Jõgeva valla sotsiaalvaldkonna arengu- ja tegevuskava 2021-2028 aruanne
Jõgeva valla sotsiaalvaldkonna 2021. aasta sisulise töö aruanne koos analüüsiga on kajastatud
lisatud dokumendis „Jõgeva valla sotsiaalvaldkonna sotsiaalhoolekande korralduse 2018–2021
analüüs“. Nimetatud analüüs oli sotsiaalvaldkonna arengu- ja tegevuskava 2021–2028 koostamise
aluseks ja on selle lisa. Analüüsi on täiendatud 2021. aasta andmetega.
Allpool anname ülevaate, mida sotsiaalosakond ja sotsiaalvaldkonna hallatavad asutused (Siimusti
Lastekeskus Metsatareke ja Jõgeva valla Hoolekandekeskus) on teinud 2021. aastal lisaks
põhitööle täiendavalt juurde „Sotsiaalvaldkonna arengu- ja tegevuskava 2021–2028“ meetmete
täitmise vaates.
Meede 1 - Sotsiaalsüsteemide tugevdamine ja arendamine, teadlikkuse tõstmine
Pikaajalistele toimetulekutoetuse taotlejatele pakutakse koostöös täiendavaid teenuseid nagu
näiteks võlanõustamisteenust. Minnakse samm-sammult koostöös abivajajaga integreeritud
teenuste ja toetuste süsteemile, kaasates koostöös Eesti Töötukassat nende teenuste
võimaldamisega.
Meede 2 - Väärika vananemise toetamine
Jõgeva valla eakaimate kodanike õnnitlemine (Salme Nurk 103 ja Linda Helm 100) ning koostöös
Siimusti piirkonna sotsiaalhooldustöötaja toetusel ning organiseerimisel paranesid eaka
elutingimused märkimisväärselt.
Covid-19 pandeemia tingimustes tegelesid sotsiaalosakonna ja Jõgeva valla hoolekandekeskuse
töötajad sihtrühmade teadlikkuse tõstmisega antud teemal ning igapäevaelu korraldamisega,
sealhulgas toidu ja ravimite koju toomisega kui ka vaktsineerimise ja testimise korraldamisele
kaasa aitamisega.
Sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekti „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“
raames toimus Jõgeva vallavalitsuse mõttekoda „Kuidas suurendada vanemaealiste sotsiaalset
aktiivsust, iseseisvust ja riigist sõltumatust?“. Tegemist on koostöö vormiga Eesti Avatud
Ühiskonna Instituudi ja Jõgeva VV vahel.
Meede 3 - Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomine kogukonnaelus osalemiseks
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda kolis oma tegevuse uutesse ruumidesse, kus oli probleemiks
ratastooliga ligipääsetavuse tagamine. Sotsiaalosakond laenutas antud probleemi lahendamiseks
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojale relsid, mille abil pääsevad ratastooli või rulaatorit kasutavad
inimesed oma organisatsiooni ehk tagati ligipääsetavus ja tagati võrdsed võimalused.
Erivajadustega inimesed õppisid tuleohutustarkusi kahel päev Jõgeva linnas, Torma ja Palamuse
alevikus. Koolitused toimusid MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskuse ja Jõgeva Vallavalitsuse
käivitatud ohutuskoolituse projektist „Õnnetuste ennetamine 2021“. Rahastas Päästeamet ja
koolitas OÜ Tartu Tuli.
Torma ambulatooriumisse paigaldati koostöös vallaga liikumisraskustega patsientide paremaks
teenindamiseks ning ligipääsetavuse tagamiseks invatõstuk.
Toimus nägemis- ja liikumispuudega inimeste kodude kohandamine.

Suure abivajadusega klientidele korraldati mittesüttivate voodiriietega varustamine ja
suitsuandurite/vinguandurite paigaldamine koostöös Päästeametiga.
Meede 4 - Töötutele ja kriisi sattunud inimestele esmavajaduste tagamine
Koostöös Avatud Ühiskonna Instituudiga avati esimest korda Jõgeva Tööklubi (sisulist tegevust
juhtis Mai Treial), mille põhieesmärgiks oli osalejate tööle aitamine.
Meede 5 - Laste ja perede heaolu tagamine ning õiguste kaitse
Siimusti Lastekeskus Metsatarekese 2019. aasta lõpus alanud koostöö Ameerika Ühendriikide
saatkonnaga Silvi hoone rekonstrueerimiseks on jõudnud projekteerimis- ja ehitustööde
hankelepingu sõlmimiseni. Lepingu maht on 300 tuhat dollarit ning leping on Ühendriikide Armee
Inseneride Korpuse poolt Silvi hoone renoveerimiseks ning tööde teostajaks on rahvusvahelise
hanke võitnud Pakistani ettevõte Shreeji Construction Compani.
Lastekaitse valdkonna peaspetsialist ning lastekaitse vanemspetsialist osalesid üleriigilises
lastekaitsetööd tutvustavas ja analüüsivas küsitluses, mille tulemusi kajastati mitmes Eesti
väljaandes näiteks avaldati Maalehes nende arvamust artiklis „Koroonaviirusega on lahus elavate
vanemate vaidlused laste üle kasvanud“.
Koostöös Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi noorte- ja laste psühhiaatriaosakonnaga laiendati
Jõgeva valla vaimse tervise õe teenus maakondlikuks teenuseks ning ühise koostöö tulemusel käib
alates eelmisest aastast 1 kord kuus vastuvõtte tegemas (Jõgeva linnas) lastepsühhiaater Repo
Reigo.
Alustati vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ projekti tegevustega. Tegemist on nelja kuulise
koolitusprogrammiga 2-8 aastaste laste vanematele, kes soovivad tuge ja õppida, kuidas laste
kasvatamisega paremini toime tulla.
Siimusti Lastekeskus Metsatareke avas tasakaaluliini ja rannatenniseväljaku koostöös valla ja
asutuse pikaajaliste toetajate koostöö tulemusena.
Jõgeva valla, Politsei- ja Piirivalveameti ning prokuratuuriga koostöös käivitati koostööprojekt
„Puhas tulevik“.
MTÜ Jõgevamaa Tugikeskuse ja valla ühisprojekt „Jõgeva valla laste heaolu edendamise foorum“.
Ühisprojekti eesmärkideks on saada parem ülevaade Jõgeva valla lastele suunatud sotsiaal- ja
haridusteenuste pakkujatest ja nende teenustest ning senistest koostöökogemustest erinevate
osapoolte vahel.
Meede 6 - Elanike rahulolu tõstmine läbi kvaliteetsete avalike teenuste ja ennetustegevuste
Jõgeva valda külastas Alaverdi omavalitsuse delegatsioon Armeeniast ja Samtreida linna
delegatsioon Gruusiast, kelle tutvustati Jõgeva valla sotsiaalhoolekande korraldust ning tutvuti
kahe valdkonna hallatava asutuse (Siimusti Lastekeskus Metsatareke ja Jõgeva valla
Hoolekandekeskus) tööga.
Lastekaitsetööd tutvustav ja elanikkonna teadlikkust tõstev artikkel maakonna ajalehes Vooremaa
pealkirjaga „Lastekaitsetöö viljad ei valmi kohe. Tulemusi võib näha alles aastate pärast“.

Sotsiaalministeeriumi ja Jõgeva valla vahelise koostöö raames oli hoolekandeosakonna nõunik
Tea Varrak nädal aega sotsiaalosakonnas praktikal ning sai põhjaliku ülevaate sotsiaalosakonna
tegemistest, eriti toiduabi saamise ja jagamise korraldamisest.
Kesk-Eesti Välitööde raames korraldati sotsiaalvaldkonna päev, kus oli kaks teemaplokki:
1. KOV sotsiaalteenuste arendamine ja riigi ning ESF võimalused – kitsaskohad ja vajadused.
2. Sotsiaalhoolekande korraldamine – üldhooldusteenuse rahastamine.
Ettekanded olid alljärgnevatel teemadel:
KOV sotsiaalkaitse rahastamisest läbi toetus-ja tasandusfondi – Andrus Jõgi,
Rahandusministeeriumi
kohalike
omavalitsuste
finantsjuhtimise osakonna
nõunik
Andrus.Jogi@fin.ee
KOV võimalused ja vajadused sotsiaalkaitse eelarve kujunemisel –, Jõgeva Vallavolikogu esimees
Peep Põdder peep.podder@jogeva.ee
Integreeritud teenused ja teenusdisaini vajadus – Triin Vana, International Supervision and
Coasting Intitute õppejõud ja EQUASSE sotsiaalteenuste kvaliteedi konsultant
elektronpostiaadress triin.vana@isci.ee
Ülalpidamiskohustuse arvestamine üldhooldusteenuse eest tasumisel - Ivar Sikk
hoolekandeosakonna juhataja Sotsiaalministeerium ivar.sikk@sm.ee
Ülalpidamiskohustus läbi kohtupraktika
– Triin Niinemets Tartu Maakohtu kohtunik
Triin.Niinemets@kohus.ee
Üldhooldusteenuse korraldamine KOV-s – Livia Kask Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti
juhataja livia.kask@viljandi.ee
Seminaril osalesid ministeeriumite (SOM, JUM, RAM) ametnikud, nõunikud, KOV
sotsiaaltöötajad, valitsuse ja volikogu liikmed, Ülikoolide sotsiaalteaduste õppejõud jne.
Sotsiaalvaldkonna päevast võtsid osa sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja siseminister Kristian
Jaani.
Sotsiaalhoolekande korralduse põhimõtted
• Jõgeva vallas on professionaalsed ja motiveeritud sotsiaaltöötajad ning toimiv
sotsiaalhoolekandekorraldus ning võrgustikutöö.
• Jõgeva vallas on sotsiaaltöö väärtustatud.
Jõgeva vald tunnustas taasiseseisvumispäeval tublisid tegijaid, sealhulgas Liivi Noormägi
(asjatundliku ja pühendunud töö eest lastekaitsevaldkonnas, Aimi Leino (väga hea töö eest
sotsiaalvaldkonnas), Aime Meltsas (panuse eest kriisikomisjoni töösse).
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustas Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval
maakonna teenetemärgiga „Jõgevamaa Kuldristiga“ sotsiaalosakonnajuhataja Aime Meltsast.
Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon tunnustas vabariiklikul tasandil sotsiaalvaldkonna töötajaid
ja Jõgeva vallas said tunnustuse „Aasta lastekaitsetöötaja“ tiitli Liivi Noormägi ning
nominentidena said tunnustuse sotsiaaltöö peaspetsialist (toetuste valdkond) Luule Palmiste (aasta
võlanõustaja) ja sotsiaaltöö spetsialist Mari-Liis Nuut (aasta sotsiaaltöötaja), tegevusjuhendaja
Anne-Lea Sarapuu (aasta tegevusjuhendaja), tugiisik Ülle Valgemäe (aasta tugiisik), vaimse
tervise õde Inga Veri (aasta koostööpartner), Siimusti piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Ülle
Aduson (aasta hooldustöötaja).
Eelmisel aastal viidi läbi esimene sotsiaalvaldkonna rahuloluküsitlus. Küsitlusega soovisime teada
saada inimeste kogemuste alusel, kuidas ollakse rahul sotsiaalosakonna teenuste, toetuste ja
lastekaitse valdkonna tööga.

