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Kuremaal käivad ettevalmistused rannahooajaks

Palamuse raamatukogu
kolis teenuskeskusesse

Aastaid ehitusvaldkonnas tegutsenud Janek Kivimurd naudib uue väljakutsena
Kuremaa rannaalal ja -majas tegutsemist. FOTOD: ERAKOGU
Maikuised kevadilmad on pakkunud juba sooja päikest ning
kodudes viibinud inimesed on
leidnud tee Kuremaa randa. Sel
aastal tuleb rannahooaeg teisiti
ja mitte ainult koroonaviirusest
tingitud muutuste tõttu.
Kuremaa rannaalal on uus
haldaja. Ranna ning kõige selle
juurde kuuluva arendamise on
oma südameasjaks võtnud Janek
Kivimurd. “Olen üle 15 aasta tegutsenud ehitusvaldkonnas ning
otsustasin midagi uut proovida.
Ehitus ikka jääb, aga mitte varasemas mahus,” rääkis Kivimurd.
Rendilepingu sihtasutusega
Kuremaa turismi- ja arenduskeskus sõlmis ta kümneks aastaks.
Kui rannaala korrashoiuks on
raha ette nähtud valla eelarves,
siis rannamaja teenused ning
kohviku pidamine on Janeki enda
vastutus, rõõm ja risk. “Kui sealt
midagi ei tule, siis on see minu
miinus,” märkis ta. Janek sõnas,
et esimeste aastatega loodab ta
nulli jääda, nautida tegutsemist
meeldivas kohas ning tekkinud
ideid järjest katsetada ja ellu viia.
“Nagu inimesed mulle ütlevad,
olen ma nüüd jumala kätes. Kõik
oleneb sellest, mida ilm teeb.
Samas olen optimist, see ongi
enda proovilepanek,” lausus ta.
Kuremaa oma vaatamisväärsuste ja rannaga peab olema koht,
kuhu külastajal on meeldiv tulla.
Kevadiste töödena on rannaäär
puhastatud kaldale uhutud kõrkjarisust ning talgupäeval randa
viivalt alalt kokku korjatud oksapraht. Suur osa töödest on tehtud
oma jõududega. “Kõrkjate osa vedasin ise välja ja vend oli abiks,”
lausus Janek. Randa uhutud
kõrkjatele vajub liiv peale ning

risumass on raske. “See on nagu
heinategu, aga kümme korda raskem,” muigas Janek Kivimurd. Ta
lisas, et ranna korrashoidmine,
muru niitmine ja trimmerdamine
on tõsine töö. “Siin on palju kive
ja puid ning nende ümbert saab
niita ainult trimmeriga. Ümbruse
korrashoidmine on puhas käsitöö,” selgitas Kivimurd.
Rannamaja kohvikus oli aga
mai alguses kuulda puurimist ja
kopsimist. Tänu Janeki oskustele on kohvikus uue ilme saanud
köögiosa, mis on varasemast
ruumikam, paigaldatud on uued
tööpinnad ning ventilatsioon.
Külastajad saavad oma tellimuse esitada uuenenud leti ees.
“Loodan, et kohvik on võimalik avada umbes kuu aja pärast
(intervjuu on tehtud 6. mail).
Praegu tegelen veterinaar- ja
toiduametist vajalike paberite
taotlemisega,” rääkis Kivimurd.
Kuna Janekil varasemalt kohvikupidamise kogemust ei ole, on
ta mõtteid vahetanud ning nõu
pidanud toitlustamisega tegeleva
sõbraga. “Põhiline on ikka köögi
paigutus, et kokal oleks lihtne,
kiire ja mugav ning ta ei peaks
tühja tallama,” rääkis Janek.
Kohvikus hakatakse pakkuma
põhiliselt ikka kiirtoitu, jäätist,
kokteile ning karastavaid jooke.
Uuendusena soovib Janek hoida kohviku pikemalt avatuna.
“Proovime, kuidas õnnestub.
Mõtlesin, et kohvik võiks õhtul
näiteks kella üheksani lahti olla.
Siis on ka tööinimestel võimalus ja koht, kus pärast tööpäeva maha istuda.” Kui kohvik
avatud, on plaanis sinna tuua
esinejaid või korraldada hoopis
vinüülplaadi õhtuid. Seda siis

ikka põhimõttel, et osalejatel ja
kuulajatel oleks võimalik jälgida
2+2 reeglit. Samas on praeguseks paljud suvesündmused tühistatud või toimuvad muudetult.
Suvehooajal on üks olulisemaid
sündmusi Jõgevatreff ning selle
lõplik formaat on veel selgumisel. Ent tuleb arvestada sellega, et
välismaa turist jääb tänavu pigem
tulemata.
Ühe plaanina soovib Janek
rohkem majutuse osa käima lükata. “Mul on tulevikuks mõtteid,
ent täna ei saa ma neid välja öelda, sest vastavaid ruume ei ole,”
selgitas ta. Kui arvestada aga
seda, et eestlased on saunarahvas, siis üks saun ja kümblustünn
võiksid küll kompleksi kuuluda.
Praegu on rannamaja teisel korrusel üks suur ruum, kus saab majutust pakkuda kuni kümnesele
seltskonnale. Lisaks on kööktuba,
seal saab ise süüa teha. Seal on ka
internet, tasuta wifi ja televiisor.

Teisel korrusel paikneb päikeseterrass. Sel hooajal on seal hea
võimalus töötada kodukontori
inimestel, siis ei pea arvutiga liiva
sees ukerdama. Telkide püsti panemiseks on olemas eraldi telkimisala ning karavanidele parkla.
Praegu on soovijail võimalik
rentida paate, vesirattaid ja aerulaudu või lihtsalt oma piknikukorviga mõnusat kevadet nautida. “Loodan, et suvi tuleb soe,
inimesed tahavad randa tulla,
ujuda ja puhata, kuid kuidas see
tegelikult välja näeb, sõltub sellest, kuidas eriolukord lubab,”
arutles Janek Kivimurd.
Kontaktid, pakutavad teenused ja järjest täieneva info leiab
Kuremaa rannamaja Facebooki
lehelt ning kodulehelt www.kuremaarand.ee.

Soovijail on Kuremaa rannas võimalik
rentida paate, vesirattaid ja aerulaudu.

Valla raamatukogud olid vahepeal koroonaviirusega nakatumise ohu
tõttu mitu nädalat suletud. Kui 4. maist teavikute kontaktivaba laenutamise võimalust pakkuma hakati, tuli Palamuse raamatukogu
lugejatel teises suunas liikuma hakata, kui varem, sest raamatukogu
oli aprillis kolinud Uus tn 2 kortermajast endisse Palamuse vallamajja
ehk praegusse teenuskeskusesse, mis asub aadressil Kooli tn 4.
Raamatukogu kolimine pole lihtne töö. Raamatupakkide ühest
hoonest teise viimisel oli abiks kolimisfirma, ent umbes 10 000 teaviku
süsteemi järgi pakkimise töö tuli ära teha raamatukogu direktoril Lagle
Rägal endal. Asja tegi pisut lihtsamaks see, et umbes 1500 teavikut
oli parasjagu lugejatele välja laenutatud. Kolimine võttis aega umbes
kaks nädalat. Enne seda tuli aga ära teha veel inventuur.
Teenuskeskuses on lugejate käsutuses neli ruumi hoone parempoolses tiivas: ühest leiab avaliku internetipunkti arvuti, aimekirjanduse
ja noortekirjanduse (seda nimetatakse teabetoaks), teisest eesti ja välismaise ilukirjanduse, samuti populaarsed elulooraamatud, kolmandast lastetoa koos eakohase kirjandusega ning neljandast lugemistoa
ajalookirjanduse riiulite ja perioodikaga. „Lugemistoas on mõnusalt
ruumi lehte sirvida ning lasta silmadel vahepeal puhata, imetledes
suurtest akendest paistvat loodusilu,“ ütles Lagle Räga.
Palamuse raamatukogul on umbes 400 lugejat. Kui põrandapinda
on raamatukogul uues kohas enam-vähem niisama palju, kui vanaski,
siis uue maja nüüdisaegsem keskkond ja lugemistoa aknast avanev
miljonivaade vooremaastikule on kindlaks plussiks. Mõnele võib küll
meelehärmi teha see, et teekond raamatukogusse pikenes, mõni aga
kindlasti rõõmustab, et enam pole vaja teisele korrusele ronida. „Kes
raamatuid vajab, leiab raamatukogu kindlasti ka uuest kohast üles
ning harjub siin käima,“ kinnitas Lagle Räga.
Tema sõnul ilmnes pärast kolimist huvitav efekt: teavikud, mis
vanas kohas kenasti ära mahtusid, ei tahtnud seda uues kohas sugugi
enam teha, vaatamata sellele, et riiulid olid samad. „Natuke oli asi
vist selles, et uues kohas on eri kategooriate paigutus pisut teine. Ja
lõpuks mahtusid raamatud muidugi ka uues kohas ära,“ sõnas direktor.
Palamuse raamatukogu jaoks polnud aprillis ette võetu esimene
kolimine. 21 aastat tagasi paigutati raamatud ümber vanast pastoraadist/rahvamajast Uue tänava kortermajja. Vald oli omandanud seal
asunud põllumajandusühistu Kevade kontoriruumid ning remontinud
need ära raamatukogu ja arstipunkti tarvis. Toona oli see suur samm
edasi olmelises mõttes: enam polnud vaja lugejatele inimlike tingimuste pakkumiseks puid ja vett tassida ning ahju kütta.
Kui kõik ootuspäraselt läheb, on eriolukord nüüdseks lõppenud
ja Palamuse raamatukogu uues kohas uksed avanud. Loodetavasti
ei korraldanud raamatunäljas ja uudishimulikud inimesed asutusele
suisa tormijooksu: olgu siis eriolukord või mitte, aga kurja koroonaviirust tasub endiselt karta.
RIINA MÄGI

JVT

Raamatukogu uutes ruumides on ka lastetuba koos
eakohase kirjanduse ja mänguasjadega. FOTO: ERAKOGU
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Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
11. mai istungil
1. Muudeti Kaera külas asuva Vaimastvere metskond 17 katastriüksuse
koha-aadressi ja määrati uueks koha-aadressiks Jõgeva maakond,
Jõgeva vald, Kaera küla, Rõõmu. Muudeti Võduvere külas asuva Laiuse metskond 21 katastriüksuse koha-aadressi ja määrati
uueks koha-aadressiks Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Võduvere
küla, Kraavi.
2. Anti ehitusluba päikeseelektrijaama paigaldamiseks Jõgeva linnas
Tallinna mnt 7 asuvale administratiivhoone katusele, päikeseelektrijaamale Järvepera ja Toovere külla.
3. Lisati 2020. aasta hankeplaani Jõgeva valla teede pindamise, Jõgeva
valla kruusateede säilitusremondi ning Jõgeva valla õpilasliinide
teenindamise 2020–2023 avatud hankemenetlusega riigihanked.
4. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks Jõgeva valla
huvikoolide õppetasu määruse, Palamuse lasteaia Nukitsamees
põhimääruse, Jõgeva põhikooli põhimääruse, Laiuse Jaan Poska
põhikooli põhimääruse, Kuremaa lasteaed-algkooli põhimääruse,
Siimusti lasteaed-algkooli põhimääruse ja Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi põhimääruse muutmine.
5. Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse alaeelarve muutmine.
6. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2019. majandusaasta aruanne.
7. Finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn andis ülevaate Jõgeva valla 2020.
aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest 31. märtsi 2020
seisuga. Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ning edastada
ülevaade eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest volikogule
ja volikogu eelarvekomisjonile.
8. Kaasava eelarve protsessis esitatud ettepanekute rahvahääletusele
suunamise arutelus leiti, et kõik komisjoni poolt sobivaks tunnistatud ettepanekud mahuvad kaasava eelarve piiridesse. Seega otsustati, et on mõistlik rahvahääletust mitte korraldada, vaid suunata
need ettepanekud kohe täitmisele. Sellekohane eelnõu esitatakse
järgmisele vallavalitsuse istungile.
9. Vaadati läbi selleks aastaks kavandatud teehoiutööd ja otsustati
need ellu viia vastavalt koostatud kavale.
4. mai istungil
1. Kinnitati Jõgeva linnas Piiri tn 4 asuvate äriruumide üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjad.
2. Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega soovib vallavalitsus
luba endise Piiri tn 1 asuva koolihoone võõrandamiseks.
3. Määrati Visusti külas asuva Veskipõllu kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
4. Anti ehitusluba Kõola külla kuuri püstitamiseks.
5. Nõustuti Cronimet Nordic OÜ-le keskkonnaloa andmisega jäätmete käitlemiseks Jõgeva linnas Turu tn 13 vastavalt keskkonnaloa
taotlusele.
6. Nõustuti Keskkonnaameti antud keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega
OÜ Moreen kaevandamisloa muutmise taotluse menetluses.
7. Lükati tagasi avatud hankemenetlusega riigihankes “Jõgeva Valla
õpilasliinide teenindamine 2020–2022” esitatud pakkumus, kuna
see ületas hankelepingu eeldatava maksumuse.
8. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks Jõgeva
Linna Sotsiaalmaja tegevuse lõpetamine ning Jõgeva Valla
Hoolekandekeskuse asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine.
9. Otsustati korraldada konkurss Jõgeva Põhikooli direktori ajutise
ametikoha täitmiseks.
10. Kooskõlastati C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli, Jõgeva põhikooli, Kuremaa lasteaed-algkooli, Laiuse Jaan Poska põhikooli, Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi, Sadala kooli, Siimusti lasteaed-algkooli ja Vaimastvere kooli töötajate koosseis.
11. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim andis ülevaate Jõgeva valla arengukava 2018–2028 täitmisest 2019. aastal.
JVT
Jõgeval Aia tänaval kaubahalli kõrval on nüüdsest peatumine ja
parkimine keelatud, et suurendada antud teelõigul liiklusohutust. Pargitud sõidukid takistasid liiklust ja piirasid ülekäigurajal
nägemisvälja.
Paigaldatud on ka vastavad liiklusmärgid. Mõjuala markeeritakse kollase joonega, et tagada peatumist ja parkimist keelava
ala nähtavus.
JVT
Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta
reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord
kuus
Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 4. juunil. Info, teadete
ja kaastööde esitamise tähtaeg on 25. mai. NB! Tulenevalt
eriolukorrast võib ette tulla muudatusi.
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Ülevaade Jõgeva valla
Jõgeva vallavalitsus
tänavustest teehoiutöödest otsustas mais jagada
Jõgeva vallavalitsuse 11. mai istungil vaadati üle selleks aastaks toidupakke kõikidele
kavandatud teehoiutööd ning otsustati toetada allpool loetletud tänavate ja teede katte uuendamist ja remonti. Majandusvaldkonna õpilastele
abivallavanem Mati Kepp rääkis, et riik on eraldanud seoses eriolukorraga investeeringuteks Jõgeva valla teedesse lisatoetuse 456 000
eurot. “Teede, tänavate parendamise valikul võtsime arvesse eelkõige nende seisukorda ning jälgisime, et kõikides valla piirkondades
saaks vajalikumad remonttööd ja parendused tehtud. Arvestasime ka
volikogu liikmete ja teiste vallakodanike ettepanekutega. Väike osa
ettepanekutest ei mahtunud tööde nimekirja, need jäävad järgmisse
aastasse,” selgitas Kepp.
Kruusateede taastus:
• Rihma tee, Pakaste
• Jõgeva-Kalevi tee, Ellakvere
• Farmi tee, Laiuse
• Sätsuvere tee, Sätsuvere
• Konnaküla tee, Tõikvere
• Saduküla-Lennuvälja-Kalmistu tee, Saduküla
• Sae tee, Rohe (Pedja)
• Kubuvälja tee, Raadivere
• Kassinurme-Nurga tee, Kassinurme
• Liiva tee, Visusti
• Rääbise-Metsanurga tee, Rääbise
• Tarakvere tee, Vanamõisa
• Karjafarmi tee, Torma
• Ausa tee, Luua
• Savikoja tee, Luua
• Tallinna mnt (vana), Jõgeva

Laiuse Jaan Poska põhikooli toidupakkide komplekteerimine.
FOTO: LAIUSE JAAN POSKA PÕHIKOOLI ERAKOGU

1 x pindamine:
• Kesk tänav (Aia–Estakaadi), Jõgeva
• Puiestee tänav, Jõgeva
• Energia tänav, Jõgeva
• Luua asulatee, Luua
• Julius Aamisepa tänav, Jõgeva alevik
• Allika tänav, Jõgeva
• Lille tänav, Jõgeva
• Tulika tänav, Jõgeva
• Vainu tänav, Jõgeva
• Ülase tänav, Jõgeva
• Katlamaja tee, Torma
• Saduküla-Lennuvälja-Kalmistu tee, Saduküla
• Staadioni tänav, Palamuse
• Kassinurme-Udriku tee, Kassinurme
• Aia tänav, Jõgeva
• Tamme tänav, Jõgeva
• Pärna tänav, Jõgeva
• Niidu tänav, Jõgeva
• Virtuse parkla, Jõgeva
• Õuna tee Jõgeva
• Tähe 2 parkla Jõgeva
• Toominga tänav, Jõgeva
• Jaama tänav, Jõgeva
• Ringtee pikendus II, Jõgeva
• Metsa tänav, Siimusti + parkla osa
• Torni tänav, Siimusti
2,5 x pindamine:
• Kaasikutaguse tee, Võduvere
• Vissaku-Kokuta tee, Jõune
• Pargi tänav, Torma
• Nõmmeküla tee, Kõnnu
• Kõnnu tee, Kõnnu
• Staadioni tänav, Palamuse
• Notiküla tee, Kantküla
• Tartu maantee L1, Jõgeva
• Tooma tee, Tooma
• Kärde-Tooma tee, Tooma
• Autobaasi tee, Jõgeva
Asfalteerimised:
• Sidekäigu kõnnitee asfalteerimine, Jõgeva
• Suure tänava asfalteerimine (Kesk–Ristiku), Jõgeva
• Kivi 5 maja ette künnis, Jõgeva
• Tähe 4 mahasõit, Jõgeva
Uued sissesõidud:
• Kesk 14, Jõgeva
• Kuuse 6, Jõgeva
• Palamuse tee, Kuremaa
JVT
NB! OSA LOETLETUD TEID REMONDITAKSE MITTE
TERVIKUNA, VAID TEATUD LÕIGU ULATUSES.

Eriolukorra kehtestamise alguses lähtus Jõgeva vald koolitoidu
pakkumisel haridus- ja teadusministeeriumi suunistest, mille järgi
oli koolilõuna pakkumine koolimajas keelatud. Küll aga soovitas
ministeerium koostöös omavalitsusega välja selgitada õpilased,
kes vajaksid toidupakke.
„Nende suuniste alusel toimisime märtsis ja aprillis. Kui
selgus, et õppeaasta lõpuni jääb
toimima distantsõpe ja saades
aru lapsevanemate sissetulekute
vähenemisest ning perede üldisest raskemast majanduslikust
olukorrast, otsustasime maikuust
õppeaasta lõpuni kokku panna
toidupakid kõikidele õpilastele.
Selline ülesanne anti kõikidele
koolidele 29. aprillil," selgitas
haridus- ja kultuurivaldkonna
abivallavanem Arvo Sakjas.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
tunnustas koole eriolukorras kiire
reageerimise ning maitsvate toidupakkide kokku panemise eest.
„Soovime rõõmu ja tuge pakkuda
meie valla õpilastele ja nende peredele," lausus Olgo.
Koolide jagatavad toidupakid
pannakse kokku riigi poolt omavalitsustele koolitoiduks eraldatud rahast. Ühe õpilase kohta on
ette nähtud üks euro päevas ehk
nädalas viis eurot. Vallavanem
rõhutas, et raha on mõeldud ainult õpilaste toiduks ning muuks
otstarbeks seda ei kasutata.
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearenduse komisjoni esimees
Tiina Teppan nentis, et eriolukorra kehtestamine oli kõigile
uus ja ootamatu situatsioon ning
keegi ei osanud toona ennustada, kui kaua eriolukord kestab.
Vallavalitsus ning koolid on tegutsenud ministeeriumi suuniste
kohaselt ning vastavalt olukorrale
oma tegevust kohandanud. „Mul
on hea meel, et senised toidupakkide jagamise põhimõtted
on muutunud ning valla lapsed
ja pered on võrdses seisus," sõnas Teppan. Ta tõi välja Laiuse
Jaan Poska põhikooli paki, kus
leidus pannkoogijahu ja moos.
„Sain peredelt tagasisidet, et
see oli meeldiv üllatus. Talvised
hoidistevarud on otsakorral ning
purk moosi läks igati asja ette,"
rääkis ta. Teppan tõdes, et ehk
tulevadki praegune otsus ja maikuised pakid õigel ajal. „Nüüd
hakkavad pered üha rohkem tajuma eriolukorra mõju. Mõlemad
vanemad võivad olla tööta ning

sissetulekud märkimisväärselt
vähenenud. Kes esialgu pakki ei
soovinud, võib seda nüüd vajada,"
täheldas ta.
Laiuse Jaan Poska põhikool
ning Siimusti lasteaed-algkool
läksid eriolukorra algusest alates
kõigile õpilastele paki jagamise
teed. Laiuse Jaan Poska põhikooli majandusjuhataja Eda Väljaots
sõnas, et nemad lähtusid paki
kokku panemisel laste lemmiksöökidest ning toidust, mis ikka
toidab. „Näiteks leidub pakis erinevaid pudruhelbeid, loogiliselt
käib pudru peale moos ja või.
Kõrvale maitseb hästi vorsti- või
juustuvõileib kurgiga," kirjeldas
Eda Väljaots pakkide komplekteerimise põhimõtet. Tervislikuks
vahepalaks on näiteks apelsin,
õun ja jogurt. Komplekteerimisel
arvestati ka laste toiduallergiate
ning erinõuetega.
„Jälgisime toiduainete valimisel, et lapsed saaksid vajadusel endale ise kergelt ja kiiresti
midagi valmistada. Nii olid valikus purgisupid ning pilaff, mille
soojendamisega saab suurem laps
ise hakkama," lisas Laiuse Jaan
Poska põhikooli direktor Siiri
Rahn. Nii Eda kui Siiri kinnitavad
ühest suust, et senine vanemate ja
õpilaste tagasiside on olnud positiivne. Paki saamine on perele
oluline sõnum, et kool ja vald on
olemas ning lapsed pole meelest
läinud," tõdes Eda Väljaots.
Siimusti lasteaed-algkool lähtus toidu valimisel põhimõttest, et
see säiliks kaua ning pakis oleks
lapsele õppimise kõrvale maitsev ja toitev vahepala. „Lisaks
sellele leidub seal veidi ajutoitu,
kas šokolaadi või komme," sõnas
Siimusti lasteaed-algkooli direktor Kaja Reiman. Arvestades
sellega, et viirus võib püsida ka
pakenditel, on peredel võimalus
kuivained ümber paigutada ning
ohutuse mõttes pakendid hävitada. Direktori sõnul on pered
kiitnud vajalikku ning sobilikku
toiduvalikut.
Toidupakkide jagamisel on
keskel kohal nii jagaja kui saaja
turvalisus. „Meil oli koolis kindel
päev ja igal klassil oma kellaaeg
ning pooletunnised vahemikud,
kui pakile võis järele tulla. Pakid
sai kätte õues. Tulla võis üksi,
kanda tuli maski ja kindaid," kirjeldas Kaja Reiman.
JVT
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist

Kuidas teil läheb?

Jõgeva vallavolikogu 34. istung toimus 30. aprillil. Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu toimus istung Jõgeva valla põhimääruse §
35 kohaselt elektrooniliselt volikogu infosüsteemi Volis ja Microsoft
Teams kaudu. Istungil osalesid kõik volikogu liikmed.

See on üks tore küsimus, millele
on raske vastata.
Ei ole mina veel ära õppinud
seda ameerikalikku – tänan, hästi
ja üks lai naeratus sinna juurde.
Mingi sisemine ausus, vastutus,
hakkab rõhuma. Tahaks vastata
ausalt - nii nagu on. Kui on hästi,
siis ütlengi „hästi“. Kas ikka on
nii? Küsijat ebameeldivasse olukorda panna ka ei taha, et ütlen
„halvasti“. Siis peaks nagu selgitama, miks nii…
Praegusel erilisel ajal on olnud
palju huvitundjaid, kaasatundjaid ja teisi häid inimesi, kes selle küsimuse mulle, hooldekodu
juhatajale (kindlasti ka kõikidele
meie töötajatele), on esitanud ja
millele vastates olen olnud tõre,
põigelnud kõrvale, sest ei taha
sellele küsimusele vastata. Eestlaslik ebausk, et kui nüüd ütlen
„hästi“, siis hakkab kohe halvasti
minema, takistab. Sestap annangi
siinkohal teada, et kui ei ole meie
kehvast seisust (viiruse kohalolekust) midagi kuulda, siis ongi
kõik hästi!
Meie hooldekodu on isikukaitsevahenditega hetkel varustatud.
Nii oleme meie ise muretsenud ja
riik ning Jõgeva vald on jaganud
maske, kindaid, prille, susse jne.
Kriisi alguses olime samas seisus,
kus kõik teisedki - näpuotsatäis
maske ja mõned kitlid. Kindaid
ja desovahendeid on küll alati
olemas olnud piisavas mahus.
Eriolukorra alguses anti kohe
abi maskide näol. Ise tegime ka
mõned lisaostud (visiirid). meil
ei ole olnud väga suuri lisakulutusi, mis meil üle jõu käinud oleks.
Kahjuks on aga ära jäänud lisasissetulek koolitusruumide rendist,
sauna- ja jõusaali kasutusest.
Oleme teinud vajaduspõhiseid
pistelisi teste, kraadime, kasutame isikukaitse vahendeid, oleme

Päevakorras oli:
1. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
Anti vallavalitsusele luba korteriomandi otsustuskorras võõrandamiseks. Vara ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik ning selle edasine
kasutamine üüripinnana ei ole otstarbekas, kuna nii korter kui kogu
elamu vajavad renoveerimist.
2. Loa andmine vallavara võõrandamiseks.
Anti vallavalitsusele luba võõrandada kakskümmend viis Jõgeva vallale kuuluvat kinnistut.
3. Kassinurme laskepaiga rajamiseks nõusoleku andmine.
Otsuse eelnõu menetlemine sellel istungil katkestati, kuna on laekunud isikute pöördumine seoses laskepaiga rajamisega. Pöördumise
järgi ei ole ümbruskonnas olevaid maaomanikke teavitatud ja neilt
ei ole saadud luba laskepaiga rajamiseks.
4. Jõgeva valla 2020. aasta esimene lisaeelarve.
Lisaeelarvega lisandub eelarvesse täiendavaid põhitegevuse tulusid
281 315 eurot ja investeerimistegevuseks 261 935 eurot. Füüsilise isiku
tulumaksu suurendatakse 166 744 eurot, millest 61 584 eurot suunatakse 3,5 sotsiaalpedagoogi ametikoha personalikuludeks koolidele
(varem rahastati üldhariduskoolide pidamiseks antavast toetusest),
77 398 eurot tasandusfondi ja rahvastikutoimingute kulude hüvitiste
vähenemise katteks, 19 236 eurot raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetuseks ning 8 526 eurot lastekeskuse laste isiklike kulude katmiseks. Toetusfondi vahendite muudatus on summas 191 969
eurot. Investeerimistegevus summas 261 935 eurot kaetakse varade
müügiga (22 000 euro ulatuses) ja likviidsete varade muutusega (239
935 euro ulatuses).

5. Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule
ja volikokku esindaja nimetamine.
Otsuse eelnõu ei saanud volikogu koosseisu häälteenamust ja otsus
jäi vastu võtmata.
6. Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine.
Alatiste komisjonide koosseisudes tehti järgmised muudatused: eelarvekomisjoni koosseisust arvati välja Raivo Meitus ja kinnitati eelarvekomisjoni liikmeks Margus Kask; haridus- ja noorsootöökomisjoni
koosseisust arvati välja Margus Kask ning kinnitati haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmeks Jüri Toit.
7. Jõgeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Tiina Teppan.
8. Mitmesugust, informatsioonid.
Vallavanem Aare Olgo andis ülevaate eriolukorra kohta vallas, vabariigi valitsuse eraldatud rahast investeeringuteks, tulubaasi stabiliseerimiseks ja uuteks investeeringuteks ning positiivsest lahendusest SA
Innove finantskorrektsiooni nõude osas.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel
www.jõgeva.ee. Järgmine volikogu istung toimub 28. mail kell 14.00.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist
Jõgeva Vallavolikogu esimehe kontaktandmed
Vallavolikogu esimees: Margus Kask (fr Reformierakond)
E-post: margus.kask@jogeva.ee
Telefon: 5561 3311
Kodanike vastuvõtuaeg: teisipäeviti kella 10.00-12.00
Volikogu kantselei Suur tn 5 Jõgeva

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks,
reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need
eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikele.
Kes saab toetust taotleda?
• Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIKi kodulehel
olevast otsingumootorist.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on
silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse
ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
• Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule
omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele
ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi
alustada enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad
jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
• Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei
tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg

taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru
eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023. Vooru eelarve on
17 miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega
kaetud ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
• Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi kodulehel
avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata KIKi e-posti (info@
kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib
taotlust alates juunikuust täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume
sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 627 4171.
• Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt
küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha
koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi
kui -kanalisatsiooniga.
• Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta
perspektiivis.
• Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
• Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab
KIKi kodulehelt.
• Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.
haamer@kik.ee, 627 4183).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest
ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
Toetuse taotlemiseks tuleb vee-ettevõtjaga eelnevalt sõlmida
liitumisleping.
Jõgeva vallas on kaks vee-ettevõtet:
• AS Emajõe Veevärk – liitumise info: https://www.evv.ee/kliendile/
liitumine-2/
ja liitumistaotlust saab esitada iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.evv.ee/
• OÜ Jõgeva Veevärk – liitumise info: http://www.jvv.ee/index.php?page=242& ja http://www.jvv.ee/index.php?page=110&

TEATED
• Maikuus toimuma pidanud Jõgeva valla noorimate kodanike vastuvõtt lükkub seoses eriolukorra piirangutega sügisesse.
• Seoses eriolukorra piirangutega jäävad Jõgeva linna sünnipäeva pidustused ja laat 30. mail ära. Seekord tähistame sünnipäeva lihtsalt
teisiti – kontaktivaba seiklusorienteerumisega Jõgeva linnas ja linna lähiümbruses. Rajal on 40 põnevat ja harivat kontrollpunkti, mis on
toodud ära seikluskaardil. Iga kontrollpunkti kohta on äpis küsimus, millele leiab vastuse kohapealt. Vastus tuleb sisestada seikluse äppi.
• JÕGEVA 82 seiklusrada on avatud 28.–31. maini ja seda saab läbida endale sobival ajal jalgsi, ratta või autoga. Seiklus on osalejatele
tasuta! Tule üksi või koos perega oma kodulinna ja selle ümbrust avastama! Täpsem info ja registreerimine: http://www.seiklusministeerium.ee/jogeva/

hoolsad eneste ja teiste suhtes.
Paanikat ei külva ja asjatuid pingeid ei tekita. Kliendid võivad
meie asutuse territooriumil vabalt liikuda ja nüüd juba võtame
vastu ka pakke.
Külastusi praegu veel piirame,
aga õige pea võib oma lähedasi
ka vaatama tulla. Kõik tervitused lähedastelt oleme edastanud. Klientidega, kes ise liikuda
suudavad, võib kohtuda ka meie
hoovis, lähtudes 2x2 piirangust ja
kasutades maski.
Oleme olnud ettevaatlikud ja
siinkohal tänan südamest kõiki
meie maja töötajaid, kes on olnud vastutustundlikud ja väga
tublid. Silt meie infotahvlil, mis
soovitab meie töötajatel liikuda
vaid marsruudil kodu-töö-kodu,
on taganud meile ohutuse, sest
seda on järgitud!
Jätkame samamoodi hetkeni,
mil saame vabalt, vähemalt oma
armsal Eestimaal, ringi liikuda.
Aitäh, Teile kõigile!
Peame vastu ja oleme terved!
NB! Artikkel on
kirjutatud 7. mail)
HELI RAEVALD,
OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus
„Elukaar“ juhataja

Jõgeva Vallavalitsus
võõrandab enampakkumisel kinnistud:
1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number
2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562
m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon:
Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee
2. Jõgeva vald, Sadala alevik, Sillasoo tn 8 (registriosa number
2922035, katastritunnus 81001:003:0218, pindala 910 m2,
ühiskondlike ehitiste maa) alghind 1 000 eurot. Täiendav
informatsioon: Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
3. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number
2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2,
ühiskondlike ehitiste maa) alghind 10 000 eurot. Täiendav
informatsioon: Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
4. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950,
katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet
Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav
informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
6. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448,
pindala 7 981 m2, elamumaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav
informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse
tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus
24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35
000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866
2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee
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Teenekas raamatukogutöötaja Sirje Narits
kuulutati Jõgevamaa aasta emaks
Tänavune emadepäev tõi Jõgeva
valda väga hea uudise. Sihtasutuse
Jõgevamaa arendus-ja ettevõtluskeskus nõukogu, mis koosneb
Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa valla
esindajatest, valis Jõgevamaa aasta
emaks 2020 kauaaegse Jõgeva linnaraamatukogu direktori ja tänase
töötaja Sirje Naritsa.
Uudise Jõgevamaa aasta emaks
kuulutamisest võttis Sirje Narits
10. mail vastu oma sünnikodus
Põltsamaal, kus ta oli külas oma
90-aastasel emal. Sirjet käis roosikimbuga õnnitlemas Jõgevamaa
arendus-ja ettevõtluskeskuse juhatuse liige Maimu Kelder.
Et aasta ema tiitli üleandmine
leidis aset päevakangelase ema
juures, rääkisimegi kõigepealt
temast.
“Minu ema Leida on kuldsete kätega tubli tööinimene. Väga
pikka aega oli ta autokaupluse
„Rändur“ müüja, aga selle kõrvalt
jätkus tal suviti aega kaheksa lapselapse kantseldamiseks. Nüüd, kui
haige selg enam palju ringi liikuda
ei lase, on tema lemmiktegevuseks
heegeldamine. Ja seda teeb ta siiani mõnuga, valmivad linikud, kardinad ja voodikatted,” ütles Sirje
Narits.
Peale ikka veel tegusa ema
tunneb Sirje Narits rõõmu kahest
täiskasvanud lapsest, kuuest lapselapsest, abikaasa Arnoldist, huvitavast tööst ja hobidest. Tütar
Pireti pere rõõmudest-muredest
saab ta osa iga päev, sest elatakse
koos Jõgeval. “Tütrelapsed Laura
Eliise ja Eleliine õpivad Jõgeva põhikoolis, Ekke Karel on alles pooleteise aastane. Tartusse kolinud
poja Heiki perega aitavad sidet
hoida armsad telefonivestlused,

Sirje Narits (vasakul) koos kolleegi Ene Söödiga
Jõgeva linnaraamatukogu loomingulisel päeval
2016. aasta märtsis. FOTO: MARGE TASUR
milles on aktiivsed kaasarääkijad
lapselapsed Hiie Haldja, Iti Kaarin
ja Uku Kaaren,” ütles Sirje Narits.
Ta tunneb rõõmu sellest, et nii
tema tütar Piret kui ka minia Anu
on raamatukogutöötajad.
Sirje tütar Piret Kiisler arvab
täiesti siiralt, et tal on maailma
parim ema: ta on alati hooliv,
mõistev ja abivalmis ning seda
nii kodus kui ka raamatukogus.
“Juhatajana oli ta oma töötajatele nagu ema, kelle poole võis oma
muredega alati pöörduda. Oma
muredest ta aga rääkida ei taha,
et mitte teisi muretsema panna.
Tark on mu ema ka, ükski ristsõna
või sudoku ei jää tal lahendamata. Talle meeldib aias toimetada
ja sügiseti ta elakski seenemetsas,
tema marineeritud seened on legendaarsed,” ütles Piret ja lisas,
et tema ema pole kunagi tahtnud
esile tõusta, pigem vaikselt oma
asja ajanud. “Seetõttu on tal ehk

aasta ema tiitliga kaasneva tähelepanuga veidi keeruline toime tulla,
aga kindlasti on tal ka hea meel, et
märgati ja tunnustati,” arvas Piret.
Sirje abikaasa Arnold on oma
elutöö teinud teede valdkonnas: algul liikluses korda luues, siis maanteeametis. Nüüd peab ta pensionipõlve, aga töid ja tegemisi jätkub
tal endiselt. “Tema on minu tugi ja
kindel kalju, kuhu toetuda,” kinnitas Jõgevamaa aasta ema. Ta toonitas, et laste ja lastelaste suunamisel
on kõike tarvis teha südamega.
Küsisin Sirje Naritsalt, kas raamatute lugemine aitab paremaks
emaks saada. “Ma pole lugenud
lugenud ühtegi eneseabi ega pedagoogilise sisuga raamatut, olen
tegutsenud ikka parema äratundmise ja südame järgi. Aga raamatute lugemine avardab kindlasti
silmaringi ja aitab mõista ümbritsevat,” vastas ta.
Sirje Narits ei saa üle ega

Laiuse kiriku läbisadavat
katust on asutud päästma

ümber ka oma teisest suurest
armastusest, raamatukogudest.
Raamatukogutööd on ta teinud 1972. aastast, mil ta lõpetas
Viljandi Kultuurharidustöö Kooli
raamatukoguhoidjana, 1972-1978
töötas ta Tabivere raamatukogu
juhatajana, 1981-1990 Jõgeva linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidjana, 1990-2008 Jõgeva
linnaraamatukogu juhatajana ning
2008. aastal sai temast Jõgeva linnaraamatukogu direktor.
“Sirje Narits on üks neid, kes
aitab Jõgeval kultuurituld eredalt
põlemas hoida. Tema soovitused
raamatute lugemiseks on igati
professionaalsed ja on aidanud
paljusid inimesi saada raamatusõpradeks,” ütles Jõgeva vallavanem
Aare Olgo.
“Seda on väga meeldiv kuulda,
et Sirje Jõgevamaa aasta emaks
valiti,” ütles Siimusti raamatukogu
juhataja Tiina Mihhailov. “Tunnen
teda kui ääretult tolerantset ja hea
suhtlemisoskusega inimest. Tema
peen huumor ja alati optimistlik
ellusuhtumine on lausa kadestamisväärsed. Sirje on osanud igas
olukorras jääda tasakaalukaks ja
leidnud ka keerulistest olukordadest parima väljapääsu ning lahendanud kriisiolukorrad nutikalt.
Ilmselt on ta ka hea inimestetundja, ta ei püüa domineerida, vaid
arvestab alati ka teiste vajaduste
ja huvidega. Sirje on ka väga suure
lugemusega, oskab igale küsijale
soovitada just temale parimat lugemisvara,” märkis Tiina Mihhailov.

EELK Laiuse Püha Jüri kogudusel on olnud juba mõnda aega suur mure
koguduse koduks oleva kiriku läbi jooksva katusega. Nüüd on lootust,
et see mure murtud saab.
Talvel teostasid OÜ Jõgeva Ehitus ehitajad Mart Kirsi juhtimisel kiriku pikihoone katusel paikparandusi: sissesadu kiriku pikihoonesse oli
erakordselt suur. Töid aitas finantseerida EELK Tartu praostkond. Kevadel asus OÜ Rändmeister Juhan Kilumetsa juhtimisel tegema avariiolukorras külgtornide kiivrite parandustöid. „Hetkel varisemisohtu enam
ei ole, aga tööd nii tornikiivrite kui katuse restaureerimisel jätkuvad,“
ütles EELK Laiuse koguduse õpetaja Margit Nirgi. „Kõiki toimunud ja
edaspidi tehtavaid töid teostatakse vastavalt meie riigis kehtivatele
muinsuskaitse nõuetele. Meil on hea koostöö Jõgevamaa muinsuskaitsenõuniku Ville Tammega, kes on alati olnud abiks Laiuse kiriku ehituslike kriisiolukordade lahendamisel.“
Margit Nirgi sõnul on vaatamata sellele, et üht-teist juba tehtud, vaja
igal juhul võimalikult kiiresti täies mahus restaureerida, st uuesti ehitada kiriku katus ning tornikiivrid. Kui palju selleks aega võib kuluda, on
raske hinnata. Eelkõige sõltub see tööde maksumusest. „Meil on ainus
võimalus loota riigi ja annetajate abile, sest metsa, mis oli kunagi omafinantseeringuks mõeldud, kogudusel enam ei ole,“ sõnas Margit Nirgi.
Tänavuseks aastaks eraldas muinsuskaitseamet Laiuse kiriku katusetöödeks veidi üle 6000 euro, ent sellele peab kogudus lisama omafinantseeringu. Selle summa kokkusaamiseks ongi vaja õpetaja sõnul
lahkete annetajate abi. „Tänan neid, kes tänaseks oma annetused on
teinud. Avaldame annetajate nimed ajalehtedes,“ ütles Margit Nirgi ja
lisas, et katusel tehtavad tööd ei sega kirikus jumalateenistuste pidamist ega ka heakorratöid kirikus ja kiriku ümbruses. „Tänan südamest
EELK Laiuse koguduse juhatust, vabatahtlikke töötegijaid, ehitajaid,
restauraatoreid, Jõgevamaa Metsaseltsi, OÜ-d Adesse Haldusteenused,
Laiuse Põllumajanduse OÜ-d ja teisi abilisi,“ sõnas õpetaja.
EELK Laiuse kiriku katusetööde toetamiseks saab annetusi teha EELK
Laiuse Püha Jüri koguduse arveldusarvele EE072200221072232915
(Swedbank), märgusõnaks lisada “Taastamine”

JAAN LUKAS

SAAME TUTTAVAKS: Jõgeva Valla
Noortekeskuse juhataja Kristin Barbo
mõni noortejuht on oma hea tööga
silma jäänud ning et on toredaid
inimesi, kes seda ka välja julgevad
öelda.

Jõgeva vallavalitsusse on tööle
asunud mitmed uued inimesed.
Oleme nendega tuttavaks saanud mitmes vallalehe numbris.
Sel korral vastas küsimustele
ja tutvustas end Jõgeva Valla
Noortekeskuse juhataja Kristin
Barbo

Milliste teemade ja küsimustega saab sinu poole pöörduda?
Minu poole saab pöörduda küsimustega, mis puudutavad noori,
noortekeskusi, erinevaid noorteprojekte ning -algatusi. Kui kellelgi
on mõni idee, mida saaks noorte
heaks või noortega koos ellu viia,
siis aitan, nii kuis oskan.

Miks otsustasid sellele ametikohale kandideerida?
Konkurss Jõgeva Valla
Noortekeskuse juhataja asenduskohale tuli just õigel ajal, kuna olin
väikese lapsega kodus ning olin
hakanud tööle naasmise suunalisi
mõtteid mõlgutama. Jõgeva piirkonna noorsootöösse olen panustanud juba alates 2010. aastast ning
tundus olevat igati hea võimalus
uuesti oma kodukoha noorsootöö
juurde tagasi tulla.
Millega sa varem tegelesid, mida oled õppinud?
Kümme aastat tagasi alustasin
noorsootöötajana Laiuse avatud
noortekeskuses ning huvijuhina
Laiuse põhikoolis. 2017. aastal töötasin Jõgeva maavalitsuse haridusja sotsiaalosakonnas spetsialistina
noorsootöö ja kultuuri valdkonnas.
Olen lõpetanud Tallinna ülikooli
bakalaureuseõppes rekreatsioonikorralduse eriala ja lisaerialaks oli
mul projektijuhtimine. Edasi läksin õppima noorsootööd Tallinna
Pedagoogilisse Seminari.
Milliste teemadega sa igapäevaselt oma töös tegeled?

Kristin Barbo. FOTO: LIINA LAURIKAINEN-PÄRI
Kõigega, mis kuulub ühe asutuse juhtimise ning üheksa hoone
majandamise juurde.
Minu peamine ülesanne on
tagada Jõgeva valla kõigi üheksa
noortekeskuse sujuv toimimine, et
noortejuhtidel oleksid võimalikult
head tingimused avatud noorsootöö tegemiseks ning Jõgeva valla
noortel erinevad võimalused vaba
aega sisustada ja end arendada.
Mis sulle töö juures kõige enam meeldib?
Rutiini puudumine. Iga päev
on nii erinev ja tööülesanded

varieeruvad seinast seina – igav ei
hakka.
Mis on sinu töös suurim väljakutse?
Kõige suurem väljakutse on
enda töölainelt välja lülitamine.
Liiga tihti avastan ennast kas tööpäevade hilisõhtutel või nädalavahetusel tööd tegemas.
Mis on sinu töös kõige
suurem tunnustus?
Rahulolevad noored, lapsevanemad ja noortejuhid. Hea tunne on,
kui saad kohalikelt tagasisidet, et

Kuidas on sinu tööd muutnud eriolukord?
Kõige suurem muudatus on Piiri
tänava kontorist kodukontorisse
kolimine. Töö tegemine kahe väikese lapse kõrvalt, kes kogu aeg tähelepanu soovivad, on paras rööprähklemine. Seoses eriolukorraga
suleti kõik noortekeskused, jäid ära
kõik planeeritud väljasõidud ning
ühistegevused, kuid õnneks on
noortejuhid leidnud viise, kuidas
kontaktivabalt noorteni jõuda ning
kuidas oma teadmisi täiendada läbi
e-koolituste ja veebiseminaride.
Kuidas laed oma „akusid“?
„Akusid“ laen oma perega koos
olles. Praegusel ajal saame vabadel
hetkedel oma aias toimetada ja ratastega sõitmas käia.
JVT

Laiuse Jaan Poska Põhikool vajab uuest õppeaastast järgmiste
ainete õpetajaid:
• geograafia
• vene keel
• muusika
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata 31.
maiks aadressil Kuremaa tee 30,
Laiuse alevik, Jõgevamaa või siiri@laiusepk.edu.
ee. Info telefonil
529 1744.

JÕGEVA LASTEAED ROHUTIRTS võtab
konkursi korras 1. septembrist 2020 tööle
•
•

LOGOPEEDI (1,0 ametikohta, üldrühmad) ja
MUUSIKAÕPETAJA (1,0 ametikohta)

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 30. maiks
e-posti aadressil info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8,Jõgeva
linn, 48307 Jõgeva vald. Lisainfo tel 5304 0229 või 5304 0295

Siimusti lasteaed-algkool võtab tööle
klassiõpetaja (asenduskoht) alates
21.08.2020
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia saata
hiljemalt 5. juuniks 2020 kooli direktori meiliaadressile:
kaja.reiman@siimustilak.edu.ee. Info tel 5342 7758

ai 2020

Majutusettevõtjad oma tulevikku liiga
mustades värvides ei näe

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Jõgeva linnaraamatukogu
muutuste tuules
Koroonaviirusest tingitud eriolukord pani ka Jõgeva linnaraamatukogu
töötajaid mõtlema, kuidas oma lugejatele tavapäraseid näitusi/üritusi
uutmoodi korraldada. Raamatukogu suured klaasaknad on andnud hea
võimaluse korraldada näitusi, mida rahvas saab vaadata ka raamatukogusse sisenemata.
Nii organiseerisime aprillis enne kevadpühade algust näituse „Kevadisi
lihavõtteid“, kus eksponeerisime erinevaid munapeekreid ja kevadpühadega seotud esemeid. Maikuu aknanäituseks on „Emadepäeva nukumaailm“, kus kõik huvilised saavad läbi klaasi uudistada raamatukogutöötajatele kuuluvaid nukke, mis kõik läbi aegade hoole ja armastusega
alles hoitud ning nüüd silmailu pakuvad.
Aprilli algul pakkusime lastele võimalust joonistada pilte oma lemmikloomast või -loomadest. 11. aprill oli ju rahvusvaheline lemmikloomapäev
ning lemmikloom on raskel kriisiajal kindlasti hea seltsiline igale inimesele – nii väikesele kui suurele. Pilte saabus nii päris väikestelt lastelt (kõige
väiksemad joonistajad olid nelja-aastased) kui ka teismelistelt noortelt.
Kokku laekus 30. aprilliks 77 tööd. Siinjuures suur aitäh nii lastele kui
ka Jõgeva põhikooli kunstiõpetuse õpetajale Janne Maasingule, kelle
vahendusel päris palju töid meieni jõudis. Sügisel, kui kool taas tööle
asub, on plaanis huvitavamatest töödest väike näitus koostada.
Seni aga võib kõiki töid vaadata raamatukogu kodulehelt: https://jogeva.lib.ee/laste-lemmiklooma-pildid-2/ (LASTELE>LASTE
LEMMIKLOOMAPILDID)
Vaimu erksana hoidmiseks pakkusime lastele võimalust ristsõnu lahendada. Lahendusena tulid välja eriolukorras olulised asjad, mida iga
laps peaks teadma. Esimese ristsõna avasime raamatukogu kodulehel
20. aprillil. Kokku ilmub viis ristsõna ja neid on aega lahendada kuni
24. maini. Nende laste vahel, kes on kõik viis ristsõna õigesti lahendanud, loosime 28. mail välja auhindu, milleks on lugemisvara. Auhinna
saamisest anname lapsele teada e-posti või telefoni teel!
Ootame pärast eriolukorra lõppu kõiki lugejaid raamatukokku!
ENE SEPPA,
Jõgeva linnaraamatukogu

Kui tavaolukorras võtab Veski külalistemaja vastu korraga kaksteist külalist, siis praegu saab öömaja pakkuda vaid viiele, sest
viiruseohu tõttu tuleb kõik inimesed paigutada eraldi tubadesse. FOTO: RIINA MÄGI
Majandusspetsialistide hinnangul on koroonaviirusest tingitud
eriolukorra tõttu enim kannatanud majutusettevõtted. Ehkki ka
Jõgeva valla majutusettevõtetel on
olnud tagasilööke, ei nähta tulevikku siiski liiga mustades värvides.
Änkkülas tegutseva Mokko maahotelli perenaine Külliki Alekand
ütles, et nemad on leidnud oma niši
eelkõige mitmesuguste seminaride
ja koolituspäevade, aga ka laulu-,
tantsu- ja joogalaagrite võõrustamises. „Jaanuar ja veebruar olid
meil koolituste arvu poolest suisa
rekordkuud ja ka järgmisteks kuudeks oli koolitusi ja laagreid tulemas, aga kui kuulutati välja eriolukord, hakati broneeringuid järjest
tühistama,“ ütles Külliki Alekand.
„Näiteks Argentiina tango tantsijad
on meil käinud juba kümme aastat jutti ja pidanud siin kolm korda
aastas oma laagrit. Märtsis pidigi
olema neil järgmine laager, aga see
tuli edasi lükata. Nüüd nad ootavad pikisilmi, millal ometi Mokkole
tulla saaks. Sama ootusärevad on
paljud teised meie püsikliendid.“
Mokko maahotelli juhi sõnul
oli koroonakriisi puhkemine ühest
küljest kui hüpe kuristikku. Käive
oli hetkega maas ja pangad ka teatasid, et maksepuhkust ei anna.
Teisest küljest andis kriis võimaluse
teha ära mõned asjad, milleks siis,
kui maja kogu aeg rahvast täis oli,
aega polnud. Sai teha näiteks värvimis- ja muid väiksemaid remonditöid. Ja ometi kord oli Mokko pererahval ka endal aega nautida talu
lilleilu, mille olemasolu eest hoolitseb üheksakümnendates vanaperenaine Hilja Alekand. Mokkol
on ju palju sibullilli, mis just nüüd,
kevadel õitsevad.
„Tunnen kaasa suures linnas elavatele inimestele, kes uksest välja
astudes kohe rahvarikkale tänavale satuvad. Meie saame vähemasti
väljas olla. Ainult sõpradega tavalisel viisil suhelda ei saa,“ kahetses

Külliki Alekand.
Mokkol on tema sõnul nii mõnedki linnainimesed nädala kaupa
„maapaos“ olnud. Ja selleks on seal
head võimalused. Tiigi kaldal on
neli väiksemat maja, kus saab omaette toimetada ja ise süüagi teha.
Pererahvaga suheldakse eemalt
lehvitades ja võtmed antakse kontaktivabalt üle. Suure linna suurtes
koridorsüsteemis hotellides pole
selline asi võimalik.
Külliki Alekand avaldas lootust,
et majutusasutused pärast eriolukorra lõppu üksteiselt klientide
üle löömiseks mingit hinnarallit ei
korralda. Turismiäri on niigi üsna
väikese kasumimarginaaliga ettevõtmine, mis võimaldab pigem
ära elada kui rikkaks saada. Seda
enam, et püsikulusid ei saa ka
klientide nappuse ajal kuidagi vähendada. Majades tuleb ju näiteks
küte külmal ajal ikka sees hoida
„Kriisi aeg on hea aeg, et mõelda
järele, mis elus tegelikult tähtis on,
aga ka selle üle, kuidas võiks oma
ärimudelit muuta. Ja loodetavasti
hakkab rahvas peatselt jälle liikuma ning majutusasutuste olukord
paranema. Igasugu veebinaridest
on kõigil arvatavasti isu täis, nüüd
tahetakse teiste inimestega reaalselt koos olla. Nii et ma usun: meie
jääme ellu,“ sõnas Külliki Alekand.
Mokko maahotellist vaid mõne
kilomeetri kaugusel Kuremaa järve
ääres tegutseb Udu talu, mida võib
pidada kalastushuviliste paradiisiks. „See, et meil aprillis kliente
vähe oli, mind palju ei häirinud.
Aprill on meil ka tavaolukorras
üsna kehv kuu. Elavam liikumine
algab 10 maist, kui haugipüük lahti
läheb,“ ütles Udu talu (ehk ametliku nime järgi Kalevipoja turismitalu) peremees Mati Kärmas.
Kalahuvilised ei jäänud tulemata ka tänavu. Ja kui järvel istutakse üksi paadis ning ööbitakse üksi
väikeses kämpingumajakeses, pole
koroonaohtu ka karta.

„Kämpingumajakesi on meil 15.
Neis saab ise süüa teha: iga maja
juures on grill ja kes tahab, võib
ka elektripliiti laenata,“ sõnas Mati
Kärmas. Nagu Mokko talu perenaine, tõdes ka tema, et on vaiksemat
aega ehitiste remontimiseks kasutanud. Ühele hoonele sai isegi kapitaalremont tehtud. Jaanipäevaks
on Udu tallu päris palju külalisi
tulemas, aga aeg näitab, kas neil
lubatakse ka ühist jaanilõket teha.
Massiüritus pole see tegelikult kunagi olnud.
„Kui suveks broneeringu teinud
klientidest ka ainult pooled kohale
tulevad, saame omadega hakkama,“ arvas Mati Kärmas.
Kantkülas tegutseva Veski külalistemaja omanik ja samanimelise äriühingu juhatuse liige Liana
Anton tõdes, et kui eriolukord välja kuulutati, tühistati paari päeva
jooksul kõik nende suvised broneeringud augustini välja ja seda nii
majutuse kui ka toitlustuse valdkonnas: Veski külalistemajas tegutseb ka populaarne kohvik. „Šokk
oli algul suur ja mitte ainult murest
külalistemaja saatuse, vaid ka enda
ja lähedaste tervise pärast,“ ütles
Liana Anton. Tema sõnul on majutusteenust tasapisi jälle tarbima
hakatud. Veski külalistemajas armastavad nimelt ööbida pikemaks
ajaks Jõgeva kanti komandeeritud
töötajad. Aga paraku saab külalistemaja praegu ohutuskaalutlustel
majutada vähem inimesi, kui tavaolukorras, sest inimesed tuleb
paigutada tubadesse ühekaupa. Nii
et tavalise 12 asemel saab praegu
öömaja pakkuda vaid viiele kliendile. Ning tuleb hoolitseda ka selle
eest, et desinfitseerimisvahendid
oleksid kogu aeg võtta ning et
hommikusöök oleks korraldatud
kontaktivabalt.
„On tulnud palju nuputada,
kuidas asju korraldada, et kliendid oleksid rahul ja nakatumisohtu
poleks. Ning tagasilööke on mitte

ainult majutuse, vaid ka toitlustuse poolel,“ sõnas Liana Anton.
Ümberkaudsete ettevõtete töötajaid käib kohvikus küll endiselt
lõunatamas, ent kuna osa inimesi
töötab kodukontoris, on sööjaid
ikkagi vähem. Ka väliüritusi, kus
toitlustamas käia, tänavu ilmselt
ei toimu ja catering-tellimusi tuleb napilt. „Oleme viimasel ajal
panustanud just välitoitlustamise
ja catering-teenuse arendamisse ja
Peipsi toidu tänaval läks meil kahel
aastal väga hästi, aga tänavu jääb
sündmus arvatavasti ära,“ märkis
Liana Anton.
Kui töötukassa palgatoetust ega
Kredexi laenu Veski külalistemaja
ei taotlenud, siis 11. mail avanenud EASi turismisektorile suunatud COVID-19 kahjude vähendamise meetmest sooviti küll toetust
saada. Kuna oluline oli ka taotluse
esitamise kiirus, jooksis EASi online-taotluste süsteem taotluste laviini all kokku. „Kolm ja pool tundi
nägin vaeva, aga tulemus oli null,“
meenutas Liana Anton. „Õnneks
pakuti kiiresti välja alternatiivvariant: täita Wordi formaadis taotlusvorm ja saata see digiallkirjastatuna EAS-ile. Kas toetus tuleb või
ei, eks seda näita tulevik.“
Vaatamata sellele, et kriisiaeg
on olnud stressirohke, arvas ka
Liana Anton, et mõnes mõttes tuli
see „pauk“ siiski justkui õigel ajal:
see andis märku, et me ei hakkaks
heaoluühiskonna mugavusi, piiramatut reisimisvabadust jms liiga
loomulikuks pidama ning õpiksime rohkem hindama lähisuhteid
inimeste vahel.
Jaksu ja tervist kõigile Jõgeva
valla ettevõtjatele nende raske
vankri vedamisel!
RIINA MÄGI

Mais on huvilistele raamatukogu suurtele akendele välja pandud
näitus raamatukogutöötajate nukkudest. FOTO: ENE SEPPA

Tule õppima
JÕGEVA MUUSIKAKOOLI!
SISSEASTUMISKATSED
PÕHIÕPPESSE
4. juunil kell 14.00
Huvialad: klaver, akordion, flööt, lõõtspill,
klarnet, viiul, saksofon, kitarr ja löökpillid.
Muusikalistel katsetel hinnatakse lapse
rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu
ja ühe vabalt valitud laulu esitust.
Info: 5341 2776; 772 1338;
www.muusikakool.edu.ee
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Eriolukorrast Palamuse Kultuuris

Suur Paunvere Väljanäitus on Palamusel ikka olnud aasta
tippsündmus. Kas see ka tänavu toimub, pole teada. See sõltub
sellest, millised piirangud jäävad kehtima veel ka sügise poole.
Eriolukord tabas meid ootamatult ja päevapealt tuli ära jätta nii
mõnigi üritus. Teatrietendused,
kinoseansid, kontserdid ja peod
peavad ootama uut aega, kui
kõik on jälle võimalik. Kokku ei
ole saanud toredad kollektiivid
ning ettevalmistused maakonna
laulu- ja tantsupeoks jäid katki.
Ära jäi planeeritud Jõgeva valla
segarühmade ühine klubiõhtu.
Loodetavasti saab see ikka kas
sügisel või juba uuel hooajal toimuma. Välja sai valitud O. Lutsu
huumoripreemia laureaat, kuid
kahjuks ei ole siiani olnud võimalust preemia üleandmise tseremooniat veel läbi viia. Loodame
seda teha esimesel võimalusel ja
koos publiku kohalolekuga, sest
tegemist on ikkagi kohtumisega tuntud ja armastatud näitleja Argo Aadliga. Virtuaalselt

preemia üleandmisel ei oleks
kindlasti sama efekti, mida saab
luua kohapeal Paunveres. Seni
on endiselt oodatud annetused
preemiafondi.
Vaatamata koroonakriisile ei
ole inimesed kaotanud huumorimeelt ja rõõmsat pealehakkamist.
Ka Palamuse Kultuuril on kõigi
jaoks uued plaanid juba olemas.
Jaanipidusid tuleb igaühel sel
aastal korraldada väiksemas ringis oma koduaias, kuid tavaliselt
samal ajal toimunud traditsiooniline Paunvere Rammumehe
võistlus toimub võimalusel augustis-septembris. Laululaval on
oodata mõnda suveetendust ja
ehk ka -pidu. Sügiseks on kavas
mõned uued põnevad näidisõpitoad nagu bachata, streching,
jooga, hääleseade ja balletone.
Selge on see, et kõiki ära jäänud

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Palamusel on jaanipäeva paiku ikka rassinud rammumehed.
Tänavu loodetakse Paunvere Rammumehe võistlus võimaluse
korral läbi viia augustis või septembris. FOTOD: RIINA MÄGI
sündmusi ei saa paigutada aega,
kus rahvaüritused on jälle lubatud, kuid soovime ka edaspidi
pakkuda külastajatele parimaid
kogemusi ja sisukat huvitegevust.
Palju on küsitud, kas Suur
Paunvere väljanäitus sel sügisel
toimub. Vastust me täna veel ei
tea. Ootame ja vaatame, kuidas
olukord lähiajal muutub ja millised piirangud jäävad kehtima
veel ka sügise poole. Oluline on
tegutseda vastutustundlikult ja
käituda olukorrale vastavalt.
Koroonakriis on andnud meile
võimaluse teha ära suure hulga
paberitööd, lõpetada pooleliolevad asjad ja hinnata asju ümber. Käsil on nii mõnedki vanad
ja uued projektid. See aeg on
meile näidanud, et saab kasutusele võtta hulga uusi innovaatilisi meetodeid ja nippe kultuuri

vahendamiseks. Siiski ei asenda
ükski virtuaalne kogemus päris
ehedaid elamusi ja emotsioone.
Isiklikult arvan, et inimestel
oli vaja seda tempo maha võtmist
ning asjadele veidi teise pilgu
heitmist. Kindlasti sai nii mõnigi
aru, millised asjad on elus olulisemad kui teised. Proovime edaspidi koos anda endast parima, et
meie ettevõtmised õnnestuksid
ja koostöö oleks tugevam. Tähtis
on olla oma kogukonna jaoks
olemas. Ärge kartke avaldada
oma mõtteid ja ideid kuidas kultuurielu veel paremaks muuta.
Peatse kohtumiseni vabas õhus,
rahvamajades, hubases koosolekuruumis ja mujalgi!

Grupp Jõgeva kabeklubi karikavõistlustel edukalt
esinenud sportlasi: esireas Triinu ja Merilii Jalg, taga Kaljo
Siimer, Algo Laidvee ja Uno Plakk. FOTO: ERAKOGU
Merilii Jalg ja Triinu Jalg mängivad põhiliselt turniire vint.
ee keskkonnas (100 ruudu, 64
ruudu, brasiilia kabe). Samuti
käib koostöö treeneriga, et
arendada veelgi oma oskusi.
Online-mängude põhjal koostatakse analüüsid ning need arutatakse hiljem koos treener Arno

Uutmaga läbi. Lisanduvad veel
ülesannete lahendamised.
Triinu Jalg osaleb 17.-20.
mail kutsetega rahvusvahelisel
U16 online turniiril 100-r kabes.
Turniiril on 24 osalejat, mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga
5 min + 3 sek käigule. Võistluse
tulemusi on võimalik jälgida

Heategevuslik Teatejooks
lükkub sügisesse
Heategevusliku Teatejooksu juhtmõte on tunda rõõmu liikumisest ja
teha head. Sel aastal kutsub Eesti suurim koolinoorte spordiüritus
annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetuseks. Igaüks saab teha head, helistades annetustelefonile 900 7777
(kõne hind 7 eurot).
Kui varasematel aastatel on Heategevuslik teatejooks toimunud
kevadel, siis tänavu on see koroonakriisist tingituna edasi lükatud
sügisesse.
„Olge terved ja liikuge värskes õhus ning kohtume Teatejooksul uue
õppeaasta alguses 23. septembril 2020. Korraldajatena näeme, millist
rõõmu pakub noortele inimestele liikumine, seetõttu jätkame oma
missiooni ja kutsume häid inimesi toetama Haapsalu Neuroloogilist
Rehabilitatsioonikeskust, kus liikumisvõime kaotanud lapsi raviga
aidatakse,“ ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, kus käib igal
aastal ravil 3000 liikumisvõime osaliselt või täielikult kaotanud last ja
täiskasvanut, paneb 2020. aastal rõhku oma töötajate kõnnianalüüsi
kompetentsi tõstmisele, mis on vajalik, et patsientidele tehtavad analüüsid oleksid sisukad ja hästi tehtud.
Ehkki teatejooks toimub, nagu öeldud, alles septembris, võib annetusi teha juba nüüd. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse
toetuseks saab annetada, helistades heategevusnumbrile 900 7777
(ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfondi kontole SEB pangas EE451010220268957228 märksõnaga “Teatejooks”.
Heategevuslik Teatejooks toimub 15. korda ja seda korraldab MTÜ
Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste ja võistluste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp, toetajad
Kultuurkapital, Tallinna linn, Tartu linn ja Eesti Kergejõustikuliit.
JVT

EHTEL VALK,
Palamuse Kultuuri juhataja

Kabetajate tegemised eriolukorra ajal
Viimased paar kuud on olnud
spordimaailmas suurte väljakutsete aeg ning seda seoses vabariigis kehtestatud eriolukorraga.
Kõik tavapärased spordi tegemise
kohad on olnud suletud ning neis
treeningute ja võistluste läbiviimine keelatud. Meelt ei heidetud
pikalt ning lahendusi leiti erinevaid, nii virtuaalset kui personaalset lähenemisviisi kasutades.
Nii juhtus ka kabemaailmas,
kus sarnaselt teiste spordialadega lõppesid hetkega treeningud
ja võistlused. Kuidas kabetajad on
kohanenud ja hakkama saanud?
Jõgeva kabeklubi juhatuse
esimehe ja eestvedaja Ülar Poomi
sõnul pole kabetajatel kuni juuni lõpuni võimalik laua taga kabelahinguid pidada. Loodetavasti
selgub maikuu lõpuks, millal on
võimalik esimesi võistlusi korraldada, aga see sõltub kõik vabariigis kujunenud olukorrast.
Vaatamata sellele ei ole kabetajad niisama aega viitnud, vaid
on erinevate online-lahenduste
kaudu võistlusi pidanud. Ülar
Poom tõi välja kohad, kus on
võimalik kabet ja ka teisi lauamänge mängida ja ka võistelda:
https://www.vint.ee/; https://
www.playok.com/; https://www.
gambler.ru/.
Meie tublimad kabetajad
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aadressilt: https://results.fmjd.
org/tournaments/2020/f_387/
Kaljo Siimer on suures kabe
segasarjas praegu 9. kohal.
Sarjas osaleb 110 võistlejat ning
mängitakse 64 ruudu, 100 ruudu, brasiilia ja inglise kabet ning
äraandmist. Mängud toimuvad
viiel päeval nädalas.
2019. aasta Jõgevamaa parimaks treeneriks nimetatud Arno
Uutma tegeleb endiselt intensiivselt Skype’i ja erinevate treeningkeskkondade kaudu õpilaste
treenimisega ning võistlustel juhendamisega. Samuti osaleb ta
ka ise kabe online-turniiridel.
Jõgeva kabeklubi kabetajatest
osalevad veel nii mõnedki erinevatel online-turniiridel ja seda
peamiselt Vindi keskkonnas.
Septembrikuus
pidid
Kuremaal toimuma täiskasvanute
kabe Euroopa meistrivõistlused,
kuid Ülar Poomi sõnul on praegu
raske öelda, kas need toimuvad
või mitte. Selleks oleks vaja rohkem infot, kui praegu võimalik
saada. Hiljemalt juunis tuleb
korraldajatel siiski sellekohane
otsus langetada ning selle juures
on määravaks ka mujal maailmas
toimuv.
KAILY MOONES,
sporditöö peaspetsialist

Jõgeval on teatejooksu peetud kesklinnas Suurel tänaval, kus
on osalenud mitusada Jõgevamaa koolinoort.
FOTO: ERAKOGU
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Väikse ampsu saavad kriisiabist ka kultuuri- ja
spordivaldkonna ettevõtjad
Töötukassa palgatoetuse kriisiolukorra abipakett on paljude
ettevõtete töötajatele välja makstud. Nüüd on tööandjatel aeg
esitada taotlus aprillikuu eest.
Valitsuses räägitakse võimalusest pikendada palgatoetuse abipaketti.
Mõne varasema toetusmeetme
puhul tuli paljudel ettevõtjatel tõdeda, et nende lootused toetusi
saada ei täitu. Toetatakse eeskätt
mikro- ja väikeettevõtjaid, kelle
käibe alam- ja ülempiirid seadis
Vabariigi Valitsus. Kas see meeldib või ei meeldi, kusagile tuli see
joon kahjuks tõmmata.
Igatahes oli see hea õppetund.
Maksuvõlglased, majandusaasta
aruannete esitamisega hilinejad
ja palgata oma firmas töötajad
paraku tordijagamisele ei pääsenud. Tuleb elu üle järele mõelda
ja teha võib-olla kohe korrektiive oma maksukäitumises, et
edaspidi olla seaduskuulekam ja
igasuguste toetusmeetmete jaoks
abikõlbulik.

Kuigi kriisiolukorrast tingitud
piirangutest said suurima paugu
kultuuri, meelelahutuse ja spordivaldkonna ettevõtted, siis nende toetamiseni jõuti alles nüüd.
Kultuuriministeerium kuulutas
välja rea toetusmeetmeid, taotlusi hakati vastu võtma 8. mail.
Võin etteruttavalt kommenteerida, et selle abiraha taotlemine ei
ole lihtne. Tuleb esitada eelarved
enne ja pärast kriisi, prognoose ja
seletuskirju. Ausalt öeldes tundub
Kultuuriministeeriumi abipaketi
kättesaamine kordades raskem
kui teistel. Vaeva tuleb näha, aga
kui häda suur, siis tundub see bürokraatia isegi asjakohane. Link
toetuste infole: https://www.kul.
ee/et/kriisiabi
• Kriisiabi muuseumidele
• Kriisiabi etendusasutustele
• Kriisiabi muusikavaldkonnale: kontserdikorraldajad,
muusikakollektiivid, esitajad
ja tugiteenused
• Kriisiabi muusikavaldkonna-

le: toetust saavad asutused ja
organisatsioonid
• Kriisiabi filmivaldkonnale:
väärtfilmikinode ja filmitootjate ning -levitajate toetus
• Kriisiabi kunstivaldkonnale
• Kriisiabi disainiettevõtetele
On veel mõned kategooriad,
kes toetusi saavad. Õnneks on
toetusmeetmete taotlemise vormid lihtsad ja arusaadavad. Tuleb
ainult tutvuda hoolega toetuse
saamiseks etteantud tingimustega, enne kui rõõmust lakke
hüpata.
11. mail hakati vastu võtma
ka avaldusi EASi turismisektorile suunatud COVID-19 kahjude
vähendamise meetmest toetuse
saamiseks, samuti ettevõtetele
mõeldud COVID-19 mõjude leevendamise toetuse saamiseks.
Tänasega teame, et EASi taotlemiskeskkond ei pidanud vastu taotlejate arvule ja süsteem
jooksis kinni. Taotlemisprotsess
tekitas ettevõtjatele palju mee-

lehärmi ning võttis ligi 3 tundi
väärtuslikku aega. Taotlejad pandi olukorda, kus kiiremad saavad
toetust, hilinejatele enam raha ei
jätku. Loodame, et toetuse saajad
on õnnelikud ja rahul, ilmajääjad
peavad leppima ebaõnnega ning
leidma muid võimalusi ellujäämiseks. Kui selle artikli ilmumise
ajaks ehk on sellest toetusrahast
veel midagi järel, tasub uurida
seda EASi veebilehelt https://
www.eas.ee/covid-19-toetused/.
Muide, tutvuge veel EASi ettevõtetele tootearenduse toetusega,
mille tingimusi tehti leebemaks
ja turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide
toetusega.
MARVE MILLEND,
ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus
tel 521 0431
www.jaek.ee

Maatükkide loodusliku seisundi andmed läbisid
maakatastris iga-aastase värskenduskuuri
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Infoliin ja tugigrupid
dementsusega inimestele
ning nende lähedastele
2018. aasta septembris sõlmis
Sotsiaalministeerium lepingu
MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna
Diakooniahaiglaga Dementsuse
Kompetentsikeskuse loomiseks.
Kompetentsikeskuse visiooniks
on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra
tõttu sattus kompetentsikeskus
keerulisse olukorda – inimesed,
kelle jaoks on kompetentsikeskus
loodud, kuuluvad ise riskirühma
või puutuvad väga tihedalt kokku
riskirühma kuuluvate inimestega
ning sellest tingituna oli mõistlik
loobuda ka kõikidest üritustest ja
kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö
oleks seisma jäänud. Kriisist tulenevalt on suheldud inimestega
rohkem telefoni teel ja virtuaalsete suhtluskeskkondade kaudu.
Dementsuse alase nõu saamiseks
on võimalus helistada info- ja
usaldusliinile 644 6440. Infoliin
töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella
12.00–16.00 ning kolmapäeviti
kella 16.00–20.00. Info- ja usaldusliinile saab helistada nõu saamise kõrval ka murede/rõõmude
jagamiseks ning lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja depressiooni. Helistada võivad nii
dementsusega inimesed, nende
lähedased, aga ka tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekande spetsialistid
või kogukonna liikmed, kui neil
on mure dementsusega inimese
käekäigu pärast. Kui helistaja ei
soovi ennast tutvustada, siis ta

võib oma küsimused või mure
esitada ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega
vabatahtlikud tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Enne eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega
inimeste lähedased 22 eri paigas
üle Eesti. Mõnes tugigrupis käis
lähedasi vähem, teises rohkem,
kuid tagasiside oli enamasti kõigil
sarnane – nii hea, et kokku saime
– sai oma muret teistega jagada,
vahetada kogemusi ja nippe,
kuulata, kuidas teised hakkama
saavad, toetada ja saada ise tuge
ning tunda, et sa ei ole oma murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saanud
enam ka lähedased kokku tulla
ning seepärast hakkasime korraldama virtuaalseid tugigruppe
dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis
saab osaleda ükskõik millisest
Eestimaa paigast, virtuaalse tugigrupiga ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja
internetiühendus. Oma soovist
tugigrupiga ühinemiseks võivad
lähedased anda märku kirjutades info@eludementsusega.ee või
helistades info- ja usaldusliinile
644 6440. Helistades numbrile
644 6440, tasub helistaja kõne
eest telefonioperaatori hinnakirja alusel. Virtuaalses tugigrupis
osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja tuge saavad kõik tasuta!
Dementsuse
Kompetentsikeskus

Maksu- ja Tolliameti
Jõgeva teenindusbüroo
asub uuel aadressil
Maa-amet ajakohastas tänavu
kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk
kõlvikute andmeid, kasutades
selleks eelmise aasta kaardiandmeid. Tegemist on igal
aastal toimuva maatükkide
loodusliku seisundi andmete uuendamisega. Tänavused
muudatused puudutavad eelkõige Ida-Eestit.

aasta kogemuse põhjal kõlvikute
andmete uuendamise kevadesse.
Nüüd jääb maaomanikel rohkem
aega oma maa-andmetega tutvumiseks, samuti tasub põllupidajatel enne PRIA-lt toetuse
taotlemist uuenenud kaardile
pilk peale heita,“ märkis Rennu.
Maa-amet ootab maaomanikelt
kõlvikute kohta tagasisidet hiljemalt novembri lõpuks.

„Loodus meie ümber muutub
ja Maa-ameti roll on seda kajastada nii kaartidel kui ka maatüki
andmetes,“ selgitas Maa-ameti
peadirektori asetäitja Triinu
Rennu iga-aastase muutmise
põhjust. „Selle aasta muudatused
ei ole nii ulatuslikud kui eelmisel
aastal. Samuti lükkasime eelmise

Muudatus puudutab eelkõige maatulundusmaa omanikke
Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa,
õuemaa või muu maa (nt märgala, teed) andmed on olulised
eelkõige maatulundusmaal, kuna

nendest sõltub maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse
muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises.
Maa-amet uuendas loodusliku
seisundi andmeid ligi 55 000
maatulundusmaal.
„Eelmine aasta oli Saaremaalt
kõige enam pöördumisi kõlvikute
andmete muutmiseks, lisaks parandasime ka saare poollooduslike koosluste alade kaardiandmeid,“ rääkis Rennu kaardil
Saaremaa muudatuste rohkust
selgitades ja lisas, et eelmise aasta muudatused on nüüd kaardile jõudnud. „Kaardistuslend
Saaremaal on plaanis järgmine kevad ja saare maatükkide

andmed saavad uuendatud 2023.
aastal,“ ütles ta.
Maatüki loodusliku seisundi
andmeid uuendatakse igal aastal
seal, kus kaardiandmed saavad
kaasajastatud. Kõlvikute kaardistustööd jätkuvad Lõuna-Eestis,
tulemused kajastuvad maatükkide andmetes 2021. aasta kevadel.

Alates 29. aprillist 2020 asub Maksu- ja Tolliameti (MTA) Jõgeva
teenindusbüroo uuel: aadressil Aia 2, 48306 Jõgeva.

Maaomanik saab maaüksuse
andmetega tutvuda Maa-ameti
geoportaalis www.maaamet.ee/
kolvikute-pindala

Avatuks jäävad infotelefonid 880 0811 (eraklient), 880 0812
(äriklient), 880 0814 (tolliinfo), 880 0815 (e-maksuteenused).

Küsimuste korral pöördu kataster@maaamet.ee või helista
infotelefonil 6750 810.

Seoses eriolukorraga olid kõik MTA bürood üle Eesti suletud ja
kliente oodatakse büroodesse pärast eriolukorra lõppu.
Paberil tuludeklaratsioonide esitamise aega on pikendatud juuni
lõpuni.
Kõik MTA elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad
jätkuvalt.

Samuti on võimalus kirjutada e-posti aadressile eraklient@emta.
ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee või e-maks@emta.ee.
MTA-le saab esitada küsimusi ka iseteeninduskeskkonna e-MTA
kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).
Eriolukorraga seotud maksuinfo ja -uudised on koondatud veebilehele https://www.emta.ee/et/eriolukord.
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TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.

PÕHIKOOL või KESKKOOL
ata.

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

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

•
•

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

etakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja õpetajate toas.

•

svanute Keskkool

TÄHELEPANU

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

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

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

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Markkus Hannula
Joanna Lehtmets
Joanna Kuusk
Richard Tulp
Kelli Kullamägi
Daniel Limbak

24.04.2020
02.05.2020
04.05.2020
06.05.2020
06.05.2020
07.05.2020

pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.

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

Kaugelt tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas.

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

Jõgeva vallavolikogu
ja -valitsus õnnitlevad
maikuu juubilare!

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

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

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Maagaasi müük
Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete
paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja
hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning haljastusteenused
Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Kraanaga multilifti veoteenused
Septikute paigaldus

Eda-Liis Hannus
Veigo Päll
Oskar Sadulsepp
Aili Laur
Enno Karheiding
Alfred Kõõra
Asta Ilmjärv
Reino Meier
Elvi Oolo-Tšentropov
Maie Arroella
Maie Einberg
Aili-Evi Soosaar
Milvi Irval
Anna Dmiterko
Eckard Klug
Eha Puusepp
Silvi-Mai Eerma
Vello Talve
Laine Sokmann
Erna Saks
Milvi Saar
Lilja Kalm
Jaan Õunap
Leida Ivanova
Tiiu Soonvald
Harry Õim

75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
90
90
90

Tel +372 5883 8993
epost: enveko@enveko.ee
www.enveko.ee

Kuremaa loss on avatud 11. maist. Järgime
COVID-19 olukorraga seotud nõudeid.

OSTAN IGASUGUST VANAVARA. Pakkuda võib
kõike. Kojukutsed, raha kohe kätte. Tel 5198 0371.

EELK JÕGEVA
KOGUDUSE TEADE

Jõgeva koguduses on jumalateenistused algusega kell 11.00
24. mail, 31. mail (nelipüha), 7., 14., 28. juunil. TÄNAVUNE
KALMISTUPÜHA JUMALATEENISTUS TOIMUB SIIMUSTI
KALMISTU KABELIS 21. JUUNIL ALGUSEGA KELL 12.00
(KIRIKUS ERALDI TEENISTUSI SEL PÄEVAL EI TOIMU).
Lisainfo: 5360 1305

Müüa lõhutud
küttepuud.
Tel 5345 7403 ja
5340 3583.

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

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

Palamuse kirik on Teeliste kirikuna
avatud 11.05–30.09.2020.
Palamuse kirikus on jumalateenistus
igal pühapäeval algusega kell 11.00.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Arved Mihkels
Arvo Laidinen
Ilmi Laanson
Jan Nukka
Aira Sass
Oleg Jeltsov
Arved Lepp
Ene Stokkeby
Elvina Tšuikina

18.03.1944–29.04.2020
13.01.1944–29.04.2020
09.02.1936–29.04.2020
01.07.1971–02.05.2020
04.07.1953–03.05.2020
19.10.1941–06.05.2020
27.08.1943–07.05.2020
17.05.1947–07.05.2020
11.10.1959–10.05.2020

