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Kuidas kriisis ellu jääda ehk
otsi vastust internetist

Kriisiolukord nõuab kiiret tegutsemist. Kui pehme mööbli tellimused lakkasid, hakkas Jõgeval tegutsev OÜ Softcom
isikukaitsevahendeid tootma. FOTO: PRIIT PETTAI

Softcom toodab isikukaitsevahendeid ja vajab
selleks juurde nobedate näppudega õmblejaid
Jõgeval Turu tänavas tegutseval
osaühingul Softcom on 11-aastane kogemus kvaliteetse pehme
mööbli tootmisel. Praegu valmistatakse seal aga hoopis isikukaitsevahendeid, mis, teadagi, on
hetkel väga nõutud. Softcomis
viimastel nädalatel toimunu on
heaks näiteks sellest, kuidas kriisiolukorras kiiresti tegutsedes
riigile kasulik olla ja ka ise „vee
peale“ jääda.
Softcomi tegevjuhi Priit Pettai
sõnul lakkasid pehme mööbli tellimused peaaegu kohe, kui eriolukord välja kuulutati. Samas esitas
eriolukorra juht ja peaminister
Jüri Ratas Eesti ettevõtjatele
üleskutse asuda valmistama kriisiolukorras vajalikku, sealhulgas
isikukaitsevahendeid. Softcomis,
kus on olemas kangast detaile
välja lõigata võimaldav lõikur, samuti õmblus- ja overlokmasinad,
otsustati väljakutse vastu võtta.
Esimesed tootenäidised valmisid
mõne päevaga. „Konkreetseid tellimusi meil sel hetkel veel polnud,
tegime näidised n-ö oma sisetunde pinnalt,“ ütles Priit Pettai.
Nüüdseks on tellijad hooldekodude, haiglate, hambaravikabinettide, vanglate jt näol leitud ning
tootmine käib. Valikus on ligemale viisteist artiklit: kombinesoonid, jalakaitsed, mütsid, kätised,

põlled jne. Vastavalt klientide vajadustele tuleb nimetusi kindlasti
veel juurde.
Isikukaitsevahendite õmblemiseks sobivat materjali oli
Softcomis vähesel määral olemas,
ent seda tuli ka hulgiladudest otsima hakata. „Broneerisime suured kogused materjali õigel ajal:
siis, kui seda veel võtta oli ja kui
hinnad olid veel vastuvõetavad.
Nüüdseks on need mõne materjali puhul kolm, mõne puhul
kümme korda tõusnud. Ja mõne
materjali kohta ütlevad hulgilaod
praegu, et seda ärge lähema nelja
kuu jooksul küsige,“ sõnas Priit
Pettai.
Nii palju, kui oli võimalik, suunati Softcomis isikukaitsevahendeid õmblema oma maja inimesi,
aga puidutöömehi siiski õmblusvõi overlokmasina taha panna ei
saa. Seepärast on firmal suurte
tellimuste täitmiseks õmblusoskusega inimesi juurde vaja. Firma
töökuulutus on juba mõnda aega
üleval olnud nii Töötukassa kodulehel kui ka firma enda Facebooki
lehel, aga kandideerijaid on senini üsna vähe olnud. „Nii et ootame ikka veel endi hulka usinaid,
nobedate näppudega õmblejaid,
kes soovivad panustada riigi aitamisse ja kellel on oskus töötada
tehaseõmblusmasinatega,“ ütles

Priit Pettai. Tasustamine on kokkuleppel ja tükitöö alusel, kes huvitatud on, pöördugu Priit Pettai
poole aadressil priit@softcom.ee
Et õmblustööd on tõesti
palju, on Softcom appi kutsunud ka teisi sobiva profiiliga
firmasid. Koostööpartnereid,
kes Softcomis välja lõigatud detailidest isikukaitsevahendeid
kokku õmblevad, on leitud IdaVirumaalt, Türilt ja Tallinnast,
aga Nordlandeni näol ka
Jõgevalt. Seda, kui kauaks isikukaitsevahendite õmblemise tööd
jätkub, on praegu raske ennustada. Pikka lepingut ühegi tellijaga
pole, tööd tehakse nii, kuidas tellimusi laekub.
Isikukaitsevahendite valdkonnas on kõige suuremaks defitsiidiks kujunenud kaitsemaskid.
Softcom on kohe-kohe valmis ka
neid tootma. Praeguseks peaks
olema kohale jõudnud maskiliin,
millega on võimalik toota neli
miljonit maski kuus. Valmistatud
on see Hiinas: see riik on maailma suurim maskitootja. Maskide
tootmine on täiesti automatiseeritud: liinioperaator sisestab
materjalid ja jälgib, et protsess
tõrgeteta toimiks, valmis maskid
lähevad aga ilma inimkäe vahele
segamata otse karpi.
Eesti riigi tellimus 400 000

maskile on juba olemas, aga kindlasti ei jää see viimaseks. Lähiajal
on lootust maskidele eurosertifikaat saada.
„Maske läheb kindlasti vaja ka
siis, kui koroonaviirusest tingitud
kriis läbi saab,“ ütles Priit Pettai.
Tema sõnul on kohaliku tootja
eeliseks tarnekindlus. Praegune
kriis on ju näidanud, kui keeruline on toodet, mis üleöö kuumaks kaubaks kujunenud, teisest maailma otsast kätte saada.
Kohapealse tootja puhul saab ka
kvaliteedile kindel olla.

Iga päev laekub ettevõtluskonsultandi postkasti kümneid e-kirju kutsega osalema ettevõtjatele mõeldud veebikursustel, infot kriisiabist,
uutest toetusmeetmetest ja laenupakkumistest. Ettevõtja peaks neist
ülevaadet omama, aga kuidas seda infotulva hallata? Muidugi on hea,
et kõikvõimalikud ametiasutused, ministeeriumid, koolitusfirmad
ja muud tegijad on leidnud kiire võimaluse raskel füüsilise kontakti
vabal ajal infot jagada interneti abil. Meie maakondlik arenduskeskus
püüab eelistavalt tasuta koolituste ja veebinaride infot edastada oma
kodulehe (www.jaek.ee) uudiste kaudu. Kõige värskemat infot leiab
Facebooki lehelt Maakondlikud Arenduskeskused. Lisan siia mõned
ettevõtlusele tuge pakkujate kontaktid, et ettevõtja jõuaks ise järge
pidada, millisest huvitavast infost osa saada.
1. MAK-võrgustiku kriisimeetmed ettevõtjatele. Oleme
loonud sisulehe, kuhu on koondatud ettevõtjatele suunatud kriisimeetmete info. Veebilehe sisu on jooksvalt uuendamisel ning kooskõlastatud MKMga.
Eestikeelse ülevaate leiab siit: https://www.arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/
Venekeelse ülevaate leiab siit: https://www.arenduskeskused.ee/ru/kriisimeetmed-ettevotjatele/
2. Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kriisimeetmed
Ülevaate kriisimeetmetest leiab MESi koduleheküljelt: https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed
3. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kriisiuudised. Soovitan
liituda nende uudiskirjaga, et saada värskeid teadaandeid ettevõtjatele: https://www.koda.ee/
4. Avatud toetused! Eesti Teadusagentuurilt ettevõtetele NUTIKAS toetusmeede: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/korgharidus-ja-teadus/
nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud
5. E-kaubanduse koolitused E-poe tegemine – videokoolitus Eesti ekspertidelt: https://www.arenduskeskused.ee/videokoolitus-kuidas-alustad-e-poega/
Kriisiajal on paljudele ettevõtjatele päästerõngaks oma müügiga
internetti kolimine. Lisaks sellele on e-kaubandus üks kuluefektiivsem
ekspordiviis, mida võiks iga ettevõtja kaaluda. E-poe tegemine ei ole
küll kerge, kuid õpitav. Videokoolitusel annavad Eesti eksperdid nõu,
kuidas targalt alustada e-poe loomist ning tutvustavad e-poe peamisi
digiturunduse kanaleid. See videokoolitus koosneb 3 osast, kestab
kokku kuni 2h ja on tasuta!
Kui tunnete, et vaja oleks õppida lahendama uut laadi probleemi,
siis tasuks otsida erinevate koolitusfirmade pakutavaid veebikoolitusi. Praegu on nad eriti aktiivsed pakkuma kriisiolukorraga seotud
teemasid. Kui on aega, siis tasuks investeerida tulevikku ehk õppida.
Igas kriisis õpib inimkond tohutu hüppega kohanema uute raskuste
ja muutustega, looma uusi lahendusi, et ellu jääda. Nutikatel see
tavaliselt ka õnnestub.
MARVE MILLEND,
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ettevõtluskonsultant
Tel 521 0431
www.jaek.ee

Jõgevamaa laulu- ja
tantsupidu „Pilve piiril“
6. juunil 2020 ei toimu

Loomulikult
jälgitakse
Softcomis turul toimuvat ja loodetakse varsti oma liistude, st
pehme mööbli tootmise juurde
tagasi saada, aga selge on see,
et SoftCom ei ole pärast kriisi
enam päris see firma, mis enne.
„Maskide tegemise võimekus jääb
ja kui kellelgi vaja, saab ta meilt
kiiresti kvaliteetse toote. Ka muid
isikukaitsevahendeid jäämegi
ilmselt tootma. Võib-olla mitte
nii suurtes kogustes ja nii laias
sortimendis, nagu praegu, aga
hooldekodud, vanglad jt asutused vajavad mingeid spetsiifilisi
asju pidevalt ja me oleme valmis
neid pakkuma,“ ütles Priit Pettai.

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud riikliku
eriolukorraga jääb ära 6. juunile planeeritud Jõgevamaa laulu- ja
tantsupidu „Pilve piiril“. Pidu sellisel moel – tantsu- ja laulupeona
ei toimu, kuid Jõgevamaa laulupidu toimub 30. mail 2021.
„Täna saame öelda, et Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu 6. juunil
2020 ei toimu, sest koorid, tantsurühmad, orkestrid ja rahvamuusikud on kõik sunnitud puhkusel ning peoks ettevalmistumine
sellises olukorras on väga keeruline, kui mitte võimatu. Arutasime
laulu- ja tantsupeo korraldustoimkonnaga, samuti kollektiivide
juhtidega pikalt erinevaid peo toimumise variante, ent jõudsime
üheskoos otsuseni, et sellel aastal pidu toimuda ei saa. Keset
suve on kõiki peol osalejaid ilmselgelt võimatu kokku saada. Ja
poolikut pidu ei taha meie korraldada ega publik vaadata. Otsus
pidu ära jätta oli väga raske. Hetkeolukorda arvestades on kõige tähtsam järgida riiklikke soovitusi tervise hoidmiseks,“ ütles
Jõgevamaa laulu- ja tantsupeo projektijuht Janne Karu.
Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu „Pilve piiril“ pidi esialgse plaani järgi toimuma 6. juunil 2020 Põltsamaa lossihoovis. Peole oli
oodatud ligi 1400 lauljat, tantsijat ja pillimängijat.

RIINA MÄGI

MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda
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Eriolukord Jõgeva vallas
Tänaseks on eriolukord Eestis kestnud
juba poolteist kuud. Oleme senini hästi vastu pidanud. Haigestunute hulk on
Jõgevamaal ja Läänemaal Eesti kõige väiksem. Kirjutan neid ridu küll esmaspäeval,
13. aprillil, ja teie saate seda lugeda üle
nädala hiljem. Usun, et kui me järgime
kõiki kehtestatud eriolukorra reegleid
sama hoolsalt kui seni, siis püsib olukord
stabiilsena. See püsib rahulikuna just tänu
meile kõigile, kes me jälgime vahet teiste
inimestega, ei käi kusagilt kaugelt viirust
toomas, kasutame abivahendeid, nii maske kui ka desinfitseerimisvahendeid.
Kaks päeva tagasi sõitsin jälle läbi
Jõgeva linna ja valla suuremad alevikud.
Isegi kahte inimest koos silmasin harva.
Märkasin seda, et ootamatult palju oli
kergliiklusteedel kepikõndijaid ja teisi
liiklejaid. Kõik nad hoidsid hoolsalt pikivahet. Kui praegusest ajast püüda ka
midagi positiivset leida, siis saab öelda,
et värskes õhus viibimine ja kätepesemine
suureneb Eesti rahva hulgas märgatavalt.
Vallavalitsus on oma tegemistes toimetanud eriolukorra juhi, peaminister Jüri
Ratase, korraldusi täites, Päästeameti,
Politsei ja erinevate ministeeriumide suuniseid järgides ja oma tervest mõistusest
lähtudes. Kuid eelkõige oleme seda kõike
teinud eesmärgiga viirus kõigist vallaelanikest võimalikult kaugel hoida.
Oleme korraldanud oma allasutuste: koolide, lasteaedade, raamatukogude, kultuuri- ja spordiasutuste tööd.
Abistanud neid desinfitseerimisvahendite
ja näomaskide saamisel. Kriisi algul oli
see keeruline, tänaseks on olukord rahuldav. Enamiku asutuste toimimine on
eriolukorraga määratud, koolid on koduõppel, lasteaiad avatud, et kindlustada,
neile, kellele vaja, tööl käimise võimalus.
Spordi- ja kultuurikeskused sulgesime me
isegi eriolukorra juhi korraldusi ennetades. Erisused on raamatukogude tegevuses. Kui mõnedes valdades harrastatakse
niinimetatud kontaktivaba laenutust, siis
meil on ka see keelatud. Kuigi olen ka ise
sage raamatukogu külastaja ja just said
kõik laenutused läbi loetud, arvan, et pigem elada ilma lugemata ja püsida terve,
kui lugeda ja oodata tagajärgi.
Tänases olukorras häirib mind sotsiaalmeedia. Solvata valla sotsiaaltöötajaid,
kellel on ka tavaolukorras palju tööd,
praegu veel eriti palju, on lihtsalt alatu.
Liiatigi võiks siis enne kirjutama asumist
lugeda vallalehes või valla kodulehel kirjutatut. Loomulikult ei hakka me sööki
koju viima kõigile vallaelanikele ja valla raha eest, nagu mõni kirjutaja arvab.

Kinnitan, et kõiki, kes tegelikult abi vajavad, on ka aidatud. Poleemikat olevat
tekitanud ka koolitoidu kojuviimise teema. Meil on üheksa kooli. Koolijuhtidel
on ülesanne välja selgitada tegelik toiduvajadus ja tegutseda vastavalt sellele, kas
siis ise või koos sotsiaalosakonnaga. Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasium on tubli, et
lastele sooja toidu koju viib. Samas on
sellisel juhul oht nakkuse edasikandmiseks. Tervisekaitsel on siinjuures ranged
nõuded. Palamusel on need loomulikult
korralikult täidetud. Karta, et riigi poolt
eraldatud toiduraha kuhugi mujale kaob,
on täiesti põhjendamatu, eelarvedistsipliingi ei luba seda.
Mida me pole teinud. Kindlasti olete telerist näinud, kuidas vabatahtlikud mõne
küla vahele kahe meetri tagant jooni tõmbavad, või vallavanem pangaautomaadi
klahve puhastab. Meie sellist teed pole
läinud kuna leiame, et praegu pole aeg
populaarsuse korjamiseks. Osaledes iganädalastel lõuna regiooni nõupidamistel, võin öelda, et oleme saanud kiita nii
politsei kui ka Päästeameti poolt. Mõned
vallad alles püüdlevad selle taseme poole, mis meil on olemas ka tavaolukorras.
Tänan siinjuures ka omalt poolt politseid
ja Päästeametit. Nad on teinud ära suure töö rahuliku olukorra kindlustamisel
ja teevad seda kindlasti edukalt edasi.
Vald omalt poolt toetab igati. Meie majandusosakonna ametnikud jälgivad ja
suunavad rahva reeglitepärast käitumist.
Enamus vallavalitsuse ametnikest, nii
nagu allasutuste ja ettevõtete töötajad,
kel võimalik, töötavad kodukontoris.
Vallavalitsuse istungid toimuvad endiselt igal esmaspäeval, nüüd küll Skype’i
vahendusel. Arutatavaid materjale on
vähem, kuid vajalikud teemad on läbi
arutatud ja vajalikud korraldused antud.
Tänan veelkord kõiki vallaelanikke, et
olete käitunud mõistlikult, näidanud üles
sitkust ja visadust ning talunud väärikalt
kõiki eriolukorrast tulenevaid raskusi ja
ebamugavusi.
Soovin kõigile elurõõmu ja tervist!
Hoidke ennast ise, küllap teid siis ka
hoitakse!
AARE OLGO,
Jõgeva
vallavanem
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Valla igapäevategevused jätkuvad ka eriolukorras

Üleilmne koroonapandeemia on muutnud kõigi meie elukorraldust ja tegevust – iga inimese, ettevõtte, omavalitsuse
ja kogu riigi. Sealjuures on aga selge, et peame kriisi kiireks
seljatamiseks siiski kõik ennast tegevuses ja töös hoidma.
Olukorraga toimetulekuks on väga oluline tagada majanduse
aktiivsus, sealjuures peame jätkama planeeritud investeeringutega, mis elavdavad ka kohalikku ettevõtlust, inimesed
saavad jätkuvalt tööd ja säilivad ka eluks vajalikud sissetulekud. Jõuline kärpimine ning käed rüpes istumine seevastu
süvendaks majanduslangust ja pikendaks tavaolukorda naasmiseks vajalikku aega.
Riik on abipaketid loonud nii ettevõtjatele kui ka omavalitsustele. Omavalitsuste täiendavate investeeringute jaoks
on riik eraldanud 70 miljonit eurot ja kohalike teede parandamiseks 30 miljonit. Jõgeva vald saab ka olulise lisatoetuse,
mis tähendab, et selleks aastaks planeeritud investeeringud
püüame kõik ära teha ja riigi lisatoe abil rohkemgi.
Teen lühikese sissevaate, kuhu ja mille jaoks investeeringud on planeeritud ning kaugel me töödega oleme:
• Jõgeva linnas kõige halvemas seisus oleva Pargi tänava
projekteerimist alustasime möödunud aastal. Tänaseks
on projekt valmis, hange läbi viidud ning leping esimese
etapi tööde tegemiseks ka sõlmitud. See tähendab tööde tegemist Kesk tänavalt Suure tänavani. Töid alustati
märtsis ja valmis peavad need saama juunikuu lõpuks.
Lisaks uutele vee- ja kanalisatsioonitorustikele lähevad
maa alla ka kõik side- ja elektrikaablid. Tööde maksumus
on 400 tuhat eurot.
• Teiste teede ja tänavate investeeringute osas saavad
konkreetsed objektid paika lähiajal. Siin on määravaks
see, kuidas talv ja rasketransport on teede seisukorrale
mõjunud. Valla ligi 400 kilomeetrit teid ja tänavaid tuleb
selleks põhjalikult üle vaadata.
• Valla suurim investeering on tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Ümbervahetamisele läheb 750 vana valgustit
ja sellega seonduv süsteem. Plaan on rajada kaasaegne
süsteem, mis tähendab, et kõik valgustatavad tee- ja tänavalõigud on juhitavad arvuti kaudu. Tegemist on tehniliselt väga nõudliku ja keeruka projektiga. Pikkade ja mahukate töökoosolekute ja planeerimise tulemusel plaanime
projekti valmis saada mais. Rekonstrueerimise maksumus
on 1,35 miljonit eurot, millest KIK rahastab 996 tuhat
eurot. Veel sellel aastal soovime korraldada riigihanke,
tööde valmimine on planeeritud järgmise aasta keskele.
• Sellel aastal on kavas Kuremaa lossi katuse vahetus, et
päästa hoone lagunemisest. Leping tööde teostamiseks on
hanke võitjaga sõlmitud ning tööd on alanud. Riigi poolt
on tööde elluviimiseks saadud 90 tuhat eurot ning valla
osalus on 120 tuhat eurot.
• Üheks oluliseks fookuseks on Jõgeva valla esmatasandi
tervisekeskus. Sellel aastal projekti juhtimiseks on konkurss toimunud, lähipäevil saame teostaja välja valida,
kes tegeleb riigihangete ettevalmistamisega, läbiviimise,
hangete täitmise kontrolli, aruannete esitamise ja teiste
projekti tegevustega. Riigi poolt on toetus 854 tuhat ja valla omaosalus 284 tuhat eurot. Selle projekti elluviimine on
kavandatud perioodile aprill 2020 kuni detsember 2021.
Lisaks taotleme sellele hoonele äsja avanenud CO2 meetmest „Hoonete energiatõhususe tõstmine“ lisaraha hoone välisfassaadi soojustamiseks ja ventilatsioonisüsteemi

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
13. aprilli istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
2. Määrati Nava külas asuva Evelini ja Vaiatu külas Lõhmuse kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
3. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jõgeva valla omandis
olevatele Tormas asuvatele kinnistutele tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
4. Anti ehitusluba Sadala kaupluse, Kuremaal asuva majutushoone ja Kuremaa mõisa peahoone
ümberehitamiseks.
6. aprilli istungil
1. Seati sundvaldus Telia Eesti ASi kasuks Jõgeva linnas Suur tn 23 kinnisasjale avalikes huvides
vajaliku sideehitise talumiskohustuse kehtestamiseks.
2. Anti kasutusluba Jõgeva linnas Piiri 10 asuvale autoremonditöökojale ja Painkülas asuvale
tootmishoonele.
3. Anti ehitusluba Painkülla rajatavale valmistoodangu laole ja Kaiavere külla päikeseelektrijaama
rajamiseks.
4. Otsustati 1. aprillist vabastada üüri tasumisest Jõgeva vallavalitsuse pindadel tegutsevad rentnikud
kuni eriolukorra lõppemiseni.
5. Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks“.
6. Otsustati kutsuda Sihtasutuse Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus nõukogust tagasi Raivo
Meitus ja määrati nõukogu liikmeks Jõgeva vallavolikogu esimees Margus Kask.
7. Kinnitati osaühingu Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar 2019. majandusaasta aruanne.
8. Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule Jõgeva valla 2020. aasta esimene lisaeelarve.
9. Arutati võimalusi täita 2020. aasta vallaeelarvet kavandatud mahus ning seati paika Jõgeva valla
kokkuhoiumeetmed eriolukorras.
JVT

ehituseks.
• Kaks raamatukogu, Palamuse ja Torma, ootavad kolimist.
Palamusel on valmidus kolimiseks olemas, ootame eriolukorra lõppu. Tormas remonditakse ruumid mais ja pärast
remondi lõppu on suvel võimalik kolida.
• Kuremaa külalistemajale on Päästeameti poolt tehtud
hulk ettekirjutusi, mis tulevad täita. Projekt on koostatud,
Päästeameti poolt kooskõlastatud ja töödega ka alustatud.
Orienteeruv maksumus ulatub ligi 70 tuhande euroni.
• Peale nimetatud objektide on veel plaanis väiksema mahuga remonte ja renoveerimisi. Haridus- ja kultuuriasutuste ning teiste valdkondade vajadused on kaardistatud
ja võimalusel alustame ka nende töödega.
• Üks suuremaid lähiaja investeeringuid on Jõgeva valla
spordihoone. Võimla projekteerimine käib, projekti autoriks on arhitekt Kalle Vellevoog, kelle projekteeritud on ka
Jõgeva Põhikooli hoone. Hoone lahendus ja funktsionaalsus kõigile väga meeldib ning hoone sobitub hästi põhikooliga. Projekt valmib maikuus. Loodame, et selle aasta
sügis annab selgust, kuidas rahastamine lahendatud saab.
• Sellel aastal alustame ka Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimise projekteerimist. Järgmisel aastal saaks
sel juhul ehitusega alustada.
Need on siis suuremad plaanid, kuidas ja millises sammus
me valla elu käimas hoiame ja arendame. Peame tihedat sidet
ka piirkonna ettevõtjatega ning oleme väga hästi kursis, et
kriisis vajavad nad nii riigi kui ka omavalitsuse toetust ja tuge.
Kahjuks vald ei saa anda rahalist toetust ega laenu (selleks
puudub ka seaduslik alus), küll aga saame teha tihedat koostööd. Nii näiteks teenindab Viruveres valla tee vineeritehast ja
kohalikke elanikke. Tee korrastamiseks taotles vald raha ning
selle aasta märtsis taotlus Maanteeameti poolt ka rahuldati.
Eriolukorra lõppedes arutame tehase juhtkonnaga, mis ajal
oleks mõistlik tee uuendada.
Seega on pannud kriis meid küll olukorda ümber hindama
ning muutnud meie igapäevast toimimist, kuid kinnitan, et
vald teeb kõik oleneva, et hoida piirkond arengus, inimestele
töö alles ning koostöö tihe ja sisukas nii erinevate ametite,
ettevõtjate kui ka asutustega.
Tuletan ka meelde, et kahjuks ei ole kriis veel ületatud.
Teeme igapäevaselt koostööd päästeameti ja politseiga, et
piirata koroonaviiruse levikut ja hoida meie inimeste tervist.
Selles on aga kahtlemata igaühel meist väga suur roll. Seega
järgime palun kõiki terviseameti ettekirjutusi, muu hulgas
püsime kodus ja kui on vaja väljas liikuda, siis hoiame teistest
kahe meetri kaugusele, peseme tihti käsi ning haigustunnustega välja ei lähe. Haiguse korral helistame kohe oma perearstile. Usun, et saame hakkama, hoiame ennast ja hoolime
oma inimestest. 2+2!
MATI KEPP,
abivallavanem

23. aprill 2020

Jõgeva valla sotsiaaltöötajad on meie inimeste heaolu võti Maakool – haridusasutuse
rudiment või suunanäitaja?

Sotsiaaltöötajad on alati valmis tegutsema. FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV
Sotsiaaltöötajad on raskustes
inimestele igal ajal toeks. Praegu
muutub olukord tundidega ja abi
tuleb osutada kiiresti.
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev ütles, et sotsiaalvaldkonna töötajate töökoormus on
oluliselt tõusnud. Samas nentis
ta, et kahjuks suureneb ka vihakõnede hulk. „Sotsiaaltöötaja
lähtub oma töös seadustest ja
inimlikkusest. Palun hoidke neid,
kes hoolitsevad meie eest,“ manitses Svjatõšev. Ta tõi välja, et
viimasel ajal on kujunemas suundumus veeretada uued ülesanded
sotsiaaltöötaja õlgadele. „Nii
mõnigi intervjuu riigiametnikuga, kus ta ei oska lahendust pakkuda, lõppeb soovitusega pöörduda probleemi lahendamiseks
omavalitsuse ja sotsiaaltöötaja
poole. Osa neist soovitustest on
kindlasti põhjendatud, kuid siiski
ei tule sotsiaaltöötaja kevadel õue
koristama või maja remontima
ning rahatrükipressi tal ka pole,“
täheldas abivallavanem.
Vallavalitsuse sotsiaalosakond
on tavapäraseks külastuseks küll
suletud, ent ühtegi abivajajat
hätta ei jäeta. „Kõik abi küsinud
inimesed on piirkonna sotsiaalhooldustöötajate, hooldustöötajate või lastekaitse vanemametnike kaudu toitu, ravimeid
ja nõustamist saanud,“ sõnas

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas.
Ta lisas, et info abivajajatest on
sotsiaalosakonda jõudnud päris kenasti. Pöördujateks on nii
abivajajad, naabrid kui ka eemal
elavad lähedased. „Meie osakonna töötajad käivad poes abivajaja ostunimekirjaga ning viivad
toidu ja vajadusel ravimid talle
koju. Samas oleme aidanud inimesi Toidupanga kaudu ning lastekaitsetöötajad aitavad lastega
peresid koostöös lapse kooliga,“
rääkis Meltsas. Õpilaste toitlustamisel tehakse koostööd nende
koolidega, kes on abivajadusest
teada andnud.
Inimesed pöörduvad sotsiaalosakonda e-kirja või telefoni teel.
Kes soovib, saab sotsiaalosakonna
ukse taga täita vajaliku taotluse
ning sel viisil oma abivajadusest
teada anda. Aime Meltsas selgitas,
et sotsiaalosakonnas on eriolukorras igapäevaselt graafiku
alusel tööl kaks ametnikku. Nad
teevad oma tavapärast tööd ja kui
kellelgi on vaja kontaktset nõustamist, siis saab seda korraldada
eelneval kokkuleppel. Teised
töötajad on kodukontoris kaugtööl. Kõikide teenuste ja toetuste
vastuvõtmine, menetlemine, otsustamine ja maksmine toimib.
Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad ja koduhooldustöötajad

tagavad koduteenuse osutamise
ning täidavad enne eriolukorra
väljakuulutamist ette nähtud
tööülesandeid, ainult vastuvõtte
ei toimu. Mõne koduteenuse saajaga on kokkuleppel vähendatud
kodus käimiste arvu, näiteks söögi toomine kolme korra asemel
üks kord nädalas. „Tänu sellisele
töökorraldusele saame tagada vajalikku abi neile, kes täiendavat
abi vajavad,“ sõnas Meltsas.
Muutunud on psühholoogilise nõustamise ja vaimse tervise
õe teenus, mida saab telefoni või
Skype’i teel. „Piirkonna sotsiaalhoolekandetöö oli ja on nii tavakui eriolukorras end õigustanud.
Praegu töökorraldus sujub ja tegeleme pidevalt sellega, kuidas
edaspidigi muutuva eriolukorraga kohaneda ja hakkama saada,“
ütles Aime Meltsas.
Sotsiaalosakond teeb tihedat
koostööd vallas asuvate hoolekandeasutuste ja teenuse osutajatega. Hoolekandeasutused
saavad riigilt pidevalt juhiseid,
kuidas oma tööd vastavalt olukorrale korraldada. Omalt poolt
on neile abiks ja toeks sotsiaalosakond kui kriisikomisjon.
Sotsiaalosakond on kaardistanud veerandsada vabatahtlikku, keda saab vajadusel olukorra
muutumisel rakendada. „Meil
on palju hoolivaid inimesi, kes

registreerisid ennast vabatahtlikuks. Suur tänu teile! Hoiame
teist enamikku veel reservis.
Vabatahtlikke kaasame siis, kui
me oma tööjõuga enam hakkama ei saa. Me vastutame ka nende
turvalisuse eest,“ rääkis abivallavanem ja vabatahtlike koordinaator Viktor Svjatõšev.
Aime Meltsas ütles, et valla
asutused ja sotsiaalosakond on
isikukaitsevahenditega varustatud. Samas tuleb varudel silm
peal hoida ning neid aegsasti
täiendada. Viktor Svjatõšev tõdes, et isikukaitsevahendite hankimisele kulub üksjagu aega, sest
vabalt on vahendeid vähe saadaval ning tsentraalne jaotus ei kata
kõiki vajadusi. „Praegune aeg tuletab meelde 90ndate aastate ettevõtluse algust, kus kaupa laaditi
ühest autost teise mõnes parklas
või lausa maanteel,“ tõi ta värvika
võrdluse olukorra kirjeldamiseks.
Viktor Svjatõševi sõnu võib
olla täiesti kindel, et Jõgeva
valla sotsiaaltöötajad teevad
kõik endast oleneva abivajajate
aitamiseks.
MARGE TASUR

Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse
ning puuete kestust pikendatakse

Jõgeva valla kokkuhoiumeetmed
eriolukorras
Eriolukorra juhi korraldusel on riigis kehtestatud liikumispiirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustes. Seega on valdav osa valla asutustest suletud ja teenuste pakkumine peatatud.
Rahandusministeeriumi kinnitusel kohalikele omavalitsustele riigieelarvest lubatud tulubaasi ei vähendata. Koroonaviirusest tingitud kriisi mõjude leevendamiseks antakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele tulude alalaekumise ja kulude suurenemise katteks 30 miljonit eurot. Rahandusministeerium
soovitab omavalitsustel jätkata kavandatud investeeringute elluviimist, vältida koondamisi, palkade
vähendamist ja töötajate sundpuhkusele saatmist. Seetõttu jätkab Jõgeva vallavalitsus investeeringute elluviimist vastavalt eelarves kavandatule ning eriolukorra lõpuni personalikulude muutmist
ei planeerita, küll aga tuleb abivallavanematel esitada 1. juuniks koosseisude optimeerimise kava.
Vaatamata riigi pakutavatele abimeetmetele on majanduslangus vältimatu ning seetõttu on vaja piirata vallaeelarvest ettenähtud väljaminekute tegemist. Vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel tuleb
juhinduda eelarve täitmisel kuni eriolukorra lõppemiseni järgmisest:
• optimeerida hoonete ja ruumide majandamiskulusid;
• osta tohib vaid tööks hädavajalikku ning selliste ostude tegemine tuleb eelnevalt kooskõlastada
vastava valdkonna abivallavanema ja finantsjuhiga;
• teenuslepingud võimalusel peatada;
• tohib jätkata juba alustatud remonttöödega, uusi mitte alustada;
• peatada kolmanda sektori projektitoetuste väljamaksmine tegevuste osas, mida eriolukorra
tõttu pole võimalik ellu viia;
• peatada kolmanda sektori tegevustoetuste väljamaksmine;
• valla ametiasutustel ja hallatavatel asutustel on keelatud 1. septembrini 2020 välislähetustel
osalemine ja väliskülaliste vastuvõtmine ning kontaktkoolitustel osalemine.
JVT
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Valitsus kiitis heaks sotsiaalministri ettepaneku pikendada
osalise või puuduva töövõime,
püsiva töövõimetuse ja puude
kestust ning vastavate toetuste
maksmist kuue kuu võrra seoses
tervishoiuasutustes vastuvõttude
vähendamisega eriolukorra tõttu.
Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse
või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest
kuni 2020. aasta augusti lõpuni.
Töövõime hindamise taotlemisel on nõue käia vähemalt
kuue kuu jooksul enne taotluse
esitamist arsti juures. Eriolukorra
tõttu on paljud raviasutused vähendanud ambulatoorset vastuvõttu, mistõttu on terviseandmete
uuendamine töövõime hindamise
taotluse esitamiseks raskendatud.
Paljud vähenenud töövõimega
inimesed kuuluvad ka riskigruppi, sest nende immuunsus on nõrgem ja seetõttu on parem, kui nad
mõjuva põhjuseta tervishoiuasutusi ei külasta. Nii võib paljude
inimeste töövõime hindamine

eriolukorra ajal olla raskendatud
või isegi võimatu.
„Töövõime toetamise süsteem
pakub mitmeid võimalusi vähenenud töövõimega inimeste abistamiseks, kuid kriisiperioodil on
oluline eeskätt töövõimetoetuse
õigeaegne kättesaamine,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
„Igakuise töövõimetoetuse katkemine võib seada inimese majanduslikult väga keerulisse olukorda, mistõttu on oluline leida
kiire ja mõistlik lahendus toetuse
jätkuvaks maksmiseks ka siis, kui
inimene kohe arsti juurde ei pääse. Samuti pean oluliseks puuete
kehtivuse pikendamist, et inimesed ei kaotaks puudetoetust ning
õigust hädavajalikele teenustele.”
Osalise või puuduva töövõime kestust ning töövõimetoetuse maksmist pikendatakse
kuue kuu võrra inimestel, kelle
töövõime hindamise otsus lõpeb
ajavahemikul 12. märts kuni 31.
august 2020. See annab inimestele piisava aja arsti vastuvõtule
saamiseks ning terviseandmete

uuendamiseks enne uue töövõime hindamise taotluse esitamist.
Sarnaselt pikendab sotsiaalkindlustusamet püsiva
töövõimetuse kestust ja töövõimetuspensioni maksmist töövõimetuspensionäridel, kes muidu
peaksid lähikuudel esmakordselt
pöörduma töövõime hindamiseks
töötukassasse. Samuti pikendatakse kõigil, kelle puue lõpeb
vahemikus 12. märts kuni 31.
august 2020 puude raskusastme
kestust ja sotsiaaltoetuste maksmist kuue kuu võrra.
Muudatuse eesmärk on lahendada nende inimeste olukord,
kelle digiloos hetkel hindamiseks
vajalikud terviseandmed puuduvad, sest nad ei ole eriolukorra
tõttu saanud arsti juurde minna
või kokkulepitud arsti vastuvõtud
on tühistatud.
Juba esitatud töövõime hindamise ja puude raskusastme
tuvastamise taotlusi menetletakse tavapäraselt. Jätkuvalt
võetakse vastu avaldusi nii uutelt taotlejatelt kui neilt, kes

ise soovivad oma töövõimet või
puuet ümber hinnata, näiteks
terviseseisundi halvenemise tõttu. Sotsiaalministeerium soovib
erandkorras pikendada ka kohustusliku arstivisiidi perioodi. Kui
inimene ei ole eriolukorra tõttu
käinud kuue kuu jooksul enne
töövõime hindamise taotluse esitamist arsti juures, siis arvestab
Töötukassa töövõime hindamisel
ka varasemaid, 12 kuu jooksul
toimunud arstivisiite.
Töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet pikendavad otsused
automaatselt ning inimene selleks ise midagi tegema ei pea.
Töötukassa otsused toimetatakse
kätte e-posti või posti teel, samuti
on otsused kättesaadavad e-töötukassas. Sotsiaalkindlustusamet
saadab pikendatud perioodiga
pensionitunnistuse ja puudega
isiku kaardi inimesele postiga
koju.
SOTSIAALMINISTEERIUM

Oleme õnnega koos, et elame maal, kus asuvad maakoolid, sest just
nemad kannavad endas väärtusi, mis on seni teenimatult märkamatuks jäänud. Peame vältima nendele koolidele Exceli tabeli sildi külge
panemist, kuna kõiki väärtusi ei ole võimalik numbritega mõõta ega
tabelisse panna.
Murega mõtlen nende väikeste ja väga armsate maal asuvate lasteaedade ja koolide peale. Tsentraliseerimise tagajärjena on jäänud
külapood ja lasteaed koos mõne klassiga, mida ähvardab pidev klasside koomale tõmbamine. Kui räägime maale kolimisest, siis noortele
peredele on kindlasti oluline, et nende pisikesed lapsed saaksid käia
kodulähedases lasteaias ja koolis.
Noore pere maale kolimisega kaasneb enamasti suur investeering,
mille käigus renoveeritakse mõni vana maja või ehitatakse uus. On
perekondi, kes on olnud positiivselt üllatunud, kui oma lapsed linnast
maale asuvasse lasteaeda või kooli viivad. Nad on leidnud eest positiivse, energilise ja sooja südamega personali. Kuna laste arv kogu
asutuse peale on väiksem, jäävad lapsed harvemini haigeks, mis antud
olukorras paneb mõtlema hajaasustusele kui tugevusele.
Ajastus, kus me praegu oleme, on selge, et väikesed klassid ja lasteaiarühmad toimivad paremini. Haridusasutustes töötavad tublid
õpetajad ja eripedagoogid mõistavad, kui raske on üle viieteistkümne
õpilasega edukalt õppetööd ellu viia. Põhjused peituvad üldjuhul selles, et üha enam esineb meie lastel tähelepanuhäired, käitumisraskusi,
karistamatuse tunnet jms. Kas ei ole siis nõnda, et sellest johtuvalt ei
ole maakoolid oma väikese õpilaste arvuga mitte maha jäänud, vaid
ajast ees?
Hoiame ja arendame oma väikekoole
ning lasteaedu, sest nemad on õige suund
ühiskonna muutmisel tervemaks, kaasaegsemaks ja jätkusuutlikumaks.
Uut jõudu!
KRISTIAN VAARPUU,
Volikogu teine aseesimees

Jõgeva kultuurikeskuse
parki rajatakse uut
mänguväljakut

Jõgeva kultuurikeskuse pargis käivad ettevalmistused uue mänguväljaku rajamiseks. Vana väljaku atraktsioonid on eemaldatud ning nagu pildilt näha, valmistati enam kui nädala eest ette
aluspinnast.
Aia 6 mängu- ja virgestusala uuendamine on üks suuremaid mänguväljakute kaasajastamise projekte Jõgeva vallas.
Mänguväljaku projekt telliti ning hange viidi läbi möödunud aastal. Kuna väljaku kogumaksumus on üle 100 000 euro, siis on selle
ehitamine jagatud etappideks. Sel aastal valmib esimene etapp
– paigaldatakse ronila ja kiigepostid. Territooriumil asendatakse
olemasolev liivaala kummimultšikattega.
Projekteeritud mänguväljak on jagatud vanemate ja nooremate laste alaks. Vanemate laste mängualale on plaanis rajada
4-kohaline kiigekonstruktsioon, ronimiskompleks, püstiseisu
kaalukiik, võrkronila liurenniga ja karussell. Noorematele lastele paigaldatakse 2-kohaline kiigekonstruktsioon, mängulaev ja
4-kohaline vedrukiik. Murualale paigaldatakse lisaks 6-kohaline
jalgrattahoidja, samuti säilivad olemasolevad pingid ja prügikastid. Mänguväljak hõlmab 563 m² ala.
Mänguväljaku projekteeris Decoland OÜ ning ehitab ja pigaldab Tiptiptap OÜ. Killustikust aluse rajas Neimann Grupp OÜ.
JVT
Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta
reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord
kuus
Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 7. mail. Info, teadete
ja kaastööde esitamise tähtaeg on 27. aprill. NB! Tulenevalt
eriolukorrast võib ette tulla muudatusi.
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Kultuuritöö peaspetsialist Eva-Kristi Hein
Miks otsustasid sellele ametikohale kandideerida?
Otsisin noore inimesena uusi
väljakutseid ja võimalusi eneseteostuseks. Tööl käin Tartust
– Jõgeva vald ja siinne piirkond
on minu jaoks avastamist täis.
Siiski on ka minul Jõgevaga seos,
sest minu vanaema kasvas just
Jõgeval üles ja nende pere lõi esimese Eesti Vabariigi ajal Jõgevale
nahatööstuse.
Millega sa varasemalt tegelesid, mida oled õppinud?
Varem töötasin Peipsiääre vallas
Koosa piirkonnas kultuuri- ja noorsootöö korraldajana. Juhatasin
rahvamaja ja noortekeskuse igapäevatööd, kirjutasin projekte ning
korraldasin ja viisin oma meeskonnaga ellu erinevaid sündmusi.
Panustasin aktiivselt valla ühistesse kultuuri- ja noorsootööalastesse
projektidesse ning valdkonna arendamisse. Neli aastat järjest võtsime oma organisatsiooni vastu ka
Euroopa välisvabatahtlikke, kellele
olin mentoriks. Osalesin mitmetes
rahvusvahelistes projektides ja
koolitustel. Õppinud olen Tartu
Ülikoolis kirjandus- ja kultuuriteadusi, kitsamalt spetsialiseerusin
etnoloogiale ning kõrvalerialana
õppisin veel sotsiaalpedagoogikat,
edasi läksin õppima Tartu Ülikooli
magistriõppesse kultuurikorraldust. Lisaks olen õppinud veel
rahvuslikku tekstiilitööd.
Milliste teemadega sa igapäevaselt oma töös tegeled?
Minu töö põhieesmärk on tagada valla kultuurivaldkonna arendamine ning hallatavate kultuuriasutuste ja kultuurivaldkonna
vabatahtlike ühenduste sihipärase
tegevuse toetamine. Viimane tähendab rahvakultuuri valdkonna
tegevus- ja projektitoetuste menetlemist. Oluline roll on valla kultuuripoliitika väljatöötamisel; valdkonna arengukava koostamisel,
seiramisel ja muutmisel; hallatavate kultuuriasutuste (sh raamatukogud) töö koordineerimine; seltside
ja MTÜ-de nõustamine. Töö ühe
osana valmistan ette valla kultuurivaldkonna õigusaktide kavandeid.

Jõgeva vallavalitsusse on tööle asunud mitmed uued inimesed.
Saame nendega järjest tuttavaks ka vallalehe veergudel. Sel korral
vastasid küsimustele ja tutvustasid end sporditöö peaspetsialist
Kaily Moones, kultuuritöö peaspetsialist Eva-Kristi Hein ning teede
peaspetsialist Gened Sander. Edaspidi tutvume lastekaitse vanemspetsialistide ning Jõgeva valla noortekeskuse juhiga.

Samuti on üks meeldivam osa tööst
valla suurürituste projektijuhtimine. Selle kõige juures on väga
suur osa tööst info vahendamisel,
kogumisel ja selle pinnalt erinevate tulemusteni jõudmine. Koostöö,
erinevate osapoolte kokku toomine
ja pidev suhtlus.

Sporditöö peaspetsialist
Kaily Moones

Mis sulle töö juures kõige enam meeldib?
Praegusel ametikohal alustasin
alles jaanuari lõpus ja siiani õpin
iga päev, kuid enim hindan töö
vaheldusrikkust. Mulle meeldib, et
Jõgeva valla kultuurielu on niivõrd
mitmekesine, tegutsemas on palju
aktiivseid kultuuriinimesi, kollektiive, seltse ja MTÜ-sid. Kõik inimesed, kes oma piirkonnas kultuurielu veavad on väga pühendunud.
Mitmekesine kultuurielu mõjutab
oluliselt elanike heaolu ja elukeskkonna kvaliteeti ning Jõgeva vallas
ongi sündmusi igale sihtgrupile ja
huvile.
Mis on sinu töös suurim väljakutse?
Kuna olen niivõrd uus töötaja,
siis minu jaoks on endiselt kõige
olulisem õppida tundma kõiki
kultuuriinimesi, sündmusi ja traditsioone. Kindlasti on üks suurim
väljakutse, et inimesed võtaksid
mind omaks ja julgeksid minu poole pöörduda igasuguste ideedega,
et siis üheskoos parimad lahendused välja mõelda.
Samuti pean oluliseks koostöö
arendamist, et kujundada uues
vallas välja ühtne kultuurivisioon,
mis võtaks arvesse olemasolevaid
traditsioone, millega valla inimesed end enim identifitseerivad.
Võiksime üheskoos püüda suuremat arvu inimesi kõnetada ja
kaasata, sealjuures hoida kultuuri
järjepidevust, kuid samas ei tohiks
ära unustada, et kultuurile peaks
jääma ka uuenduslikkus ja avatus.
Mis on sinu töös kõige
suurem tunnustus?
Ma arvan, et ennekõike see,
kui saan panustada valdkonna
arengusse ja mingil hetkel näha
tulemust. Et erinevad osapooled
oleksid rahul ja tunneksid, et neil

Miks otsustasid sellele ametikohale kandideerida?
See oli õige hetke tabamine. Ma
olin ise valmis seda sammu tegema
ja nii see läks. Eks põhiline põhjus
oli ka selles, et ma olen sporditeemaga juba aastaid seotud olnud
nii enda kui ka laste kaudu. Tuleb
tunnistada, et sujuvalt ja tasapisi
on see spordipisik mind juba pikka aega kiskunud selle valdkonna
poole.
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on piisav vallapoolne toetus oma
mõtete elluviimiseks. Kuid kindlasti ka see, kui suuremad sündmused
õnnestuvad, et saan näha osalejate ja korraldajate näol naeratust
ja rahulolu. Ning kui tullakse otse
tänama, sest tegelikult ihaldame
me kõik tunnustust ja kiitust ning
arvan, et see on nii väike ja lihtne
asi, mida peaksime igapäevaselt
üksteisele rohkem jagama.
Milliste teemade ja küsimustega saab sinu poole pöörduda?
Minu poole võib pöörduda nii
suuremate kui ka väiksemate ideede ja muredega. Kui on soovi midagi korraldada, nõu küsida, mõtteid
vahetada, siis ma aitan ja toetan
meeleldi. Ma tahan, et inimesed
oleksid julged oma ideid ellu viima.

kodukontorisse. Alguses oli harjumatu, sest planeeritud kohtumised ja plaanid jäid ära või muutusid ning tuli hakata asju ümber
mõtlema. Samas jätkame paljude
juba pooleliolevate asjadega ning
sündmuste korraldamisega, mis on
tulemas pärast eriolukorda. Kõige
kurvem on eriolukorra juures, et
kultuurivaldkond saab korraliku
hoobi, aga loodan südamest, et
taastumine sellest on võimalikult
kiire ja valutu.
Kuidas laed oma „akusid“?
Akusid laen käsitöö tegemisega, sest olen suur isetegija – koon,
õmblen, restaureerin, meisterdan.
Lisaks armastan looduses käimist ja
matkamist nii Eestis kui välismaal.

Kuidas on sinu tööd muutnud eriolukord?
Töö on läinud üle sujuvalt

Teede peaspetsialist Gened Sander
Miks otsustasid sellele ametikohale kandideerida?
Tahtsin vaheldust varasemale
tööle ja mõttes oli midagi uut proovida. Samas oli ka soov kodukohale lähemale tööle saada. Nii ühel
päeval saatiski naine mulle töökuulutuse, kus otsiti teede peaspetsialisti. Kuna töökoht tundus huvitav
ja kattus minu erialaga, otsustasin
kandideerida.
Millega sa varasemalt tegelesid, mida oled õppinud?
Varasemalt tegelesin teede ja
platside ehituse ning asfalteerimisega. Alustasin oma karjääri
teedeehituses tavatöölisena umbes 12 aastat tagasi. Sealt järgemööda liikusin edasi masinate
peale ja lõpuks kuni asfalteerimise projektijuhi ametikohani välja.
Oma eriala omandamist alustasin
Järvamaa Kutsehariduskeskuses,
kus õppisin teedeehitust. Pärast
kutsekooli lõpetamist läksin edasi
õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli,
kus lõpetasin teedeinseneri eriala.
Milliste teemadega sa igapäevaselt oma töös tegeled?
Lahendan valla tänavavalgustu-
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Mis on sinu töös suurim väljakutse?
Leida probleemidele selliseid
lahendusi, et kõik osapooled oleksid rahul.
Mis on sinu töös kõige
suurem tunnustus?
Kui vahelduseks sõimamisele
saab tehtud töö eest kiita ka.
Milliste teemade ja küsimustega saab sinu poole pöörduda?
Probleemid teedega, tänavavalgustusega, lumekoristusega, teekaitsevööndis ehitustööde kooskõlastamisega, teede sulgemisload,
liikluskeelualaste lubade taotlused.
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sega seotud küsimusi, annan välja
teede ja tänavate sulgemislube,
kooskõlastan teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi, korraldan teede
tehniliste projekteerimistingimuste
koostamist ja väljastamist, korraldan valla teede ja tänavate hool-

dust, remonti, liikluskorraldust
ning ehitust.
Mis sulle töö juures kõige enam meeldib?
Saan panustada oma kodukoha
teede korrashoidu ja kvaliteeti.

Millega sa varasemalt tegelesid, mida oled õppinud?
Varem töötasin kohtutäituri
büroos, mis on minu tänase tööga
võrreldes väga erinev. Vahelduva
eduga üritan ma kogu aeg midagi
juurde õppida ja seetõttu läksin ma
eelmise aasta sügisel õppima keskkonnakorralduse ja -poliitika eriala
ja seda magistriõppe tasemel. Eriti
tore on see, et seal käsitletav on
väga oluliselt seotud ka kohaliku
omavalitsuse töö ja korraldusega
ning on võimalik tõmmata väga
palju paralleele tegelikkusega.
Milliste teemadega sa igapäevaselt oma töös tegeled?
Teemade valdkond on väga lai
ja tõenäoliselt kõigega pole veel
jõudnud kokkugi puutuda, seetõttu
eraldi ei hakka neid välja toomagi.
Läbivad teemad on ikkagi tervis ja
sport ning kõik, mis vähegi nendega seondub, samuti ka bürokraatlik
pool, ilma milleta samuti ei saa.
Mis sulle töö juures kõige enam meeldib?
Mitmekesisus ja inimeste karakterid ning nendega tegelemine,
ideede genereerimine, valmisolek
ootamatusteks. Sellised asjad hoiavad kogu aeg tegusana ning ei lase
mugavustsoonil tekkidagi.
Mis on sinu töös suurim väljakutse?
Leida üksmeel, sest inimesi ja
arvamusi on erinevaid.
Mis on sinu töös kõige
suurem tunnustus?
Rõõmsad ja rahulolevad näod.
Milliste teemade ja küsimustega saab sinu poole pöörduda?
Mulle meeldib see, kui paljud
ise omal initsiatiivil võtavad minuga ühendust ja seda väga erinevatel teemadel - olgu see siis
mure mõne mänguväljaku pärast
või rõõm sportlase saavutusest.

Tegelikult polegi vahet, mis küsimusega pöördutakse, oluline on
just see moment, et ma tundusin
olevat see õige, kellelt loodetakse
vastust saada või kellega infot jagada. Ja loomulikult ootan ma ka ettepanekuid ja ideid, kuidas midagi
paremaks teha või midagi muuta.
Kuidas on sinu tööd muutnud eriolukord?
Vist keegi ei saa öelda, et tema
töö eriolukorra pärast muutunud
ei ole. Spordiinimestele on see olukord eriti valusalt mõjunud, kuna
kinni on kõik spordisaalid, ujulad,
mänguväljakud jne, kus oleks võimalik treenida. Treeneritel puudusid kohad, kus trenne anda või
kellele anda. Sellega, et võistlusi
vahepeal ei ole, lepitakse üsnagi
hästi, sest olukord terves riigis on
kõikidele ühesugune.
Eks siinkohal tulebki jälgida,
et trennid jätkuksid treenerite
distantsjuhendamise all ning et
sportlased saaksid motiveeritud
ja julgustatud. Tähtis on, et kriisi
lõpus oleks sportijaid alles niisama palju, kui enne kriisi. Mina
pean oluliseks ka suhtlust, et saan
pöörduda juhendajate poole oma
küsimustega ja nemad minu poole.
Terviseteemade puhul kuvanduvad praegu väga hästi välja inimeste kriisieelsed käitumismallid,
mida on tulnud nüüd kõvasti muuta, olgu see siis toitumine, liikumine või vaba aja veetmine. Praegu
on õige aeg koguda ja kaardistada
seda infot ning pärast eriolukorra
lõppu õigesti ära kasutada. Kui
nüüd kõige suuremat muutust
arvestada, siis see on kindlasti
olnud muutumine tubasemaks ja
paiksemaks.
Kuidas laed oma „akusid“?
„Akusid“ laen ma põhiliselt
joostes või kõndides ning varem
oli üheks laadijaks kindlasti ka lugemine. Praegu on selline vaba-aja
lugemine asendunud kohustusliku
lugemisega oma õpingute pärast
ja see pole alati nii nauditav, kui
oleks olnud juturaamatu lugemine. Kuremaa terviserajad ja nende
ümbruses olevad metsad on pea
igaõhtused kohad, kus ma aega
veedan ja kus mind kohata võib.
Kevadel lisanduvad loomulikult
aiatööd, mis mulle samuti väga
meeldivad – saab nokitseda ja oma
mõtteid mõelda.

Kuidas on sinu tööd muutnud eriolukord?
Eriolukord ei ole väga minu
tööd muutnud, ainuke erinevus
varasemaga võrreldes on see, et
mõned päevad nädalas saab kodus
tööd teha.
Kuidas laed oma „akusid“?
Käin mootorrattaga sõitmas.
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Nii mõnestki firmast saab toitu
koju või töökohale tellida
Koroonaviirusest tingitud eriolukord on paljude teiste kõrval teinud raskeks toitlustusettevõtjate
elu. Enamik söögikohti on suletud,
paljud nende senised kliendid sulgunud aga kodukontoritesse. Ent
koduski on ju süüa vaja. Nii mõnestki firmast on praegu võimalik
toitu koju või töökohale tellida.
Jõgeva spordikeskus Virtus on
praegu suletud ja kinni on ka sealse
kohviku uksed, ent toitu valmistatakse seal endiselt. Ette tellitud
lõunasöögile on võimalik kohapeale järele minna, ent toidu saab ka
koju või töö juurde tellida. „Paljud
firmad tellisid lõunasöögi ka varem
meilt ning kasutavad seda teenust
ka praegu. Selles valdkonnas tuleb tööd pigem juurde, sest põllumeestel on alanud hooajatööd,“
sõnas Virtuse kohviku perenaine
Inga Nuudi. Tema toiduveoring
hõlmab Jõgevat ja Jõgeva ümbrust (Siimusti, Aidu, Vaimastvere,
Kärde) ning toitu valmistatakse ja
veetakse laiali tööpäeviti. Kohapeal

toidu järel käijaid on Nuudi sõnul
suhteliselt vähe. „Kes siia tulevad,
on meie tavalised püsikliendid,
aga enamik neist on kolinud kodukontorisse või võtavad toidu
kodunt kaasa, et võimalikult vähe
linna peal ringi liikuda,“ sõnas Inga
Nuudi.
Suletud on praegu ka Palamuse
muuseum ja sealne Tõnissoni
Söögituba, mida hoiab muuseumi
rentnikuna käigus samanimeline
osaühing. Aga ka Tõnissoni söögitoa köögis käib tegevus, sest
valmistatakse toitu koju viimiseks. Kusjuures seda tehakse iga
päev, ka laupäeval-pühapäeval.
Menüü, mille alusel tellida, leiab
Tõnissoni Söögitoa Facebooki lehelt. Arvestada tuleb, et tellimuse
minimaalne maksumus on 10 eurot. 15 km raadiuses viiakse toit
tasuta kohale. Jõgeva jääb sellest
ringist napilt väljapoole, aga kui
klient kolmeeurost kohaletoimetamistasu paljuks ei pea, tuuakse
toit ka Jõgevale.
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Laiuse aiandist saab lilletaimed koju tellida

„Kuna pakume ka catering-teenust, olid meil termokastid sooja
toidu transportimiseks olemas.
Ühekordseid toidukarpe oli ka õnneks veel saada ja nii käivitasimegi
toidu kojuveo. Suurtes linnades on
palju sedasorti teenuse pakkujaid,
aga ka maainimesel võiks selline
võimalus olla,“ ütles OÜ Tõnissoni
Söögituba juht Lauri Aunap. Peale
tema on praegu osaühingus tööl
vaid kokk. Viimane valmistab siis
sööki ja firmajuht toimetab kohale.
Toidu valmistamine kojuviimiseks pole Aunapi sõnul kasumlik
tegevus, see katab vaid hädapärast
rendi- ja palgakulu ning tooraine
maksumuse. Aga renti on ju vaja
millestki maksta. „Loodame, et siseturism taastub ja me saame oma
kliendid tagasi. Mina küll näiteks
lähiajal kuhugi kaugele lennata ei
soovi. Arvan, et seda ei soovi ka
paljud teised,“ sõnas Lauri Aunap.
JVT

Kogusime kokku Jõgeva vallas eriolukorras toidukraami pakkuvad väiketootjad ning söögikohad.
Toetame omasid ning tellime kohalikku kraami! NB! Nimekiri ei ole täielik. Kui pakud ise toitu
või tead, kes seda teeb, anna teada vallaleht@jogeva.ee või Jõgeva FB sõnumites.
• Kohvikust Ateljee Jõgeval on võimalik osta ettetellimisega toitu kaasa. Lõunapakkumiste tellimusi
võetakse vastu kella 10ni. Püsimenüü tellimusi kella 14.50ni. Pirukate soovist tuleb teada anda päev
varem. Toidu väljastamine toimub hoovipoolsest uksest. Tasumine täpse sularahaga. Tellimiseks
helista: 526 9279. Menüü on leitav Kohvik Ateljee FB lehel.
• Tõnissoni söögituba Palamusel. Tõnissoni söögitoa kuller sõidab iga päev kell 12–18. Menüüga
saab tutvuda Tõnissoni Söögituba FB lehel. Tellimiseks helista: 526 5452.
• Jõgeva spordikeskuse Virtus kohvik pakub tööpäeviti võimalust toitu koju ja töö juurde tellida.
Päevapakkumises on nii supp kui ka praad. Tellimus tuleb esitada hiljemalt kella 10.30-ks telefonile
5332 4717, samast saab infot menüü kohta. Toitu toimetatakse kätte Jõgeva linna ja linnaümbruse
(Siimusti, Aidu, Vaimastvere, Kärde) piires. Ette tellitud sooja toitu saab ka kohapealt kaasa osta
• Veski külalistemaja Kantkülas. Võimalik on sooja toitu tellida kella 13ni. Toitu väljastatakse kella
16ni. Info ja tellimine 510 2527. Tutvu menüüga Veski Külalistemaja FB lehel.
• Luule Köök Ookatku külas pakub ahjusooje pirukaid ning muid küpsetisi. Info: 528 7133 ning
LUULE KÖÖK FB lehel. Vajadusel aidatakse ka transpordiga.
• Laisholmi pubi Jõgeval pakub kõigile soovijatele võimalust päevapakkumisi kaasa osta. Vaata
menüüd Laisholm Pub FB lehel. Info: 772 1999.
• Indochina aasia ja hiina toitude söögikoht Jõgeval pakub ette tellimise ja kaasa ostmise võimalust.
Menüü on leitav Indochina FB lehel. Uudsena on menüüs sushivalik. Oma tellimuse saab esitada:
5691 9876 või 773 2313.
• Laut resto Jõgeva alevikus pakub ettetellimisel ahjusooja leiba, saiakesi ning muid maitsvaid suupisteid ja sööke. Kel soovi, andke oma tellimus sisse LAUT resto FB sõnumites või telefonil 522 2693.
• Pizzakioskist Jõgeva Pae keskuses saab igapäevaselt tellida oma lemmikpitsa. Tellimine: 772 6702.
Menüü: www.pizzakiosk.ee
• Palamusel tegutsevast OÜ-st Tootsteele saab kaasaviimiseks tellida suurt valikut kulinaaria- ja pagaritooteid, aga ka lõunasöögiks seapraadi. Toodete nimekirja ja hinnakirja leiab firma kodulehelt
tootsteele.eu. Vaata ka Facebooki lehte Tootsteele OÜ ja otsi Tootsteele tuntud headuses kulinaariatooteid Jõgeva Majandusühistu poodidest. Info tel 521 3255.
• Pähkel ja Vahvel Jõgeval pakub nostalgilisi kondenspiimapähkleid ja kukekomme. Info: Kaja Ots,
529 1208, Pähkel & Vahvel FB lehel. Transport kokkuleppel.
• Sibul ja Sammal OÜ küpsetab Jõgeval koduseid magusad ja soolased küpsetisi. Info: Tiia Meitus,
5396 9831. Transport kokkuleppel.
• OÜ Marimarta Koimulas pakub tomatimahla, maikuust alates saab osta lilletaimi ja suvel maasikad.
Info: Janika Lindsalu, 5555 3980. Transport kokkuleppel.
• Karu talu OÜ võõrustab huvilisi lihaveisekonservidega. Info: Uku Klaos, 5592 4064. Transport
kokkuleppel.
• Teepuu OÜ Kuristal pakub Peipsi kala koduses marinaadis. Ettetellimisel saab sooja pakendatud
toitu kaubabussist. Info: Ülle Rohing, 5566 1058. Transport kokkuleppel.
• Tõrukese Talu OÜ Palamusel pakub kanamune, kodust tšillimoosi, juustu- ja köömnepulki ning
odrakaraskit. Info: Elo Antsi Strigin, 5554 4796. Transport kokkuleppel.
• Elika Koogikoda Jõgeval küpsetab magusaid ja soolaseid torte, kringleid ning kooke. Info: Elika
Kiis, 526 9947. Transport kokkuleppel.
• OleMari talu OÜ Palamusel pakub kitsepiimatooteid, ravimtaimede teesegusid, kuivatatud teetaimesid ja musta pässiku pulbrit. Info: Ole Hütt, olemaritalu@gmail.com, 506 8586. Transport
kokkuleppel.
• Sirtsu tordid OÜ Jõgeval pakub magusaid ja soolaseid torte, kringleid ja kooke. Tellida saab kondenspiimapähkleid, vahvleid, makroone ja tuuletaskuid. Info: Sirje Arand, sirje.arandi1@gmail.
com, 5667 0116. Transport kokkuleppel.
• Raja Potato OÜ Tõikvere külas müüb 20 kg võrgus kartuleid. Hind 8 eurot. Müük kohapeal. Info:
Ain Aru, kartulihoidla@msn.com, 529 7929.

Kevad tuleb tänavu küll pisut teisiti, aga koroonaviirus ei pärsi
inimeste ilumeelt. Õigupoolest on
ilu loomine enda ümber praeguses
olukorras ehk tähtsamgi, kui muul
ajal. Aiailu loomiseks vajalikku on
valmis koju tooma Laiuse aiandi
lillekuller.
Osaühingu Mairoos Laiuse
aiand on lilletaimede kohaletoimetamise võimalust pakkunud
ka paaril varasemal aastal, ent
senini osteti kullerteenust mõnelt
transpordifirmalt. Tänavu proovitakse aga ka kaup ise kohale viia.
„Vaatame, kuidas see teenus rahvale meeldib: kas hakatakse kasutama või tahetakse ikka ise kohale
tulla ja siin kaup välja valida,“ ütles
OÜ Mairoos juhataja Lauri Laaser.
Laiuse aiand pakub ampleid,
suvelille, püsilille ja maitsetaimi,
roosi-, ilupõõsa- ning viljapuu- ja
marjapõõsaistikuid, viinapuid, vaarika- ja maasikataimi jne. Suurem
osa kaubast on enda kasvatatud,
ainult viljapuud ja marjapõõsad
tuuakse Juhani puukoolist, mis on
Laiuse aiandi hea koostööpartner.
Väga suuri koguseid varuks ei hoita, vaid tuuakse juurde vastavalt
vajadusele. Väga väikseid kaubakoguseid, näiteks kümmet võõrasemataime, pole küll vist erilist mõtet
koju tellida, sest transpordi eest tuleb maksta rohkem, kui kauba enda

eest. Aga suurema kaubakoguse
puhul tasub seda teha küll, eriti
praegu, mil kodunt väljas käimine
ja kaubandusettevõtete külastamine ebasoovitav. Esmaspäeviti viiakse kaup kätte Jõgeva, teisipäeviti
Mustvee, kolmapäeviti Põltsamaa
ja neljapäeviti Tartu piirkonna
klientidele. Lisaks kullerteenusele
hakatakse Laiuse aiandi kaupa kohale toimetama posti teel. Osa kaubaartikleid on siiski saadavad vaid
kohapeal. Kahemeetrist viinapuud
näiteks pakiautomaati ei mahuta.
Koju tellitava kauba saavad
ostjad välja valida Laiuse aiandi
e-poes (laiuseaiand.ee), mis on,
tõsi küll, alles arendusjärgus, ent
siiski toimiv. E-poe pildid on praegu veel natuke „elukauged“ kataloogipildid, ent kui ilm soojemaks
läheb ja lilled rohkem õieilu näitama hakkavad, siis asendatakse
need kohapeal tehtud piltidega,
mis annavad kaubast tõepärasema
ülevaate.
Tavaliselt on lillede ja muu
taimmaterjali aktiivsemaks ostmiseks läinud poolest aprillist ja kõrgpunkt saabunud paar päeva enne
emadepäeva. Kuidas tänavu läheb,
ei osanud Lauri Laaser ette ennustada. „Kuulduste põhjal pole seis
lootusetu: kas just sellist „laulupidu“ tuleb, kui meil siin varasematel
aastatel olnud on, aga lillehuvilisi

peaks ikka jätkuma,“ arvas Lauri.
Kuidas rahvas lillede e-poest
koju tellimise teenuse vastu võtab, ei osanud ta ennustada.
Soliidsemas eas kliendid, kes arvutit ei kasuta, tahaksid ilmselt
ikka ise kohale tulla ja kauba välja
valida. Ja tegelikult pole see ka
probleem, kui inimesed aiandisse
kohale tulevad. „Saame n-ö ringliikluse sisse seada, nii et sisenetakse ühest ja väljutakse teisest
uksest ning saabuvad ja lahkuvad
kliendid omavahel kokku ei puutu.
Loomulikult on meil ka desoainega
käte töötlemise võimalus, ent meil
saavad kliendid käsi ka veega pesta. Nii, et lilleostjaid on võimalik
kõiki nõudeid järgides teenindada,“ selgitas Lauri.
Laiuse aiand kasvatab mitmesugust taimmaterjali 600 ruutmeetrisel pinnal, teist niisama
palju on müügipinda, nii et ostjad
saab seal kenasti ära hajutada. 300
ruutmeetrit on aga kasutusel viinamarjaistandusena: möödunud aastal jäi viinamarjaistikuid ostjatest
järele ning need pandi kasvama,
et sealt marju saada. Väike kogus
saaki saadi juba möödunud aastal,
sel aastal peaksid aga viinapuud
juba päris kenasti kandma.
RIINA MÄGI

Laiuse aiand, mida juhib Lauri Laaser, on valmis rahvale lilletaimed koju toimetama. Pilt
on tehtud 2018. aasta sügisel, seepärast pole pildil näha suvelilli. FOTO: RIINA MÄGI

OSALE JÕGEVA VALLA
KULTUURIMÄNGUS!
Mängu käigus esitatakse aprilli jooksul Jõgeva valla kohta kultuurialaseid küsimusi,
et hoida meel erk ja olemine reibas. Küsimuste esitajateks on Jõgeva valla kultuuriasutused ja -inimesed.
Mai alguses loosime õigete vastajate vahel välja erinevaid meeneid ja pileteid valla
kultuurisündmustele, mis toimuvad pärast kriisiolukorda.
Küsimused on leitavad Jõgeva valla kodulehel: www.jõgeva.ee ja Jõgeva FB lehel.

Kõik lapsevanemad, kes soovivad eriolukorras kooliõpilasele
toidupakki, palun võtke ühendust oma lapse kooliga. Lisainfo:
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste, helle.kajaste@jogeva.ee või 776 6506
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Lilleaasa talus valmib laululava
Märtsi keskel pidi Imukveres
Lilleaasa talus aset leidma laululava sarikapidu, ent riigis välja
kuulutatud eriolukorra tõttu jäi
see pidamata. See ei takista aga
ehitajaid lava edasi ehitamast.
Ning suve teiseks pooleks, mil
plaanis avapidu pidada, on ka
eriolukord loodetavasti möödas.
Kui mõni eramaa omanik
tõrjub võõraid kõikvõimalike
keelusiltidega, siis Lilleaasa
talu pererahval, Tiina ja Arne
Tegelmannil, on plaanid hoopis
oma koduõuel avalikke kontserte
ja etendusi korraldama hakata.
Õigupoolest on seal mõned kontserdid juba toimunud: seal on
üles astunud Alen Veziko, Kalle
Sepp, Mikk Tammepõld ja ansambel Lõõtsavägilased. Kui senistel
kontsertidel kasutati ajutist lava,
siis nüüd saab püsti statsionaarne. See ehitatakse osaliselt vana
maakivist lauda müüride vahele.
Lilleaasa
talu
ostsid
Tegelmannid 1990. aastal.
Nüüdseks on nad sinna endale
kauni kodu rajanud. Silma häiriva poollagunenud laudaga ei

Lilleaasa talu laululava hakkab juba ilmet võtma.
Kui koroonaviirus selleks ajaks taandub, saab
suve teisel poolel lava avamispidu pidada.
FOTO: ERAKOGU

osatud algul midagi peale hakata, ent kümmekond aastat tagasi
kerkis üles idee kasutada laudamüüre ära laululava rajamiseks.
Imukveres ja ümberkaudsetes
külades – Varbeveres, Imukveres
ja Roniveres – elab ju ühtekokku
paarsada inimest ning laululaval
korraldatavad sündmused annaksid neile põhjust kodunt välja tulla ja omavahel kokku saada. Ning
kaugema kandi rahvalgi tekiks
põhjus Imukverre tulla.
Esimene katse laululava ehitamiseks projektiraha saada nurjus,
ent Tegelmannid ei visanud püssi
põõsasse. Ja nüüd kerkibki rajatis Leader-programmi toel. Raha
taotlejaks oli Tiina ja Arne juhitav
MTÜ Look. Kogu projekti maksumus on umbes 72 000 eurot.
Sellest ligemale 35 000 eurot katab Leader-toetus, ülejäänu jääb
MTÜ Look ehk sisuliselt perekond
Tegelmanni kanda.
Eeltöö laudamüüride korrastamisel ja kindlustamisel tegid ära
kogukonna mehed. Laululava
projekteerisid Raivo Kotov, Aldo
Sidorov ja Indrek Mikk OÜ-st

JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE LAHTIOLEKUAJAD
ERIOLUKORRA TINGIMUSTES
Üldjuhul soovitame inimestel hoiustada jäätmeid kuni olukorra normaliseerumiseni koristuskohas. Ainult vältimatu vajaduse korral
tuleks ette võtta sõit jäätmekogumiskohta. Jäätmekogumiskohta minnes tuleb arvestada sellega, et koorem tuleb endal maha laadida.
Jäätmekogumiskohas saab arveldada sularahaga.

TASU eest,
arveldada
saab
sularahas

TASUTA võetakse vastu
Lahtiolekuajad
Kogumiskoht

2020 aprillismais

Jõgeva aleviku
jäätmekogumiskoht (Jõgeva
alevik, Poe tn 2a)

25.04 kell 9–12
02.05 kell 13–16
09.05 kell 9–12
16.05 kell 13–16
23.05 kell 9–12

elektri- ja
elektroonikaseadmed
(nt pesumasin, TV jne)

rehvid

x

x

vanapaber

pakend

x

x

ohtlikud
jäätmed

suurjäätmed (nt
mööbel, diivan,
vaip jne), 120 €/t

x

Haldaja, AS
Epler&Lorenz
kontakt

tel 742 1398

30.05 kell 13–16

Kuremaa
jäätmekogumiskoht
(Soomevere küla,
Tammemetsa tn 3)

Laiuse jäätmekogumiskoht
(Laiuse alevik, Siniallika
tee 5)

Siimusti jäätmekogumiskoht
(Siimusti alevik, Kaave
tee 5a)

25.04 kell 13–16
02.05 kell 9–12
09.05 kell 13–16
16.05 kell 9–12

x

x

x

x

x

tel 742 1398

23.05 kell 13–16
30.05 kell 9–12
25.04 kell 9–12
02.05 kell 13–16
09.05 kell 9–12
16.05 kell 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

16.05 kell 9–12
23.05 kell 13–16

teenusepakkujaid.
Et Tiina ja Arne Tegelmannil
laululava n-ö sisuga täitmisel
ideedest või oskustest puudu
võiks tulla, ei arva vist keegi, sest
mõlemad on kultuurivaldkonnas
tugevad ja kogenud tegijad. Ning
neile on suureks abiks ka nende
tütred Liisi ja Kadri, kellest esimene NUKU teatris etenduse juht,
teine Hollandis vabakutseline
laulja. Nüüdseks on loominguline meeskond täienenud veel Liisi
elukaaslase Hindreku ja Kadri
elukaaslase Timiga.
„Hakkame korraldama kontserte, etendusi, filmiõhtuid. Tuleb
kindlasti rahvalikke üritusi, ent
tahame jõudu proovida ka kammerooperi väljatoomisega,“ ütles
Arne Tegelmann.
Lilleaasa talu asub küll suurtest teedest-asulatest eemal, ent
kui põnevaid sündmusi pakkuda,
küll see siis üles leitakse.
RIINA MÄGI

Hoiame korda ka
erinevate jäätmeliikide
konteineris!
Jõgeva vallas on kehtestatud jäätmeveo piirkonnad, kus on kohustuslik jäätmeveoleping ja toimiv jäätmevedu. Tänan neid inimesi,
kes hoolimata sellest, mis piirkonnas elavad, on sõlminud või on
huvitatud sõlmima jäätmeveolepingu!
30.09.2021 lõpeb Jõgeva vallas korraldatud jäätmeveo hange. Uue veoperioodi eel vaatame kindlasti üle piirkonnad, kus
kehtestatakse kohustuslik jäätmevedu. Miks mitte kogu vald?
Piirkonna määramisel peab arvestama teeoludega. Mure ja probleem on pakendikonteineritega, kuhu on pandud olmejäätmeid.
Pakendiorganisatsioonid ei tühjenda olmejäätmetega täidetud
pakendikonteinerit. Seal, kus on väikese avaga konteinerid, pannakse olmejäätmekotid konteineri kõrvale. See olukord ei tulene
eriolukorrast, see probleem on pidevalt. 2020. aasta esimestel
kuudel on see probleem olnud Jõgeva linnas, Jõgeva alevikus,
Vaimastveres, Sadalas, Tõikveres ja Kuremaal.
Palun ärge pange olmejäätmeid pakendikonteinerisse ega
olmejäätmete kotte pakendikonteinerite kõrvale, vaid sõlmige
jäätmeveoleping, muretsege suurem mahuti või tellige lisatühjendamine. Jõgeva vallas on kohti, kus elanikud sooviksid rohkem
pakendikonteinereid, kuid ei ole võimalik nende soove täita, kuna
olemasolevad konteinerid on aeg-ajalt täidetud olmejäätmetega.
Jõgeva vallas (v.a Jõgeva linn) pakub teenust AS RagnSells
tel 606 0439 või e-post: info@ragnsells.ee
https://www.ragnsells.ee/klienditugi/
Jõgeva linnas pakub teenust AS Eesti Keskkonnateenused
tel 738 6700 või e-post: info@keskkonnateenused.ee
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht

23.05 kell 9–12
30.05 kell 13–16
25.04 kell 13–16
02.05 kell 9–12
09.05 kell 13–16

KOKO Arhitektid, ehitajaks on
OÜ Mekon Ehitus. Laval on 40
ruutmeetrit põrandapinda, mis
võimaldab sinna ära mahutada
ka väiksema orkestri ja solistid.
Lavatagustes abiruumides, mis
mõeldud eelkõige kontsertide ja
etenduste teenindamiseks, saab
aga muul ajal kogukonna rahvale töötube ja koolitusi korraldada. Senini on need aset leidnud
Lilleaasa talu elumajas. „Meil on
kogukonnas väga toredaid ja tegusaid inimesi, kes harjunud koos
käima,“ ütles Tiina Tegelmann.
Arne Tegelmanni sõnul on
laululava ehitusel küll ette tulnud väikesi eriolukorrast tingitud
seisakuid, ent loodetavasti saab
rajatis peatselt siiski valmis. Kui
ka elektri- ja haljastustööd tehtud
saavad, on võimalik lava suve teisel poolel avada. Pingid või toolid, millel publik istuda saaks,
tuleb esialgu laenata, tulevikus
on MTÜ-l Look plaanis oma toolid soetada. Heli- ja valgustehnika tuleb samuti rentida, ent selles
valdkonnas on oma maakonnas tublisid ja usaldusväärseid

x

x

x

x

x

tel 742 1398

TAIMI EESMÄE,
keskkonnaspetsialist

30.05 kell 9–12

Vaimastvere
jäätmekogumiskoht
(Vaimastvere küla,
Vaimastvere remondiruum)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tel 742 1398

x

x

tel 742 1398

23.05 kell 9–12
30.05 kell 13–16
25.04 kell 13–16

Palamuse
jäätmekogumiskoht
(Palamuse alevik,
Jäätmejaama)

Jõgeva jäätmejaam (Jõgeva
linn, Toominga 32). Saab
läbi Jõgeva Veevärgi kinnistu
(Toominga 34, Jõgeva linn)

02.05 kell 9–12
09.05 kell 13–16
16.05 kell 9–12
23.05 kell 13–16
30.05 kell 9–12

Kui eriolukorra reeglitega arvestatakse,
siis Jõgeva valla terviserajad ootavad
Koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal on paljud Jõgeva valla
elanikud asunud harrastama liikumist terviseradadel ning teisteski looduskaunites paikades,
mis sobivad sportlikuks ajaveetmiseks. Teadagi on praegu soovitav tervisespordiga tegeleda
üksinda või kahekesi ja kui ei olda
just ühest perest, peab inimeste
vaheline distants olema vähemalt
kaks meetrit.
Jõgeva vallavalitsuse sporditöö peaspetsialist Kaily Moones
ütles, et võrreldes liikumisaktiivsust nn “tavalisel ajal“ ja praegu,
võib kindlalt öelda, et see on
suurenenud. “Seda on parem
näha just Kuremaa terviseradadel, kuna seal saavad inimesed
märkida oma käigud stendile.
Kindlasti käiakse ka Virtuse radadel rohkem ja seda just linnarahva poolt kiire jalutusringi
tegemise eesmärgil. Kuremaast
rääkides võib näha, et väga palju
tullakse peredega, sest nüüd on
selleks tekkinud ootamatult vaba
aega ja on soov vahest ka toast
välja saada. Palju käiakse üksinda
ja käivad ka need inimesed, kes
muidu võib-olla poleks tulnudki, aga nüüd, eriolukorra tingimustes, leiavad uue ajaveetmise
võimaluse.”
“Kuremaa terviseraja ja sealsete liikumisvõimaluste eest hoolitsemisel on tänuväärset tööd teinud rajameister Andres Lippur,”
avaldasid arvamust terviseliikumist harrastavad põllumajandusteadlased ja kogukonna elu
edendajad Mati Koppel ja Reine
Koppel.
Erinevaid tervist edendavaid
sündmusi on Kuremaa järve
matkaradadel korraldanud ka
Kuremaa külaselts, kus tegusaks
spordiala korraldajaks kohaliku
elu patrioot Raul Soodla.
Kaily Moonese sõnul on terviseliikumise aktiviseerumisel
oma osa ka kevade saabumisel.
“Ilusate ilmadega kipuvad inimesed ikka rohkem välja ja loodusesse. Tihtipeale ei soovita minna
kaugele, kuid on soov veidi liikuda ja siis ongi hea valida, millisele terviserajale minna. Võimalusi
Jõgeva vallas liikumiseks on palju
ja kindlasti on hetkel parem, kui
kõik ei kogune samadele radadele, vaid kasutatakse erinevaid
kohti,” lisas ta.
“Tänasel päeval on liikumine
suur kingitus iseendale, aga oluline on järgida kehtestatud eriolukorra tingimusi ja nõudeid, et me
saaksime seda varsti teha piirangutevabalt,” toonitas Moones.
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Kiigemetsa
kooli luuletus

Laiuse Jaan Poska
põhikooli luuletus

Ole terve, ole hoitud!
Püsi kodus, nagu nõutud!
Pese hoolsalt oma käsi,
ei siis viirused Sind räsi.
Kui aga välja lähed Sa,
ära möödu teistest lähedalt,
vaid kahekesi lahedalt
käige kahemeetrise vahega.
Need on kriisi-aja soovid,
et meist võitu ei saaks COVID.
Näita, et Sa tõesti hoolid,
siis peagi avatakse koolid.
RIINA LAIDVER,
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kasvataja
Jõgeva linnas asuval Virtuse terviserajal saab teha mõnusa
jalutuskäigu või jooksuringi. FOTO: JAAN LUKAS
Küsisin temalt, kuidas radadel
eriolukorra nõudeid täidetakse.
“Ei julge öelda, et täidetakse sajaprotsendiliselt, kuid võib öelda,
et nendega ikkagi arvestatakse.
Virtuse rada on lühem ja seal on
teise inimesega kohtumise võimalus kindlasti suurem. Kuna
rada on ka linnas, siis võib olla
ahvatlus minna sinna koos sõpradega. Või siis trehvatakse jalutamise ajal tuttavaga ja jäädakse
lobisema. Samas on seal suur võimalus, et keegi märkab reeglite
rikkumist ja see mõneti distsiplineerib.” lausus Kaily Moones.
Ta tõi välja, et Kuremaa terviseradadel liikudes on eriolukorra nõuetest kindlasti lihtsam
kinni pidada, kuna seal on palju
erinevaid radu ning võimalused
teiste inimestega kohtumiseks
kordades väiksemad. Pigem võib
Kuremaa probleem olla see, et
sinna minnakse üldjuhul autoga
ja väljasõit sõpradega on kindlasti huvitavam, kui minna üksi.
“Praegu võiks sellised sõpradega
kokkusaamised lükata edasi ja
väljasõite teha loodusesse pigem
perega või üksi. Eriolukorra järgimine on meie kõigi kohustus, sest
nii suudame me kaitsta ennast,
oma pereliikmeid ja sõpru. Täna
ei saa me loota, et meie töö teeb
ära keegi teine, seega hoolime
endast ja teistest ning tegutseme
vastavalt eriolukorra nõuetele ka
terviseradadel liikudes,” sõnas
Moones.
Kuremaa terviseraja suur
lisandväärtus on tema sõnul

looduses viibimise võimalus, mis
annab igale tegevusele hoopis
uue tähenduse. “Usun, et paljud
tulevad radadele ainuüksi selle
võimaluse nautimiseks. Kui rääkida veel ka sotsiaalsetest võimalustest, siis terviserajad on ju
üldiselt olnudki sõpradega ja perega koosolemise ja -tegutsemise
kohaks,” märkis Moones.
Reine ja Mati Koppel kiitsid
ka rada, mis viib Jõgeva alevikust Linnumetsa. Seal käivad
nii nemad kui ka teised ümbruskonna inimesed tervisesporti
harrastamas. Nende arvates on
head võimalused tervislikuks ajaviiteks ka Kassinurme mägedes.
“Populaarne on ka rada Siimustis,
kunagise laululava läheduses.
Ehk võiks kunagi mõelda sellise
terviseraja ehitamisele, mis viiks
Jõgevalt Siimustisse,” arvas Mati
Koppel.
Tervisesporti harrastatakse
erinevates Jõgeva valla paikades. “Luua kandis kasutatakse liikumiseks erinevaid radu.
Lemmikuteks on eelmise suve
lõpus pikenduse saanud kergliikustee ning Prossa järve äärde
viiv tee. Liikumisvõimalusi pakub Luua park oma teeradadega
ning pikema distantsi soovil tehakse ring läbi Ehavere endiste
suusaradade piirkonna,” ütles
Luua külaseltsi üks eestvedajaid
Kristiina Raja.
JAAN LUKAS

16. märtsil mõtlesin,
endamisi ütlesin:
oh õnnekest, oh vedamist!
30. märtsil arvan,
ennast kirun:
oh õnnetust, oh viletsust!
Elu möödub arvutis
kas või tundi kaksteist.
Üks töö on teisel kannul!
Enam ma ei taha,
valutab mul pea.
Arvutimänge vihkan juba!
Mina tahan kooli,
seal on, kes must hoolib.
Koolikell mind tundi kutsub!
Igatsen ma sõpru teisi,
oma häid kaaslasi.
Koolipink mind hüüab!
Kui kord juhtub ime,
kaotajaks jääb juhus pime.
Kohtume taas koolis!
Kunagi ei hiljaks siis ma jää,
koolitööd ei meelest läe.
Õpin iseendale!
Laiuse Jaan Poska põhikooli õpilane

Kiigemetsa Kooli 6. klassi (lihtsustatud
õppel olevate õpilaste klass) õpilased said
distantsõppel eesti keele tunni ülesandeks teha
kasvataja Riina Laidveri luuletusest ärakiri
ja illustratsioon. FOTO: KIIGEMETSA KOOL

Distantsõppest Laiuse Jaan Poska põhikoolis

25.04 kell 9–12
02.05 kell 13–16
09.05 kell 9–12
16.05 kell 13–16

23. aprill 2020

avatakse uuesti 05.05.2020

Jäätmejaama tel 776
2815, AS Epler&Lorenz
742 1398 (tööpäeviti
9.00–16.30)

Jäätmekogumiskohtadesse palun tuua ainult neid jäätmeid, mis on märgitud "x". Need, mida ei ole, palume viia hetkel Torma prügilasse, kus võetakse erinevaid jäätmeliike vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Torma prügila kodulehel ei ole infot eriolukorra
kohta. Torma prügila (Mustvee vald, Võtikvere) on avatud E-R 9–18, L 9–16.

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

Kes oleks võinud arvata, et õpetajate poolt aasta tagasi läbitud
pikk ja põhjalik digipöörde koolitus nii õigel ajal toimub. Kes oleks
võinud arvata, et e-riigiks tituleeritud Eesti selle tiitli väärilisust nii
pikalt ja pea sajaprotsendiliselt
tõestada saab. Kes oleks võinud
arvata, et kujutlus tulevikust, kus
õpikeskkond ongi veebi kolinud,
juba praegustele põlvkondadele
reaalselt kätte tuleb.
Neid mõtteid teemal „kes
oleks võinud arvata” võiks mõelda veelgi. Teod on aga need, mis
praeguses eriolukorras hakkama
saamist näitavad. Hariduse andmisega õpetajad igatahes hätta ei
jää. Kuuldes uudist tundide viimi-

sest distantsõppele, ei tekkinud
õpetajate seas mingitki paanikat,
et mismoodi siis nüüd ja millega.
Asuti läbi mõtlema variante, kuidas kasutada juba teadaolevaid ja
läbiproovitud keskkondi, mis ka
õpilastele tuttavad ja lihtsad. Kel
oli mure, kas saab koduse arvutiga tunde läbi viia, sai koolist võtta
kasutamiseks sülearvuti.
Kui paar esimest nädalat sai
õppetöös pidada valdavalt kordamistunde ja piisas ka Stuudiumi
keskkonnast, siis edasi tuli juba
kasutusele võtta erinevad veebikeskkonnad ja videotunnid.
Tekkis vajadus õpilastega nn silmast silma suhelda ja kasutada
videosuhtlusplatvorme, et õpeta-

ja saaks keerulisemaid asju lahti
seletada. Selleks tegime koos nii
mõnegi aineõpetajaga proovitunni, et kõikvõimalikud nupud ja nipid läbi proovida, enne kui õpilastega reaalselt toimetamiseks
läheb. Mulle endale on see samuti
pakkunud uusi väljakutseid, õpin
ka ise palju uut ja vajalikku. On
tulnud ette, et samal ajal, kui toimub tund videoplatvormi keskkonnas, suhtlen ise teise programmi abil mõne õpilasega, et tal
aidata heli ja pilt toimima saada.
Õpetajad küsivad ka Stuudiumi kaudu üksteiselt, mida keegi
kasutab ja ehk oskab kolleeg midagi tõhusamat soovitada. Väga
positiivne on see, et programmide

valikul on arvestatud õpilastega,
et mitte asja väga kirjuks ajada
ja samade klasside puhul kasutatakse ühte platvormi. Nii näiteks on õpilastel matemaatikast
väga hea ülevaade, kui õpetaja
videotundides ette joonestab,
mõõdab ja nurki määrab ning
valemeid selgitab. Tavapärase
õpiku ja töövihiku asemel saab
kasutada elektroonset Opiqu
keskkonda, kus õpetajad saavad
koheselt kontrollida tehtud töid.
Võõrkeeleõppeks ja sõnavara harjutamiseks on head Quizleti ja
Quizzizi veebikeskkonnad. Need
keskkonnad võimaldavad ka teisi aineid õppida, eriti kui õpetaja
on ette valmistanud valikvastus-

tega küsimused. Õpilased saavad
oma teadmistest aimu soorituse
protsendi järgi. Hea keskkonna
veebitundide pidamiseks on meie
õpetajad leidnud Zoomi näol.
Kuna klassid ei ole suured, siis
mahuvad õpilased kenasti veebitundi ja ekraanile. Tore on jälle
koos olla, üksteist näha, tõsist õppetööd teha. Aga tore on ka nalja
visata või tutvuda mõne õpilase
neljajalgse lemmikuga, kes tundi
trüginud.
Mõned korrad on vaja olnud
tegeleda õpilaste puhul ka ununenud paroolidega, aga see on muul
ajalgi tavapärane. Rõõmu on
valmistanud ka see, et õpilased
pole unustanud õpitud reegleid

ja saadavad enamasti korrektseid
ja arusaadavaid e-kirju. Ka lapsevanemad küsivad julgelt abi, kes
helistab, kes kirjutab.
Digikeskkond on tõestanud
ennast õpi-, töö- ja kommunikatsioonikeskkonnana, kuid paraku
ei asenda see sotsiaalset suhtlemist. Ilmselt hõiskaksid juba paljud õpilased, õpetajad ja lapsevanemadki – elagu kool!
RAIN SIREL,
Laiuse Jaan Poska põhikooli
haridustehnoloog ja infojuht
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ud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja enese täiendamiseks.

vitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle lõpetamisest, siis helista palun
1550, 53325325, 5241754 või kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.
arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

•
•

e pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas. Õppetöö on õpilastele tasuta.

etakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja õpetajate toas.

•

svanute Keskkool

TÄHELEPANU

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.

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle
jäänud lõpetamata.

pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

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

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.
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva
linnas. Õppetöö on õpilastele tasuta.
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja
õpetajate toas.

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

KOKKAMINE
KARANTIINIS
Ilma piiranguteta toiduvalmistamise
võistlus!
Lase oma fantaasia lendu ning valmista midagi,
mida oskad või üllata ennast ja oma
pereliikmeid.
NB!Toitu süüakse silmadega, aga mitte alati!
Jäädvusta oma kunstiteos enne söömist pildile.

Maagaasi müük
Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete
paigaldus, hooldus ja remont

RETSEPTID JA FOTOD TOITUDEST
SAATA KAILY.MOONES@JOGEVA.EE

Kenneth Meitus
Lysette Kumm
Mirell Pärn
Marily Tuka

05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
28.03.2020

Jõgeva vallavolikogu
ja -valitsus õnnitlevad
aprillikuu juubilare!
Vello Väimla
Ilmar Reimann
Arvo Virkunen
Vello Volmre
Raimo Kalm
Ain Vahtra
Arvo Kornel
Georgi Sumin
Ants Bender
Georgi Korol
Maie Tobreluts
Galina Verret
Ursula Kornel
Endla Väär
Peeter Lill
Milvi Nikkareva
Veera Funtikova
Aive Makkar
Maie Mägi
Nadežda Pärn
Virve Orula
Pilvi Pluum
Eha Mangus
Veli Olavi Nykänen

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Emilie Kullamä
Luise Lääne
Rein Kallas
Rimma Zaslavskaja
Silvia Veinberg
Ants Ispravnõi
Malle Sabas
Zinaida Jegorova
Valentina Voronova

80
80
85
85
85
85
85
90
90

Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja
hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning haljastusteenused
Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd

Põnevamad saavad märgitud ja auhinnatud!
Nädalakokkuvõtted avaldatakse Jõgeva FB lehel
ja võitjad selguvad laikide põhjal.

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!

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.

Jõgeva
taaskasutuskeskus
ootab külastajaid!
Ole keskkonnasõbralik ning anna oma vanadele asjadele uus elu või soeta soodsalt
midagi sobilikku selga või koju!
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.
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäeviti kella 8.00–16.00.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Hind 26 000 eurot.
Info: 5817 2199
Hea Jõgeva valla noor või vana

LEIA OMA KOHT VÕI RADA
On aeg, kus võiks avastada enesele kohti ja hetki,
milleks varem ei pruukinud aega olla!

Müüa lõhutud
küttepuud. Tel 5345
7403 ja 5340 3583.

1. Kõige olulisem! Ole valmis tossud jalga panema ja üksinda
välja minema.
2. Leia sobilik marsruut. Vali enda jaoks olulise tähendusega
koht või rada. Võib olla ka lihtsalt midagi ilusat.
3. Pole vahet, kas jala või rattaga. Oluline on jälgida pikivahet.
Ära lähene teistele kõndijatele.
4. Sihtkohta saabumisel on aeg see jäädvustada fotona
(kehtib ka tee peal märgatud ootamatute hetkede kohta).
5. Naudi loodust ja värsket õhku - endiselt üksinda !

Kirik on avatud palve- ja mõtisklusvõimaluse jaoks pühapäeviti
kella 11–14. NB! JÄRGIDES KÕIKI ÜLDISELT KEHTIVAID
PIIRANGUID SAAB KIRIKUS OLLA KORRAGA 1–2 INIMEST.
Jumalateenistused jt üritused on määramata ajaks edasi lükatud. Lisainfo: 5360 1305

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Põnevamad kohad/rajad ja ilusamad hetked/fotod
saavad auhinnatud!!!
Lisa juurde kirjeldus, miks just see koht või rada.
Saada oma fotod (3-5 tk) ja rajakirjeldus meilile: kaily.moones@jogeva.ee

EELK JÕGEVA
KOGUDUSE TEADE

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

Indrek Senner
Margarita Porro
Ülo Palmiste
Ester Kuusk
Alvi Kuusik
Vello Ustav
Kalev Luik
Juhan Ruus
Ene Kase

06.10.1974–12.04.2020
25.11.1934–11.04.2020
30.10.1950–10.04.2020
04.11.1932–08.04.2020
20.07.1938–04.04.2020
12.07.1938–04.04.2020
17.11.1939–03.04.2020
02.04.1927–01.04.2020
19.09.1933–30.03.2020

