Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021-2028 täitmise aruanne 2021

Vastavalt arengukava eesmärgi „Jõgeva vallas tegutsevad lennukate ideedega, motiveeritud ja
end pidevalt täiendavad kultuuriinimesed“ tegevustele tunnustati kultuurivaldkonna inimesi
2021. aasta tegemiste eest 8. aprillil 2022 toimunud tänuõhtul, kus anti üle Jõgeva valla
korraldajapreemia, loomingupreemia ja kogukonnapreemia. Lisaks oli tänuõhtu eesmärgiks
pakkuda meeleolukat õhtut kõikidele Jõgeva valla hallatavate kultuuriasutuste töötajatele, et
nad tunneksid end hoitu ja väärtustatuna.
Rahvamajade ja muuseumi palgasüsteemi 2021. aastal eraldi ühtse süsteemi alusel ei
korrastatud. 2021. aastal ühendati senised valla raamatukogud ühtseks Jõgeva Vallavalitsuse
hallatavaks asutuseks Jõgeva Raamatukoguks. Uues asutuses vaadati üle kogu senine
töökorraldus ja muuhulgas loodi ühtne palgasüsteem, mis on seotud otseselt töötaja
haridustaseme ja raamatukoguhoidja kutsega. Ringijuhtide palgasüsteemi puhul on üks
olulisemaid nüansse, et Jõgeva vald toetab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid
ringijuhendajaid. Täites riigi poolt ette antud kriteeriumeid toetatakse riigi poolt ringijuhtide
tööjõukulude katmist. Näiteks on selleks sõlmitud laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
ringijuhtidega töölepingud senise käsunduslepingu asemel.
Hallatavate asutuste kultuurijuhtidele ja töötajatele on korraldatud 2021. aasta novembris
õppereis Ida-Virumaale, et tutvuda teises piirkonnas tegutsevate kultuuriasutuste ja
valdkondlike praktikatega. Eraldi koolituskava omavalitsuse poolt koostatud pole, küll aga on
uuritud koolitusvajaduste kohta. Üldise arvamuse kohaselt toimub erialaseid koolitusi piisavalt,
kuid samas tuntakse puudust valdkonna inimestega kohtumisest ja kogemuste vahetamisest,
seega korraldas vald eelnimetatud õppereisi. Vallal puuduvad vahendid põhjaliku aastase
koolitusprogrammi koostamiseks ja läbiviimiseks. Pigem on keskendutud kultuurijuhtide
koostöö arendamisele. Samas koolituvad valla kultuuritöötajad usinasti, sest valdkondlikke
koolitusi pakub nii Eesti Rahvakultuuri Keskus, MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda jt
organisatsioonid.
Vastavalt arengukava eesmärgile „Tugev koostöövõrgustik ja ühine, kõikehõlmav infoväli“ on
osaliselt eesmärk täidetud, kuid palju on veel teha. Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate
kultuuriasutuste juhtide ja töötajate vahel toimuvad regulaarsed koostöökohtumised. Kui
varasemalt toimusid koostöökohtumised vaid kultuuri- ja rahvamajade juhtide vahel, siis alates
2021. aastast on kohtumistele kaasatud ka hallatavate kultuuriasutustena Betti Alveri Muuseum
ja Jõgeva Raamatukogu, et suurendada võimalikku koostööringi. Edaspidi peab arendama
koostööd vabaühenduste ja ringijuhtidega ning korraldama regulaarseid kohtumisi.
Kultuurivaldkonda on kaasatud erinevatesse protsessidesse, näiteks toimus viimane suurem
kaasamine just 2021. aastal, mil valmis kultuurivaldkonna arengukava. Samas on veel palju
teha, et kõik osapooled tunneksid ennast kaasatuna. Kultuurivaldkond on valla poolt
koordineeritud, toimub kultuurikava täitmine ja sündmuste koordineerimine.
Ühtse turundustegevuse käimalükkamisega on tehtud algust Jõgeva valla kultuuri aastaringi
kontseptsiooni loomise ja edasiarendamisega. Siiski laiapõhjaline valdkondlik turundustegevus
ja plaan puudub ning see vajab selgelt väljaarendamist ja kaasaegset lähenemist.

Kolmas eesmärk „Kultuur on väärtustatud ja aastaringselt kättesaadav erinevatele
sihtrühmadele“ on laias laastus täidetud, suuremates keskustes pakutakse aastaringset
kultuuriprogrammi ja huvitegevuse võimalusi. Teatud perioodidel on takistuseks olnud
koroonapiirangud. Noorte kultuurihuvi ja järelkasvu tekitamine endiselt väga oluline eesmärk,
mida peab arendama. Kohalikku initsiatiivi on sarnaselt varasematele aastatele toetanud Jõgeva
vald mittetulundustegevuse toetuse kaudu. Suuremate ürituste puhul on võimaldatud inimestele
transporti. Siiski väga paljude ürituste puhul ei ole transpordi pakkumine otstarbekas, kuna
inimesed ei kasuta seda võimalust ning 1-2 inimese pärast pole mõistlik panna bussi liikuma.
Neljas eesmärk „Korrastatud külastuskeskkond ja kultuuriasutused“ on osaliselt täidetud. 2021.
aastal sai renoveeritud Kuremaa lossi välisfassaad. Muus osas on tehtud kultuuriasutustes vaid
hädapäraseid töid.
Viies eesmärk „Valla positiivset kuvandit kujundavad ülevallalised, -riigilised ja
rahvusvahelised suurüritused“ on osaliselt täitetud. On arendatud Jõgeva valla kultuuri
aastaringi kontseptsiooni ja näiteks ka valla sünnipäeva tähistamise traditsiooni, mis toimub
igal aastal erinevas piirkonnas. Vaja on arendada vallaüleste sündmuste rotatsiooni erinevate
piirkondade vahel. Ühtse kohatunde ja identiteedi loomist tuleb samuti arendada erinevate
koostööprojektide ja ümarlaudade abil. Samas toetab vald kogukondades tegutsevaid
vabaühendusi mittetulundustegevuse toetamise kaudu. Tarvis on endiselt arendada
kultuuriturismi, mille üheks ideeks on luua erinevaid pakette, et turist saaks tulla tutvuma meie
valla kui ka maakonna objektide, ürituste ja võimalustega. 2021. aastal sai uuendatud
teadetetahvlite süsteem üheksas asukohas, mis võimaldab jagada süsteemselt ja korrektselt nii
kultuurisündmuste kui ka teisi valla teateid. Siiski on veel teadetetahvlitega katmata asulaid.
Lisaks jäi 2021. aastal uuendamata infotahvlite ja viitade võrgustik.

