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Koroonaviirus mõjutas ka põllumehi

Kuremaa mõisa peahoone
ahi peitis endas üllatusi

Lillemäe talus kasvatatakse gallovei tõugu lihaveiseid, kelle iseloomulikeks tunnusteks on sarvede
puudumine ja ümber kere jooksev valget salli meenutav vööt. FOTO: MARGE TASUR
Oleme vallalehe varasemates
numbrites uurinud, kuidas läheb
koroonakriisi tingimustes meie
toitlustus-, majutus- ja aiandusettevõtetel. Seekord rääkisime
põllumeestega. Mõnda neist on
eriolukord ja sellest tulenev mõjutanud rohkem, mõnda vähem.
Vaimastveres tegutseva Lillemäe talu peremees Tarmo Sein,
kes kasvatab Eestis suhteliselt
vähe levinud gallovei tõugu lihaveiseid, ütles, et tema tegevust
mõjutavad praegu kõige rohkem
suletud piirid. Tema eesmärgiks
on müüa võimalikult palju loomi
tõuloomadena nii kodu- kui ka
välismaale, ent piiri taha loomade viimine on praegu takistatud.
„Erinevaid lihatõugu noorloomi
küsitakse Eestist nii Kasahstani
kui Türki, aga transporditakistuste tõttu on tehingud ootel ja
tegemata. Ühe Läti karjakasvatajaga oli plaanis ka minul pullide
vahetus, aga seegi ettevõtmine
tuli pausile panna,“ sõnas Tarmo
Sein. Eesti Lihaveisekasvatajate
Seltsi liikmena teab ta, et piiride
suletus on probleemiks ka paljudele teistele karjakasvatajatele,
kes loomi n-ö elu peale müüvad.
Lillemäe talu karjas on hetkel 171 gallovei tõugu lihaveist,
kelle iseloomulikeks tunnusteks on sarvede puudumine ja
ümber kere jooksev valget salli
meenutav vööt. Eriti Kärdes, kus
on osa talu karjamaid, jätavad
möödasõitjad tihti auto seisma,
et omapärase välimusega loomi
niisama uudistada või pildistada. Ehkki taluniku eesmärk on,
nagu öeldud, eelkõige tõuloomi
müüa, tuleb osa müüa ka lihaks.
„Igast järglasest lihtsalt ei kasva

sellist isendit, kes vastaks sajaprotsendiliselt tõutüübile ja sobiks edaspidi ammlehmana karjas pidada. Pullide valikul peaks
olema eriti hoolas. Ristandid on
natuke tugevama tervisega, kuid
minul on enamuses puhtatõulised loomad,“ sõnas Tarmo Sein.
Lillemäe lihaloomi on müüdud Märjamaa lihatööstusse,
mis on spetsialiseerunud kodumaise maheda veise- ja lambaliha töötlemisele. Kui kusagil
paremat hinda pakutakse, on
võimalikud ka teised variandid.
Eestis süüakse suhteliselt vähe
veiseliha. Küsimusele, kas seda
tingib ostja maitse-eelistus või
liha hind, vastas Tarmo Sein, et
tema arvates pigem hind. Kui
ta kümmekond aastat tagasi lihaveiseid kasvatama hakkas,
oli veiseliha tarbijaid näiteks
tunduvalt vähem. Vahepeal, kui
inimeste jõukus on kasvanud, on
neid ka juurde tulnud. Tootjale
makstav hind on samal ajal paigal tammunud. Üheks põhjuseks
on see, et oleme üks osa suurest
Euroopa ühisturust ja paljudes
teistes riikides toetatakse põllumajandust märksa rohkem.
Kuna sisetarbimist on vähe,
kipub veiseliha üle jääma ja lihatööstused saavad hinda dikteerida. Aga see on probleem ka
muul, mitte ainult koroonakriisi
ajal.
Lillemäe talu igapäevast tööd
koroonakriis peremehe sõnul
eriti pole puudutanud. Loomad tahavad ju süüa nii eri-,
häda- kui ka tavaolukorras. Ka
võõrtööjõu Eestisse tuleku võimalikkus või võimatus seda talu
ei mõjuta, sest kogu töö tehakse

ära oma jõududega. „Nii et elame edasi,“ sõnas Tarmo Sein.
Laiuse Põllumajanduse Osaühingut juhib möödunud aasta
oktoobrist juhatuse liige Kristjan
Rebane. Juhirolli võttis ta üle
teenekalt Tiit Maripuult. Olles
aga Laiuse POÜ-s juba kuus-seitse aastat töötanud, polnud rollivahetus väga keeruline.
Laiuse POÜ jaoks on praegu
kõige suurem probleem piima
hind. Kui poes on piim ja piimatooted müügil sama hinnaga kui
varem, siis tootjatele on hakatud
toorpiima eest vähem maksma. Laiuse POÜ kari on umbes
tuhandepealine, piimaandjaid
on ligikaudu 500, ülejäänud on
noorloomad. Laiusel toodetud
piim viiakse enamasti Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu vahendusel Leetu, aga sealsed töötlejad on viimasel ajal
hinda umbes 15 protsendi võrra
langetanud. Mõnda aega saab
seda kompenseerida kulusid
piirates või reserve käiku lastes:
näiteks noorloomi müües või
piimaandjaid jõulisemalt karjast välja praakides. Järgmises
järjekorras tuleb kõne alla laenu
võtmine. Aga kui selline hind
kaua püsib, tuleb hakata karja
vähendama või inimeste palku
kärpima. „Praegu me nii drastiliste sammude peale ei mõtle,
sest mõningaid varusid veel on,“
ütles Kristjan Rebane. Tema sõnul oleneb nüüd palju sellest,
milliseks kujuneb vilja-aasta.
Laiuse POÜ kasvatab ka teravilja ja õlikultuure ning kui need
head saaki annavad, saab nende arvelt piimatootmise miinust
mingil määral katta.

Samas usub Rebane, et piimahind võib veelgi langeda,
sest nii Eestis kui ka piiri taga on
piimatoodete, eriti kallimate piimatoodete (näiteks juustu) tarbimine vähenenud: inimeste sissetulekud on napimad ja toituda
püütakse odavamalt. See trend
puudutab valusalt nii Eestit kui
ka Leedut, sest mõlemad riigid
veavad palju piimatooteid välja.
„Toorpiima hind ongi tegelikult
üsna sarnane nii Leedus kui ka
Eestis, nii et suurt vahet pole,
kuhu piim viia,“ arvas Laiuse
POÜ juht.
Võõrtööjõu Eesti piiri taha
jäämine ei ole selle firma jaoks
probleem, sest töötajad on enamasti kohalikud. Praegu on tööl
üks ukrainlane, maksimaalselt
on neid olnud kaks. Küll aga tekiksid probleemid siis, kui oma
töötajad haigestuksid. „Aga
meie inimesed on igati mõistlikult käitunud ja nakatumist vältinud. Jõgevamaal on olnud üldse vähe viirusega nakatunuid,“
ütles Kristjan Rebane.
Ka Jõgeva külje all tegutseva
AS-i Perevara juhatuse liige ja
juhataja Alo Teder tõdes, et neil
võõrtööjõu Eestisse tuleku keelu
tõttu midagi tegemata ei jää, sest
töötajad on leitud kohapealt. Perevara ei mõjuta ka piima madal
hind, sest piimakarja ei pea nad
juba aastaid. „Kevadine ilm on
olnud superhea: vili on saanud
hästi võrsuda ja juurduda. Nii et
loodan head vilja-aastat,“ ütles
Alo Teder.
RIINA MÄGI

Kuremaa mõisa peahoonest kõrge kahhelahju otsast toodi hiljuti alla
puust kast väärtusliku kraamiga: hoone interjööri kaunistavate stukkdekoori originaalelementidega. „Teadsime juba umbes aasta aega,
et see seal on, aga nüüd võtsin ühel päeval kätte ja tõin alla,“ ütles
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus haldusjuht Ivo Kiis.
Oletuste kohaselt olid stukkdekoori originaaldetailid ahju otsas
olnud mõisahoone 1986. aasta põlengu järgsest remondist alates
ning arvatavasti valmistati nende järgi vormid, mille abil valati tules
kannatada saanute asemele uued kaunistuselemendid.
Stukkdekoori on Kuremaa mõisa peahoone interjööris kasutatud
mitmel pool: laes, uste kohal, ahjude küljes jne. „Mõnel kaunistusel on
küljes krohvialuse roomati jäänuseid. See viitab sellele, et tegemist on
tõesti kasutusel olnud originaaldetailidega,“ sõnas Ivo Kiis. Väärtusliku
kasti sisu revideerides avastas ta, et õie- ja lehemotiivid, mis saali lae
sakk-karniisi kaunistavad, olid algselt värvilised: õied õrnalt kollakad
ja lehed rohekad. Nii et saali lagi polnud sugugi ühtlaselt valge, nagu
praegu. Üks õis serveeris aga veel eraldi üllatuse: see polnud üldse
stukist ehk kipskrohvist, vaid puidust. Ilmselt vajas õis kunagi asendamist, ent uue valamiseks polnud millegipärast aega või võimalust.
Ja nii tehtigi see käepärasest materjalist ehk puidust. Kui arvestada,
et saali lagi on viis meetrit kõrge, ei hakanud väike „valskus“ tõenäoliselt kellelegi silma. Isegi lähedalt vaadates on stukkõiel ja puitõiel
keeruline vahet teha.
Ivo Kiis tõdes, et kaks aastat tagasi, kui mõisahoone vestibüüli
restaureeriti, polnud kellelgi väärtusliku sisuga kasti olemasolust
aimugi. „Vestibüülis polnud kaunistusi üldse säilinud. Et uksepealset
karniisi taastada, võeti ühe saaliukse kohalt karniisidetail alla ja tehti
selle järgi vorm. Kui oleksime teadnud, et originaaldetailid ahju pealt
võtta on, poleks seda teha vaja olnud,“ märkis Ivo Kiis.
Tema sõnul on mõisa peahoone välisilmes ehedat ja originaalset
suhteliselt palju säilinud, sisekujunduses aga märksa vähem. Seda
suurema väärtusega on leitud stukkdekoori originaaldetailid. „Võib
arvata, et kunagi oli see hoone kunsti ja muud ilu otsast otsani täis.
Mingil määral annavad sellest tunnistust ka kaks hoone interjööri
kujutavat fotot, mis tänini säilinud,“ ütles Ivo Kiis ja lisas, et ehedat
ja originaalset võib välja tulla ka seinte sondeerimise käigus. Seda
tööd on paraku tehtud ainult vestibüülis, teiste ruumide seinad on
uurimata.
Ahju otsast leitud stukkdekoori detailid on plaanis tolmust puhastada ja mõisa muuseumituppa välja panna, kus kõik huvilised neid
näha saavad. Retkel ahju otsa avastas Ivo Kiis aga veel ühe põneva
asja: paiga, kuhu kunagised ahjumeistrid 1899. aastal oma nimed olid
jäädvustanud. Sellele põnevale leiule igaüks ligi ei pääse, ent Ivo Kiisi
tehtud foto vahendusel saavad huvilised sedagi näha.
Klassitsistlikus stiilis Kuremaa mõisa peahoone on ehitatud aastatel
1836–1843. Kunagi Oettingenide perekonnale kuulunud mõis riigistati 1919. aastal ning aastakümneid tegutses seal põllumajanduslik
õppeasutus. 2005. aastast kuulub mõisa peahoone Jõgeva vallale.
JVT

Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
haldusjuht Ivo Kiis näitab Kuremaa mõisa peahoone
stukkdekoori originaalelemente, mis tulid välja kõrge
kahhelahju otsa asetatud kastist. FOTO: RIINA MÄGI
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Ettepanek, millest ei
saanud keelduda
Elus tuleb ette olukordi, kus
tehtud ettepanekust ei saa keelduda. Nii juhtus ka minuga, kui
mulle tehti pärast viimaseid KOV
volikogude valimisi ettepanek
asuda uue ühendvalla abivallavanemaks. Olles töötanud 25
aastat koolijuhina ja 11 aastat
spordikooli juhina tundsin minu
kureerida antud haridus- ja
spordivaldkonda ning meie valla
erinevaid piirkondi üsna hästi.
Ettepaneku võtsin vastu ees ootava eneseteostuse väljakutsena.
Ühinenud viis erineva tausta
ja ootustega piirkonda tuli liita
ühiseks Jõgeva vallaks. Kõik ligemale 40 allasutust tuli panna
käima ühes taktis. Eriti keeruline oli Saduküla piirkonna järele
aitamine, sealses lasteaias polnud lastel isegi õigeid voodeid,
kus lõunauinakut teha. See aeg
on olnud väga põnev ja töine.
Esimesel aastal ei möödunud
päevagi, mil poleks ikka ja jälle osaks saanud mõni üllatus.
Kõike pidime ise avastama ja
leidma parimad lahendused.
Mulle võimaldatud kahe ja poole aastaga on olukord stabiliseerinud. Kuni maikuu alguseni valitses asjalik töömeeleolu.
Siis hakkas juhtuma, kõigepealt
lagunes koalitsioonis olev SDE
fraktsioon ja järgnesid ärahüppajad ka kesk- ja reformierakonna fraktsioonist. Äramineku
põhjused ikka isiklikud ambitsioonid. Koalitsioon ei lagune
kunagi opositsiooni tegevuse
tulemusel, vaid alati ja ikka sisemiste erimeelsuste tõttu.
Tegelikult tulingi abivallavanema ametisse enda arvates vaid
aastaks, arvestusega, et kui asi
edeneb, siis ka väljakutse lõpeb.
Peagi selgus aga, et ühendvalla
käivitamisega on probleeme rohkem, kui võis arvata. Nüüd ootab
meid ees umbusaldushääletus.
Mina olen otsustanud lahkuda
umbusaldushääletuse tulemustest sõltumata. Ma tänan meie
valla haridus-, kultuuri-, spordija noorsootöö suunanäitajaid,
meie haridus- ja kultuuriosakonna väga ühtset ja tulemustele orienteeritud naiskonda.
Teiega koostöö oli suurepärane
ja üksteist mõistev. Ma tänan
asjaliku koostöö eest meie munitsipaalasutuste juhte. Loodan,
et sain teie asutuste arengule
kaasa aidata. Ma tänan kõikide
nende asutuste väga rohkearvulist töötajate peret. Suured
tänud meiega koostööd teinud
arvukatele kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜdele. Loodan, et

4. juuni 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Umbusaldamine on poliitikas tavaline nähtus

saan ka edaspidi olla uhke meie
asutustes ja MTÜdes tehtava
tunnustust vääriva hea töö üle.
Tegelikult olen otsinud võimalust lahkumiseks juba terve
aasta. Usun, et tänases situatsioonis ei kõla see usutavalt, aga
nii see on. Kahjuks ei leidnud ma
aga head võimalust ja eriolukorras ei olnud see kindlasti võimalik. Nii nagu juba teatasin, olen
saanud ennast teostada ja minu
missioon on lõppenud. Kindlasti
mõjutab seda ka meie väga jäik
ühinemisleping, milles muudatuste tegemiseks volikogu luba
ei andnud. Ühe asjaga ma ei olnud arvestanud. Nimelt sellega,
et meie hulgas on inimesi, kes
kunagi ja mitte millegagi ei ole
rahul. Sotsiaalmeedias levivad
kommentaarid on ikka väga
solvavad ja töötahet kindlasti ei
soodusta. Kui juba kuu aega arutatakse selle üle, mis koolides
üle jääva toidurahaga tehakse,
eks ikka vallajuhid söövad selle ära, teevad grillipidusid jne,
siis see kriibib ikka hinge küll.
Kinnitan, kogu raha kasutatakse
vaid õpilaste toitlustamiseks. Või
seda, et oodatakse endiste karjäärikommunistide taandumist
võimult. Ma ei tea, keda selle all
mõeldakse, kinnitan teile, mina
ei ole kunagi kuulunud ei EKP
ridadesse ega isegi komsomoli
mitte.
Soovin igale Jõgeva valla kodanikule sallivust, hingerahu
ja tegelemist rohkem oma pere
asjadega, kui vallavalitsuse arvustamisega. Igal vallavalitsuse
tegevusel hoiab silma peal volikogu opositsioon.
Artikkel on kirjutatud 25. mail
2020

Umbusaldamine on Jõgevamaal
küllaltki tavaline nähtus, seda
nii enne haldusreformi kui ka
pärast seda. Küll on umbusaldamise põhjuse otsimine kaunis
keeruline tegevus. Kes iganes
14. mai volikogu istungil vallavanema, vallavalitsuse ja volikogu esimehe suhtes sisse antud umbusaldusavalduse teksti
valmis kirjutas, teab ju ise ka,
et tõtt selles kirjatükis eriti pole
ja ka ilukirjanduslik väärtus on
kaheldav. Lihtsam oleks ju olnud
kirjutada, et nina on valele poole
kõver või lipsu toon ei sobi silmade värviga. Mind on ka Jõgeva
linnas umbusaldatud, aga siis oli
see vähemalt asja eest, iseasi, kas
õige asja eest. Ajalugu teatavasti
kordub, kordub farsina.
Ajaloost ongi hea paralleele otsida. Mulle meenus
1917. aasta Suur Sotsialistlik
Oktoobrirevolutsioon. Toona
kujunes revolutsiooniline situatsioon ja Leninil oli vaja vaid
võim maast üles tõsta. Nii nagu
Leninil, oli ka Sinul, Aivar, vaja
vaid pisut kummardada. Leninil
oli abiks ajaleht Iskra (Säde),
Sinul, Aivar, on abiks ajaleht
Vooremaa, aga sealt tõuseb leek
vaid siis, kui ahjus tuld süüdata.
Muuseas, meie volikogu on ainus volikogu, kus volinikeks on

ajalehe peatoimetaja ja omanik.
Ühes selle aasta raadiosaates
tauniti sellist ebaeetilist olukorda. Teie ilmselt selliseid saateid
ei kuula.
Vallavalitsus, mille vastu te
umbusalduse algatasite, on juhtinud valda 2,5 aastat. Pärast
haldusreformi oli väga karm aeg.
Me tulime sellest välja. Oleme üks
edukamaid valdu maakonnas,
Eesti lõunapiirkonnas ja terves
Eestis. Olles suhelnud paljude
omavalitsusjuhtidega, jälginud
nende arenguid, saan seda öelda
täie kindlusega. Ka Jõgeva valla rahuloluküsitluses hindas 69
protsenti vallaelanikest elu vallas
heaks või väga heaks.
Valla asutused ja vallaametnikud on selle tulemuse saavutamiseks teinud palju ja väga head
tööd.
Finantsiliselt seisame me
väga tugeval alusel. Kui mõnelgi kolleegil teistes omavalitsustes on juba peenike pihus, siis
meil on arvel 3,8 miljonit eurot.
Siinjuures tänan finantsjuhti ja
tema alluvaid väga hea töö eest.
Vallasekretär oma meeskonnaga on taganud vallavalitsuse häireteta töö. Ka seadusandlik baas
on korralikult välja kujundatud.
Siit on teil lihtne edasi minna.
Haridus ja kultuur on

koos oma meeskondadega, kes
on igaüks oma alal püüdnud
teha parimat ja see on neil ka
õnnestunud.
Lõpetuseks tänan kõiki Jõgeva
valla kodanikke valla elu edendamise eest. Kõik te olete millegagi
panustanud vastavalt võimalustele. Teie toetuseta poleks me nii
kaugele jõudnud.
Soovin ja loodan, et Jõgeva
vald jätkab heal kursil.
Artikkel on kirjutatud 26. mail
2020.

AARE OLGO,
vallavanem 28. maini 2020

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
25. mai istungil

3. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks loa andmine
Kassinurme külas asuva vallavara võõrandamiseks.

1. Kinnitati Torma alevikus asuva Pargi 3 kinnistu võõrandamise
enampakkumise võitja.
2. Tunnistati FIE Virge Tuuliku sõidukikaart kehtetuks seoses taksoteenust osutanud sõiduki müügiga.
3. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
4. Tutvuti Torma Põllumajandusosaühingu keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega. Vallavalitsusel ei ole vastuväiteid loa
muutmise osas, kuna loas tehtavad muudatused ei mõjuta käitise praegust tegevust ja ei too keskkonnale või inimeste tervisele kaasa negatiivset mõju.
5. Lubati mittetulundusühingul Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi korraldada Kuremaa ujulas korvpallilaager ajavahemikus 12.–19. augustini.
6. Kinnitati Jõgeva valla lasteaedade kollektiivpuhkused.
7. Muudeti 2020. aasta hankeplaani, kuhu lisati lihthankemenetlusega riigihange Jõgeva vallavalitsuse hallatavatele asutustele arvutite rentimiseks.
8. Anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks Kassinurme külla.
9. Algatati detailplaneeringu koostamine Jõgeva linna Suur 86
ärihoone kinnistu planeerimiseks.

18. mai istungil

ARVO SAKJAS,
abivallavanem 28. maini 2020

põhiseadusest tulenevalt kõige
tähtsamad asjad meie elus. Ka
meie vallas on nad väga tähtsad
ja neid viivad edukalt edasi tublid
ja särasilmsed inimesed.
Eriolukorras pidin ma iga päev
esitama Päästeametile aruande
tehtust ja vastama spetsiifilistele
küsimustele. Sotsiaalalastele küsimustele aitas vastuseid koostada Aime Meltsas. Kord ma küsisin
ta käest, kas me tavaolukorras
ei tee neid asju. „Ikka teeme“
oli vastus. Enamus Lõuna-Eesti
valdu ei saanud aga arugi, mida
küsiti. Ka selles valdkonnas oleme
Eestis esirinnas.
Ka majandusvaldkonnas, mis
on kahtlemata keeruline ja kõrgeid teadmisi vajav ala, on viimasel ajal näha head edasiminekut.
Vallaleht on meil kõrgest
klassist. Head tegijad teevadki
head asja. Loodan südamest, et
vallaleht jääb endiselt heaks infokandjaks ja rahvas jääb teda
armastama.
Olen tänulik senisele koalitsioonile ja vallavalitsuse liikmetele, kes on olnud suureks toeks ja
aidanud meil olla edukad. Tänan
kõiki ametnikke ja töötajaid, kes
on andnud suure panuse, teinud
palju tööd, teinud seda, sära
silmades.
Tänan kõiki allasutuste juhte

1. Kinnitati osaühingu Kuremaa Enveko 2019. majandusaasta
aruanne.
2. Anti otsustuskorras osaühingule Optiline Grupp rendile ning
tähtajatult OÜ Voorus ainukasutusse perearstiteenuse osutamiseks Piiri 4 hoones asuvad vallale kuuluvad ruumid.

4. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
5. Anti ehitusluba sademevee kanalisatsiooni ehitamiseks Jõgeva linna Pargi tänavale.
6. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Jõgeva
Veevärk kasuks.
7. Määrati Mullavere külas asuva Kingumaa ja Kangru lauda
ning Mõisamaa külas Veiselauda kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
8. Määrati Jõgeva linnas Rohu 10 ja Rohu 10a katastriüksuse
liitmisel moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks
Rohu tn 10 ning maa kasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike
ehitiste maa.
9. Tunnistati Jõgeva linna tänavate aastaringse hoolduse hankel
edukas osaühingu N&V pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
10. Tunnistati Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise hankes edukaks Landverk OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
11. Anti projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Väljaotsa
külla, abihoone laiendamiseks Võduvere külas ning Vägeva–
Mullavere lõigus raudteeliinide elektrifitseerimise rajatise ja
kontaktvõrku toitva alajaama rajamiseks.
12. Otsustati ellu viia Jõgeva valla kaasava eelarve protsessis esitatud ja hindamiskomisjoni poolt sobivaks tunnistatud ettepanekud: Kaarepere spordi- ja huvimaja arendamine, Jõgeva
linna tervislikuma elukeskkonna loomine vareslaste arvukuse
piiramisega ning välijõusaali rajamine Torma spordihoone
juurde.
JVT

Jõgeva vallavalitsus tunnustas eriolukorras tegutsenud vabatahtlikke
Jõgeva vallavalitsus tunnustas vabatahtlikke, kes
olid eriolukorras abiks inimeste juhendamisel mobiilse koroonaproovide võtmise telgi juures.
Tunnustuseks said vabatahtlikud valla tänukirja ning märgi. Vabatahtlikele anti tunnustused üle
Virtuse kohvikus, millele järgnes ühine lõunasöök.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo nentis, et tänu vabatahtlikele ning tihedale koostööle Päästeameti

ja politseinikega on eriolukorraga hästi toime tuldud. „Täname teid hooliva suhtumise ja abi eest.
Tunnustan, et olite valmis tegutsema,“ sõnas Olgo.
Vabatahtlike koordinaator abivallavanem Viktor
Svjatõšev tänas südamest kõiki 19 inimest, kellega
oli meeldiv koostööd teha ning kes olid nõus oma
aega kogukonna hüvanguks panustama.
Testimistelk oli Jõgeval avatud kuu aega.

Inimestelt võeti proove kolm korda nädalas. Kokku
võeti proove 13 korral 322 inimeselt. Kuigi prooviandjate seas oli positiivse tulemuse saanuid, ei
lisandunud Jõgeva maakonda statistika põhjal selle
aja jooksul ühtegi uut haiget. Viimastel nädalatel
oli Jõgevamaa testimise arvult 1000 elaniku kohta
kuue edukama maakonna hulgas ning haigestunute
poolest kolme viimase seas.

Täname hea koostöö eest arstikeskus Qvalitas
meditsiinipersonali ja Jõgeva haigla peaarsti Peep
Põdderit!
JVT

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. Trükkija: Prindi.me OÜ Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus Tiraaž: 6800 Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 18. juunil. Info,
teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 8. juunil.
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Kaasavast eelarvest tehakse tänavu
teoks kõik kolm sobivaks tunnistatud ettepanekut
15. aprillini sai esitada ettepanekuid Jõgeva valla eelarve kaasava
osa kasutamise kohta. Seitsmest
laekunud ideest tunnistas vallavalitsuse moodustatud komisjon
nõuetele vastavaks kolm: valmivad objektid on seotud Jõgeva
vallaga, pakuvad avalikku hüve,
on avalikult kasutatavad, on ellu
viidavad 2020. aastal, neist ei
teki ebamõistlikke kulusid valla
järgmiste aastate eelarvetele ning
nende maksumus ei ületa kaasavale eelarvele ette nähtud rahastussummat (15 tuhat eurot ühe
ettepaneku kohta). Kui kaasavat
eelarvet käsitlev vallavolikogu
määrus näeb ette, et komisjoni
poolt sobivaks tunnistatud ettepanekud pannakse rahvahääletusele ja teostamisele lähevad enim
hääli saanud ettepanekud, siis
seekord otsustati hääletust mitte
korraldada, sest eelarve kaasava
osa maht võimaldab teoks teha
kõik ettepanekud.
Sobivaks tunnistatud ettepanekute eeldatav kogumaksumus
on 31 866 eurot, kaasava eelarve
osa suurus vallaeelarves on ainult
pisut väiksem, 30 000 eurot. Ka
tasakaalustatuse printsiip jääb
kehtima: kolm ettepanekut puudutavad eri asustusüksusi. Kuna
kõigi ettepanekute täpne maksumus selgub nende elluviimise
käigus, peab vallavalitsus võimalikuks need mahutada kaasava eelarve summa piiridesse või
vajadusel leida võimalus täiendavaks rahastamiseks vallaeelarvest. Lisaks on ühe ettepaneku

Ühe ideena saab kaasava eelarve toetusel teoks välijõusaali
rajamine Torma spordihoone juurde. Vastava ettepaneku tegi
spordihoone juhataja Aarne Neimann. FOTO: RIINA MÄGI
esitaja andnud nõusoleku vajadusel vähendada tema ettepaneku
maksumust. Eeltoodust lähtudes
ei pidanudki vallavalitsus rahvahääletuse korraldamist mõistlikuks ja otstarbekaks, vaid on
valmis asuma kõiki sobivaks tunnistatud ettepanekuid ellu viima.
Selline lahendus ei ole vastuolus
ka kaasava eelarve põhimõtetega.
Komisjon tunnistas sobivaks
järgmised kaasava eelarveosa kasutamiseks esitatud ettepanekud:
Kaarepere spordi- ja huvimaja
arendamine (esitajad Kaarepere
külaselts ja Palamuse Kultuur;
eeldatav maksumus 1893 eurot),
„Loome tervislikuma elukeskkonna, võtame Jõgeva varestelt

tagasi!" (esitaja Ants Prii; eeldatav maksumus 15 000 eurot) ja
välijõusaali rajamine Torma spordihoone juurde (esitaja Aarne
Neimann; eeldatav maksumus
14 973 eurot).
Kaarepere spordi- ja huvimajas remonditi majutusvõimaluse
pakkumiseks ära teine korrus.
Lisaks vooditele on sinna aga
vaja kappe, riidenagisid ja jalatsiriiuleid, mida soovitaksegi
soetada kaasava eelarve vahenditest. Koos majutusvõimalusega
muutub spordi- ja huvimaja, mille
esimesel korrusel on saun ja pesemisruumid, puhkeruum, kööginurk ja mängude tuba ning mille
läheduses asuvad rahvamaja ning

Jõgeva vald sai uued juhid

jalgpalli-, korvpalli- ja tenniseväljakud, tunduvalt funktsionaalsemaks: seda saab välja rentida
sünnipäevadeks, koolitusteks,
ööbimisega väljasõitudeks, laagriteks jne.
Ants Prii esitatud ettepanek
on suunatud sellele, et vähendada vareslaste tekitatud häirivat
müra ja reostust Jõgeva linnas.
Keskkonnaspetsialistid ja ornitoloogid soovitavad nimelt vareslaste ohjamiseks korrastada
linna kõrghaljastust ja eemaldada pesad pesitsusvälisel ajal.
Pesade eemaldamine parandab
visuaalset vaadet ja on hea ka
puude tervisele, sest võimaldab
likvideerida mädanikukolded.
Kõrghaljastuse korrastamisele ja
pesade eemaldamisele soovitakse appi kutsuda Luua metsanduskooli õpilased, kes saavad nii hea
praktika. Vareslaste ohjamisel on
Luua metsanduskooli oma partneriks valinud ka Viljandi linn.
Torma spordihoone juurde
soovitakse paigaldada trenažöörid, mis võimaldavad treenida
kõiki lihasgruppe. Nüüdisaegsete
ja mitmekülgsete lahendustega
välijõusaal, mis sobib treenimiseks nii noortele, täiskasvanutele
kui ka eakatele ning mis on aasta
ringi kasutatav, laiendab vaba aja
veetmise võimalusi piirkonnas.
Torma välijõusaali projektile
taotleti rahastust ka mullusest
kaasavast eelarvest. Toona jäi see
rahvahääletusel teiseks.

Jõgeva vallavolikogu 28. mai istungil avaldati umbusaldust volikogu esimehele Margus Kasele (Reformierakond), Jõgeva vallavanemale Aare Olgole ning seitsmeliikmelisele vallavalitsusele. Uueks
volikogu esimeheks valiti Aivar Kokk (Isamaa) ja vallavanemaks Tiit
Lääne (valimisliit Uus Jõgeva). Uus vallavalitsus otsustati valida
viieliikmeline. Sellesse kuuluvad vallavanem Tiit Lääne, uued abivallavanemad Terje Rudissaar ja Aive Tamm ning valitsuse liikmed
Priit Põdra ja Triinu Palmiste.
Kuna Kristian Vaarpuu oli alates 27. maist tagasi astunud vallavolikogu teise aseesimehe kohalt, tuli volikogule valida ka uus aseesimees. Selleks sai Andrei Fedossovski. Volikogu istungi päeval, 28.
mail, esitas tagasiastumispalve ka senine volikogu esimene aseesimees Mai Treial (Keskerakond), ent kuna tema volitused polnud selleks hetkeks veel peatunud, jäi tema ametijärglane valimata.
Seoses sellega, et terve rida vallavolikogu alatiste komisjonide
esimehi ja aseesimehi oli tagasi astunud, tuli ka nende asemele uued
inimesed valida.
Vallavolikogu esimehe, vallavanema ja vallavalitsuse umbusaldamise algatasid kümme volikogu saadikut Enn Kivi, Terje Rudissaar,
Raivo Põldaru, Ene Sööt, Ahto Vili, Priit Põdra, Raul Soodla, Voldemar Ilves, Tiit Lääne ja Aivar Kokk. Avalduse umbusalduse algatamiseks andsid nad sisse 14. mail toimunud volikogu istungil. Kahe
volikogu istungi vahepeal oli moodustatud uus võimukoalitsioon,
millesse kuuluvad 16 saadikut (Aivar Kokk, Ahto Vili, Raivo Põldaru, Ene Sööt, Priit Põdra, Marko Saksing, Marek Saksing, Tiit Lääne,
Raul Soodla, Voldemar Ilves, Terje Rudissaar, Tiina Teppan, Andrei
Fedossovski, Kristian Vaarpuu, Hardi Perk ja Enn Kivi) esindavad
kõiki vallavolikogus olevaid poliitilisi jõude.
Lähemalt saab uutest ametikandjatest ja nende plaanidest lugeda
Jõgeva Valla Teataja järgmisest numbrist.
JVT

JVT

JÄÄTMEJAAMA JA JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE LAHTIOLEKUAJAD
TASU eest
arveldada saab
sularahas

TASUTA võetakse vastu
Kogumiskoht

Lahtiolekuajad

elektri- ja
elektroonikaseadmed
(nt pesumasin, TV jne)

rehvid

vanapaber

pakend

ohtlikud
jäätmed

suurjäätmed (nt
mööbel, diivan,
vaip jne), 120 €/t

Haldaja, AS
Epler&Lorenz kontakt

Jõgeva aleviku
jäätmekogumiskoht
(Jõgeva alevik, Poe
tn 2a)

avatud:
paaritu nädala L
9–12
paaris nädala
L 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Kuremaa
jäätmekogumiskoht
(Soomevere küla,
Tammemetsa tn 3)

avatud:
paaris nädala
L 9–12
paaritu nädala L
13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Laiuse
jäätmekogumiskoht
(Laiuse alevik,
Siniallika tee 5)

avatud:
N 15–18 paaritu
nädala L 9–12
paaris nädala
L 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Siimusti
jäätmekogumiskoht
(Siimusti alevik, Kaave
tee 5a)

avatud:
paaris nädala
L 9–12
paaritu nädala L
13–16

x

Vaimastvere
jäätmekogumiskoht
(Vaimastvere
küla, Vaimastvere
remondiruum)

avatud:
paaritu nädala L
9–12
paaris nädala
L 13–16

x

x

x

Palamuse
jäätmekogumiskoht
(Palamuse alevik,
Jäätmejaama)

avatud:
K 15-18
paaritu nädala L
13-16
paaris nädala
L 9–12

x

x

x

Jõgeva jäätmejaam
(Jõgeva linn, Toominga
32). Saab läbi Jõgeva
Veevärgi kinnistu
(Toominga 34, Jõgeva
linn)

x

Värske vallavolikogu esimees Aivar Kokk õnnitleb uut
vallavanemat Tiit Läänet. FOTO: RIINA MÄGI

OLPG õpikeskus on koht, kus on kõigil on hea õppida.
Õpikeskuses saab iga koolipere liige tuge ja abi
õpioskuste kujundamisel, e-keskkondade kasutamisel,
erinevate projektide algatamisel ja läbiviimisel.
Õpikeskus on inspireeriv ja tore keskkond igaühele.

Ootame oma kooliperre
initsiatiivikat ja säravat
x

x

x

x

x

x

x

tel 742 1398

x

x

tel 742 1398

Lahtiolekuajad: T–R 10.00–18.00, L 10–14, lõuna 12.30–13.00
TASUTA VÕETAKSE VASTU PAKENDEID, PABER JA KARTONG, ELEKTROONIKASEADMED, REHVID, PATAREID
JA OHTLIKUD JÄÄTMED (V.A ASBESTI SISALDAVAD JÄÄTMED). ÜLEJÄÄNUD JÄÄTMED VÕETAKSE VASTU
VASTAVALT KEHTIVALE HINNAKIRJALE.

Jäätmekogumiskohtadesse palun tuua ainult neid jäätmeid, mis on märgitud "x".

tel 742 1398

Jäätmejaama tel 776
2815 (jäätmejaama
lahtiolekuaegadel)
AS EplerjaLorenz
7421398 (tööpäeviti
9.00–16.30)

ÕPIKESKUSE JUHTI
Sul on võimalus kujundada õpikeskusest koht, kus
rõõmu õppimisest leiavad kõik koolipere liikmed.
Oled peamine tugi õpikeskkondade kasutamisel ja
e-kursuste ettevalmistamisel. Aitad leida sobivaimaid
õppimist toetavaid vahendeid ja keskkondi.
Sul on võimalus olla koolipoolne haridusprojektide vedaja
ja tugiisik osalejatele. Oled osaline kooli digiarengu
kujundamisel, toetad ettevõtlikkuse arengut, luues
võimalusi arendavateks tegevusteks ning andes noortele
võimaluse korraldada põnevaid ja harivaid sündmusi.
Kasuks tulevad kogemus lastega töötamisel, teadmised
kaasaegsest õpikäsitusest ning haridustehnoloogia
alane huvi ja ettevalmistus. Kandideeri julgelt ka juhul,
kui oled veel tudeng. Lisainfo tel. 5306 7628
Kui see tekitas huvi ja soovi osaleda, saada oma CV ja
motivatsioonikiri aadressile kool@palamuse.edu.ee
19. juuniks 2020.
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Jõgeva valla sotsiaaltöötajad pälvisid erilise tunnustuse
20. mail toimunud sotsiaalala töötajate tunnustusüritusel valiti aasta hooldustöötajaks Jõgeva valla
Vaimastvere piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Tea Kütt ning aasta
sotsiaaltöötaja kategoorias oli nominendiks Jõgeva valla sotsiaaltöö
vanemspetsialist Marika Kalm.
Igal aastal rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval tunnustab
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
(ESTA) parimaid sotsiaala töötajaid. Sellel aastal oli tunnustamisele esitatud rekordarv, 80 kandidaati, kelle hulgast tänati parimaid
13 kategoorias. Eriolukorra tõttu
nihkus tunnustusüritus edasi ja toimus pisut ebatavalisel moel, videosilla vahendusel. Virtuaalset tunnustamisüritust juhtis moderaator
Hannes Hermaküla Tallinnast.
Sündmusel jagasid sotsiaalala
töötajatele häid sõnu president
Kersti Kaljulaid, sotsiaalminister
Tanel Kiik ja Tallinna linnapea
Mihhail Kõlvart. „Eestis on kokku
ligikaudu 10 000 sotsiaalvaldkonna töötajat. Nad on oma valdkonna koolitatud professionaalid,
kes kannavad iga päev hoolt selle
eest, et meie lähedased saaksid elada inimväärikat ja turvalist elu,“
ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
Minister kutsus kõiki üles märkama
nende tööd ja panust ning väärtustama Eesti ühiskonnas kõrgemalt
sotsiaaltööd ja sotsiaaltöötajate
üha kasvavat rolli. Sotsiaaltöö rolli
üle ühiskonnas ja sotsiaala töötajate väärtustamise üle arutlesid president Kersti Kaljulaid, Saaremaa
kriisikodu juhataja Kairit Lindmäe
ja Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud Dagmar Narusson.
Vaimastvere piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Tea Kütt on töötanud sotsiaalhoolekandes 2012.
aastast. „Minu töös on kõige suurem tunnustus rahulolev ja tänulik klient. Muidugi on ka saadud
tunnustus väga meeldiv ja minu
jaoks väga ootamatu. Tänan neid

Aasta sotsiaaltöötaja nominent oli Jõgeva valla
sotsiaaltöö vanemspetsialist Marika Kalm.

Vaimastvere piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
Tea Kütt valiti aasta hooldustöötajaks. FOTOD: ERAKOGU
inimesi, kes mind kandidaadina
üles seadsid,“ sõnas Tea.
Kolleegide sõnul on Tea osavõtlik ja abivalmis ning sõbralik
töökaaslane, kes ei ütle kunagi
„miks nii“, vaid „teeme ära“. Tea
julgeb võtta vastutust ja jääda
alati sõbralikuks ning tasakaalukaks. Piirkonna sotsiaalhooldustöötajana tegeleb ta koduteenuse
osutamise ja sotsiaaltranspordiga, et inimestel oleks juurdepääs
neile vajalikele teenustele. Tema
sihtgrupp sotsiaalhoolekandes on

lastest eakateni. Tea teeb koostööd
toidupangaga, lastekaitsetöötajatega, teiste sotsiaaltöö spetsialistidega, pere- ja eriarstidega ning
osutab abi kohaliku omavalitsuse
eestkostetavatele. „Mulle meeldib,
et töö ei ole kunagi üksluine, igal
hommikul terendavad uued väljakutsed – mõned lihtsamad, teised
keerukamad, vahel ka korduvad,
aga situatsioon on alati erinev,“
sõnas ta.
Tea oskab toime tulla ka kõige
kriitilisemates töösituatsioonides

ja ta ei lase raskustel end muserdada. „Igapäevaselt on tööalaselt
suurim väljakutse abivajajatele ja
nende probleemidele leida mõistlikke ja optimaalseid lahendusi,
mis rahuldavad klienti,“ selgitas ta.
Tea abistab inimesi ka väljaspool tööaega, ise seda panust esile tõstmata. Ta on inimene, kelle
abile võib alati loota nii klient kui
ka kolleeg. Vabal ajal võib Tea leida jahikoertega loodusest, aiatöid
tegemas või raamatuid lugemas.
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Marika Kalm on sotsiaalhoolekandes töötanud 2004. aastast.
Sotsiaalosakonna töökaaslaste arvates peab Marika väga tähtsaks
meeskonnatööd ja on ise samal
ajal 100 protsenti meeskonnaliige.
Marika Kalm sõnas, et tänukiri on
tunnustus tervele osakonnale. „Me
kõik oleme tublid. Sotsiaaltöö ei
ole ühe inimese töö, vaja on toetust
ja õlatunnet,“ kinnitas ta ja lisas,
et meeskonnata toimetades põleb
inimene varem või hiljem läbi.
Iga probleemi lahendamisel on
Marika nõu ja jõuga abiks ka väljaspool tööaega. Ta on algatanud
mitmeid projekte elanike heaolu
ja sotsiaalhoolekandelise turvatunde loomiseks. Tema kaasabil
ja innustusel käivitati 2015. aastal
Tormas eriilmeline lapsehoiuteenus ja 2019. aastal erihoolekande
klientidele kogukonnas elamise
teenus uuel renoveeritud pinnal.
Marika on hea koostööpartner
erinevatele organisatsioonidele ja
kolleegidele. Igapäevaselt tegeleb
ta kohaliku omavalitsuse eestkostel olevatele inimestele vajaliku abi
tagamisega. Oma positiivse ja rahuliku loomusega on võitnud oma
kolleegide ja klientide poolehoiu.
Marika oskab abistada kõiki, kes
tema poole pöörduvad, igakülgselt
ja professionaalselt ning suure tähelepanu ja hoolega.

Kaarepere huvimaja ootab
kasutajaid
Kaarepere huvimaja on valmis kasutamiseks. Esimesel korrusel olid
juba varem olemas korralikud pesemisruumid saunaga, koolitusruum
ja möbleeritud kööginurk. Siiani
on allkorrusel olevat ruumi välja
renditud näiteks väiksemate sünnipäevade pidamiseks. Kõrvalruumis
on olemas lauatenniselaud ja palju ruumi mängimiseks. Veebruaris
sai valmis ka teise korruse remont,
mida rahastati LEADER-toetuse
abil. Hoone teisel korrusel on
nüüd ühtekokku 24 voodikohaga
majutustoad. Sinna oleks vaja veel
soetada tekid-padjad ja voodipesu.
Praegu on võimalik majutuskohti kasutada vaid siis, kui kliendid
oma voodipesu kaasa võtavad.
Paremate teenuste pakkumise
eelduseks on vajaliku inventari ja
vahendite olemasolu ning selleks
esitati ettepanek Jõgeva valla kaasavasse eelarvesse, et soetada huvimajja juurde öökapid, jalatsiriiulid,
riidenagid ning veel mõned kapid.
See soov sai ka hindamiskomisjonilt positiivse otsuse ja loodetavasti
on lähiajal ka need asjad olemas.
Teiste vajalike vahendite soetamiseks esitas Kaarepere külaselts projektitaotluse Kohaliku omaalgatuse
programmi. Taotluses sooviti osta
suurem soojaveeboiler, tekid-padjad jms. Samuti on hoonesse sisenemiseks vajalik välistrepp lagunenud ning vajab remonti. Kahjuks ei
saanud see taotlus seekord rahastust ja tuleb edasi uusi võimalusi
otsida.
Huvimaja on võimalik rentida
koolituste, laagrite, sünnipäevade

ja muude sündmuste läbiviimiseks. Eesmärgiks on hoida maja
võimalikult tihedas kasutuses ning
pakkuda seda välja mitmesuguste tegevuste jaoks. Näiteks saaks
seal korraldada spordiüritusi ja
teemapäevi. Huvimaja lähedal
asuvad jalgpalli-, korvpalli- ja tenniseväljak ning kiviviske kaugusel
Aruküla mägi, mis pakuvad erinevaid kasutusvõimalusi. Tänu heale
asukohale ja raudteeühendusele
on Kaareperre lisaks lähipiirkonna aktivistidele võimalik meelitada
ka teiste piirkondade inimesi. Kohe
huvimaja kõrval asub ka Kaarepere
rahvamaja, millega saab siduda
kultuurilisi tegevusi. Kellel on soovi suurema seltskonnaga juubelit
pidada, saab seda teha Kaarepere
rahvamaja saalis ning kaugemalt
tulevaid külalisi majutada huvimajas. Lisaks saab huvimajas läbi viia
veel õpitubasid, loenguid ning teisi
huvitegevusi. Alumisel korrusel on
hetkel veel kaks remontimata ruumi, millest ühes asub lauatennise
laud ning teise soovib külaselts
üles panna kangasteljed, et oleks
võimalik see kujundada näputöö
toaks.
Huvimaja rentimiseks ja täpsema info saamiseks tuleb ühendust võtta Kaarepere külaseltsiga.
Rõõmsameelne Helgi Kaeval on
lahkesti nõus uusi ruume tutvustama. Ootame huvilisi uusi võimalusi
proovima.
EHTEL VALK,
projektijuht

JVT

Oskus elada jaatuses
Jõgeva Arukate Akadeemia on ikka
oma tegevustesse põiminud vestlusi, suuremaid ja väiksemaid pidulikke sündmusi. Kogutakse varmalt
uusi teadmisi. On üllatusi ja kohtumisi huvitavate inimestega.
Sel õppeaastal oli paljutki
erilist, nii nagu meie kõigi jaoks
Eestimaal. Ka Arukate
Akadeemial tuli leida uusi
töövorme, pidada rohkem sinasõprust virtuaalmaailmaga.

Uudiste ja sündmuste ning
ürituste vahendajaks sai meie
Facebooki leht „Elurõõm“ Nii et
ka meie „läksime üle e-õppele“.
Virtuaalselt on kättesaadavad postitatud uudised, tarvilikud kogemused: näpunäited tervise heaks,
mitmesugused retseptid. On natuke nalja, silmailu, kultuurisündmusi, mida saab nautida kodust lahkumata jne. Samas oleme järginud
virtuaalsete võimalustega ka oma

Jõgeva Arukate Akadeemia tegevustesse mahub nii vestlusi kui
suuremaid ja väiksemaid pidulikke sündmusi. FOTO: ERAKOGU

õppeprogrammi: käsitlenud digikultuuri, saanud osa Eesti põhiseaduse 100. sünnipäeva üritustest,
justiitsministeeriumi vahendusel
tutvustanud lühivideote kaudu
põhiseaduse erinevaid paragrahve.
Aasta 2020 on Eesti ajaloos mitmekordselt ajalooline.
Kultuuriministeeriumi poolt on
aasta kultuurivaldkonnas pühendatud digikultuurile. Kes osanuks
aasta algul arvata, et selles valdkonnas sünnib kavandatule lisaks
veel ootamatut ja plahvatuslikku!
Palju uusi, leidlikke lahendusi
ja algatusi, palju ühtehoidmist
inimlikus mõõtmes. Digiareng on
kaotanud suure osa tavapärastest
piiridest.
Tänavu on ka Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva aasta.
Traditsiooniliselt on just maikuu olnud looduskaitsekuu. Loodushoid
meis ja meie ümber ei sõltu mõistagi tähtpäevadest, vaid meie oleme
üks osa sellest, iga päev.
Armsad seeniorid! Nüüd läheme suvevaheajale! Jätkame koos
FB lehel “Elurõõm” . Siit on leitav
meie aadress: https://www.facebook.com/jogevaeakatehuvitegevus/. Fotokonkurssi jätkame ka,
tähtaega on pikendatud 1. septembrini. On muudetud ka fotokonkursi tingimusi. Kokkuvõtteid
fotokonkursist tehakse kahes etapis pildistatud fotode hulgast: I
etapp – kuni 1. aprillini; II etapp
– kuni 1. septembrini 2020. Suvel

on kindlasti hulk huvitavaid jäädvustamist väärivaid sündmusi ja
käiakse uudistamas ka vaatamisväärsusi, millest osa jäädvustatakse fotodele, et neid teistega jagada.
Ja kui juhtub sekka vihmaseid päevi, kutsub meid kirjanik ja ühiskonnategelane Lehte Sööt-Hainsalu lugema, et siis sügisel kohtudes oleks
rohkem arutleda. Aias on kindlasti
toimetamist, talveks vaja varuda
head-paremat ja nii me sügisesse
kulgeme.
Koos
Jõgeva
Ar ukate
Akadeemiaga on tegutsenud, andnud jõudu ja käinud koos ühisel teel
paljud head inimesed: Riigikogust,
Jõgeva vallavolikogust ja Jõgeva
vallavalitsusest, Jõgeva kultuurikeskusest,Töötukassa Jõgevamaa
osakonnast, Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskusest, Jõgeva
Linna Pensionäride Ühendusest,
Jõgevamaa Puuetega Inimeste
Kojast ning trükiväljaanded Jõgeva
Valla Teataja ja Vooremaa. Täname
teid, et olete meie elus, et olete osa
meist!
Head kolleegid! Sügisel tähistab
Arukate Akadeemia oma 20. sünnipäeva. Läheme sellele vastu uute
mõtete ja teotahtega. Uskuma,
lootma ja unistama peab, see viib
edasi.
Elame jaatuses ja armastuses!

Praegune Kaarepere huvimaja oli kunagi
kasutusel vallamajana. FOTOD: ERAKOGU

MAI TREIAL,
Arukate Akadeemia juhendaja
Huvimaja teisele korrusele ehitati hiljuti välja majutustoad.
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Muuseumid on pärast kahekuulist
pausi taas avatud

Jõgeva Pargijooks üllatab
kevadel uue formaadiga

Palamuse muuseumi direktor Arne Tegelmann ütles, et tööd tehti muuseumis ka eriolukorra tingimustes: korrastati dokumente, koostati projekte, valmistati ette näitust jne. FOTO: RIINA MÄGI
Nagu paljud muud asutused, olid
hiljutise eriolukorra ajal suletud
ka muuseumid. Nüüd on nende uksed taas avatud, ent suurte
gruppide asemel oodatakse külla
pigem peresid ja muid väiksemaid
seltskondi.
„Kui 18. mai hommikul pärast
kahekuulist pausi uksed lahti tegime, olid kohe ka esimesed külastajad kohal: vene keelt kõnelev
abielupaar Tallinnast, tõsised kirjandushuvilised, kes lubasid kunagi
kindlasti meie juurde tagasi tulla,“
ütles Jõgeval tegutseva Betti Alveri
muuseumi juhataja Toomas Muru.
Tema sõnul korrastasid muuseumi
töötajad eriolukorra ajal museaale,
koostasid tekste audiogiidide tarvis
ning tegid muid vajalikke töid. Ning
võtsid vastu ka mõne „töise“ külalise. „Kunstnik Ly Lestberg, kellel on
Eesti Rahvusringhäälingu toetusel
valmimas film Betti Alverist, käis
näiteks meie juures konsultatsiooni saamas. Kui midagi ootamatut
vahele ei tule, peaks film sügisel
valmis saama,“ ütles Toomas Muru.
Tema sõnul on toredaks uudiseks see, et muuseum sai hiljuti väikese fotostuudio sisseseadmiseks
vajalikud tarvikud. Nagu teistes
Eesti muuseumides, on ka Alveri
muuseumis käsil kogude digiteerimine ja huvilistele muuseumi
veebivärava Muis vahendusel kättesaadavaks tegemine. Kui dokumente ja fotosid saab skaneerida,
siis esemetest on vaja teha fotod
ning need peavad vastama Muisi
üsna nõudlikele standarditele.
Stuudiofotode tegemist on muuseumi varahoidja Heli Järv vastaval koolitusel õppimas käinud.
Stuudiotarvikute soetamist toetas
ka Jõgeva vallavalitsus. „Tulevikus
saame neile, kel mingitest esemetest korralikke fotosid vaja, ka teenust osutama hakata. Praegu on
teenuse hind veel kokku leppimata,“ sõnas Toomas Muru.
Piletitulu osas sai muuseum
kahe eriolukorra kuu jooksul
mõistagi tagasilöögi. Tavaliselt tõid
näiteks Jõgeva koolide õpetajad
kooliaasta lõpus, kui hinded juba
välja pandud, õpilasi muuseumiga
tutvuma. Nüüd jäid need käigud
ära, sest õpilased olid koduõppel.
Ka oleks muuseumil olnud õpilasgruppide puhul keeruline 2 +

2 nõuete täitmist tagada. 21. mail
pidid aga muuseumisse tulema 40
Viljandimaa raamatukoguhoidjat,
aga nendegi külaskäik jäi ära. Sama
juhtus kõigi planeeritud koolituste,
abielu registreerimiste jm sündmustega. Sealt jäi saamata ruumide renditulu. Edasi tuli lükata ka
Alo Mattiiseni mälestuskontsert,
millel pidid esinema Raul ja Marie
Vaigla. Ka üleriigiline muuseumiöö
„Öös on aega“ toimub tavapärase
mai asemel augusti lõpus.
Eriolukord lükkas paigast ka
muuseumi planeeritud näituste graafiku. Kaisi Vinogradovi
maalinäitus, mis avati veebruari
viimasel päeval, sai märtsi lõpu
asemel üleval olla mai lõpuni.
Alo Aarsalu maalinäitus, mis pidi
sellele järgnema, lükati edasi sügisesse, 2. juunist saab aga muuseumis vaadata Saima Männo
maalinäitust „Vaikusevarjundid“.
Autorist niipalju, et ta on lõpetanud Tartu kunstikooli ja töötanud
nahakunstnikuna. Hetkel tegutseb
ta Antoniuse õue nahakojas. Samas
on ta aktiivne maalija, kes kuulub
Konrad Mägi Ateljee stuudiolaste
hulka. Isikunäitusi on tal olnud
Tartus, Elvas ja Viljandis. Ta on üles
astunud ka maalijate ühisnäitustel
ning nahakunsti näitustel.
Palamuse muuseum tegi uksed
lahti juba 11. mail ja esimese nädalaga jõudis seal käia 73 inimest.
Mai lõpu tavanumbritega see arv
muidugi võistelda ei saa, sest üldjuhul on mai lõpp ja juuni algus
kooliekskursioonide kuldaeg. Ent
praeguses situatsioonis on seegi
päris kena saavutus. Muuseumi uksed on küll avatud, aga külastajatel
tuleb arvestada, et käelise tegevuse
paigad ja atraktsioonid, nagu laste
mängunurk, „Kiire sahver“ jne, on
suletud. Ka käte desinfitseerimist ja
teiste külastajatega distantsi hoidmist ei maksa unustada. Kel kõht
tühjaks läheb, saab taas kosutust
muuseumi kohvikust ehk Tõnissoni
söögitoast.
Majanduslikus mõttes andis
eriolukord ka Palamuse muuseumile tõsise tagasilöögi, sest kahe
kuu piletitulu jäi saamata. Omatulu
miinus võib muuseumi direktori
Arne Tegelamnni sõnul ulatuda
30 000 euro kanti. „Püüame kokku
hoida ja kulusid optimeerida, aga
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loodame ka kultuuriministeeriumilt toetust saada. Iseasi, et tahtjaid on palju ja suurematel muuseumidel on enam lootust,“ ütles
Arne Tegelmann. Tavaline külastajate voog tema ennustuse kohaselt
niipea veel ei taastu. Samas usub
ta, et varsti piirangud leevenevad
ning muuseumid saavad hakata
ka suuremaid turismigruppe vastu võtma.
Ka Palamuse muuseumis käis
eriolukorra ajal tegelikult majasisene töö: korrastati dokumente,
koostati projektitaotlusi ja valmistati ette näitust, mis on pühendatud 120 aasta möödumisele vabatahtliku tuletõrje üksuse loomisest
Palamusel. Seda saab muuseumi
vana koolimaja teisel korrusel vaadata 28. juunini
Palamuse muuseumis käivitati talvel mäletatavasti filmiõhtute
sari, mille iga film käsitleb üht
kümnendit Eesti elus. Eriolukorra
saabudes jäi ka see ettevõtmine
pooleli. Sügisel tahetakse sellega
jätkata, kuni kõik kolmteist planeeritud filmi on nähtud. Nii et
filmisõpradel tasub reklaami jälgida. Filmiõhtutel saab kuulata
filmiloolase Jaak Lõhmuse kommentaare vaadatava filmi kohta.
Oodata on teisigi filmitegemisega
seotud külalisi.
Palamuse muuseumi tasub tulla
ka augustis taasiseseisvumispäeva paiku. 21., 22. ja 23. augustil
saab Palamuse muuseumi õuel
näha suurt heli-, valgus- ja püroetendust „Tuledes Paunvere“, mis
jutustab ühest Eesti iseseisvuse eelsest sündmusest. Lavastuse autor
on Janek Varblas, kunstnik Janne
Vaabla, helilooja Ardo Ran Varres
ja valguskujundaja Andres Sarv.
„Heli-, valgus- ja püroetendust
saab näha õhtul kell 22, päeval tahame aga muuseumi eri ruumides
näidata lühistseene „Kevadest“,
mida hakkavad esitama õpilastest
harrastusnäitlejad. Kas me kõike
päris nii teha saame, nagu kavatsesime, see paistab. Päris keeruline
on sündmusi ette valmistada, kui
ei tea täpselt, milline olukord selle
toimumisajaks välja on kujunenud,“ ütles Arne Tegelmann.
RIINA MÄGI

Jõgeva linna pargijooksude traditsioon ulatub juba 1996. aastasse,
kui Aimur Säärits ja Ralf Peterson
alustasid jooksusarjaga, mis on
kestnud tänase päevani nii, et ühtegi etappi pole ära jäänud. Selle
aasta eriolukord tekitas juba sellise
hirmu, et kevadised jooksud tuleb
äkki ära jätta, kuna eriolukorra
tingimused olid sellised, mis ei
võimaldanud võistlusi korraldada.
Peakorraldaja Aimur Sääritsa
sõnul oli jooksuhuvilisi ikkagi
palju, kellel oli suur himu joosta
ja see sundiski teda otsima uusi
võimalusi, kuidas etapid ikkagi
läbi viia. Ainus sobilik lahendus
tundus nutivariant, mille otsimise ja väljavalimisega tuli tegelda.
Valikusse jäi Navicup rakendus,
milles sai ise luua rajakaardid ja
punktid, mida tuleb siis osalejatel
endale sobival ajal läbida. Sellises
formaadis etappe tehes on küll
võimalik võitjaid välja selgitada,
kuid sel korral lähenetakse teisiti
ja tehakse virtuaaljooksu ja- kõndi nii, et võitjaid välja ei selgitata.
Samuti ei tule ka sügisel üldarvestust. Põnevuse huvides tuuakse

siiski välja kümne kiirema osaleja
tulemused, kuid need tulemused ei
kajastu kokkuvõttes. Sügisel kuulutatakse välja Pargijooksu tegijad ja
nendeks saavad need, kes osalevad
kõigil kuuel etapil ehk siis kevadel
virtuaaljooksul-kõnnil ja sügisel
tavajooksudel.
Esimesel etapil osales ligi 100
spordisõpra, kellest mõni siis
jooksis kiiruse peale ja osad kõndisid. Samuti on hea see, et soovi
korral on võimalik oma soorituse
tulemust parandada ja seda lausa
piiramatult. Esimesel korral teed
raja läbi ja leiad punktid üles ning
teisel korral jooksed juba täie tempoga. Eriti rõõmustas Sääritsat see,
et lisaks tavapärastele võistlejatele oli väga palju uusi osalejaid just
emade-isade näol, kes tegid koos
oma lapsega raja läbi. Ta loodab,
et needsamad lapsevanemad on ka
sügisestel etappidel stardis.
Aimur Säärits lubas, et nende
jaoks, kes esimesel või muul etapil
mingil põhjusel osaleda ei saanud,
avatakse pärast kolmanda etapi
lõppemist kõik rajad uuesti paariks päevaks. Seega ei tohiks keegi

jääda ilma võimalusest läbida kõiki
kevadisi etappe.
Lisaks loositakse tavapäraselt
etapi lõppedes osalejate vahel
auhindu, mis on sel korral välja
pandud Juta ja Kaido OÜ, Unski
Rehvikeskuse, Ruudumuster OÜ
ja Särka Spordi poolt.
Aimur Säärits kutsub pargijooksul osalema kogu perega ja rõhutab, et sportimine ei maksa midagi,
aga võita võib palju.
KAILY MOONES,
sporditöö peaspetsialist

Kalevipoja rattamaratonil saab kaasa lüüa
teistmoodi, kui tavaliselt

Fotomeenutus 2017. aasta Kalevipoja rattamaratonilt. Ratturid
on jõudnud Laiuse mäele. FOTO: RIINA MÄGI
Üks suurema osalejate arvuga
spordiüritusi Jõgeva maakonnas,
Kalevipoja rattamaraton, sõidetakse tänavu hoopis teistmoodi ja ka
teises paigas: tavapärase KuremaaLaiuse kandi asemel kulgeb rada
Palamuse ümbruses.
Kalevipoja rattamaraton, mida
tänavu peetakse 12. korda, kuulub
Eesti vanimasse maastikumaratonide sarja Hawaii Express Estonian
Cup. Seoses hädaolukorraga ja
teadmatusega, millal Eestis spordiüritused taas traditsioonilisel kujul
toimuda võivad, otsustasid korraldajad muuta sarja esimeste etappide korraldust. Kahes Eestimaa
paigas, Jõgevamaal Palamuse
ümbruses ja Raplamaal Keava mägede ümbruses, on tähistatud statsionaarne 20–25 km pikkune rada,

mida on kõigil võimalus alates 25.
maist kuni 28. juunini võistluskorras läbida. Ametliku tulemuse saamiseks tuleb ennast sarja kodulehel registreerida ja sinna ka oma
sõiduaeg üles laadida. Samas on
rajad avatud ka neile, kelle jaoks
tulemus tähtis pole, vaid kes end
lihtsalt proovile panna soovivad.
Seoses uudsel viisil peetava maratoniga on 28. juunini Palamuse,
Raadivere, Ehavere, Luua, Nava ja
Pikkjärve kandis jalgrattureid liikvel rohkem, kui tavaliselt. Rada
on tähistatud Hawaii Expressi kollaste rajamärkidega ning kulgeb
enamasti kruusa- ja metsateedel,
tükati aga ka asfaldil (3 km lõik
Palamuselt Kudina suunas ja kaks
Palamuse–Luua–Nava tee lõiku). Korraldajad loodavad kõigi

osapoolte mõistvale suhtumisele
ja kutsuvad kõiki kaasa lööma.
Selliseid Vooremaa vaateid, nagu
seekordne 22 km ring pakub, ei leia
isegi turismikataloogide klantspiltidelt. Tulge ja nautige!
Rada on liiklusele avatud, seepärast olge hoolikad ja järgige kõiki
liiklusreegleid! Ilusat avastamist!
Rohkem ja täpsemat infot raja
kohta saab sarja kodulehelt www.
estoniancup.ee
Kalevipoja rattamaratoni korraldajate nimel
RAUL SOODLA,
Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum
Kuremaa Külaselts
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Jõgeva valla kultuurimäng ärgitas eriolukorras põnevale mõttetööle
Aprillist mai keskpaigani toimus virtuaalne Jõgeva valla kultuurimäng. Et eriolukorras püsiks meel erk ja olemine reibas, esitasid
meie valla kultuuriasutused Jõgeva kohta käivaid kultuurialaseid
küsimusi. Kõikide küsimuste peale laekus 337 vastust, millest õiged
olid lausa 278. Mängus osalejate tagasiside oli positiivne – inimestele mäng meeldis ja nad ootasid põnevusega uusi küsimusi. Õigesti
vastanute vahel loositakse välja erinevaid meeneid ja pileteid valla
kultuurisündmustele. Kõikide võitjatega võetakse ühendust!
Aitäh osalejatele ja küsimuste esitajatele! Mängijate ja teiste huviliste soovil avaldame vallalehes kõik mängu küsimused õigete vastustega.

7. Laiuse vald oli omal ajal tuntud kui „mustlaste vald“. Legendi kohaselt olla mustlaste kogukond sealmail alguse saanud
ühest Karl XII poolt, pärast siin veedetud talve, maha jäetud
kollektiivist. Mis kollektiivist on jutt? (Küsimuse esitas Laiuse raamatukogu)
Vastus: Mustlasorkester.

14. Mis peoga on tegemist ja mis aastal toimub pidu? Millised
Jõgeva rajooni kultuurikollektiivid on pildid? (Küsimuse esitas Sadala Külade Selts)
Vastus: Mustvee ja Sadala puhkpilliorkestrid, XVII üldlaulupeol 1969. a Tallinnas.

1. Kus asub pildil olev hoone ja millist kultuurilist eesmärki on
see kunagi täitnud? (Küsimuse esitas Vaimastvere külaselts)
Vastus: Tegemist on Vaimastvere-Laiuse tee ääres asuva magasiaidaga, millest sai aastakümneteks kohaliku rahva kooskäimiskoht seltsimajana. Hiljem oli hoone kasutuses jahuveskina.
2. Vaiatu rahvamajal täitus tänavu mais 55 tegutsemisaastat.
Mis oli selle kolhoosi nimi, mille esindushooneks rahvamaja 1965. aastal ehitati? (Küsimuse esitas Vaiatu rahvamaja)
Vastus: Kolhoos Suur Oktoober.

8. Mis seos on pildil olevatel majadel? (Küsimuse esitas Jõgeva
linnaraamatukogu)
Vastus: Kõigis neis majades on asunud Jõgeva raamatukogu,
lisaks nendele hoonetele ka Lai 4 ja Rohu 10.
9. 1926. aasta Postimehes oli kiri Kuremaa valla perenaiselt.
Ta pöördus naiste poole, et allkirju koguda. Pöördumine algas: „Armsad Kuremaa walla õed!“. Mille vastu korjati allkirju? (Küsimuse esitas Kuremaa Külaselts)
Vastus: Allkirju koguti joomise ja kõrtside avamise vastu.

15. Jõgeva valla neli piirkonda on jagatud nelja aastaaja vahel.
Milline piirkond on millise aastaajaga seotud? (Küsimuse
esitas Jõgeva vallavalitsus)
Vastus: Jõgeva – talvekeskus; Torma – kevadkeskus; Kuremaa
– suvekeskus; Palamuse – sügiskeskus.
16. Kuremaa lossi kunstikogusse kuulus alles hiljuti üks maal,
mis müüdi maha aastal 2016 kunstioksjonil Kuremaa TAKi
juhtkonna poolt. Kes on maali autor, mis on maali nimi ja
kuidas on maaliga seotud kunstiloolane Voldemar Erm?
(Küsimuse esitas Kuremaa Külaselts)
Vastus: Andrus Johani „Poiss köiega“. Voldemar Erm leidis selle 1955 Kuremaa lossi pööningult.

Lasteaednike liit kutsub
virtuaalsele rattaretkele

3. Kelle kodupaika tähistatakse selle mälestuskiviga ja kuidas
nimetatakse parki, kus kivi asub? (Küsimuse esitas Siimusti
raamatukogu)
Vastus: Tähistatakse Eeva Niinivaara sünnikodu ja pargi nimi
on Eeva Niinivaara park Siimustis.

10. Mis sündmus Sadala kultuurimajas toimub ja kes on pildil?
(Küsimuse esitas Sadala Külade Selts)
Vastus: Telesaate Reklaamiklubi salvestus; pildil: spordiajakirjanik, ujuja Mati Eliste ja näitleja Ines Aru.
11. Kes eesti kaasaegsetest kirjanikest on elanud oma kolm esimest eluaastat Kuremaa lossis? (Küsimuse esitas Kuremaa
raamatukogu)
Vastus: Enn Nõu

4. Pildil näete ajaloolist torniga puitehitist, mis ehitati 1911.
aastal. Mis asutus töötab tänapäeval selles hoones? (Küsimuse esitas Torma rahvamaja)
Vastus: Torma rahvamaja.
5. Sel aastal 12. detsembril täitub 110 aastat Palamuse seltsimaja avamisest. Kahjuks hävis see hoone 1941. aasta sõjatules. Mitu istekohta oli selle seltsimaja suures saalis? Leia
vastus seltsimaja asukohas olevalt infotahvlilt. (Küsimuse esitas
Palamuse rahvamaja)
Vastus: 304 istekohta.
6. Mis aastatel elas Eestimaa jõuluvana Jõgeva kultuurikeskuses ja mis oli tema nimi? (Küsimuse esitas Jõgeva kultuurikeskus)
Vastus: Aastatel 2006–2017 ning Eestimaa jõuluvana nimi oli
JõgevaJõul.

12. 2017. aastal kujundati külarahva eestvõtmisel Vaiatu küla
lipp. Mida sümboliseerivad lipul sinine ja kollane värv, lillekiri ning luigepaar? (Küsimuse esitas Vaiatu Küla Selts)
Vastus: Sinine värv ja luigepaar-puhas keskkond, lillekiri-side
minevikuga, au sees hoitud pärimus, kollane värv-helge tulevik.
13. Mis toit see on, mille kohta arvas üks „Kevade" värvikamaid
tegelasi, seapekki kõrgelt hindav Tõnisson, et see on ikka
üks paras lurr? (Küsimuse esitas Jõgeva linnaraamatukogu)
Vastus: Rosinasupp.

15. juunil möödub viis aastat Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) suuraktsioonist „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!“. Eesti Lasteaednike Liidu eestvedamisel koguti toetusallkirju ELAL-i kollektiivsele pöördumisele riigikogu poole,
milles tehti ettepanek kehtestada lasteaiaõpetajate palga riiklik alammäär.
Veel viis aastat tagasi võisid sama hariduse ja töökogemusega õpetajad saada erinevates omavalitsustes palka 520 eurost kuni 1087 euroni.
Pöördumise toetuseks koguti 2015. aasta maikuu jooksul üle Eesti 27 220
toetusallkirja. Lasteaiaõpetajate kutseühendus pani kokku rattaretke meeskonna, kes sõitis läbi Eestimaa marsruudil Tartu–Jõgeva–Paide–Põltsamaa–
Viljandi–Pärnu–Tallinn, et viia toetusallkirjad riigikogusse. Igas teekonna
suuremas peatuspaigas toimus kõnekoosolek lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamise toetuseks, kus kuulajatel oli võimalus anda ka oma toetusallkiri.
Ratastel läbiti 525 kilomeetrit ja retk lõppes 15. juuni hommikul Toompeal,
kus riigikogu esimehele Eiki Nestorile anti üle Eesti Lasteaednike Liidu
ühispöördumine koos toetusallkirjadega.
Pöördumine võeti menetlusse ning järgnesid pikad ja pingelised läbirääkimised, mille käigus ELAL põhjendas oma ettepanekuid ja kinnitas seisukohti erinevate erakondade esindajatele, kultuurikomisjonile, samuti
rattaretke aegsele haridus- ja teadusministrile Jürgen Ligile ning tema ametijärglasele Maris Laurile. Koostöös praegugi ametis oleva minister Mailis
Repsiga täpsustusid lasteaiaõpetajate palkade alammäärad ning selgusid
riigipoolsed toetusmeetmed, mis aitavad omavalitsustel lasteaiaõpetajate
palku ühtlustada. Tänaseks on kõik omavalitsused teinud otsused, mis
võimaldavad neil saada ka edaspidi riigipoolset toetust lasteaiaõpetajate
palkade taseme säilitamiseks.
1. septembrist 2017 tõusis kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palk 80
protsendini kooliõpetaja alampalgast ning 2019. aasta jaanuarist 90 protsendini. Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palk on võrdne kooliõpetaja
palga alammääraga.
ELAL eestvedamisel toimunud suuraktsiooni „Lasteaiaõpetajale õpetaja
palk!“ viienda aastapäeva tähistamiseks ja kõigi toetajate tänamiseks sõidame viis aastat hiljem taas ratastel. Toimub virtuaalne rattaretk (#ELALrattaretk5), millega soovime:
• panustada lasteaiaõpetajate väärtustamisse Eesti ühiskonnas; kui lasteaiaõpetaja palga alammäär on seotud kooliõpetaja palga alammääraga,
annab see turvatunnet nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele,
kes on valimas lasteaiaõpetaja elukutset;
• avaldada tänu Eesti Vabariigi valitsusele ja kõikidele omavalitsustele,
kes leidsid võimaluse lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamisel liituda
riigipoolsete toetusmeetmetega, kuna see eeldas omavalitsuse poolset
rahalist toetust;
• kutsuda lasteaednikke liituma Eesti Lasteaednike Liiduga, kuna koos
oleme tugevamad ja suudame Eesti alushariduse edendamiseks rohkem
ära teha.
Kutsume üles kõiki lasteaednikke sõitma virtuaalse rattaretke raames ajavahemikul 8.–15. juunini 2020 üksi, oma lasteaia meeskonnaga või valla
lasteaedade ühismeeskonnaga vabalt valitud marsruudil ning panema
läbitud kilomeetrid kirja Eesti Lasteaednike Liidu kodulehele www.elal.ee.
Samuti kutsume üles postitama pilte ja videoid märgisega #ELALrattaretk5
oma rattaretkest ELAL Facebooki kodulehele „Väärtustades Eesti lasteaiaõpetajat – Eesti Lasteaednike Liit”.
EESTI LASTEAEDNIKE LIIT
www.elal.ee

4. juuni 2020
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esitab

Suur heli-, valgus- ja püroetendus

Palamuse muuseumi õuel

Tuledes Paunvere

Ühe iseseisv use-eelse sündmuse kirjeldus
autor
Janek Varblas
kunstnik
Janne Vaabla
helilooja
Ardo Ran Varres
valguskujundaja Andres Sarv

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab tasuta kodukandigiidi koolituse. Oodatud on noored, täiskasvanud; turismiettevõtjad, kultuurikorraldajad
jt huvilised.

(Teater Vanemuine)

21., 22. ja 23. augustil kell 22
Valgustehniline lahendus
Piletid müügil Piletimaailmas või enne etenduse algust kohapeal.
Tähelepanu! Etenduses kasutatakse pürotehnikat.
Täpsem info 7760 514 või 5560 2004

Kehtivad piirangud ja nende leevendused
• 1. juunist on lubatud avalikud üritused nagu kinoseansid,
etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid jne
nii sise- kui välitingimustes. Seda juhul kui ürituse korraldaja
tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi
täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest.
Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui
100 inimest.
• Muuseumide ja näituste osas loobutakse 1. juunist kuni 10
inimese suuruse rühma nõudest. Tagatud peab olema 2+2
nõude järgimine.
• 1. juunist tohib taas veeta aega kasiinodes ja mängusaalides,
kuid arvestada tuleb ruumi 50 protsendi täituvusega ning osalejaid ei tohi olla enam kui 50 inimest. Samuti peavad töötajatele
ja külastajatele olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendid.
• 1. juunist tohib toitlustusettevõttes taas kohapeal aega veeta ilma kella 22 piiranguta. Tagatud peab olema 2+2 reegli
järgimine ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Samast
kuupäevast tohib pärast kella 22 müüa toitlustusettevõttes ka
alkoholi.
• 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine,
siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500.
Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega
spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib

kokku nii võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.
• 1. juunist on lubatud huviharidus ja huvitegevus, va spordi ja
treeningtegevused, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse
kinni järgmistest nõuetest: järgitakse 2+2 reeglit; siseruumides
on maksimaalselt 50 protsenti täitumus; õues on mitte rohkem
kui 100 inimest.
• 12. juunist on lubatud lastelaagrid ja õpilasmalevad. Korraldaja
peab tagama, et järgitakse kuni 300 osaleja piirangut; rühmapiirangut kuni 20 inimest; desinfitseerimisnõudeid, lähtudes
Terviseameti juhistest.
• 1. juunist saab taas käia veekeskustes, spaades, saunades jms.
Teenuse pakkuja peab tagama, et järgitakse broneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet;
maksimaalselt 50 protsendi täitumuse nõuet; desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest. NB! Kuremaa
ujula avatakse sügisel.
• 1. juunist on lubatud alkoholi jaemüük nagu enne eriolukorda.
• llma 14-päevase karantiinita tohivad haigustunnusteta Eesti
inimesed reisida Läti, Leedu ja Soome vahel juhul kui nad reisimise ajaks ei ole kahe nädala jooksul viibinud kolmandas välisriigis. Kui inimene tuleb näiteks Läti või Leedu kaudu Eestisse
kolmandast välisriigist, peab ta koju jõudes viibima 14 päeva
karantiinis nii nagu mujalt välismaalt tulles.
Rohkem infot: kriis.ee lehel

Esimene koolituspäev
R 05.06 16.00–19.00 Kuremaa lossis (4 akadeemilist tundi)
• Sissejuhatus giiditöösse: giid kui klienditeenindaja, giid kui oma riigi ja kultuuri
esindaja. Giiditöö olemus. Giidide liigitus. Giidinduse ajaloost
• Hea giid. Giidile vajalikud oskused ja teadmised
• Hea ekskursioon. Ekskursioonide liigid
• Praktilised nõuanded infomaterjali otsimiseks, giiditeksti ja marsruudi koostamiseks ning tervikliku klienti arvestava ekskursiooni kokkupanekuks.
Teine koolituspäev
L 13.06 11.00–17.00 Kuremaa lossis (6 akadeemilist tundi)
• Ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine
• Giiditöö metoodika, esinemisoskus, hääle kasutamine
• Giid ja tehnika (erinevad abivahendid giiditöös)
• Giidituuride/ekskursioonide analüüs. Iseseisvate tööde tagasisidestamine seminari vormis
• Mis seadustega peame giidituuri/ekskursiooni kokkupanekul ja giidina tegutsedes arvestama
• Kuidas end giidina turundada. Giid kui ettevõtja
Kolmas koolituspäev
L 20.06 täpsustatakse 05.06 koolitusel osalejatega
• Näidistuuride/ekskursiooni läbiviimine
Iseseisev töö: oma giidituuri kokkupanek, giiditekstide jaoks vajaliku info otsimine ja giidituuri praktiline läbiviimine Jõgevamaal. (Näiteks 1,5 tunnine giidituur
Jõgeva linnas)
Koolituse eesmärk
1. Toetada Jõgevamaa noorte, täiskasvanute ja turismiettevõtjate mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
2. Anda praktilisi põhioskusi kodukandigiidina töötamiseks Jõgevamaal.
3. Koolituse lõpetajal on giidide valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised
oskused, mis võimaldavad läbi viia giidituure Jõgevamaal.
4. Giiditeenuse pakkujate arvu suurendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine Jõgevamaal.
Maht – teoreetilise osa maht 20 akadeemilist tundi + iseseisev töö ja giidituuri
praktiline läbiviimine.
Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus
Koolitus on tasuta. Vajalik eelnev registreerumine.
Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist
prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse
5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" – raames.
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TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.

PÕHIKOOL või KESKKOOL
ata.

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

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

•
•

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

etakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja õpetajate toas.

•

svanute Keskkool

TÄHELEPANU

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

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

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Helene Marii Schasmin
Kristofer Mäestu
Marite Leib
Dominic Tedremaa
Emily Johanna Pülse

29.04.2020
04.05.2020
07.05.2020
08.05.2020
15.05.2020

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

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.

5344 1598 Airi Sikkk

Dokumente võetakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja
õpetajate toas.

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Jõgeva
taaskasutuskeskus
ootab külastajaid!

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Maagaasi müük

Head 1. klassi astuvate
laste vanemad, ootame teie
avaldusi 19. juuniks 2020!
Avalduse saab tuua kooli kantseleisse
või saata digitaalselt allkirjastatuna kool@palamuse.edu.ee.
Koos avaldusega esitada:
1) lapse sünnitunnistuse või ID kaardi koopia;
2) lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
(ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
Lisaks eelnevale palume hiljemalt augustikuu lõpuks esitada:
koolivalmiduskaart, tervisetõend ja õpilaspileti foto (3x4 cm).
Taotlust täita ja vajaminevate dokumentide koopiaid saab teha
ka kooli kantseleis.
NB! 1. klassi laste vanemate esimene koosolek toimub 17. augustil
2020 kell 18 Palamuse gümnaasiumis.

Majade värvimine ja fassaadi
korrastus. Tel 5803 4010.

Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete
paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja
hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning haljastusteenused

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.
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud tööpäeviti kella 8.00–16.00.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.
NB! 29. juunist 2. augustini on keskus töötaja puhkuse tõttu suletud.

Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Septikute paigaldus
Tel +372 5883 8993
epost: enveko@enveko.ee
www.enveko.ee

EELK Torma Maarja koguduse teated

Torma Kogukonnateenus tänab oma häid
toetajaid: Luule Väin, Eckard Klug, Kalev
Tähepõld, Ain Aru ja Aksel Simson.

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

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

Jumalateenistused 7., 14., 28. juunil kell 11.00.

NB! Tänavune kalmistupüha jumalateenistus on 21. juunil kell 12.00
Siimusti kalmistu kabelis (kiriklas eraldi teenistusi sel päeval ei toimu).
5. juulil teenib jumalateenistusel diakon Igor Gräzin.
Jumalateenistused 12., 19., 26. juulil kell 11.00.

Kraanaga multilifti veoteenused

Müüa lõhutud
küttepuud.
Tel 5345 7403 ja
5340 3583.

JÕGEVA KOGUDUSE TEATED

EELK Torma Maarja koguduse surnuaiapüha on 5. juulil.
Kell 10 armulauatalitus kirikus, kell 11 jumalateenistus Torma kalmistul.
Esineb Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel.
Vihma korral toimub jumalateenistus kirikus.
EELK Torma Maarja koguduse jumalateenistused toimuvad pühapäeval kell
11 7., 14., 21., 28. juunil, 5. (surnuaiapüha), 12., 19., 26. juulil ja 2., 9., 16.
(kiriku aastapäev ja hõbeleeripüha), 23., 30. augustil.
Koguduse õpetaja Mehis Pupart
5562 5116, 776 4369, mehispupart11@gmail.com

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Mart Kastan
Aavo Tanilov
Kristo Treial
Väino Lehtsalu
Jüri Lääs
Hans Saar
Arnold Leiten
Laine Petraudze

10.11.1938–13.05.2020
11.02.1948–16.05.2020
08.03.1990–19.05.2020
08.01.1933–20.05.2020
06.05.1941–23.05.2020
05.04.1933–23.05.2020
02.12.1943–25.05.2020
15.06.1931–25.05.2020

