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Uudised

LIHAVEISEKASVATAJALE

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Mastiidiproovide tulemuste 
laboritevaheline võrdlus

Uued märgistamistangid

Hea klient!

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond: 

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Kontroll-lüpsi teenus JKKlt
Kontroll-lüpsi tegemine on töömahukas 
ning nõuab teadmisi ning oskusi. 
Loomapidajad on tihti mures, kes kontroll-
lüpsi teeb, kui kontroll-lüpsi tegija 
haigestub või lahkub töölt. Käesolevast 
aastast on loomaomanikel kontroll-lüpsi 
tegija puudumisel võimalik tellida kontroll-
lüpsi tegema JKK piirkonna zootehnik. 

Kontroll-lüpsi teenus on tasuline, tellija 
peab tasuma nii väljakutse kui töötundide 
eest. Väljakutse hind sõltub kontroll-lüpsi 
meetodist, kuna vastavalt meetodile on 
vaja piimakogus mõõta ning piimaproov 
võtta ühel, kahel või kolmel lüpsikorral. 
Väljakutse hind ei sõltu loomade arvust, 
küll aga sõltub hind sellest, kas kontroll-
lüpsi teeb üks või kaks JKK inimest. Kui 
farmis tehakse tavapäraselt kontroll-lüpsi 
mitmekesi, peab abiline olema ka JKK 
zootehniku teostataval kontroll-lüpsil. 
Kui farmi poolt abilisi ei anta, tuleb JKKst 
kontroll-lüpsi tegema kaks inimest. 

Töötunni hind sõltub lüpsi kellaaegadest 
ning arvestusse läheb nii kontroll-lüpsi 
tegemise aeg kui (vajadusel) sündmuste 
kogumiseks kuluv aeg. 

Kontroll-lüpsi teenuse tellimiseks 
tuleb ühendust võtta oma piirkonna 
zootehnikuga ning kokku leppida sobiv 
kontroll-lüpsi aeg.

Jõudluskontrolli Keskuse märgistamis-
tangide sortiment laienes uute tangidega. 
Allflexi uued tangid erinevad teistest seni 
kasutusel olnutest selle poolest, et nõel, 
millele kinnitatakse kõrvamärgi ogaga 

Soome firma ThermoFisher Scientific 
tegi möödunud aasta detsembris võrdlus-
katsed laborite vahel, mis määravad 
piimaproovidest mastiiditekitajaid 
baktereid. Test saadeti 19 laborile üle 
maailma. Laboritele saadeti 5 piimaproovi, 
milles igaühes olid 1-2 peamist mastiidi-
tekitajate bakterite tüve. 
JKK analüüside labori määratud piima-
proovides tuvastati kõigis peamised 
mastiiditekitajate bakterite tüved. 
JKK labori saadetud tulemused loeti 
usaldusväärseteks ja test sooritatuks.

Lisaks elektroonilistele kõrvamärkidele 
pakub JKK loomapidajatele ka elekt-
rooniliste kõrvamärkide lugejaid. Tänaseni 
oleme pakkunud firma Allflex lugejaid, 
mis võimaldavad EID-märke lugeda 
ja loetud märgid kaabli või bluetooth-
ühenduse abil arvutisse laadida. Hetkel 
katsetame ka firmade Agrident ja Datamars 
lugejaid. Agridenti lugejaid on meil kaht 
tüüpi: lihtsat tüüpi “stick reader” ehk 
analoog Allflexi lugejaga, mille tehnilised 
võimalused on sarnased. Agridenti teise 
lugeja kasutamine on piiratud ja seda on 
võimalik kasutada ainult integreerituna 
meie pakutavate pihuarvutitega Psion 
Workabout Pro. Kolmas lugeja,  Datamarsi 
oma, koosneb kahest osast – lugejast ja 
antennist, kuid lugejat saab kasutada ka 
ilma antennita. Datamarsi lugeja erineb 
teistest selle poolest, et tegu on lihtsamat 
tüüpi pihuarvutiga ehk lugejat on võimalik 
eelnevalt programmeerida erinevate 
sündmuste kogumiseks. Näiteks loomade 
märgistamisel on võimalik määrata, 
millist informatsiooni ja millisel kujul 
registreerida. Samuti on võimalik määrata, 
millist infot ei küsita, aga vaikimisi 
salvestatakse (nt märgistamise kuupäev). 
Kui selline ettevalmistus on tehtud, siis 
looma märgistamisel ei ole vaja muud 
teha, kui vajalik info järjest registreerida 
ning kogutud info hiljem arvutisse 
laadida. Kui JKK jõuab testimisega 
järeldusele, et katsetatud lugejad võivad 
olla huvipakkuvad meie loomapidajatele, 
siis tutvustame neid lähemalt.

Uued EID-märkide lugejad

osa, on liikuv. Kui 
loom rabeleb mär-
gistamisel ja tõmbab 
pea eemale, liigub 
nõel sirgelt tangide 
otsa, moodustades 
90kraadise nurga 
asemele sirge. Nii 
saab tangid looma kõrvast kergesti kätte 
ja looma kõrva rebenemise võimalus 
väheneb. 
Loomapidaja tunneb uued tangid ära värvi 
järgi – Allflexi liikuva nõelaga tangid on 
rohelised. Liikuva nõelaga tangide hind 
on 40 eurot (sh käibemaks).

Käesolev number avab JKK Sõnumite 
kaheksanda aastakäigu. Sarnaselt vara-
sematele aastatele teeme ka käesolevas 
aprilli numbris tagasivaate möödunud 
aasta toodangunäitajatele. Loomulikult 
on igal tootjal oma eesmärgid ja soovid ja 
küllap igaüks on oma hinnangu möödunud 
aasta numbritele juba andnud. Toodangu-
numbrite trende kokku võttes võime 
nentida, et elame ilusal ajal – hoolimata 
aastast, on see siis ühe loomaliigi 
kasvatajatele raskem ja teistele kergem 
või vastupidi, – lähevad toodangunumbrid 
igal aastal suuremal või vähemal määral 
ikka paremaks. Samas nagu elus ikka, nii 
on ka aastakokkuvõtetes näitajaid, mis 
võiksid olla pisut paremad.

Minevikust olulisem on muidugi see, 
mis ootab meid sel aastal ja kaugemas 
tulevikus. Jõudluskontrolli Keskusest 
vaadatuna ootan huviga, kuidas leiavad 
kasutust erinevad uued võimalused, millega 
oleme juba alustanud või kohe-kohe 
alustamas nagu Mastiit 12, elektroonilised 
kõrvamärgid ja nende lugejad, pihuarvutid 
või DeLavali pakutav Herd Navigator, 
mille puhul ka JKKl on oma roll täita.

Toon esile ka kaks keskkonnasõbralikku 
ja innovaatilist piimatootjat:

Aatmaa AS, kes palus endale edaspidi 
trükiseid paberil enam mitte saata, sest 
kõik andmed ja trükised on ka Vissukese 
kaudu kergesti kättesaadavad.

Õnne Piimakarjatalu Osaühing, kes 
katsetas alates möödunud aasta lõpust 
kontroll-lüpsi tegemisel pihuarvutit ja 
selle võimalusi ning otsustas kontroll-
lüpsi lihtsustamiseks selle investeeringu 
teha ning pihuarvuti soetada.



Lihaveisekasvatuse olukorrast

tõug kokku 
pullikuid

oma tõu 
veresus 
≥75%

tõu% vrdl. 
oma tõu ≥ 

75%

kõikide 
lihatõugude 

veresused ≥75%

tõu% vrdl. 
kõik 

LV ≥ 75%

Aberdiin-angus 1014 504 49,7% 642 63,3%

Aubrak 3 3 100,0% 3 100,0%

Akviteeni hele 148 14 9,5% 89 60,1%

Belgia sinine 155 0 0,0% 113 72,9%

Šarolee 300 127 42,3% 220 73,3%

Gallovei 5  0,0% 4 80,0%

Šoti mägiveis 207 189 91,3% 192 92,8%

Hereford 849 356 41,9% 508 59,8%

Limusiin 997 453 45,4% 682 68,4%

Piemont 27 8 29,6% 11 40,7%

Simmental 307 62 20,2% 249 81,1%

kokku 4012 1716 42,8% 2713 67,6%

tõug kokku 
lehmikuid

oma tõu 
veresus 
≥75%

tõu% vrdl. 
oma tõu ≥ 

75%

kõikide liha-
tõugude  

veresused ≥75%

tõu% vrdl. 
kõik LV ≥ 

75%

Aberdiin-angus 1761 720 40,9% 999 56,7%

Aubrak 4 4 100,0% 4 100,0%

Akviteeni hele 246 30 12,2% 145 58,9%

Belgia sinine 257 1 0,4% 133 51,8%

Šarolee 473 226 47,8% 363 76,7%

Gallovei 9 0 0,0% 9 100,0%

Šoti mägiveis 227 210 92,5% 215 94,7%

Hereford 1297 580 44,7% 782 60,3%

Limusiin 1567 742 47,4% 1036 66,1%

Piemont 52 17 32,7% 26 50,0%

Simmental 609 95 15,6% 454 74,5%

kokku 6502 2625 40,4% 4166 64,1%

Tabel 1. Ülevaade jõudluskontrollis olevatest lihatõugu pullikutest

Tabel 2. Ülevaade jõudluskontrollis olevatest lihatõugu lehmikutest

Lihaveiste kasvatus Eestis on viimastel aastatel arenenud 
jõudsalt. Kuid leiame, et saame tegevust veelgi kvaliteetsemaks ja 
efektiivsemaks muuta. Siiani oli tarvis ainult lihaveise liha toota 
ja müüa, vaatamata sellele, milline see veis oli – kas ristand või 
puhas-(puhtam)tõug. Niimoodi tehti paljudes riikides, aga nendes 
ristati siiski lihatõuge omavahel. Meil aga alustati piimatõugu 
veiste ristamist lihatõugu veistega. Sellest puhta lihatõuni jõutakse 
alles 7-8 aasta pärast.

Täna teame, et lihaveiste 
liha ostja on klient, kes on 
veidi rahakam, kui keskmine 
eestlane. Ostjad on kursis ka 
lihaveise tõugudega ja seepärast 
soovivad nad teada, millist liha 
nad Eesti Lihaveise märgi all 
ostavad – mis tõugu veisega 
tegemist on.

Seega peame olema valmis 
muutusteks, mis tagavad 
tarbijale stabiilselt parimate 
omadustega lihaveiseliha. Alates 
1. juulist 2011 hakkame koostöös 
Rakvere Lihakombinaadi ja 
Jõudluskontrolli Keskusega 
jälgima varutavate lihaveiste 
tõulisust. See veis, kelle 
ema on piimalehm (järglane 
50% piima- ja 50% lihatõugu) 
enam lihaveise alla ei lähe. 
Lihaveise alla läheb veis, kes 
on vähemalt 75% lihaveis – 
s.t vähemalt teine põlvkond. 
Lihaveise ristand lihaveisega 
aga on ikkagi lihaveis ja siin 
probleeme ei ole.

Mida  peaks  tegema?  
Need farmerid, kes ei ole 
jõudluskontrollis, peaksid sinna 
astuma, sest praegu teistsugust 
tõulisuse määramise võimalust 
lihtsalt ei ole. Jõudluskontroll on 
vajalik ka selleks, et tulevikus 
oleks võimalus tõuveiseid 
müüa.

Mis on järgmised sammud? 
Kõige rohkem müüakse Eestis 
aberdiin-anguse, limusiini ja 
herefordi tõugu lihaveiseid. 
Seepärast plaanime hakata 
esmalt just nende tõugude 
veiselihast valmistatud tooteid 
märgistama ja kajastama 
lihaveise tõu nimetust ka toote 
pakendil. 

Tõumärgistus võib rakenduda 
täies ulatuses alles 1-2 aasta 
pärast, kuid selle nimel peame 
alustama juba praegu tööd. 
Lihaveise tõu märkimine 
pakendile seab kõrgendatud 
nõuded tooraine hankele. Vaid 

pidev ja stabiilne lihaveiste jõudmine töötlejani ja piisav tõuveiste 
ressurss tagavad toodete pideva saadavuse poelettidel.

Kindlasti on olulised ka järgnevatel aastatel välisturud (praegu 
nt Türgi).

Mis sellest kõigest järeldub?
1. Iga arenev farm peab olema jõudluskontrollis. See on 

selgelt farmeri huvides.



Tõug Kokku R- osas % B-TR osas % A-TR osas %

Kõik tõud kokku 12602 9562 75,9 688 5,5 2352 18,7

Aberdiin-angus 3834 3001 78,3 158 4,1 675 17,6

Limusiin 3020 2360 78,2 281 9,3 379 12,6

Hereford 2562 1952 76,2 195 7,6 415 16,2

Šarolee 881 613 69,6 39 4,4 229 26,0

Simmental 899 704 78,3 1 0,1 194 21,6

Šoti mägiveis 508 75 14,8 2 0,4 431 84,8

Akviteeni hele 405 385 95,1 - - 20 4,9

Belgia sinine 319 319 100,0 - - - -

Piemont 157 144 91,7 12 7,6 1 0,6

Gallovei 9 9 100,0 - - - -

Aubrak 8 - - - 8 100,0

Tabel. Lihatõugu veiste tõuraamatusse jagunemine 1.12.2010. a seisuga

Millised on lihaveiste tõuraamatu osadesse kandmise 
tingimused?

A ehk põhiosa tingimustele vastab lihatõugu loom, kelle 
verelisus teiste tõugude suhtes on suurem kui 93,8% ehk 
5. põlvkond, kelle isaseellased on nelja eellaste ulatuses antud 
tõu tõuraamatupullid ning kelle ema ja emaema on antud tõu 
tõuraamatu põhi (A)- või lisaosa (B) lehmad.

B ehk lisaosa tingimustele vastab lihatõugu loom, kelle 
verelisus teiste tõugude suhtes on suurem kui 87,5% ja väiksem 
kui 93,8% ehk 3–4. põlvkond, kelle isaseellased on kahe eellaste 
ulatuses antud tõu tõuraamatupullid ning kelle ema ja emaema 
on antud tõugu lehm. 

Loomad, kes ei vasta A ega B osa nõuetele, kuid on lihaveiste 
jõudluskontrollis ja märgistatud vastavalt kehtivale korrale 
kannavad andmebaasis tähist R.

Lihaveiste tõuraamatust

Leino Vessart
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse esimees

Reet Toi
ETKÜ lihaveiste aretusspetsialist

Miks on R-osa % allpoololevas tabelis nii suur?
1. Paarituspull ei ole võetud tõuraamatusse – pulli põlvnemine 

peab olema eelnevalt kontrollitud geneetilise ekspertiisiga.
2. Karjas kasutatakse paaritamiseks ristandpulli.
3. Ristatakse erinevaid tõugu lihaveiseid.
4. Andmebaasis puuduvad eellaste andmed – paaritus- ja 

seemendusandmed on edastamata.
Miks peavad lihaveised olema tõuraamatus?
1. Viimastel aastatel on suurenenud teiste riikide huvi Eestis 

kasvatatavate tõuloomade vastu.
2. Lihaveisekasvatusega alustavad loomapidajad soovivad 

tõuloomi osta.
3. Uus alustaja soovib osta puhtatõulisi lihaveiseid või 

lihatõugude ristandeid – lihatööstuses on kvaliteedinõuded 
karmistunud.

4. A ja B osa lihatõugu looma eest taotleb aretusorganisatsioon 
aretustoetust lihaveiste tõuraamatu pidamiseks ja jõudluskontrolli 
läbiviimiseks.

2. Tuleb valida omale tõug või tõud, mida aretada ja lõpetada 
nn paduristamine. Müüa saab alati paremini kindlat tõugu veiseid 
kui lihtsalt erinevate veresustega veiseid. Tõu- ja tapaveiste 
hinnad on ja jäävadki erinema.

3. Karjades ei tohi kasutada teisi pulle kui ainult puhtatõulisi. 
Igasuguste pullikute kasutamine oleks karja solkimine arengu 
mõttes.

4. Karjades, kus on veel piimatõugu lehmi ammlehmadeks, 
tuleks alustada nende väljaviimist ja asendada võimalusel 
lihatõugu ammlehmadega. 

5. Mingil juhul ei tuleks enam alustada piimatootmiselt 

lihakarjale üleminekut ristamise teel. Kui selline soov on, tuleb 
piimakari ära müüa ja osta asemele lihakari.

6. Veise turustamise kindlustamiseks tuleb kindlasti edaspidi 
sõlmida rohkem kokkuleppeid ja lepinguid. Nii ostjal kui müüjal 
peab olema kindlustunne tegutsemiseks.

7. Ja veel – kõik ühistud, seltsid jm ettevõtted, kes tegelevad 
lihaveisekasvatusega, peaksid kogunema ümarlauaks ja leidma 
arengus oma ühisosa ning seadma oma tööd tegemised nii, et 
edasiminek selles valdkonnas oleks kindel. Isegi vilets koostöö 
on parem, kui seda üldse pole.



Tunnustus Mart Uba tööle

Maakondade zootehnikud
Harjumaa Maire Põhjala Tuleviku 3, Laagri, Harju mk tel 679 6419 gsm 516 7886 K 9.00-16.00 
Hiiumaa Maire Tamm Mäe 2, Käina tel 463 1147 gsm 5332 4204 1. ja 3. K 12.00-16.00 
Ida-Virumaa Ludmilla Aan Viru 5a II korrus, Jõhvi gsm 516 7816 2. ja 4. T 10.00-14.00
Jõgevamaa Merle Lillik Ravila 10, Jõgeva tel 776 0048 gsm 516 7868 E 9.00-15.00
Järvamaa Saive Kase Prääma küla, Paide vald tel 385 0286 gsm 524 0147 K 9.30-15.00 
Lääne-Virumaa Ludmilla Aan Neffi 2, Rakvere tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 
Läänemaa Maila Kirs Posti 30, Haapsalu tel 473 3007 gsm 509 4675 K 9.00-15.00 
Põlvamaa Evi Prins Puuri tee 1, Põlva tel 799 3007 gsm 520 6231 K 10.00-13.00 
Pärnumaa Maire Põhjala Haapsalu mnt. 86, Pärnu tel 443 3120 gsm 516 7886 E 9.30-15.30 
Raplamaa Maila Kirs Kuusiku tee 6, Rapla tel 485 5673 gsm 509 4675 E 9.00-15.00 
Saaremaa Maire Tamm Kohtu 10, Kuressaare tel 453 1352 gsm 5332 4204 E 9.00-15.00
Tartumaa Merle Lillik Kreutzwaldi 48A-215, Tartu tel 738 7739 gsm 516 7868 1. ja 3. T 8.00-15.00 
Valgamaa Evi Prins Aia 17-202, Valga  gsm 520 6231 2. ja 4. E 10.00-13.00 
Viljandimaa Saive Kase Vabaduse plats 4-317, Viljandi tel 433 3713 gsm 524 0147 T 9.00-14.00 
Võrumaa Evi Prins Liiva 11, Võru tel 782 1253 gsm 520 6231 T 10.00-13.00 

Labor

Piimaveiste jõudluskontrolli 
alane nõustamine

738 7738

Sigade jõudluskontrolli alane 
nõustamine

738 7765

Kõrvamärkide müük 738 7762

Järvamaa klienditeenindaja 738 7751

Hiiu-, Ida-Viru-, Jõgeva-, 
Valga- ja Võrumaa 
klienditeenindaja

738 7752

Lääne-, Põlva-, Rapla- ja 
Tartumaa klienditeenindaja

738 7753

Lääne-Viru ja Pärnumaa 
klienditeenindaja

738 7754

Harju-, Saare- ja Viljandimaa 
klienditeenindaja

738 7759

Põlvnemisandmed (veised) 738 7756

Geneetiline hindamine 
(veised)

738 7731

Geneetiline hindamine (sead) 738 7746

Raamatupidamine 738 7704

Kreutzwaldi 46, 50094 Tartu

Tel 738 7726

Faks 738 7724

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726

Tööjuubilarid

Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094

Tel     738 7700
Faks 738 7702

24. aprillil on 5. tööjuubel IT osakonna 
tehnilise teeninduse sektori juhataja 
Indrek Kanepil.  
24. mail on 35. tööjuubel labori analüütik-
seadmete hooldaja ja piimameetrite testija 
Oles Hagelil.
1. juunil on 30. tööjuubel kontroll-labori 
analüütik Veera Püttseppal.

Uus kevad - uus teenus
JKK biomeetria sektori juhataja Mart Uba 
pälvis Põllumajandusministeeriumi sinise 
teenetemärgi kui piimaveiste geneetilise 
hindamise ideoloog Eesti Vabariigis. Tema 
töö on piimaveiste geneetilise hindamise 
süsteemi kujundamine ja arendamine 
rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele. 
Lisaks piimaveiste geneetilise hindamise 
süsteemile on Mart Uba käivitanud Eestis 
lammaste geneetilise hindamise. 

Sinise teenetemärgi laureaadiks saab 
ministeeriumi ja selle valitsemisala 
riigiasutuse teenistuja silmapaistvalt hea 
teenistuskohustuste täitmise eest. 

Valgamaa piirkondlik zootehnik teenindab 
kliente endisel aadressil (Aia 17), kuid 
korrus kõrgemal - II korrus, tuba 202.

Valga kontor 2. korrusel

Varakevad - õppimise aeg

Uued infomaterjalid

Lisaks tavapärastele ühistele info-
päevadele ETKÜga, korraldas JKK märtsis 
Jänedal koolituse keskmise suurusega 
karja pidajatele. Keskenduti karja- ja 
terviseandmete kasutamisele. Kahepäevase 
koolituse käigus jagasid oma kogemusi ja 
teadmisi nii loomapidajad, EMÜ teadlased 
kui JKK töötajad.

Aprilli alguses tegi JKK infopäeva 
suurkarjade loomakasvatus- ja farmi-
juhtidele. Infopäeval “Kuidas pikendada 
looma karjas püsimist” esinesid EMÜ 
teadlased ja JKK inimesed.

Koolitusi toetas Maaelu Arengukava.

JKK valmistas oma klientidele  2 infotrükist. 
Infovihik “Põllumajandusloomade 
märgistamine 2011” saadetakse kõigile 
esmaste ja asenduskõrvamärkide ostjatele 
ja tellijatele koos kõrvamärkidega.

Sigimiskalendrid, nii veiste kui sigade 
omad, said jõudluskontrolli kliendid koos 
märtsikuu trükistega.

Veiste sigimiskalendrit ja kõrvamärkide 
infovihikut saab ka piirkondlikelt 
zootehnikutelt. Nende trükiste väljaandmist 
toetas Eesti Maaelu Arengukava.

Aprillis on meie klientidel võimalik 
tellida abikäsi JKKst. Uue teenuse eesmärk 
on hinnata tootjate meelsust JKK teenuste 
suhtes ja ka aidata tootjaid igapäevatöös. 
Kuna enamusel meist puudub laudas 
töötamise praktiline kogemus, pakume 
esimesel aastal oma abi neis valdkondades, 
mida me tunneme. 

Andmetöötluse osakonda saab kasutada 
loomade näo järgi tuvastamisel nt kontroll-
lüpsil, loomadele nimede panekul ning 
laktatsiooni lõpetanud loomade toodangute 
ennustamisel pimemeeteodil. 

IT-osakonna teemaks on telerite 
digibokside häälestamine kontorites ja 
töötajate kodudes ning piimamõõturite 
tehaseseadete taastamine kontroll-lüpsil 
pärast iga lehma lüpsi lõppu. 

Piimalabori spetsialistidelt saab abi 
piimaproovide organoleptilisel hindamisel 
kontroll-lüpsil ja mastiiditekitajate 
jälitamisel farmi territooriumil.

 Väliteenistus on meelsasti nõus 
jalutama lehmi laudast välja ning tagasi, 
mis annab paljudele võimaluse taotleda 
karjatamistoetust, ja õpetama kontroll-
lüpsil arvutimängude pihuarvuti versioone. 
Seakasvatuse sektor seevastu on ainuke, 
kes kontroll-lüpsi läbiviimist segama ei 
tule ja teeb ära nende JKK inimeste töö, 
kes parasjagu “objektil” viibivad. 

Üldosakonna katta jäävad lehmade 
ja sigade PR-valdkond ning tuleohutus 
kontroll-lüpsil. Ja loomulikult on ka JKK 
juhtkond valmis appi tulema, sest just nende 
pädev nõuanne meie töötajatele tagab uue 
teenuse maksimaalse efektiivsuse. 

JKK töötaja saate oma ettevõttesse 
tellida, kui saadate vabas vormis põhjenduse 
aadressile segaja@jkkeskus.ee.


