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JÕGEVA VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE HÄÄLEKANDJA

Aumärke tuleb ka Jõgeva valda

Torma kevadkeskusel on tore maskott – mullamutt Mutt. See pilt temast ning Vaiatu ja Torma rahvamaja kultuurijuhist Liina Abramist on tehtud siiski
mullusel Torma kohvikutepäeval. FOTO: MARGE TASUR

Torma valmistub
kevadkeskuse ajaks
Kultuuritegemistesse on nii meil kui ka
mujal juba terve aasta jooksul sügava
jälje jätnud koroonaviiruse levikust tingitud piirangud, mida vastavalt olukorrale
kord karmistatakse, kord leevendatakse.
Ehkki praegu on taas karmimate meetmete
aeg, on Torma piirkond siiski valmis Jõgeva
valla kevadkeskuse rolli täitma.
Kevadkeskus avatakse 20. märtsil murutraktorite paraadiga Coopi Torma poe juurest lasteaia õuele, kus rahvast tervitavad
vallavanem ja kevadkeskuse maskott mullamutt Mutt. Esinevad lasteaia vanemate rühmade lapsed, Torma puhkpilliorkester ja
tuleteatri Zerkala esindus.
„Kevadkeskuse avamise puhul on võimalik
hajutatuse põhimõtet järgida, nii et selle
ürituse saame ikka teha. Kuidas muude planeeritud asjadega läheb, sõltub palju sellest,
kas ja millised koroonaviirusega seotud
piirangud parasjagu kehtivad,“ ütles Vaiatu
ja Torma rahvamaja kultuurijuht Liina
Abram. Vaiatu rahvamajas peaks näiteks
10. aprillil toimuma tantsuõhtu ansambliga Vana Kallim ja Torma rahvamajas 17.
aprillil Kuuba päritolu laulja Rosa Cruzi
kontsert. Kui Vana Kallimat teatakse siin-

kandis hästi, siis Rosa Cruz on põnev külalisesineja – kahekümneaastase lavastaažiga
muusik, kes laulab, mängib mitut pilli ning
viljeleb erinevaid muusikastiile. Selle aasta
veedab ta Eestis, sest salvestab siin oma albumit ja kavatseb osaleda mitmel festivalil.
7. mail peaks Vaiatus toimuma emadepäevakontsert, kus esineb Viivika Viickberg.
16. mail peetakse Vaiatu pargis traditsioonilist Jakobsoni talupäeva. Seda saab
jälle korraldada nii, et hajutatuse nõue
oleks täidetud. Maikuus juhatatakse sisse ka Torma rahvamaja 110. aastapäevale
pühendatud sündmuste sari, mis ilmestab
selle kandi kultuuritegemisi tuleva aastani.
Tänavu 29. mail möödub nimelt 110 aastat rahvamaja hoonele nurgakivi panekust,
tuleval aastal aga niisama palju rahvamaja
avamisest. Sarja esimesel õhtul on plaanis
rääkida rahvamaja ajaloost kuni 1940. aastani. Liina Abram on läbi töötanud teemakohaseid artikleid ajalehtedest Eesti Postimees, Postimees, Päevaleht, Koit, Teataja,
Vaba Maa jne ning leidnud sealt palju põnevat. Ajalookillud põimitakse taidlejate etteastetega. Külla on plaanis kutsuda Palamuse naisrühm Sirtsuline oma 1920. aastate
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kavaga ning ajastukohast muusikat viljelev
Lavassaare trio.
Kevadkeskuse programm pole aga
üksnes Torma ja Vaiatu rahvamaja kanda.
Spordihoone ja Torma rahvamaja koostöös
peaks näiteks teoks saama jüriöö jooks,
kool korraldab võimalusel aprillis traditsioonilise Jakobsoni kõnevõistluse, lasteaial on mai keskpaika planeeritud välipidu
„Maale kõik!“ ning Torma puhkemaja ootab rahvast 19. juunil jaanipeole. Jaanipidu
peetakse Vaiatuski, aga sealse rahvamaja
korraldusel. Tantsida saab ansambli Topeltmäng saatel. Jaanipeod panevadki Torma
kevadkeskuseks olekule punkti.
Liina Abram avaldas kahetsust, et Torma
kevadkeskuse programm on juba teist aastat järjest koroonapiirangute tõttu löögi all
ning et kõigest tuleb rääkida „juhul kui“
võtmes. Samas on tal hea meel, et rahvamajadel on tekkinud häid koostööpartnereid, kes kohalikku kultuuriellu oma panuse annavad, ning et tormalased hakkavad
harjuma uute paikadega, mida viimasel ajal
väliürituste korraldamiseks välja pakutud.
JVT

Jõgeva valla kultuuri aastaring toob
esile valla piirkondade eripärad

Praeguse Jõgeva valla moodustasid ühinemisel neli erinäolise kultuuritaustaga piirkonda.
Tundsime
kultuuritegijatega
vajadust säilitada ja esile tõsta
neile piirkondadele omast.
Valla kultuuritöö eestvedajatega arutledes sündis Jõgeva

valla kultuuri aastaring, mis
ühendab neli piirkonda vastavalt aastaaegadele: kevadkeskus
Torma, suvekeskus Kuremaa,
sügiskeskus Palamuse ja talvekeskus Jõgeva.
Elukeskkonna heaolu loomisel on oluline, et Jõgeva valla
igas nurgas on nii kultuuri looja kui erinevatest sündmustest
osasaaja. Igaüks, kes soovib
piirkonna kultuuriellu ja keskuste programmi panustada,
saab oma mõtteid arutada piirkonna eestvedajaga. Eestvedaja
rolliks on kaasata oma piirkonna asutusi (koolid, lasteaiad,

raamatukogud, noortekeskused, spordikeskused jne), MTÜsid, seltsinguid ja teisi aktiviste.
Tänavu
valmis
ka
kultuuri
aastaringi tunnusgraafika kasutusjuhend. Järgemööda püüame
koostöös heade partneritega
tunnusgraafika abil Jõgeva valla
kultuuri aastaringi ühist visuaali
juurutada ja erinevates kanalites kasutada. Selle tulemusena
võiks tekkida inimestel visuaalse kujunduse ja piirkonna sündmuste vahel selge seos. Ühtlasi
on see võimalus kõikidele valla
kultuuritegijatele end rohkem

Vabariigi aastapäeva eel tehti teatavaks, et president Kersti Kaljulaidilt saavad tänavu teenetemärgi 152 inimest, kellest kolm on seotud Jõgeva vallaga.
Valgetähe V klassi teenetemärgi saab kauaaegne Torma kooliõpetaja ning
rahvatantsu ja teatri edendaja Luule Lehemets, Eesti Punase Risti medaliga tunnustatakse Jõgeva päästekomando meeskonnavanemat ja teenekat
korstnapühkijat Ivar Feimanit ning Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi
on välja teeninud 113 korda verd loovutanud doonor Kalju Leppik Navalt.
Kätte lubati aumärgid anda suve poole, kui väljas soe ja viirus taltumas.
Luule Lehemets tuli Torma kooli tööle 1954. aastal ning tegutses seal
algklassi- ja vene keele õpetajana kuus aastakümmet. Pensionile jäi ta alles
seitsme aasta eest. Kohe tööle asudes hakkas ta juhendama ka laste tantsurühmi. Enda juhatatava klassi lapsed pani õpetaja Luule alati tantsima ning
alati pääses ta oma rühmadega ka tantsupeole. „Nii mõnigi endine õpilane
on mind hiljem toredate tantsuaastate eest tänanud,“ ütles Luule Lehemets
ning lisas, et soovis lapsi tantsima õpetades anda neile midagi enamat kui
koolitunnis võimalik. Luule Lehemets jõudis 17 aasta jooksul juhendada ka
Torma naisrahvatantsurühma ning teha kaasa arvukates teatritegemistes.
7. märtsil tähistas Luule Lehemets auväärset 90. sünnipäeva, nii et aumärgi
saamine oli justkui juubelikingitus.
Ivar Feimani elukoht on küll Tartumaal Tabivere vallas, aga nii päästjakui korstnapühkijatöö seob teda tihedalt Jõgevaga. Esimest ametit on Feiman
pidanud 27, korstnapühkija oma 20 aastat. Kaks tööd on omavahel tihedalt
seotud: mida korralikumalt on puhastatud kütteseadmed, seda vähem on
tuleõnnetusi. Ivar Feimanit võib nimetada missioonitundega korstnapühkijaks: Siimusti lastekeskuse Metsatareke ja Põltsamaa SOS lasteküla kütteseadmeid puhastab ta tasu küsimata. Ka uute korstnapühkijate praktikajuhendaja tööd teeb ta tasuta, sest peab oma oskuste edasiandmist vajalikuks. „Uudis mulle medali andmisest võttis mul põlved nõrgaks ja silma
märjaks: ma ei tea, et Eestis kunagi varem mõni korstnapühkija riikliku
autasu oleks saanud,“ ütles Ivar Feiman.
Palju õnne aumärgi saajatele!

esile tõsta.
Keskuste programmijuhtide
kontaktid:
Talvekeskus Jõgeva eestvedaja
Ainar Ojasaar, ainar@jogevakultuurikeskus.ee
Kevadkeskus Torma eestvedaja
Liina Abram, liina.abram@
jogeva.ee
Suvekeskus Kuremaa eestvedaja Tiina Tegelmann,
tiina@kuremaaloss.ee
Sügiskeskus Palamuse eestvedaja Ehtel Valk,
ehtel.valk@palamusekultuur.ee
EVA-KRISTI HEIN

Luule Lehemets saab presidendilt
Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Ivar Feimanit tunnustatakse Eesti
Punase Risti medaliga. FOTOD:
RIINA MÄGI

Maaeluministeeriumi kuldse
teenetemärgi pälvis Vahur Kukk
Maaeluminister
Urmas Kruuse
ja kantsler Tiina Saron andsid
25. veebruaril
ministeeriumis
toimunud Eesti
Vabariigi 103.
aastapäevale pühendatud aktusel põllumajan- Maaeluminister Urmas Kruuse, Vahur Kukk ja kantsler Tiina
duse ja maaelu Saron. FOTO: MAAELUMINISTEERIUM
edendajatele üle 2 ministeeriumi kuldset ja 15 hõbedast teenetemärki. Ühe
kuldmärkidest pälvis Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) geenipanga
avalike suhete juht Vahur Kukk.
Vahur tuli ETKI eelkäija, Jõgeva sordiaretusjaama rukkirühma agronoomiks pärast EPA lõpetamist 1982. aastal. Ta on rukkisortide ’Viku’ ja ’Elvi’
kaasautor, ent lisaks sordiaretaja tööle on ta 39 aasta jooksul jõudnud olla
seemnekasvatuse korraldaja, arvutisüsteemi administraator ning teadus- ja
asedirektor.
1990. aastate keskel sai Vahurist põllumajanduskultuuride geneetilise
ressursi säilitamise eestvedaja Eestis. Ta mängis suurt rolli Põhja- ja Baltimaade koostöös, hiljem ka geenipanga loomisel, samuti Eesti geneetiliste
ressursside programmi algatusgrupis ja andmebaaside kasutusele võtmisel.
1997–2008 oli ta geneetiliste ressursside säilitamise Eesti koordinaator.
Vahur Kukk on loomult abivalmis ja heatahtlik ning oskab alati luua
lõbusa õhkkonna. Ta naudib suhtlemist, olles sageli õhtujuht, jõuluvana või
pulmaisa. Ta on ka andunud spordimees: Kreeka-Rooma maadluses jõudis
ta meistersportlase tiitlini. Ta on mänginud ka jalgpalli, sõitnud ratast ja
rulluisku ning olnud jäähoki väravavaht.
Vahur on olnud oluliseks tegijaks mitmes seltsis. Ta on kultuuriseltsi
Vanaveski eestvedaja ja Jõgevamaa Agronoomide Seltsi hing. Lisaks on ta
Eesti Maaülikooli vilistlaskogu üks asutajaliikmetest.
ETKI

2

VALLAVALITSUS

Nr 5 (75) • 11. MÄRTS 2021

VALLAVANEMA VEERG

Märkame meie tegijaid!
Järgmisel nädalal, 16. märtsil tähistatakse
rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva, mil tunnustatakse tublisid sotsiaalvaldkonna tegijaid.
Mul on hea meel, et vallavalitsus on esitanud
silmapaistvad tegijad seitsmes kategoorias.
Kandidaatide iseloomustusi vaadates
tuleb välja, et sotsiaalvaldkonnas töötavad
Aare Olgo
inimesed on erilised ja võib öelda, et suisa
Jõgeva
imelised. Nad on head suhtlejad, empaavallavanem
tilised, vastutustundlikud, pühendunud,
hea pingetaluvusega ning otsustusvõimega.
Tegutsetakse üksteist toetades, kogemusi jagades ning motiveerides. Meie valla abivajajaid aitavad igapäevaselt oma ala asjatundjad sotsiaalosakonnas ning hoolekandeasutustes. Inimeste
vajaduste eest hoolitsevad piirkonna sotsiaaltöötajad, koduhooldustöötajad, lastekaitsetöötajad, tegevusjuhendajad, haigla sotsiaaltöötajad ning koolide sotsiaalpedagoogid.
Sotsiaaltöötajad seisavad iga päev hea selle eest, et inimeste
mured leiaksid lahenduse. Praegusel koroonaajal on nemad ühed
eesliinitöötajatest, kes vastavalt olukorrale häälestuvad kiiresti
ümber ning tagavad inimestele vajaliku abi igas olukorras. Saame
kõik olla sotsiaaltöötajatele toeks: märkame enda ümber abivajajaid ning hoolime kaasinimestest.
Õnnitlen kõiki sotsiaalvaldkonna töötajaid rahvusvahelise
sotsiaaltöö päeva puhul!

Turvalisus sõltub paljuski
teede ja tänavate seisukorrast
Koos kevadiste päikeseliste ilmadega vabanevad teed, tänavad ja
kõnniteed talvisest meigist ja paljastavad oma tegeliku palge. Kahjuks pole suurem osa vaatest rõõmustav. Mustkattega tänavad näitavad oma hambutut naeratust ning paljud kruusateedki on muutumas raskesti sõidetavaks: trepiliseks ja auklikuks.
Püüame hakata nigelat olukorda sammhaaval parandama. Kuna
mahajäämus teede remondis on kestnud aastaid, siis kiiret muutust
siin oodata ei maksa. Sellist finantsressurssi pole kuskilt võtta, sest
oma osa vajavad ka teised valdkonnad. Eeltööd teede remondiks
on tehtud. Teede ja tänavate seisukord on põhiliselt kaardistatud.
Kevadel vaatame veel lähtuvalt eelarvest meie võimalused üle ning
hindame teede ja tänavate seisukorda viimastest kahjustustest lähtuvalt.
Mahukamatest töödest on kavas renoveerida Jõgeva linnas Suur
tänav Piibe maanteest kuni ringteeni ja sealt edasi kuni Ristiku
tänavani. Korda saavad nii tänav kui kõnniteed. Projekt on olemas
ja pärast eelarve vastuvõtmist saame hanke välja kuulutada.
Ettevaatavalt on vaja töösse võtta Aia tänava renoveerimise projekteerimine, et järgmisel aastal ei peaks sealgi aukude vahel sõidukunsti õppima ning hoolduskuludeks raha kulutama.
Raudtee ja jõe vahelised kruusateed vajavad samuti hooldust
ning tuleb alustada ka nende tänavate projekteerimisega, et muuta
sealne liikluskeskkond turvaliseks ja kaasaegseks.
Oleme kavandanud käesoleval aastal valla kruusateede hooldusremonti 10 km jagu.
Palju kõlapinda on viimasel ajal saanud Jõe tänava ehitamine
promenaadiks, kus saab jalutades omavahel suhelda ning kaunist
ümbrust ja vastutulijaid kaeda. Ilus ja uudne idee Jõgeva jaoks oleks
väärinud siiski põhjalikumat läbimõtlemist ja ettevalmistamist.
Paraku on projekt tehtud kiirustades ja paljusid asjaolusid arvestamata, stiilis „küll aeg lahendab võimalikud probleemid“. Leping
ehitajaga on juba sõlmitud tähtajaga 31. mai 2021. Jõe tänava elanikele on loodud idülliline tulevikuvaade, mida nüüd tõenäoliselt
kannatamatult ja õigustatult oodatakse. Siiski on projekti sellises
ulatuses teoks tegemise juures ka rahulolematuid, sest nende soovidega ei ole arvestatud. Juba mitmendat nädalat arutleme tänava
projekti üle ja mõtleme, kuidas lahendada mitme tundmatuga võrrandit nii, et ootajad saaksid seda, mida lubatud, ja rahulolematud
jääksid samuti rahule.
Milles on probleemi olemus? Tavakodaniku ehk jalutaja jaoks
polegi vast probleemi, kuid inseneri vaatenurgast on pealispinnast olulisem maa sees olevate erinevate kommunikatsioonide
seisukord, sest idee autorite poolt pole torustike korrastamist ette
nähtud, samas kui Jõgeva Veevärk on oma ettepanekud esitanud.
Kuidagi ebamõistlik tundub valmis ehitada kaunis tänavakividest
promenaad ja jätta arvestamata Jõgeva Veevärgi poolt esitatud ettepanekutega torustike osas. Loodame lähinädalatel selle umbsõlme
lahendada.
Suuremate tegemiste sekka lisandub ka väiksemaid. Käesoleva
aasta kesksuveks peab valmima Siimusti jalgtee, mis pikendab aleviku jalgteed kalmistuni. Nii muutub sealgi jalakäijale liikumine
ohutumaks. Transpordiameti poolt ehitatakse turvalisemaks riigimaanteel Laiuse mäe jalamil ja kurvis asuvad Mäealuse bussipeatused.
Seekord siis lühidalt teedest. Kõik tööd ning tegemised teede ja
jalgteede osas ei mahu korraga ühte artiklisse. Järgmistes vallalehtedes jätkan kavandatud objektide tutvustamist.
VIKTOR SVJATÕŠEV

abivallavanem (majandus, turism, välissuhtlus)

Jõgeva abivallavanemana alustas
tööd Angela Saksing
Jõgeva vallas hiljuti toimunud
võimupöörde järel asus ametisse
uus kuueliikmeline vallavalitsus.
Kui üks palgalise vallavalitsuse
liikme ja abivallavanema koht
jäi esialgu täitmata, siis nüüd on
seegi täidetud: 18. veebruaril kinnitati sellesse ametisse Angela
Saksing. Tema töövaldkondadeks
on haridus, kultuur, kehakultuur
ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja religioon.
Angela Saksing on pärit Väike-Maarjast, ent juured on tal
Jõgevamaa pinnas. Viieteistaastaselt sai temast päriselt jõgevamaalane: siis kolis nende pere
Sadala lähedale. Keskhariduse
sai ta Jõgeva ühisgümnaasiumist,
kõrghariduse on ta omandanud
Tallinna ülikoolis (klassiõpetaja;
haridusteadused) ja EELK Usu-

teaduse Instituudis (kristlik kultuurilugu). Praegu õpib ta Tartu
ülikoolis Vana Testamendi heebrea ja Uue Testamendi kreeka
keelt. „Loodan, et jaksan ka uues
ametis õpinguid jätkata,“ ütles
Angela Saksing ja lisas, et on tänu
õpingutele heas vaimses vormis.
Värske abivallavanem on
töötanud ka erafirmas sekretärina, 2008. aastast alates on ta aga
tegev olnud hariduspõllul, täpsemalt Sadala koolis. Seal sai ta
proovida nii õpetaja kui ka koolijuhi rolli. Haridusteema on üks,
millega tal ka uues ametis tegelda tuleb. „Õpetaja ja koolijuhina
saadud pagas on mulle kindlasti
abiks: tean, mida haridusvaldkond endast kujutab, millised
on selle mured ja rõõmud ning
kuidas Jõgeva valla haridusvõrk
üles ehitatud on,“ sõnas abivalla-

vanem.
Otsus sellele kohale kandideerida ei tulnud Angela
Saksingul kergelt. Esimene mõte
oli ära öelda, aga lõpuks otsustas
ta väljakutse ikkagi vastu võtta.
Nii huvitava töökogemuse saamise võimalust ei pakuta ju iga päev.
Lihtne ei saa tal olema, sest
haridusvaldkonnas tuleb lähiajal
arvatavasti ebapopulaarseid otsuseid tegema hakata. Muudatusi
ei saa ette võtta lihtsatele liitmistehetele tuginedes, sest kui üks
kool kinni panna, siis ei pruugi vanemad selles õppinud lapsi
naaberkooli tuua, vaid võivad
hoopis terve perega ära kolida.
„Näeksin Jõgeva valda hea
meelega mitte vananeva, vaid
nooreneva elanikkonnaga omavalitsusena, kohana, kuhu noored tahaksid tagasi tulla. Osalt on

see ka kasvatuse küsimus. Lapsed
tuleks õpetada oma kodukanti armastama,“ ütles Angela Saksing.
Tal endal on kolm last, viieteist- ja kuueaastane poeg ning
aasta ja neljakuune tütar. Pisitütre hoidmise võtsid vanaema
ja vanaisa lahkesti enda peale.
„Ka mu põllumehest elukaaslane
polnud vastu, et ma end vastutusrikkas ametis proovile panen.
Meil on kokkulepe, et kumbki
saab tegelda, millega meeldib,“
tõdes Angela Saksing.
JVT

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
Jõgeva vallavolikogu 50. istung toimus 18.
veebruaril. Istungist võttis osa 27 volikogu
liiget, neist kolm elektrooniliselt.
Terje Rudissaar esitas arupärimise vallavanem Aare Olgole. Volikogu esimees Peep
Põdder teavitas volikogu liikmeid fraktsiooni
„Uus Jõgeva“ koosseisu muudatusest.
1. Otsustati nimetada Jõgeva valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule volikogu esimees Peep
Põdder, vallavanem Aare Olgo, volikogu
aseesimees Tiina Teppan ja abivallavanem
Viktor Svjatõšev ning nende asendajateks
volikogu aseesimees Margus Kask, vallavalitsuse liige Marek Saksing, volikogu
liige Marko Saksing ja vallavalitsuse liige
Veigo Tumaševski.
Jõgeva valla esindajateks Eesti Linnade ja
Valdade Liidu volikogusse otsustati nimetada
volikogu esimees Peep Põdder ja vallavanem
Aare Olgo ning nende asendajateks volikogu
aseesimees Tiina Teppan ja abivallavanem
Viktor Svjatõšev.
2. Otsustati vastu võtta määrus, millega
kehtestati Jõgeva valla eelarvestrateegia
aastateks 2021–2024. Sama määrusega
tunnistati kehtetuks Jõgeva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2023.
3. Toimus Jõgeva valla arengukava muutmist
käsitleva määruse eelnõu teine lugemine.
Eelnõu võeti ka määrusena vastu.
4. Kinnitati Jõgeva Vallavalitsuse palgaliseks
liikmeks ja nimetati ametisse abivallavanem Angela Saksing.
5. Muudeti volikogu määrust „Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse
andmine“. Määruse ümbersõnastamise

vajaduse tingis vallavalitsuse muutunud
struktuur.
6. Otsustati kuulutada peremehetuks ja võtta
arvele 58 Jõgeva vallas asuvat ehitist. Jõgeva vallavalitsusel tuleb vaadata läbi esitatud vastuväited ja otsustada, kas tegemist
on peremehetute ehitisega.
7. Otsustati vastu võtta Jõgeva vallas Jõgeva
alevikus Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute detailplaneering.
8. Otsustati lõpetada sihtasutuse Betti Alveri
Muuseum tegevus.
9. Otsustati asutada Jõgeva vallavalitsuse
hallatav asutus Betti Alveri Muuseum.
10.Kehtestati Betti Alveri Muuseumi põhimäärus.
11.Otsustati arvata haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisust välja Angela
Saksing ja kinnitada komisjoni liikmeks
Heli Raevald.
12.Määrati valla esindajad koolide hoolekogudesse: Jõgeva Põhikool – Triinu Palmiste; Jõgeva Täiskasvanute Keskkool – Väino
Ling; Siimusti Lasteaed-Algkool – Girt
Kaarepere; Kuremaa Lasteaed-Algkool –
Riho Seppet; Laiuse Jaan Poska Põhikool –
Arvo Sakjas; Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium – Urmas Astel; C. R. Jakobsoni
nimeline Torma Põhikool – Mati Kepp.
13.Määrati valla esindajad koolieelsete lasteasutuste hoolekogudesse: Jõgeva Lasteaed
Rohutirts – Helle Kajaste; Jõgeva Lasteaed
Karikakar – Heli Raevald; Palamuse Lasteaed Nukitsamees – Raivo Kadaja.
14.Määrati valla esindajaks Jõgeva Muusikakooli hoolekogusse Margus Kask.

22. veebruaril elektrooniliselt Microsoft
Teamsi keskkonnas. Osales 27 volikogu liiget, neist üheksa viibis istungisaalis.

Jõgeva vallavolikogu 51. istung toimus

Jõgeva Vallavolikogu kantselei spetsialist

Terje Rudissaar esitas arupärimise abivallavanem Viktor Svjatõševile ja vallavanem Aare
Olgole.
1. Toimus Jõgeva valla 2021. aasta eelarve
eelnõu esimene lugemine ja määrati selle
edaspidise menetlemise kord.
2. Otsustati suurendada vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni liikmete arvu
seniselt kümnelt üheteistkümnele, kultuuri- ja spordikomisjoni, haridus- ja noorsootöökomisjoni ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni liikmete arvu aga
seniselt üheksalt kümnele. Muudatus tehti
selleks, et erakondade ja valimisliitude
esindatus volikogu alatistes komisjonides
oleks paremini kooskõlas nende esindatusega volikogus.
3. Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni uueks liikmeks kinnitati Raivo Põldaru, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeks
Ene Sööt, haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmeks Hardi Perk ning sotsiaal- ja
tervisearenduskomisjoni liikmeks Enn
Kivi.
Volikogu liikme Terje Rudissaare arupärimisele, mis käsitles Kuremaa mõisa peahoone
fassaadi restaureerimiseks sõlmitud lepinguid, vastas vallavanem Aare Olgo.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda
Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
RIINA MÄGI

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
22. VEEBRUARI ISTUNGIL
• Kooskõlastati lastekeskuse Metsatareke töötajate koosseis.
• Otsustati kinnitada 1. märtsist Jõgeva
Raamatukogu direktori ametikohale Kristi
Pukk.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu,
millega vallavalitsus soovib luba võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv korteriomand Kassinurme külas.
• Anti Sellavio OÜ-le otsustuskorras üürile
Piiri 1 asuv esimese korruse ruum psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks.
• Otsustati anda üürile Sadalas asuv vallale
kuuluv tühjana seisev korter.
• Kinnitati Jõgeva vallale kuuluvate kinnistute võõrandamiseks osta.ee oksjonikeskkonna korraldatud enampakkumise võitjad.
• Tunnistati kehtetuks Jõgeva linnas Su-

vila tn 2b elamu ehitamiseks väljastatud
projekteerimistingimused.
• Anti projekteerimistingimused Jõgeva linna Roosi 7a üksikelamu ehitamiseks, elamu
ehitamiseks Sudiste külla, suvilate püstitamiseks Tooma külla ning õhuliinide läbimiseks Kõnnu külas.
• Otsustati kehtestada Jõgeva valla ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes 26.
veebruarist 16. märtsini täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.
1. MÄRTSI ISTUNGIL
• Muudeti spordikomisjoni koosseisu.
• Kinnitati Betti Alveri muuseumi juhataja
ametisse Toomas Muru.
• Otsustati moodustada sobitusrühmad
Jõgeva lasteaias Rohutirts ja C. R. Jakobsoni
nim Torma põhikooli lasteaias.

• Kooskõlastati Palamuse lasteaia Nukitsamees 2017.–2020. õppeaastate sisehindamise aruanne.
• Määrati Pedja küla Vaimastvere metskond
104 kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Kooskõlastati Kõola külla rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti ehitusluba Võduveres asuva puidutöökoja laiendamiseks.
• Anti projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Palamuse alevikku Staadioni tn
19.
• Muudeti teede ja tänavate sulgemise korda.
• Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule määruse eelnõu Jõgeva vallavolikogu määruste
muutmiseks.
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Vallavalitsus esitas tunnustamisele
tublid sotsiaalvaldkonna töötajad
16. märtsil tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltööpäeva, mil tunnustatakse eelmisel
aastal silma paistnud sotsiaalvaldkonna
tegijaid. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
viib sel aastal tunnustamist läbi koostöös
Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Eesti Asenduskodu Töötajate
Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate
Liidu, Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi ja Eesti Võlanõustajate Liiduga. Jõgeva
vallavalitsus esitas tunnustamisele tublid
sotsiaalvaldkonna töötajad seitsmes kategoorias.

eluga paremaks toimetulemiseks. Kahel järjestikusel aastal
on Päästeamet tunnustanud
Mari-Liisi väga hea töö eest
kodude tuleohutuse projektis.

AASTA VÕLANÕUSTAJA:
Luule Palmiste töötab vallas
sotsiaaltöö peaspetsialistina
ning tema lisatööülesandeks
on
võlanõustamisteenuse
osutamine valla elanikele.
Luule on võlgadesse sattunud
inimese nõustamisel äärmiAASTA LASTEKAITSETÖÖTAJA: Liivi selt põhjalik, toetav ning laNoormägi on suurepärane sotsiaaltöö peas- henduse leidmisele orienteepetsialist lastekaitse valdkonnas. Ta suutis ritud. Abivajajad lahkuvad
tagada lastekaitse töökorralduse haldusre- üldjuhul sotsiaalosakonnast
Aasta võlanõus
taja kandidaa
formi järgses Jõgeva vallas ka siis, kui osa pärast võlanõustamist rahult Luule Palmist
e.
selle valdkonna ametikohti täitmata olid. olevatena. Eelmisel aastal aiKolleegide hinnangul on Liivi hea juhenda- tas Luule kahel lootusetus
ja ja nõuandja uutele töötajatele. Klientide olukorras võlglasel alustada
tagasiside tööle on positiivne: tagatud on kohtus pankrotimenetlust ja
avatud koostöö lapse, pere, lähedaste ning võlgadest vabastamise menetametiasutustega.
lust, et nad saaksid oma eluga
Ühe suurema saavutusena saab väl- edasi minna.
lapsele. Ülle oskab luua oma klientide ja
ja tuua eestkostel alaealise elukorraldust
Luule on hea suhtleja, täpne, korrektne peredega usaldusliku ning turvalise suhpuudutavate küsimuste lahendamise. Liivi ja sõbralik. Kui tegemist tuleb valdkonna- te, mistõttu püsivad kliendid tema juures
tegi koostööd
ga, millega ta reeglina pikalt – lasteaia algusest kooliSotsiaalkindvarem kokku minekuni või kauemgi. Ülle on kohuselustusameti,
p u u t u n u d tundlik ja abivalmis ning aitab meeskonna
Sotsiaalmipole, leiab alati välja, kui see on vähegi tema võimunisteeriumi ja
Luule vaja- ses. Tema hoolde võib muretult jätta ka
teiste asutuslikud
eks- kõige väledamate jalgadega tujuka põnni.
tega kuni Eesperdid ning Ülle käe alla usaldatakse praktikandid,
tis pretsedenselgitab väl- kuna tema kogemustest, töövõtetest ning
di loomiseni.
ja nüansid, oskusest on palju õppida. Ta aitab oma igaSee on tagamis kliendi- päevatöös lastel paremini toime tulla, aga
nud noorele
le sobivama tema toetavaid sõnu on kogenud ka lapseelukvaliteedi
l a h e n d u s e vanemad ja kolleegid.
parimal viisil,
poole võikmis praegu on
sid aidata. AASTA KOOSTÖÖPARTNER: Jõgeval
võimalik.
Ta jagab oma alustas vaimse tervise õe kabinet, kus lapv ä är tusl i k - sed ja noored abi saavad, tegevust 2019.
A A S T A
ke teadmisi aasta detsembris. Vaimse tervise õde Inga
SOTSIAALkolleegidega. Veri on toeks haridusasutuste tugispetsiaT Ö Ö TA JA :
Nii mõnigi listidele ja perekondadele. Tänu tugevale
Aasta lastekai
tsetöötaja kand
Mari-Liis
kord on just koostööle Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga
idaat Liivi Noo
mägi.
rNuut tegeleb
Luule tead- saavad valla lapsed kiirelt psühholoogilist
Jõgeva
valmised töö- abi. Ühe näitena saab välja tuua 2020. aasta
las puudega,
kaaslasi juh- kevade, mil lastekaitsetöötajate vaateväleakate ning
tumites edasi jas oli mitu suitsiidimõtetega last. Nende
abistamist
aidanud.
abistamisele tuli COVID-19 eriolukorras
vajavate inikiirelt reageerida. Inga, lastekaitsetöötajate,
meste koduteenuse korraldamise, puu- AASTA TEGEVUSJUHENDAJA: An- kooli sotsiaalpedagoogi, vanemate ja lapdega inimeste kodude kohandamise ning ne-Lea Sarapuul on pikaaegne töö- se sõprade koostöö tulemusel saadi probsotsiaaltransporditeenuse korraldamisega. kogemus erihoolekande valdkonnas. 2007. leemile lahendus ning praegu saab laps
Mari-Liis on pühendunud, teeb kõigepealt aasta septembrist on ta tegevusjuhendaja väikese kõrvalabiga oma eluga hakkama.
endale asjad selgeks ja seejärel pakub väl- MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskuse päeva- Koroonaajal viiakse kohtumisi võimalusel
ja erinevaid lahendusi. Ta on hea kuulaja keskuses. Anne-Lea läheneb igale kliendile läbi ka veebis – oluline on noort inimest
ja tal on oskus jääda keerulistes olukorda- personaalselt. Ta oskab olla kliendi tasandil, aidata. Praegune olukord on varasemast
des sõbralikuks ning tasakaalukaks. Erilise analüüsida tema võimeid, näha potentsiaali enam süvendanud vaimseid probleeme
põhjalikkusega toimetab ta puuetega ini- ning arengusuunda. Sellega on ta pälvinud ning vaimse tervise õe olemasolu on hädameste eluasemete kohandamise valdkon- suure usalduse oma hoolealuste seas. An- vajalik. Inga koostööoskus ja isikuomadunas. Kohandust taotlejate tagasiside Mari- ne-Lea on hoolitsenud selle eest, et kliendid sed võimaldavad tal oma tööd hästi teha.
Liisi tööle on positiivne, sest ta on hooliv, oleksid võimalikult paljudes eluvaldkondaSA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja
rahulik, osavõtlik ja jagab ka nõu igapäeva- des kaasatud. Ta on taaskasutuse „kohalik noorukite psühhiaatriaosakonna kolleegid
maaletooja“.
Taaskasutuse lisavad, et Inga on alati elurõõmus, abikaudu õpetab ta oma klien- valmis ja meditsiinivaldkonnas suurte kotidele, kolleegidele ja kogu- gemustega. Ta on valmis võtma vastutust
konnale säästlikku eluviisi. ja asju lahendama iseseisvalt ning olema
Anne-Lea
organiseerimis- koostöösillaks erinevate asutustega.
oskus ja head mõtted on
viinud päevakeskuse rahva AASTA HOOLDUSTÖÖTAJA: Ülle Aduaastate jooksul rändama üle son alustas tööd Siimusti piirkonna sotEesti. Tema moto on, et iga siaalhooldustöötajana 2017. aastal. Ülle on
asi peab klienti õpetama. Kol- oma töös abiks klientidele dokumentide
leegina on Anne-Lea tugev vormistamisel, koopiate tegemisel, vajadualgataja, tugivõrgustiku looja, sel nõustab ja suunab, korraldab toidu- ja
kiire mõtleja ja tegutseja. riideabi, pesu pesemist ja duširuumi kasuOmaalgatuslikes projektides tamise võimaldamist. Ta osutab piirkonna
on ta aga osavalt kaasanud abivajavatele sotsiaaltranspordi- ja kodukohalikku kogukonda. Anne- teenust. Ülle on olnud praktikajuhendaLea on kohaliku kogukonna jaks hooldustöötajatele ja mentoriks uutele
väljapaistev tegutseja.
piirkonna sotsiaalhooldustöötajatele. Ta
on suure empaatiavõimega, väga kohuseAasta sotsiaal
töötaja kandid
AASTA
TUGIISIK:
Ülle
tundlik, hea märkaja ja muutustega kohaaat Mari-Liis N
uut.
Valgemäe alustas tööd puue- neja. Ülle on hea meeskonnatöötaja ja koltega laste tugiisikuna 2013. leeg.
aastal. Hetkel on ta tugiisik
JVT
lasteaias 7-aastasele kõnetule
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Torma kooli õpilased
uudistasid vanemate töökohti

Torma kooli 6. klassi õpilased osalesid projektis Tööle Kaasa. Oli hea meel
tõdeda, et kümnest õpilasest avaldas kuus soovi vanematega koos tööle
minna. Enamik lapsi oli küll ema ja isa töö juures ka varem käinud, ent
tänu projektile said vanemad oma tööd põhjalikumalt tutvustada. Laste
täidetud töölehtede põhjal viisime klassijuhataja tunnis läbi arutelu.
Kerttu ja Lenna olid Lenna emaga oma kooli sööklas. Tüdrukute
arvates on koolisööklas töötades oluline teha meeskonnatööd. Tavaline tööpäev koolisööklas on väga kiire. Oluline on, et söök oleks õigeks
ajaks laual ning et see oleks ka maitsev ja tervislik. Lenna ema Piia sõnul
olid neiud väga tublid ja valmis mitmeid abitöid tegema. Lenna ja Kerttu
arvates tuleb toidu valmistamisel olla tähelepanelik, vältida põletusi ja
ettevaatlikult käsitseda nuge. Kindlasti tuleb kokana töötades kasuks kohusetundlikkus, hea pingetaluvus ja kiirus. Tüdrukute arvates on neil sellised isiksuseomadused juba olemas.
Kaks noormeest sattusid farmi: Juss koos ema Ursulaga Paunvere
Agro OÜ-sse ja Reimo koos ema Merlega Torma POÜ-sse. Jussi ema töötab farmitöölisena. Ema töövahetuse ajal õnnestus Jussil näha ka vasika
sündimist. Reimo ema töötab lüpsjana ja Reimo sai aidata lehmi lüpsiplatsile suunata. Reimo ja Juss said teada, et loomadega töötamisel tuleb olla
ettevaatlik, sest loomad võivad olla ettearvamatud. Vaja on ka füüsilist
tugevust, tarkust ja enesekindlust. Loomulikult peab teadma, kuidas loomade eest hoolitseda.
Darija käis ema Liinaga Harte Äris, kus ema töötab müüjana. Darija
peab ema töö juures oluliseks suhtlemist klientidega, kauba otstarbekat
paigutamist saali ja kauba vastuvõtmist. Töö toimub vahetustega. Oluline, mida Darija ema töö juures täheldas, oli kauba pidev ülevaatamine ja
laoseisu kontrollimine. Päeva lõpuks tuleb emal kassa kokku võtta. Darija
tähelepanekute põhjal on ema töö juures oluline suhtlemisoskus, ausus,
arvutamisoskus, kosmeetikaalase algnõustamise oskus, kaupade väljapaneku oskus. Darijale meeldis koos emaga kosmeetikatarbeid riiulile paigutada.
Triin oli kaasas isa Markoga DeLaval OÜ-s. Ettevõte hooldab ja paigaldab piimatootmisega seotud seadmeid. Triinu isa on lüpsirobotite
tehnik. Selles töös on olulisel kohal ohutusnõuded, peab käima turvasaabastes, kandma kaitseprille, et vältida vigastusi. Isa tavaline tööpäev
algab Triinu sõnul remondi ja hooldusega. Kui neist aega üle jääb, saab
ta tegelda ka uute seadmete paigaldamisega. Triinu arvates on isa töö
vaheldusrikas. Triinule on tähtis, et tema saab osta Eesti piimatooteid. Tal
on hea meel, et just tema isa aitab oma tööga kaasa, et eestimaised piimatooted meie toidulauale jõuaksid. Isa peab oma ametis olema kannatlik ja
säilitama rahu. Isal on teadmised elektrist, pneumaatikast, hüdraulikast.
Triin on enda arvates kohusetundlik ja kiire õppija. Ta peab enda juures
väga oluliseks oskust erinevaid asju parandada.
Tööle Kaasa projektis osalemine pani õpilasi mõtlema eluliste küsimuste üle ja andis hea võimaluse taaskord väärtustada erinevaid elukutseid.
Tänan vanemaid ja nende tööandjaid õpilastele huvitava ja väärtusliku kogemuse võimaldamise eest!
Õpilaste mõtteid vahendas 6. klassi klassijuhataja Mare Maasik
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolist

Lenna ja Kerttu proovisid kätt Torma kooli sööklas. FOTO: PIIA NÕMM

TEADE
Jõgeva vallavalitsuse 16. juuni 2020. a korraldusega nr 284 võeti vastu Muru tn 1 (katastritunnus 24802:005:0232), Seemne tn 10
(24802:005:0193) ja osaliselt Seemne tn 12 (24802:005:1010) kinnistute
detailplaneering Jõgeva vallas Jõgeva alevikus. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus,
Jõgeva linn) 22.03.–04.04.2021.
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste piiride muutmine,
hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 5,97 ha. Hoonete ehitamine on lubatud hoonestusala piires
vastavalt ehitusõigusele; hoonestusala piires on lubatud lisaks hoonete
ehitamisele ka teede, haljasala ning erinevate krundi toimimiseks vajalike rajatiste ehitamine. Krundi toimimiseks vajalikke rajatisi on lubatud
ehitada ka väljapoole hoonestusala. Planeeritud haljasalale on lubatud
ehitada ka jalgteid, juurdepääsuteid ning (tehno-)rajatisi jms. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Jõgeva valla üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub Jõgeva vallavalitsuses
19.04.2021 algusega kell 16.00. Piirangute tõttu võib info avaliku väljapaneku arutelu kohta muutuda, kõik muudatused on kajastatud Jõgeva
valla kodulehel www.jõgeva.ee.
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Meeldetuletus avalike pakendikonteinerite kasutamiseks
Aasta eest kirjutasime vallalehes probleemist, et segapakendi konteineritesse pannakse mittevastavaid jäätmeid. Viimastel
kuudel on probleemiks väikesed avad, eriti
kohtades, kus oli varem võimalik pakendikoti konteinerisse panekuks luuk üles tõsta.
Õnneks sügis-talvisel perioodil on kaebusi
vähem, ent probleem tekib taas kevadelsuvel, kui korrastatakse majapidamisi, keldreid ja garaaže.
Viimasel ajal on murekohaks Sadala
jäätmekogumiskoht. Pidevalt pannakse
4,5m3 konteinerisse (kollane) ehitus- ja
suurjäätmeid, tahma ja muid mittevastavaid jäätmeid. Seetõttu keeras taaskasutusorganisatsioon luugid kinni. Saab kasutada
ainult avasid. Veebruari lõpus oli konteineri kõrvale mitu suurt kotti pandud, millest
linnud olid juba osa lahti nokkinud ning
prügi lendas ümberringi. Märtsi alguses tuli
organisatsioonilt teade, et konteineriluuke
on püütud lahti muukida. Seda ei tohi teha!
MEELDETULETUSEKS:
• Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi pakendi tagastuspunkti.
Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha.
• Segapakend vii segapakendijäätmete
konteinerisse, mis on üldjuhul kollast
värvi. Kui segapakendikonteineri kõrval ei ole klaaspakendikonteinerit, läheb
klaaspakend segapakendikonteinerisse.
Jälgi konteineri märgistusi! Pakendid
saab ära anda tasuta. Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid. Kui sa ei tea, kus asub lähim
pakendikonteiner, uuri seda keskkonnaspetsialistilt (tel 776 6509) või taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt:
Eesti Taaskasutusorganisatsioon (www.
eto.ee/eto-konteinerid/);
Eesti Pakendiringlus (pakendiringlus.
ee/pakendikonteinerid/avalik/);
Tootjavastutusorganisatsioon (www.
tvo.ee).
• Paber ja papp pane paberi ja papi konteinerisse, mis on üldjuhul sinist värvi.
Jõgeva linnas 36 ja enama korteriga elamutel on kohustuslik paberi- ja kartongijäätmete jaoks konteiner ning veosagedus
vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.
Teistel elanikel on võimalus paber ja
papp viia Siimusti, Kuremaa, Palamuse,
Laiuse, Vaimastvere või Jõgeva aleviku
jäätmekogumiskohta, Jõgeva jäätmejaama või kasutada avalikke konteinereid.
• Biolagunevad jäätmed komposti piisava
ruumi olemasolul oma aias. Jõgeva linnas

•

•
•

•

•

•

•

•

on 36 ja enama korteriga elamutel kohustuslik eraldi biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete konteiner.
Aia- ja haljastusjäätmed komposti piisava ruumi olemasolul oma aias, vii Jõgeva jäätmejaama, Torma prügilasse või
Painkülas asuvasse Mammu jäätmekäitluskohta, mida haldab Kobrit OÜ (tel
5303 7664, e-post: jaak@kobrit.ee).
Ohtlikud jäätmed vii Palamuse, Vaimastvere või Laiuse jäätmekogumiskohta
või Jõgeva jäätmejaama.
Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitatav koguda eraldi: puit-, metall- ja
püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu
ehituspraht. Need tuleb viia jäätmejaama
või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja
lammutusjäätmete segu üleandmisel
tuleb jäätmejaamas ja Torma prügilas
maksta või üleandmisel jäätmekäitlejale
maksta.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed saab tasuta ära anda Siimusti, Vaimastvere, Palamuse, Kuremaa, Laiuse ja
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohta või
Jõgeva jäätmejaama. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta. Kui
seade ei ole tervik, siis võidakse küsida
puuduva osa materjali eest tasu.
Romusõidukid on võimalik ära anda tasuta ja romu vastuvõtmisel võib ettevõte
maksta ka väikese summa. Jõgeva vallas
tegelevad romusõidukitega Semako Romulad OÜ (tel 508 3047, info@romulad.
ee) ja Cronimet Nordic OÜ (tel 501 7752,
andres@em.ee). Autoromu vastuvõtmisel
väljastatakse kliendile sõiduki vastuvõtmise teatis ja vastuvõtja kustutab sõiduki
liiklusregistrist.
Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid müüakse. Sul ei
ole kohustust uut patareid või akut osta.
Poodides on spetsiaalsed konteinerid
patareide ja akude kogumiseks.
Vanarehvid saab viia Siimusti, Vaimastvere, Kuremaa, Laiuse, Palamuse ja
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohta ning
Jõgeva jäätmejaama. Vanarehvid saab
kõikidesse vanarehvide avalikesse kogumispunktidesse ära anda tasuta. Juhul,
kui tegemist on aastatega kogunenud
suurema rehvikogusega, tuleks eelnevalt
ühendust võtta MTÜga Rehviringlus
(logistik@rehviringlus.ee, tel 5887 2351).
Tekstiil ja rõivad, jalatsid – puhtad ja
korralikud riided anna sõpradele-tuttavatele, taaskasutuskeskusele ja teistele asutustele, kes soovivad abivajajaid

TEATED
Uus vaateplatvorm-kirikutorn (Turu 2A) avatud külastajatelehuvilistele 26. ja 27. märtsil kell 13 –16.
Jõgeva Jehoova tunnistajate kogudus
P, 21.03 kell 11.00 piibliteemaline erikõne teemal «Pärl, mis võib
muuta su elu».
L, 27.03 kell 19.00 olete oodatud mälestama Jeesus Kristuse surma.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info: eesti ja vene
keeles tel 5901 2500.
JW.ORG (Meist/Mälestusõhtu)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
PAUL ORAV			
LEMMI KAMPUS		
VEERA KRAMARENKO		
JÜRI SEIN			
TARMO MALÕŠEV		
JAAK HÕIM			

21.08.1934–17.02.2021
12.08.1937–22.02.2021
04.02.1926–24.02.2021
13.12.1927–25.02.2021
26.03.1984–26.02.2021
31.12.1942–27.02.2021

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.

aidata. Ülejäänud tekstiil ja rõivad vii
Jõgeva jäätmejaama, kogumiskohtadesse
või Torma prügilasse. Kasutuskõlbmatud
jalatsid pane olmejäätmete konteinerisse.
Samuti võid väiksemas koguses kasutuskõlbmatuid rõivaid ja tekstiili panna
olmejäätmete konteinerisse.
Segaolmejäätmete konteinerisse pane
näiteks kassiliiv, foolium, mähkmed,
hügieenisidemed, raskesti puhastatav
pakend, küpsetuspaber, kosmeetika,
kummist esemed, tolmuimeja tolmukott,
näritud näts, toidujäätmetena tekkivad
kondid, CD-plaadid, kassetid, tühjad
vildikad, katkised kruusid ja taldrikud,
mänguasjad jne.
Jõgeva jäätmejaama ja jäätmekogumiskohti haldab Amestop OÜ, tel 776 4789
(tööpäeviti 9–17).
• Jõgeva jäätmejaam asub Toominga 32,
Jõgeva linn (sissepääs Lepiku tn).
Lahtiolekuajad: T, K, N, R 10–18;
L 10–14; lõuna 12.30–13. E, P ja riigipühadel suletud.
Jõgeva jäätmejaama tel 5306 3022 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel).
• Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht
(Poe tn 2a, Jõgeva alevik)
avatud paaritu nädala L 9–12, paaris nädala L 13–16.
• Kuremaa jäätmekogumiskoht (Tammemetsa tn 3, Soomevere küla)
avatud paaris nädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16.
Kuremaa ja Jõgeva aleviku vastuvõtja tel
5840 9870 (lahtiolekuaegadel).
• Siimusti jäätmekogumiskoht (Kaave
tee 5a, Siimusti alevik)
avatud paaris nädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16.
• Vaimastvere jäätmekogumiskoht (Vaimastvere remondiruum, Vaimastvere
küla)
avatud paaritu nädala L 9–12 ja paaris
nädala L 13–16.
Siimusti alevik ja Vaimastvere vastuvõtja
tel 5611 1881 (lahtiolekuaegadel).
• Palamuse jäätmekogumiskoht (Jäätmejaama, Palamuse alevik)
avatud E 15–18 ja paaritu nädala L 13–
16 ning paaris nädala L 9–12.
• Laiuse jäätmekogumiskoht (Siniallika
tee 5, Laiuse alevik)
avatud N 15–18 ja paaritu nädala L 9–12
ning paaris nädala L 13–16.
Palamuse ja Laiuse aleviku vastuvõtja tel
5342 0267 (lahtiolekuaegadel).

Roger Reinapu		
05.02.2021
Raine Kivi			06.02.2021
Brigita Kuusik		
18.02.2021
Elisabeth Kosk		
27.02.2021
Kamilla Roop		
27.02.2021

Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus
korraldab
KOOLITUSE
ALUSTAVALE
ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele
ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte
alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Hajaasustuse programmi saab
taotlusi esitada 1. aprillini.
Rohkem infot: www.jõgeva.ee.

Eesti Taimekasvatuse Instituudist
saab tellida toidukartulit koju
Jõgeva- ja Tartumaa piires!
Saadaval heade maitseomadustega
kodumaised sordid:
Teele – lauakartul
Maret – laua- ja tööstuskartul
Tiina – salati- ja lauakartul
Info ja tellimine: merike.harjo@etki.ee; 513 4723
NB! Võimalus tellida ka seemnekartulit.

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja
nende vanemaid!

Teemad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: äriidee ja ärimudel,
toote/teenuse disain.
• Turundus ja müük: turundusuuringud ja strateegia, turundus- ja
müügiplaan, hinnastrateegia.
• Finantsjuhtimine ja planeerimine: raamatupidamine, maksud,
finantsprognooside koostamine.
• Juhtimine: meeskond ja juht.
Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed
koolitajad. Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel.
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava.
Tunnistuse saavad osalejad, kes on kohal vähemalt neljal päeval ja
kaitsevad edukalt äriplaani.
Koolitused toimuvad: 20.-21.04; 12.-13.05; 25.05.2021 ZOOMis,
04.05 ja 06.05.2021 Kuremaa lossis kell 10.00–17.15.
Osalemistasu 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja
kohvipausid, tasutakse enne koolitust arve alusel.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille
leiate www.jaek.ee. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt
7. aprilliks aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfo www.jaek.ee, 5333 5172
enn@jaek.ee
https://www.jaek.ee/alustavaettevotja-baaskoolitus

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 25. märtsil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 18. märts.

