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Valitsus kuulutas Eestis
välja eriolukorra 1. maini

Muusikapäevade ajal oli kõigil võimalus end kultuurikeskuse fuajees koos Alo Mattiiseni kujuga pildistada. Seda võimalust
kasutas ka Gustav Adolfi gümnaasiumi segaansambel aKustikad.

Üleriigilise konkursi peapreemia viis koju rahvusooperi Estonia
poistekoori meeskvartett.
FOTO: LEA PIHLAK

Üleriigilise vokaalansamblite konkursi žürii ehk Suur Kõrv
vannet andmas. Vasakult: Mai Simson, Priit Pajusaar, Thea
Paluoja, Tonio Tamra, Merit Hirvoja-Tamm ja Peeter Oja.
FOTOD: RIINA MÄGI

Alo Mattiiseni muusikapäevad said napilt peetud
Jõgeva kultuurikeskuses peeti
6. ja 7. märtsil isamaalaulik Alo
Mattiisenile pühendatud muusikapäevi. Nagu nüüd tagantjärele
tarkadena teame, oli see viimane nädalavahetus, mil üleriigilist suurüritust pidada sai, sest
nädal hiljem kehtisid Eestis juba
eriolukord ja sellest tulenevad
piirangud.
Muusikapäevade raames
toimunud XXIV üleriigilise koolinoorte vokaalansamblite konkursi peapreemia viis koju rahvusooperi Estonia poistekoori
meeskvartett, mida juhendab
Riivo Jõgi.
Konkursi žüriis ehk Suures
Kõrvas kaasa teinud Rapla muusikaõpetaja ja koorijuht Thea
Paluoja tõdes, et Estonia poistekoori kvarteti esitus ei jätnud
žüriile mingit valikut: nii kõrget
latti, kui need noormehed, ei
suutnud ületada ükski teine ansambel. „Korralik vokaal, väga
head ja piisavalt rasked seaded,
vaimukus,“ tõi Thea Paluoja esile
võitjate plusse. „Iga esitatud pala
oli neil nagu väike teatrietendus,

aga samas ei kulunud neil kogu
„aur“ teatri peale, vaid nad suutsid selle juures näidata muusikalist kõrgpilotaaži. Nende
noormeeste oskused on lihvitud
sellisele tasemele, et nad ei pea
enam vokaali peale mõtlema,
vaid võivad rahumeeli oma esitust nautida.“
Üleriigilisel vokaalansamblite
konkursil on kestnud „Riivo Jõgi
ajastu“ juba 2015. aastast alates:
kui eelmine aasta välja arvata,
on peapreemia ikka läinud mõnele Jõgi juhendatud ansamblile. Küsimusele, kas see teistel
juhendajatel tuju ära ei võta, kui
üks tegija domineerima kipub,
vastas Tallinna Gustav Adolfi
gümnaasiumi muusikaõpetaja
Ly Tammerik eitavalt. „Vastupidi:
väga põnev on tulla vaatama-kuulama, mida uut Riivo jälle välja
mõelnud on. Temalt on alati midagi õppida.“
Ly Tammerik oli Jõgeval kahe
ansambliga, tütarlaste ansambliga Mustikad ja segaansambliga aKustikad. Viimati mainitu
jäi koos Riivo Jõgi juhendatava

Põlva muusikakooli tütarlaste
ansambliga DeViis VIII–IX klassi vanuserühmas esimest-teist
kohta jagama. „Olen Jõgeva
konkursil kuuendat korda.
Ansamblilauljate ja juhendajate
jaoks on siinne konkurss väga
tähtis: siia lihtsalt ei saa tulemata jätta. Võit pole siin kõige olulisem, aga kui meie esitus kellelegi
korda läheb, on see suurepärane
tunne,“ kinnitas Ly Tammerik.
Lisaks Thea Paluojale kuulusid
tänavu Suurde Kõrva vokaalgrupi
MIRT laulja Merit Hirvoja-Tamm,
kunagine Rapla laulustuudio
ansamblite laulja Triin Saarela,
koorijuhid Laine Randjärv ja Mai
Simson, helilooja Priit Pajusaar,
näitleja Peeter Oja ning Viljandi
muusikakooli direktor Tonio
Tamra. Ühtekokku oli võistlemas
48 ansamblit 348 lauljaga. Lisaks
võistluskontsertidele sai reedel
kuulata Pärnu vokaalgrupi MIRT
esinemist. Laupäeval enne lõputseremooniat rõõmustas rahvast
oma ülesastumisega ansambel
Ahoi, mille kaks liiget, Artur Rehi
ja Martin Kalm, on pärit Jõgevalt.

Alo Mattiiseni muusikapäevad
jätkusid 9. märtsil alanud muusikanädalaga, mille kestel said
Jõgeva põhikooli ja Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilased kuulata
tervet rida põnevaid kontserte
eesti muusikutelt.
Alo Mattiiseni muusikapäevi ja
üleriigilist vokaalansamblite konkurssi korraldab MTÜ Tähetund
koostöös Jõgeva kultuurikeskuse ja Jõgeva põhikooliga, päevi
toetavad Eesti Kultuurkapital
ja Jõgeva vallavalitsus. „Tulevaaastane vokaalansamblite konkurss kannab 25. järjekorranumbrit, Alo Mattiiseni sünnist
möödub aga 60 aastat. Mõtleme
juba vaikselt, kuidas neid juubeleid väärikalt tähistada,“ ütles
muusikapäevade peakorraldaja,
Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja.
Üleriigilisel vokaalansamblite
konkursil tunnustuse pälvinute
nimekirja leiab MTÜ Tähetund
kodulehelt tahetund.eu.
RIINA MÄGI

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Eriolukord kuulutati välja, et tõkestada viiruse levikut.
Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid
kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ja sulges kultuuriasutused 1. maini. Eriolukord võimaldab kasutada hädaolukorra juhtimiskorraldust. Eriolukorra lahendamiseks moodustati
valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Eriolukord kehtib
selle aasta 1. maini k.a., kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
Et aidata kaasa viiruse leviku aeglustamisele, on oluline järgida valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi. Vastutustundlikult
käitudes kaitseme iseend, oma lähedasi ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi nagu eakad ning kroonilised haiged.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud eriolukorrale
ja Jõgeva valla kriisikomisjoni otsusel kehtivad Jõgeva vallas
järgmised nõuded ja piirangud:
• Ei tohi korraldada avalikke üritusi. Võimalusel lükake edasi
ka suured perekondlikud koosviibimised.
• Koolides ja huvikoolides on tavapärane õppetöö üle viidud
kaug- ja koduõppele.
• Noortekeskused on suletud.
• Lasteaiad töötavad. Lapsevanematel soovitame võimalusel
lapsed koju jätta.
• Õpilasliin veab lasteaialapsi Torma ja Kurista piirkonnas.
Tormas sõidab koolivaheaja liin.
• Valla kultuuri- ja spordihooned, jõusaalid, ujula, avalikud
saunad ja muuseumid on suletud.
• Raamatukogud osutavad teenust inimkontaktivaba laenutuse
vormis. Lugeja saab raamatukoguhoidjale telefonitsi või e-posti teel teada anda, milliseid raamatuid ta soovib. Samal viisil
lepitakse kokku, kust ja millal lugeja raamatud kätte saab.
• Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumides ei toimu ühtegi
eraüritust.
• Vallavalitsuse osakondade juhid ja valla allasutuste juhid on
lubanud alluvatel võimaluse korral töötada kodus.
• Jõgeva vallavalitsuse hooned on suletud. Püüame kõik vajalikud asjatoimetused teha elektrooniliselt. Kui elektrooniline
asjaajamine pole võimalik, võtame kodanikke vastu vaid eelneval kokkuleppel.
• Abivajavatele kodanikele on tagatud sotsiaalabi.
• Välismaalt naasvatel inimestel tuleks jääda 14 päevaks karantiini, sama kehtib nendega ühisel pinnal elavate inimeste
kohta.
• Hooldekodude elanikke ja haigla patsiente praegu külastada
ei saa, sest neis asutustes on kehtestatud karantiininõuded.
Antud info kajastab 17. märtsi seisu. Lehe ilmumise ajaks võib
olukord olla muutunud. Vallaelanikega jagame olulist infot valla
kodulehel www.jõgeva.ee ja Facebooki lehel Jõgeva. Asjakohast
infot saab jälgida Terviseameti kodulehtedel ja aadressilt
www.koroonaviirus.ee.
Häirekeskus ja Terviseamet avasid ka koroonaviiruse levikuga
seoses infotelefoni 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes. Telefon töötab ööpäevaringselt ja on
helistajatele tasuta. Numbrilt 1247 saab infot koroonaviirust ja
selle levikut puudutavates küsimustes. See ei puuduta meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni. Meditsiinialaste nõuannete saamiseks ja perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt
valida number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise väljaõppega inimesed. Kui on vaja kiirabi kutsuda, tuleks jätkuvalt
helistada 112. Infotelefoni 1247 fookuses on kõik need teemad,
mida 112 ja 1220 ei kata.

Naiskodukaitse “Ole valmis!” äpp on kriisiolukordades kasulik abimees. Rakenduse saab tasuta alla laadida Google Play ja App Store
mobiilirakenduste poest. Mobiilirakendusest leiab juhiseid erinevates
olukordades käitumiseks. Näiteks saab üles märkida olemasolevad
kodused varud, millega nädal kriisiolukorras oma perega üle elada.
Rakendusest leiab ka kiirelt kasulikud telefoninumbrid. Rakendus on
kasutatav ilma netiühenduseta ning sisuga saab tutvuda lisaks eesti
keelele ka vene ja inglise keeles.
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Ülevaade Jõgeva
vallavalitsuse istungitest
16. märtsi istungil
1. Majandushaldur tegi ettepaneku kehtestada vallavalitsuse väikebussi kasutamise hind. Otsustati mitte anda vallavalitsuse bussi
kasutada väljapoole vallavalitsuse asutusi.
2. Muudeti Jõgeva aleviku lasteaia hoolekogu koosseisu.
3. Määrati toetused huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujatele.
4. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks Jõgeva valla omandis olevatele kinnistutele tehnorajatise
ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
5. Kooskõlastati Vana-Jõgeva külas asuvate puuraukude asukohad.
6. Anti tee ehitusluba Jõgeva linnas Pargi tänava ümberehitamiseks.
7. Anti pojekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks
Härjanurme külla, abihoone püstitamiseks Patjala külla ja suvila
püstitamiseks Pikkjärve külla.
8. Eriolukorra tõttu kaasnevate muudatustega otsustati võtta menetlusest tagasi Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla
2020. aasta esimene lisaeelarve“.
9. märtsi istungil
1. Tunnistati Jõgeva linna Pargi tänava rekonstrueerimise hankel
edukaks KV Infra OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
2. Määrati Nava külas Künkapõllu, Pikkjärve külas Künka kinnisasjade
jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
3. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks.
4. Anti Jõgeva linnas Suur 20 asuvale ärihoonele kasutusluba.
5. Kooskõlastati Võidivere külla rajatava puuraugu asukoht.
6. Anti projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks Liivoja
külla.
7. Algatati detailplaneeringu koostamine reoveepuhasti kinnistu planeerimiseks Jõgeva linna Toominga tänavale.
8. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva valla 2020. aasta esimene
lisaeelarve.
2. märtsi istungil
1. Anti otsustuskorras tähtajatult MTÜle Torma Valla Sotsiaalkeskus
tasuta kasutusse Torma alevikus Pargi tn 9 asuvad 0-korruse viis
ruumi.
2. Täiendati Jõgeva kultuurikeskuse tasuliste teenuste hindade loetelu
teisaldatava tantsupõranda rentimisega. Teenuse paigalduskorra
hinnaks kehtestati 50 eurot.
3. Anti luba 13. märtsil, 18. aprillil ja 8. mail Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses laada korraldamiseks.
4. Määrati Vaimastvere Külaarendamise Seltsile tegevustoetust 1550
eurot.
5. Kinnitati 2019. aasta eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite suunamine.
6. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
7. Anti osakasutusluba Kaareperes asuvale spordi- ja huvimajale.
8. Anti ehitusluba Sadukülla rajatavale puurkaevule.
9. Anti ehitusluba Jõgeva linnas elamu lammutamiseks, päikseelektrijaama püstitamiseks Kaera külla ja puurkaevu rajamiseks Raadivere
külla.
10. Anti kasutusluba Pedja külas asuvale kuivati-garaaž-remondihallile.
11. Määrati Viruvere külas asuvate Kase ja Miili katastriüksuste liitmisel
moodustuvale katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve.
12. Määrati Kaarepere külas asuva Soomaapõllu, Kaiavere külas Ingli,
Ojapõllu, Mullavere külas Kõrtsi, Kõrtsipõllu Patjala külas Kuusiku
ja Pööra külas Sikueedu kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarve ja lähiaadress.
13. Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaan.
14. Otsustati tagasi lükata riigihankel tehtud pakkumus sõiduauto
kasutusrendile võtmiseks, kuna ületab hankelepingus ettenähtud
maksumust.
15. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks Jõgeva vallale
Pikkjärve külas asuva korteriomandi võõrandamiseks.
17. veebruari istungil
1. Määrati sotsiaalse kaitse valdkonna tegevustoetused.
2. Määrata Heino Põldojale toetus osalemiseks sangpommispordi
Euroopa meistrivõistlusel Pariisis 21.–24. mail.
3. Määrati rahvakultuuri valdkonna tegevus- ja projektitoetused.
4. Moodustati kaasava eelarveosa kasutamiseks esitatud ettepanekute
hindamiseks komisjon.
5. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
6. Kinnitati Jõgeva vallale kuuluvate AS Seitungi kahe B-aktsia ja
Rääbise Põllumajanduse OÜ osade võõrandamise enampakkumise
tulemused.
7. Tunnistati Jõgeva valla Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa ja Torma
mõisa pargi hoolduskavade koostamise lihthankel edukaks BRP
Haldus OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
8. Tunnistati sõiduautode kasutusrendile võtmise riigihankel edukaks
Hansarent OÜ pakkumus ja otsustatis sõlmida hankeleping.
9. Anti OÜle Picea Grupp otsustuskorras üürile Piiri 4 hoones asuvad
ruumid.
10. Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Piiri 4 hoones
asuvate äriruumide viieks aastaks teenindus- või büroopinnana
kasutusse andmiseks.
11. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Õuna külas asuva
üksikelamu kinnistu planeerimiseks.
12. Anti Viruveres asuvale vineeritehasele ja kahele basseinile ning
Torma alevikus ja Jõgeva linnas Roosi tänaval asuvale üksikelamule
kasutusluba.
13. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Näduvere külla.
14. Kehtestati Vaiatu ja Torma rahvamaja tasuliste teenuste hinnad.
15. Otsustati maksta Palamuse Kultuuri juhatajale lisatasu Kaarepere
memmede tantsurühma Tantsulust juhendamise eest.
16. Otsustati avaldada Jõgeva vallavolikogu ja vallavanema Eesti
Vabariigi aastapäeva vastuvõtul tunnustust aumärgi andmisega
seitsmele ning aukirjaga 18 inimesele.
17. Otsustati eraldada Jõgeva valla 2020. aasta eelarve reservfondist
Jõgeva vallavalitsusele vahendid Jõgeva valla vapimärgiga tunnustatule rahalisteks kingitusteks.
JVT
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Vallavalitsuse tööruumid on suletud
Alates 17. märtsist on Jõgeva vallavalitsuse hooned suletud. Püüame
kõik vajalikud asjatoimetused teha elektrooniliselt. Kui elektrooniline
asjaajamine pole võimalik, võtame kodanikke vastu vaid eelneval
kokkuleppel.
Perekonnaseisutoimingud
• Perekonnaseisutoimingute tegemiseks, sh sünni registreerimiseks
ning abielu sõlmimise või lahutamise avalduse esitamiseks palume eelnevalt ette helistada tel 776 6532 või 525 2390.
• Abielus lapsevanematel soovitame kasutada sünni registreerimise
e-teenust.
• Elukoha registreerimiseks saab avaldusi esitada samuti veebis
www.rahvastikuregister.ee kaudu.
• Perekonnasündmuse tõendite ja rahvastikuregistri väljavõtete
avalduste vormid on leitavad valla kodulehel www.jõgeva.ee/
perekonnaseisu-ja-rahvastikuregistri-toiminguid. Eeltäidetud
avaldusi saab digitaalselt allkirjastatult esitada meiliaadressile
info@jogeva.ee

Kõiki avaldusi on võimalik edastada ka posti teel.
Juba esitatud avaldustega toimingud toimuvad kokku lepitud
kuupäevadel. Pidulikke abielutseremooniaid saalis ja külalistega
esialgu kuni 30. aprillini 2020 ei toimu.
Sotsiaalabi saamiseks
•
•
•

esitada oma avaldus või taotlus elektrooniliselt aadressile: aime.
meltsas@jogeva.ee
võtta ühendust telefoni teel (vt tabelist sotsiaaltöötajate
numbreid)
jätta täidetud avaldus sotsiaalosakonna (Piiri tn 4, III korrus,
Jõgeva linn) postkasti.

Palume sotsiaalosakonda külastada vaid erakorralisel vajadusel.
JVT

Teenistujatega saab ühendust telefoni teel.
Üldine infotelefon 776 6500
Teenistuja nimi

Teenistuskoha nimetus

Telefon

Aare Olgo

vallavanem

Mati Kepp

abivallavanem

Arvo Sakjas

abivallavanem

506 7525

Viktor Svjatõšev

abivallavanem

505 6644

Marge Tasur

avalike suhete peaspetsialist

Riina Mägi

avalike suhete spetsialist

KANTSELEI
Viive Maasalu

776 6501
5344 0858

5193 1225
776 6504
776 6500; 522 0587

rahvastikutoimingute peaspetsialist

776 6532; 525 2390

SOTSIAALOSAKOND
Aime Meltsas

juhataja

776 6573

Luule Palmiste

sotsiaaltöö peaspetsialist (toetuste valdkond)

776 6585

Eve Viks

sotsiaaltöö peaspetsialist (teenuste valdkond)

776 6523

Marika Kalm

sotsiaaltöö vanemspetsialist (teenuste valdkond)

524 4976

Liivi Noormägi

sotsiaaltöö peaspetsialist (lastekaitse valdkond)

776 6588

Astrid Maasing

peretöötaja

776 6584

Jaanika Eller

sotsiaaltöö spetsialist Palamusel

776 2446

Ainika Zilinski

sotsiaaltöö spetsialist Tormas

Ülle Aduson

sotsiaalhooldustöötaja (Siimusti)

5194 8652

776 2903

Leina Kreek

sotsiaalhooldustöötaja (Kuremaa, Laiuse)

5194 8653

Tea Kütt

sotsiaalhooldustöötaja (Vaimastvere)

5191 0724

Tiina Plans

sotsiaalhooldustöötaja (Palamuse)

Aimi Leino

sotsiaalhooldustöötaja (Jõgeva linn ja alevik)

5326 4624

Anu Hontszar

sotsiaalhooldustöötaja (Saduküla)

5855 7808

Kätlin Ridal

sotsiaalhooldustöötaja (Torma)

5884 8457

520 5648

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND
Helle Kajaste

juhataja

528 3513

Eva-Kristi Hein

kultuuritöö peaspetsialist

529 8383

Kaire Sakjas

noorsootöö peaspetsialist

5886 1856

Kaily Moones

sporditöö peaspetsialist

5877 4779

Triin Pärsim

juhataja

5450 1711

Anne Örd

vallaarhitekt

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND
523 3032

MAJANDUSOSAKOND
Tõnu Uuna

juhataja

Andres Haagen

ehituse peaspetsialist

Olev Teder

ehitusspetsialist

511 6183

Kuldar Lõhmus

ehitusspetsialist

776 6574

Ülle Soodla

vanemmaakorraldaja

527 6868

Jakob Kuld

maakorraldaja

5345 6062

Taimi Eesmäe

keskkonnaspetsialist

5336 6520

Gened Sander

teede peaspetsialist

5853 8580

Ivo Ploom

väärteomenetleja

5376 9776

Taivo Paeveer

haljastusspetsialist

5345 4917

Anne Sommer

majandushaldur (Jõgeva linn)

5333 7116

Toomas Sepp

majandushaldur (Jõgeva vald)

5866 2210

FINANTSOSAKOND
Kaja Ferschel-Pärn

5342 4553
516 5337

5342 9661
finantsjuht

776 6552

teenuskeskuse juht

514 1897

teenuskeskuse juht

5304 3403

PALAMUSE TEENUSKESKUS
Urmas Astel
TORMA TEENUSKESKUS
Teet Lääne

Jõgeva linna jäätmejaam ja 6
jäätmekogumiskohta on suletud
Seoses koroonaviiruse levikuga on AS Epler & Lorenz katkestanud jäätmete vastuvõtu 29. märtsini. Telefonikõnedele ja e-kirjadele vastatakse tavapäraselt. Jäätmete vastuvõtust teavitatakse Teid AS Epler & Lorenz´i ja valla kodulehe ning valla FB kaudu. Esialgu jäävad Jõgeva
jäätmejaam ja jäätmekogumiskohad suletuks 2 nädalaks, olukorda jälgitakse ja tehakse vastavalt otsused. AS Epler & Lorenz (tel 523 8615)
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Sadala rahvamajas tähistati Georg Otsa
sajandat sünniaastapäeva
Sadala rahvamajas 1. märtsil toimunud muusikalise õhtupoolikuga
meenutati rahvusvaheliselt tuntud
ja tunnustatud lauljat ning näitlejat
Georg Otsa, kelle sünnist möödus
21. märtsil sada aastat. Elati kaasa
ansambli Kolm Musketäri kontserdile, esitleti uut digitaalklaverit ja
mängiti mälumängu.
Sadala Külade Seltsi eestvedaja Pille Tutt rääkis Georg Otsa
eluteest: lapsepõlvest, lauljaks
õppimisest, tegevusest teatri- ja
kontserdilavadel nii Eestis kui ka
kaugemal. Tema sõnul on Georg
Otsa juured tänases Jõgeva vallas, Sadala ümbruses. Otsa vaarisa Tõnu Ots (1811–1873) töötas
1833–1871 õpetajana Reastvere
külakoolis. Pille Tutt rääkis ka
Georg Otsa vanaisast Hans Otsast,
kes Eesti avalikus elus tugevasti
silma paistis. “Hans Ots (1838–
1914) siirdus Narva, kus tema algatusel loodi lauluselts Ilmarine,
mis sai tuntuks kogu Eestis. Hans
Ots suhtles rahvusliku ärkamisaja
suurmeeste Mihkel Veske ja Johann
Köleriga ning esindas narvalasi ka
Carl Robert Jakobsoni matustel.
Austus Jakobsoni vastu oli sedavõrd suur, et Georg Otsa isale pandi suurmehe mälestuseks nimeks
Karl-Robert, mis 1941. aastal muudeti Kaarliks,” rääkis Pille Tutt.
Ta märkis, et mitme meile tähtsa
juubeli vahel on omapärane seos.
Nii Georg Otsa kui ka kirjanik Jaan
Krossi sünniaastapäeva tähistati Eesti Vabariigi sajandijuubeli

Georg Otsa repertuaari esitas ansambel Kolm Musketäri.
FOTO: JAAN LUKAS
pidustuste lõpuaastal ning Otsa
ja Krossi teed on ka loominguliselt ristunud: Jaan Krossi romaani
“Kolme katku vahel” järgi tehtud
filmis mängis peategelast kroonik
Balthasar Russowit Georg Ots.
Georg Otsale pühendatud sündmusel Sadalas esines Tallinna muusikakeskkooli noortest muusikutest
koosnev ansambel Kolm Musketäri,
milles löövad kaasa baritonid Tõnis
Sarap ja Silver Piiroja ning pianist
Kaur Pennert. Nad esitasid laule
Georg Otsa repertuaarist, mis kõlanud nii estraadilavadel kui ka
operettides ja ooperites. Esitati ka
palu nende lauljate repertuaarist,
kes tegutsenud Georg Otsaga samal perioodil, nagu näiteks Elvis

Presley ja Jaak Joala.
„Hea oli kuulda ansambli liikmete tunnustavat arvamust kultuurihuvilise ja kaasaelava publiku ja sooja vastuvõtu üle Sadala
rahvamajas. Lisaks kohapeal öeldud headele sõnadele väljendasid „musketärid” kiitust ka hiljem
saadetud tunnustuskirjas,” rääkis
Sadala Külade Seltsi juhatuse liige
Vilja-Mari Luhalaid.
„Kontserdile oli tulnud erinevas
vanuses kuulajaid, mis tõestab, et
Georg Otsa looming paelub mitmeid põlvkondi,” arvas kogukonnaelu eestvedaja ja Kodutütarde
liikumise juht Leina Kreek.
Pärast kontserti toimus ka Georg
Otsa elule ja loometegevusele

pühendatud mälumäng. Mõnedki
küsimused olid lähemalt või kaugemalt seotud Jõgeva vallaga. Nii
saadi teada, et Georg Otsa lauluõpetaja Teise maailmasõja ajal
Nõukogude Liidu tagalas loodud
Jaroslavli kunstiansamblites oli
laulupedagoog Aleksander Arder,
kes oli Jaan Poska tütre Tatjana
esimene abikaasa. Küsimusi oli
ka Georg Otsa noorusaastate ujumisharrastusest: sel alal võitis ta
mitmeid medaleid. Ta pani aluse
ka ujumisvõistlustele Võrumaal
Tamula järvel, mida hiljem on peetud tema mälestuseks.
Georg Otsa teemalisel õhtupoolikul Sadalas esitleti ka rahvamaja uut digitaalset klaverit,
millel musitseeris ansambli Kolm
Musketäri liige Kaur Pennert.
Tema sõnul võimaldas klaver igati
meisterlikult mängida. „Soetatud
digitaalne klaver Yamaha on roosipuust, hea kvaliteediga ja on
meile jõudnud tänu koostööle,”
sõnas Pille Tutt, kes ütles kontserdi lõpus tänusõnad digitaalse
klaveri soetamisele kaasa aidanud
Riigikogu liikmele Aivar Kokale
ning muusikainstrumendi välja valimisel asjatundlikku nõu andnud
muusikapedagoogile ja koorijuhile
Mare Talvele. Rahvamajas tegutsev
segakoor Sõbrahing toetab muusikariista head säilimist klaverikatte
soetamisega.
JAAN LUKAS

Jõgeva linnaraamatukogus peeti loomingulist päeva
Jõgeva linnaraamatukogus peeti
12. märtsil traditsioonilist loomingulist päeva ja üksiti raamatukogu sünnipäeva. Avati
Irina Jugolaineni akvarellinäitus
„Lõputu teekond“ ning kohtuti külakirjaniku Anneli Lambiga.
Irina Jugolainen elab küll
Narvas, ent Jõgevalgi tunneb ta
end koduselt: kümmekond aastat
tagasi asus ta siinse akvarelligalerii Kala omaniku Gennadi Lapini
juhendamisel akvarellisaladusi õppima: veetis koos sõbrannaga iga
kuu ühe nädalavahetuse Jõgeval
ning tegi juhendaja käe all intensiivset tööd. Ehkki õpilase seisus
on nüüdseks ajalugu, peab Irina
Gennadit endiselt akvarelli alal
suureks autoriteediks. Teiseks
autoriteediks, aga mõnes mõttes
ka õpetajaks on talle Leedumaal
Klaipedas elav akvarellist Sergei
Lõsõi: Irina on käinud tema korraldatud kunstilaagrites ja teda enda
korraldatud laagritesse õpetama
kutsunud.
„Akvarell on minu jaoks juba
nagu haigus: kui teised inimesed
saavad looduses viibides lihtsalt
ümbritsevat nautida, siis mina
hakkan kohe mõtlema, kuidas seda
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Akvarellist Irina Jugolainen on pärit küll Narvast, ent tunneb
end ka Jõgeval koduselt: ta on saanud siin akvarellihariduse.
FOTO: RIINA MÄGI
maalida: milline võiks olla kompositsioon, milliseid värve võiks
kasutada jne,“ ütles Irina muiates.
Ta on hea akvarelliõpilane selles mõttes, et on küll õpetajatelt
parima võtnud, aga ikka iseendaks
jäänud. Tema Jõgeva näituse tööd
valis siiski välja Gennadi Lapin.
Irina polnud küll kõigi valikutega

nõus, aga jäi nii, nagu kuraator ehk
Gennadi ütles. Üles sai 25 tööd.
„Irina esimene, 2012. aastal
Jõgeva linnaraamatukogus üleval olnud akvarellinäitus kandis
pealkirja „Tiivasirutus“. Nüüdne
näitus tõestab, et Irina „akvarellitiivad“ on selle aja jooksul
väga tugevaks saanud,“ ütles

linnaraamatukogu direktor Meeri
Remmelg. Põhiametilt on Irina
hoopis juuksur-stilist, ent kogu
tema vaba aeg kuulub akvarellidega maalimisele, samuti akvarellinäituste ja akvarellilaagrite
korraldamisele.
Loominguline päev jätkus kirjanduslainel. Jõhvis elav Anneli
Lamp, kes end ise külakirjanikuks
armastab tituleerida, tutvustas
kokkutulnuile oma senini ilmunud raamatuid. Pikemalt peatus
ta tõsielust inspiratsiooni saanud
teostel „Joosepi naised“ ja „Joosepi
neljas naine“. Jõgevamaa juurtega Anneli Lambi luuletusi esitas
Jaana Koppel, nende vahele pikkis muusikapalu Reine Koppel. See
oli Jaanale ja Reinele üle pika aja
esimene kord koos esineda. Nende
loomingulise taaskohtumise üle
olid rõõmsad nii nemad ise kui ka
kuulajad.
Irina Jugolaineni näitus pidi
avatuks jääma 8. aprillini, ent
seoses koroonaviiruse leviku ohuga suleti linnaraamatukogu juba
mõned päevad pärast näituse avamist. Millal näitust taas näha saab,
pole teada.
RIINA MÄGI

Hajaasustuse
programm 2020
Jõgeva vallavalitsus annab teada, et 17. aprillini 2020 on avatud
hajaasustuse programmi taotlusvoor.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2020 kuni toetuslepingu sõlmimiseni toetust
taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Jõgeva vallavalitsuse 05.03.2019 korraldusega nr 125
on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:
• veesüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning
taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018
määrusest nr 14 ”Hajaasustuse programm”.
Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin Pärsim, tel 776
6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee.
Taotlusi võtavad vastu:
• Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn (endise
Jõgeva valla taotlejad), tel 776 6509, e-post taimi.eesmae@
jogeva.ee
• Pille Soots – Palamuse teenuskeskuses (endise Palamuse
valla taotlejad), tel 776 2451, e-post pille.soots@jogeva.ee
• Tiina Leeben – Torma teenuskeskuses (endise Torma valla
taotlejad), tel 776 2905, e-post tiina.leeben@jogeva.ee
Palume taotlused esitada elukohajärgselt.
Taotlusvormid ja rohkem informatsiooni programmi kohta
leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

JÕGEVA
VALLA KAASAV
EELARVE
2020
Jõgeva valla kaasava eelarveosa kasutamiseks saab ettepanekuid
esitada 31. märtsini 2020.
Ettepanekuid saab esitada kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS jogeva.volis.ee, e-kirjaga aadressil
kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse ning Torma teenuskeskusesse.
Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik. Ettepaneku
objekt peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku
hüve ja olema avalikult kasutatav. Idee peab olema elluviidav
ühel eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1. ettepaneku esitaja;
2. ettepaneku nimetus;
3. ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4. ettepaneku kirjeldus;
5. võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab
vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise
võimalikkuse hindamisel;
6. muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda.
Kaasava eelarveosa suurus ühe ettepaneku kohta on kuni
15 000 eurot.
TRIIN PÄRSIM,
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Siimusti lasteaias esitati emakeelepäeva tähistamiseks Leelo Tungla luulet
12. märtsil toimus Siimusti lasteaias Jõgeva valla lasteaedade
emakeelepäevale pühendatud luuletuste esitamise päev
„Luulejüts 2020“. Luulejüts toimus juba teist korda ja seekordne luuletuste esitamise päev
oli pühendatud Leelo Tungla
loomingule. Igast Jõgeva valla
lasteaiast osales kuni kolm luuletuse esitajat ja nii tuligi kokku
ligi kolmkümmend esinejat.
Kui lapsed olid kõik lasteaia
saali kogunenud, siis tuli neid
tervitama Siimusti lasteaia direktor, kes oli mängult jänes
Julius. Jänes Julius tahtis hirmsasti lastele näidata oma uut

arvutit, mille ta jõulukingiks
sai. Aga arvuti taga olles unustas Julius kõik muud tegevused,
ta ainult mängis arvutimänge, ei
käinud õues ega jõudnud õieti
süüagi. Lõpuks selgus, et jänes
Julius ei tunne tähti ja ei oska
lugeda. Lapsed soovitasid jänesel ka rohkem raamatuid uurida ja tähed selgeks õppida, kuis
muidu siis kooli saaks minna.
Pärast jänese sissejuhatust saidki lapsed oma luuletusi esitama
hakata. Kõik luuletuste esitajad
olid väga julged ja tublid ning
esitused olid ilmekad. Laste
esinemisi jälgis ka žürii, kuhu
kuulusid Jõgeva vallavalitsuse

Lastele esines üllatuskülalisena näitleja Heino Seljamaa.
FOTO: ERAKOGU

kultuuritöö peaspetsialist EvaKristi Hein ja Saduküla raamatukogu töötaja Inna Kübarsepp.
Iga laps sai auhinnaks Leelo
Tungla raamatu „Sinilillega lumememm“ ning žürii andis välja
ka kümme eriauhinda, milleks
oli „Imeline värvimisraamat“.
Eriauhinna pälvisid need lapsed, kes jäid silma omanäolise
esinemisoskusega ning näitlejameisterlikkusega. Luulepäeva
lõpus esines lastele üllatuskülaline, kelleks oli näitleja Heino
Seljamaa. Tema esitas oma vahva kohverteatriga nukunäidendi „Okasroosike“, mille käigus
said lapsed peale muinasjutu

nii mõndagi kasulikku teada.
Näiteks seda, et teatris ei karjuta ja esinemise ajal ei aeta
juttu ning mis vahe on plaksutamisel ja aplausil. Elu on ka vahel nagu muinasjutt, kus asjad
võivad juhtuda nii mängult kui
ka päriselt!
Täname kõiki osavõtjaid ja juhendajaid ning Kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgruppi sündmuse toetamise eest!
KAJA REIMAN,
Siimusti lasteaed-algkooli direktor

lk 4

26. mär

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Jõgeva alevik paikneb Jõgeva linnast 2,5 kilomeetrit
põhja pool Pedja jõe mõlemal kaldal. 16. sajandi
teisel poolel sinna rajatud mõisa ümber hakkasid
asustus ja hoonestus tekkima 19. sajandi lõpul pärast Tapa–Tartu raudtee valmimist (1876).
1917. aastal mõis riigistati ning 1920. aastal rajati jõesaarel paiknenud hoonetesse Jõgeva Sordikasvandus, millest
nüüdseks on välja kasvanud Eesti
Taimekasvatuse Instituut.
Jõgeva aleviku nime kannab endine mõisasüda ametlikult Eesti taasiseseisvumisest alates.
Varem on seda nimetatud sordiaretusjaamaks või
Jõgeva näidissovhoosi keskasulaks. Jõgeva alevikus tegutsevad lasteaed, noortekeskus, COOP Jõgeva kauplus ning toimekas kultuuriselts Vanaveski. (Allikas:
koguteos “Jõgevamaa – kuninglik väärikus, Kalevipoja
jõud!”, Tallinn 2009)
Jõgeva alevikus ja linna ümbruse külades
elab 2020. aasta 1. jaanuari seisuga 990 inimest.
Jõgeva alevikus on 474, Liivoja külas 96, Mõisamaa
külas 35, Võduvere külas 125, Võikvere külas 66,
Ellakvere külas 85 ja Vana-Jõgeva külas 109 elanikku.

Kultuuriselts Vanaveski jätkab Jõgeva aleviku paikkondlikke traditsioone

Lapsemeelne ja
Jõgeva aleviku

Aastatetag
kas
Jõgeva aleviku lasteaed alustas tegevust vanas mõisahoones, kuhu
Jõgeva sordiaretusjaama tollane
direktor Mihkel Pill andis lasteaia
käsutusse hoone teise korruse kaks
tuba ja rõdu. Lasteaia esimeseks
juhatajaks sai Fernanda Tamm.
Komplekteeriti üks rühm, kus käis
paarkümmend last vanuses 3–7
aastat. Mänguasju leidus imevähe
ja alguses koguti neid lapsevanematelt. Lasteaial puudus ka õueala.
Järgmiseks koduks oli 1955.
aastal maja Pedja jõe kaldal Poe
tänavas. Lasteaia direktoriks sai
Johanna Proovel. Lasteaed kuulus Jõgeva näidissovhoosile ja toidu eest maksis sovhoos. Lasteaia
nimekirjas oli 20 kasvandikku.
Lasteaia köök asus teisel korrusel, kus elas ka lasteaia juhataja.
Ülemisel korrusel sõid ja magasid
suuremad lapsed. Alumine korrus
oli väikeste laste päralt. Lasteaia direktoriks määrati pedagoogilise haridusega Tiia Kruusmaa. Muusikat
õpetas aga edasi Fernanda Tamm,
kelle juhendamisel pandi lapsed
laulma, tantsima ja võimlema.

Ellakveres saab
Imeilusal päikselisel naistepäeval kogunes Jõgeva aleviku noortekeskuse juurde enam kui 30 inimest, et minna koos matkale.
FOTO: KULTUURISELTS VANAVESKI ERAKOGU
Kultuuriselts Vanaveski on kohalikku elu ning paikkondlikku kultuuri-, seltsi-, spordi- ning hariduselu
väärtustanud ja edendanud 1995.
aastast. Läbi aastate on aktiivsemateks seltsi eestvedajateks olnud Margus Ess ja Reine Koppel.
Erinevate sündmuste korraldamises on vabatahtlikena kaasa teinud
väga paljud seltsi liikmed ja Jõgeva
aleviku elanikud.
Vanaveski on algatanud mitmeid traditsioonilisi sündmusi.
Üle kümne aasta on korraldatud
rahvuslipu heiskamise tseremooniat 24. veebruari päikesetõusul,
naistepäeva suusasõitu Kuremaa
terviseradadel, mihklipäeva viie
silla jooksu ning üheksa korda
Jõgeva aleviku rahva kokkutulekut
ehk aleviku seltsipäeva. Tegevuste
toetamiseks on selts taotlenud
finantseerimist erinevatest fondidest ja projektide taotlusvoorudest, algusaastatest alates on kõige

olulisemaks toetajaks Jõgeva vald.
Seltsil oma ruume ei ole ja kokku
saadakse Eesti Taimekasvatuse
Instituudi peahoones.
Suurimat kõlapinda on leidnud kultuuriseltsi Vanaveski algatatud Jõgevamaa voorte vahel
kulgev jooksuvõistlus Vooremaa
poolmaraton. Pea 50 vabatahtliku abilise tegutsemisel on viidud
läbi kolm võistlust. Nüüdseks on
organiseerimise enda peale võtnud
Jõgevamaa spordiliit Kalju. Siiski
on kultuuriselts Vanaveski edaspidigi aktiivselt korraldustoimkonnas ning 20. septembril aitavad
vabatahtlikud Jõgeva alevikust
kaasa IV Vooremaa poolmaratoni
läbiviimisele.
Tänavune aasta algas seltsile
Eesti Vabariigi 102. sünnipäeval
Jõgeva alevikus rahvuslipu heiskamise piduliku tseremooniaga
ja 8. märtsil rahvusvahelisele
naistepäevale pühendatud matka

korraldamisega. Riigi sünnipäeval
heiskasid lipu president Pätsiks
kehastunud harrastusnäitleja
Gunnar Vasemägi ja 2019. aasta
Jõgevamaa parim noorsportlane Rasmus Randoja. Hoides käes
sinimustvalgeid lippe laulis üle
poolesaja osaleja hümni ja lipulaulu „Eesti lipp“. Suupillil esitas
rahvalikke lugusid Meinhard Sults.
Lipuheiskamise tseremooniale
järgnes hommikukohv rukkileiva,
vürtsikilude, vutimunade ning rosinakringliga. Huvilistel oli võimalus
tutvuda ajalooliste fotode väljapanekuga, mis kajastasid Vabadussõja
erinevaid hetki ja selles võidelnud
inimesi. Ajaloolist hõngu ja tolleaegse olustiku mõistmist aitasid
avada filmid „Vabadussõja lugu“ ja
„Eesti Vabadussõda“. Rahvuslipu
heiskamise tseremooniat aitasid
ette valmistada ja läbi viia kultuuriseltsi Vanaveski juhatuse liikmed Jaanika Suvvi, Katrin Kalm

ja Gunnar Vasemägi. Tubli panuse
andsid ka Moonika Järv, Merete
Teder ning Jane Suvvi.
Imeilusal rahvusvahelisel naistepäeval kogunes Jõgeva aleviku
noortekeskusesse enam kui 30 inimest. Osalejate hulgas oli ka mitmeid naisteks maskeerunud mehi.
Kultuuriseltsi Vanaveski eestvõtmisel on sündmust korraldatud
kolmteist korda. Eelmistel aastatel
peamiselt suuskadel Kuremaa terviserajal. Lumepuudusel seekord
suusatada ei saanud ja hakkajad
naised võtsid ette jalgsimatka
Jõgeva alevikus. Matka lõppedes
pakuti osalejatele rosinakisselli,
tervislikku ja kosutavat taimeteed, rosinakringlit ja maiustusi. Soovijatel oli võimalus võtta
kuumas Jõgeva aleviku saunas
leili ning karastada ennast Pedja
jões. Sündmusel osalejatele saatis naistepäevakaardil õnnitlused
Riigikogu liige ja näitleja Raivo E.

Tamm. Naistepäeva tähistamise
korraldasid Reine Koppel, Katrin
Kalm ja Marika Järvet. Mõlemat
Vanaveski sündmust jäädvustas
fotograafina seltsi liige Sirje Kalev.
Vanaveski headeks koostööpartneriteks või toetajateks on olnud
Jõgeva kultuurikeskus, Jõgevamaa
spordiliit Kalju, Kuremaa külaselts, Jõgeva linnaraamatukogu,
MTÜ Jõgeva Linna Teater, Betti
Alveri muuseum, Jõgevamaa
Koostöökoda MTÜ, SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus, AS
Perevara, MTÜ Airaan, samuti
mitmed Jõgeva valla ja Jõgevamaa
kodanikuühendused.
VAHUR KUKK,
kultuuriseltsi Vanaveski aktivist

Ellakvere külast läbi viiva tee ääres
äratab tähelepanu üks suhteliselt
haruldane liiklusmärk: see hoiatab,
et teel võib liikuda hobuseid. Mis
ühele hoiatus, see teisele kutse.
Neljal õhtul nädalas kogunevad
Ellakverre Miko talu talli noored,
kes naudivad suhtlemist hobustega – suurte, uhkete ja tarkade
loomadega.
Miskipärast on välja kujunenud
nii, et ratsutamistrennis käivad
enamasti tüdrukud. Miks see nii
on, ei osanud Miko talli perenaine
Margit Rändur seletada. Ühe võimaliku vastusevariandi ta siiski
välja pakkus: et poisid ei malda hobuse eest hoolitseda, vaid tahaksid
kohe selga istuda. Aga nii ei saa.
Kõigepealt tuleb ikka hari kätte
võtta ja neljajalgne sõber puhtaks
harjata.
Miko talu on noortele ratsutamisvõimalust pakkunud juba 23
aastat. Võrreldes algusaegadega on
paljugi muutunud. Tänu kuus-seitse aastat tagasi valminud sisemaneežile ei pea noored nüüd külmal
või porisel ajal väljas ratsutama.
„Maneeže kerkib nagu seeni pärast
vihma, Jõgevamaalgi on neid mitu.

rts 2020

Taimekasvatuse instituudis töötavad
põnevate harrastustega inimesed

a väärikas 70-aastane
u lasteaed

gune meenutus ühest Jõgeva aleviku lasteaia peost. Lasteaednikele on see alati
suks tulnud, kui nad suudavad ka ise endas veidi lapsemeelsust säilitada.
FOTO: JÕGEVA ALEVIKU LASTEAIA ERAKOGU
Lasteaia peod olid elevust täis ja
kaasahaaravad.
Lasteaia uueks juhatajaks määrati 1962. aastal Erna Viirand.
Majas oli suureks puuduseks ruumikitsikus. Lasteaia viimane kolimine praegusesse spetsiaalselt lasteaiale ehitatud hoonesse toimus
1965. aasta jaanuaris. Tööle asus
kolm rühma: vanem, keskmine ja
sõimerühm. Uues majas oli keskküte ja veega klosett. 1987. aasta novembris tehti kolm rühma kaheks
ja 1992. aastal muudeti lasteaed
üherühmaliseks. 2000. aastal jälle kaherühmaliseks, sõltuvalt laste
arvust. Vahepealsetel aastatel olid
maja teises tiivas asuvad ruumid
kultuuriseltsi käsutuses. Aastaid
tegutses seal ka toidupood. Uues
majas kulges päev kindla päevakava järgi: vastuvõtt, võimlemine,
söömine, õppetund, õueminek,
lõunauinak, vaba aeg, õhtusöök.
Vanemas rühmas õppisid lapsed
sõnu häälima ja selle alusel kirjutama. Vestlusoskuste arendamiseks
peeti jutustamistunde. Käelise tegevust arendati savi voolimisega,

mida toodi Siimusti savitööstusest.
Lasteaia õuele rajati bassein, mis
oli ühendatud maja torustikuga
ja soojadel päevadel sai seal sulistada. Ühel talvel külmus basseini
torustik lõhki ja bassein seisis tühjana väga pikka aega. Lõpuks täideti bassein mullaga ja praegu asub
seal muruplats.
1979. aastal määrati lasteaia juhatajaks Juta Tubin. Pikaajaliseks
traditsiooniks oli vastlapäevade saanisõit ja kohale lendas
Karlsson, kes tuli alati katuselt või
läbi akna lapsi lõbustama. 2000.
aastal sai lasteaia juhatajaks Pille
Simmulmann. Tema alustas lasteaias näitemängudega, kus lõi
kaasa kogu personal ja loomulikult osales ta ka ise. 2005. aastast on lasteaia direktoriks Katri
Haaviste. Lasteaed sai juurde ühe
õpetaja ametikoha. Nüüd on mõlemas rühmas tööl kaks õpetajat.
Suurenes ka õueala ning seoses
sellega majahoidja ametikoht.
Praegu on lasteaias 12 töötajat
ning 34 last. Lasteaia esimesele
juhatajale, Fernanda Tammele

avati mälestuspink. Jätkuvad vanad traditsioonid, kuid juurde tuli
ka palju uusi: kümme aastat oleme
külastanud vanadekodu elanikke
jõulukontserdiga ja laste omavalmistatud kingitustega, üritustest
lisandusid värvide nädal, advendihommikud, looma-aasta vastu
võtmine ja palju muud toredat. Igal
peol on alati mõni vahva tegelane.
Palju aastaid vembutas Karlsson,
külas käis Pipi, Lotte koos Brunoga,
Sipsik, Buratino, karjalaudast jooksu pannud lehmake või põrsad,
samuti Päikesejänku. Lasteaeda
kimbutab aga ruumipuudus, puudub saal ja pidude korraldamine
ja liikumistegevuste läbiviimine on
keerulised. 70 aastat on inimesele
päris pikk iga, aga ühele lasteaiale
tundub seda olevat parasjagu, et
meenutada olnut ja teha plaane
tulevikuks.
MARJU KATTEL,
Jõgeva aleviku lasteia õpetaja

b ratsutada nii vabas õhus kui ka katuse all

Külma ja porise ilmaga saavad Miko talus
trennis käijad ratsutada sisemaneežis.
FOTO: RIINA MÄGI
Enam ei kujutaks keegi ettegi, et
hobusega poris peab müttama,“
ütles Margit Rändur.
Miko tallis on hobuseid nelja-viiekümne ringis. Osa neist
kuulub talu pererahvale, osale pakutakse majutusteenust. Piiratud
võimaluste tõttu saab „kostile
võtta“ vaid sõprade-tuttavate
hobuseid.
Trenni tehakse siiski Miko talu
enda hobustega. Trenniskäijaid
on kümmekond. Sügisel oli neid
märksa rohkem. Paraku jõuab nii

mõnigi innukas alustaja varsti tõdemusele, et ratsasport pole tema
jaoks. Ja ega suure loomaga ühise
keele leidmine ja koostöö saavutamine lihtne olegi.
„Toon lastele ikka võrdluseks,
et ratsutamine, nagu jalgrattaga
sõitmine, ei unune. Ainult et kui
jalgratas on iga päev ühesugune,
siis hobusel võib iga päev isemoodi tuju olla,“ sõnas Margit Rändur.
Selliseid hobuseid, kelle selga võib
kõhklemata ka algaja lubada, ongi
tal vaid kaks, ülejäänud eeldavad
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sõitjalt juba teatud kogemust.
Kui koroonaviirusest tingitud piirangud on loonud meie
jaoks täiesti uue situatsiooni, siis
ratsaspordiga seotud inimesed
mäletavad veel hobuste gripiga
seotud karantiine. „Mäletan oma
kogemustest kaht sellist perioodi,
kui päris pika aja jooksul ühtegi
võistlust ei toimunud,“ meenutas
Margit Rändur.
Kui need aga toimunud on, on
tihti platsis ka Miko talu ratsutajad. Võisteldaks ehk rohkemgi,
aga piirid seab raha: juba hobuste
võistluspaika toimetamine maksab,
aga tasuda tuleb ka stardimaksu
ning muretseda võistlusrõivad.
„Medalid pole meile eesmärk omaette, aga kui hakata kokku lugema,
siis on neid endiste ja praeguste
trennilaste peale kogunenud päris
suur hulk,“ ütles Margit Rändur.
Ka tema enda tütred Brit ja Berit
on aidanud medalisaaki kasvatada.
Lapsed on Margitile ja tema abikaasale Urmasele ka talli pidamisel
suureks abiks olnud. Brit viib juba
ise treeningtundegi läbi.
RIINA MÄGI

Jõgeva alevikul on olnud eriline
roll Eesti põllumajanduskultuuris, sest täpselt sada aastat tagasi,
1920. aastal, asutati sinna Eesti
Sordiparanduse Seltsi Jõgeva
Sordikasvandus. Teravilja, õlikultuuride, kartuli, köögivilja ja heintaimede sordiaretusega tegeldakse
Jõgeva alevikus praegugi, ainult et
asutus, mille hoonetes ja põldudel
seda tehakse, kannab nüüd Eesti
Taimekasvatuse Instituudi (ETKI)
nime. Sellest asutusest kirjutades
on ikka esile tõstetud teenekaid
teadlasi. Seekord soovitas aga instituudi rahvas juttu teha neist, kes
teadlastel sorte aretada aitavad
ning lisaks sellele veel põnevate
hobidega tegelevad.
Viljandimaalt pärit Meelis
Kruusoja tuli Jõgeva Sordiaretuse
Instituuti (siis kandis asutus sellist nime) tööle 2000. aastal pärast Eesti Maaülikooli lõpetamist.
Agronoomina hoiab ta suvel korras
teadurite juhtimisel rajatud katsepõlde, talvel on üheks tema tööks
seemnevilja puhastamine.
Ajaloohuvi ja kogumiskirg avaldusid Meelis Kruusojal juba varakult. Nüüdseks on need leidnud
kindla suuna: kõige enam pakub
talle huvi see, mis seotud Jõgeva
aleviku ja instituudi ajalooga.
„Huvi siinse sordiaretuse ajaloo
vastu tärkas minus tänu põnevatele vestlustele instituudi vanemate töötajatega. Sain n-ö pildi
ette ja hakkasin mõistma, milline
tähendus on näiteks Valve Jaaguse
puhvaikal, Johannes Laursoni kotil, Jaan Sarve mikroskoobil või
Hans Küütsi rohelisel nokamütsil,
millega ta põllul taimi valimas
ja Peipsil kalastamas käis,“ ütles
Meelis Kruusoja.
Alevikku ja instituuti puudutavaid fotosid, dokumente, raamatuid jne on ta jahtinud internetioksjonitelt ja vanavaralaatadelt.
Ta hoiab ka iga päev tööl olles silmad lahti ja jälgib, et midagi ajaloo seisukohalt väärtuslikku ära ei
visataks. Nüüd on kolleegid juba
harjunud, et prügikasti kandideerivat kraami tuleb enne Meelisele
näidata. Eriti hea „saagi“ sai ajaloohuviline siis, kui teraviljaaretajad
uude, möödunud aastal valminud
aretuskeskusesse kolisid. Ta ei pidanud toona paljuks „revideerida“
ka aleviku jäätmejaama ning paberi ja papi konteinerit, et vältida
mõne olulise asja kaotsiminekut.
„Tihti arvatakse, et ainult see
on väärtuslik, mis pärit esimese
Eesti Vabariigi või veelgi varasemast ajast, aga kümne aasta pärast pakub huvi ka see, mis praegu
tundub tavaline,“ kinnitas Meelis.
„Olen meie asutuse ajalugu uurides
üha enam mõistma hakanud selle
olulisust nii siinse paikkonna kui ka
kogu Eesti jaoks,“ märkis ta.
Ajaloolist materjali tekitab
Meelis Kruusoja juurdegi, pildistades instituudi rahvast nende
igapäevase töö juures, instituudi
hooneid, mitmesuguseid sündmusi
jne.
Kogutud, aga praegu veel süstematiseerimata materjali hoiab
ajaloohuviline oma korteris, aga
ka Viljandimaal asuvas sünnikodus, kus see emale pidevalt ette
jääb. Ta loodab, et kunagi leiab
kogu see kraam koha sordiaretuse muuseumis. Seal võiksid aukohal seista näiteks kunagi Jõgeva
Sordiaretusjaama (paljud kasutavad instituudist rääkides endiselt
seda nimetust) kontorit tähistanud
silt, samuti 19. juulil 1945 välja

Meelis Kruusoja käes olev silt juhatas kunagi Jõgeva
sordiaretusjaama kontorisse. FOTO: RIINA MÄGI
antud tunnistus, millega omistati
Jõgeva Sordikasvanduse rajajale
ja juhatajale Mihkel Pillile Eesti
NSV teenelise teadlase aunimetus. Säilinud on ka kunstipärane
auaadress, mis anti Pillile üle tema
65. sünnipäeva puhul (1949. a) ja
millele on alla kirjutanud kõik meie
toonased suured sordiaretajad.
Selline dokument annab võimaluse
mineviku suurustele sümboolne terekäsi ulatada. Kui ettenägematud
jõud ei sega ja juulis instituudi juubelit tähistama hakatakse, paneb
Meelis Kruusoja üles ajaloonäituse.
Gunnar Vasemägi on Eesti
Taimekasvatuse Instituudis katsetööde mehhaanik. Suviti oli ta
instituudi põldudel varemgi toimetanud, 1998. aastal ajateenistusest
naastes sai temast aga instituudi
püsitöötaja. Suvel on ta traktoriga

Eesti Taimekasvatuse instituudi
uue teraviljade aretuskeskuse
avamistseremoonial
kehastas Gunnar Vasemägi
Rootsi kuningat Karl XII.
FOTO: RIINA MÄGI
põllul, talvel tegutseb sorteeri juures. „Kõik mille aretaja välja mõtleb, tuleb ka teoks teha. Selleks on
tal abilised, mina nende hulgas,“
võttis Gunnar oma ülesanded lühidalt kokku.
Vabal ajal armastab ta karikatuure joonistada. Tema sellealasest
loomingust said omapärasel viisil
osa näiteks instituudi aretuskeskuse mulluse avamispeo külalised:
neile jagati Gunnari vaimukate
pisipiltidega kaunistatud seemnepakke. Nii mõnigi külaline ajas
silmad suureks, kui kuulis, et autor pole pealinna professionaalne
karikaturist, vaid instituudi enda
töötaja.
Karikatuure on Gunnar joonistanud kümme aastat või rohkemgi. Tema loomingut teavad hästi
Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu
lugejad: selle veergudel arvustab
Gunnar sõjafilme ja tekstile lisab

ta ikka ka mõne enda joonistatud
pildi. Gunnaril on olnud ka mitu
näitust, ent viimasel ajal on ta uusi
pilte rahvale näidanud pigem sotsiaalmeedias. Päevapoliitikale ta
tavaliselt ei reageeri. Tema mõtte
paneb enamasti tööle mingi sõnamänguline leid. Tema lakooniline
ja napi joonega stiil on inspireeritud Ameerika kirjandusklassiku
Kurt Vonneguti kriipseldustest,
mis trükitud ära tema raamatus
„Tšempionide eine“.
Ent tulgem tagasi ETKI aretuskeskuse avamispeo juurde. Selle
kordaminekusse andis Gunnar oma
panuse teiselgi viisil: ta kehastas
Rootsi kuningat Karl XII, kel oli
au uue keskuse ukse blokeerinud
traktor eest ära ajada. See toiming
asendas tavalist lindilõikust ja kukkus päris efektne välja. Ühe talve
Laiusel veetnud Karl XII pole ainus
ajalooline isik, keda Gunnar on kehastanud. Mullu saatis ta laulu- ja
tantsupeotuld Vello Viisimaana,
Pajusi kandis hästi tuntud kultuuritegelasena. Kui aga hiljutisel Eesti
Vabariigi aastapäeval ETKI peahoone juures riigilippu heisati, viibis sündmuse juures ka Konstantin
Pätsiks kehastunud Gunnar.
Teatripisiku sai ta tõsisemalt
külge 2006. aastal, kui tegi episoodilises rollis kaasa Jõgeva
Linna Teatri vabaõhulavastuses
„Kassirabal“. Lavastuste nimistu,
milles ta kaasa teinud, on nüüdseks
päris pikaks veninud. Viimasel ajal
on teda näha saanud Pajusi teatri
tükkides. Ka Karl XII kostüüm oli
tegelikult pärit Pajusi teatri lavastusest „Nii inglispärane“. Kolleegid
käivad mõnikord ka tema teatritegemisi vaatamas. Sel suvel tuleb
neil tema nägemiseks üpris kaugele
sõita, sest ta teeb kaasa – kui olud
muidugi lubavad – Põlvamaa AlleSaija teatritalu koguperelavastuses
„Printsess Mooni“. „Teatriharrastus
võtab omajagu aega ja raha, aga
ilma selleta oleks elu hall ja igav:
tuiaksid ainult kodu, töö ja poe vahet,“ ütles Gunnar Vasemägi. „Kui
aga Jõgeva alevikus poleks taimekasvatuse instituuti, siis poleks siin
kas üldse mitte midagi või lihtsalt
üks hall magala. Instituut on hoidnud siin kogu aeg mingi koguse
haritud inimesi ja see on andnud
paigale teistmoodi hinguse.“
RIINA MÄGI

Aleviku kandi lood jätkuvad 6. küljel. ↓
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Traditsiooniline põllumajandus ei kao kuhugi
Jõgevamaa on traditsioonidega
põllumajanduspiirkond. Jõgeva
linna ümbruses hoiab põllumajandustraditsioone elus 1997.
aastal loodud AS Perevara.
AS-i Perevara kuus asutajat
ostsid toona riigilt ära Jõgeva
riigimajandile kuuluvad varad.
Paraku polnud nende hulgas
maad. Seda tuli hakata järk-järgult ostma. Praegu on Perevaral
ja selle tütarfirmal, osaühingul
Põllurada, kolm põhiomanikku,
16 põhitöötajat (suviti palgatakse
neile mõned lisaks) ja 4500 hektarit maad, millest 3500 hektaril
kasvatatakse tera- ja kaunvilja
ning õlikultuure. Maatükid paiknevad enamasti Jõgeva ümbruses, aga ka Tabivere ja MaarjaMagdaleena lähistel. Kultuuridest
kasvatatakse põhiliselt nisu, otra,
rapsi ja hernest.
„Põllusaaduste hinnad pole
hetkel kõige paremad, aga õnneks ka mitte kõige kehvemad,“
ütles Perevara juhatuse liige ja juhataja Alo Teder. Perevara müüb
toodetud vilja börsil – oma hea
koostööpartneri Baltic Agro vahendusel. Baltic Agrolt ostetakse
ka seeme, väetised ja taimekaitsevahendid. Vilja hetkehinna
jälgimine ja vilja partiide kaupa
müük on pidev töö. „Tänapäeval
sellest enam ei piisa, kui oled hea
viljakasvataja, on vaja olla ka hea
müügimees,“ sõnas Alo Teder.
Kui varem oli Perevaral ka
suur lüpsikari, siis 2014. aastal
otsustati see likvideerida. Sellise
otsuse tingis turusituatsioon.
„Põllumaad on meil viljakad,
loomapidamishooned seevastu
olid amortiseerunud,“ ütles Alo

Meistrid andsid Jõgeva
aleviku vanale laudale elu

Jõgeva linna Tartu-poolsel piiril on MTÜ Vooremaa Viljakasvatajad
eestvõttel valmimas uus kuivati ja viljahoidla. Seal hakatakse kuivatama
ja hoidma ka AS-i Perevara vilja. FOTO: RIINA MÄGI
Teder. Mõni aasta varem olid liiva
jooksnud Perevara katsed vanade
amortiseerunud lautade asemele nüüdisaegne loomakasvatuskompleks rajada. Välja pakuti
kaks asukohta, ent mõlemal pool
jäi rahva vastuseisu tõttu kopp
maasse löömata. „Tagantjärele
meil kahju pole, et see nii läks.
Kui loomapidamise lõpetasime,
langes firma käive poole võrra,
tootmiskulud kahanesid aga kuus
korda,“ meenutas Alo Teder.
Tartu poolt Jõgevale sisse
sõitjad on ehk näinud linna piiril
uusi hõbedaselt läikivaid viljamahuteid. Seal on MTÜ Vooremaa
Viljakasvatajad eestvõttel valmimas kuivati ja viljahoidla. AS

Perevara on üks selle MTÜ viiest
liikmest. Kuivati ja hoidla rajamiseks saadi PRIA kaudu ühistulist
toetust. „Meie üks kuivati on üle
neljakümne aasta vana, teine
on küll renoveeritud, aga väike.
Nüüd saame väikese kuivati ainult seemnevilja jaoks jätta ning
ülejäänud vilja kuivatada uues
kuivatis,“ ütles Alo Teder. Uus viljahoidla lahendab tema sõnul vilja hoiustamise probleemi. Senini
oli ettevõttel pinda 8000 tonni
vilja ladustamiseks, aga firma
aastane viljatoodang on 18–20
tuhat tonni. Nii tuli suurem osa
viljast kohe ära müüa. Tulevikus
saab aga müüa siis, kui paremat
hinda pakutakse.

Kui praegu asub Perevara
kontor Jõgeva alevikus Eesti
Taimekasvatuse Instituudi kontorihoone esimesel korrusel, siis
tulevikus kavatseb ettevõte Õuna
töökoja juurde uue kontori rajada. Ka maad on plaanis juurde
osta. Sihikul on just need maatükid, mida praegu renditakse või
mis on riigilt kasutusvaldusse
saadud. „Soovime, et rendimaade osakaal väheneks,“ ütles Alo
Teder. Tema sõnul ei kao traditsiooniline põllumajandus kuhugi,
sest leiba on inimeste lauale igal
ajal vaja.
RIINA MÄGI

OÜ Orthez oma toodangule reklaami tegema ei pea
Väikest Võduvere küla ei tea tihti
jõgevamaalasedki, samas on see
kohanimi tuttav paljudele Eesti
puitmajatootjatele, sest nende
toodetud suvemajad või saunad
saavad ette Võduveres tegutsevas
osaühingus Orthez valmistatud
uksed ja aknad.
Vennad Ülar ja Urmas Poom
asutasid osaühingu Orthez 1993.
aastal. „Esialgu olid meil ainult
katus ja neli seina. Siis ostsime
esimese tööpingi ja hakkasime
euroaluseid tegema,“ meenutas
OÜ Orthez juhatuse liige ja tegevjuht Ülar Poom firma algusaegu.
Kui ajapikku täiuslikumaid seadmeid osta jõuti, hakati uste-akende tegemist proovima. Oma nišš
leiti suvemajadele ja saunadele
mõeldud uste-akende valmistamises. Elumaja vajab näiteks
soojapidavamat akent, suvemaja
või sauna aken võib olla lihtsam
ja odavam: valmistatud väiksema
ristlõikega puidust ning olla napimalt tihendatud.
„Julgen öelda, et oleme oma
nišis Eestis juhtival positsioonil.
Kui mõni uus tegija freesprussmaju tootma hakkab, võtab ta kindlasti ka meilt uste ja akende hinnapakkumise,“ ütles Ülar Poom.
Ta kinnitas, et nende toodang
pole senini reklaami vajanud:
kõik, kellel seda vaja, on nad ise
üles leidnud. Möödunud aastal
toodeti veidi alla 15 000 ukse ja
akna. Tellijateks olid enamasti
Eesti puitmajatootjad, ent tellimusi tuli ka Soomest, Norrast,
Suurbritanniast, Iirimaalt,
Prantsusmaalt, Saksamaalt,
Belgiast ja mujalt. Samas võib
öelda, et ka Eesti majatootjate

Jõgeva alevikus raudtee ääres
asub isemoodi hoone, kunagine
laut, mille ühes otsas tegutseb
plekksepatöökoda ning teises
pooles Laut resto.
Esimest korda said huvilised
uudistada Laut restot mullusuvisel Jõgeva kohvikutepäeval.
Vähem kui aastaga on mõnus kodukohvik koos perenaise Katrin
Oleskiga pugenud külastajate
südametesse.
“Meil on siin oma armas kogukond ning mul on hea meel, et
inimesed on kohviku omaks võtnud ning oodatakse põnevusega
teisipäeva,” rõõmustas Katrin.
Just siis pakub ta oma külalistele kell 12–14 sooja toitu ning
kaasa saab osta värskelt küpsetatud koduleiba ning ahjusooje
saiakesi. Huvilistel ei tasu muretseda, sest sööki jagub kõigile.
Perenaise sõnul tasub lõunatama
tullagi umbes poole ühe paiku,
siis saab kenasti oma söögi kätte.
Kui toit peaks otsa lõppema, siis
teeb Katrin seda juurde. Toidu
valmistamine käibki kahes jaos,
et ka hiljem tulijad saaksid ainult
parimat.
“Mina nimetan oma valmistatut ausaks toiduks,” räägib söögikoha perenaine. Asi on selles,
et tootjalt tulnud tooraine läheb
kohe kasutusse ning jõuab otse
lauale. Laut restos kindlat menüüd pole. “Saan pidevalt katsetada ja külastajate soovidele vastu tulla.” Kui muidu otsib Katrin
avatud silmadega inspireerivaid
retsepte, mida oma loovuse ja
fantaasiaga kohendada, siis koogiküpsetamise retseptist tasub
kinni pidada. Naise sõnul sellega
mängida ei tasu.
“Inimesed on küll uurinud,
et ehk oleksin avatud ka mõnel
muul päeval, kuid ma olen endale
kindlaks jäänud – see hoiab koha
uudsust ja vabamaid võimalusi
pakkuda cateringteenust väljaspool Laut restot. Las inimesed
tunnevad, oh kui tore, täna on
teisipäev ja saab jälle Lauta tulla!”
Katrin on nii Laut resto omanik, perenaine, kui kokk. “Minu

kokkamine on omalooming ning
sellest peab rõõmu tundma,”
täheldas ta. Korra nädalas lõunamenüü pakkumine ning tellimuste täitmine on täpselt see, mis
annab Katrinile piisavalt tööd, lubab puhata, lapselapsi külastada
ning hoiab toiduvalmistamise
fantaasia värskena.
Suvel, kui juba terrassile pääseb, on Katrinil plaanis Laut restot külastajatele veel nädalas paaril õhtul avatuna hoida. Viimati
oli siinkandis uudne ning külastajate seas populaarne naistepäeva
brunch. “Sellest võiks traditsioon
saada, et ühel nädalavahetusel
kuus oleks selline sündmus,“
arutles ta.
Katrini sõnul on Laut restos
töötamisel suur eelis vaba suhtlemine külastajatega. “Tavaliselt
ei käi kokk söögikohtades inimestega saali peal vestlemas. Selle
tunde sain kätte Tallinnas, kui
pidasin oma pisikest Purée kohvikut. Olin vahetult leti taga ning
rääkisin oma külalistega,” lausus Katrin ja kinnitab, et suhtub
klientidesse kui oma külalistesse.
Lisaks kohviku osale ja köögile
on Laudas võimalik nõupidamisi
läbi viia. “Ruum mahutab 14 inimest ning seinal on telekas, kus
saab esitlusi näidata. Rendihinna
sees on kohv, tee ning võimalik on
tellida hommikusööki ja lõunat,”
sõnas Katrin.
Lauda meeskonna teine liige
on Katrini abikaasa Aivar. Tema
on plekksepp ning oma ala meister. Perefirma OÜ M.A.T.K.O.
on 2007. aastast pakkunud majadele tarvilikke katteplekke,
vihmaveesüsteemide ja katuse
turvatoodeteni välja. Ettevõtte
head ja pikaajalised kliendid on
näiteks Orthez OÜ ja Valmeco AS.
Omaette klientuur on ka erisoovidega inimesed, kes soovivad
mõne lahenduse osas otse meistriga suhelda.
MARGE TASUR

OÜ Orthez üldiselt maskuliinses seltskonnas on ka mõned naised. Üks neist on alati
rõõmsameelne Kaie Kahro. FOTO: RIINA MÄGI
tellitud aknad-uksed rändavad
enamasti koos majadetailidega
piiri taha – kuni Jaapani ja UusMeremaani välja.
Uste-akende tootmiseks vajaliku saematerjali ja liimpuidu
ostab Orthez Eesti ettevõtetelt,
klaasi Lätist, kust seda saab parema hinnaga. Ehkki pealtnäha
tunduvad kõik uksed ja kõik aknad sarnased, siis tegelikult on
neil palju eri modifikatsioone.
„Arvestame klientide erisoove.
Neile meie paindlikkus meeldib,
aga meil endal on tegu, et kogu
seda kirjut sortimenti hallata,“
tõdes Ülar Poom.
Ettevõtte tootmispinda on

järk-järgult laiendatud (praegu
on seda 1500 ruutmeetrit) ja masinaparki uuendatud. Kui kunagi
on firma arendamiseks ka PRIA
toetusi taotletud, siis viimasel
ajal on selleks kasutatud oma
raha ja panagalaenu. Möödunud
aastal osteti näiteks optimeeriv
saag ja renoveeriti küttesüsteemi.
Tulevikus on vaja juurde ehitada
laopinda.
Orthez pakub tööd 15–16
inimesele. Kui hiljuti üht töötajat juurde oli vaja, kandideeris
kohale kolmkümmend inimest.
Üks pluss oli kandideerijate silmis kindlasti see, et Orthezis pole
vahetustega tööd.

OÜ Orthez nimi on tuntud ka
kabemaailmas, sest selle firma
toetusel on teoks saanud rida
kabeturniire. Ülar Poom juhib
praegu ka Jõgeva kabeklubi.
Möödunud ja ülemöödunud aastal oli ta Kuremaal toimunud 64
ruudu kabe maailmakarika etapi
peakorraldaja. Tänavu sügisel
õnnestub tal loodetavasti end
proovile panna 64 ruudu kabe
Euroopa meistrivõistluste peakorraldaja rollis. Ka see tähtis
turniir toimub Kuremaal.
RIINA MÄGI

Laut resto perenaine Katrin küpsetab nii
koduleiba kui ahjusooje saiakesi.
FOTO: ERAKOGU
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KUIDAS KAITSTA EAKAID INIMESI KOROONAVIIRUSE EEST?
Meie vanemaealine elanikkond
on vastu pidanud mitu riigikorda, tulnud läbi tulest ja veest
ning saanud hakkama ka kõige
kitsamates oludes. Seetõttu võib
paljudele tunduda, et praegused
soovitused on üle reageerimine
või isegi et eakate isoleerimisega
tehakse ülekohut. See ei vasta
tõele. Eakatel on väga suur risk
uue viirusega nakatudes raskelt
haigestumiseks. Siin juhendis
räägime 60-aastastest ja vanematest inimestest, kusjuures eriti
suured on riskid üle 80-aastaste
inimeste hulgas. Kui me ei reageeri kohe ja väga jõuliselt, siis
kõige rängema löögi alla satuvad
meie eakad. Seetõttu palume alltoodud soovituste rakendamisse
suhtuda äärmise tõsidusega.
Uus koroonaviirushaigus levib Eestis ja on jõudnud juba
paljudesse kogukondadesse.
Haigestumine kulgeb küll ligi
90% juhtudel kergelt, aga eakate
hulgas on kergete haigusjuhtude
osakaal palju väiksem. Raskest
ja eluohtlikust haiguse kulust on
enam ohustatud üle 60-aastased
inimesed ja krooniliste haigustega patsiendid (südame-veresoonkonnahaigusi, diabeeti,
hingamisteede kroonilisi haigusi
põdevad patsiendid, samuti kasvajavastast ja immuunsüsteemi
pärssivat ravi saavad patsiendid).
Praegu oleme jõudnud viiruse
leviku sellisesse faasi, kus suure
tõenäosusega enam ei õnnestu
viiruse edasist levikut takistada
ja tähelepanu teravik tuleb pöörata raske kuluga haigusest kõige
enam ohustatud elanikele. Kuna
haigus levib inimeselt inimesele,
on riskigrupi kaitsmine targalt
käitudes võimalik.
Soovitused vanemaealistele
inimestele
Tühistage kõik mittevajalikud ja välditavad kodust väljas
käimised ja kohtumised. Praegu
ei ole aeg pidada sünnipäevi,
pulma-aastapäevi, katsikuid
ega muid pidusid. Jälgige ametlikke instruktsioone, riigi või
Terviseameti poolt antud vastavasisulisi juhiseid. Ärge kutsuge
endale külalisi (ka mitte pereliikmeid) ja ärge minge ise külla. Ärge kutsuge lapselapsi enda
juurde hoida! Lapsed ei ole praegu riskigrupis ja nemad haigestuvad kergelt, kuid perekondlikus
olukorras on Teie endi nakatumise oht suur.
Tehke plaan selleks puhuks, kui
peaksite haigestuma:
• Leppige lähedastega kokku,
kellele tuleb haigestumise
korral helistada. Kui selliseid
lähedasi ei ole, siis tuleks helistada perearstikeskusesse
või kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötajale.
• Veenduge, et Teil on vajalikud
telefoninumbrid olemas; varuge tavalisi ravimeid, mida
olete harjunud tarvitama ülemiste hingamisteede haiguste
korral: palavikualandajaid,
köharohtusid vm. Samuti varuge oma harilikke igapäevaselt tarvitavaid ravimeid;
arvestama peaks umbes ühe
kuu ravimite varuga;
• Veenduge, et Teie lähedased
on kursis, milliseid ravimeid
Te iga päev tarvitate või teavad, kust seda järele vaadata.
Raviskeem peaks olema kirja pandud ning paigutatud

igapäevaselt tarvitab. Kõike
ei pea pähe õppima, aga raviskeem koos ravimite nimetuste,
päevas võetavate tablettide
arvu ja ajastusega (hommik,
õhtu) peaks olema arusaadavalt kirja pandud ja nähtaval
kohal (nt külmkapi peal);
Leppige kokku plaan puhuks, kui
Te ise haigestute või Teie pere eakas liige haigestub. Kes võtab üle
vastutuse toidu ja ravimite eest,
kes helistab perearstikeskusesse
või sotsiaaltöötajale? Leppige
need asjad juba eelnevalt kokku;
leppige kokku ka regulaarsed
telefonikõned või videokõned.
Sotsiaalne isolatsioon võib inimestele mõjuda raskelt, eriti kui
seni on oldud iseseisev ja hästi
hakkama saadud.

Jõgeva kultuurikeskuses toimuvad Arukate Akadeemia üritused, mis pakuvad rõõmu paljudele
soliidses eas inimestele, jäävad lähiajal eriolukorra tõttu ära. FOTO: ERAKOGU
nähtavale kohale, näiteks
külmkapi peale.
Paljud eakad elavad koos inimestega, kes käivad tööl või
lasteaias. Ka koos elades tuleb
rakendada nakkuse levikut tõkestavaid võtteid, näiteks:
• Kõik, kes tulevad koju, peavad
esimese asjana pesema käsi;
• Eakas pereliige peaks võimalusel elama teistest pereliikmetest eraldi ja nendega lähikontakti vältima. Kui eraldi tuba
pole võimalik, siis on soovituslik hoida teiste inimestega
1-2-meetrist distantsi;
• Palju puudutatavaid pindasid
tuleb puhastada sageli. Siia
kuuluvad näiteks lülitid, ukselingid, teleripuldid, arvutid,
telefonid, vannitoa tasapinnad, köögilauad ja köögi töötasapinnad, külmkappide uksed, öökapid. Puhastamiseks
sobib spetsiaalsete puhastusvahendite puudumisel ka
kõige tavalisem seebivesi.
Koroonaviirused hävivad
60-kraadise kuumuse käes
30 minutiga, seega tuleb ka
puhastuslappe regulaarselt
pesta;
• Tubasid tuleb tuulutada nii
sageli kui võimalik;
• Kui keegi pereliikmetest on
haigestunud, siis peaks ta
kandma maski. Maski kandmine on otstarbekas kahes
olukorras: haigestunu peab
kandma, et ta ei nakataks teisi
inimesi ja samuti peaks kandma maski see inimene (hooldaja, tervishoiutöötaja), kes
haigestunud inimest hooldab.
Arusaadavalt ei ole igas peres
maskid kättesaadavad, sellisel puhul peab haigestunud
inimene rangelt kinni hoidma
elementaarsest hügieenist:
sage käte pesemine vee ja
seebiga vähemalt 20 sekundi
vältel, eraldi sööginõud, ühekordsed taskurätikud, mida ei

tohi korduvalt kasutada jne.
Planeerige oma elu ette:
Vaadake üle ja korraldage kaheks nädalaks ette oma toiduvaru ja ühe kuu ravimite varu:
• võimalusel ärge käige ise poes
ja apteegis, selle asemel paluge seal käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Kui peate siiski ise
kauplustes ja apteegis käima,
siis mida harvem, seda parem;
• võimalusel koostage poe- ja
apteeginimekirjad ja laske
abistajatel kõik asjad ühe korraga tuua ja üle ukse anda;
digiretsepte saab välja osta
ka teine inimene. Apteegis
retseptiravimeid ostes on vaja
selle inimese ID-kaarti, kes
ostab ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid
on välja kirjutatud (kelle jaoks
ostetakse).
• Kui toidu ja ravimid toob keegi
teine, tuleks hästi säilivad tooted ja külmutamist nõudvad
asjad pakkida eraldi kottidesse. Külma vajavad asjad tuleb
loomulikult tõsta külmkappi ja
pärast seda hoolsalt käsi pesta.
Kauem säilivad asjad võiksid
ukse juures kotis seista pikalt:
paberkottidel püsib viirus eluvõimelisena 24 tundi ja kilekottidel 2-3 päeva.
Kui Teil ei ole Eestis lähedasi,
kes saaksid Teid abistada või on
lähedased haigestunud, siis palun
võtke ühendust kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.
Perearstikeskused ja haiglad
jätkavad tööd:
• Suurt osa probleemidest on
võimalik lahendada telefoni
või e-kirja teel ja need on praegu eelistatud suhtluskanalid.
Pidage oma pereõe või -arstiga
telefoni teel nõu, kuidas oleks
Teie probleemi korral arukam
talitada;
• Kui vajate vastuvõttu ja

läbivaatust, antakse Teile vastuvõtule tulemiseks kindel
kellaaeg – pidage sellest kellaajast kinni, ärge hilinege ja
ärge tulge ka liiga vara. Praegu
püütakse tavapärasest veel
enam vältida seda, et palju
patsiente peaks ühe ukse taga
korraga ootama;
• Kui Teil on tervisemure, siis
ärge olge liigselt tagasihoidlik,
vaid parem helistage perearstikeskusesse nõu küsimiseks.
Telefoni ootejärjekorrad võivad olla pikad, sellest ei maksa
heituda.
Paljud eakad käivad tööl.
Paljud eakad töötavad ka
meedikutena. Tööl käimine
ei ole keelatud, kui järgida
hügieeninõudeid ja lihtsaid
ettevaatusabinõusid:
• Võimalusel vältige ühistransporti ja sõitke oma autoga või
minge tööle jalgsi;
• Käige ainult seal, kus tõesti on
hädavajalik, eelistatult marsruudil töö-kodu-töö;
• Võimalusel hoidke inimestega
kahemeetrist vahet;
• Peske hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist,
pärast õuest, tulemist, pärast
tualeti kasutamist, enne sööki,
pärast liftiga sõitmist jne;
• Lõpetage kätlemine, kallistamine ja muud välditavad
kehalised kontaktid kõigi
inimestega;
• Vältige
kätega
näo
puudutamist;
kui tunnete end haigena
või isegi haiglasena, siis jääge koju ja vajadusel paluge
töövõimetuslehte.
Paljud eakad elavad hooldekodudes: hooldekodude ja
haiglate külastamine on praegu
rangelt keelatud!
Hoidke oma lähedastega kontakti telefoni teel, et isolatsiooni

jäämine emotsionaalselt talutavam oleks.
Piirake ärevust või stressi tekitavate uudiste vaatamist, kuulamist või lugemist.
Otsige informatsiooni ainult
usaldusväärsetest allikatest ja
eeskätt selleks, et saada juhiseid
edasiste tegevuste planeerimise
ning iseenda ja oma lähedaste
kaitsmise kohta. Vaadake uudiseid kindlatel aegadel päeva jooksul, üks või kaks korda. Ehmatav
ja praktiliselt lakkamatu uudisvoog käimasoleva pandeemia
kohta muudab lõpuks igaühe
murelikuks.
Koju üksi isolatsiooni jäämine võib olla emotsionaalselt väga
raske ja tunduda ülekohtune.
Leppige oma sõpradega või pereliikmetega kokku regulaarsed
telefonikõned või videokõned, lugege mõnda raamatut, mida olete
ammu planeerinud teha, leidke
võimalusi ka kodu piires liikuda
ja kehalist aktiivsust säilitada.
Nõuanded vanemaealiste inimeste lähedastele:
• Viige ennast kurssi ravimitega, mida Teie lähedane

Nõuanded vanemaealiste inimeste tööandjatele:
• Sageli ei pruugi tööandja
teadlik olla oma eakate töötajate kroonilistest haigustest.
Terviseandmed on delikaatsed
isikuandmed ja seetõttu tuleb
kõiki vanemaealisi töötajaid
vaadelda kui potentsiaalselt
kõrge riskiga isikuid;
• Võimalusel tuleks praegu leida vanemaealistele töötajatele
sellised tööülesanded, kus ei
pea inimestega näost näkku
kohtuma, maksimaalselt tuleks kasutada kodukontorit,
telefonitööd ja digilahendusi.
Kui see pole võimalik, siis tuleb töökohas rangelt järgida
hügieenireegleid;
• Võimalusel võiks vanemaealised töötada eraldi kabinetis
või vähemalt eraldi toanurgas
teistest inimestest kahe meetri
kaugusel.
Nõuanded hooldekodude
omanikele:
• Palaviku või ülemiste hingamisteede haigusnähtudega
personalil on hooldekodudesse tööle minek rangelt
keelatud!
Tungivalt soovituslik on hooldekodudes seada sisse kord, kus
kogu klientidega kokku puutuv
personal peab end enne tööle tulemist kodus kraadima. Palavikuga
tööle tulek on keelatud.
• Hooldekodude omanikel on
vaja varakult mõelda lahendustele olukorras, mil osa
personalist on haigestunud
või karantiinis.
EESTI PEREARSTIDE SELTS

AUSTATUD EAKAD!
Koroona viiruse peatamiseks ning meie kõigi elu
ja tervise eest hoolitsemiseks on Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord kuni 1. maini
2020. Seetõttu ei toimu varem välja kuulutatud
ja teada antud Arukate Akadeemia kohtumisi.
Ära jäävad ka kõik teised Jõgeva vallas planeeritud eakate kohtumised ning huvitegevusringid.
Suhtleme omavahel telefonitsi ja jälgime
Jõgeva eakate facebooki lehte ELURÕÕM.

OLGEM TERVED!
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PALAMUSE RAAMATUKOGU ON 13. APRILL–03. MAI SULETUD.
Toimub inventuur ja kolimine Palamuse teenuskeskusesse. Raamatukogu pidulik avamine uutes ruumides 04. mai kell 10.

TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.

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

Jõgeva
taaskasutuskeskus
ootab külastajaid!
Ole keskkonnasõbralik ning anna oma vanadele asjadele
uus elu või soeta soodsalt midagi sobilikku selga või
koju!
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke
asju. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud,
mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus (tekstiil,
lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva valla
sotsiaalosakonnaga.

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!
Keron Kaeramaa
David Zaupa
Kaspar Kuld
Kaisa Murumaa
Stenri Nautras
Maribel Luik
Maribel Välba

10.02.2020
14.02.2020
28.02.2020
01.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020

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 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 taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud tööpäeviti kella
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
8.00–16.00.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

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

MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda
kuulutab välja
IDEEKAVANDI KONKURSI
Jõgevamaa laulupidu 2021
stsenaariumi kirjutamiseks
Konkursitöödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist ja
kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel, võimalusel peo toimumise koha väljatoomisega.
Kontseptsioonis tuleb silmas pidada järgmisi osalejaid:
• Koorilauljaid koolikollektiividest kuni eakateni hõlmates
kõiki kooriliike
• Puhkpillimängijaid
• Rahvamuusikuid

Lisainformatsioon aadressil jogevamaa.kultuurikoda@gmail.
com või telefonil 516 5236.
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 9. aprillil. Info, teadete
ja kaastööde esitamise tähtaeg on 30. märts. NB! Tulenevalt
eriolukorrast võib ette tulla muudatusi.

Väino Lavrits
Maie Tänav
Viivi Mäe
Leili Kõiv
Kaja Pajo
Reet Maidla
Mart Kirss
Voldemar Arop
Aino Rahv
Irina Habicht
Urve Kanter
Ado Alits
Linda Saar
Ilmar Kimmel
Arvi Reinart
Aleksei Pruel
Luule-Helge Märtin
Vaime Kalda
Malle Siegert
Maara Meikup
Leida Drenkhan
Elli Tõnts
Malle Maasalu
Valdek Aland
Eha Pütsepp
Heili Simmulmann
Helju Übner
Jakob Petersell
Jaan Reino
Mihkel Reino
Osvald Pint
Helmi Tõnissoo
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Vajame Jõgeva linnas
vanemale naisele
hooldajat-koduabilist
(ei ole voodihaige). Kasuks
tuleb, kui oled töötanud või
töötad hooldajana ja soovid
väärilist tasu tehtud töö eest.

Ostame sõiduautosid igas seisukorras.
Tuleme sinu juurde,
maksame auto eest
ja vormistame paberid kohapeal.

Müüa privaatne maamaja
Jõgeva linna piirist 5 km kaugusel. Ligi 2 ha
maad, puurkaev, tööstusvool, hea juurdepääs.

Huvi korral palun helista
telefonile 508 3019, Kaja.

Helista 5377 7592.

Info: 5817 2199

Võistlustöö preemiaks on 250 € ja võidutöö autoril on soovi
korral võimalus lavastada pidu oma stsenaariumi järgi.
Võistlustöö koos autori andmetega palun esitada hiljemalt
30. aprilliks 2020 e-mailile jogevamaa.kultuurikoda@gmail.com
või kinnises ümbrikus märgusõnaga „Laulupidu 2021“ aadressil
Aia 6, Jõgeva 48306

Jõgeva vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
jaanuarikuu juubilare!

Müüa lepp 36 eur/
rm, koorem 15 rm,
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

tel 5344 2621.

Hind 26 000 eurot.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Elveere Jaanus		 27.04.1944–02.03.2020
Marika Taela		 27.01.1937–03.03.2020
Joosep-Heldur Poolakess		 21.05.1943–05.03.2020
Mihkel Tõruke		 18.10.1947–09.03.2020
Vladimir Leškin		 27.10.1960–10.03.2020
Vaike Õispuu		 08.08.1931–10.03.2020
Ingrid Päll		 29.03.1942–10.03.2020
Aare Mangus		 18.06.1962–11.03.2020
Arne Vaab		 22.06.1959–11.03.2020
Mart Malm		 04.02.1952–12.03.2020
Nadežda Sumberg		 08.08.1939–13.03.2020
Arno Tamm		 18.05.1960–15.03.2020

