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Torma mõis elustub
muinastulede ööl

Hetk Balti keti velotuuri esimese etapi autasustamiselt Jõgeva kesklinnas. Kollases särgis on etapi võitnud ja tuuri
üldliidriks tõusnud Alo Jakin, rohelises etapi aktiivseim sõitja Gert Jõeäär ning valges särgis parim noorrattur
Rait Ärm. Võistlejaid autasustas Jõgeva vallavanem Tiit Lääne. FOTOD: RIINA MÄGI ja MARGE TASUR

Valla rattapäeval said lapsed proovida
oma osavust vigursõidurajal.

Velotuuri kommentaator Riho Järveläinen uudistab
Jõgeva retrorallile suunduvate Külli Annamaa, Kersti Vadi
ja Raul Tauli rõivastust ning rattaid. Pildile on jäänud
ka valla rattapäeva üks eestvedajaid Raul Soodla.

Torma mõisa pererahvas on otsustanud paarisaja aastase mõisakompleksi ilu avada kõigile inimestele. 29. augustil toimuval muinastulede
ööl saab kompleksist Jõgevamaa suurim kaubandus- ja meelelahutuskeskus, kui avatakse Eesti esimene ÖÖbazaar (öölaat).
19. sajandil püstitatud mõisakompleksi hooned on esinduslikud ja
suurejoonelised. Kui varem ei ole olnud põhjust Tormast läbi sõites
mõisakompleksi õuele sisse pöörata, siis Ööbazaari ajal on kõigil võimalus näha lähemalt hiigelsuurt härjatalli, moonakatemaja, õlle- ja
juustuvabrikut, saekaatrit jt hooneid. Peretütar Enni Vaarmann ütleb,
et alguses oli neil mõte kutsuda inimesed augustikuu öödel mõisa, et
tähti vaadata – Eestimaa tähistaevas pakub ju imeilusa elamuse. Aga
tähine taevas on kõigil ka oma õues olemas. Nii otsitigi eristuvat ideed,
mis tooks inimesed just mõisakompleksi hoonete vahele. Kuna pere
on maailmas palju ringi sõitnud ja sattunud erinevatele öölaatadele-bazaaridele, leitigi, et just taolise ürituse korraldamine oleks Eestis
ainulaadne ja ärataks ellu Torma mõisa vanad hooned.
Torma mõisakompleks oli oma hiilgelajal kaubanduslikus mõttes
oluline koht. Siinsetes hoonetes valmistati head eesti toodangut ning
tsaariajal läks siit läbi postitee, mida läbimata ei pääsenud Peterburist
Euroopasse ja vastupidi. Ööbazaaril ollakse valmis endisaegset hiilgust
taastama. Öölaadale on kutsutud kauplema omapärasema toodangu
müüjaid, näiteks on kohal erinevate kihelkondade värvitoonidega
kaunistatud kõrvarõngaste valmistaja. Toitlustusalalt leiab nii Peipsi
sibulat kui kala ja muid Eesti toite, ei puudu ka teiste rahvaste köögid,
näiteks pakutakse elaval tulel valmistatud gruusia roogi. Vaarmann
kinnitab, et vastu ollakse valmis võtma mitu tuhat laadakülalist ja
parkimisvõimalus on korraldatud ligikaudu poolele tuhandele autole.
Kindlasti tuleb ÖÖbazaarist Jõgevamaa üks suuremaid üritusi muinastulede ööl. Vaarmann lubab, et vaatamata laadamelule säilitatakse
Ööbazaaril ka ajastutruu mõisamiljöö ja muinastulede öö salapärasuse
hõng. „Süütame erinevates paikades tõrvikud ja lõkked. Muinastulede
ööle kohaselt süttib lõke ka veekogul ehk mõisa tiigil. Kompleksi territooriumil võib kohata tuletantsijaid ja mõõgavõitlejaid,“ kirjeldab
ta. Kellele sellest põnevusest väheks jääb, võib minna taskulampide
valgel seiklusrikkale öisele matkarajale.
Kuigi Ööbazaar avatakse õhtul kell 19 ja kestab öösel kella 3ni,
ei ole tegemist mürarikka üritusega. Pigem on see rõõmus pereüritus, kus lastele on ehitatud batuudlinnak ja kohal on miniloomaaed.
Õuealal mängib taustaks ilusate meloodiatega rahulik muusika. Enni
Vaarmann loodab, et muinastulede öö ÖÖbazaar toob Torma mõisakompleksiga tutvuma inimesi üle Eesti ning pakub kohalikele elanikele
kodupaigas aasta meeldejäävaima sündmuse. Tema kinnitusel tundub
kogu korraldusmeekonnale ettevõtmine nii põnev, et kindlasti ollakse
innustunult valmis ÖÖbazaari korraldama ka järgmisel aastal ja juba
praegu võib Jõgevamaa suuremate sündmuste kalendrisse kirjutada
juurde uue traditsioonilise ürituse.
Laadapilet maksab tänavu täiskasvanutele 3 eurot. Kuni 1,2 meetri
pikkused lapsed pääsevad laadale tasuta. Veel on ka vabu kauplemiskohti. Nende kohta saavad huvilised infot telefonil 5170 670; www.
oolaat.ee; info@oolaat.ee

Jõgeva rattapäeval tervitati velotuuril osalejaid
Jõgeval oli 13. augustil au võõrustada Balti keti velotuuri: selle
esimene, ligemale 200 km pikkune etapp kulges Tallinnast Jõgevale. Ratturite rahvusvaheline
seltskond finišeeris Jõgeva kesklinnas ning sealsamas sai rahvas
suurelt ekraanilt tuuri otseülekannet jälgida.
Tallinna–Jõgeva etapi lõpp
pakkuski rattasõpradele korralikku närvikõdi. Kui umbes
kaks kolmandikku teekonnast
oli sõidetud, rebisid eestlased
Alo Jakin (Peloton) ja Gert Jõeäär (Eesti koondis) peagrupist
lahti ning saavutasid kenakese
edumaa, ent see hakkas tasapisi
kahanema. Kuni viimaste hetkedeni polnud selge, kas jooksikud
suudavad edu säilitada või saa-

dakse nad kätte. Lõpuks tuiskasid Jakin ja Jõeäär siiski publiku
rõõmuhõisete saatel esimese ja
teisena üle lõpujoone, vaid paar
sekundit hiljem tegi sama lätlane Maris Bogdanovičs. Jakini
võiduaeg oli 4:15.07 ning keskmine kiirus 45,83 km tunnis.
„Võitma lähed ju iga sõitu, aga
seekord tuli esikoht väga raskelt.
Võitsin tänu sellele, et meil Gert
Jõeäärega nii hea koostöö tekkis. Mul on väga hea meel, et me
lõpuni vastu pidasime,“ ütles Alo
Jakin.
Tore on märkida, et kaksikvõidu võtnud meestel on mõlemal seos Jõgevaga: Alo Jakin
elas oma ratturitee alguses Siimustis ja tema esimeseks klubiks
oli Vooremaa Centrum, Gert

Jõeäärel on aga aeg-ajalt põhjust
siinkandis käia, sest tema vanaema elab Jõgeval.
Jõeäär ja Jakin olid edukad
ka kolmepäevase tuuri järgmistel etappidel. Teisel etapil, mil
kulgeti Ülenurmelt Valka, nad
küll pjedestaalile ei pääsenud,
ent Lätimaa teedel sõidetud kolmandal etapil võtsid nad jälle
kaksikvõidu. Sedakorda oli Jõeäär esimene ja Jakin teine. Samad kohad hõivati tuuri üldjärjestuses. Kolmandaks tuli tuuri
parim noorrattur Rait Ärm, kes
jõudis ka Jõgeva etapil esikümnesse (tuli viiendaks).
Velotuuri etapi finišiga paralleelselt sai teoks Jõgeva valla
rattapäev, mille kavva kuulusid
laste vigursõit, tõuksiralli, laste

maastikusõit ja Jõgeva retroralli.
Osa retrorallile registreerunuid
ning osa velotuuri ennustusvõistlusel õigesti vastanuid pääses kopterilennule Jõgeva kohale. Valiku tegi loos ja lennutajaks
oli Oleg Grossi kopter.
Rahvusvahelise Jalgratturite
Liidu kalendrisse kuuluvat Balti
keti velotuuri, millel tänavu osalesid Eesti, Läti, Leedu, Norra ja
Saksamaa ratturid, korraldab
Pro Jalgratturite Klubi, Jõgeva
valla rattapäeva viisid läbi Jõgeva vald, Kuremaa külaselts ja
rattaklubi Vooremaa Centrum.
JVT
Enni Vaarmann usub, et ÖÖbazaar pakub külastajatele
meeldejääva elamuse. FOTO: ERAKOGU
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Vastu uuele kooliaastale
Suvi on kiiresti kadunud ning
uus kooliaasta seisab ukse ees.
Jõgeva valla üheksas õppeasutuses alustab tänavu septembris
kooliteed üle 1200 õpilase. Haridus on jätkuvalt meie valla üks
prioriteete ja visiitkaarte.
Kohalik omavalitsus on aastaid panustanud pea pool oma
eelarvest sellesse, et Jõgeva valla koolides antaks kvaliteetset ja
konkurentsivõimelist haridust.
Ja nagu näitavad erinevad mõõdikud, nagu kinnitab meie koolidest hariduse saanud noorte võimekus, pakutakse Jõgeva valla
koolides head haridust. See on
tunnustuseks meie pedagoogide
igapäevasele tööle, nende kvalifikatsioonile ja tasemele.
Nii nagu eelmine õppeaasta
lõppes eriliselt, algab ka uus veidi teistmoodi. Teistmoodi selles
mõttes, et kõik haridusasutused
on kevadisest koroonaõppetunnist teinud oma järeldused ja
valmistusid uueks kooliaastaks
erinevaid stsenaariume arvestades. Õigupoolest järgitakse
soovitusi ja korraldusi, mida
vabariigi valitsus ja haridusministeerium on viimastel aegadel
jaganud.
Kohati tunnevad koolijuhid
ning õpetajad muret ja ebakindlust selle üle, et viimastel koolieelsetel päevadel on veel palju
lahtisi otsi ja tegemata otsuseid.
Aga paraku elame me kõik veidi
ebalevas ajas, kus peame uue
võimaliku pandeemia eest kaitsma nii iseennast kui teisi ja konkreetsed otsused on ikkagi mõju-

tatud olukorrast tingitult.
Seepärast on viimasel nädalal
tavapärasest rohkem räägitud ja
kirjutatud kooli teemadel.
Sel nädalal toimus meie valla
korraldusel Jõgeva kultuurikeskuses maakonna õpetajate ühine
kokkusaamine, kus vaadati vastu
juba paari päeva pärast algavale
uuele õppeaastale. Nii õpetajad
kui õpilased on enamuses seda
meelt, et kooliaasta peab algama
vahetult ja ikka koolipingis. Ehk
siis traditsiooniliselt.
Sest distantsõpe on siiski hädapärane vahend, mis on hea
küll ekstreemsetes olukordades, kuid ei too sära õpetajate
ja õpilaste silmadesse. Ei paku
igasügist koolialguse võlu. Niisiis loodame, et haridusasutused
alustavad ka Jõgeva vallas uuel
nädalal tavapärast õppetööd,
nagu seda Eestimaal ikka on tehtud.
Edukat ja rõõmsat kooliaastat
soovides

TIIT LÄÄNE,
vallavanem

JÕGEVA TÄISKASVANUTE
KESKKOOLI
kooliaasta alguse kogunemine on 1. septembril kell 10.00
Piiri 1c koolimajas

Peatse kohtumiseni!

Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad ja osakondade
juhid tegid läbi kriisikoolituse
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöötajad ja osakondade juhid,
ühtekokku üle kahekümne inimese, osalesid 12. augustil kriisikoolitusel, mille viis läbi kriisijuhtimise ekspert Sven Jablonski
MindUp Systems OÜ-st. Käsitleti
kriisijuhtimise õigusruumi, kõneldi tavaolukorra ja kriisiolukorra erinevustest, ootustest vallavalitsuse töötajatele, Jõgeva
valla hädaolukorra lahendamise
plaanist ning targast ja teadlikust käitumisest kriisiolukorras.
Probleeme ei vaadeldud üksnes
COVID-19 leviku, vaid ka saabuvate sügistormide ja talvetuiskude kontekstis.
Sven Jablonski märkis, et kriisijuhtimise alaste teadmiste näol
pole tegemist erialaste teadmistega, mida vallavalitsuse töötajatel iga päev tarvis oleks, aga
samas on need kriisi saabudes
väga vajalikud. „Minul on sellealane pädevus olemas. Annan
koolitusel osalejatele võimaluse

Kriisikoolitusel, mida juhendas kriisijuhtimise ekspert
Sven Jablonski, ei vaadeldud probleeme üksnes
COVID-19 leviku, vaid ka saabuvate sügistormide ja
talvetuiskude kontekstis. FOTO: RIINA MÄGI

teiste, mitte enda vigadest õppida,“ sõnas Jablonski. Tema sõnul on kriisi lahendamine nagu
malepartii, kus tuleb osata mitu
sammu ette näha ja olukorda
adekvaatselt hinnata.
Sarnaseid koolitusi, nagu
täna Jõgeval, korraldatakse ka
teistes omavalitsustes. „Aitame
paljudel omavalitsustel hädaolukorra plaane teha ja selle juurde
käivad ka koolitused. Kord aastas tuleb ikka infot ja teadmisi
uuendada,“ tõdes Sven Jablonski.
Jõgeva abivallavanem Aive
Tamm kinnitas, et kriisiks ei saa
kunagi liiga hästi valmis olla.
Seepärast on aeg-ajalt vaja mõned asjad üle vaadata, et kriis
omavalitsustöötajaid ootamatult
ei tabaks. 4. septembril on plaanis teha sarnane koolitus vallavalitsuse juhtkonnale ja kriisikomisjonile.
JVT

Jõgeva vallavalitsus
peab plaani vallamaja
renoveerimiseks

Vallavalitsusele hakkab
transporditeenust osutama
ATKO Bussiliinid

Jõgeva vallavalitsus peab plaani vallamaja renoveerimiseks, et tuua
kodanikele vajalikud teenused ühte kohta ning muuta erivajadustega
inimestele vallavalitsusse pääsemine mugavamaks.
Praegu käivad eelprojekti ettevalmistamiseks arutelud ning mõtete
kogumised, milliseid tööruume on vaja ning mil viisil saab vallamaja
muuta elanikusõbralikumaks. Vallavalitsusse tulles peab inimene
tundma, et ta on sinna oodatud. Ses osas pööratakse hoone projekteerimisel tähelepanu fuajeele, kuhu on kavandatud infolaud. Kodanikke
võtab vastu infotöötaja, kes juhatab nad soovitud ametniku juurde.
Ühe suurema muudatusena on kavas kolida sotsiaalosakond vallavalitsuse Piiri tn 4 hoonest kesklinna majja, kus asuvad vallavalitsuse
teisedki osakonnad. Suur 5 vallamaja esimesele korrusele ehitatakse
sotsiaalala ametnikele välja uued tööruumid.
Sarnaselt praegusele jäävad esimesele korrusele ka rahvastikutoimingud, küll aga saab selle ala spetsialist suurema ja väärikama
tööruumi. Siis on paaridel, kes soovivad abielu tema kabinetis registreerida, võimalus kaasa võtta ka pereliikmeid ja lähedasi.
Hoone projekteerimisel arvestatakse lahendustega erivajadustega
inimestele: rajatakse vajalikud kaldteed, lift ning invatualett, mis
senini on hoonest puudunud.

Vallavalitsus tunnistas Jõgeva vallavalitsusele bussiteenuse tellimise
riigihankel edukaks aktsiaseltsi ATKO Bussiliinid pakkumuse ning
otsustas sõlmida ettevõttega raamlepingu.
1. septembrist hakkab kasutuses olema 34- ja 51-kohaline buss,
mis on mõeldud vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ametnikele,
töötajatele, õpilastele, sportlastele, eakatele ja külalistele transporditeenuse osutamiseks.
Kõnealused bussid saavad ka erikujunduse. Augustis toimus valla
bussiootepaviljonidele ning valla kasutuses olevatele sõidukitele
kujunduse leidmiseks konkurss.
Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk märkis, et läbi viidud
hange annab kolm head tulemust. „Esiteks saame soodsa hinna.
Teiseks tekib valla asutustel, kultuuritegijatel, spordiklubidel jt organisatsioonidel võimalus mugavalt bussiteenust kasutada. Ning
kolmandaks saame busse, mis hakkavad kandma spetsiaalseid kleebiseid, ära kasutada valla mainekujunduses. Alustamegi valla ühtse
visuaalse identiteedi loomist valla sõidukitest ja bussiootepaviljonidest. Nii et tulevikus saab igaüks, kes meie valla piiridesse jõuab,
kohe aru, et ta on Jõgeva vallas,“ ütles Aivar Kokk.
JVT

JVT

Vallavalitsusele saab
esitada Jõgeva valla
aasta õpetaja kandidaate

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest

Jõgeva valla aasta õpetaja konkursi eesmärgiks on tõsta esile,
tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik
eeskuju on innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid
tulemusi, mõjutanud neid osalema huvi- ja ühiskondlikus
tegevuses, kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks, pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate
lugupidamise, mõjutanud õppeprotsessi kaasajastamist ning ühtse
meeskonna tekkimist haridusasutuses.
Tunnustust avaldatakse kolmes kategoorias: Jõgeva valla aasta
õpetaja üldhariduskoolis, Jõgeva valla aasta õpetaja koolieelses
lasteasutuses ja Jõgeva valla aasta õpetaja huvikoolis.
Jõgeva valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 25.
septembrini 2020 Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn
5, Jõgeva linn) või elektrooniliselt aadressil info@jogeva.ee.
Rohkem infot: www.jõgeva.ee

2.

4. augusti istungil
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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 10. septembril. Info,
teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 31. august.

13.

14.

Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
Muudeti Jõgeva valla raamatukogu nõukogu koosseisu ning
määrati nõukogu liikmeks Viktor Svjatõševi asemel Aivar Kokk.
Anti luba 13. augustil Balti keti velotuuri korraldamiseks.
Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
pelletikatel.
Tunnistati hallatavatele asutustele arvutite rentimise hankel
edukaks ORDI AS pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
Kooskõlastati Visusti külla rajatava puurkaevu asukoht.
Anti Tormas asuvale välijõusaalile kasutusluba.
Anti osakasutusluba Jõgeva linnas Suur 66 asuvale üksikelamule.
Anti ehitusluba Saduküla päikeseelektrijaamale ning üksikelamu
püstitamiseks Härjanurme külla.
Anti ehitusluba puhkemaja püstitamiseks Rohe külla.
Määrati Pakaste külas Kurika kinnisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
Otsustati anda tasuta kasutusse põllumaa aiasaaduste
kasvatamiseks.
Kiideti heaks ja saadeti volikogule eelnõu, millega lubatakse
Jõgeva vallavalitsusel võõrandada vallale kuuluvad kinnistud,
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
ning Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskiri.
Terje Rudissaar informeeris vallavalitsust Palamuse aleviku tuletõrje veevarustuse puudustest. Tuletõrje veevõtu kohtadest
tulekustutusvee kättesaadavuse vahemaa ei vasta nõuetele ja
alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. Otsustati uurida võimalusi olukorra lahendamiseks ja vallaeelarvest selleks võimaluste

leidmiseks.
15. Lükati tagasi elektrienergia ostmise riigihanke kõik pakkumused,
kuna riigihankele laekus üks pakkumus ja ei ole tagatud piisav
konkurents.
11. augusti istungil
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kiideti heaks ja saadeti volikogule eelnõud, mis käsitlevad
Kuremaa terviseradade aluse maa riigilt vallale taotlemist, OÜ
JFK Services taotlust Süvalepa külas asuva Aava kinnisasja omandamiseks ning Jõgeva valla heakorraeeskirja muutmist.
Tunnistati Jõgeva vallavalitsusele bussiteenuse tellimise hankel
edukaks AS Atko Bussiliinid pakkumus ning otsustati sõlmida
raamleping.
Otsustati välja kuulutada Jõgeva valla aasta õpetaja konkurss.
Kooskõlastati Luua, Sätsuvere, Süvalepa ja Visusti küladesse rajatavate puurkaevude asukohad.
Anti ehitusluba Jõgeva alevikus abihoone ümberehitamiseks ja
elamu laiendamiseks Endla külas.
Määrati Jõgeva linnas Suvila tn 4 ja Lilastvere külas Kannastiku
kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti ASi
ja Elektrilevi OÜ kasuks.
Pikendati vallale kuuluva eluruumi üürilepingut.

12. augusti istungil
1.

Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamise eelnõu.
JVT
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 41. istung
toimus 13. augustil 2020. Istungil
osales 24 volikogu liiget, puudus
3 liiget.
Peep Põdder esitas arupärimise abivallavanem Aive Tammele
Saduküla lasteaia küttesüsteemi
kohta ja teise arupärimise abivallavanem Terje Rudissaarele
seoses Jõgeva valla sotsiaalkorteritele küttepuude hankimisega.
Aare Olgo esitas arupärimise
vallavanem Tiit Läänele teede remontimise hangete kohta.
Margus Kask esitas arupärimise abivallavanem Aive Tammele Siimusti Lasteaed-Algkooli

lasteaia osale ja Siimusti Lastekeskusele Metsatareke piirdeaia
ehitamise kohta.
Aare Olgo esitas umbusalduse
avaldamise Jõgeva Vallavolikogu
esimehele ja volikogu istungi kokkukutsumise nõude 27. augustil.
Istungi päevakorras oli üks
päevakorrapunkt ja eelmisel volikogu istungil esitatud arupärimistele vastamised.
1. Jõgeva valla põhimääruse
muutmise eelnõu esimene
lugemine.
Määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 16. august
2020 kell 17.00 ja eelnõu menet-

lemise juhtivkomisjoniks arenguja majanduskomisjon.
2. Arupärimistele vastamine.
Vallavanem Tiit Lääne vastas
kirjalikult ja suuliselt Aare Olgo
arupärimisele lähiajal Jõgeva
valda planeeritavate objektide
kohta.
Abivallavanem Terje Rudissaar vastas kirjalikult ja suuliselt
Aare Olgo arupärimisele valla
heakorra kohta ja Peep Põdderi
arupärimistele kodutute loomade
varjupaigateenuse ja valla asutuste juhtide määramise kohta.
Vallavalitsuse liige Priit Põdra
vastas kirjalikult ja suuliselt Girt

Kaarepere arupärimisele Jõgeva
põhikooli spordihoone rekonstrueerimise kohta.
Volikogu esimees Aivar Kokk
vastas Margus Kase arupärimisele
volikogu eelarve kulude kohta.
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval, 27. augustil
2020.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Vallavolikogu liikmed said õiguse fraktsiooni vahetada
Jõgeva vallavolikogu muutis oma
30. juuli istungil valla põhimäärust. Selle uus redaktsioon annab
volikogu liikmetele võimaluse
ühest fraktsioonist lahkudes liituda mõne teise fraktsiooniga.
Volikogu fraktsiooni võivad
moodustada vähemalt kaks ühises nimekirjas kandideerinud volikogu liiget. Samas saavad ühes
nimekirjas volikogusse valitud
saadikud moodustada ainult ühe

fraktsiooni, st volikogus ei saa
olla näiteks kaht reformierakonna fraktsiooni. Kui senini ei lubanud valla põhimäärus fraktsioonist välja astunuil liituda mõne
teise fraktsiooniga, siis pärast
põhimääruse muutmist on neil
see võimalus olemas ning fraktsiooni saab volikogu ühe koosseisu ajal vahetada suisa kaks korda.
Põhimäärusesse tehti veel teinegi täiendus. Selle kohaselt võib

volikogu liige, kes ei olnud enne
volituste peatamist ühegi fraktsiooni liige, volituste taastumisel
astuda mõne juba olemas oleva
fraktsiooni liikmeks.
Vallavolikogu esimees Aivar
Kokk tõdes, et volikogusse valitute jaoks on võimalus mõne
fraktsiooni töös osaleda väga tähtis. „Nii on nende töö tõhusam.
Paljud asjad lepitakse kokku just
fraktsioonides, arutatakse, mida

toetada ja mida mitte. Üksi ei jõua
ka kõigisse päevakorral olevatesse teemadesse süveneda. Fraktsioonis jagatakse teemad ära ja
antakse neist üksteisele ülevaade.
Fraktsiooni koosolekule tuuakse
ka info mitmes komisjonis arutatust, samal ajal kui üksik volikogu
liige osaleb tavaliselt vaid ühes
komisjonis,“ sõnas Aivar Kokk.
JVT

Kolmandat koosseisu
vallavolikogus

Ettevõtjakogemusest
on kasu ka poliitikas

Suve hakul sai Jõgeva vallavolikogu uued juhid. Volikogu üheks aseesimeheks valiti Marek Saksing (pildil).
Marek Saksing tegeleb volikogu aseesimehena kultuuri, hariduse,
huvihariduse ja huvitegevuse, spordi ja noorsootöö, aga ka teede, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, heakorra,
valla vara sihipärase kasutamise ja turismiga seotud küsimustega.
Marek Saksing on valla tasandi poliitikas kogenud mees: ta on vallavolikogus kolmandat koosseisu. Vallavolikogu aseesimehe ametit
on ta pidanud ka varem, ainult et siis oli vald tunduvalt väiksem, kui
praegu. Ka komisjoni juhtimise kogemus on tal olemas. Enne volikogu
aseesimeheks valimist juhtis ta kultuuri- ja spordikomisjoni, praegu on
eelarvekomisjoni liige.
Kohalikus poliitikas on Marek Saksing otsustanud osaleda sellepärast, et tahab anda oma panuse valla arengusse. „Olen suurema osa elust
elanud Jõgeva-mail, mu pere on siin ja mul pole ka tulevikus plaanis
mujale minna. Seepärast ma ei tahagi valla elus kõrvaltvaataja olla,
vaid aktiivselt kaasa lüüa,“ ütles Marek Saksing.
Tal on mõned konkreetsed teemad, milles ta tahab kaasa rääkida. Näiteks on ta aastaid ajanud asju, et Vana-Jõgeva külla rajataks
kergliiklustee ning vee- ja kanalisatsioonitorustik. Südamelähedaseks
teemaks on talle ka sport. On siis kõne all Virtuse renoveerimine või
Jõgeva põhikooli spordihoone ehitus, kindlasti tahab ta oma ideedega kaasa aidata. Oluliseks peab ta ka seda,
et Jõgeva linn oleks kenasti korras, et lastel
oleksid võtta korralikud mänguväljakud ning
et jätkuksid valla välissuhted.
Marek Saksing on tegelnud pikalt ettevõtlusega, on juhatuse liige ja omab osalust
mitmes ettevõttes. Juba mõnda aega juhib ta
ka vallale kuuluvat osaühingut Kuremaa Enveko. Ta kuulub OÜ Jõgeva Veevärk nõukogusse ning Jõgeva põhikooli ja lastekeskuse
Metsatareke hoolekogusse.

Mai lõpus Jõgeva vallavolikogu aseesimeheks valitud Andrei Fedossovski
(pildil) on võtnud selles ametis oma pilgu alla vallavalitsuse, vallavalitsuse
kui ametiasutuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute töö. Tema kureerida
on ka planeerimise, maakorralduse, peremehetute ehitiste, üld- ja teemaplaneeringute, valla majandustegevuse, vallavara kasutamise, keskkonnakaitse,
elukeskkonna, liikluskorralduse ning ühistranspordiga seotud küsimused.
Andrei Fedossovski valiti 2017. aastal Jõgeva vallavolikogusse n-ö puhta
lehena: poliitikas polnud ta varem osalenud. Ligemale kolme aasta jooksul
on ta jõudnud selles valdkonnas kogemusi omandada, sealhulgas volikogu
komisjoni juhtimise kogemusi. Enne volikogu aseesimeheks valimist juhtis
ta arengu- ja reformikomisjoni. Praegu kuulub ta tavaliikmena arengu- ja
majanduskomisjoni koosseisu.
Volikogu aseesimehe amet on Andrei Fedossovski sõnul teistsugune kui
komisjoni esimehe oma: tööd ja vastutust on rohkem. Muu hulgas tuleb
vajadusel valmis olla volikogu esimeest asendama. Erinevalt varasemast
pole praegu enam volikogu esimest ja teist aseesimeest, vaid kaks võrdset
selle ameti kandjat. Ent vanuselt vanemal volikogu aseesimehel on siiski
esimesena kohustus esimeest asendada. Ja see vanem aseesimees on Andrei
Fedossovski.
„Tahan hea seista selle eest, et spordikeskuse Virtus juurde valmiks jäähall, et valla lastel oleksid korras mänguväljakud ning et Jõgeva saaks
tervisekeskuse ja nüüdisaegse keskväljaku. Jõgeva võiks olla koht, kus on
ka õhtul midagi teha: jalutada, sööma minna
jne. Väga oluliseks pean Vana-Jõgeva küla kergliiklustee ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku
väljaehitamist. Selles piirkonnas on paljud kunagised suvilad aastaringselt kasutatavateks
elamuteks ümber ehitatud ja koduomanikud
sooviksid nüüd ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda,“ ütles Andrei Fedossovski.
Igapäevaselt juhib Andrei Fedossovski oma
firmat, osaühingut Fööniks Ruudus, mis müüb
hakkepuitu. Viisteist aastat ettevõtjakogemust
tuleb kasuks ka poliitikas.

Kiire internet koputab Jõgevamaa ustele
Hea internetiühendus maal ei ole mitte
ainult seepärast oluline, et kriisi ajal
saab kodus töötada, vaid seda võib
lugeda oluliseks regionaalpoliitiliseks
meetmeks. Hea internet on saanud
niisama tähtsaks kui korralik tee maal
ja väikelinnades. Kui tee on küll heas
korras, aga telekas pilt „hakib“, on
maal elamise rõõm poolik. Poolik on
see rõõm ka siis, kui kehv interenetiühendus ei võimalda kaugtööd teha,
videokonverentsidel osaleda jne.
Laste jaokski on hea internetiühendus tähtis: kui koolitööd tehtud,
saavad nad näiteks sõpradega online-mänge mängida. Meeldib see meile või ei meeldi, aga kiire internet on
tänapäeval laste jaoks niisama oluline
kui õues palli taga ajamine. Ning linnaja maalapsed peaksid ses osas võrdses

olukorras olema.
Kiire internet muutub eriti oluliseks, kui inimesed ei saa mingil põhjusel liikuda, nagu oli eriolukorra ajal.
Eesti vanasõna, mis ütleb, et rege
rauta suvel ja vankrit paranda talvel,
kehtib ka siin. Täna peame looma eeldused, et järgmine koroonalaine meid
jalust ei lööks.
Riigi teise lisaeelarvega eraldati 15
miljonit eurot nn valgetesse aladesse
kiire ja ülikiire interneti kohaletoomiseks. Osalesin Riigikogu rahanduskomisjoni esimehena selle ettevõtmise
kontseptsiooni loomisel.
Kiireks internetiks loetakse kiirust
üle 30Mb/s ja ülikiireks vähemalt
100Mb/s. Aga kiirus ei ole interneti
kvaliteedi ainus näitaja. Näiteks võib
olla kiirus küll 100Mb/s, kuid samal

ajal nn paketiviide ülearu suur ja teleka pilt kaob. Seepärast peab olema
operaatorite valikul hoolas. MKM
määruses, mille järgi jaotatakse interneti liitumise toetusi, on ka sees nõue,
mille järgi firmad, kes teenust hakkavad pakkuma, peavad end eelnevalt registreerima TTJAs, kus kontrollitakse
nende teenuse kvaliteeti ja võimekust.
Toetusi hakatakse maksma peredele ja firmadele, kes esitavad taotluse
firmale, kes nende piirkonnas teenust
pakuvad. Toetust saab taotleda kuni
300 eurot, millega klient saab liitumise
kiire internetiga sisuliselt tasuta. Küll
aga peab hiljem maksma interneti
pakkujale tavalist kuutasu vahemikus
10–30 eurot sõltuvalt sellest, kui kiiret
internetti soovitakse. Praegu seisab asi
veel majandus- ja kommunikatsioo-

niministeeriumi taga, kes määratleb
täpselt nn valgeid alasid, see on alasid,
kuhu ei ulatu fiiberoptiline kaabel. Kõigi eelduste kohaselt hakkavad firmad
avaldusi vastu võtma juba lähiajal.
Tänapäevaste üle õhu ühendustega
saab pakkuda meie piirkonnas 90 protsendile kodudest vajaliku kvaliteediga
internetti. 10 protsendi puhul on aga
probleemiks see, et maja räästast pole
otsenähtavust saatja mastiga. Sel puhul tuleb kasutada erilahendusi, nagu
näiteks lihtne torumast maja küljes või
mitme pere peale paigaldatav väike
mast.
AIVAR KOKK

Teeme asju kiiremini,
kui tavaliselt
Homme täitub kolm kuud praeguse
koalitsiooni võimule tulekust. Meil
on plaan, soov ja oskused teha asju
palju kiiremini, kui tavaliselt tehakse. Eks see, et oleme asunud sellise
tempoga probleeme lahendama, ole
tekitanud opositsioonis nõutust ja
„hirmu“, et kas tõesti on võimalik kõik need asjad ära teha, mis
on olnud aastaid tegemata. Meie
soov on, et juba järgmise aasta lõpuks oleks Jõgeva vald kaunim ja
parem koht meie inimestele elamiseks ja ettevõtjatele ettevõtlusega
tegelemiseks.
Haldusreformi eel ametis olnud
Jõgeva linnavalitsus loobus riigipoolsest toetusest Jõgevale maakonna pealinna väärilise keskväljaku
rajamiseks. Samuti jäeti kasutamata esimene võimalus ehitada riigi
rahalisel toel linna tervisekeskus.
Rääkimata sellest, et põhikooli ehitamise käigus unustati, et õpilastel
on vaja ka häid sportimisvõimalusi.
Uued spordisaalid jäeti juurde ehitamata. Sel aastal küll ehitusprojekt
telliti, aga ehitamiseks eelarvesse
ega eelarve strateegiasse raha ei
planeeritud. Selle asemel arutati
spordihoone Virtus lammutamist.
Püüame siis ühise jõuga ka need
probleemid kiiresti lahendada.
Oleme nüüdseks välja kuulutanud riigihanke Virtuse laiendamise eskiisprojekti saamiseks.
Spordihoone juurde rajatakse uisuväljak, laiendatakse suurt saali,
et seal saaks läbi viia rahvusvahelisi
võistlusi, ning luuakse treenimisvõimalused kergejõustiklastele.
Esimese etapi ehitustöödega soovime ühele poole saada juba järgmise aasta sügiseks. Uuendatud
spordihoones saab hakata korraldama ka suuremaid kultuuriüritusi.
Koostöös Eesti Arhitektide Liiduga
oleme välja kuulutamas Jõgeva
keskväljaku arhitektuurikonkurssi,
et juba kevadel alustada ehitustöid.
Meie soov on, et Jõgeva saaks maakonnakeskuse väärilise keskväljaku.
Palju on räägitud ka tervisekeskusest. Lähiajal kuulutame välja
projekteerimishanke, et kevadel
saaks alustada tervisekeskuse hoone ehitustöid. Loodame, et perearstid saavad juba enne järgmise
aasta jõule meie inimesi teenindada
moodsates ruumides.
Oleme alustanud Pedja jõe kalda
korrastamist puhkealaks ning alustanud esimese promenaadi projekteerimist raudtee ülesõidust piki Jõe

tänavat Pedja jõe äärde. Soovime
septembris ehitustööde riigihanke
välja kuulutada, et teelõik valmiks
juba sel aastal.
Riigihankega oleme rentinud
alates 1. septembrist soodsalt kaks
bussi, et meie inimesed saaksid
mugavalt sõita Kuremaale ujulasse, spordirahvas treeningutele ja
võistlustele, kultuurirahvas esinema, eakad ja külaseltsid ekskursioonidele jne. Vallakodanike paremaks
teenindamiseks ja majanduskulude
kokkuhoiuks, oleme alustanud ettevalmistusi Suur tn 5 asuva vallamaja (endise linnavalitsuse hoone)
tühjade ruumide ümberprojekteerimiseks, et meie inimesed saaksid
valla poolt pakutavad teenused kätte ühest kohast.
Oleme ette valmistamas tolmuvabade teede ja asfaltteede investeeringute kava, et juba järgmise
aasta kevadel alustada teede ehitustöid kogu vallas.
Nagu lubasime, hoiame kokku
valitsemiskulusid. Mina volikogu
esimehena palka ei saa, vallavalitsuses töötab kolme abivallavanema
asemel kaks ja planeeritav struktuurimuudatus toob kaasa, et võrreldes
praegusega väheneb uuest aastast
valla ametiasutuste koosseis 31 teenistuskoha võrra (senise 87 koha
asemel 56).
Hea uudis on, et kui sellel aastal
sai Kuremaa loss endale uue katuse,
siis järgmisel aastal saab see EAS-i ja
valla toetusel ka kauni välisfassaadi.
Loodame, et tänasel istungil toetab volikogu selle aasta III lisaeelarvet, et me saaksime sama tempoga
üheskoos edasi minna.

AIVAR KOKK,
volikogu esimees

Jõgeva vald soovib riigilt
Kuremaa terviseradade
alust maad
Jõgeva vald soovib, et riik võõrandaks talle tasuta Kuremaa terviseradade aluse maa. Vallavalitsus otsustas 11. augusti istungil saata
vastava taotluse eelnõu heakskiitmiseks vallavolikogule.
Alavere külas asuvad Kuremaa terviserajad on rajatud osalt riigile kuuluvale mäetööstusmaale, osalt riigi maatulundusmaale.
Mäetööstusmaal asuvale karjäärile on OÜ Kuremaa Enveko saanud
kaevandusloa ehitusliiva kaevandamiseks ning maatulundusmaal
tegeleb metsakorraldustoimingutega Riigimetsa Majandamise Keskus. Terviseradade aktiivne aastaringne kasutus raskendab aga
kõnealuste maaüksuste mäetööstus- ja maatulundusmaana tarvitamist.
Jõgeva valla mõistes on terviserajad olulised terviseedenduse ja
sportimisvõimaluste hoidmise seisukohalt. Kuremaa terviseradade
suur külastatavus eeldab rajatud taristu pidevat arendamist. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on osaleda riikliku rahvastiku tervise
arengukava eesmärkide täitmisel. Nii tuleb omavalitsustel planeerida lähiliikumispaikade võrgustikke ja investeerida liikumist soodustava infrastruktuuri rajamisse. Seoses sellega soovibki vald, et riik
võõrandaks talle terviseedenduse arendamiseks tasuta 6,22 ha suuruse osa Alavere külas paiknevast Metskonna karjääri kinnisasjast ja
38,4 ha suuruse osa Kivijärve külas paiknevast Laiuse metskond 13
kinnisasjast.
Kuremaa terviserajad on märgitud olulise objektina Jõgeva valla
arengukavas ja riiklikus spordi- ja terviseradade registris. Lähiaastatel tuleb investeerida rajavalgustusse ja puhkerajatistesse.
JVT
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Palamusel selgitati välja Paunvere rammumees ja rammunaine
Palamusel toimus 1. augustil spordiklubi Jõusport harrastajate rammusarja etapp, mille käigus selgitati välja Paunvere rammumees ja
rammunaine. Sarja kolmandal ja üksiti viimasel etapil osales rekordarv
võistlejaid: kümme naist ja 21 meest. Võisteldi viiel alal: rehvi kantimises, palgi tõstmises, Timberi raami kandmises, raskuse hoidmises ja
maakivide kandmises. Naistest oli konkurentsitult parim Anni Kurik,
talle järgnesid Kadi Kertu Elias ja Birgit Malm. Ka meesteklassi võitjal
Kristjan Puusepal õnnestus võita kõik alad ja libiseda konkurentide eest
püüdmatusse kaugusse. Teise ja kolmanda koha hõivasid Alar Lehesmets ja Reigo Harkmann.

Et Anni Kurik võitis rammusarja kõik etapid, osutus ta loomulikult
ka sarja võitjaks. Kristjan Puusepal tuli leppida üldjärjestuses kolmanda
kohaga, sest sarja esimesel etapil ta ei osalenud: ta lihtsalt ei teadnud,
et selline sari üldse käivitatud on. Sarja üldvõit läks Alar Lehesmetsale.
Palamuse rammuvõistluse korraldamisele panid teiste hulgas õla
alla Palamuse Kultuur ja Jõgeva vald. Ka harrastajate rammusarja esimene etapp toimus mäletatavasti Jõgeva vallas, täpsemalt Jõgeval Laisholmi pubi juures ning sedagi etappi toetas Jõgeva vald.
JVT

Jõgeva linna kohvikutepäeval oli Eestis esmakordselt võimalus osaleda kabe paarissimultaanil 64-ruuduses kabes. 14 kabetajale andsid simultaani Jõgeva vallavanem Tiit Lääne ja maailma kabeföderatsiooni president Janek Mäggi. Paari peale saavutasid nad ühe
võidu ja neli viiki. Janek Mäggi märkis, et Jõgeva on tuntud nii tugeva kabeklubi kui ka mängijate poolest. Kõik simultaanil osalejad
said tänutäheks valla sümboolikaga meened ning osalejate vahel
loositi välja Valgevene kunstnikus Victoria Valuki maal.
JVT

Kabe Euroopa
meistrivõistluste asemel
tuleb Balti turniir

Harrastajate rammusarja viimasel etapil saavutasid pjedestaalikoha meestest Reigo Harkmann, Alar Lehesmets
ja Kristjan Puusepp ning naistest Anni Kurik, Kadi Kertu Elias ja Birgit Malm. FOTO: RIINA MÄGI

Valmivasse vaatetorni saab soetada nimelise trepiastme
Jõgeval Turu tänavas asuvast kunagisest veetornist saab peatselt
vaatetorn-kogukonnakeskus, mille tippu viib sajaastmeline trepp.
Praegu on soovijail võimalus soetada endale sinna n-ö nimeline
trepiaste.
Kui EELK Jõgeva kogudus oma
Turu tänava maatükil toimetama
asus, räägiti sellest, et sinna kerkib uus kirik. Praegu kasutatakse
rohkem terminit vaatetorn või kogukonnakeskus. „Rajatise esimese
etapi valmides on põhjust rääkida
eelkõige vaatetornist, hiljem, kui
valmivad kaarjad külgosad, saab
teha juttu juba kogukonnakeskusest. Seal saab korraldada ka selliseid üritusi, mis ei hõlma ainult
koguduse oma ringi,“ ütles Jõgeva
koguduse juhatuse esimees Mare
Rosin.
Vaatetorni trepiastmete n-ö
müümise mõtte algatas Riigikogu
liige Aivar Kokk, kes praegu ka Jõgeva vallavolikogu juhib ning kes

on kogudust aegade jooksul nii
mitmeski asjas aidanud. „Trepiastmetel on seinapoolses osas koht,
kuhu saab kinnitada astme omandanud inimese nimeplaadi. Treppi
valgustavad kohtvalgustid on paigutatud nii, et need nimeplaate
kenasti valgustavad,“ ütles Aivar
Kokk. Tema sõnul on trepiastmete müügist laekuvat raha plaanis
kasutada 38 kellaga kellamängu
soetamiseks. Kaunist kellamuusikat on ilus kuulata oma inimestel,
ent kellamängust võib saada ka
omamoodi turismimagnet, eriti
kui hakata korraldama rahvusvahelisi kellamängufestivale.
Kui üksikisik saab trepiastme
omanikuks 300 euro eest, siis
firmal tuleb välja käia 500 eurot. Praeguseks on välja ostetud
kaheksa astet ning niisama palju
on broneerituid. „Tore oleks, kui
enamik astmeid omaniku leiaks,“
märkis Aivar Kokk. Mare Rosin
lisas, et trepiastmete soetamisest

on huvitatud ka sõpruskoguduse
Renko (Soome) esindajad.
EELK Jõgeva koguduse õpetaja Georg Glaase ütles, et kõiki
astmeid siiski müüki ei panda,
vaid kümmekonda neist hakkavad
kaunistama Jõgeva koguduse elus
olulist rolli etendanud inimeste
nimeplaadid. Sellesse valikusse
kuuluvad näiteks talunik Johan
Riives, kes kinkis 1930. aastatel
kogudusele selle maatüki, kus
praegu vaatetorn valmimas, kultuuritegelane Airi Rütter, kes oli
Jõgevale luterliku koguduse loomise üks eestvedajaid, koguduse
head abilised Renko sõpruskogudusest, Maija-Liisa Stahl ja Ilpo
Toivonen jne.
Endine veetorn ja nüüdne vaatetorn on olnud üsna pikka aega
kilesse pakitud ja mida ehitajad
seal all toimetanud on, pole keegi
näinud. Praeguste kavade kohaselt avatakse torn 27. septembril
kontserdiga, millel esineb Tanel

Padar. Külla on oodata vaimulikkonna esindajaid. Kellamängu sel
päeval tornist siiski veel kuulata ei
saa. See ettevõtmine vajab pikemat ettevalmistusaega.
Kui torn avatud, saavad seda
külastada kõik huvilised. Kas üles
pääseb vaba annetusega või kehtestatakse kindla hinnaga pilet,
pole veel teada. Mare Rosina sõnul saab tornis ka jumalateenistusi pidada, näiteks nii, et õpetaja
viibib teisel korrusel ning esimesel
ja kolmandal korrusel olev rahvas
näeb teda ekraanilt.
Nimelise
trepiastme
soetamiseks saab teha annetusi
EELK Jõgeva koguduse kontole
EE601010220239609220
SEB
pangas. Selgitusse palutakse märkida: annetus nimelise trepiastme
jaoks, nimi ja soovitav astme järjekorranumber.

Tänavu 11.–20. septembrini pidi Kuremaa loss võõrustama 64-ruuduse kabe Euroopa meistrivõistlusi. Koroonaviiruse levikust tulenevalt
otsustasid korraldajad, et septembris EM-i ei toimu. Jõgeva kabeklubi
eestvedaja Ülar Poom selgitas, et Rahvusvahelise Kabeföderatsiooni
(IDF) juhtidega nõu pidades ja koroonaviiruse levikut jälgides oli selge, et reisimine on antud olukorras raskendatud ning inimeste tervis
põhiline. IDF esindajad soovisid küll võistlust edasi lükata, ent Jõgeva
kabeklubile need ajad ei sobinud.
„Meil jäi praegu kokkulepe, et kui nad suudavad EM-võistlused sel
aastal mõnes teises riigis sobival ajal ära teha, siis pakutakse meile järgmisel aastal kabe MM-võistluste korraldamist,“ rääkis Poom. Kui see
plaan ei õnnestu, siis lükkub EM järgmisesse aastasse ning toimub juuni
esimeses pooles Kuremaal.
Meie kabetajad siiski tänavu suurvõistlusteta ei jää. Nimelt peetakse
Kuremaal 11.–13. septembrini Balti turniir. Osaleb paarkümmend tugevat kabetajat ja käesoleva aasta meistrid kolmest Balti riigist. „Soovime lähinaabritele pakkuda võistlemisvõimalust. Oma osalemishuvist
on teada andnud Läti meister Guntis Valneris, tema abikaasa, Läti selle
aasta teine koht Antra Valnere ning Läti meister Regina Pironen, Leedu
meister Arūnas Norvaišas ning Eesti tugevamaid kabetajad Arno Uutma
ja õed Merilii ning Triinu Jalg,“ loetles Ülar Poom.
JVT

JVT

Jõgeva koguduses said leeriõnnistuse viis leerilast
12. juulil toimunud apostlite pühapäeva jumalateenistusel said
leeriõnnistuse viis Jõgeva koguduse leerilast Flora Randla, Mai
Puusta, Helina Kabanen, Epp Linnamägi ja Anneli Musta. Koguduse poolt andis õpetaja Georg Glaase uutele täieõiguslikele liikmetele
üle kiriku laulu- ja palveraamatu
ning leeritunnistused. Leeripüha
jumalateenistusel teenis kaasa
diakon Igor Gräzin. Lisaks tänas
kogudus Aivar Kokka tänukirjaga
pikaaegse ja pühendunud töö eest
Jõgeva koguduse heaks.
JVT

1. augustil sõitis Jõgevatrefi motoparaad läbi Jõgeva kesklinna, kus
neid tervitasid sajad linnaelanikud ja motohuvilised. Viimastel aastatel on motomatkajate väljasõit Kuremaa laagrist kulmineerunud
Palamusel, ent pärast viit aastat oldi tagasi Jõgeva linnas.
Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja abivallavanem Aive
Tamm tervitasid motoparaadil osalejaid ning andsid valla poolt üle
kingitused ürituse eestvedajatele Olev Kroonile ja Eigo Ellissonile.
Pärast paraadi sai Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval kuulata
Kolmubus Krisi kontserti.
Jõgevatreff on Eesti suuremaid mootorratturite kokkutulekuid,
mis toimub juba alates 1992. aastast. Üritust korraldab Jõgeva MC.
JVT
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Palamuse lasteaia töötajad rajasid õuealale uusi atraktsioone
Kaks aastat tagasi said Palamuse
lapsed endale uhiuue lasteaia, aga
toona ei võimaldanud eelarve maht
kõike õuealale planeeritut teoks
teha. Me pole end sellest segada
lasknud, vaid istutame jõudumööda puid ja ehitame ise uusi atraktsioone. Nende rajamiseks saime
hulga ideid Lätis õppereisil käies.
Lasteaia õueala täiendamiseks
hakkasime raha koguma möödunud aasta detsembris, kui korraldasime heategevuskohviku ja
jõululaada. Kohvikus olid müügil
lasteaia töötajate küpsetised, laadal pakkusid oma tooteid ka lapsevanemad. Laadal ja kohvikus
teenitud raha eest oli võimalik rajada poriköök, kus saab liivakooke
küpsetada ja porisuppi keeta. Osalt
kasutasime õueala täiendamiseks
ka lasteaia eelarveraha: nii suures
lasteaias ühest poriköögist ei piisa
ning lisaks köökidele tahtsime teha
muidki vahvaid asju. Kokkulepitud
kuupäevaks pidigi iga rühma meeskond esitama oma unistuste õueala
plaani. Seda koostades pidime arvestama ainult oma jõududega

Palamuse lasteaia õuealale rajatud tunnetusrada võimaldab lastel
tunnetada ümbritsevat paljaste jalataldade abil. FOTO: ERAKOGU
ja materjaliga, mida ise hankida
suudame.
Kui koroonakriisist midagi positiivset leida, siis karantiiniaeg sobis
õueala täiendamiseks suurepäraselt. Lapsi oli vähe ja meil kõikidel
oli võimalus tööpäeva sees oma
ideid ellu viia. Labidad lõime maasse niipea, kui ilm lubas. Alustuseks

said valmis kaks tunnetusrada,
mille idee saime Lätist, seejärel
suur liivakast, mille jaoks annetas
palgid ja liiva kohalik saekaater.
Mänguköök sai uue värvikihi ja
valmis euroalustest buss.
Kui senini olime naistega peaaegu ise hakkama saanud, siis edasi
tuli juba meestelt abi paluda. Ühel

palaval pühapäeval liitusidki meiega kolm õpetajate abikaasat. Nende
abiga said valmis kaks porikööki,
lisaks veel üks buss, kiviplaatidest keksuplats, trips-traps-trulli
mängulaud ja ronimisredelid.
Alustasime ka õpperaja loomist,
mille eeskuju saime Berliinist.
Alustasime istutatud puudele nimesiltide paigaldamist ja tervikpildi loomist lasteaia õuealast kui
õppeklassist mängukeskustega.
Ideid ja mõtteid on veel, kogume jõudu ja otsime võimalusi ning
rahastust. Abikäed on alati oodatud. Suur tänu neile inimestele
väljastpoolt lasteaeda, kes meie
ideede teostamisel juba abiks on
olnud! Täname ka oma töökaaslasi
ja nende pereliikmeid! Järgmisel
korral võiks õueala täiendamisest
saada tore ja tegus päev laste ja lastevanemate seltsis. Lapsed on igatahes tehtuga rahul ja õnnelikud.
AIVE TILK ja KÄTLIN LEHMUS,
Palamuse lasteaia
Nukitsamees õpetajad

Palamusel vaadati filme, mis peegeldavad autorite kaasaega
Palamusel peeti 15. ja 16. augustil
Theodor Lutsu 124. sünniaastapäevale pühendatud filmipäevi,
mille korraldajaks oli MTÜ Look.
Sündmuse kuraator, filmiloolane
Jaak Lõhmus valis seekord näitamiseks Theodor Lutsu, Arvo
Kruusemendi, Peeter Urbla ja Ilmar
Raagi linateosed, mis peegeldavad
nende kaasaega. Theodor Lutsu
loomingust sai näha Soomes 1943
valminud spioonifilmi „Varjud
Karjala kannasel“, millel ka melodraama, komöödia ning muusika- ja tantsufilmi sugemeid. Meie
publikule senini tundmatu linateose loomisel oli Theodor Luts üks
režissööridest ja tema abikaasa
Aksella üks stsenaristidest. Tõsi,
filmi tiitrites me Aksella nime ei
näe, vaid seal figureerib tema
asemel keegi Antti Metsalo. Tollal
polnud filmitööstuses veel harjutud, et naine võiks teha ka muud
kui näitlejatööd, seepärast varjus
Aksella pseudonüümi taha.
„Filmi „Noored kotkad“ puhul
on välja toodud, et Theodor Luts
suutis ka tõsistest asjadest kõneldes kerged huumorinoodid sisse
tuua. Sama näeme filmis „Varjud
Karjala kannasel“,“ märkis Jaak
Lõhmus. Tema sõnul saame praegu
vaid oletada, milline oli film algkujul. Nõukogude tsensuuri „käsi“
ulatus vahepeal nimelt ka Soome

Theodor Lutsu filmipäevade peakorraldaja Arne
Tegelmann ja kuraator Jaak Lõhmus filmipäevade
tuleviku üle aru pidamas. FOTO: RIINA MÄGI
ning seepärast ei saagi hästi aru,
millise vaenlase vastu võitlemiseks
filmis valmistutakse ning millise
riigi kasuks luuratakse.
Arvo Kruusementi teatakse eelkõige „Kevade“, „Suve“ ja „Sügise“
autorina, ent tegelikult on ta teinud
teisigi filme. „Naine kütab sauna“
viib näiteks vaataja tagasi 1970.
aastate Nõukogude Eestisse. Villem
Grossi romaanil „Talvepuhkus“ põhineva filmi tegevustik on pealtnäha banaalne: tehases töötav naine
saadetakse kuhugi pärapõrgusse
ettevõtte väliskülaliste jaoks sauna kütma. Ent selle lihtsa süžee

najal avanevad vaataja ees toonase elu eri kihid: suhted töökohal
ja kodus, eri väärtushinnangud,
kaupade defitsiit, nn tõusikluse
teke jne. Jaak Lõhmuse sõnul on
peatselt ilmumas filmi „Naine kütab sauna“ uus DVD, millel saab filmi vaadata ka koos Jaak Lõhmuse,
Arvo Kruusemendi ja peaosalise Ita
Everi kommentaaridega.
Peeter Urbla „Ma pole turist, ma
elan siin“ viis vaatajad tagasi 1980.
aastate lõpu laulva revolutsiooni
aega. Ilmar Raagi nn rämpsfilm
„Tappev Tartu“ karikeeris aga vaimukalt situatsiooni, millesse eesti

film 1990. aastate keskel oli jõudnud: kuna riik tuge ei pakkunud,
seiskus mängufilmide tootmine
enam-vähem täielikult.
Palamuse filmipäevade ajaloole
tehti kummardus sel viisil, et vaadati videolindilt ära Mark Soosaare
ja Aksella Lutsu 24 aasta tagune
vestlus Palamuse muuseumi klassitoas ning Indrek Kanguri portreefilm Jaan-Jürgen Klausist, kes
siinsel lühifilmide konkursil mitu
auhinda võitis.
Tuleva aasta augustis tähistatakse Palamusel Theodor Lutsu 125.
sünniaastapäeva. Kuidas filmipäevade jada pärast seda edasi läheb,
ei oska keegi veel öelda. Viimastel
aastatel kehtinud formaat tundub
tegijate arvates ammendunud olevat. Kui kaugem tulevik on ebaselge, siis lähiaja oma tunduvalt selgem. Peatselt jätkub nimelt kevadel
koroonakriisi tõttu pooleli jäänud
filmiõhtute sari Palamuse muuseumis. Seegi ettevõtmine toimub Jaak
Lõhmuse kuraatorikäe all. 3. septembril vaadatakse Olav Neulandi
mängufilmi „Tuulte pesa“, mis käsitleb sõjajärgset aega Eesti külas.
Kui hästi läheb, saab kohtuda ka
filmi helirežissööri Enn Säde ja ühe
osatäitja Evald Aavikuga.
RIINA MÄGI

Jõgeval avasid kodukohvikud külastajatele
uksed juba viiendat korda
9. augustil avasid uksed seitse Jõgeva kodukohvikut. Mõnus suvine ilm meelitas külalised
kodudest välja hõrgutisi ja suupisteid nautima.
Kuumal suvepäeval pakkus mitmes kohvikus
jahutust kodune limonaad ning õe-venna Pühapäevitaja kohvikus jäätis. Jahutava suutäie
nimel tasus sabas seista. Loomulikult müüdi
kohvikutes vahvleid, keeksikesi, soolaseid
suupisteid ning perenaiste salaretseptide järgi
valminud leiba ja määrdevõid. Hea kõhutäie
kõrvale sai nautida muusikat näiteks Jõgeva
koguduse, Krutskiga kelneri ning Kultuurikohvikus. Linnaraamatukogu kohviku juures
sai raamatulaadalt soetada lugemisvara ning
kuulata Jaana Koppeli esituses luulet.

Jõgeva
Muusikakooli
uue õppeaasta
AKTUSED
kolmapäeval, 2. septembril
kell 14.00 EELKLASS
kell 16.00 PÕHIÕPE I-VII kl.

JÕGEVA MUUSIKAKOOLI

HUVIÕPE

võtab vastu ÕPILASI

TANTSUHUVIALALE
Alates 5. eluaastast

LAULUHUVIALALE
3.- 4. aastased mudilased I
5.- 6. aastased mudilased II

INSTRUMENDIÕPPESSE
Alates 8. eluaastast
Avaldusi on võimalik esitada elektrooniliselt
muusikakooli kodulehe kaudu
www.muusikakool.edu.ee

Info tel. 7721338; 53412776

info@muusikakool.edu.ee

HUVIÕPPE INFOTUND
2. septembril 18.00
Jõgeva Kultuurikeskuses

Hea
tantsuhuviline,
tulemas on
III Eesti Naiste
Tantsupidu!
Kui Sulle meeldib
tantsimine
ja vahva seltskond, siis.........

Folklooriselts Jõgevahe Pere
naisrühmad ootavad oma ridadesse
tantsijaid!

Tunnid toimuvad
E ja N kell 19.00 - 21.00
Jõgeva Kultuurikeskuses

JVT
Raamatukogu kohvikus pakkus külastajatele maitseelamust
Ene Söödi särtsukurk. FOTO: MARGE TASUR

Info telefonidel 53411180, 56632369
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Meelespea patsiendile COVID-19 leviku vältimiseks
Eesti Perearstide Selts on koostanud tegevusjuhendi inimestele, kellel ilmnevad ülemiste hingamisteede
ägedale viirushaigusele omased sümptomid. Tekkinud haiguspuhangud näitavad ilmekalt, kui oluline on iga
üksiku inimese teadlikkus ja vastutustunne kogukonna ees. See, milliseks kujuneb COVID-19 levik Eestis
sügisel, sõltub otseselt igast inimesest ja mõjutab meie kõigi tervist.

MIDA TEHA, KUI TUNNED, ET OLED HAIGESTUNUD?
Haigena püsi kodus!
Eneseisolatsioon on vajalik ka siis, kui Sul on väga kerged hingamisteede ägeda viirushaiguse sümptomid või vaid
üks sümptomitest (näiteks köha, nohu, kurguvalu, palavik).
Võta ühendust oma perearstikeskusega, et Sind suunataks testimisele.
Ära keeldu testimisest! Kui selgub, et Sul on COVID-19, on väga oluline, et enda suhtes saaksid tähelepanelikud olla
ka need inimesed, kes Sinuga lähedalt kokku puutusid. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on
15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit. Need inimesed peavad oma tervise suhtes tähelepanelikud olema
ja sümptomite ilmnemisel kohe oma perearstikeskusega ühendust võtma.
Kui Su terviseseisund vajab täpsustamist, võidakse Sind kutsuda perearstikeskusse vastuvõtule.
Ära karda minna, perearstikeskuses hoolitsetakse selle eest, et nakkusohtlikud ja ilma tõenäolise nakkuseta
inimesed kokku ei puutuks. Haigena kodust väljaspool liikudes kanna maski, järgides seejuures õige maskikandmise
reegleid!
Perearstid suunavad testimisele haigussümptomitega inimesi meditsiinilise näidustuse olemasolul.
Sümptomiteta inimesi perearstid testimisele ei suuna. Kui testimine on vajalik töö tõttu, korraldab testimise
tööandja või leiab inimene testimisvõimaluse, makstes selle eest ise.
Pea meeles, et kuni lõpliku diagnoosini, mille saad perearstilt pärast uuringuid või testimist, ei saa olla
kindel, millise viirusega on tegu.
Sümptomite väljaselgitamisel ja patsiendi seisundi hindamisel saadud esmast infot ei tohi tõlgendada
kergekäeliselt. Haigusnähtudega püsi kodus, sõltumata diagnoosist! Vahel võib test anda valenegatiivse tulemuse,
st inimene on nakkusohtlik, aga test seda ei näita.
Kodus tuleb püsida seni, kuni oled terveks saanud või kuni perearst on öelnud, et Sa pole enam nakkusohtlik.
Kui enesetunne ja töö iseloom seda võimaldavad, võib loomulikult teha kaugtööd.
Köhal ja/või nohul on peale nakkushaiguste ka muid põhjuseid ning seetõttu ei pruugi köhiv või aevastav
inimene olla tingimata nakkusohtlik.
Seetõttu ära kritiseeri inimest, kes avalikus kohas nuuskab, köhib või aevastab, kui ta järgib hügieenireegleid.
Iga inimene vastutab oma tervisekäitumise eest ise. Tuleb mõista, et iga üksikisiku käitumine mõjutab meid kõiki.
Olgem hoolivad ja vastutustundlikud!

Eesti Perearstide Selts

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed
saavad võimaluse arendada oskusi tasuta
rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel
Alates 17. augustist on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud
piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel
ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel
kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised
saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.
Ühtekokku pakub Coursera ligi 300 erinevat inglise keelset kursust
rahvusvahelistelt ülikoolidelt ja suurettevõtetelt, mille lõpetamisel on
võimalik saada ka vastav sertifikaat. Digiõppe platvormi valikust leiab
nii tulevikus vajalikke üldoskusi arendavaid kursusi, nagu digitaalne
kirjaoskus, projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka näiteks
spetsiifilisemaid kursusi, nagu pilvetehnoloogia haldamisega seotud
oskused, arvutimängude arendamine või meditsiiniline neuroteadus.
Erineva pikkusega kursustel saab uuendada ka töö otsimiseks vajalikke
oskusi ning teadmisi vaimse tervise hoidmisest.
„Julgustame kõiki õppimisest huvitatuid ka ennast kuni septembri
lõpuni registreerima ning kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuma, sest praegune tasuta võimalus õppida kehtib vaid aasta lõpuni.
Piiratud pole ka läbitavate kursuste arv, kuid registreerituna tuleks
kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuda, et mitte kaotada kohta
kursustel. See on kahtlemata hea võimalus oma oskuste arendamiseks
ja ka vastava sertifikaadi saamiseks peale kursuste lõppu, millega oma
võimalusi ja väärtust tööturul suurendada,“ sõnas sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich.
„Oskuste arendamine on oluline kõigile inimestele, et olla paremini
valmis muutusteks, mida tuleviku tööturul vajatakse. Kindlasti pakub
väljakutseid ka COVID-19 kriisist väljumine, mistõttu on oluline, et ka
täiskasvanueas jätkatakse oma oskuste arendamist. Täiskasvanud on
vägagi õpihimulised, mida näitab meie iga-aastaste kutse- ja kõrgkoolide kaudu pakutavate tasuta kursuste populaarsus," rõhutas haridus- ja

teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.
Suur hulk Coursera pakutavaid kursusi on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast, mis võimaldab inimestel omandada
algteadmisi ja ka vajalikke oskusi tõendavaid sertifikaate IT-ametites
töötamiseks. „Kõrgemaid ja erialaseid IKT-oskusi on vaja üha rohkem
kõigis majandusharudes, et hoida oma tänast töökohta või liikuda
tasuvamale tööle. COVID19 kriis ja selle tööturu järelvõnked on suurepärane tõuge, et ennast panna proovile ja omandada tulevikukindlaid
teadmisi ja oskusi – sealhulgas just veebipõhiselt ehk kaugteel, mis
on samuti selle kriisiga tõusnud vajaduseks ja saanud harjunumaks,“
julgustas kursustel osalemist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut. „Eesti majanduse vaatest on kriisi
najal ümber- ja täiendõppele hoo andmine võimaluseks tulevasele
majanduskasvule alust rajada.“
Tasuta kursuseid pakub Coursera inimestele riigi vahendusel, seetõttu haldavad Eesti ligipääsu neile sotsiaalministeerium ja haridus- ja
teadusministeerium ning infot jagavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning töötukassa, kes aitavad vahendada neid
kriisi tõttu tööturul enam kannatada saanud inimestele. Kursustele
ligipääsuks tuleb end haridusportaalis registreerida.
Coursera platvormil on 300 kursust ülikoolidelt ja ettevõtetelt,
muuhulgas pakuvad seal kursusi ka Yale, New York University, Google
ja IBM. Koostööd on alustatud juba mitme riigiga, näiteks Läti, Kreeka,
Austraalia ja USA osariikidega.
Riikide ülesanne on programmi hallata ning edastada info kursuste
kohta kriisi tõttu tööturul kannatada saanud inimestele, kes võivad olla
töötud, töökaotamisohus või kriisis kannatada saanud valdkondade
töötajad või ettevõtjad.
Täpsem info kursuste kohta haridusportaalist: https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/tasuta-veebip%C3%B5hised-kursused-courseralt
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Valitsus muutis COVID-19
liikumispiirangutega
seotud korraldusi
Valitsus otsustas 18. augustil muuta COVID-19 leviku tõkestamiseks välja antud liikumispiirangutega seotud korraldusi. Muutuvad
muu hulgas kõrge nakkuskordajaga riikidest reisimisega seotud
isolatsiooninõuded, samuti siseruumides kultuurivaldkonna ning
avalike ürituste ja konverentside korraldamisel ruumitäituvuse
mahupiirangud ja ühtlustatakse desinfitseerimisnõudeid avalikes
kohtades.
Peaminister Jüri Ratas tõdes, et pärast eriolukorda on riik valmis
koroonaviiruse levikule reageerima paindlikult ja lokaalselt, et mitte
sulgeda tervet ühiskonda. „Peamine väljakutse on õppida inimeste
tervist ohustava viirusega koos elama, mis tähendab siiski vastutustundlikku ning enda ja teiste tervisest hoolivat käitumist,“ ütles
ta. „Selleks et uutes oludes igapäevane elu ei seiskuks, peame kõik
hoidma enda ning meid ümbritsevate tervist. Riigina püüame luua
raamistiku, kus iga inimese hoolsa käitumise ja ürituse korraldajate
pingutuste abil saab ühiskond reegleid täites jätkata tavapärast elu.
See tähendab, et meil oleks võimalik külastada teatreid, kinosid,
kontserte, konverentse, avalikke üritusi. Samuti peab jätkuma koolielu võimalikult sarnaselt sellele, millega harjunud oleme.“
Valitsuse korralduse muutmine seoses suurüritustega
Valitsus näeb ette võimaluse kehtestada oma otsusega erandeid
spordivõistluste ja -ürituste ning avalike ürituste korraldamiseks.
Erandi kehtestamine on mõeldud suurürituseks, mis ületavad praegu kehtestatud välis- ja sisetingimustes osalejate arvu piirmäära
ehk vastavalt siseruumides 1500 ja välitingimustes 2000 osalejat.
Terviseamet võib rakendada sellistel üritustel osalejatele liikumisvabaduse piiranguid ning viiruse leviku ennetamiseks võidakse
rakendada ka muid lisameetmeid. Valitsus saab otsustada sellise
erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huvi korral.
Samuti peab selle ürituse korraldamiseks olemas olema kohaliku
omavalitsuse seisukoht ning ürituse korraldajaga peab olema läbi
rääkinud terviseametiga, kuidas maandatakse nakkuse leviku riskid.
Valitsuse korralduse muutmine reisimisega seotud eneseisolatsiooni ja töötamise kohta
Alates 1. septembrist on võimalus negatiivse COVID-19 testitulemuse korral riskiriikidest tulles minna tööle juhul, kui see on
vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse
test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivse
testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb
mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi
tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne,
saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu
pärast kahte negatiivset testi 14-päevane eneseisolatsioon, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes testi ei tee.
Testimisega seotud vabastust ei ole võimalik saada EL-i ühtse
nimekirja välisest kolmandast riigist töötamiseks ja õppimiseks
tulnud inimestele. Endiselt ei kehti reisimisega seotud 14-päevane liikumisvabaduse piirang olemasolevatele eranditele, näiteks
välisdiplomaatidele, elutähtsate teenuste osutajatele, reisijate- ja
kaubaveoga seotud töötajatele jt. Varasematest eranditest peavad
töötamiseks testi hakkama tegema riigipiiri ületamisel välismaalased, kelle tulek Eestisse on seotud siin tegutseva ettevõtte seadme
hooldamise või muu hädavajaliku tööga, kui see on vajalik ettevõtte
tegevuse tagamiseks.
Valitsuse korralduste muutmine seoses kultuuri- ja avalike
üritustega
Siseruumides ei kohaldata kuni 50-protsendilise täituvuse piirangut teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele tingimusel, et
kogu publikule on tagatud statsionaarsed istekohad. 50-protsendi
piirangu erand ei laiene üritustele, kus kasutatakse ajutisi istekohti.
Koolid
Valitsus otsustas kaotada haridusasutustele kehtinud piirangud,
mida uuel kooliaastal hakkavad asendama haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad soovitused. Otsuse kohaselt ei kehti siseruumides
kuni 50-protsendilise täitumuse nõue ning inimeste arvule seatud
piirangud enam põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, aga ka täienduskoolitusasutustes, huvikoolides, avatud noortekeskustes, noortelaagrites ja õpilasmalevates.
Piirangud ei kehti ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel ning
mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamisel.

Kriisi infotelefon 1247
Välismaalt helistamisel
kasuta +372 600 1247
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1000 aastat Vaiga
Kassinurme linnust
aastapäevaüritus toimub 12. septembril 2020
kell 11 Kassinurmes

Linnuse ning linnuste ajaloost jutustab arheoloog ja Tartu Ülikooli
õppejõud Ain Mäesalu
Tantsulisi vahepalu esitab Jõgevahe Pere
Lõõtsa mängib Romet Allingu
Päeva juhib Kristjan Häggblom

Muuseumiöö „Öös on aega“
29. augustil Jõgeva vallas

Näidislahinguid ning muistseid tegemisi tutvustab Mõõgavõitlusselts
Toimuvad erinevad õpitoad:
Korvipunumise ning laastust kaunistuste õpituba (tasuline) jm.
Toimub muistse käsitöö laat
Avatud on näitus: Kassinurme läbi aastakümnete.

• Betti Alveri muuseum avab uksed kell 18
Kell 19.00–20.30 räägib Andero Uusberg emotsioonide
mõjust meie ajatajule
Kell 20.30–22.00 on aeg valmistada Marika Hüti
töötoas nutika koostisega suupisteid (Olemari
talu). Kohviku külastamiseks ja suupistete töötoas
osalemiseks võtta kaasa ~ 7–8 € sularaha. Lisaks
saab osta Olemari talu (kitsepiima)tooteid.
• Paduvere talumuuseum avatud kell 18–22
Esmakordselt on külastajatel võimalik tutvuda ka
värskelt renoveeritud meiereihoonega Pedja külas.
• Laiuse õlemuuseum on avatud 18–23
Tasuta ekskursioon kahel korrusel Aime Langi
valmistatud õlest ja kasetohust ehete püsinäitusele.
Soovi korral saab valmistada endale õlest seinapildi.

Vaata lisa: muuseumioo.ee

Anatoli Makarevitši foto

Toetajad: Jõgeva Vallavalitsus ja Palamuse Metsaselts

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas

Sulev Luht 85

ETENDUS
22.09 kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus „Vahtramäe Emil“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 9 €.
29.09 kell 19 Andres Dvinjaninovi monokomöödia „Vanuse viiskümmend varjundit“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 15/17 €.
MUUSIKA
12.09 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert „Kaunimad lemmiklaulud me elus“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse
20/23 €.
13.09 kell 15 vanavanemate päeva kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb Jüri Homenja. Pääse: 5 €.
NOORED
28.08 kell 16 huvialade mess ja „Tere, kool“ pidu Jõgeva kultuurikeskuse pargis ning välilaval. Halva ilma korral kultuurikeskuses. Kell 19 JJ-Street tantsijad, kell 20 Reket. Üritus on kõigile
tasuta! Noored viib koju kell 21.15 tausta buss liinidel: Jõgeva-Vaimastvere-Torma-Sadala ja Jõgeva-Laiuse-Kuremaa-Palamuse-Kaarepere.
LAAT
29.08 kell 19–03 ööbazaar muinastulede ööl Torma mõisakompleksis
19.09 kell 10 sügiskeskus Palamuse avamine ja nunnunäitus
laululava pargis (halva ilma korral rahvamajas)
SPORT
29.08 kell 10 Valla Volle 2020 Torma staadionil. Info 520 2235
Aarne Neimann.
19.09 kell 12 sangpommivõistlus Tootsi Kivi Palamuse gümnaasiumis
MUUSEUMID
29.08 kell 18–22 muuseumiöö Betti Alveri muuseumis
29.08 kell 18–22 muuseumiöö Paduvere talumuuseumis
29.08 kell 18–23 muuseumiöö Laiuse õlemuuseumis
KOGUDUSED
30.08 ja 6., 13., 20., 27.09 kell 11 jumalateenistused Jõgeva
kiriklas
NÄITUSED
31.08–30.09 humoorikate piltide fotonäitus Johannes Haavalt
Jõgeva linnaraamatukogus
01.–29.09 Natalja ja Sergei Tumanovi näitus "Peipsimaa kultuuripärand läbi käsitöö" Palamuse muuseumis
09.08–30.09 raamatukogu töötajate kohvitasside väljapanek
„Kohvitassid ajast aega“ Jõgeva linnaraamatukogus
01.–30.08 Palamuse muuseumi tulmenäitus „Ajas on asju“. Näituse pilet 2 €.
03.–30.08 Viktoria Valuki (Valgevene) maalide näitusmüük
„Art Cocktail“ Jõgeva kultuurikeskuses
04.06–30.09 näitus Eesti rahvatantsu emast Anna Raudkatsist
„Kanname südames Tuljaku tuld“ Torma rahvamajas
10. septembrini on Jõgeva kunstikooli õpilase Elar Küti näitus
„Loomad ja looming" Jõgeva spordihoone Virtus fuajees

Äsjasel taasiseseisvumispäeval
tähistas 85 aasta juubelit Jõgevamaa teenekas spordimees
Sulev Luht. Oma säravamad
tulemused saavutas ta aastatel
1965–1980 tõstmises, hiljem
kujunes tema põhialaks kabe.
Suuri teeneid on tal ka spordielu
korraldamisel ja kajastamisel.
Sulev Luht on pärit Viljandimaalt Pilistverest. Spordiga,
täpsemalt maadlusega hakkas
ta tegelema Tallinna kaubanduskoolis õppides. Tõstespordist huvitus ta tõsisemalt sõjaväes aega teenides, regulaarset tõstetrenni hakkas aga tegema alles 23-aastaselt
Põltsamaal Villu Ojassalu käe all. Viieteist aasta jooksul (1965–1980)
kuulus Sulev Luht Eesti tõsteparemikku. Ei maksa unustada, et meie
tõstmisel olid siis head ajad ning edu tiitlivõistlustel kergelt sülle ei
pudenenud. Oma tõstjakarjääri jooksul võitis Luht Eesti meistrivõistlustel kärbes- ja sulgkaalus kokku 14 medalit, sealhulgas viis
kulda, neist neli mitmevõistluses ja ühe 1977. aastal üksiktõstete
meistrivõistlustel tõukamises.
Oma teadmisi on Sulev Luht teistelegi edasi andnud: aastatel
1965–1968 oli ta spordiühingu Jõud Jõgeva rajooninõukogu tõstetreener. Ta on edendanud spordielu mitmes ettevõttes, näiteks
Jõgeva EPT-s, Bolševiku kolhoosis ja Jõgeva metsamajandis, ning
kirjutanud sporditeemalisi sõnumeid maakonnalehele. Spordiühing
Jõud nimetas ta 1986. aastal oma auliikmeks.
Sulev Luht on hea näide sportlikust pikaealisusest. Kui tõstepõrandal rassimiseks aastaid liiga palju kogunes, leidis ta endale
sportliku väljundi kabes ning jõudis selgi alal palju ära teha – nii
mängijana kui ka võistluste korraldajana.

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Kuremaa ujulakompleks avab uue
hooaja 5. septembril kell 10.00.
Üldsaunad on soojad nädalavahetusel
kella 10st ja tööpäevadel kella 18st.
Ujula/spa avatud: E kell 14–22
T–P kell 10–22
Täpsem info: www.kuremaaujula.ee

Maagaasi müük
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Õnnitleme teenekat
spordimeest juubeli puhul!

Õnnitleme augustikuu
juubilare!
Maidu Erikson
Heino-Valdu Põldoja
Johannes Liivak
Albert Michelson
Tiit Reidolf
Karin Lumiste
Liidia Int
Imbi Persmann
Laine Koppel
Reet Haljas
Gisela Saar
Ain Tarum
Mare Kannumäe
Vello Sõster
Risto Artturi Viljanen
Toivo Kull
Milvi Mettik
Vaike Koll
Uudo Peets
Tiiu Sirel
Gennadi Solovjov
Helmi Puusta
Malle Jukk
Aino Reinold
Helvi Tenisson
Sulev Luht
Marta Zarubina

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende
vanemaid!
Sille Rillo
Hugo Hannes Allik
Karl-Sander Veskimäe
Artur Kivi
Della Laumets
Maiken Lõhmus

18.07.2020
02.08.2020
02.08.2020
02.08.2020
03.08.2020
10.08.2020

Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
toimub neljapäeval, 17. septembril kell 11.00
Jõgeval Ristiku 3 Puuetega Inimeste Kojas.
Päevakorras olevad teemad:
• Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite
keskus KADRIMARDI Tallinnast
• Erinevatest kuuldeaparaatidest ja nende
sobivusest (lektor Vaegkuuljate liidust)
• Eesti Rahva Muuseumi kollektiivsest külastamisest
• Liikmemaksude tasumine
Ootame kõiki ühingu liikmeid ja ka neid, kes
sooviksid astuda ühingu liikmeks.
Meie ühine eesmärk – pikendame koos
tervena elatud eluaastaid.
KOHTUMISENI!
Urmas Vasemägi, juhatuse esimees 5345 7405.
Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite
keskusest KADRIMARDI 511 5340.
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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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Kai Rähn
Vello Lillis
Asta Leiten
Linda Saar
Vaike Madisson
Jaak Orgma
Milve Aasma
Villem Sukk
Alvi Ilves

14.01.1945–29.07.2020
11.06.1944–01.08.2020
06.02.1942–02.08.2020
09.03.1940–04.08.2020
07.12.1958–06.08.2020
28.09.1947–09.08.2020
05.04.1931–10.08.2020
15.02.1945–11.08.2020
05.07.1931–12.08.2020

