TEATAJA
JÄRVA
Neljapäev,

www.ehituspuit.com

TÄNA

Sise-ja välisvoodrilaud,
terrassilaud, ehituspuit
“veo võimalus.
'

PAIDE, PRAAMA.

Avatud E-R 9-17, nüüd ka LAUPÄEVITI 9-15!
Info 503 0452, 510 5565, invester@invester.ee

7. mai 2020

•

<

t
WF

f

Hind 1,39 €

NR 53

Mnr
L
■

jarvateataja.ee

telli emale

lilled!

Suur-Aia 25, Paide
Tel 385 2056, 5348 3999.
E-R 7.30-17.30-L-P 9-15

Droonid kontrollisid ja manitsesid
piirangutest üleastujaid
Tiit

Reinberg

eT isipäevapärast-

lõunal
oliJärva-

drooniopemaal
ratsioon,
millist
pole

w .jte

varem
siinmaal

Lennumasinad
nähtud.
kontrollisid,
peavad inimesed kinni
kuidas

eriolukorra nõudest liikuda koos

ainult kahekesi

videot

ja hoida teistega

kahemeetrist vahet.
15 ajal oli Türi
kõrgeimas
valla Pala küla
kohas
bussi ja politseiautot. Tee
ääres põllul lebas masin,mida
Üleeile kella

ja

pilte

mitu

võib nimetada drooni

ja

Va ta

lennuki

ristandiks.
Viie
meetri pikkuse tiivasirutusega lennumasinal on viis
propellerit ja võimsust nii pal-

ju, et see võib õhus püsida kuni
kolm tundi.

Threod

Systemsiväljaõppe ja

testimisosakonna ülem Ivo Kõiv
selgitas, et masin võib tõusta kuni 1500 meetri kõrgusele ja sõita
saatebussist kuni 50 kilomeetri
kaugusele. Masin on varustatud
inimeste otsimiseks vajami-

neva soojuskaamera kuika tanii

valise kaameraga, mis edastab
otsepildi

2

saatebussi.

Kõivütles, et teisipäeval 2 +
reegli täitmist jälgida polnud

lennumasinal esimene kord koroonaviiruse vastu võitlemisel,
sest sama masin vedas ka Hiiu-

maalt koroonaproove mandrile.
Teisipäeval oli selle ülesan-

ne sõita kilomeetri kõrgusele

ja

edastadasealt saatebussi pilt,
kuidas inimesed vahemaanõu-

deid täidavad. Droon saadeti taevasse Pala külast seetõttu, et ta
saaks Paide ja Türi linnal pilgu

Kuigi masin lendas kilomeetri
kõrgusel, oli pilt, mida ta saateautosse edastas, kvaliteetne.

peal hoida.

Hetk pärast seda, kui lennu-

Kõiv selgitas, et kui lennumasin avastab, et ühes kohas on
koos rohkem kui kaks inimest ja
nad ei hoia nõutavat kahemeetrist vahet, siis edastab ta koha
koordinaadid teisele, väiksemale
droonile, kes sõidab juba madalamalt samasse kohta ja annab
inimestele teada, et kogunemised
on keelatud ja tuleb hoida vahet.
Samuti said kilomeetri kõrgusel lendavalt lennumasinalt

masin oli Paide kohale tõusnud, avastas ta, et Paides Lai 33
korvpalliplatsil on palju lapsi.
Kohapeal selgus, et see polnud
lihtsalt noorte kogunemine, vaid
üle pika aja oli seal esimene korvpallitreening ja juhendajatepilgu
all hoidsid lapsed ka distantsi.
Paide politseijaoskonna juht
Margus Toomsalu selgitas, et ettevõtmise mõte polnud inimesi
trahvida, vaid kutsuda reeglite
rikkujad korrale. Samuti oli see
kohalikele politseinikele hea õppus, kuidas moodsaid lennumasinad oma töös kasutada.

samasugust teavet politseipat-

rullid, kes käisid samuti piiranguid rikkunud inimesi korrale
kutsumas.

Toomsalu sõnas pärast õppust, et jäi igati rahule. Sama
ei saanud ta öelda Paide ja Türi
inimeste kohta, sest droon oli
avastanud omajagu rikkumisi.
Toomsalu sõnas, et kui jahedate ilmadega oli inimesi õues
vähe ja needki hoidsid tublisti
distantsi, siis esimesed soojad
ilmad on inimesed välja meelitanud ja paljudel on kahjuks
vahemaareegel meelest läinud.
Toomsalu toonitas, et kuigi
piiranguid on hakatud leevendama, siis kahe meetri nõue kehtib
endiselt ja seda tuleb inimestel
täita. Et linlased märkasid droonide lendu, loodabki Toomsalu,
et see aitas neile nõudeid meelde
tuletada.

DMITRI KOTJUH
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ARVAMUS
JÜRI RATAS

HINNANG

peaminister

JÄRVA AUTOKOOL

Eriolukorra tõttu jäi ära 1. mail Paide kesklinnas
korraldatav laste jalgrattavõistlus.
Võistluse maskott jõehobu Hipo on harjunud
alati mai esimesel päeval keskväljakul lastega lustima ja nagu Järva autokooli Facebooki lehelt näha
võis, oli Hipo ka seekord kohal. Kahjuks üksinda.
Autokool on andnud teada, et laste jalgrattasõit tuleb esimesel võimalusel, kui piirangud on
leevendunud.

PILK AJALUKKU
Päinurme internaatkool on esimene riigikool, millega Riigi Kinnisvara aktsiaselts hakkab Eesti majandusseisu paranedes tegelema. Kavas on vana maja
lammutada ja ehitada uus õppehoone.
Päinurme internaatkoolis õpib 77 last

Pole tähtis, mis värvi on kass, kui ta hiiri
püüab. Minu juhitav valitsus ja kõik selle asjasse puutuvad ministrid töötavad Rail Balticu
valmimise nimel, nagu see sai koalitsiooni
moodustamise ajal selgelt kokku lepitud.

Toit ja arstiabi peavad olema

võrdselt kättesaadavad

Järva-

maalt, Jõgevamaalt ja Lääne-Virumaalt.
Päinurme internaatkool on oodanud kannatlikult uut hoonet mitu aastat, seetõttu pole ka praegusse majja oluliselt raha paigutanud.
Kolmapäeval kooli külastanud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas sõnas, et veidi tuleb veel
kannatada. Maavanem Tiina Oraste ajaveebi järgi
lubanud Lukas, et riigi rahandusolukorra paranedes
teeb Riigi Kinnisvara aktsiaselts algust Päinurme
internaatkooli uue hoone ehitusega ja vana koolihoone lammutatakse.
Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibürookonsultant Rein Joamets märkis, et Riigi
Kinnisvara aktsiaseltsiga sõlmitud raamlepingu koolidest on Päinurme kavandatavatest ehitistest ootel
esimesena. «Kui rahandusministeeriumilt ehituslimiit
saadakse, alustatakse kohe ka toimingutega,» ütles
ta. «Eeldatavalt tuleb see järgmise aasta alguses.»
Päinurme internaatkooli direktor Eevi Tüüna

lausus, et talle valmistas rõõmu haridus- ja tea-

dusministri kinnitus, et kooli õppehoone on Riigi

Kinnisvara aktsiaseltsi ehituskavades riigikoolide

seas esikohal.
Tüüna teada peaks projekteerimine algama järgmisel aastal ja ehitus on kavandatud 2012. aastasse.
«Uus hoone võimaldab luua nüüdisaegseid arengutingimusi ka liitpuuetega lastele ning välja arendada
rehabilitatsiooniteenuste süsteemi,» selgitas ta.
Järva maavanem Tiina Oraste lausus, et Päinurme internaatkool on halvas seisus, seega oli mi-

nisterLukase kinnitus uue hoone ehitamisekohta
väga oluline. «Usume seda jaa-sõna, kuigi täielik
kindlustunne tuleb ikkagi siis, kui juba konkreetselt
päev (ehituspäev – toim) on teada,» lausus ta.
Oraste tunnistas, et teda ministri sõnum rõõmustas ja ta on rahul, et uus maja ehitatakse samasse
kohta, kuigi kaaluti võimalustviia kool mujale. «Va-

hepeal mõeldi, kas sellist erivajadustega laste kooli
on üldse eraldi vaja,» lausus ta. «Meie kogemus näitab, et on tarvis, sest seal tegelevad lastega spetsialistid ja õpilased saavad eluks vajalikke sotsiaalseid
oskusi, lapsi ainult ei õpetata, vaid valmistatakse
eluks ette.» JÄRVA TEATAJA, 24. APRILL 2010

Postimehe digilehes sai vastata küsimusele «Millise hinnangu annate peaminister Jüri Ratase tööle?». Oma arvamust
avaldas üle 9000 lugeja.

Pigem hea 37%
Väga hea 23%
Pigem halb 19%
Väga halb 12%

Ei oska öelda 9%

pordiks, siis nüüd on need mahud juba languses ja langevad

liidriks.

paraku veelgi.

Sellega seoses oleme teinud
valitsusele ettepaneku maksutõusu moratooriumiks järgneval
kahel aastal. Peame omamaise
toidutootmisekestlikkuse seisukohalt väga oluliseks plaanitava
plastimaksu, pakendimaksu, pa-

Kuna toidutööstusse jõuab
kriis hilinemisega, on toiduliit
taotlenud valitsuselt töötasutoetuse perioodi pikendamist ning
ringvõlgnevuste katmiseks uut
siseriiklikku toetusmeedet.
Kõigi nende teemade kõrval

Liiduga õnneks toiduga omavarustatus suhteliselt suur – meil
on kala, teravilja ja piima rohkem, kui suudame tarbida. Kui

tegelevad tööstused sellega, et

vaadata teisi kategooriaid, siis

kendiettevõtjatele jäätmeseadusest laiendatud tootjavastutuse
lisanõuete ning Green Dealist

tulenevatekohustuste kehtestamise peatamist.
Leiame, et makse tuleb
vaadelda tervikpaketina, mitte eraldi igat kaudset maksu

Sirje Potisepp

plaanides ning hajutades

toiduliidu juhataja

sel-

ruse tõttu suletud, on
toonud väga selgelt
esile asjaolu, et omamaisel toidutootmisel
on Eesti elanike kriisiolukorras ellujäämisel ja sellest väljumisel oluline

lega tähelepanu tervikpildilt ja
mõjudelt toiduainete ning jookide hindadele.
Üks oluline probleem toidutööstustes on praeguses kriisiolukorras ka kaubanduskettide
võimalikud trahvinõuded juhul, kui tootja ei suuda nõudluse hüppelisele kasvule sama
kiiresti reageerida ja tarneid

roll täita.

suurendada. Mäletame eriolu-

Olukorras, kus kaubaautod seisavad piirijärjekordades ja Euroopa
riigid on kiirelt asunud protektsionismi viljelema, oleks mõeldamatu, et kaubandus saaks toidukaupu
müüa ilma kohalike toidutööstuste
toodanguta. Seetõttu on äärmiselt
oluline, et riik näeks ja toetaks toidutööstuste strateegiliselt tähtsat
rolli nii kriisi ajal kui ka tavaolukorras ega seaks ohtu toidutööstuste
kestlikkust karmistuva maksupoliitikakaudu.
Eelnevate aastate ulatuslikud
kaudsed maksutõusud – gaasi-,
elektri- jakütuseaktsiis, raskeveokimaks, teekasutustasu ja muud on
väljendunud paratamatult toodete
lõpphindades ja seadnud ohtu meie
tootjate konkurentsivõime importkauba kõrval.
Juba enne viimast gaasiaktsiisi
tõusu oli Eestis gaasiaktsiisi määr
võrreldes Läti ja Leeduga kordi kõrgem. Samuti oli diislikütuse hind
Eestis kallim kui suuremas osas

korra kehtestamise alguspäevilt, kuidas paanikas inimesed
tühjendasid kaupluste riiuleid
kiiremini, kui tooteid suudeti

teistes Euroopa riikides. Muu hul-

koondama Saarioinen Eesti.

P

Praegune olukord, kus
terve maailm on vii-

välja panna ja kauplustesse

–

GALLUP

on tõusnud Euroopa Liidus toiduainete ja jookide hinnatõusu

tarnida.
Tööstustes tekitas see põhjendamatu surve, sest üleöö

toot-

mismahtu suurendada on väga
keeruline ning ega inimesed
hakka ju kodus olles tavapärasest rohkem sööma.
Toiduliit saatis kõigile kaubanduskettidele kirja palvega
mitte rakendada praegu leppetrahve. Loodame, et sellega ka
arvestatakse. Keerulistel aegadel
on olulinekokku hoida.
Kuigi tööstused jätkavad igapäevatööd Eesti elanike varustamisel toiduga, on paljudel ära
langenud oluline sissetulekuallikas, nagu hotellid, restoranid, peoteeninduse sektor.
Tarbimisharjumuste muutuse
tõttu on pidanud juba 30 inimest

Kui seni on toidutööstusedolgas ka oluliselt kõrgem Läti-Leedu
hindadest, mis mõjutab logistikanud ühed suurimad eksportijad,
tasusid ja transpordihindu. Eesti tootes enam kui kolmandiku eks-
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kui mingi komponendi kättesaadavusega peaks probleeme
tekkima. Sellisel juhul keskendutakse esmatähtsatele tootegruppidele.
Eestis on võrreldes Euroopa

kaitsta oma töötajaid haigestumise eest. Kasutusele on võetud
kõrgendatud hügieeninõuded
ja võõraste sisenemine territooriumile on keelatud. Seetõttu on
meil ka suur heameel, et valitsus
otsustas eraldada toiduliidu liikmetele kaitsemaske, mis aitavad
tööandjatel teha kõik, et vältida
töötajate massilisi haigestumisi,
mis võiks tootmise seisata määramata ajaks.

on kahtlemata ka selliseid, kus
varustatus võiks parem olla,
näiteks köögiviljakasvatus ja

TOIDULIIT SAATIS KÕIGILE KAU-

BANDUSKETTIDELE KIRJA PALVEGA MITTE RAKENDADA PRAEGU
LEPPETRAHVE. LOODAME, ET

SELLEGA KA ARVESTATAKSE.

numbrite põhjal.

EESTI ON TÕUSNUD TOIDUAINETE JA JOOKIDE HINNATÕUSU
LIIDRIKS EUROOPA LIIDUS.

on tagatud paari nädala ku-

ni paari kuu tootmisvaru.
Tööstused on välja töötanud
ka kriisistsenaariumi juhuks,

Reklaamiosakond:
reklaamitoimetaja Kadri Pajanin 515 7326
reklaamikonsultant
Helve Schvede 384 9223
klienditeenindaja 384 9200

TELLIMISKESKUS
666 2525
Toimetus ei tagasta ega retsenseeri kirju ja kaastöid ning jätab endale õigu se neid toi metada ja
lü hen dada. Auto ri aad res si ja isi kukoodita kaastöid ei ho noreeri ta.
Toimetus ei vastuta kuu lutuste ja reklaami sisu
ning õigekirja eest.

lehvitada sinimustvalget lippu

kuitahes kõrgelt ja rääkida sellest, kuidas iga Eesti toidule
kulutatud sent aitab hoida siin
töökohti ning edendada kodumaist tootmist, aga hinnatundlik
tarbija jääbparaku alati tegema
otsuseid letilt vastu vaatavate

Juba praegu on töötajate
read tootmisliinide ääres hõrenenud ja kasutatakse renditööjõudu. Et toidutööstustes peab
rangete hügieenireeglite tõttu
olema töötajatel ette näidata
tervisetõend, siis paraku ei saa
tootmisse kaasata kohe igat
sooviavaldajat. Seega on iga
toidutööstuses töötav inimene
Eesti elanike toiduga varustatuse seisukohalt väga oluline ja
me võiksime osata neid inimesi
rohkem väärtustada.

Praegu on sadakond toiduliidu alla koondunud ettevõtet
kinnitanud, et tarbijatel pole
põhjust toidupuudust karta.
Olenevalt tööstuse eripärast

lihatootmine.
Sigade Aafrika katku ulatuslikud laastamistööd on jätnud
sügava jälje lihasektorisse ja
ka maaeluministeerium andis
just hoiatuse, et katkuohtu ei
tohi alahinnata. Sellel aastal on
Euroopa Liidu liikmesriikides
tuvastatud kolm puhangut koduseafarmides.
Kuigi enamik eestimaalastest
kinnitab, et eelistab toidukaupu ostes kodumaiseid tooteid,
siis tegelik ostukäitumine seda
hoiakut nii selgelt ei näita. Võime

Pidevalt on õhus teema, et
tööstused peaksid kasutama
rohkem kohalikku tooret. Suurem osa Eesti toidutööstustest
eelistabki kohalikku, sageli
kallimat toorainet, tehes selle
nimel mööndusi kasumlikkuses. See ei saa aga olla norm, sest
toidutööstuste töötajad tahavad
samuti väärilist palka saada ja
arendustööd teha.
Välismaise tooraine kasutamiseks on alati väga selge
põhjus: kas siis kättesaadavus
ja maht, kvaliteet või paratamatult ka hind. Seega ei ole need
otsused ja valikud nii lihtsad
ning lähtuvad eelkõige tarbija
rahakoti võimalustest, sest nii
tooraine kui ka kütuse hinnad
ning tootmismaksud väljenduvad ju toodete lõpphinnas.

Kõik ajalehes avaldatud artiklid ja fotod on autoriõigu se ga kaits tud teosed, mil le repro dut seerimine, le vita mine ning edasta mi ne mis ta hes
kujul on ilma AS Postimees Grupi kir jali ku
nõusoleku ta keelatud.
Kae bus te korral ajale he sisu kohta võite pöör duda
Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel 646 3363.
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Koolid võivad alustada
osalist kontaktõpet
Valitsuse teisipäevase otsuse järgi võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe
kõigis haridusasutustes.
Kontaktõppe võib taastada üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täiendkoolitusasutustes, huvikoolides
ja avatud noortekeskustes, teatas haridusja teadusministeeriumi pressiesindaja.
Minister Mailis Reps sõnas, et prognoosidele tuginedes on tekkinud ka lootus, et
koolide tänavusi lõpuaktusi saab teatud
tingimustel korraldada värskes õhus, mitte
üksnes ekraanide vahendusel.
Reps lisas, et kindlasti peab järgima
kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele

kehtivaid piiranguid jareegleid. «Täpsemad
suunised aktuste korralduseks saame anda
siis, kui selgub, millised piirangud kehtivad
juunis. Kindlasti ei ole võimalik korraldada
tänavu tavapärast lõpuaktust, mis toob
kokku suure rahvahulga,» lausus Reps.
Alates 15. maist võib korraldada õpet
koolide ruumides väiksemates, kuni kümneliikmelistes rühmades, lisaks õpetaja
või juhendaja. Õppurite paigutamisel tuleb
järgida 2 2 nõuet.
Kümne õppija piirang ei kehti eksamite,
sealhulgas riigieksamite ja kutseeksamite
kohta. Et eksameid on võimalik viia läbi
suuremates ruumides, näiteks aulates,
võimlates, suuremates auditooriumides ja
praktikabaasides, võib ruumi hajutatult
tuua rohkem kui kümme õppijat.
+

Haridusasutuse pidajal tuleb ühiskasu-

Uued plastist pakendikonteinerid enam korraga suures koguses prügi ei mahuta. Nendesse tuleb pakendid ava kaudu sisse pista ükshaaval. Paljud
pakenditoojad seda teha ei viitsi ja jätavad kotid prügiga hoopis konteinerite kõrvale. Seaduse järgi ei tohi seda teha ning need minutid võiks siiski
leida, kui juba nii tubli on oldud, et pakendeid on eraldi sorditud.Siniseid vanapaberikonteinereid näeb nüüd linnapildis oluliselt vähem.
DMITRI KOTJUH

Lugejad

küsivad:

kuhu kadusid konteinerid?

Vanapaberikonteinerid haihtusid
tavapärastest kohtadest
Anne

Põder

Nädal vahetusel

vanapaberikonteinerite saavad
paidelased viia paber- ja papp-

avastasid nii Tükui ri
ka
Paide
elanikud, et harjumuspärastel

kohtadel

pole
vanapaberikontei-

nereid ja osa kollaseid metallist
enam

siniseid

pakendikonteinereid

on

vaheta-

tud plastkonteinerite vastu, ku-

husaab prügi panna väikestest
avadest.
Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila ütles, et alates maist tõepoolest

on

avalikus konteinervõrgus tehtud

ümberkorraldusi. «Muudatused
tulenesid juba ammu kehtivast
seadusest, mille järgi on korteriühistutel kohustus tagada

kortermajade

elanikele vanapa-

beri-ja papi-ning biojäätmete
kogumine,» selgitas ta. «Seni

on

linn maksnud kinni ka korteriühistute kasutatavate

rikonteinerite

vanapabe-

tühjenduse, kuid

nüüd on aeg raha kokku hoida.»
Kivilatäpsustas, eelmiet

sel nädalal viidigi sel põhjusel

Väätsa prügilasse tagasi kümme
Paide linna avalikku vanapabe-

rikonteinerit. «Enamikku neist
harjumuspärastele kohtadele tagasi

ei tooda. Ennekõike

puudu-

tabseekortermajade läheduses
asunud konteinereid,» sõnas ta.
tulevad Kivila ütlustmööda

Küll

vanapaberi-ja papikonteine-

rid tagasi

eramajade piirkonda.

«Jõe ja Parkali tänavaristil

asuv

konteiner on juba omal kohal ja
peatselt tuleb tagasi ka Rahu tä-

nava sinine konteiner. Üks avalik
konteiner peaks lisanduma Pärnu 3 taha,» täpsustas ta.
Kivilalisas, et peale avalike

jäätmeid tasuta jäätmejaama.

Türi valla ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm ütles, et Eesti taaskasutusorganisatsioon lõpetas koostöö Väätsa
prügilaga ning alates maist tüh-

ka asjaolule, et avalikesse konteineritesse ega nende kõrvale ja
ümbrusse pole lubatudviia majapidamises tekkinud olmeprügi,
toidu- ja biojäätmeid, rõivaid/

Väikseid ümberkorraldusi on
tehtud Kivila selgitusel ka segapakendikonteineritega. «Neid
oma tavapärastelt kohtadelt ära
ei viida, kuid ega see olegi omavalitsuse otsustada,» lausus ta.
Pakendikonteinerite asukoha
valib ja nende tühjendust korraldab Eesti tootjavastutusorganisatsioon, kellel on leping kolme

valla konteinerpargis muudatu-

sellist. «Selliste jäätmete koht on

sed. Väätsa prügila segapakendi
rendikonteineritest loobutakse ja
need asendatakse uute, 1,1 kuupmeetrit mahutavate plastkontei-

vedajaga.

neritega,» täpsustas ta.

Türi jäätmejaamas,» sõnas ta.
Mis puudutab Türi vallast ära
viidud vanapaberikonteineritesse, siis nende suhtes palus Türi
valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp varuda kannatust. «Kuna varem oli meil pa-

Kuna maist vahetus üks lepingupartner teise vastu, vahetuvad edaspidi ka selle äravedaja

konteinerid. Paide linnas puudutab see Kivila andmetel umbes
kolmandikku pakendikonteine ritest. «Seniste suurte metallist
konteinerite asemel tulevad väiksemad ja plastist. Suurim muutus pakendite sortijatele on aga
see, et uute konteinerite suured
kaaned on lukus japakendeid ei
saa panna sinna suurte kilekotitäite kaupa, vaid tuleb ükshaaval
väiksemast avausest sisse toppida,» ütles ta.
Kivila mõistab igati inimeste
pahameelt, sest ükshaaval on pakendeid tõepoolest konteinerisse
tülikas panna ning suuremad
pakendid ei mahugi avausest
sisse. «Paraku pole konteinereid

lukust lahti teha võimalik, sest
elu on näidanud, et siis topivad
inimesed sinna ka palju muud
prügi, mis pakendi nimetuse alla
kuidagi ei mahu,» lausus ta.
Seetõttu ongi konteinerite
tühjendaja seisukohal, et kaaned
jäävad lukku seni, kuni inimesed
õpivad mõistma, mis konteineritesse tegelikult käib.
Samasugusest muutusest an-

dis teada ka Türi vallavalitsus.

jendab pakendikonteinereid RP

Pakend OÜ. «Seoses teenindaja
vahetumisega toimuvad üle kogu

SENISTE SUURTE METALLIST KONTEI-

NERITE ASEMEL TULEVAD VÄIKSEMAD
PLASTIST. SUURIM MUUTUS PAKENDITE SORTIJATELE ON AGA SEE, ET UUTE
KONTEINERITE SUURED KAANED ON
LUKUS JA PAKENDEID EI SAA PANNA
SINNA SUURTE KILEKOTITÄITE KAUPA,
VAID TULEB ÜKSHAAVAL VÄIKSEMAST
AVAUSEST SISSE TOPPIDA.
Ka Leenurm sõnas, et uutesse konteineritesse pole enam nii
hõlbus kogutud pakendeid ära
visata. «Konteinerid on lukus ja
sorditud pakend tuleb sisestada selleks ette nähtud ava kaudu,» lausus ta. «Muidugi on see
ebamugav, kuid ainuvõimalik,
et vältida vale prügi sattumist
konteinerisse.»
Leenurm lisas, et kuna uued
pakendikonteinerid on senistest
väiksemad, vaadatakse mahud
jooksvalt üle ja kui tarvis, pai-

jalanõusid,

ehitus- ja lammu-

tusjäätmeid, mööblit, elektroonikajäätmeid, vanarehve jamuud

kendi- javanapaberikonteinerite
tühjendus korraldatud taaska-

sutusorganisatsiooniga ühiselt,

nüüd, kus pakendite puhul
Väätsa prügilalt enam teenust
ei ostetud, viisid nad korraga
minema mõlemad konteinerid,»
selgitas ta.
Kui pakendikonteinerid toob
asemele uus vedaja, siis vanapaberikonteinerite suhtes alustab
Türi vallavalitsus Kupu ütlust
mööda lähiajal Väätsa prügilaga
siis

teenuse jätkamiseks läbirääkimisi. «Kui jõuame kokkuleppele,

tulevad vanapaberikonteinerid
tagasi samadesse kohtadesse,
kus need olid ka varem,» lubas ta.

Seni saavad inimesed vana-

tatavaid asju desinfitseerida ja ruume pidevalt õhutada. (BNS)

Katsetus: kui põnev või
nüristav on käia 30 päeva
järjest samas rabas?
Koroonaviirusest tingitud eriolukord on paljud inimesed pannud olukorda, kus enamik
aega möödubkoduseinte vahel ning tavapärasele meelelahutusele tuleb leida muid
alternatiive. Kuigi piiranguid hakatakse
tasapisi leevendama, on tegelikkus siiski
see, et kinno, teatrisse või spaasse ei pääse
veel niipea. Isegi kui pääseb, pole paljudel

niisuguste lõbustuste tarvis enam raha.
Eriolukorra ajal on eestlasedleidnud jälle
rohkem tee loodusse. RMK matkarajad on
tihedaimaskasutuses kui kunagi varem.
Võimalik, et paljude puhul on jalutuskäik
metsas või rabas praegu üks väheseid meelelahutusviise. Kuigi RMK radu on Eestis
sadukilomeetreid ja muidu looduskauneid
kohti samuti palju, ei pruugi palgakärpe või
koondamise üle elanud inimesel olla raha, et
kogu perega iga päev uude rabasse või metsa
sõita. Järva Teataja otsustas järeleproovida,
kui põnev või igav on käia 30 päeva järjest
samas rabas ning kas selline meelelahutus

mõjub pigem nüristavalt või paneb kodukanti
hoopis uue pilguga vaatama.

Eksperimendi kokkuvõtet saab lugeda
30 päeva pärast Järva Teataja paberlehest ja
veebist. Iga päev on võimalik Järva Teataja

rabakäikudel silma peal hoida Instagrami
ja Facebooki lugusid jälgides.
Kui satute ka ise järgmise 30 päeva
jooksul rabasse minema ning sellest sotsiaalmeediasse pildi või video postitate, siis
märkige postituses ära @järvateataja ja kasutage teemaviidet #30päevarabas. (JT)

Laululava seinad
said puhtaks
Mõnda aega tagasi kirjutas Järva Teataja, et
vastukaaluks Türi tehisjärve ääres õitsevatele kirsipuudele ei paku soditud ja lagastatud laululava hoopiski mitte silmailu. Nüüd
on pilt sealgi muutunud ja soditud seinad
on puhtaks tehtud.
Enam ei karju laululava tagumiselt

paberit ja pappi tasuta ära anda

seinalt silma aerosoolvärviga joonistatud

galdatakse mõnes piirkonnas
konteinereid juurde, et ei tekiks
ületäituvust.
Ta tuletas meelde, et sega-

Türi jäätmejaama.
Kupp sõnas, et ehkki korteriühistutel on kohustus hankida
majade juurde oma vanapaberikonteinerid, ei hakka vallavalitsus neid survestama. «Eesmärk
on teha prügi sortimine ja ära-

«meistriteosed», kus peale piltide oli hulk
trükimusta mitte kannatavat sõnavara. Loodetavasti jäävad seinad edaspidigi puhtaks.
Lauluväljakule tekitatud kahju on vallavalitsus pidanud heastama igal aastal.
Küll on lõhutud istepinke, soditud seinu,
pillutud laiali prügi ja klaastaarat. Lahti on

pakendikonteinerisse

sobivad

andmine inimestele võimalikult

pekstud ka krohvi ja kuigi noorte tarbeks

nii klaaspakendid, plast- ja metallpakend, joogikartong kui ka
papp- japaberpakend.
Leenurm juhtis tähelepanu

mugavaks ja kättesaadavaks
ning konteinerite vähendamine
ei tuleks sellele kuidagi kasuks,»
lausus ta.

eelmisel aastal laululava juurde toodud
pingpongilaud on veel ühes tükis, siis

män-

gida seal ei saa: ühiskasutuseks mõeldud
reketid on puruks murtud. (JT)
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LAHENDUSE LEIAB IKKA: DISTANTSILT ON

VÕIMALIK

KA KUNSTI

ÕPPIDA

Telefonilaadijaga teeb
Picasso-väärilise maali küll
Merit Männi

PAETNDRSO KLVI

PICASSO JÄRGI

Liivaku ütlust mööda on palju
abi muuseumide kodulehtedele
välja pandud haridusprogrammidest. Nii näiteks leiab Eesti
kunstimuuseumi Youtube’i kanalist Kumu näitustega seotud
loovülesandeid, mis sobivad
lõbusaks ajaveetmiseks ja meisterdamiseks tervele perele.
Kui mõne nädala eest kogus
maailmas populaarsust see, kui
inimesed hakkasid käepäraste
vahenditega kuulsaid maale järele aimama ja teema võttis üles
«Ringvaate» saade, pakkus Liivak selle välja ka oma õpilastele.
«Mõtlesin, et suurematele lastele
peaks see küll jõukohane olema,
väikesed said teisi ülesandeid,»
märkis ta.

tegutselbu
koolis
A
vad maalivõltsijad,ja

seda täiesti

ametlikult. Olgu
–
kuulsatekuns-

järeleaititeoste
mamisega tegelevad nad igaüks

omas kodus, sest koroonaviiruse

koolis teatavasti õppetööd
ole. Ja olgu – maalide järele-

tõttu

ei

on õpetaja andnud

tegemiseks

üleüldse pole asjas midagi
kriminaalset.
Paari kuuga on kaugõppega
harjunud nii õpilased kui õpetajad, aga ka kodus koos lastega
ja

loa

õppivad

vanemad.

humanitaar-ja

Kui

näiteks

reaalainetun-

dideks distantsilt ülesannete

jagamine on tavaline asi, siis
veidi teine teema on loovaine-

GUAŠID, PABERID JA ÜLDSE KÕIK
KUNSTITARVIKUD ON JU KOOLIS,

tundidega.

on koroonakriisi

Mitu kooli

neist osaliselt üldse loobunud. «Guašid, paberid ja üldse
kunstitarvikud jukoolis,
kust lapsed neid kätte ei
Ma
ei ju ka vanematele öelda, et
mingu poodi ja ostku koju kõik
ajaks

on

kõik

saa.

saa

KUST LAPSED NEID KÄTTE EI SAA.

MA EI SAA JU KA VANEMATELE ÖELDA, ET MINGU POODI JA OSTKU KOJU

Albu

kooli kunstiõpetaja Kersti Liivak.
Nii tuleb asjale läheneda looIkka nii, et lastel olekspõnev ja samal ajal arendaksidnad
käelist oskust. Liivak ei eitagi,
et distantsilt antav kunstitund

GRVOKETLSIA.

valt.

nii

harjumatu

ka

õpilastele

õpetajale.Puudub

kui

teise võtte lahendab.

on koroonakriisi ajal
suhelnud ka teiste tuttavate

Liivak

kunstiõpetajatega ja

nad

Maalid, mida õpilased «kopeerima» hakkasid, valisid nad
välja ise, selles suhtes õpetaja

neid ei suunanud. «Mõni alguses ütles küll, et ei leia sellist
maali, mida järele teha,» sõnas
Liivak.
Ent kui ta hiljem töid nägi,
oli nende hulgas väga huvitavaid valikuid. Liivaku üheks

võimalus

kohe töid omavahel võrrelda ja
näha, kuidas kaasõpilane ühe
või

NII TULEB ASJALE LÄHENEDA LOOVALT. IKKA NII, ET LASTEL OLEKS PÕNEV JA SAMAL AJAL ARENDAKSID
NAD KÄELIST OSKUST.

as-

jad topelt,» selgitas olukorda

on

KÕIK ASJAD TOPELT.

«AMERICAN GOTHIC» AUTOR GRANT WOOD

on

lemmikuks sai õpilase etteku-

omavahel sel
ideid välja
pakkunud. Nii onAlbu lapsed
ladunud käbidest ja teistest looduslikest materjalidest õpetaja
ette antud mustreid, tegelenud
fototöötlusega või joonistanud
muinasjutte kuulates.

jutus Pablo Picasso teosest, kus
maalil olevat kompositsiooni
on kujutatud nii, et pintsli ja
pliiatsi asemel on abiks võetud
hoopis telefonilaadijad ja muud
juhtmed.
Valikut töödest on näha Albu
põhikooli Facebooki lehel.

moel

Aasta lõpuks säravad Paide linna asulad teistmoodi
Urmas Glase

Paide linna tänavarenovee-

rakendada öötundidel, kui inimesi on liikumas vähe.
Vaher sõnas, et kõik hanked
alates projekteerimisest ja ehita-

KOMMENTAAR

valgustuse

projekti eilsel
rimise
avakoosolekulan-

töövõtja
dis
OÜ

le jaomanikujärelevalve esinda-

jale tööde täpsema ajakava.
Töödpeavad keskkonna inves-

keskuse (KIK) rahas-

tusotsuse ja töövõtja lepingu järgi
olema valmis aasta lõpuks, mis
tähendab, vanad valgustid peaet

vad olema vahetatud uute,

ener-

vastu.
Tänavavalgustuse uuenduse
projekti veab AS Paide Vesi, milgiasäästlike leedvalgustite

le juhatuse liikme Tarmo Vaheri
selgitusel hõlmab projekt Paide

linna, Roosna-Alliku alevikku
ning Valasti, Oeti, Viisu, Vedruka, Anna, Kriilevälja, Tarbja,
Mündi, Pikaküla, Sargvere ja

Viraksaare küla.

Eelmise, viis

aastat

Paide Halduse juhatuse kunagine liige

Est

teada, et
Networks
alustab ehitust ülejärgmisel nädalal ning esitab eelnevalt tellija-

teeringute

Andrus Tull

tagasitehtud

gi Paide Vesi on uuendatava tänavavalgustuse omanik, tuleb kokkuleppega määrata, kes hakkab
hiljem taristut hooldama. Praegu

Paide linnavolikogu esimehe
Aivar Tubli selgitusel on projekti
elluviijaks valitud AS Paide Vesi põhjusel, et linnaosalusega

misest kuni ehitusjärelevalveni

on see Vaheri ütlust mööda suu-

ettevõtte kaudu töid tehes saab

on tehtud ja lepingutega kaetud.

res osas Paide Halduse õlul.
KIK toetab projekti maksu-

must 54 protsendi ulatuses, 46
protsenti tulebkatta taotleja omavahenditest ja käesoleval juhul
rahastab seda Paide linn.
Projekti kogumaksumus vas-

käibemaksu tagasi.
Tubli ütles, et projekti ettevalmistus oli pika vinnaga ja
kestis neli-viis aastat ehk algas
juba enne haldusreformi. «Minu
hinnangul oli Roosna-Alliku pool
põhjalikumalt ette valmistatud

Viis aastat tagasi Paides tehtud tänavavalgustuse renoveerimine
andis elektrienergia säästu üle 50 protsendi võrreldes varasema tarbimisega. Kusjuures oluline on lisada, et juba 2007. aastal vahetati
Paides kõik vanad pirnid säästlikumate naatriumlampide vastu.
Erinevalt teistest seitsme linna tänavavalgustusprojektis osalenutest otsustasime langetada valgustusklassi ühe klassi jagu, sest

Projektitöid tegi AS Stik-Elekter, ehitama hakkab OÜ Est Networks, automaatjuhtimissüsteemi rajab AS Martem ning omani-

polnud mõtet üle valgustada.

kujärelevalvet ja inseneriteenust

tavalt kehtivale taotluse rahulda-

kui endise Paide valla külade

linna tänavavalgustuseprojektiga
vahetativälja enamikavalikus ruumis asuvaid valgusteid. «Tookord
jäi tegemata korrusmajade asumite
tänavavalgustused ja nüüdvõetakse ka need ette,» lisas Vaher, tuues
näiteks Paide Soo, Ristiku, SuurAia jaTööstuse tänava piirkonna.
Näiteks suutis Roosna-Alliku
vald Kaaruka tänavavalgustuse
uuendada juba varem.
«Väljavahetamisele läheb üle
600 valgustuspunkti. Kui praegu töös olevate tänavavalgus-

osutab AS Taalri Varahaldus.
«Enamik hanke võitjaid on
tunnistatud edukaks rahaliselt
soodsaima pakkumise põhjal.
Üksnes automaatjuhtimissüsteemi rajamisel osutus edukaks
rahaliselt teise pakkumise teinud
AS Martem põhjusel, et odavaima pakkumise teinud ettevõte
ei kvalifitseerunud. Pakkumiste
hinnavahe oli suhteliselt väike,»
selgitas Tarmo Vaher.
Seda, kus tänavavalgustuse
juhtimiskeskus füüsiliselt asuma
hakkab, peab Paide Vesi Paide
linnaga veel kokku leppima. Kui-

mise otsusele on 946 605 eurot.
Võrreldes eelkalkulatsiooniga
projekt kallines pisut, mistõttu
tuleb linnal panustada veidirohkem kui on kirjas rahastusotsuses. «Kuna Paide linnavolikogu
on omafinantseeringut garanteerinud suuremas summas, saab
kõik tööd probleemideta siiski ära
teha,» märkis Vaher.
KIKi asulate tänavavalgustuse
energiasäästlikumaks renoveerimise toetusmeetme teises taotlusvoorus sai Paide Vesi KIKilt teate
projekti rahastuseks 28. jaanuaril
2019. aastal.

osa, kuid üldjoontes saab kõik
renoveeritud nii, nagu vaja. Ega
kõige olulisem ole vahetada vana
post uue vastu, vaid eesmärk on,
et pimedal ajal on tänavad hästi
valgustatud,» lausus ta.
Paide linnaks liitunud omavalitsused taotlesid KIKilt koos
Ambla vallaga rahatuge ka esimeses voorus, kuid jäid joone
alla. Teise vooru läks Paide linn
toetust taotlema Järva vallast
eraldi, sest viimane otsustas uues
vallas mahtude suurenedes esitada iseseisva taotluse ja sai KIKi
rahastuse kolmandas voorus.

tuslampide keskmine võimsus
on ligi 136 vatti, siis uutel on see
keskmiselt 16–36 vatti, mis kokkuvõttes annab märkimisväärse
energiasäästu,» selgitas Vaher.
Et uued leedlambid on üsna
väikse võimsusega, ei anna valgustugevuse reguleerimine

Va-

heri ütlust mööda olulist kokkuhoidu. Küll jääb sellinevõimalus
võimsamatele lampidele, mis on
juba eelprogrammeeritud. Nende
võimsust on võimalik seadistada
poole peale, mida on otstarbekas

Projekti kogumaksumuseks kujunes pisut üle miljoni euro.
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DMITRI KOTJUH

Vaata pilte ja videot www.jt.ee

MÄOS PÕRKASID KOKKU

da oli see esimene aasta, kui
talvel tehisjärve äärses soojakus ja palliplatsidel midagi ära
ei lõhutud. Seitse valvekaamerat
täitsid selles suhtes tõhusalt oma
eesmärki.
Sügisel jagas Järvamaa oma-

VÄIKEKAUBIK
Teisipäeval kell 18.53 juhtus Pärnu–Rakvere
maantee 96. kilomeetril Mäo viaduktil liiklusõnnetus.
Peateele vasakpööret sooritanud 51aastase mehe juhitud sõiduauto Peugeot Partner põrkas
kokku mootorrattaga Yamaha FZ1. Mootorratast
juhtis 46aastane mees.
Mootorratas muutus õnnetuse tagajärjel rusuhunnikuks, kaubiku külg sai samuti tugevas-

valitsuste liit kogukondliku

ti mõlkida.
Politsei valvepressiesindaja Leane Loide täpsustas, et viga sai mootorrattur, kes toimetati
Järvamaa haiglasse. «Kaubiku juht õnnetuses ei
kannatanud,» lisas ta.
Loide sõnas, et mootorrattur kandis kiivrit ja
mõlemad juhid olid kained.
Seda, et kevad on tõesti käes, näitab viimasel ajal liiklusse ilmunud kaherattaliste suur hulk.
Kahjuks ei ole viimased päeva möödunud õnnetusteta. (JT)

Päästetud
oravad vajavad
pesakaste

VIRGE VÕSUJALG

ORAVATE PESAKAST
Standardmõõdud, mille järgi oravatele sobiv pesa ehitada:
põhja sisemõõt 15

×

15 cm

pesakasti sisekõrgus 30–35 cm
augu läbimõõt 5 cm

XS

Kaamerad peletasid
seekord lõhkujad eemale
Paide võrkpallurite ütlust möö-

MOOTORRATAS JA

Eesti metsloomaühing kutsub
inimesi üles ehitama nende hoiukodudes elavatele hätta sattunud
oravatele pesakaste, kuhu nad
saavad puhkama minnavõi varju
pugeda.
Eesti metsloomaühingu üles-

nii palju ja kasvades vajavad nad
aedikutes pesakaste, kus elada,»
selgitas ta.
Võsujalg märkis, et kõige
paremini sobiksid klassikalised kuldnokkadele mõeldud
pesakastid, kuid Facebooki

kutse sobib hästi aega, mil inime-

üles pandud üleskutse juures

sed veedavad palju aega kodus ja
nii mõnigi otsib tegevust. Oravate pesakasti ehitust koos lastega
ette võttes on see justkui kooli
tööõpetuse tunni eest.
Eesti
metsloomaühingu
Järvamaa piirkonnajuht Virge Võsujalg ütles, et oravatega
tegelevad hoiukodud võtaksid
suurima heameelega pesakaste
vastu. «Kevadel on uusi tulijaid

olevatelt piltidelt leiab veel
ideid, millised pesakastid neil
kasutuses on. «Kindlasti ei ole
parim variant kumera põhjaga
pesa. Parim on ikka selline, millel on kandiline ja lame põhi,»
märkis Võsujalg.

haridus-ja

Teadusministeerium

Teadusministeerium

ning saame igal ajahetkel randa
jälgida,» lausus ta.
Põhjus, miks turvalisust
rendavaid kaameraid randa vaja

suu-

oli, tulenes iga-aastasest lõhkumisest: küll olid soojakul aknad
puruks pekstud, küll terrassi lõhutud, kannatada said võrkpalliala piiravad aiad ja muu inventar.
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■ eluasemekulude
i i j u-kompensatsiooni
transpordi-ja
hüvitamiseks.
..

..

-,

muidugi võrkpalliväljakud ja
soojaku ümbrus,» ütles ta.
Reinfeld märkis, et peale
võrkpallurite kasutavad soojakut Paide taliujumise harrastajad, kes vahetavad seal rõivaid.
«Seda hoonet on rannas väga
vaja. Varem tassisin iga kord
enne treeninguid ja võistlusi

kogu inventari käsitsi kohale
ning sportlastel polnud kusagil

rõivaid vahetada ega vihma eest
varju minna. Nüüd on soojak
võrkpalluritele mõnus ja hubane
staap ning see on oluliselt tõstnud korraldatavate võistlussarjade taset,» selgitas ta. (JT)

Paide tehisjärve ääres asuva soojaku küljes valvab korda

seitseturvakaamerat.

ANNE PÕDER

...

..

t

....,

...

-.

...

.,

Avalduse palume esitada 22. maiks 2020 Haridus- Jja Teadusministeeriurnile aadressil kandideerimine®hm.ee märgusõnaga
aa .Professionaalne
eestikeelne õpetaja" koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.
LISAINFO
alusharidus: Tiina Peterson
HTMi üldharidusosakonna peaekspert
tiina.peterson@hm.ee, 735 0114

üldharidus: Viivian Jõemets
HTMi hariduskorralduse osakonna peaekspert
viivian.joemets@hm.ee, 735 0203
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SOOJUSTUSLAHENDUSED
..

MIKS TÜHJA ÕHUVAHEGA
SEIN ON KÜLM?
Seinavahes olev õhk, mis on seina
sisemise osa mõjul soojenenud,
tõuseb üles. Selle asemele tungib
a |tpoo |t hõredatest kohtadest
külm õhk. Katusealusesse ruumi
tõusnud ohk viib pragudest
välja kuni 80 protsenti seinte
kaudu kaduvast soojusest.
Sellest„korstnast" väljub soojus
hoonest palju kiiremini, kui seda
ette kujutatakse.
J

vesilahused

Spetsiaalsete

ja muudetakse suruõhu abil vahuks,
mis pumbatakse seinatühimikesse.
Soojustusvaht koosneb miljonitest
väikestest purunenud õhumullidest.
Tahkudes muutuvad need pehmeks,
valgeks, veeauru läbilaskvaks
materjaliks-termovahuks.
Materjal on mõeldud spetsiaalselt
elumajade seintes olevate
õhuvahede täitmiseks. Vaht ei paisu

ega riku hoone konstruktsioone,
See on ainus võimalus, kui sinu
maja seinakonstruktsioonis on
õhutühimikud.
�

Soojustatava maja fassaadi ei ole

vaia lõhkuda

,

,
.
. ..
Konkursil osalemiseks palume
lasteaia voi kooli direktoril esitada
H
valmisolek võtta alates augustist
2020 vene
avaldus, kus on kirjeldatud
J
a
õppekeelega
lapsega
rühma
või
vähemalt
muukeelse
klassi
tööle
10
J
r
a
eestikeelne õpetaja, kelle kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

Kasuks tu|evad kogemused |apsest |ahtuva õppe ja kasvatus tegevuse
ning kee | e õpetamisega, meeskonnatööga ning lastevanematega
koostöö edendamisega
,

asutuses.

..

.

t

.,

,

t

,

.

+

,

.

...

.

,
...
,
Kandideerija peab valdama eesti keelt emakeelena voi vaga heal tasemel
ning vastama lasteaiaopetaja või õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
...

,,

,

.
.
.
. It .
Valituks osutunud lasteaiad ia koolid saavad riikliku toetuse projekti
,
.
r
käigus värvatud eestikeelsete õpetajate töötasu tagamiseks ja professionaalse arengu soodustamiseks. Ka õppeasutuse meeskonnal on
võimalus osaleda täiendkoolitusel, et toetada programmi toimimist

Valituks osutunud professionaalsete eestikeelsete õpetajatega sõlmitakse tähtajatu tööleping, neile on tagatud riikliku alammääraga kehtestatud töötasu ja koolitus alates augustist 2020.

,

1.

Konkursile ootame väga heal tasemel eesti keelt rääkivaid õpetajaid,
kes soovivad töötada venekeelses lasteaiarühmas või 1. ja 2. klassis,
kus õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last.

,

Konkursile ootame üldhariduskoole, kes soovivad pakkuda eestikeelset õpet alates
ja 2. klassist ning on valmis toetama selleks tööle
võetud õpetajate professionaalset arengut. Eelistatud on koolid, kes
soovivad programmis osaleda vähemalt kahe klassiga.

silma ja annavad selge signaa-

li, et kõike läheduses tehtavat
nähakse. «Suveks tulevad ka
sildid, sest siis teavad inimesed
randa tulles sellega arvestada,»
märkis.
Reinfeldi selgitust mööda on
kaamerast nähtava ala ulatus päris suur. «Nii näeme ka taamal
seda, mis sünnib välijõusaalis
ja ujumissildadel. Esiplaanil on

Kui soovite päästetud oravatele

pesi ehitada, siis andkeEesti metsloomaühingu Facebooki lehekülje
sõnumites endast märku. (JT)

|\| lill IC

lasteaiaopetaja.

tur-

valisuse 2019. aasta maakonnavooru raha. Üks viiest välja valitud projektist oli Paide tehisjärve
rannaala turvavõrgu arendus,
mille tarvis küsis toetust Paide
võrkpalliklubi.
Projekt leidis heakskiidu ja
toetus tuligi 3499 euro suuruses
summas.
Paide võrkpalliklubi treener
Piret Reinfeld ütles, et kaamerad
ja valvesüsteem paigaldati eelmise aasta lõpus ning nüüd on
võrkpallisoojaku kasutajatel hea
ülevaade, mis rannaalal ja selle
läheduses tehakse. «Kaamerate
pilt jookseb klubi juhatuse liikmete arvutitesse ja mobiilidesse

Tänavune talv oli esimene,
kui kevadel sai hooaega alustada suuremat remonti tegemata.
Kuigi kaamerate eest hoiatavaid silte tehisjärve sildade
poolsel rannaalal veel pole, kuid
kuus välikaamerat paistavad
Reinfeldi selgitusel küllalt hästi

2000+ teenindatud klienti ja personaalset lahendust.

haridus-ja

Konkursile ootame lasteaedu, kes soovivad värvata 3-7aastaste laste
vene õppekeelega rühmadesse lisaks senistele õpetajatele eestikeelse
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soojustamine on Kiire ja

Termovaht on suurepärane
*

Termovahul on hea tulepüsivus.
Termovahuga soojustamine on
väga soodne.
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Pakkumised kehtivad 05.05 -11.05.2020 või kuni kaupa jätkubRimi hyper, super ja mini kauplustes. Pakkumises olevate sortide valik on kaupluste lõikes erinev.
Kaupluste nimekirja ja asukohad leiad www.rimi.ee. Tavahinnad on Ülemiste Rimi hyper näitel 28.04.2020 seisuga.
Piltidel on illustratiivne tähendus.
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Karbomseentud mineraalvesi
Värska Originaal, 6x1,51
0.67/1
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Gliss Kur Bio-Tech, 50-250 ml
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Pakkumised kehtivad 05.05 -11.05.2020 või kuni kaupa jätkub Rimi hyper, super ja mini kauplustes. Pakkumises olevate sortide valik on kaupluste lõikes erinev.
Kaupluste nimekirja ja asukohad leiad www.rimi.ee. Tavahinnad on Ülemiste Rimi hyper näitel 28.04.2020 seisuga. Piltidel on illustratiivne tähendus.
*v.a Sõle, Telliskivi, Postimaja ja Tartu Tasku Rimi superites ja Rimi minides.
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VÕIB VÄIKESTES RÜHMADES SPORTIDA

Spordinoored vihtusid
kodudes trenni teha
Kuido

Saarpuu

Märtsi

paigas
kesk-

naviiroo
ko-

ruse leviku
tõttu Eestis
kehtestatud

eriolukorra piirangud
tugevalt

sest kohe

mõjutasid

ka spordivaldkonda,

alguses pandi võistlused ja korraldatud treeningtege-

vus pausile.

ei tähendanud muud, kui
et spordinoored pidid treeningutega iseseisvalthakkama saama.
Seda nad poolteist kuud ka tegid,
See

kuid nüüd on tunneli lõpus näha

valgust.

Eelmiselnädalal edastas eri-

olukorra

juht peaminister

tas teate, et mai

algusest

Jüri Ra-

on vabas

õhus korraldatavad liikumis-ja
lubatud.

spordiüritused

Teatelereageeris kohe ka

osa

Järvamaa spordiklubisid

ja spordikoole. Nii algasid Türi
spordikoolis treeningud näiteks
esmaspäevast. Lapsi ja noori
ootavad kergejõustik, ujumine,

maadlus, orienteerumine, jalgpall, võrkpall, ratsutamine ja

vibulaskmine.
Sellegipoolest ei tohi rühmas
olla üle kümne inimese ning koos
tohib liikuda üksi või kahekesi ja
teistega tuleb hoida kahemeetrist vahet. Tegevuste juures peab
rühmas olevaid inimesi hajutama, samuti arvestama rühmade
kokkupanekul osalejate vanust.
Korraldajal on kohustus tagada desovahendite olemasolu ja
kasutus. Kui korraldaja või teenuseosutaja ei suuda tingimusi
täita, rakendub talle 2000 euro
suurune sunniraha.
Vaata ka digilehest iseseisva-

Kergejõustiklane Katriin Kivi teeb üldkehalisi harjutusi

test treeningutest tehtud videoid

ja pilte, mida spordinoored ja
nende treenerid Järva Teataja
üleskutse peale saatsid.

lihasto nuse su rendamiseks.

Türi vibukooli vibulaskur
Lisell Jäätma treenibERAKOGU
end koduõues.

Jõgiste kasutab painduvuse

Kultuuri-ja
spordiklubi
Alem sportlane Janely

hoidmiseks

Allsaar kannab lihaste

Paide võimlemiskooli
Marii Heleen

võimleja

eest

koduseid vahendeid.

mille

hoolt,

juurde käivad

ka

venitused.

4korda on Eesti taasiseseisvumise
järel jalgpalli kõrgliiga alanud vähemalt seitsmeväravalise võiduga.
Märtsi alguses sai tänavuse Premium liiga avavoorus sellega hakkama Paide linnameeskond, kes oli 8:1
üle JK Tallinna Kalevist.

Ultrasportlane maadles
Järvamaa karmi maastikuga

Eelmiselreedel,

jooksis
mail
1.

läbiJärvamaa
sirgjoonejooks-

ja
Sepp,
Leivo
kesoliteel

Heategevuslik
teatejooks tuleb sügisel

Põhja-Eestist

kaudu Lätti.Tema eesmärk
oli

Tavapäraselt mais olema pida-

nud heategevuslik teatejooks
tuleb tänavu sügisel. Järvamaa
teatejooksu peetakse Paide kesklinna staadionil.
Tunda rõõmu liikumisest ja
teha head on suure teatejooksu
juhtmõte. Sel aastal kutsub Eesti
suurimkoolinoorte spordiüritus
annetama Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse
toetuseks. «Olge terved ja liikuge

värskes õhus ning kohtume teatejooksul uue õppeaasta alguses
23. septembril,» ütles teatejooksu
eestvedaja Erik Pallase. «Korraldajatena näeme, millist rõõmu
pakub noortele inimestele liikumine, seetõttu jätkame oma mis-

Rehabilitatsioonikeskus, kus
käib igal aastal ravil 3000 liikumisvõime osaliselt või täielikult
kaotanud last ja täiskasvanut,
paneb 2020. aastal rõhku oma
töötajate kõnnianalüüsi pädevuse suurendamisele, mida on
vaja selleks, et patsientidele tehtavad analüüsid oleksid sisukad
ja hästi tehtud.
Rehabilitatsioonikeskuse
toetuseks saab annetada, kui
helistada heategevusnumbrile
900 7777 (ühe kõne hind on 7
rot) või teha ülekanne Haapsalu
neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse toetusfondikontole SEB

eu-

EE451010220268957228 märgusõ-

naga «Teatejooks».

siooni ja kutsume häid inimesi

Heategevuslik teatejooks

toetama Haapsalu neuroloogilist

mub 15. korda ja seda korraldab
MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu
kutsutud spordiürituste ja võistluste korraldamiseks. (JT)

rehabilitatsioonikeskust, kus liikumisvõime kaotanud lapsi raviga aidatakse.»

Lõuna-Eesti

toi-

läbida

sirgjooneliselt 200

kilomeetrit. Selline teekond
oleks ta välja viinud Lätti

Mazsalaca külje alla.
Oma teekonda alustas

Leivo

Sepp põhjarannikult

Eisma rannast veidi ida poo-

le jäävalt alalt. Sirgjooneliselt läbi Eesti joostes tohtis ta
teekonnast kõrvale kalduda

vaid saja
jagu.

kummalegipoole

meetri

See ongi otsejooksu põhimõte, et võimalikult pikk vahemaa tuleb läbida 200meet-

rises jooksukoridoris.
Seppkirjutab
lehel, et
oma

Facebooki

rangud

pii-

on loovuse alus.

«Joosta joonlauaga kaardile tõmmatud 200 meetri
laiuses koridoris

kutse.Ma ei tea
te

on

välja-

suurema-

piirangutegajooksufor-

maati kui otsejooksmine,»

200

märgib ta.
See on Sepa hinnangul
üsna lihtne viie, kümne või
isegi kahekümne kilomeetri
pikkuse jooksuna. «Kuid iga
pikemaks venitatav kilomeeter tõstab eksponentsiaalselt
selle distantsi planeerimise
ja läbimise keerukust,» ütleb ta.
19. aprillil tegi Sepp esimese katsetuse ja tõmbas
ebanormaalselt pika, 106
kilomeetri pikkuse joone
Kunda lähistelt Tallinna.
«Sellest teekonnast läbisin
101 kilomeetrit 22 tunniga.
Nädala aega hiljem vastas

läbimise ajaks ennustas ta
kujunevat 40 tundi.
Eile lõunaajal jõudis Sepp
Järvamaale, see on peaaegu
poolele distantsile. Ta liikus
maakonna piiri ületuse järel
läbi Järva-Jaani lähedal asuvalt Karinult, seejärel Kuusna juurest ja Tammikult ning
suundus Imavere lähistele
Eistvere kanti, kust edasi terendas Viljandimaa.
Sealjuures oli Seppa suhteliseltkeeruline tabada, sest
teekond ei kulgenud sugugi
mööda teid, vaid mööda metsi, põlde, soid ja rabasid.
Eile teda Karinu kandis

sama tulemusega Hannes

filminud TV 3 uudisterepor-

Veide, olles tõmmanud joone
Põhja-Eesti rannikult lõunas-

se,» selgitab ta.

Ka Sepp võttis 1. mail ette jooksu läbi Eesti põhjast
lõunasse eesmärgiga läbida
PIIRANGUD ON LOOVUSE
ALUS. JOOSTA JOONLAUAGA
KAARDILE TÕMMATUD 200
MEETRI LAIUSES KORIDORIS
ON VÄLJAKUTSE.

kilomeetrit. Teekonna

terile Virgo Pärnale ütles
Sepp, et tahtis näha, kui
kaugele on võimalik otsejooksu piiri nihutada. Seda
tehes tuleb ju kahlata läbi
kraavide ja jõgede ning ülimalt tiheda võsa.

rägastikust läbi murda on

tõeliselt keeruline,» selgitas
ta. Kahjuks tuli Sepal seekord
ettevõtmine pooleli jätta siis,

kui otsejoones oli läbitud
120,3 kilomeetrit.
«Mulle jäi ette üle kahe
meetri kõrge metallaed, mille teisel poolel oli ka valduse
peremees, kes juba ärevalt
seiras mind,» põhjendas ta.
Nii lõppeski seekordne
jooks 80 kilomeetrit enne
oodatud lõppu Viljandimaal
Koksvere kandis.
Aega kulus Sepal 120 kilomeetri läbimiseks 17.46,31,
seega oli ta 22 tunniga jooksnud 101 kilomeetrit ja oli
graafikust tublisti ees.
Kogu teekonna vältel saatis Leivo Seppa eemalt tema
abikaasa Kaja Sepp, kes kor-

raldas puhkepause ja söömist
ning suhtles Facebooki lehel
mehe teekonna jälgijatega.
Leivo Sepa teada on selli-

«Kõige keerulisemad ja

seid otsejooksu harrastajaid

aeganõudvamad on pajutihnikud. Neid on pööraselt
raske läbida, sest pajuvõsa on
kasvanud risti-rästi ja sellest

Eestis umbes 60 ringis. «Neid,
kes jahivad võimalikult pikki
jooksukoridore, on kümmekond,» täpsustas ta. (JT)
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Tänavu 11. aprillil sai Birgit ItŠsoeimal juvbaarbPõdhjamer kast.

AUTOR: See

pole

selline

raamat, et

loed

läbi

ERAKOGU

ja paned

riiulisse

Eesti kirjastus annab välja
Šotimaal elava järvalase

debüütraamatu
Šo-

andis
endine

Järva

Teataja
ajakirjanik
Birgit teada, et
Itse

mai lõpuks ilmub tema debüütraamat.
on «#õnne-

Raamatu

pealkiri

likteekond

#becominghappy» ja

kakskeelne

tekstid

nagu pealkirjast nähtub,
kui ka

–
inglise

Birgit

on see

on nii eesti

keeles.

Itse selgitas, et alustas

mõtiskluste kirjapanekut eelmise aasta mais Instagramis ja
esialgu

oli tegemist privaatse

kontoga.

«Raamatu

pealkiri

on

märksõna, mis kõiki neid posti-

tusi ühendab,» sõnas ta.

tagramist kopeeritud teosega,»
selgitas ta. «Erinevusi on nii piltide kui ka tekstide puhul ning
raamatus on pilte-tekste, mis veel
Instagrami jõudnud pole.»
Mõtte raamat välja anda võttis Itse endaga kaasa Eestist,
sest esimene tagasiside oli julgustav. «Mulle läks väga korda
see, kui öeldi, et selliseid tekste
on inimestele vaja. Meelelahutuseks võib ju kõike kirjutada, aga

Kinkeraamatu saajana näeb Itse nii koolilõpetajaid kui ka õpetajaid, aga miks mitte ka sõpru
või töökaaslasi. «See pole selline
raamat, et loed läbi ja paned riiulisse. Pigem hoida öökapil, võtta
hommikul või õhtul juhuslikust
kohast lahti ja vaadata, mis pilt
ette tuleb. Sellised mõnusad minutid iseendale, et mõtteid või
julgustkoguda,» lausus ta.
Erinevalt paljudest teistest

teadmine, et kellelgi võiks mu
loomingust päriselt kasu olla, lisas kahtlemata enesekindlust,»
lausus ta.
Raamatus on 84 lehekülge.
Eestis tehtud fotod ongi peami-

võõr- või kakskeelsetest raamatutest pole ingliskeelsed tekstid
tõlkida lastud, vaid need ongi ko-

selt Järva- jaHarjumaalt, loomu-

on

likult on pilte Šotimaalt, aga ka

did Itse enda tehtud. «Pildid ja
tekstid on omavahel seotud, aga
tegemist pole
üks ühele Ins-

«Mõnes mõttes juhuslikud klõpsud, samas neid hiljem vaadates
tekkisid mõtted, mis nüüd on ka
kaante vahele jõudnud,»sõnas ta.

Nagu Instagrami kontol,

ka kinkeraamatu tekstid ja pil-

siiski

Hispaaniast, Portugalist ja Lätist.

he inglise keeles kirjutatud. «See
ei ole otsetõlge, pigem on rõhk
mõtte ja sõnamängude edasiandmisel,» täpsustas Itse.
Ingliskeelseid tekste on toime-

tanud ja neile korrektuuri teinud
Šotimaal elav toimetaja ja korrektor Lee Ross. «Ta on ülikoolis ka
lingvistikat õppinud ja meil oli

omavahel suurepärane koostöö.

Mõne asja kohendasime kultuuriruumile vastavaks, aga üldiselt
sain temalt kiita ning edaspidi
olen juba julgeminglise keeles ilukirjandust kirjutama,» lausus ta.
Raamatu «#õnnelikteekond
#becominghappy» annab välja
Raplamaa kirjastus Rajakaar,
esialgne tiraaž on 700.
Itse rõõmuks on sadakond
sellest juba broneeritud, osaliselt
Eestis, osaliselt Šotimaal. «Jah,
võtan vastu ettetellimusi, sest kui
mõni kool soovib näiteks oma lõpetajatele raamatut kinkida, siis
mugavam on saata kastiga, kui
see, et nad tulevad esitlusele ostma,» põhjendas ta.
Õige pea saab ühisrahastusplatvormil Hooandja ka Birgit
Itse raamatu ilmumisele kaasa

aidata. «Rohkemkui kolmandik
rahast on mul olemas, olen väga
tänulik kõigile, kes kaasa aitavad,» ütles ta. (JT)
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KUULUTUSED

7. mai 2020

Kuulutuste vastuvõtt E-R 9-1 7 (lõuna 1 2.30-1 3) Väike-Aia 5, Paide (II korrus)
Aasta kuivanud (16%) sort ja
toores l epp, sanglepp, kask. Pik-

KINNISVARA
Metsa- ja põllumaa ost
maal. Info 529 2037,

Järva-

rain@silvanus.ee.
OÜ Silvanus-Metsatööstus

Alliku küttehoov müüb 25–60
cm küttepuid (lepp).
Tel 516 6305.

40 l võrkkottides. Tel 504 5632.

garaaži. 5564 7909.

raie-ja veoteenust. Erametsagrupp OÜ, tel 5807 8644.

Ostan maad. 529 3609.

Võsalõikus giljotiiniga. Kaevetööd. 5308 9455.

Ostan maad. Tel 520 7616,
e-post maaost@mail.ee.

Märg lõhutud lepp 37 €/ruum;
sanglepp 39 €/ruum. Koorem

OÜ Estest PR ostab põllu- ja met-

samaad. Tel 504 5215, 514 5215.

laotud, täpne kogus!
Tel 5691 9084.

Üürile anda 3toaline korter Tü-

ril Kraavi 9. Info tel 5347 3373,
5345 4212.

39 €/ruum. Tel 5373 2282.

küttepuid (hall lepp,
kask), Järvamaal kohaletoomisega. 5648 7816.
Müüa 3 m

must lepp,

Lõhutud märg küttepuu.

küttepuid koos
ga. Miinimumkogus 12 rm.
Tel 507 4553.
Müüa 3 m

5630 4306.

veo-

Müüa kuivi 30 ja 50 cm küttepuid. 521 9496.

Mälestame
MILVI-RENATE ÕIGUST
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse

Müüa soodsalt lõhutud 25–60
cm küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, okaspuu). Veovõimalus.
Tel 505 2239.
Müüa 3 m küttepuid, kuivi 30
cm kütteklotse. Tel 526 4919.
Müüa küttepuid, koorem 4 ruumi. Tel 504 3246.
Ostame kasvavat raieküpset
leppa. Kadarbiku Metsad OÜ,
tel 5373 7294.
Ostame kasvavat võsa. Osutame
teenustööna võsalõikust giljotii-

Märg lõhutud sanglepp

METSAMATERJAL

küttepuid. 521 9496.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid.
Tel 507 4553.

Ostame metsakinnistuid, raieõigust, rohu- ja põllumaad, kasvavat ja virnastatud võsa. Pakume

Ostan

Tel 384 9200, e-post: kuulutused@jjt.ee

kus 30, 33, 38, 43, 50, 60 cm. Vedu al 5 rm. On ka võrgus.
Tel 5373 7294. Kanarbiku talu

garaaži Türil või
Paides. Tel 516 6305.

Ostan

Müüa märgi

|

Müüa kuivi küttepuid.
Tel 504 5632.

Vajan abi maakodu ehitus-re-

monttöödel (puidu-ja plaatimistööd siseruumis), katusealuse
ehitus jm Peetris. Tasu kokkuleppel. Tel 5624 0620.

MUUD
Soovin üürida 2-3toalist korterit Paide linnas. Hind võiks olla
mõistlik. Telefon 5691 6566.

PÕLLUNDUS
Hobuse kõdusõnnik kotiga
ju. Tel 5351 2654.

ko-

Kõdusõnnik ja kompost. 6,5 t,
vedu. Tel 5807 7263.
Müüa sõnnikut ja komposti. Vedu. 5695 4321.

Seemnekasvatustalu müüb sert
oder «Maali» C2 seemet. Samas
müüa erinevaid heinaseemneid.
509 4248.

VIRVE UPPINI

VIRVE-LEONTINE UPPINI

LIIDIA MÄEVEERU

Silva ja Aksel perega

Mälestame alati abivalmit
ja rõõmsameelset õpetajat

LIIDIA MÄEVEERU
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Koigi kooli LXXXIX lend

Raima, Taivo,
Lisette, Sirje, Leonid

Sügav kaastunne
perele kalli
LIIDIA MÄEVEERU

Mälestame naabrimeest
JÜRI TRAKSI

surma puhul.
Koigi kooli 3. klassi lapsed ja
lapsevanemad

Südamlik kaastunne

Sügav kaastunne perele
kalli
LIIDIA MÄEVEERU

Raivole, Heidile ja Heilile
peredega abikaasa,
ema ja vanaema

surma puhul.

LIIDIA MÄEVEERU

Koigi kooli 1. klassi lapsed ja
lapsevanemad

hea mälestus

kui maha jätsid valud, vaevad
ja lahkusid meist jäädavalt.

Roosna-Alliku käsitööring
tantsuring Läte

eakate klubi Hämarik

kurbusega, et
on meie kallis
ema, vanaema ja

Teatame

vanavanaema

MILVI-RENATE
ÕIGUS
7. VII 1934

–

5. V 2020

Leinavad omaksed

vaid õhkõrn pai

...

Südamlik kaastunne
Ireenele ja Ainardile
laste ja lastelastega

MILVI-RENATE

ÕIGUSE

surma puhul.

Perekond Palusoo, Palusalu,

Lõhmus, Peeduli, Iismaa,
Nõmmiste, Rooba ja Margus,
Eve, Aivar, Malle, Valve

Mälestame Kaitseliidu
Järva maleva tegevliiget

Mälestame õpetaja

LIIDIA MÄEVEERU

JOHANNES
KREISBERGI

Sügav kaastunne

lähedastele.

ja avaldame kaastunnet

Koigi kooli VIII klass,
lapsevanemad ja
klassijuhataja

lähedastele.

Kaitseliidu Järva malev

Südamlik kaastunne
Raivole, Heilile ja
Heidile lastega kalli
abikaasa, ema ja
vanaema

LIIDIA MÄEVEERU
surma puhul.

Tatjana, Valeri,
Vadim ja Pavel

Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on sinuga
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

kurbusega, et lahkus meie kallis
vanaema ja vanavanaema

HELVI ADLER

7. X 1930

–

MAIE ANDLA

Südamlik kaastunne Tiinale
perega.
Helgi, Taimi, Selma, Silvi

Ärasaatmine lähedaste ringis.

Fekaalivedu Järvamaal (8 ja 16 t).
Tel 527 6087.
Fekaalivedu Järvamaal. Lisainfo
tel 452 2002.
Freesin mulda. 5384 3188.
Mälestame head sõpra
EENI KUNILAT

Kvaliteetne hauaplatside
renoveerimine
Kesk-Eess.
Kontakt tel 5827 2414 või
info@hingesaatjad.ee,
www.hingesaatjad.ee

Mälestame
HELVI JÄNEST

Avaldame kaastunnet
omastele.

Kaastunne lähedastele.

Helle, Svetlana, Maie, Ly,
Luule, Ilme, Vaike

Aime ja Vaike

LIIDIA MÄEVEER
Südamlik kaastunne Raivole
ja lastele peredega.
Ühiseid hetki mälestustes
hoides langetame pea.
Anne ja Rene

Siiras kaastunne Raivole ja
tütardele peredega kalli

abikaasa,

ema ja vanaema

surma puhul.

Vella, Merle ja Kätlin

Avaldame kaastunnet
lähedastele
ZOJA DMITRIEVA
Liivi perega

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see

Kevadtuultega läksid
sa teele,

hea mälestus sinust
...

Avaldame kaastunnet
Ireenele ja lastele
peredega kalli

MILVI-RENATE
ÕIGUSE
surma puhul.

Tantsuring

Südamlik kaastunne
Liinale armsa
ZOJA DMITRIEVA

surma puhul.

surma puhul.

Läte

jääb meelde.

Mälestame sõbralikku ja
abivalmit

MILVI-RENATE

ÕIGUST

Südamlik kaastunne Irenele
ja lastele peredega.

Tiia, Maimu, Hille, Valve,
Urmas, Jaan

Lahkus meie kallis
sõber, laulukaaslane

Kuid mälestustes elama jääb ta.

VIRVE UPPIN

Südamlik kaastunne Annele
ja Ahtile peredega.

Aino, Aija, Laine,
Taimi, Tiiu ja Vaike

jääb tühjaks tuba,

päike kaotab sära.

Avaldame kaastunnet
Annele ja Martinile
lastega kalli

VIRVE-LEONTINE
UPPINI
surma puhul.

Sirje ja Aare, Helin,
Laivi ja Urmas

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon
...

5. V 2020

Leinavad lapselapsed peredega.

väljas.

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ...ja katkeb siis.

Rahu ja vaikus on sinuga,
mälestused meiega.

langetamine.

et ema läheb ära,

-

Teatame sügava

sees ja

ja teda hoida enam me ei saa,

...

Vaikus ja rahu on sinuga,

Ohtlike puude
5663 2968.

Kui juhtub nii,

Ei astu jalg sul enam

armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat.

Metalli äravedu. 5878 6142.

527 8197.

Olga ja Ester

ei valu ei vaeva,

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega. 5618 9517,
joosep.sepp@mail.ee.

5615 6912.

LIIDIA MÄEVEERU

Tähtede taga on avarus lai,

lahkunud

Biopuhastite, septikute paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.

surma puhul.

On kõrvus veel su häälekõla

Avaldame kaastunnet lastele
ja nende peredele.

Heino ning perekond Mägi

surma puhul.

Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele kalli
LIIDIA MÄEVEERU

ja meeles valusalt see päev,

VIRVE-LEONTINE
UPPINIT

Tiiu ja Aado,

LIIDIA MÄEVEERU

Südamlik kaastunne
lahkunu omastele kalli
ema, vanaema ja ämma
LIIDIA MÄEVEERU
surma puhul.
Koigi kooli 5. klass

Kevadtuultega läksid sa teele,

Mälestame

peredega.

ema, vanaema ja ämma

a lõpetajad

Saima ja Silvar perega

Mälestame alati
elurõõmsat naabrit

Südamlik kaastunne lastele

Meie südamlik kaastunne
lähedastele kalli abikaasa,

Koigi kooli 2019.

Helle ja Henner

sinust jääb meelde.

VIRVE-LEONTINE
UPPINIT

Perekond Nõurus

surma puhul.

Mälestavad endised
töökaaslased Etta ja Pille.

surma puhul.

Kustus vaikselt elutuli,
puhkama jäid töökad käed.

Avaldame kaastunnet lesele.

Arbotur OÜ: halumasinateenus,
ohtlike puude raie, veo-ja tõsteteenus, küttepuude müük.
Tel 5663 0978.

Ennustusliin 900 3014, 95 s/min.

Meie sügav kaastunne
kõigile lähedastele kalli

Naabrid Eha, Argo, Kersti,
Ahto ja Valja

Kasvuhooned, aiamajad, puukuurid ja terrassid. 5673 5715.

Korstnapühkija. Tel 5666 3939.

kõik lääne ja Vene ratastraktorid 4 t, 7 t, 11 t; sõnnikulaotajad, pöördadra. 5609 6431.

Ostan

Südamlik kaastunne Annele
perega ema, ämma,
surma puhul.

TEENUS

Ehitustööd

Sügav kaastunne Annele ja
Ahtile ning nende peredele
surma puhul.

kuurid ja terrassid. 5673 5715.

Killustik, liiv, haljastusmuld. Multilift-konteineri rent. 5630 4306.

Ostan traktori ja põlluriistu.
Tel 5382 2006.

Mälestame abivalmit ja
toredat naabrimemme

Südamlik kaastunne Annele ja
Ahtile peredega.

Kasvuhooned, aiamajad, puu-

Müüa korralik Volvo S60 (2002).
Mootor 2,4 (125 kW), läbisõit
270 000 km, küte on bensiin.
Hind 1600 €. Tel 520 5385.

Ehitustööd, pakkuda võib kõike.

Müüa lõhutud märgi ja kuivi küttepuid. Vedu tasuta! 5673 5715.

VIRVE-LEONTINE
UPPINIT

Kaevetööd miniekskavaatoriga
(3 t). 5615 6912.

Ostame teravilja. Maksame kohe. 5637 9375.

KÜ Aasa 3 elanikud

vanaema ja vanavanaema

Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727.

Sõiduautode kokkuost.
553 3060.

Korstnapühkija. Tel 5397 2915.

PÕMM: 3 m ja lõhutud odavad

AS Prelvex võtab tööle töökoja
juhataja. Tööülesanneteks: tööde korraldamine Türi töökojas,
teiste tootmisüksuste abistamine insener-tehniliste lahendustega ning varustamine varuosade
ja materjalidega. Sooviavaldus
saata hiljemalt 20. maiks
meiliaadressile prelvex@hot.ee.
Info tel 515 9113.

Haudade hooldus. Tel 5648 1817.

SÕIDUKID

Ostan kaubiku. 518 7500.

www.soodsahinnagataimed.ee

TÖÖ

Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

Müüa Ford Focus (2008).
Tel 5599 8533.

niga. Tel 501 2905.
küttepuud. 5646 0921.

|

mälestused meiega.

Mälestame

Mälestame kauaaegset
naabrinaist

MAIE ANDLAT

ZOJA DMITRIEVAT

Avaldame lähedastele
kaastunnet.

Aime, Ainu ja Ülle

Südamlik kaastunne teile,
Liina, Annely ja Larissa
peredega.
Sergei, Kairi,
Taisi ja Taivo perega

Avaldame sügavat
kaastunnet Annele ja
Martinile laste peredega
ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

VIRVE UPPINI
surma puhul.

Korteriühistu R-Alliku
Ristiku-4 elanikud

Kevadtuultega läksid sa teele,
hea mälestus jääb meelde.

Avaldame sügavat
kaastunnet Liisile ja
Meelisele perega

PEEP JOOSTI
surma puhul.

Lembit, Kerli ja Kaido
peredega Häädemeestelt

KUULUTUSED

7. mai 2020

Puitfassaadide taastamine ja värvimine. 5193 7450, broneeri täna,
säästa 20%. FB: Puusepatööd.
Puude ja hekkide (ka ülekasvanud) lõikus ja langetamine, okste vedu. 528 5508.

Katuse-ja fassaadipesu, unikivipesu koos uue liivaga.
Tel 5190 2519.

Keldrite, pööningute jmt tühjendus. 528 5508.

Rakkekaevude kaevamine,

pu-

hastamine ja remont.
Tel 5638 1774.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5679 3951.

Trepikodade remont.
5843 8814.

Vannitoa remont. Tel 5676 6053.
Veoteenus

Puur-

kaubikuga. 515 9955.

ja küttekaevude puurimi-

ne; pumpade, rauaeraldusfiltrite
ja septikute paigaldus; vee-, kaevu-, kanalisatsioonitööd.

koos transpordiga. 520 7616.

Saunavooder 6 €/m² ja l avalaud
1,20 €/m. Tel 5645 2170.
pakkpuit.ee.

Tel 510 2790.
Müüa

Rower Ehitus OÜ: kõik, mis seotud
ehitusega. Võta julgelt ühendust ja
teid aitavad kogenud ehitusmehed.
rowerehitus@gmail.com,
tel 5348 6822.

Müüa

MÜÜK
30 cm kuiv l epp 2,50 €; kask 3 €
40 l võrgus; kasepuitbrikett 96
tk alusel 960 kg; 8 mm pellet
(hele, premium) 975 kg 200 €.
Vedu tasuta. Tasumine: ülek,
kaardiga, sulas. Tel 5373 3626.

Freesasfalt, killustik, liiv, muld
6,5 t, vedu. Tel 5807 7263.

Kandiline puitbrikett 130
€/1000 kg, ümmargune
puitbrikett auguga 150
€/1000 kg, 6 mm ja 8 mm
premium-pellet 185 €/960
kg. Transpordivõimalus.
Tel 504 0304.

(6 t). 5673 7227.

Killustik, liiv, muld. Vedu (3 t).
Tel 5695 4321.

sise-, välisvoodri-ja põrandalauda (eri profiilid, parim
hind). Veovõimalus. Tel 513 2021,
voodrilaud.ee.

Väätsa saeveski müüb sae-, höövel-ja immutatud materjali.
Tel 505 0092.

Müüa kuusetaimed. 525 0868.
Kuiv 30 cm l epp 2,5 € võrk; kuiv
30 cm kask 3 € võrk; kuiv kütteklots 2 € võrk. Tel 5691 9084.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Väike-

Lilletareke Metsalill Paides Raudtee 27 müüb lisaks omakasvata-

tud lille- ja köögiviljataimedele
maasikataimi, Seedri puukooli
istikuid ja Rein Joosti roose.
Tel 5800 5273.
FB Lilletareke Metsalill
Müüa ehituslikku saematerjali,

voodri-, põranda-, terrassilaudu

ja servamata laudu. Pikkused 3–6
m. Laudade värvimine. Vedu üle
Eesti tasuta. Tel 528 2268.

LEPP

METSAKINNISTUID
JA RAIEÕIGUST

Otse tootjalt puitbrikett al 130
turbabrikett al 130 €, premium-pelletid al 185 €, pakitud
kivisüsi al 230 €, kütteklotsid al
1,50 €, kuiv 30 cm kask, al 2,30
€. Vedu tel 506 8501.
kütteladu24.ee
€,

50/30 cm
toores / kuiv
Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

SANGLEPP

KÕIGIST PAREM HIND!

50/30 cm
toores

OSTAME
METSAKINNISTUID

Transport hinna sees

KA KOOS PÕLLUMAAGA

Tel 5699 6890

Tel 524 3607, metsaserv@gmail.com

Marrek Puit OÜ
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Paide kütteladu müüb soodushinnaga puitbriketti al 1,40 €/
pakk, 130 €/alus; 6–8 mm pelleteid al 3 €/15 kg kott, 195 €/alus;
kaminapuid al 3 €/40 l võrk; turbabriketti 160 €/t, kivisütt.
Transport. Parkali 18, Paide,
tel 383 2088, 5562 0272.
www.paidekutteladu.ee

Emadepäeva amplite ja suvelillede erimüük pühapäeval,
10. mail kell 10–13 toimub nüüd
Türi turul!

küttepuid
Ostame

Müüa katuse-, seina-ja sileplekki. Hind al 4 € m².
Saadaval harja-ja viiluplekid
(3 € jm). Tel 508 6435.

põranda-, voodri- ja ehi-

tuslaudu. Erinevad laiused. Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Müüa

Tel 507 2544. info@erametsa.ee

killustikku, kuni 10 t koorem multilift-autoga; võimalus
rentida multilift-kasti.

Müüa

www.baltipuurkaev.ee, tel 521 7415.

Killustik, liiv, muld koos veoga
Vannitoafirma renoveerib, ehitab uusi vannitube. Teeme ka sise-, välisüldehitustöid. 631 3330.

Puistematerjalide, nagu muld,

killustik, liiv, kruus jne, müük

JÄRVA TEATAJA

TÜRI-ALLIKU KÜTTEKONTOR

Müüa saetud ja lõhutud
lepaküttepuid.
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REKLAAM

JÄRVA TEATAJA

7. mai 2020

TAGAOTSITAV
must ja värviline vanaraud!
1. Lõika see kuulutus välja!
2. Too oma vanaraud Refondasse!
3. Anna vastuvõtjale välja lõigatud reklaam
Vanaraua kokkuost: Jaama 22a, Türi

BLRT Refonda Baltic OÜ
Kampaania kestab 05.05.–05.06.2020

Kui

...

JA ME MAKSAME +15 €/t TAVAHINNALE LISAKS

kohale minna ei saa, kallista ajalehe kaudu!

Telli emadepäevaõnnitlus!
kuulutus.ajaleht.ee
Info 384 9200

jarvateataja.ee

Lotta Sonninen, Piia Aho

Apollo Klubi

Päevik-tegelusraamat
128 lk, pehme köide

liikmele

9.45 €
apollo.ee

Ema olla

on suur õnn

ja rõõm.
Aga olgem ausad vahel tahaks
lapsed ja koduelu pausile panna.
Vaimukas päevik ongi mõeldud
nendeks hetkedeks…
-

...

