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JÕGEVA VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE HÄÄLEKANDJA

Jõgeva keskväljaku
eskiisprojekt
sai valmis

Võistluse võidutöö „Akrobaat“ vaade keskväljakule. Jõgeva keskväljaku märksõna on liikuvus, tegemist on justkui avaliku elutoaga, kus saab mööblit ümber sättida.
JOONISED: VILLEM TOMISTE

J

õgeva linnakeskuse eskiisprojekti
on pärast võidutöö väljakuulutamist tehtud vallavalitsuse soovitud muudatused ning lõplik lahendus
on valmis saanud. Arhitekti sõnul valmib veebruari lõpuks eelprojekt ning
sellest kaks kuud hiljem põhiprojekt.
Jõgeva linna keskväljaku projekti
esimeses etapis saab uue ilme kultuurikeskuse, riigimaja, ärikeskuse ja kaubahalliga piirnev ala. Lahenduse idee
on lõimida Jõgeva keskväljak ja kaks
peatänavat terviklikuks linnaruumiks. Väljaku „majakateks“ on kaks
linna sümbolit, Eesti lipp ja külmalinna

sümbol jääpurikas, mis paistavad silma
ka mööduva rongi aknast.
Keskväljak on kaetud heledas toonis kuusnurksete lumehelbemustriga
betoonplaatidega. Väljaku kahele küljele
on kavandatud jääpurikakujulised teraskonstruktsioonid, millele kasvatatakse liaanid. Suvel on purikad roheluses
ning talvel katab neid lumi. Platsi keskmesse on kavandatud väljaku tasapinnast purskavate jugadega purskkaev.
Joad on altpoolt valgustatud ning plaanis on lisada muusika.
Liikluskorralduslikus mõttes on
tegemist ühise ruumiga, kus tuleb ar-

vestada jalakäijate liikumisega. Kogu
väljaku ala ja Suure tänava pind on
kavandatud samas tasapinnas. Kõnniteedel ja ülekäikudel kasutatakse siledaid katendeid. Sõiduteedel on kasutatud sillutisena kiirust piiravat täringukivi. Puhkepäeviti ja õhtuti toimuvad
siin laadad, kontserdid ning vaadatakse suurelt ekraanilt filme või spordisündmusi. Argipäeviti toimivad väljaku osad parklatena. Tänavatele on ette
nähtud piisav arv parkimiskohti nii autodele kui jalgratastele. Parkimiskohti
on võrreldes praegusega ala ulatuses
juurde loodud.

Talvetrall
lubas
kasvatada
uhkeid
purikaid

M

öödunud laupäeval peeti
Jõgeval külmalinna talvetralli. Viimaste aastate Tä
na ne karg
e talv
soojade ilmade tõttu on tulnud sage- talvetvu
ralli päevajuh lubas kasvatada korral
ikke jääpurik
t ja üks korr
li võistelda sügavkülmikus valmiaid. Mõõdu
aldajatest Ra
lin
ul Taul. FO
TO: MARGE diga jälgis tulemusi
statud purikate sulatamises. Ent selle
TASUR
aasta krõbe talveilm lubas lisaks sulatamisele ka uhkeid jääpurikad kasvatada.
muusikat
esitasid
Kui usinamate sulatajate valatud veenire all andsid Kristjan & Co.
purikad alla esimeste minutitega, siis pühendunud purikakasRohkelt talverõõmu oli ka lastel, kes said sõita hobuvatajad otsustasid võtta talvest maksimumi ning pühendasid saaniga, silitada miniloomaaias küülikuid, eeslit ning poni.
purika loomisele pea paar tundi. Üksteist püüti üle trumbata Julgemad tegid aga suusahüppeid Marumäel.
nii purikate pikkuses, ümbermõõdus kui arvukuses. VõistTalvetrall kulmineerus tuleetendusega trupilt Flaamos,
luse pikim jääpurikas kasvas 31-sentimeetriseks, ühtlasi on kes süütas linlaste jõulupuudest kuhjatud kuuselõkke.
tegemist ka võistluse ajaloo rekordiga. Lõpuks võitis ikka
Jõgeva on tuntud külmalinnana, sest 1940. aasta 17.
rõõm mõnusast talveilmast. Lisaks traditsioonilisele purika- jaanuaril registreeriti Jõgeva ilmajaamas Eesti külmarekord
võistlusele said soovijad mekkida lõkkes küpsetatud kartulit -43,5 °C, mis on püsinud praeguseni.
JVT
„Jõgeva kollane“. Külma peletamise eest hoolitsesid ja inimesed panid tantsima Monika Tuvi ja Rainer Rebane. Mõnusat

Tänased noored puud istutatakse
ümber ning platsi ääristavate hoonete
ümbrusesse istutatakse kõrgekasvulised püramiidsete taimede istikud.
Platsi mööbel on liigutatav, igaüks saab
toole ja laudu ümber paigutada. Väljakule on kavandatud liigutatavad turukioskid, mille esiseina avades moodustub müügiletile varikatus.
Kultuurikeskuse esisele platsile istutatakse uus jõulukuusk, mille kõrval paikneb väike lava. Lava vastas rullub
purikate vahelt alla kinoekraan. Suur
lava paigutatakse keskväljaku keskmisesse ossa, nagu ka uisuplats, suurema-

te sportmängude ala ja festivaliplats.
Keskväljaku liikumist organiseerivad
liigutatavad taimekastid, mille kooslusest leiavad toitu värvulised ning maitsetaimi inimesed.
Keskväljaku pikikülgi palistavad
kõnniteid valgustavad luulelambid.
Lambivarrele tõstetakse ümber praegu
väljaku keskosal lampidele paigutuvad
Betti Alveri luuletused, millele tulevikus lisandub ka teiste kohalike autorite,
näiteks Jüri Leesmendi, looming.
JVT

Jõgeva sai juurde uue maamärgi

J

õgeval avati neljandal advendipühapäeval, 20. detsembril 2020
kohaliku
luterliku
koguduse
vaateplatvormiga kirikutorn. Torni
pühitses koguduse ja kogukonna
kooskäimiskohaks EELK peapiiskop
Urmas Viilma. Sümboolse lindi lõikasid
läbi peapiiskop Urmas Viilma, Riigikogu liige ja Jõgeva vallavolikogu esimees
Aivar Kokk, rahvastikuminister Riina
Solman, Jõgeva koguduse juhatuse esimees Mare Rosin ja Jõgeva koguduse
õpetaja Georg Glaase.
Avamisel said sõna Aivar Kokk,
EELK piiskop Joel Luhamets, Tartu
praost Ants Tooming, Jõgeva vallavanem
Tiit Lääne ja Jõgeva koguduse juhatuse
esimees Mare Rosin. Viimane tänas kõiki heasoovlikke inimesi, kes on aidanud
kaasa sellele, et Jõgeva koguduse unistus
torniga kirikust teoks on saamas. Eriti oli
tal põhjust tänada Aivar Kokka, kes on
kogudusele majandusasjades nõuks ja
abiks olnud ning aidanud saada ettevõtmisele riigi toetust. „Jõgeva koguduse jaoks on algamas uus aeg,“ sõnas praost Ants
Tooming. Vallavanem Tiit Lääne lisas: „Usun, et mida aeg edasi, seda enam hakatakse
mõistma selle hoone vajadust ja tähendust.“ Sel aastal peaks torni juurde kerkima
kogukonnakeskus, kus jätkub tegevusruumi
eri vanuses kogukonnaliikmetele, kus saab
Uus vaateplatvormiga kirikutorn
hakata korraldama kontserte jne. „Jõgeva
(Turu 2a) on külastajatele avatud:
on saanud juurde uue maamärgi,“ ütles Ai15. jaanuaril kell 12–15
var Kokk. Torni avamisel musitseerisid Ma16. jaanuaril kell 13–16
rek Sadam ja Tõnu Laikre.
17. jaanuaril kell 13–16
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VALLAVALITSUS

VALLAVANEMA VEERG

Uus aasta ootab ees tegusana
Uue aastanumbriga oleme harjunud juba kaks nädalat ja
see on piisav aeg, et elada sisse aasta alguse tavarütmi. Ka
kooliõpilastel sai neli nädalat kestnud pikk talvepuhkus
läbi ja sel nädalal on meie valla koolid taas harjumuspärases kontaktõppes.
Vaadates veelkord tagasi möödunud aastale, tuleb tunnistada, et vaatamata tavapärast elu häirinud
koroonapandeemiale oli see vallas toimekas. Meil oli
Tiit Lääne
küll oluliselt piiratud huvitegevus, kannatasid kultuurivallavanem
ja spordielu, oma elukorraldust pidid muutma haridusasutused, toimumata jäid mitmed valla suursündmused,
aga vald elas ja hingas toimekas rütmis.
Sellest annavad tunnistust erinevad projektid, mis teisel poolaastal sai
käima lükatud ning mis alanud aastanumbri sees elavad oma elu. Suurte
projektide ettevalmistus on tihtipeale kui jäämäe veealune osa, mida sageli
ei märgata, kuid mis ometi on kõige edasise alus. Nii võimaldab ka vallavalitsuse ametnike ja töötajate eelmisel aastal tehtu hakata tänavu ellu viima
erinevaid plaane ja unistusi, mis peaksid muutma meie valla ja vallasüdame
lähitulevikus kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks.
Just uute ideede elluviimisega on võimalik muuta meie koduvalda
nähtavamaks nii meile endile kui meie külalistele. Need pealtnäha võibolla väikesed asjad näitavad eelkõige ühte: vald on muutustes ja areneb.
Liigutakse eluga kaasa. Ja kus minnakse ajaga kaasa, sinna tahetakse ka
tulla. Kas lihtsalt vaatama või elama.
Selleks, et me võõrastele silma jääksime, peab see kõik ennekõike puudutama aga meid endid. Uued tegevused ja arendused on siin just need, mis
näitavad positiivset aja kulgu, et see, mis on alati nii olnud, ei pruugi tänases
päevas enam olla kõige parem. Ei vii meid enam edasi.
Nii nagu tänases sotsiaalmeediasse uppunud ühiskonnas soovitavad
arvamusliidrid tegeleda kõigil eelkõige iseendega, kehtib sama ka ühe omavalitsuse kohta. Mida enam me suudame ajada oma asja, viia ellu oma plaane ja unistusi, seda paremaks me elu enda ümber muudame. Virisemise ja
vingumisega tulevikku ei ehita.
Seega, uus aasta ootab meilt tegusid ja julgeid otsuseid ning ma siiralt
loodan, et elu Jõgeva vallas läheb paremaks. Ikka rohkem vaatega tulevikku.

HEA TEADA

Rahvastikutoimingud
Jõgeva vallas 2020
Seisuga 01.01.2021 elas Jõgeva valla territooriumil
13 328 inimest, neist 6372 meest ja 6956 naist. Kõige
suurema elanike arvuga üksus on Jõgeva linn – 4839
inimest. Võrreldes seisuga 01.01.2020 on valla elanike
arv vähenenud 116 inimese võrra ja sealhulgas linna
elanike arv 54 inimese võrra.
Jõgeva valda saabus aasta jooksul elama 360 iniViive Maasalu
mest, kuid samal ajavahemikul lahkus vallast 403 inirahvastikumest. Vallasiseselt muutis elukohta 327 inimest.
toimingute
2020. aastal registreeriti Jõgeva vallas 113 sündi,
peaspetsialist
kuid 01.01.2021 seisuga elab Jõgeva vallas 112 last, kes
on sündinud 2020. aastal. Registreeritud sünde oli 13 võrra vähem kui 2019.
aastal.
Jõgeva valla elanikke suri 2020. aastal 182.
Jõgeva Vallavalitsuses sõlmiti 53 abielu, mis on 16 võrra rohkem kui
2019. aastal. Lisaks sõlmisid 4 abielu maakonna kirikuõpetajad. 2020. aastal
lahutati 29 abielu.

Vallaleht on rohkem
omavalitsuse infolehe nägu
Hea vallalehe lugeja, hoiad käes selle aasta esimest
lehenumbrit. Uus aasta toob kaasa muutused nii vallalehe kujunduses, mahus kui lugude valikus. Muudatused on tingutud soovist muuta leht vahetumaks, et
avaldatav info oleks aja- ja asjakohane. Teisalt on nüüd
vallaleht rohkem omavalitsuse infolehe nägu.
Vallaleht ilmub sel aastal kaks korda kuus neljaleheMarge Tasur
küljelisena. Kuigi külgede arv on vähenenud, on aastane
avalike suhete
numbrite arv suurenenud. Leht ilmub endiselt tasuta
spetsialist
vallaelanike postkastidesse ning on digitaalselt leitav nii
valla kodulehelt kui Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist.
Valla infolehes anname oma elanikele teada vallavalitsuse ja -volikogu
otsustest ning kogukonda puudutavatest plaanidest. Juba möödunud suvest
lähtub Jõgeva vallavalitsus lehe väljaandjana põhimõttest, et kohaliku omavalitsuse infoleht teenib avalikku, mitte kommertshuvi, seega tasulisi kuulutusi ja reklaame ei avaldata. Erinevalt varasemast ei ole lehes enam palakatite
avaldamiseks kuulutuste külgi. Kõik valla kultuuri- ja spordiüritused ilmuvad
sündmuste kavas.
Kõige operatiivsemat infot vallavalitsuse tegemiste kohta leiab vallavalitsuse kodulehelt www.jõgeva.ee ja Jõgeva valla Facebooki lehelt.
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Jõgeva kruusaauku tuleb maastikurattarada

E

kstreemse elamuse saab Jõgeva
kruusaaugu Eestis ainulaadselt
maastikurattarajalt. Piiri 14 kinnistule rajati tänavaspordi rattarada eesmärgiga pakkuda noortele huvitavat ja sportlikku vaba aja veetmise võimalust. Kunagisse

kruusakarjääri on kavandatud kruusakattega ainulaadne lainete, takistuste, hüpete ja kurvidega rada. Raja pikkus on ca
600 meetrit ning laius kuni kolm meetrit.
Rajal on 20 kurvi ning kõrguste vahe viis
meetrit. Rattaraja projekteerimisel on ar-

vestatud, et talveperioodil saavad lapsed
nõlvadel kelgutada.
Maastikurattaraja ehitab BR BMX
MTÜ ning selle maksumus on ligi 20 tuhat
eurot.

JVT

Kultuurikeskuse mänguväljak saab valmis kevadel

V

allavalitsus andis Jõgeva kultuurikeskuse pargis asuvale mängu- ja virgestusväljaku 2-kohalisele kiigekonstruktsioonile, 4-kohalisele
vedrukiigele, mängulaevale, karussellile ja
püstiseisu kaalukiigele osakasutusloa. Sel-

lega on lõppenud mänguväljaku II etapi
tööd, mille põhline eesmärk oli paigaldada
atraktsioonid väiksematele lastele. Lisaks
sellele said suuremad lapsed juurde püstiseisu kaalukiige ning plaatkarusselli. Mänguväljaku III etapi tööd algavad kevadel,

siis saab ronimiseks paika võrkpüramiid. Pärast viimaseid töid toimub mänguväljaku pidulik avamine, olemasolevaid
mänguvahendeid tohivad lapsed kasutada
aga ka praegu.

JVT

Jõgeva Selver laieneb

J

õgeva Selver ehitatakse lähiajal
umbes kaks korda suuremaks.
Kaubandusettevõtte laiendamiseks
avas tee Jõgeva vallavalitsuse poolt hiljuti
antud ehitusluba Sauna tn 2b ja 2c garaaži lammutamiseks ning kaubandushoone
laiendamiseks Kesk tn 4.

Kui Selveri praegune ehitisealune
pind on 1464 ruutmeetrit, siis juurde
ehitatakse 1570 ruutmeetrine hooneosa. Peale müügipindade saab seal olema
ka kohvik. Hoonet laiendatakse hoonestamata alale, mis piirneb Rohu ja Sauna
tänavaga. Ka parkimiskohti tuleb juurde:

lisaks Kesk tänava äärsele parklale saavad
Selveri külastajad kasutada tulevikus ka
Sauna tänava äärseid parkimiskohti.
Selveri juurdeehitus peaks valmima
juba maikuuks.
JVT

Kehtestati detailplaneering

J

õgeva Vallavalitsus kehtestas 22. detsembril 2020 korraldusega nr 694 Jõgeva vallas Õuna külas Allika tn 43
kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga alale (0,26 ha)
määrati uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Sihtotstarbeks jääb elamumaa. Kinnistu suurimaks ehitus-

aluseks pindalaks määratakse 400 m²,
suurimaks hoonete arvuks krundil on
kolm hoonet.

JVT

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
15. DETSEMBRI ISTUNGIL
1. Kinnitati Jõgeva valla spordikooli hoolekogu koosseis.
2. Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanded.
3. Tunnistati Jõgeva Valla Teataja väljaandmise hankel edukaks Ajakirjastus
OÜ pakkumus ning otsustati sõlmida
hankeleping.
4. Anti projekteerimistingimused abihoone
püstitamiseks Iravere külla.
5. Määrati Kurista kalmistu jalgtee maaüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks
transpordimaa.
6. Otsustati jätta rahuldamata õigusvastaselt võõrandatud maa vaie, kuna kõnealune maa on juba tagastatud ning tagastamata osa kompenseeritud.
7. Anti
kasutusluba
Sadala
uuele
kauplusele.
8. Anti ehitusluba sauna püstitamiseks
Änkkülla, päikeseelektrijaamade püstitamiseks Änkkülla, Eerikverre ja Sadalasse ning Jõgeva linnas Rohu 10/1
asuva endise gümnaasiumi abihoone
lammutamiseks.
9. Abivallavanem Terje Rudissaar jagas
informatsiooni valla hallatavates asutustes lisatasu maksmise võimalustest
ja põhikooli spordihoone ehitamisest
ning abivallavanem Aive Tamm koolides
distantsõppe korraldamisest.
22. DETSEMBRI ISTUNGIL
1. Kiideti heaks ja esitati volikogule puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks
toetuse andmise määruse muutmise eelnõu.
2. Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanded.
3. Kinnitati ülelaekunud tulud eelarve tuludesse ja väljaminekutesse.
4. Kinnitati valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
5. Kinnitati Jõgeva valla munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus.
6. Määrati toetus sportlike saavutuste eest.
7. Määrati Jõgeva linnas Sauna tänav L2
kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
8. Määrati Jõgeva vallas moodustatud katastriüksustele maa kasutamise
sihtotstarve.

9. Tunnistati toiduainete ostmise hankel
edukaksosaühinguMones&Tuur,Horeca
Service OÜ ning aktsiaseltsi Kaupmees
& Ko pakkumused ning otsustati sõlmida nendega hankelepingud.
10. Kehtestati Õuna küla Allika 43 kinnistu
detailplaneering.
11. Anti ehitusluba maastikurattaraja ehitamiseks Jõgeva kruusaauku, kaugküttetorustiku paigaldamiseks Jõgevale Tähe
4 ja 6 piirkonda ning üksikelamu püstitamiseks Pakaste külla.
12. Anti kasutusluba Kuristal asuvale garaažile.
13. Kooskõlastati Kõnnu külla rajatava puurkaevu asukoht.
14. Vabastati Jõgeva lasteaia Karikakar direktor ning valla raamatukogude direktorid ametist.
15. Otsustati võõrandada vallale kuuluvad
kinnistud ning viia enampakkumised
läbi oksjoniportaalis osta.ee.
30. DETSEMBRI ISTUNGIL
1. Otsustati korraldada konkurss Jõgeva raamatukogu direktori ametikoha
täitmiseks.
2. Kinnitati Jõgeva lasteaia Karikakar direktori ametisse Evelin Varol.
3. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse hallatavate
asutuste palgajuhendeid.
4. Anti kasutusluba Liikatku külas asuvale
päikeseelektrijaamale ning osakasutusluba Jõgeva kultuurikeskuse pargi mängu- ja virgestusväljakule.
5. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Vaidaverre ning Jõgeval Lai 4 endise raamatukogu hoone lammutamiseks.
6. Määrati Iraveres Põdra ja Kaera külas
Uuetoa kinnisasjade jagamisel tekkinud katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
7. Nõustuti Kuristal asuva Murika katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega ning määrati katastriüksusele
sihtotstarve.
8. Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu,
millega vallavalitsus soovib volitusi, et
taotleda valla kasuks tasuta ja tähtajatu
isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes
huvides rajatava jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks Siimustis ja Kuristal.
9. Kinnitati Palamusel asuva põllumajandusliku maa rendile andmise avaliku kir-

10.

11.
12.
13.

jaliku enampakkumise võitjaks Paunvere
Agro OÜ.
Tunnistati Kuremaa ujula külalistemaja katla ostmise hankel edukaks Jõgeva
Gaas OÜ ja otsustati sõlmida hankeleping.
Kinnitati valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
Kehtestati vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.
Otsustati sõlmida MTÜga Tähetund
sihtfinantseerimise leping, millega toetatakse projekti „Teatritalendid koju“.

31. DETSEMBRI ISTUNGIL
1. Otsustati eraldada valla 2020. aasta reservfondist raha Kuremaa ujulale külalistemaja küttesüsteemi katelde ostmiseks.
6. JAANUARI ISTUNGIL
1. Määrati Ehaveres Metsa ja Härjanurmes
Uuetoa kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
2. Muudeti Siimusti aleviku Põllu tn 1 katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarve
elamumaaks.
3. Anti projekteerimistingimused abihoone
püstitamiseks Mõisamaale.
4. Anti ehitusluba abihoone püstitamiseks
Iraverre, Jõgeva linnas Sauna tn 2b ja 2c
garaaži lammutamiseks ning kaubandushoone laiendamiseks Kesk tn 4 ja Palamuse pritsumaja ümberehitamiseks.
5. Kinnitati 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
6. Otsustati kutsuda 6. jaanuaril 2021 osaühingu Kuremaa Enveko nõukogust tagasi Andrei Fedossovski ning nimetada nõukogu liikmeks Enn Kivi.
7. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
8. Otsustati korraldada riigihange Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks.
7. JAANUARI ISTUNGIL
1. Otsustati kutsuda 7. jaanuaril 2021 osaühingu Kuremaa Enveko nõukogust
tagasi Enn Kivi ning nimetada nõukogu liikmeks Andrei Fedossovski.
JVT

VALLAVOLIKOGU
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Sportimistingimused
paranevad nii põhikooli
juures kui ka Virtuses

VALLAVOLIKOGU
ESIMEHE VEERG

Uute projektide
käivitamise tähe all

Tulevikus võib spordikeskus Virtus seestpoolt välja nägema hakata selline. JOONIS: P.P PROJEKT

S

portimistingimused peaksid Jõgeval
lähiajal olulisel määral paranema, sest
käimas on ettevalmistustööd nii põhikooli juurde uue spordihoone rajamiseks kui
ka spordikeskuse Virtus laiendamiseks ja renoveerimiseks.
Põhikooli juurde on plaanis rajada 2000
ruutmeetrise pinnaga spordihoone. Selle saali saab kasutada mitmel eri viisil. Olulisemate võistluste puhul saab sinna ära mahutada
rahvusvahelistele tingimustele vastava korvpalliväljaku, madalama tasemega võistluste
või treeningute ajaks saab suure väljaku kardinaga kaheks väiksemaks korvpalliväljakuks
jagada, kooli kehalise kasvatuse tundideks
saab aga – taas kardinate abil – teha suurest väljakust neli väiksemat platsi. Põhikooli
spordihoone hakkab teenindama ka kooli vahetus läheduses asuvat staadioni: sinna
tuleb näiteks staadioni inventari hoiuruum.
Spordihoone valmides lisandub ka riietus- ja

duširuume, mida praegu on napilt.
Põhikooli
spordihoone
eskiisprojekt
peaks
arhitektuuribüroos
JVR valmima märtsiks. Eskiisprojekti alusel valmib eelprojekt. Uue spordihoone ehitamiseks on plaanis taotleda toetust kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamise meetmest.
„Kui põhikooli uut hoonet ehitati, jäid
selle juurde nüüdisaegsed sportimisvõimalused loomata,“ ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk. „Kooli spordiinimestega arutades selgus, et vaja oleks sellist saali, kuhu mahuks ära kaks korvpalliväljakut ning mida saaks kehalise kasvatuse
tundide ajaks veel väiksemateks osadeks jagada.“
Vallavanem Tiit Lääne sõnul otsitakse
võimalikke lahendusi ka selleks, et spordihoonet oleks tulevikus võimalik siduda jalgpallihalliga. „Vastavalt vabariigi valitsuse

praegusele strateegiale peaks Jõgeva saama
täismõõtmelise jalgpallihalli 2023. aastal.
Tegemist on multifunktsionaalse spordirajatisega,“ ütles Lääne.
2022. aasta suveni saab kool kasutada ka
Piiri tn 1 asuva koolimaja võimlat. Põhikooli uue hoone juures asuva vana võimla lammutamist ja selle asemele uue spordihoone
rajamist on võimalik nii ajastada, et see kooli võimalikult vähe segab. Ehitustööd saab
planeerida näiteks ajavahemikule maist septembrini, kui õpilased spordivad väljas või on
üldse koolivaheajal.
Valminud on ka Virtuse eskiisprojekt koos ruumilahendusega. See näeb
ette võimalust mängida saalihokit ja pallimänge, tegelda sisekergejõustiku ja jäähokiga.
Kogu projekt peaks valmima P.P. Projekt
OÜ-s kevadeks.
JVT

Talihooldus Jõgeva valla
teedel ja tänavatel

OÜ N&V

Viktor Minajev

Jõgeva alevik,
Kuremaa,
Laiuse

OÜ Kuremaa
Enveko

Andrei Vandler 5342 0570

Siimusti

Merelen OÜ

Ain Viik

505 1616

Vaimastvere ja
Kaave

OÜ Moreen

Arvi Spelman

520 0933

Palamuse ja
Kaarepere

OÜ Kerseli

Raul Pärendson 510 0683

Eelmise aasta seitse kuud möödusid kiirelt ja
mitmete projektide käivitamise tähe all.
Jõgeva keskväljaku renoveerimise projekteerimine on jõudnud eelprojekti etappi ning
lepingu järgi valmib põhiprojekt juba aprillis. Riigieelarvest oleme saanud projekti elluviimiseks selleks aastaks miljon eurot. Oleme
Aivar Kokk
Jõgevamaa teiste omavalitsustega kokku leppivallavolikogu
nud, et keskväljakud on meie maakonna ühised
esimees
prioriteedid ning oleme ette valmistamas lisarahastamise taotlust EAS-ile. Tulevasel keskväljakul ja selle ümbruses on tulevikus rohkesti kohti puhkamiseks, aga ka välikino
näitamise, kultuuriürituste ja laatade korraldamise ning sportimise võimalusi.
Jõgeva põhikool saab uue spordihoone, kuhu mahub kaks korvpalliväljakut ning kõik abiruumid, et teenindada spordihoonet ja
staadioni. Projekteerimise töövõtuleping on sõlmitud ning loodame, et spordihoone valmib juba sellel aastal.
Spordihoone Virtus renoveerimise projekt on jõudnud
eelprojekti staadiumi ja loodame, et külmalinna tiitlit kandev
Jõgeva saab endale lähiajal ka jäähalli. Praegu käivad ettevalmistused liginullenergiahoonete meetmesse rahastamistaotluse esitamiseks.
Selleks aastaks on planeeritud ka mitme miljoni euro eest
tee-ehitustöid: muudetakse teid tolmuvabaks ning korrastatakse
valla tõmbekeskuste ja linna tänavaid. Tänaseks on valminud ka
Jõgeva linna Suure tänava renoveerimise projekt ning sõlmitud
ehituslepingud Siimusti kergtee ja Jõe tänava promenaadi ehitamiseks.
Loodan, et kõik Jõgeva valla 75-aastased ja vanemad elanikud
said jõuludeks volikogult kätte kingituse: korduvkasutatava maski
ja infolehe sotsiaaltöötajate kontaktidega. Hoidkem end ja olgem
terved!
Tahan tänada kõiki, kellega koos oleme viimased seitse kuud
pingutanud selle nimel, et meie vallas oleks hea elada ja ettevõtlusega tegeleda. Kõik suured projektid on käivitatud ja loodame, et
volikogu toetab ka nende valmimist.
Soovin teile kõigile õnnelikku ja tervislikku 2021. aastat ning
uute kohtumisteni!

TEADE

Mai Treial ja Marek Saksing
jäävad kolmeks kuuks
volikogu tööst kõrvale
Jõgeva valla valimiskomisjon otsustas vastavalt Mai Treiali ja Marek Saksingu esitatud avaldustele peatada nende vallavolikogu liikme volitused kolmeks kuuks: Mai Treialil 21. märtsini ning Marek
Saksingul 7. aprillini. Nende asemel määras valimiskomisjon volikogu liikmeteks asendusliikmed Matti Tsahkna ja Väino Lingi.

PIIRKOND TEID
VASTUTAV TELEFON
HOOLDAV ISIK
ETTEVÕTE
Jõgeva linn
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JVT

5330 5631

Palamuse
OÜ POP &
aleviku pargi- HALJASTUS
ja kõnniteed,
koolimaja,
teenuskeskus
ning valla
hallatavad teed
Luua külakeskuses

Jaak Rillo

Sadala

OÜ Kuremaa
Enveko

Andrei Vandler 5342 0570

Torma

Torma POÜ

Aksel Simson

Saduküla

OÜ Saarevälja

Rene Kaarepere 522 0946

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

516 2493

Foto: erakogu

511 2411

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2
GRUPP. Ettevõtte infotelefon on 677 6500. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.
Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.

Torma ambulatooriumisse
paigaldati invatõstuk

T

orma ambulatooriumisse paigaldati Jõgeva vallavalitsuse toel
invatõstuk. Jõgeva vallavalitsus peab koostööd perearstidega
oluliseks ning soovib luua elanikele tingimusi esmatasandi
terviseteenuse paremaks kättesaamiseks. Nii otsustas vallavalitsus
patsientide heaolu tõstmiseks ning mugavamaks teenindamiseks paigaldada invatõstuki Torma ambulatooriumisse, kus töötab valla suurima nimistuga perearst Julia Saks. Töö tegi ära LifeCare OÜ.
JVT

Jõgeva vallavolikogu 46. istung toimus 17. detsembril 2020 ning
sellel osales 26 volikogu liiget, puudus üks rahvasaadik.
Enne päevakorra juurde asumist andis volikogu liige Peep
Põdder üle vallavolikogu esimehe Aivar Koka, vallavanema Tiit
Lääne ning abivallavanemate Aive Tamme ja Terje Rudissaare
umbusaldamise algatamise avaldused, mis kannavad 12 volikogu liikme allkirja, samuti vallavolikogu istungi kokkukutsumise
nõude koos istungi päevakorra kavandiga.
Nende küsimuste arutamiseni, mida nägi ette 17. detsembri
istungi päevakord, volikogu ei jõudnud, sest päevakorra kinnitamiseks korraldatud hääletusel andsid 26 kohal viibinud saadikust
13 poolt- ja 13 vastuhääle. Seega jäi päevakord kinnitamata. Valla
põhimäärus annab võimaluse panna sellises olukorras kõik päevakorra kavandi punktid ükshaaval hääletamisele, ent kuna kavandi
esimese punkti päevakorda arvamise üle korraldatud hääletus andis taas tulemuseks 13 poolt- ja 13 vastuhäält, tegi volikogu esimees ettepaneku lugeda istungi päevakord ummikseisu tõttu ammendunuks ja kutsuda vastavalt valla põhimäärusele kokku uus
istung.
Järgmine volikogu istung toimub 17. jaanuaril kell 17. Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist
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Jõgeva jäätmejaama hinnakiri

SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

MUUSIKA, TEATER, KINO
20.01 kell 17.30 koguperefilm „Jõulud džunglis“ Jõgeva
kultuurikeskuses
27.01 kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri REKY etendus
„Vahtramäe Emil“ Jõgeva kultuurikeskuses
27.01 kell 17.30 animafilm „HING“ Jõgeva kultuurikeskuses

Amestop OÜ haldab alates 1. jaanuarist 2021 Jõgeva jäätmejaama ja jäätmekogumiskohti.
Jõgeva jäätmejaama sissepääs on Lepiku tänava poolt.
Jõgeva jäätmejaam on avatud T–R 10–18 ja L 10–14; lõuna 12.30–13.
Kontaktid: Amestop OÜ, üldtelefon 776 4789, jäätmejaama kontakt lahtiolekuajal tel 5306 3022.

Jõgeva linna jäätmejaama hinnakiri alates 1. jaanuarist 2021

KOGUDUSED
17., 24., 31.01 kell 11 jumalateenistused EELK Jõgeva
koguduses
NÄITUSED
30. jaanuarini saab Betti Alveri muuseumis vaadata Koidu Lauri
maalinäitust „Eilsed suved“
31. jaanuarini on Palamuse muuseumis avatud tulmenäitus
31. jaanuarini saab Jõgeva kultuurikeskuses vaadata Ülle
Ottokari näitust „Vahepeatus“
10. veebruarini on Jõgeva raamatukogus väljas Moskva
akvarellisti Anna Stepanova näitus „Lilled Annalt“. Näitus on
jõudnud Jõgevale akvarelligalerii Kala vahendusel.
28. veebruarini saab Jõgeva spordihoone Virtus fuajees näha
Jõgeva kunstikooli õpilaste lõputööde näitust
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

TEATED
Laupäeval, 16. jaanuaril kell 11–13 on Uuskasutuskeskuse
kaubik Jõgeval vallamaja ees Suur 5 parklas.
Kaubikusse saab ära tuua need asjad, mida majapidamises
enam ei vajata, kuid mis on jätkuvalt heas korras ja kasutuskõlblikud. Oodatud on puhtad ja terved rõivad, jalatsid, mänguasjad,
nõud, raamatud, spordi- ja hobitarbed, väiksem kodutehnika.
Täpsemat infot leiad www.jõgeva.ee.
08.02 kell 18 alustab Palamuse muuseumis Õpetaja Lauri
puidu restaureerimise kursus. Info ja eelregistreerimine Janek
Varblas tel 5560 2004.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja
nende vanemaid!
Lukas Persidski		

14.12.2020

Elli Stroo			

15.12.2020

Alisa Keiv		

16.12.2020

Roosi Pärgmäe		

20.12.2020

Adeele Meremäe		

20.12.2020

Laura Eliise ja Kevin Muuli

22.12.2020

Klaara-Maria Jeršov

24.12.2020

Stella-Lily Kusma 		

02.01.2021

Hind km-ta

Hind km-ga

€/tonn

€/tonn

tasuta

tasuta

lehtklaas
- lehtklaas (v.a autoklaas)

120

144

- töödeldud puit
(värvitud, lakitud, v.a immutatud)

40

48

- töötlemata puit

40

48

- betoon ja tellised

25

30

- plaadid, keraamikatooted

25

30

- muud ehitus- ja lammutusjäätmed
(sh aknad ja uksed, ka klaasidega)

120

144

asbesti sisaldavad jäätmed
(eterniit, asbesttsementtorud jms)

70

84

biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

50

60

bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

50

60

paber ja kartong

tasuta

tasuta

tekstiil ja rõivad

120

144

plastid

100

120

külmikud (komplektsed)

tasuta

tasuta

külmikud (mittekomplektsed)

10 €/tk

12 €/tk

patareid

tasuta

tasuta

metallid

tasuta

tasuta

120

144

ohtlikud jäätmed

tasuta

tasuta

rehvid

tasuta

tasuta

Jäätmete nimetus
pakendijäätmed

suurjäätmed
(sh mööbel ja selle detailid)

NB! Vallaelanikelt võetakse TASUTA vastu:
- plastid (kuni 0,5 m3 ühe korraga ühe päeva jooksul);
- tekstiil ja rõivad (kuni üks 150 l kott ühe korraga ühe päeva jooksul);
- klaas, sh lehtklaas (kuni 1 m3 ühe korraga ühe päeva jooksul).

Jäätmekogumiskohtade hinnakiri 1. jaanuarist 2021
€/t
Jäätmeliik

hind
km-ta

*€/m3
hind
km-ga

hind
km-ta

hind
km-ga

pakendijäätmed

TASUTA

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

paber ja kartong

TASUTA

Linda Raud 		

16.11.1935-16.12.2020

elektri- ja elektroonikajäätmed

TASUTA

Neeme Noobel		

15.04.1957–18.12.2020

Aavo Aru		

26.04.1938–18.12.2020

rehvid

TASUTA

Andrus Puusepp		

16.12.1966–21.12.2020

Enn Veske		

03.03.1941–22.12.2020

Vello Alliksaar		

03.11.1951–25.12.2020

Valentina Kõiv		

31.03.1936–25.12.2020

Maret Leht		

12.03.1935–28.12.2020

Helga-Hermine Saidla

05.11.1919–28.12.2020

Laiuse, Palamuse ja Vaimastvere jäätmekogumiskohtades võetakse ohtlikke jäätmeid tasuta vastu (v.a asbesti sisaldavad jäätmed)

Elvi Kaur			

04.06.1940–30.12.2020

* Eurot/kuupmeeter on küsitud põhjusel, et puudub kaalumisvõimalus. Kui jäätmejaama või jäätmekogumiskohtadesse soetatakse
autokaal või väiksem kaal, on võimalik tasuda tonni või kilogrammi järgi.

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

tekstiilijäätmed alates üle 150 l kott tasu eest
0,12 €/kg km-ta, 0,14 €/kg km-ga

120

144

25

30

klaas, sh lehtklaas (v.a autoklaas) alates 1 m3 ühe korra ühe päeva jooksul on tasu eest

120

144

60

72

plastid alates üle 0,5 m3 päevas tasu eest
0,1 €/kg km-ta, 0,12 €/kg km-ga

100

120

10

12

suurjäätmed

120

144

17,5

21

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

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 28. jaanuaril
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 21. jaanuar

