgemad ja naljakamad etteasted.
Õpilased tulevad uute ideedega
hästi kaasa. Ka õpetajad on hästi
kohanenud ja avastanud endas
uusi andeid. Laiuse raamatukogu poolt ellu kutsutud luulekonkurss koduõppe teemal illustreerib seda väga hästi. Siinkohal üks
luuletus meie kooli õpetaja sulest:
Kodus õppida (õpetada) on vahva,
igav üldsegi ei hakka.
Töötan nagu aurumasin,
õhtuks täitsa ära väsin.
Midagi ei aja sassi,
varsti lähen uude klassi.
Loodetavasti õpivad nii lapsed, lapsevanemad kui ka õpetajad nutiseadmete kõrval ka rohkem üksteist ja iseennast tundma.
Lõpetan direktor Siiri Rahnu
üleskutsega: „Poska kooli poisid
ja tüdrukud pole papist, peame
vapralt vastu!“
EVELIN AIA,
huvijuht

RIINA MÄGI
Idee autor on 2. klassi õpilane. FOTO: ERAKOGU
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Jõgeva valla elaniku
meelespea
• Üldharidus- ja huvikoolid on jätkuvalt distantsõppel.
• Valla lasteaiad on avatud, kuid võimalusel tuleks lapsed koju
jätta.
• Lapsevanemad on 1. aprillist eriolukorra lõpuni vabastatud
lasteaia osalustasust ja huvikooli õppetasust.
• Keelatud on avalikud kogunemised, etendused, kontserdid,
konverentsid, spordi- ja liikumisüritused.
• Suletud on rahva- ja kultuurimajad, muuseumid, spordihooned, spaa, jõusaalid, avalikud saunad, raamatukogud ja
noortekeskused.
• Suletud on Jõgeva valla spordiväljakud ja -platsid. Palume
vältida mänguväljakuid ja teisi sportimiseks mõeldud rajatisi.
• Sotsiaalkeskuste, hooldekodude ja haigla külastamine on
keelatud.
• Jõgeva Vallavalitsuse hooned on suletud (sh Suur 5 asuvad
rendi- ja kaubanduspinnad). Püüame kõik vajalikud asjatoimetused teha elektrooniliselt. Kui elektrooniline asjaajamine pole
võimalik, võtame kodanikke vastu vaid eelneval kokkuleppel.
• Seoses eriolukorraga otsib Jõgeva vald vabatahtlikke ja abipakkujaid, kes oleksid vajadusel valmis aitama. Vabatahtlike
koordinaator on abivallavanem Viktor Svjatõšev, tel 505 6644,
e-post; viktor.svjatosev@jogeva.ee
• Vajaliku sotsiaalabi osutamine on tagatud. Kõik avaldused ja
taotlused tuleb esitada kas e-posti või tavaposti teel, toimivad
sotsiaalosakonna telefonid.
• Häirekeskuse infotelefonil 1247 helistades saad vastuseid koroonaviirusega seotud küsimustele. Tasuta telefon töötab 24/7.
Kriisinumbrit 1247 on hea meeles pidada: üks liin 24/7.
• Perearsti nõuandeliini number on 1220. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112.
• 677 6822 on üleriigilise tasuta nõuandeliini number, kus E–R
kl 9–17 annavad hambaarstid nõu hambamurede korral.
• Jälgige 2+2 valemit ehk avalikult tohib liikuda kuni kahe kaupa kahemeetrise pikivahega (nõue ei kehti perekondadele ja
avalikke ülesandeid täitvatele inimestele).
• Käige poes nii vähe kui võimalik. Kui peate minema, minge üksi
ja hoidke teise inimesega distantsi kaks meetrit.
• Tehke tervisesporti üksi või ainult teiega koos elavate
pereliikmetega.
• Välismaalt naasvatel inimestel tuleb jääda 14 päevaks karantiini, sama kehtib nendega ühisel pinnal elavate inimeste kohta.
Üldist eriolukorra infot vaata: kriis.ee

Kriisiolukorras
vabatahtlike kaasamine
Seoses eriolukorraga kogume infot vabatahtlikku abi pakkuvate
inimeste kohta, et vajadusel koostöös tagada esmane abi kõigile
abivajajatele.
Vajaduse tekkimisel võetakse vabatahtlikuga ühendust ja antakse juhised.
Vabatahtlike koordinaatoriks on abivallavanem Viktor Svjatõšev, tel 505 6644, e-post; viktor.svjatosev@jogeva.ee
Palume registreerimisel esitada: ees-ja perekonnanimi; e-posti
aadress; telefoninumber; piirkond, kus soovitakse abi pakkuda.

Mida peaks teadma
seoses jäätmeveoga?
♼♼Kliente teenindatakse tavapäraselt vastavalt graafikule.
♼♼Konteiner tuleb tuua tühjenduspäeval välja – palun viige konteiner tühjenduspäeval tänava äärde, see aitab autojuhte väga
palju.
♼♼Teeninduskontorid on suletud. Võimalusel kasuta iseteenindust
või helista. RagnSellsi kliendid helistage numbril 606 0439 või
saatke küsimus info@ragnsells.ee, Eesti Keskkonnateenused
kliendid palun helistage 738 6700 või kirjutage info@keskkonnateenused.ee.
♼♼Lisatühjendused saab tellida iseteenindusest.
♼♼Ligipääs konteineritele peab olema tagatud – palun jälgige, et
autod ei oleks pargitud konteinerite ette ja ühtlasi arvestage, et
ligipääsuteel peab suurte veokitega manööverdama mahtuma.

ERIOLUKORRAS JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE LAHTIOLEKUAJAD

Jõgeva alevikus (Jõgeva alevik, Poe tn 2a) 11. ja 25.04 kell 9–12;
18.04 kell 13–16. Kuremaal (Soomevere küla, Tammemetsa
tn 3) 11. ja 25.04 kell 13–16; 18.04 kell 9–12. Laiusel (Laiuse alevik, Siniallika tee 5) 11. ja 25.04 kell 9–12; 18.04 kell
13–16. Siimustis (Siimusti alevik, Kaave tee 5a) 11. ja 25.04
kell 13–16; 18.04 kell 9–12. Vaimastveres (Vaimastvere küla,
Vaimastvere remondiruum) 11. ja 25.04 kell 9–12; 18.04 kell
13–16. Palamusel (Palamuse alevik, Jäätmejaama) 11. ja 25.04
kell 13–16; 18.04 kell 9–12. Info: 742 1398 AS Epler & Lorenz
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva vallavalitsuse ja vallavanema pöördumine
Head vallaelanikud!
Elame olukorras, kus me kunagi varem pole olnud. Mõne
nädalaga on meie elukorraldus
väga palju muutunud. Milline on
olukord homme või ülehomme,
ei ole täpselt ette teada. Esimest
korda taasiseseisvunud Eestis on
kuulutatud välja eriolukord.
Eluliselt oluline roll on igal inimesel maailmas, Eestis, meie vallas ning kodudes. Peame olema
tasakaalukad ja tegutsema terve
ning meile omase talupojamõistusega. Koroonaviiruse leviku
peatamiseks saab ja peab oma
panuse andma igaüks.
Palun hoidke oma eakaid lähedasi, jagage neile vajadusel selgitusi ning jälgige, et neil oleks vajalik toiduvaru, ravimid ning nad
ei liiguks põhjuseta väljas. Vestlused sõbrannade ja sõpradega
tänaval, pargipingil, poeriiulite
vahel ja kohvikus peavad ootama.
Lapsevanemad, palun selgitage oma lastele, et sõpradega
tuleb mõnda aega suhelda virtuaalselt või telefoni teel. Õppetöö kõrval on oluline värskes
õhus liikumine, kuid viiruspuhangu kiiremaks seljatamiseks
tuleb liikumisrõõmu nautida
vaid oma pere seltsis. Töös laste
ja noortega on meie noorsootöötajad leidlikud. Noortekeskused
on küll suletud, ent suhtlemine
on kolitud sotsiaalmeediasse.
Noortele jagatakse ka eriolukor-

ra sõnumit ning juhiseid. Igapäevaselt annavad noorsootöötajaid
vaba aja sisustamiseks põnevaid
ülesandeid ning ärgitavad noori
kodus tegutsema. Jõgeva valla
noortevolikogu on teinud lihtsa
pöördumise noortele: tervis on
kõige tähtsam. Ning praegu on
väga hea võtta aeg maha ja tegeleda asjadega, mille jaoks muidu
ei kipu aega olema.
Tänuväärne on märkamine
ning reageerimine. Olgu selleks
siis huvi tundmine, kuidas läheb minu trepikojas elaval eakal naabril (suhtlemisel jälgime
ohutut vahet) või politsei teavitamine karantiini rikkuvast reisilt
saabujast. Keegi ei soovi kedagi
kiusata, küll aga tahetakse teha
kõik endast olenev viiruse leviku
ohjeldamiseks. Jõgeva valla teenuskeskuste juhid ning vallavalitsuse töötajad teevad üle valla
seiret inimeste tavapärastes kogunemiskohtades ning jagavad
vajadusel inimestele selgitusi
ning hoiatusi. Kui olukord nõuab,
teavitatakse politseid. Täname
oma tublisid politseinikke ning
päästjaid – teie hool ning koostöövalmidus on hindamatud.
Palun loe ja veendu üheksa
korda enne, kui kirjutad või jagad sotsiaalmeedias uudiseid ja
teadaandeid. Infomüra on suur
ning libauudiseid on ohtralt liikvel. Täpne ja usaldusväärne info
eriolukorra kohta on kättesaadav
kriis.ee veebilehel. Asjakohast

infot saab kriisitelefonilt 1247.
Olulist teavet jagame pidevalt ka
Jõgeva vallavalitsuse kodulehel
ning Facebookis.
Juhindume valla töös eriolukorra juhi nõuetest ja kehtestatud korrast. Ka meie koolid on
suletud ja õpilased koduõppel. Ka
kõik meie spordi- ja kultuuriasutused ning raamatukogud on suletud. Väljas liikudes tuleb jälgida
kahemeetrilise vahe põhimõtet.
Lasteaiad on valmis lapsi vastu
võtma. See võimalus on oluline
meie ettevõtjatele. Nii mõnelegi
tööandjale on lasteaedade käigus
hoidmine suureks abiks. Kuigi
lapsevanematele on antud soovitus lasteaialapsed kodus hoida,
peab vanematel olema võimalus
laps lasteaeda tuua, sest muidu
võib mõnes ettevõttes tööjõupuudus tekkida.
Jõgeva vallavalitsuse hooned
on suletud, kuid püüame kõik
vajalikud asjatoimetused teha
elektrooniliselt ning kodanikele
oleme kättesaadavad telefonitsi.
Me ei jäta inimesi vajaliku abita. Jõgeva vald on piirkonniti
kaetud sotsiaalhooldustöötajatega. Nemad osutavad ka koduhooldusteenust üksi elavatele
eakatele või neile inimestele,
kes ei pääse iseseisvalt või oma
lähedaste abiga poodi või apteeki. Vallas jagatakse regulaarselt
vajaduspõhist tasuta toiduabi nii
lastega peredele kui ka teistele
abivajajatele. Jätkub tavapära-

ne sotsiaaltoetuste maksmine ja
sotsiaalteenuste korraldamine.
Praegu jõuavad sotsiaalhooldustöötajad aidata abivajajaid, ent
eriolukorra võimalikke arenguid
arvestades oleme valmis kaasama
abijõuna nii Naiskodukaitsjaid,
Eesti Punase Risti liikmeid, kui
ka teisi vabatahtlikke. Meie vabatahtlike kaasamise üleskutsele
on reageerinud üle paarikümne
inimese. Registreerimine käib
ning võimalikud abipakkujad on
endiselt oodatud.
Suur tänu inimestele, kes on
reegleid jälginud ning hoiavad nii
enda, lähedaste, kui kaasinimeste
tervist.
Olge hoitud!
Jõgeva vallavalitsus
Jõgeva vallavanem
AARE OLGO

Jõgeva vallavalitsuse istungite ülevaade
30. märtsi istungil
1. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
2. Kinnitati 2021. aasta eelarve eelnõu koostamiseks vajalikud
nõuded.
3. Otsustati eraldada reservfondist raha Jõgeva lasteaiale Karikakar
kingituseks 35. sünnipäeva puhul.
4. Anti kasutusluba Kantkülas asuvale kuurile.
5. Anti ehitusluba Siimusti alevikus asuvale päikeseelektrijaamale.
6. Nõustuti Moreen OÜ kaevandamisloa muutmisega, kuna keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõuetest kinni pidamise korral ei
kahjusta mäetööde jätkamine Liiva II karjääris edaspidi senisest
enam piirkonna ökoloogilisi tingimusi.
7. Nõustuti Keskkonnaameti antud keskkonnamõju hindamise
eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise
otsuse eelnõuga OÜ Vaimastvere Agro keskkonnakompleksloa
muutmise taotluse menetluses. Jõgeva vallavalitsusel ei ole vastuväiteid OÜ Vaimastvere Agro keskkonnakompleksloa ja selle
väljastamise korralduse eelnõude kohta, kui neid täiendatakse
leevendusmeetmena kõrghaljastuse rajamisega Suurfarmi ja
Kooli kinnistute vahelisele alale.
8. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
9. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsuse eelnõu „Kassinurme
laskepaiga rajamiseks nõusoleku andmine“.

23. märtsi istungil
1. Anti projekteerimistingimused puhkemaja püstitamiseks Rohe
külla.
2. Otsustati 24. märtsist 3. aprillini viia Vaimastvere raamatukogus
läbi teavikute inventuur.
3. Otsustati sulgeda 13.–30. aprillini Palamuse raamatukogu inventuuri tegemiseks ja kolimiseks.
4. Määrati Kodismaa külas asuva Kangru kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
5. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks Jõgeva valla omandis olevale Veski tee kinnistule tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
6. Anti kasutusluba Teilma külas asuvale abihoonele.
7. Anti osakasutusluba Jõgeva linna veetorustiku veeprojekti ja
kanalisatsioonitorustiku teise järgu lõigule Kesk tn 0,18-0,77 km.
8. Anti ehitusluba Jõgeva linnas Suvila tn 19 tootmishoone
laiendamiseks.
9. Kiideti heaks ja saadeti volikogule eelnõu “Lasteaia osalustasu
ja huvikoolide õppetasu maksmine eriolukorras”.
10. Eraldati reservfondist raha MTÜle Kodutunne.

18. märtsi istungil
1. Anti kasutusluba Jõgeva linnas Pargi 1 asuvale Grossi toidukauplusele, sademeveetorustikule ja piirdeaiale.
JVT

30.03–30.06.2020 toimuvad Jõgeva linnas Pargi tänava rekonstrueerimistööd. Pargi tänaval alustatakse tänava ümberehitamise esimese
etapi töödega Kesk tänavast Suure tänavani. Ehitustööde käigus paigaldatakse uus vee- ja kanalisatsioonitorustik, tehnovõrk ja tänavavalgustus. Juurde tulevad parkimistaskud ning kõnnitee. Mainitud teelõigul esineb liiklemispiiranguid. Tervet tänavat algusest lõpuni
korraga sulgeda plaanis ei ole. Liiklus jääb avatuks kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile, kuid tulenevalt ehitustöödest võib
esineda tõrkeid.
Täpsem info juurdepääsude osas: OÜ KV Infra objektijuht Jorma Valge 5304 2010.
Palume vabandust ebamugavuste pärast!

09. aprill 2020
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Jõgeva vallavolikogu uueks esimeheks valiti Margus Kask

Kui kaua veel?

26. märtsil toimunud Jõgeva vallavolikogu istungil valiti salajasel
hääletamisel volikogu uueks esimeheks 15 poolthäälega Margus
Kask. Volikogu esimehe valimisel
osales 16 volinikku.
Värskelt valitud volikogu esimees sõnas, et volikogus on võtmesõna konstruktiivne koostöö.
„Praeguses eriolukorras peab
volikogu töö toimima ning selleks vajame mõistlikku ja tihedat
koostööd,” lausus ta.
Vajadus volikogu esimehe valimiseks tekkis veebruari lõpus, kui
toonane volikogu esimees Raivo
Meitus esitas kohast loobumise
avalduse. Koalitsioonileping näeb
ette, et esimehe koha täidab keegi
Reformierakonna valimisnimekirjast. Reformierakonna fraktsioon esitas volikogu esimehe
kandidaadiks Margus Kase.
Pärast Raivo Meituse volikoguliikme volituste ennetähtaegset lõppemist asus tema
asemel volikogu liikmeks Rainis
Poll. Fraktsiooni esimehena jätkab Margus Kase asemel Girt
Kaarepere.
Jõgeva vallavolikogu istung
leidis erandkorras aset Jõgeva
kultuurikeskuses, et volinikud
saaksid töötada võimalikult hajutatult. Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga ja avalike
ürituste keeluga kuulutas volikogu istungi viiruse leviku tõkestamiseks kinniseks. Volikogu
otsustas, et seoses viirusega on istungid kinnised kuni eriolukorra
lõppemiseni. Selle poolt hääletasid kõik volikogu istungil olnud
liikmed. Istungi läbiviimiseks

Oleme seda kõik küsinud. Kui
kaua veel meid ümbritsev eriolukord kasvab? Millal liigub elu tagasi vanasse rütmi? Päris selgeid
ja häid vastuseid pole ka teadlased suutnud meile veel anda.
Määramatust on liiga palju. Usun,
et meil jätkub sisemist sitkust jääda praeguses olukorras kannatlikuks. Kel vähegi võimalik, tuleb
täita oma tööülesandeid. Kõigi
kohus on meil siiski seista oma
lähedaste ja kaaskondsete eest.
Hoolitseda ja olla leidlik. Näidata
üles heatahtlikkust ja sõbralikkust. Erakordne olukord vajab
erakordseid inimesi – meid kõiki.
Jõgeva Vallavolikogu liigub
samuti teistsuguses tempos.
Volikogu esimehe vahetus saabus ootamatult. Kaalusin tõsiselt,
kas seda ametikohta vastu võtta.
Teadsin väga hästi, millised probleemid kohe kaasnevad. Ka selle
rolli puhul sobib ütlus: kellele on
palju antud, sellelt ka palju nõutakse. Mitmed volikogu liikmed
ja teisedki ütlesid mulle oma toetava sõna. Otsustasin nõustuda,
et mind esimehe kandidaadina
üles seatakse. Enamusega praegustest volikogu liikmetest olen
varasemalt ju tihedalt kokku puutunud. Võin kõigi kohta positiivset esile tuua, leheruumi jääks sel
juhul küll napiks. Ka praeguses
volikogus on igaühel oma roll.
Opositsiooni roll on kritiseerida.
Samas peaks seda tegema vastutustundlikult ja edasiviivalt.

Jõgeva vallavolikogu uus esimees Margus Kask.
FOTO: MARGE TASUR
ei kasutatud tarkvaralahendust
VOLIS, sest ilma volikogu liikmete füüsilise kogunemiseta
ei ole võimalik nõuetekohaselt
salajast isikuvalimist läbi viia.
Karmistunud eriolukorra nõudeid silmas pidades lükati edasi
päevakorrapunktid, mis ei vaja
kiiret otsustamist. Vallavanem
Aare Olgo volikogu liikmete esitatud küsimustele eriolukorrast
istungil ei vastanud, vaid kirjalikud vastused lisatakse istungi
protokollile.
Volikogu istungi päevakord
kinnitati muudetud kujul: valiti
volikogule esimees ning eelneva

Hajaasustuse
programm 2020
Jõgeva vallavalitsus annab teada, et 17. aprillini 2020
on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin
Pärsim, tel 776 6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee.
Taotlusi võtavad vastu:
• Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn
(endise Jõgeva valla taotlejad), tel 776 6509, e-post
taimi.eesmae@jogeva.ee
• Pille Soots – Palamuse teenuskeskuses (endise
Palamuse valla taotlejad), tel 776 2451, e-post pille.soots@jogeva.ee
• Tiina Leeben – Torma teenuskeskuses (endise Torma
valla taotlejad), tel 776 2905, e-post tiina.leeben@
jogeva.ee
Palume taotlused esitada elukohajärgselt.
Taotlusvormid ja rohkem informatsiooni programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse
kodulehelt.

elektroonilise hääletusega otsustati lapsevanemad eriolukorra
lõpuni vabastada lasteaia osalustasust ja huvikooli õppetasust.
Seda toetas 21 volinikku: Ahto
Vili, Raul Soodla, Priit Põdra,
Voldemar Ilves, Ene Sööt, Raivo
Põldaru, Tiina Teppan, Jaano
Terras, Margus Kask, Rainis Poll,
Girt Kaarepere, Matti Tsahkna,
Väino Ling, Heli Raevald, Mai
Treial, Riho Seppet, Marek
Saksing, Marko Saksing, Peep
Põdder, Kristian Vaarpuu, Ain
Aru. Oma seisukohta ei edastanud: Enn Kivi, Tiit Lääne, Hardi
Perk, Terje Rudissaar, Aivar Kokk

ning Andrei Fedossovski.
Volikogu istungi võimalikkuse teemal on käinud elav arutelu. Jõgeva vallavolikogu kantselei palus eriolukorras istungi
korraldamiseks selgitusi rahandusministeeriumilt. Peaministri
24.03.2020 korralduse nr 45
„Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute
kehtestamisega avalikes kohtades” punktis 1.1 on välja toodud
piirang, mis keelab avalikus kohas viibida ja koos liikuda enamal
kui kahel inimesel, kui tegemist
ei ole perekonnaga. See piirang
sisaldab ka klauslit „välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada”. Volikogul
tuleb oma tegevust hoolimata
eriolukorrast jätkata. Volikogu
peab kokku tulema, kui kiireloomulisi teemasid ei ole võimalik lahendada elektroonilise istungiga.
Eeskätt on kitsendus suunatud
inimeste kogunemise piiramisele avalikus ruumis. Avaliku koha
mõistet on selgitatud korrakaitseseaduse § 54. Selle järgi on avalik
koht määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või nende
kasutuses olev maa-ala, ehitis,
ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Volikogu istungisaal või
istungisaaliks kohandatud muu
ruum sellele definitsioonile ei
vasta.
JVT

TÄHELEPANU! Pikendasime Jõgeva
valla kaasava eelarve ideede kogumise aega 15. aprillini 2020. Mõistame,
et eriolukorras võib olla raskendatud
hinnapakkumiste saamine, pildimaterjali kogumine jm koostööd nõudev
tegevus. Samas loodame, et rahulikult
kodus püsimine loovust ei pärsi ning
ideekorjeks lisanduvate nädalatega
saame eriti hoolikalt läbimõeldud ja
viimistletud mõtted.
Ettepanekuid saab esitada jogeva.
volis.ee keskkonnas, e-kirjaga aadressil kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva
Vallavalitsuse ja Palamuse ning Torma
teenuskeskuste postkasti.
PARIMAT LOOMELENDU!

Seoses koroonaviiruse ohuga on Jõgeva Veevärgi kontor ja
Jõgeva linna jäätmejaam 16.03–20.04.20 SULETUD.
Veevärgi kliente teenindatakse telefonil 772 2720 või e-mail info@jvv.ee.
Täiendav info jäätmete vastu võtmisest telefonil
776 2815 ja Jõgeva valla kodulehel.

Kui kitsamas pildis vaadata, siis
on volikogu esimehe meeskonnaks volikogu liikmed. Nad on
just sellised, nagu nad on. Aga
ikkagi meeskond. Loomulikult
on minu meeskond palju laiem
- eeskätt perekond, fraktsioon,
vallavalitsus, toetajad (nt Jõgeva
Kammerkoor, kuhu on (mees)
lauljad oodatud) jne.
Minu kogemus on, et praegune volikogu (ka varasemad) on
tõsiseltvõetav koostööpartner
ministeeriumitele ja teistele valitsusasutustele. Usun, et see roll
süveneb. Volikogu kohustus on
võtta valda tervikuna ja käsitleda eri piirkondi võrdselt. Näen,
et see on võimalik. Annan selleks
omaltpoolt parima.
Kui kaua veel? Mu abikaasa onu elab sügaval EmajõeSuursoos. Alles mõni aasta tagasi
sai talusse elektri. Saanud hakkama eri olukordades nii jahimehena kui nõustajana. Sügiseti ikka
omade ringis küsime, et milline
talv tuleb? Ta vastab: “Eks see
kevadel ole teada.” Nii ka praegu. Viiruspuhang saab läbi. Ärme
anname talle maad ei hinges ega
meeles. Head tervist kõigile!
MARGUS KASK,
Jõgeva vallavolikogu esimees

Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu otsuse
eelnõu „Lasteaia osalustasu ja
huvikoolide õppetasu maksmine
eriolukorras“ osas toimus eelnevalt elektrooniline hääletus, millest võttis osa 21 volikogu liiget,
kes kõik toetasid otsust vabastada
lapsevanemad lasteaia osalustasu
ja huvikooli õppetasu maksmisest alates 1. aprillist 2020 kuni
eriolukorra kehtimise lõpuni.
Jõgeva vallavolikogu 33. istung toimus 26. märtsil Jõgeva
kultuurikeskuses. Istungil osales
16 volikogu liiget.
Päevakorras oli Jõgeva

vallavolikogu esimehe valimine ja mitmesugust ning
informatsioonid.
Volikogu esimeheks valiti
Margus Kask salajasel hääletusel
15 poolt häälega.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Järgmine volikogu istung toimub 30. aprillil.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Lapsevanemad vabastati
lasteaia osalustasu
ja huvikooli õppetasu
maksmisest
Jõgeva vallavolikogu otsustas
vabastada lapsevanemad lasteaia osalustasu ja huvikooli õppetasu maksmisest alates 1. aprillist
2020 kuni eriolukorra kehtimise
lõpuni.
Tulenevalt kehtestatud eriolukorrast otsustas Vabariigi Valitsus
peatada oma 13. märtsi 2020
korraldusega huvitegevuse ja
huvihariduse andmise, välja arvatud juhul, kui see on võimalik
kaugõppel. Lasteaia ja lapsehoiu
lahtioleku ja töökorralduse üle otsustamine on jäetud küll nende
pidajale, ent samas on vanematel soovitatud lapsed võimalusel

lasteaiast koju jätta.
Jõgeva vallavolikogu on oma
määrustega kehtestanud lapsevanema osalustasu Jõgeva valla lasteaedades ja Jõgeva valla
huvikoolide õppetasu. Võttes
arvesse asjaolu, et huvikoolidel
pole võimalik anda kaugõppe teel
huviharidust täies mahus ning et
soodustada vanemate huvi lapsi
lasteaeda mitte viia, leiti olevat
põhjendatud teenuse mitteosutamise ajal õppetasu ja osalustasu
mitte võtta.
JVT
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Noorsootöötajad teevad eriolukorras kaug-noorsootööd

Jõgeva aleviku noortekeskuse noored said kevade alguse puhul
ülesande valmistada rändlindudele pesakaste.
FOTO: ERAKOGU

Ehkki valla noortekeskused on
eriolukorra tõttu suletud, on
Jõgeva valla noortejuhid siiski leidnud võimalusi oma keskuse noortega kontakti hoida ja noorsootöö
tegevusi pakkuda, olgu see siis esmane nõustamine, noortele huvipakkuvate ideede ja info Facebooki
postitamine, igapäevaste väljakutsete esitamine või värvimislehtede
ja käsitöövahendite jätmine noortekeskuse postkasti.
Jõgeva aleviku noortekeskuse noortejuht Jaana Sepper on
leidnud põneva võimaluse märtsis tegevust alustanud loovuse ja
looduse huviringi jätkamiseks.
Aleviku noortekeskuse külastajad on nooremas koolieas ning
neil endil sotsiaalmeediaga suurt
kokkupuudet ei ole. Seetõttu käib
suhtlus noortega nende vanemate
kaudu. Kord nädalas viib noortejuht huvitegevuseks vajalikud
ettevalmistatud materjalid noortekeskuse juurde, kust noored need
enda käsutusse saavad ning kodus
endale sobival ajal tegudele asuvad. Iga nädal saavad noored õppida mõnda eluks vajalikku oskust.
Kevade alguse puhul tehti lõunast

saabuvatele rändlindudele uued
suvekorterid pesakastide näol ning
märtsi viimasel nädalal said noored materjali, et kodus akna peale
kasvama panna värske till, basiilik
ning petersell.
Häid uudiseid on meil ka uute
projektide kohta. Jõgeva aleviku
noored võtsid osa projektikonkursi „Ideeviit“ 2020. aasta I voorust
ja said esimese päevaga kokku vajalikud 100 meeldimist Facebooki
keskkonnas ning tagasid seega
rahastuse Jõgeva aleviku ja Laiuse
noorte matkaringile, mis lõpeb
kahe piirkonna noorte ühise matkaga. Matkaringi ning matka ennast peavad noored nüüd natuke
ootama, kuni tavapärane olukord
taastub ning saab jälle sõpradega
koos põnevaid asju teha. Seniks
püsige terved, hoidke ennast ja lähedasi ning olge rõõmsad!
KRISTIN BARBO,
Jõgeva Valla Noortekeskuse
juhataja

Torma kevadkeskuse avamine sai teoks veebis
Nagu paljud muud asjad, on
praeguse eriolukorra tingimustes
„pausile pandud“ ka kultuuritöö.
Tormale kevadkeskuse tiitli üleandmine siiski päris ära ei jäänud,
vaid sai teoks eriolukorra nõudeid
igati järgival viisil. Uudsel veebipeol oli reaalajas jälgijaid, ent veelgi rohkem oli neid, kes salvestisi
hiljem vaatasid.
Eriolukord kuulutati Eestis välja
12. märtsi õhtul. 20. märtsile, kevade esimesele päevale oli kavandatud Tormas kevadkeskuse avapidu. Sel puhul oli plaan korraldada
murutraktorite paraad ja tuleteatri etendus, esinema pidid lasteaia
väikesed ja suured. Sellistele plaanidele tõmbasid koroonaviirus ja
selle levikust tingitud eriolukord
jämeda kriipsu peale, ent keegi ei
keela prügikasti lennanud plaani
asemele uut nuputamast.
„Minu poole pöördusid kohaliku kogukonna aktiivsed liikmed
ja tegid ettepaneku viia kevadkeskuse avaüritus läbi sotsiaalmeedia
abil, täpsemalt Facebookis,“ ütles
Torma ja Vaiatu kultuurijuht Liina
Abram.
Valla talvekeskus on teatavasti Jõgeva. Sealse kultuurikeskuse
esindus valmistas omalt poolt ette
videolõigu, kus nad aastaajakeskuste tunnuse – paati meenutava
klaasmeene – Torma poole teele
saadavad. Tormas, täpsemalt C. R.
Jakobsoni mälestussamba juures
võttis aga kevadkeskuse maskott
Mutt selle kaamera ees vastu. Nii
loodigi lihtsate vahenditega kujuteldav telesild Jõgeva ja Torma
vahele. Üle kanti ka lõike algsele
üritusele planeeritud Torma lasteaia kasvandike ja pedagoogide
etteastetest.
Rahval oli võimalus kevade alguse puhul ka jalga keerutada, ent
sedagi kodus. „Meil on Tormas tore
ühemehebänd Mister Ai, kes oli
valmis kohale tulema ja veebis üle
kantava tantsumuusika kontserdi
andma,“ ütles Liina Abram.
Tema sõnul polnud neil vaja
kusagilt kaugelt spetsialiste kohale
kutsuda, vaid Torma ja Vaiatu kultuurijuhi abi Terle Roondik sai ise
virtuaalsündmuse tehnilise küljega
hakkama. Liina Abrami sõnul on

Torma kevadkeskuseks kuulutamise päeval andis ühemehebänd Mister Ai tantsumuusika kontserdi,
mida kanti üle Facebookis. FOTOD: TERLE ROONDIK
Facebooki lehe Kevadkeskus Torma vahendusel Mister Ai kontserdi
salvestust vaadanud juba kümme
tuhat ja kultuuripiirkonna tiitli üleandmist 1700 inimest. Selline vaatajate hulk ületab sadades kordades nii kohalike kultuurisündmuste
kohta käivate teadete tavalist vaatajaskonda kui ka osalejate arvu
tavapärastel kultuurisündmustel.
„Piirkondliku kultuurikorralduse üheks tähtsamaks ülesandeks on
tagada kohalikule elanikkonnale
kogukondliku suhtlemise võimalus. Kuna eriolukorra tingimustes
ei ole inimestel võimalik ei avalikus ruumis ega rahvamajades oma
tavapärasel viisil tegutseda, siis
tulebki leida uusi kogukonna kaasamise vorme,“ ütles Liina Abram.
„Lühiajalises plaanis on sellise tulemuse saavutamine innustav, aga
silmast silma lävimist see muidugi
ei asenda. Eriolukorra tingimused
annavad edaspidiseks palju mõtteainet, kuidas innustada ja säilitada
elanike harjumust kogukonnana
koos käia. Analüüsi vajab ka, kas
oskame oma piirkonna väärtuste
esile tõstmiseks internetis pakutavaid võimalusi ära kasutada,“ tõdes
Liina Abram. Ta avaldas lootust, et
eriolukord lõpeb enne, kui Torma

kultuuripiirkonna volitused kevadkeskusena ning et kandvaid sündmusi, nagu Jakobsoni talupäev ja
Torma esimene kohvikutepäev,
ära jätta ei tule. „Seniks püsige
terved!“ soovis kultuurijuht.
Uudsete kultuuritöö võtete hea
näite leiab ka Laiuse raamatukogust. Raamatukogu käivitas koostöös Laiuse Jaan Poska põhikooli
õpetajate ja õpilastega luuleprojekti „Koduõppe rõõmud ja mured“.
Iga päev postitatakse raamatukogu
koduleheküljel ja Facebooki lehel
üks luuletus koduõppe rõõmudest
ja muredest. Autoriteks on põhikooli õpilased, kes jagavad luule
kaudu isiklikke koduõppe kogemusi. See, et luuletustele autorite
nimesid juurde pole pandud, on
taotluslik. Kui viiruseoht möödas,
premeeritakse kõiki kirjutajaid.
Kultuuri nautimiseks on ka
eriolukorra tingimustes tegelikult
päris palju võimalusi. Kultuuriministeerium on näiteks asunud neid
kaardistama ning oma kodulehel
(https://www.kul.ee/et/kultuurist-saab-osa-ka-koduseinte-vahel)
tutvustama. Häid kultuurielamusi!
JVT

Torma kevadkeskuse kuulutas
avatuks keskuse maskott,
mullamutt Mutt.

09. apri

Sport elab ja trennid
jätkuvad, kuid veidi
teisel kujul

Sportimist saab nautida ka omaette looduses. Jooksuharjutusi on
tegemas Kärtyn Kaljusalu.
FOTO: KAILY MOONES
Vaid mõned kuud ja nädalad tagasi
saime rõõmustada valla sportlaste
heade tulemuste üle. Siis ei osanud keegi arvata, et mõneks ajaks
tuleb võistlustest ja võistlemisest
loobuda. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga viiruse tõkestamiseks, suleti kõik spordisaalid,
ujulad, spordihooned jne ning lõpetati treeningtundide läbiviimine. See tekitas esialgu peataolekut,
kuid mitte kauaks. Kiiresti tuli välja mõelda alternatiiv, kuidas juba
saavutatud vormi hoida ning võimalusel edasi treenida. Olukorda
raskendas see, et ka vabas õhus ei
tohi enam kui kaks inimest koguneda ja koos trenni teha.
Vaatamata sellele on treenerid
leidnud lahendusi ja lasknud fantaasial lennata. Kätte on jagatud
huvitavad koduülesanded ja tehakse virtuaaltreeninguid. Täita tuleb
trennipäevikut või ootab treener
tagasisidet video näol. Lisaks on
Youtube’is ja Facebookis arvukalt
näidisvideoid, mille järgi saab igaüks ise trenni teha. Üldfüüsilist taset saab trennist huvitatu hoida ka
oma koduseinte vahelt lahkumata.

Juhendamine on treeneri igapäevane töö, kuid nüüd veidi teisel kujul, sest treenitavad ei ole reaalselt
spordisaalis.
Ka sellega, et hetkel võistlusi ei
ole, on lepitud ning oodatakse pikisilmi võimalust uuesti võistlustulle
naasta, sest kõik võistlused loodetakse ikkagi ära pidada, kas varem
või hiljem. Ja siis on määravaks just
täna tehtavad trennid ja laotud
füüsiline põhi.
Spordis ei ole kombeks alla
anda ja seda ei tehta ka nüüd.
Pigem väärtustatakse edaspidi
lisaks tulemustele ka teisi olulisi
aspekte, nagu näiteks sõpradega
koos olemist ja trenni tegemist,
mis varem oli igapäevane nähe.
Sport on saanud uudse väljakutse
ja arukalt käitudes, nii enda kui
teiste tervist hoides, saame sellega
hakkama ja suudame jätkata sealt,
kus pooleli jäi.
KAILY MOONES,
sporditöö peaspetsialist

Märtsiküüditamise
mälestuspäev möödus
sel aastal teisiti

25. märtsil möödus 71 aastat märtsiküüditamisest, mille käigus saatis Nõukogude võim vägivaldselt Siberisse üle 20 000 Eesti inimese.
Seoses eriolukorraga sel puhul suuri rahvakogunemisi ei korraldatud. Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus mäletab ning mälestab inimesi, kes vägivaldselt Siberisse saadeti. Jõgeva abivallavanem Arvo
Sakjas viis vallavalitsuse ja vallavolikogu nimel lillekorvi ja küünlad
Jõgeva raudteejaama lähedal asuva küüditatute mälestuskivi juurde. Seal käis lilli viimas ja küünlaid süütamas ka MTÜ Jõgevamaa
Represseeritud väikesearvuline esindus. Küüditatute mälestuseks
sai igaüks ka oma koduaknal küünla süüdata.
JVT
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Juta & Kaido valmistab uksi-aknaid ka „rätsepatööna“

KredExi lasterikaste
perede kodutoetuse
taotlusvoor on avatud
KredExi lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvoor on avatud kuni
20.04.2020.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab
vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolmeja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust
eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja
enamlapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.
Toetust saab taotleda:
• eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas seisukorras või
ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla
kõrgem kui viiekordne toetussumma. Samuti ei tohi ostetav
eluruum olla leibkonna liikme või tema otse- või külgjoones
suguluses oleva isiku omandis;
• ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei
vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist,
tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning
omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti
koostamise kulu on abikõlblik 20% ulatuses toetussummast.

Piibe maantee ääres Õunal on valmimas OÜ Juta & Kaido uus uksetehas. Hoone nurgakivi panekul (see toimus 7. veebruaril) osalesid
enam-vähem kõik firma töötajad. FOTO: ERAKOGU
Kui suuremad ukse- ja aknatootjad
pakuvad enamasti vaid standardlahendusi, siis Jõgeval tegutsev osaühing Juta & Kaido teeb avatäiteid
ka n-ö rätsepatööna. „Tihti polegi
kliendil meelepäraste uste-akende
saamiseks muud varianti, kui meie
poole pöörduda,“ ütles Juta & Kaido juhatuse liige Rauno Lehtla.
Tänu sellele tulebki Jõgeva
ukse- ja aknafirmale tellimusi kogu
Eestist, isegi Hiiu- ja Saaremaalt
ning Kihnust. Kõige rohkem kliente
on siiski Tallinnas ja Tartus. Rahuldatud saavad nii uusarenduste rajajate kui ka muinsuskaitseobjektide restaureerijate soovid. Firma on
paindlik, võtab nii toote suuruse,
värvi, kuju kui ka käelisuse puhul
arvesse kliendi soove.
Osaühingus Juta & Kaido tehakse puitraamiga aknaid. Uksed
tehakse samuti puidust, ent alumiiniumsisuga. Ukse sisse paigaldatavad alumiiniumlehed tagavad ukse
stabiilsuse ja ilmastikukindluse:
see ei pragune ega vaju ära.
Möödunud aastal täitis Juta &
Kaido umbes 1500 tellimust. Valmistatud toodete arv oli muidugi
märksa suurem. Uksi ja aknaid
tellitakse enam-vähem võrdselt.
Enam-vähem võrdselt on ka äri- ja
erakliente. „Kõik, kellel abi vaja,
saab ära aidatud,“ ütles OÜ Juta &
Kaido juhatuse liige Kaido Lehtla
ja lisas, et akende-uste paigaldamisteenust nad ise ei paku, ent neil
on Eesti eri piirkondades olemas
koostööpartnerid, kes selle töö ära
teevad.
Potentsiaalsed kliendid leiavad
Jõgeva firma üles kodulehe, aga
ka tuttavalt tuttavale leviva info
vahendusel. „Meil tehtud aknad ja
uksed saavad peale kleebise tootjafirma nime ja kontaktandmetega.
Seegi töötab uskumatult hea reklaamina, mis samas peaaegu mitte midagi ei maksa,“ ütles Kaido
Lehtla.
Valmib uus uksetehas
Kui praegu tegutseb OÜ Juta &
Kaido Jõgeva linnas Suure tänava
lõpus ehk kohalikus kõnepruugis
Uku ristis, siis firma tulevik on
seotud lähedal asuva Õuna külaga.
Uus uksetehas on seal juba valmimas. Platsi valmistas ette OÜ Mere-

len ja seinad pani püsti OÜ Bueno,
edasi toimetab uue tootmishoone
juures Juta & Kaido enda väike ehitusüksus. Tuhande ruutmeetrise
pinnaga hoonesse mahuvad peale
uste tootmiseks vajalike seadmete
ka uus kontor, töötajate olmeruumid ja näidiste saal, kus klient saab
firma tooteid mitte ainult vaadata,
vaid suisa käega katsuda. Aknatehas, mis tegutseb 2014. aastal püstitatud viilhallis, jääb küll esialgu
Ukusse, ent tulevikus on plaanis
Õunale välja ehitada ka uus 700
ruutmeetrise pinnaga aknatehas.
Siis on kontor ja kogu tootmine
mugavalt ühe katuse all ning Uku
viilhalli võib maha müüa.
Uksetehasele pandi nurgakivi 7.
veebruaril, kolimiseks läheb arvatavasti selle aasta lõpupoole. „Kui
tellimuste mahud senises tempos
kasvavad, läheb meil praegusel
pinnal kitsaks. Ka igasugused nõuded karmistuvad. Meie viime oma
uue hoone tingimused nendega
juba ennetavalt vastavusse,“ sõnas
Rauno Lehtla. Kaido Lehtla lisas,
et Piibe maantee ääres seisev uus
tootmishoone on ka märksa nähtavam. Praegu on firma justkui nurga
taga varjus.
Juta & Kaido uue tootmishoone
kohta võib naljatamisi öelda, et see
seisab aastakümnete jooksul kogunenud tarkuse pinnal. Majaalune
plats sai nimelt täidetud Jõgeva
põhikooli Rohu tänava õppehoone
lammutusjääkidega. See oli kokkusattumus: ühtedel oli vaja lammutusjäätmetest vabaneda, teistel
jälle platsi täita. Lammutusprahi
seest tuli välja nii mõndagi põnevat, mis tallele pandi. Uude majja
sisustataksegi väike muuseuminurgake, kuhu pannakse välja nii firma
ajalugu tutvustavat materjali kui ka
lammutusprahi seest leitut. Kohalikel on neid asju kindlasti huvitav
vaadata.
Osaühing Juta & Kaido tähistab
tuleva aasta juunis 30. sünnipäeva.
Alustati omal ajal aktsiaseltsi Juta
nime all ning peale Kaido Lehtla oli
firmal toona veel kaks osanikku.
1997. aastal tuli firma aktsiaseltsist osaühinguks reorganiseerida.
Omandivormi muutus oli tingitud
sellest, et riik tõstis aktsiaseltside
omakapitali algmäära. Kuna sel-

gus, et üks OÜ Juta oli äriregistris
juba ees, tuli muuta ka firma nime.
Esimese hooga ei tulnud Kaido
Lehtlale pähe muud, kui Juta nimele enda oma juurde lisada. Nii jäigi.
Prooviti mitut ala
Enne, kui akende ja uste tootmiseni jõuti, prooviti paljut muud.
Näiteks valmistati pildiraame,
lillepostamente ja diivanilaudu,
remonditi autosid, sulatati alumiiniumi, kaubeldi toidu- ja tööstuskaupade, autotarvikute ning isegi
relvadega. Ajapikku leidis firma
siiski oma niši akende ja uste tootmises ning ehitamises. Avatäidete
tootmisel on kunagine nõuka-aegne tehnoloogia ammu moodsama
vastu vahetatud. Selleks on tulnud
masinaparki pidevalt täiendada.
Mõni aasta tagasi osteti näiteks nelikanthöövel, mis aitas kvaliteeti ja
tootlikkust tublisti tõsta. Uude uksetehasesse loodetakse saada uus
CNC pink, mis teeb ära mitme inimese töö. See ei tähenda töökohtade kadu. Inimesi on ikka pigem
juurde vaja. Praegu annab Juta &
Kaido tööd 18 inimesele, kellest
valdav osa elab Jõgeva vallas.
Kui paljud soliidsemasse ikka
jõudnud ettevõtjad on hädas sellega, et neil pole oma äri kellelegi jätta, siis Kaido Lehtlal seda
probleemi pole. Jutas & Kaidos on
tegelikult põlvkondade vahetus
juba sujuvalt toimunud. Akna- ja
uksetootmine on täielikult poeg
Rauno juhtida, isa Kaido tegeleb
nelja töötajaga ehitusosakonnaga.
Tartus tisleriks õppinud Rauno
hakkas juba õpingute ajal isa firmas praktikal käima, 1994. aastal
läks ülikooli ja hiljem tuli firmasse
päriselt tööle.
„Rauno on aldis uuendusi tegema. Uute hoonete ehitamine
ongi olnud tema idee,“ ütles Kaido Lehtla. Ka tema tütar Kaila on
firmas ametis: ta hoiab korras raamatupidamist. Kaido Lehtla isegi ei
taha 73 eluaastale vaatamata veel
pensionile jääda, vaid eelistab koos
ehitusmeestega katustel turnida:
Juta & Kaido ehitusosakonnalt
tellitakse sageli just lamekatuste
paigaldamist. „Igapäevast tegevust
on vaja, et keha ja vaimu noorena
hoida“, ütles Kaido Lehtla.

Uut suuremat kontorit on osaühingul Juta & Kaido vaja kasvõi
juba sellepärast, et mitmesugused
au- ja tänukirjad ei mahu vana
kitsukese kontori seintele ära.
Firma on pälvinud neid nii oma
tootmistegevuse kui ka kultuuri- ja spordiürituste, sportlaste ja
mitmete organisatsioonide (Eesti
Vähiliit, SOS lasteküla, lastekeskus
Metsatareke jt) toetamise eest. 5.
veebruaril käis firma esindus vastu
võtmas üht üsna erilist tunnustust.
Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate
assotsiatsioon kuulutas Tallinnas
välja konkursi „Eesti ettevõtlik
vaim 2019“ võitjad ning Juta & Kaido pälvis tunnustuse kategoorias
„Põlvkondade jõud – aasta pereettevõte 2019“. Üldse tunnustati ettevõtjaid kuues kategoorias. „See oli
väga esinduslik üritus. Peaminister
pidas meile kõne, kohal oli veel
mitu ministrit. Kui meile tunnustus üle anti, tänasin pereliikmeid ja
firma töötajaid. Ilma nende panuseta ei jõuaks me kuhugi. Uue maja
ehitus sai ju ka ette võetud eelkõige
selleks, et töötajatel oleksid head
tingimused,“ sõnas Rauno Lehtla.
Tema sõnul nimetavad mõned
inimesed Jõgevat halvustavalt
pommiauguks, aga tegelikult saab
ettevõtlust arendada igal pool, ka
Jõgeval. „Kui logistika ja kommunikatsioonid toimivad, siis pole probleemi,“ arvas Rauno Lehtla. Kaido
Lehtla lisas, et senini pole nende
firmale negatiivset mõju avaldanud
ka koroonaviirus. Akende-uste tellimusi on pigem juurde tulnud, sest
kodus olemise aega kasutatakse remondi kavandamiseks.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud
projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja
uuendusmeelne“ raames.

Toetuse saamiseks peab olema täidetud rida tingimusi, siinkohal
mõned olulisemad neist.
• Perekonna 2019. aastal saadud maksustatav tulu ei tohi olla
suurem kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus, kusjuures
tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud
tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetusi (v.a vanemahüvitis), elatisraha ja 2019. aastal makstud kodutoetust.
• Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu
eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad
kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile,
sinna, kus reaalselt elatakse.
• Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivat täitemenetlust ja Krediidiinfo andmetel
võlgnevust suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla
jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (v.a kui on vabastatud
pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest).
• Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine
toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise aruanne.
• Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on taotluse esitamisele
eelneva 5 a jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.
• Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg
peab ületama määruses kehtestatud taotleja/toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
• Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps annab
taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:
• toetuse taotlus (KredExi vorm);
• maksuandmete tõend(id) kõigi täisealiste leibkonna liikmete
2019. a saadud maksustatava tulu kohta;
• ehitustöödega sihtotstarbe korral:
a) ehitustööde eelarve (Kredexi vorm);
b) hinnapakkumised (kui töid tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta, kui töid teeb firma, siis kaks
võrdlevat hinnapakkumist töödele);
c) 1-2 fotot ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava
töö/eluruumis esineva puuduse kohta;
• eluruumi soetamise korral omandatava eluruumi kirjeldus
(KredExi vorm), kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara;
• vastavalt vajadusele võidakse nõuda veel lisadokumente.
Taotlust saab esitada KredExi e-teenuste keskkonnas või e-posti
teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil
„Kodutoetus”, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Põhjalikuma info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta
leiate KredExi kodulehelt (kredex.ee/et/kodutoetus).
Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse
halduriga: Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg tel 667 4110,
Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti aadress on toetused@
kredex.ee
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Kolmekümne viie aastane Torma lasteaed on väärikas alushariduse tempel
Kolmkümmend viis aastat tagasi
valmis Tormas uus lasteaiahoone, milles antakse alusharidust
tänini. Torma lasteaiast on lapsed ikka kaasa saanud liikumisharjumuse, esmased kultuurikogemused ning armastuse looduse
vastu.
Torma uus lasteaiahoone valmis 1985. aastal kolme tollase
majandi, Torma sovhoosi ning
Sadala ja Kungla kolhoosi koostöös. Väike, vaid oma piirkonda
teenindav lasteaed oli Tormas
tegutsenud juba 1966. aastast
alates (see paiknes kahekorruselises puumajas praegusel
Kooli teel), nii et tuleval aastal
möödub 55 aastat lasteaianduse algusest Tormas. 1992. aasta
alguseni töötas lasteaed Torma
sovhoosi alluvuses, seejärel sai
lasteaia pidajaks Torma vallavalitsus. 2016. aastal liideti
Torma lasteaed Linnutaja C. R.
Jakobsoni nimelise Torma põhikooliga ning 2017. aastast kuulub ühendasutus Jõgeva vallavalitsuse allasutuste hulka. 1990.
aastani juhtis lasteaia tööd Elvi
Metsand, aastatel 1990–2016
Kaja Ivask. Pärast asutuste ühendamist on kooli direktor olnud
üksiti lasteaia direktor. Varem oli
selles ametis Toomas Aavasalu,
praegu Heiki Sildnik. Koolis on
ametis ka lasteaia tööd kureeriv
õppealajuhataja Silvi Teppan.
Lasteaiamaja nimetatakse nüüd
Torma kooli Linnutaja hooneks.
Nii et armsaks saanud Linnutaja
nimi, mis viitab nii lähedal asuvale Linnutaja mäele kui ka C. R.
Jakobsoni pseudonüümile, ei ole
kuhugi kadunud.
Õppealajuhataja Silvi Teppani
sõnul on lasteaiahoone võrreldes
35 aasta tagusega läbi teinud päris suured muutused. Uuendatud
on fassaadi, juurde ehitatud tuulekojad, mänguväljakule on lisandunud nüüdisaegseid atraktsioone. Möödunud aastal sai hoone
uue ventilatsioonisüsteemi ning

Kolmkümmend viis aastat tagasi valmis Tormas uus lasteaiahoone, milles antakse alusharidust tänini.
FOTO: JAAN LUKAS
remonditud katusele paigaldati
päikesepaneelid. Alles hiljuti varustati maja uue videovalvesüsteemiga ja rajati kiiremat internetiühendust võimaldav uus WiFi.
Silvi Teppan teab öelda, et 35
aasta jooksul on Linnutaja majast kooliteele saadetud 745 last.
Kõige suurem lend lõpetas 1999.
aastal (46 last), kõige väiksem
2017. aastal (11 last). Sel õppeaastal on lapsi nimekirjas 67,
kellest sügisel peaks kooliteed
alustama 12. Lasteaias töötab neli
rühma: sõimerühm Rõõmurullid,
sobitusrühmad Midripere ja
Naerumummud ning lasteaiarühm Nipitirid. Lisaks neile
tegutseb lasteaias eriilmeline
lastehoid Mummupesa. Seal töötavad lapsehoidjad asuvad tegutsema õhtuti, kui lasteaiarühmad
on töö lõpetanud. Mummupesas
saavad lapsed vanemate vajadustest lähtuvalt olla ka öösel või
nädalavahetusel.
Lasteaias töötab kokku 23
inimest, neile lisanduvad kolm

eriilmelise lastehoiu töötajat.
Logopeed, majandusjuhataja ja
remonditööline on koolil ja lasteaial ühised.
2016. aastal pälvis Torma lasteaed Jõgevamaa tervist edendava asutuse tunnustuse. “Meie
lasteaias väljenduvad selged
seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps suudab
mängida ja õppida, tal kujuneb
õige enesehinnang, ta õpib ennast kehtestama ja võtab seeläbi
omaks positiivsed tervisekäitumise alused,“ ütles Silvi Teppan.
Lasteaia uus mänguväljak pakub
tema sõnul palju võimalusi liikumis-, liiklus-, rolli-, ehitamis- ja
loovusmängude mängimiseks,
liikumistegevuste läbiviimiseks
kasutatakse aga ka lasteaia saali,
õueala ja Torma spordihoonet.
Koolieelikute rühmal on sel õppeaastal avanenud eriti hea võimalus: nad on saanud käia Palamuse
lasteaia Nukitsamees basseinis
ujumas. Vähemalt kord kuus toimuvad ülelasteaialised matkad

loodusradadele või rahvakalendri
tähtpäevadele pühendatud üritused. Kord nädalas käib iga rühm
väljaspool lasteaeda jalutus- või
õppekäigul.
Lasteaias on laste põhitegevuseks mäng. Silvi Teppani arvates
pole laste mängud aja jooksul
väga kardinaalselt muutunud,
aga eeskujud, mis tänapäevastes multifilmides domineerivad,
tulevad siiski laste mängudesse
ja ka käitumisse kaasa. Mõnegi
lapse puhul väljendub see agressiivses käitumises. Digi- ja nutimaailmal on samuti oma mõju,
aga nutitelefone lastel lasteaias
kaasas ei ole. Samas on Bee-Bot
programeeritavad põrandarobotid küll laste lemmikuks saanud.
„Nende toredate tegelaste abil
on hea arendada algoritmilist
ja matemaatilist mõtlemist ning
eneseväljendamise oskust” ütles
Silvi Teppan.
Tema sõnul saavad lapsed Torma lasteaias oma esimesed kultuurikogemused.

Muusikaõpetaja Lii Karro õpetab lastele laulmist ja pillimängu. Musitseerimiseks on olemas
väikekandled, džembed, flöödid
jne. Liikumisõpetaja Ly Ant on
moodustanud rahvatantsurühma, võimlemisrühma ja loovtantsurühma, mis lastele väga
meeldivad. Esineda saavad lapsed kõikidel lasteaia üritustel ja
pidudel. Rahvatantsijad on osalenud ka maakonna tantsupidudel.
„Muusika- ja liikumisõpetaja roll
on lasteaias väga oluline: nad on
laste tundeelu, loovuse, empaatia, fantaasia ja vaimsete võimete
arendajad,“ kinnitas Silvi Teppan.
Üks põnevamaid kohti Torma
lasteaias on loodustuba, kus elab
neli nümfkakaduud ning kolme
suurde akvaariumi paigutatud
kalad. Silvi Teppani juhendamisel kakaduusid ja kalu toites
ning nende puure ja akvaariume
hooldades saavad lapsed teada, et
lemmiklooma pidamisega kaasnevad ka kohustused. Loodustoa
tegevusi saadab ühine arutelu

elulistel teemadel, mis arendab
laste suhtlemis- ja arutlemisoskust. Need on nii kooli minnes
kui ka edasises elus väga olulised. „Lasteaias toimubki kooliks
ja tulevaseks täiskasvanueluks
ette valmistamine, piltlikult öeldes, igas ajahetkes. Selle juures
on väga tähtis kodu ja lasteaia
koostöö. Lasteaia roll on just
lapsevanemate toetamine,“ ütles
Silvi Teppan ja lisas, et viimase
viie aasta jooksul on olnud lasteaia elus ehk liigagi palju muutusi, aga kui kollektiivis osatakse
üksteisest hoolida, lugu pidada
ja hoida ühiseid väärtusi, siis on
kõik hästi.
Torma lasteaial on Silvi
Teppani sõnul palju häid sõpru.
Koostöö sujub teiste Jõgevamaa
lasteaedadega, eriti Palamuse
Nukitsamehega, kus toimub palju
ühiseid koolitusi, samuti Innove
Rajaleidja Jõgeva keskusega ja
Jõgeva valla lastekaitse vanemspetsialisti Kaja Ivaskiga. “Erilist
toetust tundsime siis, kui osalesime EV 100 „Igale lapsele oma
pill” projektis. Parimad toetajad
olid lapsevanemad, aga ka Torma
A&O, Baltwood AS, Rauduks OÜ,
PRO Grupp Invest OÜ, Torma
POÜ, Pildikompanii OÜ ning tollane Torma vallavalitsus.”
Silvi Teppan asus Torma uues
lasteaias tööle kohe, kui see valmis. „Töö sisu on suuresti samaks
jäänud, tuleb ainult arvestada
nüüdisaegseid tööpõhimõtteid
ning järgida lapsekeskse kasvatuse eesmärke. Usun, et mul on
elus vedanud: mulle meeldib pedagoogitöö ja see, et ma teen seda
lasteaias. Olen saanud olla väga
paljudele väikestele inimestele
tähtsaima perioodi – lapsepõlve – saatjaks ja suunajaks,” ütles
Silvi Teppan.
JAAN LUKAS

Ametitest kirju tüdrukutenädal Jõgeva aleviku lasteaias
Sel õppeaastal on meie lasteaias
eesmärgiks tutvuda erinevate
tööde ja ametitega. Ka märtsi alguses traditsioonilisel tüdrukutenädalal tegime tutvust mitme
ametiga.
Nädal algas restorani külastusega. Meie alevikus on juba
mõnda aega tegutsenud restoran
Laut, kus toimetab tubli perenaine Katrin Olesk. Õppekäigule tulid kaasa ka poisid ja üllatus oli
suur, kui alustuseks saime hoopis
piiluda Katrini abikaasa plekitöökotta. Seejärel suundusime kööki, kus lastel jätkus uudistamist.
Perenaisel oli kõik vajalik juba
valmis pandud ja me asusime tegema tervislikku smuutit. Enamik
koostisosi olid lastele tuttavad,
aga kui Katrin võttis avokaado ja
spinatilehed ning needki smuutile lisas, arvasid lapsed, et see küll
ei kõlba. Kui koostisosad hoolega
läbi olid mikserdatud, asusime
smuutit maitsma. Lapsed olid
üllatunud, kui hea see oli. Ei jäänudki üle muud, kui veel teinegi
ports valmis teha.
Ühest klaasustega kapist paistsid saiapätsid. Selgus, et see oli
kergituskapp ja nüüd oligi aeg
kerkinud pätsid ahju panna.

Perenaine Katrin näitas aga lastele, kuidas ja millest ta leiba
teeb. Lapsed said proovida, mis
maitsega on juuretis ning kuidas
maitsevad rukkijahu ja erinevad
seemned, mis samuti taigna hulka segati. Nüüd tõstis perenaine
taigna vormidesse ja need rändasid oma aega ootama kergituskappi. Äkitselt märkasid lapsed,
et köögis oli imehea lõhn. Saiad
said valmis! Pesime käed puhtaks
ja iga laps sai endale teha tervisliku võileiva. Enne kui leivad kõhtu
rändasid, rääkis perenaine meile, kuidas restoranis käitutakse,
kuidas laud kaetakse ja milliseid
söögiriistu millekski kasutatakse. Ilusas restoranis maitses enda
tehtud võileib suurepäraselt ja
lausa kahju oli lahkuda.
Teisipäeval toimus tüdrukutele viguriga võimlemine.
Tüdrukud said proovida erinevaid töid: särgi kokkuvoltimist,
nuku riietamist, pesu kuivama
riputamist, voki tallamist, lõngakera kerimist ja munavalge vahtu
löömist. Kõik need oskused on tulevikuks tarvilikud.
Kolmapäeval seadsime sammud juuksurisalongi Cabello.
Juuksur Aive Kivioja võttis meid

Juuksur Aive Kivioja tutvustas lastele oma ametit.
FOTO: ERAKOGU

vastu ja tutvustas lastele oma
ametit. Ta rääkis, kuidas suhelda kliendiga, kuidas teada saada
tema soovid ning kuidas toimub
juuste lõikamine ja värvimine.
Lapsed said ka ise juuksurirolli
proovida. Üks hakkas juuksuriks
ja üks kliendiks ning mäng võis
alata. Tüdrukud olid hoolega
juuksuri juttu kuulanud ja oli tore
näha kuidas see mängus ära kasutati. Kliendile pandi lina ümber,
suheldi temaga, kammiti ilusasti
juukseid ja punuti patsid, kust ei
puudunud ka lillkaunistused. Nii
mõnigi sai mängult endale uue
värvi ja uhke soengu pähe.
Külastasime ka küünetehnik
Kirsi Vaarmetsa kabinetti. Kirsi
näitas tüdrukutele, kuidas peab
küünte eest hoolitsema ja milliseid vahendeid ta selleks kasutab.
Kõik pärlid, säravad lakid ja geelid meeldisid tüdrukutele väga.
Tüdrukud olid väga kurvad, kui
nad kuulsid, et lastele geelküüsi
panna ei tohi, ja nii mõnigi ütles,
et ei jõua ära oodata, millal ta
suureks kasvab.
Neljapäeval oli meil külas
meie rühma lapse ema Kaieli
Tehvan, kes tutvustas oma ametit: ta on laborispetsialist. Laboris

tehakse palju erinevaid analüüse. Vaatasime piltide pealt, milliste masinatega seda tehakse ja
millised näevad välja pisikud.
Uurisime erinevaid proovide võtmise anumaid, süstlaid ja topse.
Saime teada, kuidas toimub vereproovi võtmine ja kuidas määratakse veregruppi. Julge õpetaja
Marianne oli katsejäneseks ja nii
saimegi teada tema veregrupi.
Saime ka teada, miks on nii oluline teada, mis grupi veri sul on ja
miks on oluline olla doonor.
Reedel tegime aga tutvust
teadlase ametiga. Lasteaias oli
külas Herberti teadusteater.
Lapsed said teada, mis on vaakum, kuidas pudelis tornaadot
saab teha ja miks vesi ämbrist välja ei voola, kui ämbrit keerutada.
Me täname südamest Laut
resto perenaist Katrinit, juuksurisalongi Cabello juuksurit Aive
Kivioja, küünetehnikut Kirsi
Vaarmetsa ning laborispetsialisti
Kaieli Tehvanit, kes aitasid kaasa
meie tüdrukutenädalal toimunud
ürituste korraldamisele!
MARJU KATTEL,
Jõgeva aleviku lasteaia õpetaja
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Oluline info eakatele eriolukorra ajal!

Muu oluline info
Kui kaugtöö tegemine pole
võimalik ja tuleb käia tööl, on
oluline järgida hügieeninõudeid
ja lihtsaid ettevaatusabinõusid:
• Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga või mine
tööle jala.
• Võimalusel hoia inimestega
kahemeetrist vahet.
• Pese hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist,
pärast õuest tulemist, pärast
tualeti kasutamist, enne sööki,
pärast liftiga sõitmist, jne.
• Väldi kätlemist, kallistamist
ja kehalist kontakti kõigi
inimestega.
Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel palu
töövõimetuslehte.
Tervisemure korral küsi nõu
tasuta perearsti nõuandeliinilt
1220 (avatud ööpäevaringselt).
Koroonaviiruse suurim riskigrupp
on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega
inimesed. Selles vanuses olevad
töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil
üle 60-aastastel soovitab terviseamet vältida rahvarohkeid kohti,
püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning
suhelda laste ja lastelastega vaid
telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu.
Terviseamet on andnud soovitused, mida inimesed peaksid
võimaliku nakkusohu kaitseks
ette võtma.
1. Pese tihti ja hoolikalt käsi
Pese käsi sooja vee ja seebiga
ning avalikes kohtades kasuta
alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja
desinfitseerimine tapab kätele
sattunud viiruse. Ühistranspordi
kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka
kindad ja kotisangad.
2. Järgi hügieeni
Kui aevastad või köhid, siis
kata oma suu ja nina ühekordse
salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed.
Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta
oma varrukat (küünarvarre osa),
aga mitte paljast kätt. Suu ja nina
katmine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad
vastu paljast kätt, võivad pisikud
ja viirused sattuda sinu kaudu
teistele inimestele ja esemetele,
mida katsud.
3. Väldi füüsilist kontakti
haigusnähtudega inimesega
Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt üks meeter inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või nohu. Kui
seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse
hingata ja ka ise haigestuda. Kuna
praegu on ka külmetushaiguste
leviku periood, siis kõiki tuttavaid
ei ole soovitatav kallistada.
4. Väldi silmade, nina
ja suu katsumist
Sinu käed puutuvad avalikes
kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla
hiljuti viiruste poolt saastatud.
Kui puudutad oma silmi, nina
või suud mustade kätega, siis
on võimalus, et viirus kandub ka

sinule edasi.
5. Kui sul on palavik, köha
ja/või hingamisraskused, otsi varakult abi
Ütle tervishoiutöötajale või
perearstile, kui oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on
hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha või hingamisraskused. Haigussümptomite
(palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame kodust ravi
käsimüügiravimitega. Tugeva
hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista 112.
6. Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid,
järgi hoolikalt tavapäraseid
hügieeninõudeid, sealhulgas
kätepesu ning püsi kodus, kuni
oled tervenenud (minimaalselt
14 päeva).
7. Kas terviseamet viib
läbi kodukülastusi?
Terviseametil kodukülastusi
praegu plaanis ei ole. Kui keegi
tuleb sind külastama ja väidab,
et on ametiisik, peab ta küsimise
korral näitama oma töötõendit.
Juhul, kui on kahtlus, et tegemist pole ametiisikuga, helista
häirekeskusesse numbril 112 või
häirekeskuse infotelefonil 1247.
8. Ära tarbi tooreid või
väheküpsetatud loomseid produkte
Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata
piima. Samuti ära tarbi pesemata
puu- ja köögivilju.
Et muutunud olukorraga
paremini hakkama saada, pea
kinni järgmistest nõuannetest:
Jälgi igapäevast rutiini
Püüa kodus olles nii palju kui
võimalik säilitada oma tavapärane rutiin, järgides üldtervisliku
eluviisi põhimõtteid. Kui võimalik, viibi iga päev värskes õhus.
Ära võta lapselapsi
enda juurde hoida
Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga ohtlik, küll võivad
lapsed olla viiruse edasi kandjateks. Haigestumise vältimiseks
ära kutsu praegu külla või võta
hoida lapselapsi või teiste lähedaste lapsi.
Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti

Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid soovitatavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või
sotsiaalvõrgustike teel ning väldi
võimalusel füüsilist kontakti.
Väldi kaupluse ja apteegi külastamist
Võimalusel ära käi ise poes ja
apteegis, selle asemel palu seal
käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Koosta
poe- ja apteeginimekirjad (piisava varuga) ja lase abistajatel kõik
asjad ühe korraga tuua ja üle ukse
anda. Kui tarvitad igapäevaselt
retseptiravimeid, palun jälgi, et
sul oleks vähemalt ühe kuu varu
olemas. Digiretsepte saab välja
osta ka teine inimene. Apteegis
retseptiravimeid ostes on vaja
selle inimese ID-kaarti, kes ostab
ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja kirjutatud, kelle jaoks ostetakse.

Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt
Kui vajad abi toidu, ravimite
ja muu vajaliku kättesaamisega,
tasub võtta ühendust naabrite ja
kogukonnaga ning uurida, kas
neil on võimalik toidu või ravimite toomisega aidata. Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks
abistada, tasub ühendust võtta
oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga,
kes vajadusel aitab.
Sotsiaalabi saamiseks
• esitada oma avaldus või taotlus elektrooniliselt aadressile:
aime.meltsas@jogeva.ee
• võtta ühendust telefoni teel
• jätta täidetud avaldus sotsiaalosakonna (Piiri tn 4, III korrus, Jõgeva linn) postkasti.
Palume sotsiaalosakonda
külastada vaid erakorralisel
vajadusel.

SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID
Aime
Meltsas

juhataja

776 6573

Luule
Palmiste

sotsiaaltöö peaspetsialist (toetuste
valdkond)

776 6585

Eve Viks

sotsiaaltöö peaspetsialist (teenuste
valdkond)

776 6523

Marika
Kalm

sotsiaaltöö vanemspetsialist
(teenuste valdkond)

524 4976

Liivi
Noormägi

sotsiaaltöö peaspetsialist
(lastekaitse valdkond)

776 6588

Astrid
Maasing

peretöötaja

776 6584

Jaanika
Eller

sotsiaaltöö spetsialist Palamusel

776 2446

Ainika
Zilinski

sotsiaaltöö spetsialist Tormas

776 2903

Ülle
Aduson

sotsiaalhooldustöötaja (Siimusti)

5194 8652

Leina
Kreek

sotsiaalhooldustöötaja (Kuremaa,
Laiuse)

5194 8653

Tea Kütt

sotsiaalhooldustöötaja
(Vaimastvere)

5191 0724

Tiina
Plans

sotsiaalhooldustöötaja (Palamuse)

Aimi Leino

sotsiaalhooldustöötaja (Jõgeva
linn ja alevik)

5326 4624

Anu
Hontszar

sotsiaalhooldustöötaja (Saduküla)

5855 7808

Kätlin
Ridal

sotsiaalhooldustöötaja (Torma)

5884 8457

520 5648

Alates 16. märtsist on avatud
üleriigiline abi- ja infotelefon
1247, mis jagab informatsiooni
koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
Eesti Perearstide Seltsi koostatud nõuanded: „Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest?”
leiab Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt: www.perearstiselts.ee
Televisiooni vahendusel
edastatakse koroonaviiruse
kohta ajakohast infot Eesti
Televisioonis (ETV). Alates
esmaspäevast, 16. märtsist on
„Aktuaalne kaamera” argipäeviti
eetris neljal korral: kell 12, kell
17, kell 18.30 ja kell 21.00.
Tuludeklaratsioonidega
pole vaja kiirustada
Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni esitada paberil.
Hetkel on Maksu- ja Tolliameti
bürood suletud. Kuid muretsema
ei pea, sest tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30. aprill)

on veel piisavalt aega. Maksu- ja
Tolliamet jagab jooksvalt uut infot. Küsimuste korral võib helistada MTA infotelefonile 880 0811
ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.ee.
Politsei- ja Piirivalveameti
teeninduste töö
Politsei- ja Piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute
toimingute jaoks avatud. Kriitilise
vajaduse puudumisel on parem
teenindussaali mitte tulla. Kui dokument hakkab aeguma, palu abi
lähedastelt, kes aitavad taotlust
esitada iseteeninduses http://
iseteenindus.politsei.ee või posti teel „Pärnu mnt 139, Tallinn,
15060”. Rohkem informatsiooni
dokumentide taotlemise kohta
leiad politsei kodulehelt www.
politsei.ee. Valminud dokumente
hoiab Politsei- ja Piirivalveamet
teeninduses kuus kuud.
Pensionite taotlemine
Kui sa ei ole veel pensionär,
siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud
pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada
elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:
info@sotsiaalkindlustusamet.
ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/
pensioni-taotlemine.
Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saad praegu
pensioni kojukandena, aga soovid
hakata saama pangakontole, siis
palun anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:
• iseteeninduses;
• helista infotelefonile 612
1360;
• või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee
SOTSIAALMINISTEERIUM

Eakatel on soovitatav
poes käimist pigem
vältida
Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile
või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama.
Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada
aga eriti raskeid tüsistusi, peaks lähikontakte teistega ning võimalusel ka poodlemist vältima.
Eakate tervise hoidmiseks ja liigsete riskide võtmisest hoidumiseks tuleks eakatel poes ja apteegis käimist pigem vältida
ning paluda selleks appi näiteks nooremaid lähedasi või omavalitsuse sotsiaaltöötaja.
Kui poeskäik on siiski vältimatu, tuleks see ette võtta võimalikult harva. Kui poodi minna, teha ostud kiirelt ja läbimõeldult, teistega lähikontakti vältides ning poest lahkudes
end mitte teistega jutustama unustades. Igasugune suurem
rahvahulk ja hetk tähelepanematust teistega distantsi hoidmisel võib tuua olukorra, kus luuakse soodne võimalus viiruse
levikuks ja enamate inimeste nakatumiseks.
POESKÄIGU REEGLID EAKATELE (ja kõigile teistele):
Eakad on viirushaigustele vastuvõtlikumad, mistõttu väldi
võimalusel poodi minekut ja leia selleks noorem abiline.
Kui poodi minek on vältimatu:
• külasta poodi üksinda;
• mõtle ostud eelnevalt läbi, et poeskäik kulgeks kiirelt;
• pese (desifintseeri) käsi enne ja pärast poeskäiku;
• hoia poes teistega distantsi vähemalt 2 meetrit;
• väldi haigena poodi minekut.
JVT

lk 8

09. aprill 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.

PÕHIKOOL või KESKKOOL
ata.

ud haridus annab eelise tööturul.
ad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega tööle kandideerijasse.
ud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja enese täiendamiseks.
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Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega
tööle kandideerijasse.
Lõpetatud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja
enese täiendamiseks.

Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle
lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 5883 5563, 5332 5325, 524 1754 või
kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
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Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas.

Õppetöö
on õpilastele
tasuta.
Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee
jätkamisest
ja
selle lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 7721550, 53325325, 5241754 või kirjuta e-mailile
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti
kool@jogevatkk.edu.ee.
Jõgeval
Piiri Sulle
1C koolimaja õpetajate toas.
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi
saaksime
pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

Õiendus: 26. märtsi vallalehes ilmus juubilaride õnnitlus.
Ekslikult olid märtsikuised sünnipäevalapsed sattunud jaanuarikuusse. Vabandame kõigi sünnipäevaliste ees ning soovime
teile õnne nüüd ja edaspidiseks.
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Jõgeva
taaskasutuskeskus
ootab külastajaid!

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Ole keskkonnasõbralik ning anna oma vanadele asjadele uus elu või soeta soodsalt
midagi sobilikku selga või koju!

MTÜ Jõgevamaa
Kultuurikoda kuulutab välja
IDEEKAVANDI KONKURSI
Jõgevamaa laulupidu 2021
stsenaariumi kirjutamiseks
Konkursitöödelt oodatakse peo läbiva teema
väljatoomist ja kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel, võimalusel peo toimumise koha väljatoomisega.
Kontseptsioonis tuleb silmas pidada järgmisi
osalejaid:
• Koorilauljaid koolikollektiividest kuni eakateni hõlmates kõiki kooriliike
• Puhkpillimängijaid
• Rahvamuusikuid
Võistlustöö preemiaks on 250 € ja võidutöö
autoril on soovi korral võimalus lavastada pidu
oma stsenaariumi järgi.
Võistlustöö koos autori andmetega palun esitada hiljemalt 30. aprilliks 2020 e-mailile jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com või kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Laulupidu 2021“ aadressil Aia 6, Jõgeva 48306
Lisainformatsioon aadressil jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com või telefonil 516 5236.

Maagaasi müük
Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete
paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja
hooldamine

Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju. Oodatud on terved ja
puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid,
toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad
jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva valla
sotsiaalosakonnaga.

Elektritööd, heakorra- ning haljastusteenused

Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäeviti kella 8.00–16.00.

Kogumismahutite tühjendamine

Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Kraanaga multilifti veoteenused
Septikute paigaldus
Tel +372 5883 8993
epost: enveko@enveko.ee
www.enveko.ee

Müüa privaatne maamaja
Jõgeva linna piirist 5 km kaugusel. Ligi 2 ha
maad, puurkaev, tööstusvool, hea juurdepääs.
Hind 26 000 eurot.
Info: 5817 2199

Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5345
7403 ja 5340 3583.

Müüa lepp 36 eur/
rm, koorem 15 rm,
tel 5344 2621.

EELK JÕGEVA
KOGUDUSE TEADE
Lähtume koguduse tegevuses Vabariigi Valitsuse kehtestatud
eriolukorra korraldustest.
Kirik on palve- ja mõtisklusvõimaluse jaoks avatud pühapäeviti
11–14.
Kuna suuremad kogunemised on keelatud, siis on kogudusel
õigus kehtestada vastavaid piiranguid osalejate arvu suhtes
(vastavalt üldistele kehtestatud reeglitele).
Lisainfo: 5360 1305

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta
reklaamide sisu eest.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Trükkija: Prindi.me OÜ

Juta Taul		 03.05.1930–17.03.2020

Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord
kuus

Siiri Õunapuu		 09.07.1960–23.03.2020

Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur

Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 23. aprillil. Info, teadete
ja kaastööde esitamise tähtaeg on 13. aprill. NB! Tulenevalt
eriolukorrast võib ette tulla muudatusi.

Luule Laas		 09.01.1930–26.03.2020
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Hilja Mänd		 08.06.1939–29.03.2020
Ene Kase		 19.09.1933–30.03.2020

