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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Tormas tähistati rahvamaja
110. aastapäeva

Jõgeva linna sünnipäeva puhul pakuti rahvale sünnipäevakooki ja kohvi. Nende jagamisel olid abiks ka vallavolikogu
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esimees Priit Põdra ja abivallavanem Asso Nettan.

Kultuurikeskuse suvelaval andis kontserdi eesti-ukraina
folkmuusikat viljelev ansambel Svjata Vatra.

Tormas tähistati 28. mail
kohaliku rahvamaja 110. aastapäeva. Rahva- ehk toonases
kõnepruugis seltsimaja ehitamisel olid eestvedajateks
kohaliku põllumeeste seltsi
ja tuletõrjeühingu ärksamad
tegelased. Kuna vajadus kultuurikolde järele oli suur, ei
pidanud rahvas paljuks oma
raha mängu panna. Ehitusraha
teeniti ka piduõhtute, kontsertide ja loteriidega. Nii võiski
seltsimaja 110 aastat tagasi
uksed avada ning kohalik rahvas ei pidanud enam seltsi- ja
kultuuritegemisteks tühjaks
jäänud küüne, suuremaid talusid või muid ulualuseid otsima.
Torma rahvamaja ajaloo
värvikamad seigad jõudsid
juubelipeo publikuni õhtut
juhtinud kahe „komejandi“
(neid kehastasid Eve Somelar
ja Janek Varblas) dialoogide
vahendusel. Ajalookillud oli
vanadest ajalehtedest kokku korjanud Torma ja Vaiatu
rahvamaja kultuurijuht Liina
Abram.
Üles astusid Torma rahvamaja kollektiivid: puhkpilliorkester, naisrahvatantsurühm,
rahvamuusika ansambel ja näitering, samuti Vaiatu naisrühm
Somel ja Palamuse naisrühm
Sirtsuline. Tuletati meelde ja
tänati neid, kes kultuuritulel
Tormas kustuda pole lasknud
ja võeti vastu õnnitlusi. Jõgeva
vallavalitsuse poolt tõi tervitusi
abivallavanem Asso Nettan.
Nagu Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Ab-

ram oma peokõnes ütles, on
rahvamajad Eestis olnud läbi
aegade rahvakultuuri järjepidevuse kandjad ja kodukohatunde kasvatajad ning seda
olenemata riigikorrast. Torma
rahvamajal on pika ea jooksul
olnud paremaid ja halvemaid
aegu, aga see maja pole kunagi
olnud päriselt suletud. Selle
eest on kohalik rahvas tänu
võlgu samasugustele ärksatele
ja ettevõtlikele inimestele kui
need, kes kord rahvamajale
aluse panid.
Kultuurijuhil oli hea meel
tõdeda, et Tormas tegutseb ka
selliseid rahvakultuuriühendusi, mis on vanemad kui Eesti
Vabariik või Torma rahvamaja.
Toogem või näiteks 174 aastane Torma puhkpilliorkester. Ent tegutsevad ka vähem
eakad ühendused. „Nende
kollektiivide jõul kestab ja
kasvab Tormas rahvakultuur
ning väheldaste ruumidega
rahvamaja saab äärest ääreni
täidetud kodukohatundmuse,
rahvapärimusega, nalja-naeru
ning sõbraliku küünarnukitundega,“ sõnas Liina Abram.
Et rahvamaja tormalastele
tähtis on, oli juubelipeol vägagi
tunda. Liina Abram ja tema
abi Terle Roondik, samuti kultuurikollektiivid ja rahvamaja
sõbrad olid pidu hoolega ette
valmistanud ning rahvas võttis
pakutu tänuga vastu. Meeleolukas pidu jätkus tantsuga
Lavassaare Trio saatel.
JVT

Punnvõrride kiirendusvõistluse juhatas sisse trikimootorrattur Dima Jagovkini etteaste.

Linna sünnipäev tordi, heinateo
ja punnvõrride kiirendusvõistlusega
Jõgeval peeti 28. mail linna
84. sünnipäeva. Peo kuulutas
avatuks päevajuht Gaute Kivistik
ehk Rohke Debelakk, rahvast
tervitasid Jõgeva vallavolikogu
esimees Priit Põdra ja abivallavanem Asso Nettan. Pärast tervitusi
pakuti rahvale sünnipäevakooki
ja kohvi.
Päeva jooksul said sünnipäevalised laadal ostelda, tutvuda
Kaitseliidu, Naiskodukaitse,
Punase Risti, politsei ja päästekomando tegemiste ja tehnikaga,
uudistada Arukate Akadeemia
fotokooli näitust, lustida lastelinnakus, jälgida pargikabe ja rammumeeste-naiste võistlust ning
nautida Jõgeva linna kultuurikollektiivide esinemist. Linna
staadionil toimus osalejaterohke
Jõgeva kevadjooks. Sellel pika
traditsiooniga võistlusel on lapsena esimesi spordiedu elamusi
saanud paljud jõgevlased.
Õhtupoolikul andis kultuurikeskuse suvelaval kaasakiskuva
kontserdi eesti-ukraina folkmuu-

sikat viljelev ansambel Svjata
Vatra. Praegu Ukrainas toimuva
taustal omandas nii mõnigi pala
erilise tähenduse. Ansambli juht
Ruslan Trochynskyi tänas eestlasi
selle eest, et nad on Ukrainast
Eestisse sõjapakku tulnuid kohelnud kui väärikaid külalisi.
Kontserdi lõpus ootas rahvast
tore üllatus: Svjata Vatraga liitusid Jõgevahe Pere tantsijad.
Jõgeva tantsujuhi Ave Anslani
tuntud tants “Heinalised”, mida
tantsitud mitmel tantsupeol, on
ju loodud Svjata Vatra muusikale. Nüüd oli tantsijatel võimalus
seda tantsida elava originaalmuusika saatel.
Kui Svjata Vatra lõpetas, läks
Suurel tänaval sääreväristamiseks: uudse sündmusena kuulus
tänavuse sünnipäeva kavva
punnvõrride kiirendusvõistlus,
mille korraldas Vaimastvere
võrriklubi. Võistluse juhatasid
sisse trikimootorratturi Dima Jagovkini etteaste ning kaks võistlusvälist starti. Esimeses pidasid

võrriduelli Jõgeva abivallavanem
Asso Nettan ja vallavolikogu liige
Kristian Vaarpuu, teises kaks
naisajakirjanikku, Aime Jõgi
Tartu Postimehest ja Tiina Säälik
Vooremaast. Esimeses paaris oli
kiirem Asso Nettan, teises Aime
Jõgi. Naised polnud kumbki
varem võrriga sõitnud.
Kiirendusvõistlust peeti 120
meetri pikkusel ja 50-meetrise
pidurdusmaaga rajal. Osales
22 võistlejat Tallinnast, Tartust,
Koselt, Jõgevalt ja Vaimastverest.
Võisteldi neljas masinaklassis.
Retrovõrridel oli kiireim Margo
Bebeleva, originaalmasinatel
Kauri Soolepp, vabaklassis Tenno Alamaa ja hiinakate klassis
Enn Kink. Kõige kiiremini, 11,7
sekundiga, läbis võistlusraja
vabaklassi parim Tenno Alamaa.
Šõuelementi lisas see, et kaasa
tegi ka kostümeeritud tegelasi,
nagu Jõuluvana, Ämblikmees
ja Koonuspea. Jõuluvana, kelle
pärisnimi on Reimo Kesa, hääletasid pealtvaatajad ka oma

lemmikuks.
Vaimastvere võrriklubi esindajad Eili Arula ja Ehtel Valk ütlesid, et võrride linna sünnipäevale
toomisega tahtsid nad reklaami
teha nende klubi poolt 8. ja 9.
juulil korraldatavale võrride 24
tunni kestvussõidule, mis kannab
lustakat nime Lehm Ants. Selles
võib näha viidet motomaailmas
tuntud Le Mansi kestvussõidule,
aga ka asjaolule, et Vaimastveres
kihutavad võrrid siloaukude
vahel. Kui rahvas soovib, saab
ka linna järgmisel sünnipäeval
kihutavaid võrre näha.
Linna sünnipäev lõppes peoga
„Noortelt noortele“. Õhtut juhtisid Jõgeva valla noortevolikogu
liikmed Teele Olgo ja Getter Angerjas. Üles astusid noortebändid
Minid, Ansambel 3/4, Šahh Matt
ja PowerBuffGirls, JJ-Street tantsijad ning AG & Beatrice.
JVT

Torma rahvamaja praegusteks headeks „haldjateks“
on kultuurijuht Liina Abram ja tema abi Terle Roondik.
FOTO: RIINA MÄGI

JAANITULED JÕGEVA VALLAS
18.06 kell 18 jaanituli Torma mõisakompleksis.
Esinevad Shanon, Koit Toome. Meie Mees jt.
21.06 kell 20 jaanituli Jõgeva kultuurikeskuse pargis. Õhtut juhib Janek Varblas, esinevad
ansambel untsakad ning Jõgevahe Pere ja Jõgevamaa gümnaasiumi tantsurühmad.
21.06 kell 19 jaanituli Paduvere talumuuseumi õuel. Peaesineja Shanon, soojendusbänd
Tom Quatro, õhtujuht Kertu Jukkum.
22.06 kell 20 jaanituli Vaiatu pargis. Esinevad
ansamblid Estlager ja Tants’n’Trall, toitlustab
VAh OÜ.
23.06 Kuremaa jaanituli ansambliga Säde.

2

Nr 6 (100) 2. juuni 2022

Jõgeva Valla Teataja

Jõgeval on hea pinnas
rohepöördeks

Jõgeva valla spordihoone sai nurgakivi

4. mail räägiti Jõgeva linnaraamatukogus rohepöördest.
Teemat avasid Riigikantselei rohepoliitika nõunik Ivo
Krustok ja Jõgeva vallavanem
Angela Saksing. Arutelu juhtis
Urmas Vaino.
Raamatukokku kogunenud
inimesed arutlesid erinevate teemade üle, sõnastasid
probleeme ja pakkusid välja
lahendusi. Ivo Krustok pani
olulisema Jõgeval toimunud
arutelust lühidalt kirja. Jõgeva
vallavanem Angela Saksing
alustas mõttega, et Jõgeval
on hea pinnas rohepöördeks.
Aastate jooksul on paljud asjad
paranenud, eriti prügi osas.
Jõgevamaal on üsna palju päikesepaneele paigaldatud, Palamuse lasteaed ehitati liginullenergia hoonena ja Jõgevale
on kerkimas samal põhimõttel
rajatav spordihoone. Riigilt
oodatakse peamiselt tuge ja
rahalisi vahendeid rohepöörde elluviimisel. Spetsiifilise
näitena tõstis vallavanem esile
koostööd transpordiametiga
- vaja oleks ka vahepealseid
lahendusi, mitte täies mahus
kergliiklusteid.
Raamatukokku tulnud inimesed võtsid esimesena ette
hoonete soojusmajanduse.
Suur mure on selles, et gaasikütet on palju ja arved on
seetõttu suured. KredExi toetused on soojustamisel olulised,
kuid nende saamisel ollakse
ebavõrdses seisus. Suurtest linnadest väljaspool on keeruline
renoveerida, sest pangalt on
omafinantseeringu katmiseks
raske laenu saada.
Gaasimure võimaliku leevendusmeetmena toodi välja biogaasi tootmine, mille
puhul sooviti riigi suuremat
rolli näha. Räägiti ka Saksamaa näitest, kus väiksemad
põllumajandustootjad saavad
ühiselt jaama teha. Samas
rõhutati ka, et eesmärk ei pea
olema biogaasi tootmine, vaid
ikka ringmajandus – et kõik
ressursid võimalikult efektiivselt ära kasutada.
Järgmise suure teemana
räägiti transpordist. Hajusalt
asustatud piirkondades on
ilma autota väga keeruline.
Alati kaotab milleski, tihti ajas.
Vaja on inimeste endi huvi, et
ühistranspordi teemat lahendada – tellimustransport on
üks variant. Inimesed saaksid

5. mail sai Jõgeva valla spordihoone nurgakivi. Nurgakivi
ajakapslisse müüriti Jõgeva Valla
Teataja sama päeva number,
vallavalitsuse otsus, fotod samas
kohas asunud vanast võimlast
ja lasketiirust, ehitaja mälupulk
teostatud tööde aktidega, Jõgeva
valla märk ning mündid.
Jõgeva vallavanem Angela
Saksing rääkis, et tulevasse
spordihoonesse on oodatud
õpilased, elanikud ning kõik
külalised. „Uus hoone rikastab
valla spordielu, pakub erinevaid
võimalusi sportimiseks ning
rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks,” sõnas vallavanem
ning soovis ehitajale keerulistel
aegadel ehitamiseks jaksu. Jõgeva vallavolikogu aseesimees Peep
Põdder märkis, et spordihoonest
saab põhikooli kõrval valla sajandi ehitis.
OÜ KRC Ehitus juhatuse liige
Siim Kroodo nentis, et nutiajastul, mil noorte kehaline aktiivsus
väheneb, loob uus kaasaegne
spordihoone head võimalused
aktiivseks tegevuseks. „Meil on
hea tunne olla vallale nii tähtsa hoone ehitaja. Alustasime
aktiivse ehitustööga selle aasta
alguses. Liigume edasi seinte ja
vahelagede ehitusega. Paari nädala pärast alustame spordisaali
liimpuidust kandekonstruktsioo-

koopereeruda vajaduspõhiselt,
näiteks saaks üks buss tuua
õhtul lapsed trennist koju.
Rõhutati, et transpordikorraldus on ääretult oluline.
Bussid peaksid rongide sõiduplaaniga arvestama. Tulevikus
saaks kaaluda ka seda, et valla
autod oleksid pärast tööpäeva
lõppu jagamiseks, kuid samas
tekib mure, kuidas neid hooldada.
Viimase kümne aastaga on
Jõgeval jalgrattateede olukord
paranenud. Rõõmustav on, et
kooli ümbruses on tihti väga
palju rattaid näha. Jalg- ja
jalgrattateid rajades tuleks
eelistada pigem selliseid, mis
linnast välja viivad.
Räägiti ka muru niitmise
vähendamisest. Enamik inimesi on harjunud, et muru on
madalaks niidetud ja kui jätta
niitmata, siis tuleb palju kaebusi. Samas öeldi, et muru asemel
saab ka aasataimi istutada.
Üleminek keskkonnasõbralikumatele rohealadele on suuresti
inimeste peades kinni. Toodi
välja, et maastikuarhitekt võiks
näiteks kohalikus lehes sellel
teemal kirjutada ja selgitada,
miks harvem niitmine ja niidutaimed vajalikud on, ja sellega
hirme leevendada. Kindlasti
tuleb aga lõpetada kiviplatsidega keskväljakute loomine,
kus rohealasid pole.
Jäätmete sorteerimise osas
rõhutati, et riigi juhised peavad
olema selgemad. Hea näitena
toodi välja eakate jäätmekool,
kust sai palju head informatsiooni. Enamik inimesi tahab
jäätmeid sorteerida, ent neile
tundub, et see on ebamugavaks tehtud. Levinud on ka
arvamus, et jäätmed visatakse
niikuinii ühel hetkel ikka kokku. Kohale tulnud inimesed
tõid välja, et kõige olulisem on
üleüldse vähem prügi tekitada.
Samas ei taha poed tihti kaupa
ostja taarasse müüa.
Viimasena räägiti toidust.
Räägiti, et maheviljelus on
oluline võimalus, kuid Eesti
riik peab suutma oma rahva
ära toita. Ei tohi üle pingutada
taimekaitsevahendite ja väetistega. Pikemalt räägiti ka toidu
raiskamisest kooli näitel. Arutelu käigus jõuti tõdemuseni,
et väga palju söödavat üle ei
jäägi ja see, mis jääb, kasutatakse ära loomasöödana.
JVT

Rohepöörde teemalist arutelu tuli kuulama päris palju
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huvilisi.

Jõgeva valla kodulehe kaudu on veel võimalik esitada
taotlusi biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerite
soetamiseks.
Alates 1. aprillist 2022 muutus Jõgeva vallas korraldatud
jäätmeveo süsteem ning üks muudatus on see, et kui tiheasutusalal või kompaktsel alal paikneval kinnistul ei ole võimalik
biolagunevaid jäätmeid kompostida, tuleb need vastavasse
konteinerisse koguda ning üle anda jäätmevedajale Ekovir
OÜle. Jäätmete üleandmise asjus tuleb võtta nimetatud
ettevõttega ühendust.

Jõgeva vallavanem Angela Saksing ja arenduse peaspetsialist Erki Teder sättisid ajakapsli
FOTO: MARGE TASUR
valmis nurgakivisse paigaldamiseks.
nide paigaldamist. Loodame
hoone valmis saada järgmise
aasta alguses,” rääkis Kroodo.
Ehitaja tõdes, et praegune olukord on keeruline nii tarneküsimustes kui tööjõu leidmisel,
ent hea koostöö vallavalitsusega
tagab, et ei takerdutaks uutesse
probleemidesse.

Arhitekt Kalle Vellevoog sõnas,
et spordihoonet on projekteeritud suure sisemise põlemisega,
et vald võiks hoone üle uhkust
tunda. „Selliseid liimpuitehitisi
Eestis väga palju ei ole. See hoone saab olema märkimisväärne ja
ilus,” täheldas arhitekt.
Kaasaegses spordihoones on

netopinda 4845 m2, seal paiknevad pallisaal, kergejõustikuala, jõusaal, aeroobikasaal ja
jooksurajad. Isegi teivashüpet on
võimalik sooritada. Spordihoone
projekteeris arhitekt Kalle Vellevoog JVR Arhitektuuribüroost
ja ehitajaks on OÜ KRC Ehitus.
JVT

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
2. mai istungil
• Kinnitati valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
• Otsustati võõrandada enampakkumisel Tormas asuvad Mõisa ja Pargi 13 kinnistud.
• Anti projekteerimistingimused Luuale PVC halli püstitamiseks.
• Anti kasutusluba Jõgeva linnas Pargi 13a asuvale maagaasi
jaotustorustikule.
• Anti ehitusluba Luuale välijõusaali püstitamiseks ja Õunal
teenindushoone laiendamiseks.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Enefit
Connect OÜ kasuks Jõgeva linnas Jõeääre ja Mustvee maantee
katastriüksustele.
• Määrati Kaiavere Ööbiku
kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
• Anti Jõgeva alevikus Poe
tänaval asuv kuuriga maa tasuta
kasutusse.
• Tutvuti esitatud kahjunõude taotluse materjalidega ning
otsustati kahju hüvitada.
9. mai istungil
• Otsustati enampakkumisel
võõrandada vallale kuuluvad
korteriomandid Tõikveres.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu omandada valla
munitsipaalomandisse Eerikveres asuv Kilbavere tee lõik.
• Tunnistati teede katete uuendamise riigihankel edukaks KMG
OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
• Otsustati muuta 2022. aasta
hankeplaani ning lisati sinna Jõgeva linna tänavate aastaringne
hooldus 2022–2024 ja Piiri 1
hoone III korruse remonttööd.
• Anti ehitusluba Jõgeva linnas Suurele tänavale garaaži
püstitamiseks, Jõgeva alevikus
aretuskompleksi laiendamiseks
ja Sadukülla lüpsikoja püstitamiseks.
• Määrati Alaveres Risti kinnis-

asja jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks Jõgeva linnas Piiri
14 ja Tellise 7 asuvatele valla
kinnisasjadele.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud Kurista keskus
25d ja Punkri kinnistute võõrandamiseks ning Laiuse Jaan
Poska põhikooli õppehoone energiatõhusaks rekonstrueerimise
omaosaluse katmiseks.
• Vaadati üle hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondade
ning Jõgeva valla arengukavade
2021. aasta täitmise aruanded.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega vallavalitsus soovib luba võõrandada otsustuskorras osaühingule Jõgeva
Veevärk rekonstrueeritud Suure
tänava vee-, kanalisatsiooni- ja
seademeveekanalisatsiooni torustik ning Jõe tänava vee- ja
kanalisatsioonitorustik.
• Otsustati võimaldada hallatava asutuse juhil osaleda
reservõppusel.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine.

hanke II osa kõik pakkumused,
kuna need ületasid eeldatava
maksumuse.
• Muudeti 2022. aasta hankeplaani ning lisati sinna Jõgeva valla hoolekandekeskusele
nelja sõiduauto kasutusrendile
võtmine.
• Rahuldati korterelamute
õuealade korrastamise taotlused ja määrati toetused Jõgeva
linnas Energia 3, Liiva 6 ja
Kuremaal Keskasula 7 korteriühistutele.
• Anti projekteerimistingimused Kaavel elamu laiendamiseks,
Luuale elamu ja abihoone püstitamiseks, Pöörale elamu ja abihoone püstitamiseks ja Vaimastverre PVC halli püstitamiseks.
• Määrati Jõgeva kabeklubile
toetus rahvusvahelise kabeturniiri läbiviimiseks.
• Vaadati üle valla spordi- ja
sotsiaalvaldkonna arengukava,
jäätmekava 2021–2026 ning valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030
täitmise aruanded ning otsustati
esitada see informatsioon vallavolikogule.
• Otsustati korraldada konkurss Jõgeva põhikooli direktori
ametikoha täitmiseks.

16. mai istungil
• Anti otsustuskorras Ramainis OÜ kasutusse vallale kuuluv
Suur 5 hoones asuv äriruum.
• Anti nõusolek Otil asuva
maa ostueesõigusega erastamiseks.
• Anti kasutusluba Jõgeva
linnas Kalda tänaval asuvale
elamule ja majandus-abihoonele.
• Otsustati anda üürile vallale
kuuluv eluruum Kudinal.
• Määrati keskkonnavaldkonnas tegutsevale MTÜle Siimusti
Konnaka Puhkeala tegevustoetust Savitiigi kinnistu korrastamiseks.
• Tunnistati Jõgeva valla teede
pindamise hanke I osa pakkumused edukaks ning otsustati sõlmida hankeleping. Lükati tagasi

23. mai istungil
• Otsustati korraldada avalik
kirjalik enampakkumine Jõgeva
linnas Suur tn 5 asuvate esimese
korruse äriruumide nr 81 (pindala 16,7 m²), 91 (pindala 55,1
m²), 75 ja 76 (pindala 154,5 m²)
ning 79 ja 80 (pindala 87,0 m²)
kasutusse andmiseks kolmeks
aastaks kaubandus- või büroopinnana.
• Tunnistati lihthankel „Laiuse
ordulinnuse konserveerimistööd“ edukaks Maakivist OÜ pakkumus maksumusega 62 952,75
eurot (ilma käibemaksuta) ning
sõlmida hankeleping.
• Tunnistati kehtetuks hajaasustuse programmi toetuse
taotluse rahuldamise otsus.
• Otsustati nõustuda Näduve-

res asuva Teeääre liivakarjääri
keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga,
mis on menetlemisel Keskkonnaametis.
• Kooskõlastati puurkaevu
asukoht Mõisamaa külas Mõtte
kinnistul.
• Otsustati anda ehitusluba
Jõgeva lasteaia Karikakar madalseiklusraja rajamiseks Jõgeva
linna (Aia tn 39), universaalhalli
püstitamiseks Jõgeva alevikku
(Muru tn 3), abihoone püstitamiseks Imukvere külla Kadaja
kinnistule ja päikeseelektrijaama
püstitamiseks Kantkülla Energiametsa kinnistule.
• Määrati Kurista külas asuva
Nõmme kinnisasja jagamise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressideks
Nõmme ja Pihlaka ning mõlema
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
• Määrati Võidivere külas asuva Keskküla kinnisasja jagamise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressideks
Keskküla ja Taga-Keskküla ning
mõlema katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks Jõgeva valla omandis
olevatele kinnistutele Kesk tänav
L2 (Jõgeva linn) ja Kesk tänav L4
(Liivoja küla) tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse
esemeks on maakaabelliin ning
isiklik kasutusõigus seatakse
tasuta ja tähtajatult.
• Otsustati seada sundvaldus
Elektrilevi OÜ kasuks Liivoja
külas asuvale Tähe tn 13 maaüksusele avalikes huvides vajaliku
tehnorajatise talumiskohustuse
kehtestamiseks. Tasuta ja tähtajatu sundvaldus seatakse elektrimaakaabelliini ehitamiseks,
omamiseks ja majandamiseks.
JVT
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 26. mai
istungil osales 26 volikogu liiget,
neist 2 elektrooniliselt.
• Kuulati abivallavanema Asso
Nettani ülevaadet olukorrast
Palamuse perearstikeskuses ja
võimalikest variantidest, kuidas
perearstiteenuse pakkumine
saaks kohapeal jätkuda.
• Otsustati katta Jõgeva Vallavalitsuse poolt finantstoetuse
taotlemiseks esitatava projekti
„Laiuse Jaan Poska Põhikooli
õppehoone energiatõhusaks
rekonstrueerimine“ omafinantseering ning projekti mitteabikõlblikud kulud projekti rahastamise korral 2023. aasta eelarvest
kokku maksimaalselt 300 000
euro ulatuses. Selle kohustuse
täitmiseks lubati vallavalitsusel
vajaduse korral laenu võtta.

• Otsustati lubada Jõgeva
Vallavalitsusel võõrandada otsustuskorras osaühingule Jõgeva Veevärk rekonstrueeritud
Jõgeva linna Suure tänava vee-,
kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsioonitorustik jääkmaksumusega 146 242,07 eurot
(soetusmaksumus 151 284,90
eurot) ning Jõe tänava vee- ja
kanalisatsioonitorustik jääkmaksumusega 43 286,77 eurot (soetusmaksumus 44 779,42 eurot)
tasuta üleandmisega mitterahalise sissemaksena osakapitali.
• Otsustati lisada 1. juunist
2022 Jõgeva Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu noorsootöö- ja huvihariduse nõuniku tähtajatu ametikoht ning
majandus- ja arendusosakonna
koosseisu vallaarhitekti tähtajatu

ametikoht.
• Kuulati abivallavanem Viktor
Svjatõševi ja vanemraamatupidaja Kersti Vadi ülevaadet Jõgeva
valla 2022. aasta eelarve esimese
kvartali täitmise ja reservfondi
kasutamise kohta.
• Otsustati omandada Jõgeva
valla munitsipaalomandisse Jõgeva vallas Eerikvere külas asuv
Kilbavere tee kinnisasi pindalaga
1 731 m2. Kinnisasi omandatakse Jõgeva vallale tasuta.
• Otsustati võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv Kurista
keskus 25d kinnistu.
•Kuulati ära ja võeti teadmiseks arengukava täitmise
aruanded: Jõgeva valla arengukava aastateks 2018–2028,
Jõgeva valla haridusvaldkonna
arengukava 2021–2028, Jõgeva

valla noorsootöö valdkonna
arengukava 2021–2028, Jõgeva valla kultuurivaldkonna
arengukava 2021–2028, Jõgeva
valla spordivaldkonna arengukava 2021–2028, Jõgeva valla
sotsiaalvaldkonna arengu- ja
tegevuskava 2021–2028, Jõgeva
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019–
2030 ja Jõgeva valla jäätmekava
2021–2026.
Kõigi dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Istungi salvestist on võimalik
vaadata VOLISest.
Vallavolikogu järgmine istung
toimub 30. juunil.
RIINA MÄGI
volikogu kantselei spetsialist

Palamuse Pritsumehed pidasid sünnipäeva
Palamuse vabatahtlik päästekomando tähistas 14. mail
oma kümnendat sünnipäeva.
Sel puhul marsiti rongkäigus
komandohoone juurest aleviku
südames asuvale laululavale.
Välja oli toodud ka komando
käsutuses olev tehnika.
Pärast seda, kui päästeamet
Palamuse kutselise komando
2012. aasta mais sulges, ei
jäänud Palamuse mehed, käed
rüpes, istuma, vaid asutasid MTÜ
Palamuse Pritsumehed ja käivitasid vabatahtliku komando. Selle
pealik Indrek Likk ütles oma
pidupäevakõnes, et kümne aasta
jooksul on komando reageerinud
umbes tuhandele väljakutsele
ning aidanud päästa nii oma
kui ka naabervaldade inimeste
elusid ja vara. Ta kinnitas, et
vabatahtlikud teevad ka edaspidi
kõik, et kohalik kogukond end
turvaliselt tunneks.
Palamuse pritsumehi tervitasid sünnipäeva puhul Lõuna
päästekeskuse juht Margo Klaos
ja Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev. Klaos meenutas, et
kümme aastat tagasi tekkis päästesüsteemis seoses mitme riikliku
komando sulgemisega päris
keeruline olukord. „Palamuse
mehed ei jätnud asja niisama,
vaid panid kokku vabatahtlike
seltskonna, mis kohe hästi toimima hakkas. Kümne aastaga
olete läbi teinud muljetavaldava
arengu ja veelgi võimsamaks saanud. Ning kohalik kogukond on
teid alati toetanud ja teile kaasa

Mullu Torma ringtallis etendunud suvelavastus „Kuldõun puukausis“ tõi meie valda suisa kaks aastapreemiat: selle pälvisid lavastuse looja Janek Varblas ja
FOTO: ELLAR SÜGISTE
projektijuht Liina Abram.

Maakonna kultuurirahva
tänusündmuselt tuli
tunnustusi ka meie valda
14. mail Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud tänusündmusel tunnustati Jõgevamaa
kultuuriedendajaid. Välja anti
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi tunnustus- ja
aastapreemiad ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukirjad
ja tubli tegija tunnustused.
Esile tõstetute hulgas oli ka
Jõgeva valla kultuuriinimesi.
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi tunnustuspreemiaga tõsteti esile Romet
Allingut ja Marta-Helene Hansingut kui tuleviku pärimusmuusikuid. Tegevuse eest Jõgevamaa kultuuriürituste korraldamisel sai tunnustuspreemia Indro Koks. Jõgevamaa
ekspertgrupi aastapreemiaga
tõsteti esile Tiina Mihhailovit
kui parimat maaraamatukoguhoidjat. Mullu Torma ringtallis
etendunud suvelavastus „Kuldõun puukausis“ tõi meie valda
suisa kaks aastapreemiat: selle
pälvisid lavastuse looja Janek
Varblas ja projektijuht Liina

Abram.
Eesti Rahvakultuuri Keskuse
tänukirja pälvisid Sirje Kiis
(eesti rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja arendamise
eest ning seoses Palamuse
naisrühma Sirtsuline 20. aastapäevaga) ja Merike Katt
(eesti meestelaulu hoidmise
ja arendamise eest ning seoses
Jõgeva meeskoori Mehis 45.
aastapäevaga).
Eesti Rahvakultuuri Keskuse
tubli tegija tunnustuse said
Terje Kärmas (panuse eest Jõgevamaa harrastusteatri rikastamisse ja edendamisse), Virve
Muser (eesti rahvatantsutraditsiooni pikaajalise hoidmise ja
arendamise eest ning 15 aastat
kestnud töö eest segarühma
Paunvere Tootsid-Teeled juhendamisel), Lii Karro (panuse
eest laste laulu- ja muusikahuvi
hoidmisel ja arendamisel) ning
Alice Hansing (panuse eest
rahvusliku käsitöö hoidmisel
ja arendamisel).
JVT

Palamuse Pritsumehed tähistasid oma 10. sünnipäeva rongkäiguga komandohoone
FOTO: RIINA MÄGI
juurest laululavale.
elanud,“ sõnas Margo Klaos.
Pritsumehed tänasid oma
organisatsiooni tublimaid ja toetajaid, kelle hulgas on ka Jõgeva
vald. Jätkati traditsiooni jäädvustada komando teenekamate
liikmete nimed komando lipu
vardal. Seekord kinnitati lipuvardale metallplaat Lembit Ordjase,
Kevin Zale, Raivo Zimmermanni
ja Indrek Liki nimedega.
Palamuse vabatahtliku koman-

do liikmele Olev Likile andis Indrek Likk üle kutse Päästeameti
30. sünnipäeva tähistavale vastuvõtule. Nüüdseks on vastuvõtt
juba toimunud. Olev Likk võttis
seal siseminister Kristian Jaanilt
ja Päästeameti peadirektorilt
Kuno Tammearult vastu Päästeteenistuse Hõberisti. Lisaks
sellele, et Olev Likk ise varem
kutselise ja nüüd vabatahtliku
päästjana päästevaldkonda pa-

nustanud on, on ta päästjateks
kasvatanud ka oma kolm poega:
Indreku, Madise ja Mihkli. Madis
ja Mihkel on ametis nii kutselises
kui ka vabatahtlikus komandos,
Indrek vaid vabatahtlikus, ent
palgatööd teeb ta kiirabis. Nii
annavad kõik kolm venda topeltpanuse inimeste turvalisuse
tagamisse.
JVT
FOTO: EVELI JÜRGENSON

Jõgevale kogunes tõukeratturite koorekiht
21. mail toimus Virtuse spordihoone juures ja maastikurattarajal kolmandat korda meeleolukas
Jõgeva valla rattapäev. Rattapäeva raames toimusid retrosõit,
Jõgeva valla II jalgrattakross ja
Jõgeva II tõukerattaralli. Osalejaid oli kõigi kolme sõidu peale
kokku sadakond ning kohale oli
tuldud ka Soomest ja Itaaliast,
naabervallast Põltsamaast rääkimata.
Kui retrosõit pakkus meeleolu
ja silmailu, siis jalgrattakrossis
ja tõukerattarallil võeti tõsiselt
mõõtu. Tõukeratta põhisõidu
võidud läksid, nagu eelmisel
aastalgi, Ole Mustingule ja Kristi
Johansonile. Tegemist on Eesti
arvestuses kõige tugevamate
tõukeratturitega ehk siis Jõgevale oli kogunenud tõukeratturite

koorekiht ning avati 2022. aasta
hooaeg.
Maastikurattaraja hooaeg sai
samuti avatud esimese võistlusega, kus esikohti jagus nii
Jõgeva kui ka Põltsamaa valla
sportlastele.
Täname vabatahtlikke, kes
aitasid liiklust reguleerida, Tuulemaa OÜ-d, kes näitas uhket
tehnikat ja ergutas pasunahüüdudega, Semako Romulaid
ja Riho Seppetit, kes turvas
võistlejaid saateautoga, Ringo
Saart, Raul Soodlat ja Raul Tauli
võistluspäeva meeleolu loomise
eest, Virtuse kohvikut ja kõiki
sportlasi ning rattahuvilisi, kes
päevast osa võtsid.
KAILY MOONES
spordi- ja terviseedendamise
nõunik

Valla rattapäeva raames teoks saanud tõukerattarallile
FOTO: HELIN POTTER
jätkus nii osalejaid kui ka hasarti.

Jõgevamaa Aasta Emaks
tunnistati Ene Viitkin
Emadepäeva eel, 6. mail,
kuulutati Puurmani mõisahoones välja Jõgevamaa Aasta
Ema 2022 ja tunnustati ka
sellele tiitlile nomineerituid.
Aasta Ema tiitel tuli seekord
Jõgeva valda: selle pälvis Ene
Viitkin (pildil).
Ta on lahke, siiras, abivalmis
ja rõõmsameelne ema oma
täiskasvanud tütrele ja pojale ning hea vanaema viiele
lapselapsele. Ka oma igapäevatööd Tartu kiirabis teeb ta
suure südamega. Ta on kolleegide poolt väga hinnatud.
Eesti Punase Risti Jõgevamaa
Seltsi aktiivse liikmena on
Ene Viitkin panustanud palju
aega ennetustöösse, õpetades
noortele ja täiskasvanutele

esmaabivõtteid.
Ene tütar Helen iseloomustab oma ema nii: „Ta on oma
suure südame ja hooliva käitumisega olnud meile eeskujuks,
sest ka meie peame oluliseks
teiste abistamist, märkamist ja
hoolimist.“
Maakonna Aasta Ema tiitlile esitati seekord ühtekokku
seitse nominenti. Aasta Ema
aunimetuse väljaandmist korraldab Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus. Jõgevamaa
Aasta Ema aunimetuse otsustab Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse nõukogu,
kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad.
JVT
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Välitöödel räägiti kaasa üldhoolduse
rahastusmudeli väljatöötamisel

Abivallavanem Viktor Svjatõšev õpib elustamisseadet
FOTO: MARGE TASUR
kasutama.
5. mail paigaldati Kuremaa ujulasse ja Jõgeva vallavalitsusse
avalikud elustamisaparaadid AED (automated external defibrillator) ehk defibrillaatorid. Lisaks tavapärasele on Kuremaa ujula
aparaadil lisaelektroodid lastele. Elustamisaparaat on kergesti
kasutatav eestikeelsete häälkäskluste järgi ning selle kasutamisega
saavad hakkama ka need inimesed, kes elustamisest midagi ei
tea. Aparaat on täisautomaatne ning käivitub kaane ülestõstmisel
ja kogu elustamisprotsessi ajal pole vaja ühtegi nuppu vajutada.
MTMedical OÜ esindaja Tanel Tamm tutvustas, kuidas elustamisaparaat töötab ning värskendas ujula ja vallavalitsuse töötajate
teadmisi esmaabist.
Varasemast on sarnased elupäästvad seadmed Jõgeva kultuurikeskuses ning spordihoones Virtus.
JVT

Korteriühistul on oluline roll
elutähtsa teenuse tagamisel
Kortermajade toasoe ei sõltu
ainult soojusettevõtjast, tähtis
osapool on korteriühistud.
Teadlik ettevalmistus elektrikatkestusteks ei jäta kortermajade inimesi külma. Eriti
kriitiline on olukord talvel.
Kortermajadel on oma soojasõlm, mis vajab töötamiseks
elektrit. Olenemata sellest, kas
kortermajas on kaugküte või
kasutab see oma katlamaja,
sooja jõudmiseks radiaatoritesse on vaja elektrienergiat. Enamikus kortermajades toimub
soojuse ülekanne nende endi
soojasõlmes. See tähendab, et
igal kortermajal on oma kinnine
keskküttesüsteem. Soojusettevõtja poolt tarnitud soojus ei
jõua otse korterite radiaatoritesse, vaid soojus antakse üle
ühelt süsteemilt teisele läbi
soojusülekande.
Kortermajade elanikel ja
korteriühistute liikmetel tuleks
teha endale selgeks, kas nende
majasisene keskküttesüsteem
vajab töötamiseks elektrienergiat. Kui jah, tuleb elektrikatkestusteks aegsasti valmistuda.
Kogemused näitavad, et kui
kriisi ajal hakata generaatorit
otsima, siis ei pruugi seda leida.
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev väljendas heameelt,
et järjest rohkem inimesi tunneb huvi, kuidas nad saaksid
kriisideks valmistuda ning mida
ise ära teha. “Head eeskuju on
näidanud Aia 52 korteriühistu, kes on elektrikatkestusel
toasooja tagamiseks loonud
generaatori võimekuse.”
Jõgeva linnas on korteriühistu Aia 52 hankinud ja paigaldanud oma majale elektrigeneraatori. Utilitas Jõgeva katlamaja
juhataja ning korteriühistu
juhatuse liige Endel Varik jagas
mõningaid soovitusi, mida tasub kortermajadel generaatori
võimekuse loomisel järgida.
Generaator peaks elektriga
varustama kogu soojussõlme

(automaatika + ringluspump,
soovitavalt ka valgustus), vastasel korral ei ole hoonele tagatud
soojusenergiaga varustamine
vastavalt välistemperatuurile.
Automaatika elektritarbimine
on väike. Aia 52 korteriühistus
loodi ka mobiiltelefonide laadimise võimalus.
Generaatori valimisel peab
jälgima, et see oleks ette nähtud
automaatika ja arvutite töös
hoidmiseks. Osa generaatoreid
on ettenähtud ainult elektrilistele tööriistadele ja valgustusele. Valesti valitud generaatori
puhul soojussõlme automaatika
ei käivitu. Generaatori võimsuse valimisel tuleb jälgida, et
generaator töötaks pidevalt 7080% võimsusega. Generaatori
pidevat maksimaalkoormusel
või alakoormusel töötamist
tuleks vältida.
Aia 52 kortermajal on kaks
soojussõlme ja kaabeldus sai
selliselt tehtud, et see toidab
kahte soojussõlme. Elektriosa
ehitas välja TAA Elekter OÜ.
Osteti Kohler SDMO PRO 2000
inverter (Yamaha mootor)
generaatori võimsusega 2kW.
Generaatori hind oli 1500
eurot, aga on ka odavamaid
Hiinas valmistatud mudeleid.
Aia 52 korteriühistule Hiinas
valmistatud lahendusi siiski ei
soovitatud, kuna hiljem võib
tekkida probleeme remondi ja
varuosadega. Aia 52 elamus
hakkab generaator töötama
õues soojussõlme lähedal trepikoja katuse all. Generaatorile
kombineeriti täiendav kate, et
vajadusel vähendada ilmastiku mõjusid. Lisaks paigaldati
maandusvarras, mis on samuti
vajalik. Ühendus generaatori
ja soojussõlme vahel toimub
pikendusjuhtmega. Soojussõlme juurde soklile paigaldati
vastav pistik.
Tööde koguhinnaks kujunes
2300 eurot.
JVT

18. mail peeti Kuremaa lossis
Kesk-Eesti välitööde jätkuseminari, kus Jõgeva- ja Järvamaa
sotsiaalvaldkonna töötajad ning
omavalitsusjuhid arutlesid sotsiaalhoolekande korraldamise
ning üldhooldusteenuse rahastamise teemadel.
Sotsiaalministeerium tegeleb
teatavasti juba mõnda aega
üldhooldusteenuse teemadega.
Vastavasisulisi arutelusid peeti
ka möödunud aasta augustis toimunud riigiametnike Kesk-Eesti
välitöödel. Jõgeva vallavalitsus
oli toona üks sotsiaalteema kureerija. Et üldhooldusteenuse
kvaliteedi ja rahastusmudelite
välja töötamisel kaasa rääkida
ning et tõstatatud probleeme
n-ö pildil hoida, otsustaski vallavalitsus korraldada Kesk-Eesti
välitööde jätkuseminari.
Käsitletud teemat aitasid lahti
mõtestada Arukate Akadeemia
eestvedaja Mai Treial, Jõgeva
haigla juht Peep Põdder, Jõgeva
abivallavanem Asso Nettan ja
Sotsiaalministeeriumi pikaajalise
hoolduse arendamise poliitika
juht Ketri Kupper. Ettekannetes
ja aruteludes võeti teema üksikasjalikult osadeks. Üht- või
teistpidi tõdeti, et hooldekodu
eest tasumine käib keskmist
pensioni saavale kliendile üle
jõu ning senine hooldekodude
teenuse rahastamise mudel vajab
muutmist.
Ketri Kupper rääkis, et praegu

on hooldekoduteenuse rahastamiseks kaalumisel kaks võimalikku lahendust: esimesel juhul
tasuks hooldekodus elav inimene
edaspidi majutuse ja toitlustuse
eest ning kohalik omavalitsus
hoolduskomponentide eest, teisel juhul kehtestataks hooldekodus elava inimese omaosaluseks
85% tema igakuisest sissetulekust ning ülejäänud teenuse
maksumuse katab omavalitsus.
Millise lahenduse kasuks otsus
tehakse, selgub pärast huvigruppidelt saadud tagasisidet.
Seminaril osalejatel oli võimalus
vaagida mõlema variandi plusse
ja miinuseid. Praegu on väljatöötamise kava veel lahtine ning iga
idee kuldaväärt. Kohalviibinud
tõdesid, et mõlemad mudelid
vajavad veel töötlemist, ent kui
emb-kumb neist peaks käiku
minema, väheneks lähedaste
hoolduskoormus. Praegu on suur
osa hooldekoduteenuse tasust lähedaste kanda ja seepärast püütakse hooldamisega peresiseselt
toime tulla. Muudatused aitaksid
lähedast hooldaval inimesel tööl
püsida, sest mittetöötamisel
jäädakse ilma ka minimaalsetest
sotsiaalsetest tagatistest ning
elatakse vaesuspiiril. Ettepanekud seadusemuudatusteks on
plaanis viia valitsusse rahavajaduse taotlusega selle aasta sügisel. Kui nende oluliste ja vajalike
muudatuste jaoks leiab valitsus
riigieelarvelised vahendid, on

Kesk-Eesti välitööde jätkuseminaril käis elav arutelu.
FOTO: MARGE TASUR
					
hooldekoduteenuse uut rahastamise skeemi võimalik rakendada
2023. aasta teisel poolaastal.
Seminaril leiti, et inimväärse
vananemise juurde ei kuulu
ainult kvaliteetne hooldekoduteenus, vaid eakaid tuleks
aegsasti kaasata ka ühiskondlikesse tegevustesse. Arukate
Akadeemia eestvedaja Mai Treial
tõi oma ettekandes välja, et
Jõgeva valla elanike seas on
eakate osakaal pea veerand,
mis on olnud viimastel aastatel
üleriigiliselt üks kõrgemaid näitajaid. Arukate Akadeemia on
enam kui paarkümmend aastat
teinud tänuväärt tööd eakatele
huviringide, koolituste ja kultuurilise tegevuse pakkumisel.
Nagu noortel on noorsootöötaja,

tunnevad väärikad vajadust seeniortöö tegija ning oma ruumide
järele. Koos on arutletud ka
hooldekodude teemal. Üldiselt
ollakse seda meelt, et teenus on
kallis ning ei soovita lähedastele
koormaks olla. Kodus on kindlasti parem, sest kõrges eas on
elumuutused hirmutavad. Kodus
viibimist aitaks pikendada näiteks päevahoiuteenus. Nii saavad
lähedased vahel oma abivajava
pereliikme päevahoidu viia.
Jõgeva haigla juht Peep Põdder
rõhutas, et hooldusteenuse standard ei saa põhineda inimese
jõukusel, vaid esiplaanil peab
olema teenuse kvaliteet. Inimesed peavad olema õigel teenusel
ning võimalikult kodu lähedal.
JVT

Noortevaldkonna tegijad kindlustasid võrgustikku
Jõgeva valla noortevaldkonna tegijad: noorsootöötajad,
koolide huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, noorsoopolitseinikud
ning lastekaitsetöötajad otsisid
võimalusi valla noorsootöö valdkonna kvaliteedi tõstmiseks.
Jõgeva valla noortekeskuse
projektijuht Merlin Sooaru kutsus erinevad osapooled kokku
ning Participatory Action Research meetodil selgitati välja
noorsootöö kitsaskohad ning
pakuti välja ideid nende lahendamiseks. Sellises uuringus on
osalejad samaaegselt uurijad ja
uuritavad. Antud lähenemist rakendatakse sotsiaalvaldkonna ja
keskkonnaprobleemide lahendamisel. “Tahame jõuda reaalsete
lahendusteni. Sageli lahendused
ei toimi, sest keegi kõrvalt püstitab arvatava probleemi ning
hakkab seda lahendama. Siis
ollakse pahased, kui teine osapool sellest ei vaimustu,” selgitas
Sooaru, miks ta peab uurija ja
uuritava viisi heaks võimaluseks
muudatuste tegemisel.

Noorsootöö teemalisel arutelul otsiti valdkonna kitsasFOTO: MARGE TASUR
kohti ja probleemidele lahendusi.
Kohtumisel toodi murekohana
välja noorte, eriti üle 13-aastaste
noorte vähene kaasatus huviharidusse ja -tegevusse. “Kui noor
tuleb noortekeskusesse pärast
kooli, klapid peas, ja tahab lihtsalt veidi puhata ja muusikat
kuulata, on see hästi. Me ei peagi
teda kuhugi tegevusse suunama.
Aga kui ta tahab teha midagi,
mis politseile silma jääb, vajab
see lahendamist,” märkis Merlin

Sooaru. Ta lisas, et see on pikaajalisem teema. Tuleb jätkata
võrgustikukohtumistega ning
lahenduste leidmiseks kaasata
ka noori.
Teine oluline tõstatatud teema
on noorsootöötajate motiveerimine ning nende töökohal “kinni
hoidmine”. Ühele teemale, avalikus kasutuses olevate asjade
hoidmisele, leiti arutelul kohe
lahendus. “Näiteks malev, kus

lapsed saavad ise linnaruumis
midagi teha: värvida, koristada,
istutada vms. Enda tehtud asju
osatakse hinnata ning tekib ka
arusaam, et keegi ju hoolitseb
ühiste asjade eest. Teine võimalus on olla ise hea eeskuju, mitte
noomija.”
Merlin Sooaru sõnul on noortega tegelemisel oluline võrgustikutöö. Toimiva võrgustiku loomiseks on vaja erinevad noortega
tegelevad spetsialistid kokku
tuua. Edaspidi võiks võrgustikku
veelgi laiendada ning kaasata ka
noortevolikogu ning miks mitte
lapsevanemadki. Participatory
Action Research uurimisviisi
käis Merlin Europe Goes Local
vahendusel Belgias õppimas.
Antud kohtumine oli teadmiste
esmane rakendamine. Teine osa
koolitusest tuleb Soomes ning
siis on veelgi rohkem teadmisi
ja oskusi põhjalikumalt teemasse
süvenemiseks.
JVT

Kahe maakonna puuetega inimeste esindajad kohtusid Jõgeval
17. mail kohtusid Jõgeval kahe
maakonna – Valgamaa ja Jõgevamaa – puuetega inimeste kodade
liikmed. See oli selle seltskonna
teine sõpruskokkusaamine. Tutvustasime vastastikku oma tegemisi ja vahetasime kogemusi.
Ühiselt saime selgeks, et sellised
tutvustused ning ümber laua
arutelud pakuvad uute kohtade
avastamisrõõmu ja võimalust
üksteiselt õppida ning kogemusi
vahetada.
Valga koja juht Marika Ein rääkis puuetega inimeste huvikaitsest. Jõgevamaa ühingute juhid

tutvustasid oma ühingute tööd.
Räägiti ligipääsetavusest ja raskustest oluliste avalike teenuste
(pank, postiside jms) kättesaamisel. Arutlusest tuli ka välja, et
telefoni ja arvuti vahendusel on
keeruline infot kätte saada. Ühiselt leiti, et selge ja lihtsas keeles
info kättesaadavus on inimeste
jaoks väga oluline. Lepiti kokku
edasise koostöö osas.
ANNE VEIRAM
Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Koja tegevjuht

Kahe maakonna puuetega inimeste kodade esindajatel
FOTO: JOHANNES HAAV
oli, millest rääkida.
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Torma kool võõrustas
projektipartnereid Sloveeniast,
Türgist ja Poolast
Maikuu kolmandal nädalal
toimetasid Tormas ja mujal Jõgevamaal kakskümmend õpilast
ja õpetajat Sloveeniast, Türgist
ja Poolast, kes olid siia saabunud Torma kooli ERASMUS+
programmi õpilasvahetuse raames. Nende võõrustamisega oli
agaralt ametis kogu Torma kooli
pere eesotsas direktor Heiki
Sildnikuga.
Külalisi tervitati piduliku
kooliaktusega. Hiljem toimusid õpitunnid ja meistriklassid
Barbara Lauli, Valdi Reinase
ja Tauri Punderi juhtimisel.
Kõigile meeldis meie vana hea
koolimaja ja korralik spordisaal. Meie õpilased said uusi
sõpru, hea suhtlemiskogemuse
ja võimaluse kontrollida võõrkeele tegelikus elus kasutamise
oskust. Vahva peoõhtu Torma
rahvamajas pani osavõtjate suu

Kiigemetsa kooli
võimlejad tulid
Tallinnast suure
medalisaagiga

matsuma ja jala tatsuma.
Tutvustasime ka Torma ajalugu ja tänapäeva. Suured tänud
firmadele Rauduks, Puitmeister
ja Sadala Agro lahke vastuvõtu ja sisukate selgituste eest!
Taksidermist Ott Koppa tööde
ja tegemistega tutvumine oli
elamus omaette. Muu Jõgevamaa tundmaõppimine jätkus
Palamusel, Jõgeva põhikoolis,
Eesti Taimekasvatuse Instituudis, Kalevipoja Kojas ja Endla
rabas. Kogu visiiti aitasid läbi
viia kohalikud ettevõtted Kuremaalt ja firmast OÜ MaksiBussid. Suured tänud kõigile!
Meie ERASMUS läheb nüüd
vaheajale. Sügisel on ees uued
kohtumised Sloveenias.
ARVO RAUDSEPP
Erasmus+ juht Torma põhikoolis
Liiklusvanker anti üle lasteaias toimunud liiklusohutuse päeval.

Nii võõrustajad kui ka külalised said hea suhtlemiskogemuse ning testisid oma inglise keele oskust.
FOTO: ERAKOGU
				

Siimusti lasteaed-algkool
pidas sünnipäeva
21. mail tähistati Siimusti lasteaed-algkoolis kaht tähtpäeva:
lasteaed sai 50-aastaseks ja kool
30-aastaseks. Mõlemad lasteaiahooned ja koolimaja olid
sel puhul piduehtes. Värskelt
toodud lilled, õitevahus kirsipuuoksad, seintel värvikirevad
tervitused – kõik see lõi erilise
pidupäevameeleolu.
Kogu selle ilu loomiseks kulus
palju paberit ja nüriks värviti rohkesti pliiatseid. Lapsed
voltisid tundides mitmeid ja
mitmeid värvilisi lilli. Kokku sai
loetud kõikide majade uksed ja
aknad ning trepiastmed. Et teada saada, kas tarkuse omandamine on tõesti raske, kaalusime
enne pidu ära kogu meie suure
pere. Ühtekokku saime kümme
ja pool tonni raskust kolme
maja peale kokku! See pole aga
mingi raskus, vaid puhas rõõm
särasilmsetest inimestest!
Eriliselt särama lõid need silmad aga meie peopäeval. Köögi- ja õpilaskohviku toimkonnad
olid juba varakult kohal, et
suupisted külaliste saabumiseks valmis saaksid. Kontserdil
said külalised näha ja kuulda
laule, tantse, pillilugusid, mille

õppimiseks ja harjutamiseks oli
kulutatud kümneid ja kümneid
töötunde! Esinesid lasteaialapsed, koolilapsed, ka õpetajad
olid oma tantsu selgeks saanud.
Direktori avakõne oli osaliselt
rahvatantsuvormis. Kui püüda
kontserdilt saadud elamus kuidagi kirja panna, siis sobib vaid
üks sõna – võrratu!
Meie pidu tõestas kõigile osalistele, et väikesel koolil on suur
hing ja suur süda. Näitasime,
et väikesed koolid on loodud
kestma. Kogesime, et meeskonnatöö on kõikide õnnestumiste
aluseks. Oleme uhked, et oleme
olemas ja töötame selle nimel,
et olla täna paremad kui eile ja
homme paremad kui täna.
Suur kiitus teile, kõik lasteaia- ja koolilapsed esinemise ja
aitamise eest! Aitäh, lapsevanemad, suurepäraste laste eest!
Olete imelised, õpetajad ja kõik
teised koolitöötajad! Aitäh ka
kohvikule Ateljee, turvameestele, kes korda pidasid, ning
Imrele vägeva disko eest! Aitäh
vilistlastele ja külalistele: kohale tulemine näitab hoolimist!
MIINA LEHTLA

Õppehoonete kaunistamisel tegid juubeli eel suure töö
FOTO: ERAKOGU
ära nii õpetajad kui ka õpilased.

FOTO: ERAKOGU

Palamuse gümnaasiumi õpilased
ehitasid Nukitsamehe lasteaiale
liiklusvankri
Palamuse lasteaiale Nukitsamees anti 18. mail pidulikult
üle liiklusvanker, mis on hea
abivahend lasteaiaõpetajale liiklusteema lasteni viimisel. Liiklemisoskust tuleb juba lasteaias
õppida ja seda peab huvitavalt
ning eluliselt korraldama. Seda
aitab hästi teha liiklusvanker.
Uhke ratastel auto, mille kasti
mahuvad vajalikud liiklusmärgid, koonused, päriselt töötav
valgusfoor ja muu vajalik, tegid
valmis Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi 8. klassi õpilased
tööõpetuse tunnis õpetaja Kalle
Kolde juhendamisel. Liiklus-

vanker valmis tänu sellele, et
Palamuse lasteaed Nukitsamees
liitus möödunud sügisel Transpordiameti koostööprojektiga
„Liiklusvanker“. Ettepaneku, et
Palamuse gümnaasiumi noored
võiksid lasteaiale liiklusvankri
meisterdada, tegi lasteaia õpetaja
Liina Stamm. Tore, et koolinoored ettepaneku vastu võtsid.
Liiklusvanker anti üle lasteaias
toimunud liiklusohutuse päeval.
Lasteaiapere kogunes ühiselt
hoovi vaatama rebase ja jänese
väikest liiklusohutuse teemalist
etteastet. Üheskoos koolilastega
kordasime üle liiklusmärgid ja

liiklusreeglid. Tänasime liiklusvankri ehitajaid, õpetajaid
ja toetajaid nende panuse eest.
Seejärel jagunesid lapsed pesadesse, et tutvuda liiklusvankriga,
liiklusreeglitega, harjutada vigursõitu ning teha munakiivri katset.
Aitäh kõikidele koostöö eest,
eriti Palamuse gümnaasiumile,
Martin Nõmmikule ja Valmeco
AS-ile, kelle käest saime vankri
puitmaterjali.
LIINA STAMM

Elamuslik võistluspäev AHHAA
teaduskeskuses
Torma põhikoolis on algklassiõpilastel võimalus osaleda robootikaringide tegevuses. Lapsed
on õppinud erinevaid roboteid
ehitama ja saanud esimesed
kogemused robotitele programmide koostamisest. Kooliaasta
lõpus said Torma kooli 2. klassi
õpilased omandatud teadmised
proovile panna robootikaturniiril.
Meie kooli kolm meeskonda
osalesid oma töödega FLL Explore Cargo Connect näitusel, mis
toimus 22. mail Tartus AHHAA
teaduskeskuses. Selleks meisterdasid nad valmis oma tiimi
tutvustava ja tööd iseloomustava plakati ning Lego klotsidest
aluse, mille abil tutvustada kauba liikumise teekonda. Ehitise
kohustuslikuks elemendiks oli
liikuma programmeeritud kauba
sorteerimiskeskus.
Üks Torma tiim mõtles välja,
kuidas riided jõuavad Hiinast
meie inimesteni, teine, kuidas
eksootilised puuviljad jõuavad
meie perede toidulauale, ja
kolmas, kuidas kodumaised
köögiviljad jõuavad Jõgevamaa
taludest kodudeni või kauplustesse. Õpilased olid mõelnud
nii suurte liikumisvahendite
(kaubalaevad, -lennukid) kui

Torma kooli tublid noored robootikud Ahhaa keskuses.
						FOTO: ERAKOGU

ka tänapäevaste pakirobotite ja
kullerteenuste peale. Projekti
väljamõtlemine pakkus lastele
põnevust ja neile meeldis väga
võimalus oma ideid ära kasutada. Neile meeldis ka oma projekti
hindajatele tutvustada: see oli
enese proovile panek.
Kohapeal sai tutvuda ka teiste
meeskondade töödega. Nii mõnigi neist jäi eriliselt meelde –
näiteks ühe rühma meisterdatud
tuulegeneraatorid. Uhke tunne
oli lastel juba siis, kui nad said

kaela riputada oma nimega kaelakaardi. Võistluspäeva lõppedes
said kõik osalejad legomedali.
Selle sai igaüks endale ise meisterdada. Loomulikult ei puudunud ka maitsev tort. Boonuseks
oli AHHAA keskuses ringi vaatamise ja erinevate näituseeksponaatide proovimise võimalus.
Päev oli täis põnevust ja elevust
ning järgmiseks aastaks sai ideelaegas kindlasti täidetud!
HEIDI TARK

Tallinnas Erika võimlas
peetud sportvõimlemisvõistlustelt hariduslike erivajadustega õppuritele võitsid Kiigemetsa kooli õpilased rohkesti
medaleid. Võistelda sai kas
esimese või C- taseme sportvõimlemiskavadega. Kiigemetsa koolist osales kaksteist
1.–9. klassi õpilast, kaheksa
tüdrukut ja neli poissi. Meie
kooli õpilased võistlesid Ctaseme sportvõimlemiskavadega. Poisid võistlesid kahel
spordialal: toenghüpetes ja
vabakavas. Tüdrukud võistlesid toenghüpetes, muusikaga
vabakavas, poomiharjutuses
ja rööbaspuude harjutuses.
Õpilased olid väga tublid.
Medalisaak oli üle aegade
suurim: 35 medalit. Vähemaga kui 2 ei leppinud keegi ja
parimad võimlejad kogusid
4 medalit. Õpilased olid oma
medalite üle väga rõõmsad:
pikad treeningtunnid tasusid
end kuhjaga ära.
Võimlemisvõistluse korraldasid Eriolümpia Eesti
Ühendus ja Võimlemisklubi
Tallinna Ülikool.
HILLE KIRPU
Kiigemetsa kooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Füüsilisi võimeid
saab arendada
põnevalt
Eriolümpia Eesti Ühenduse
arendusprogrammi projekti
raames said Kiigemetsa Kooli
õpilased põneval viisil oma
füüsilisi võimeid arendada
ning täiendada loodusteadmisi.
Arendusprogramm võimaldas kooli talvise spordipäeva läbi viia Otepää
Winterplace’is. Õpilased said
sõita lumetuubidega ja uudsete Zipfi kelkudega. Lumetuubidega sõit õnnestus kõigil kohe, kuid Zipfi kelku tuli
mitu korda proovida, enne
kui kena pikk sõit välja tuli.
Lisaks füüsilisele tegevusele
täiendasid õpilased Otepääl
oma teadmisi loodusest. Pühajärve loodusmajas said
õpilased vaadata loodusfilme
ja panna oma teadmisi proovile, arvates loomajälgede ja
-nahkade järgi ära õiged loomad. Õpilastele väga meeldis
selline teist moodi koolipäev.
Veel said õpilased arendusprogrammi projekti raames
külastada Tartu batuudikeskust. Seal arendasid õpilased
oma osavust ja julgust erinevatel atraktsioonidel. Poistele meeldis kõige rohkem
batuutidel hüpata, sooritada
saltosid poroloonibasseini,
teha tugevaid poksilööke ja
mängida batuudil korvpalli. Tüdrukud märkisid ära
hüppeid batuudil, turnimist
labürindirajal, korvpalli täpsusviskeid ja osavust ning kiirust arendavaid lauamänge.
Lisaks õpilastele jäid väljasõitudega rahule ka õpetajad,
sest pakutud tegevused olid
üldfüüsiliselt arendavad ja
eakohased.
HILLE KIRPU
Kiigemetsa kooli kehalise
kasvatuse õpetaja
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Kuremaal võistlevad Eesti
tippratturid eraldistardist sõidus

Jõgevale tuleb
kuulmisbuss

Juunikuu toob taas Jõgeva
valda Eesti tippratturid ja nende
järelkasvu: kolmapäeval, 22.
juunil toimuvad Kuremaal 2022.
aasta Eesti meistrivõistlused
eraldistardist sõidus.
Võistluskeskus asub Kuremaa
lossi ees. Võisteldakse ringil Kuremaa–Toovere–Palamuse–Mooritsa–Kuremaa. Sõidukite liiklus
võistlustrassil on kogu päeva piiratud. Kuremaa asulas seatakse
sisse ümbersõidud. Palume selles
piirkonnas liiklevatelt juhtidelt
vabandust ebamugavuste pärast
ning kutsume üles tähelepanelikkusele. Võistlusraja kaart on
leitav Eesti Jalgratturite Liidu
kodulehelt.
Võistluste ajakava
8.00 Võistluskeskuse avamine
11.00 START - meeste eliit ja
U-23 vanuserühm – võistlusmaa
pikkus 35 km (2 ringi)
12.30 START naiste eliit ja
U-23 vanuserühm – võistlusmaa
pikkus 35 km (2 ringi)
14.00 NSport, NSen 1–8, N16
ja NJ – võistlusmaa pikkus 17.5
km (1 ring)
14.10 Autasustamise I voor
(mehed/naised eliit, U-23 mehed ja naised)
15.30 M16, MJ, MSport ja
MSen 1–8 – võistlusmaa pikkus
17,5 km (1 ring)

Jõgevamaa Puuetega Inimeste
Kojas (Jõgeva Suur tn 5) saab
5. juunil kella 11–18 külastada
kuulmisbussi.
On võimalus
* lasta mõõta oma kuulmistaset;
* osta kuuldeaparaatide patareisid ja kuulmistarvikuid;
* saada infot kuuldeaparaatide
taotlemise, kompenseerimise ja
hooldamise kohta;
* küsida teavet nii kuulmislanguse kui ka igapäevase toimetulekuga seotud teenuste ja
toetuste kohta ning kontakte,
kuhu pöörduda abi saamiseks;
* infot vaegkuuljate ühingute
kohta;
* nõu ja kogemusi, kuidas
suhelda kuulmislangusega inimestega.
Kuulmisskriining 5 eurot,
nõustamine tasuta.
Bussi on tagatud ligipääs ka
liikumispuudega, sealhulgas
ratastoolis inimestele.
Registreerimine tel 5330 5690
Info: jogeva.vaegkuuljad@
gmail.com, tel 5345 7405

15.40 Autasustamise II voor
(NSport, NSen 1–8, N16 ja NJ)
18.15 Autasustamise III voor
(M16, MJ, MSport ja MSen 1–8)
Selgituseks niipalju, et eraldistardist sõit ehk temposõit on
olümpiaala. Ratturid stardivad
ajalise intervalliga kindlaksmääratud distantsile ning paremusjärjestus selgub võistlejate
saavutatud aegade võrdlusel.
Eraldistardis pole lubatud sõita
konkurentide ega trassil liikuvate masinate tuules. Võistleja
edukuse määrab suuresti tema
füsioloogiline võimekus ja oskus
seda realiseerida. Oluline on ka
jalgratta ja sõitja aerodünaamika, mis teeb temposõidust ühe
tehniliselt nõudlikuma jalgrattaspordi ala.
2021. aasta Eesti meistrivõistluste esikolmikusse jõudsid Rein
Taaramäe, Norman Vahtra ja
Artjom Köster. Kes võidab Kuremaal? Kellel on õigus kanda Eesti
meistri sini-must-valget särki
kogu hooaja ja kellele mängitakse Kuremaa iidsete tammede all
Eesti hümni? Need küsimused
saavad vastuse 22. juunil. Stardis
on ka Jõgevalt pärit rattureid.
Head spordisõbrad ja teised vallaelanikud! Tulge kaasa elama!
RAUL SOODLA

Kuremaal tuleb ühislaulmine
21. juuni õhtul kell 18 on kõik
laulusõbrad oodatud Kuremaa
mõisatalli hoovi võidupüha eelsele ühislaulmisele koos orkestriga Retpop. 17 pala hulgas, mida
ette kantakse, on ärkamisaegseid
ja isamaalisi, aga ka kodust ja rahust kõnelevaid laule. Ukrainas
käivale sõjale mõeldes on kavva
võetud kolm ukraina laulu. Kahel
neist on ka eestikeelsed sõnad,
kolmas lauldakse ära ukraina
keeles. Nagu ühislaulmise korraldaja Vello Pütsep märkis, saavad
sellisel üritusel kaasa laulda
kõik, sest orkester on lauljatele
tõhusaks toeks.
Möödunud aastal sai Kuremaal
Retpopi saatel suve- ja jaanilaule
laulda. Vello Pütsep tõdes, et
ühest küljest tahab ta ühislaulmisi korraldades rahvale laulurõõmu pakkuda, teisalt orkestrile
esinemisvõimalusi anda. Retpopi
pillimehed on väga truult proovides käinud ja viimased kakskümmend aastat on enam-vähem
samas koosseisus mängitud. Kui
arvestada ka varasemaid ja teise
nime all (Agrozo, bigbänd Kure-

maa) tegutsenud koosseise, võib
öelda, et Retpop on üks Jõgevamaa pikemalt tegutsenud bände.
Praegu mängivad selles Jaak Kirs
(I trompet), Aivar Tehvan (II
trompet), Leo Karu (tenorsaksofon), Raul Rääsk (basskitarr),
Voldemar Vider (löökpillid) ja
Vello Pütsep (klahvpillid). Kokku
sõidetakse Tartust, Tabiverest, ja
Jõgeva alevikust. Ainult bändi
juht Vello Pütsep on kohalik.
21. juuni õhtul antakse Kuremaale üle valla suvekeskuse
tiitel. See tähtis toiming tehakse
kell 20 järve rannas ja pärast
seda saab sealsamas kuulata ansamblit Naised Köögis. Ühislaulmine on siis nagu sissejuhatus
suvekeskuse tiitli üleandmisele.
Mõisatalli hoov on laulmiseks
hea koht, sest see on igast küljest
tuulte eest kaitstud ning akustika on ka suurepärane. Laulud,
mida lauldakse, on küll kõigile
tuttavad, aga välja jagatakse ka
piiratud kogus laulusõnadega
vihikuid. Ühislaulmisele on oodatud ka ukraina sõjapõgenikud.
JVT

20-aastase naisrühma Sirtsuline nii mõnigi liige on tantsinud rühmas algusest peale.
FOTO: RIINA MÄGI

Palamusel peeti kolme
tantsurühma ühisjuubelit
Palamuse laululaval 14. mail
toimunud kontserdiga „Laiali ja
koos“ tähistati kolme kultuurikollektiivi juubelit: memmede
rühm Paunvere Maalid on tegutsenud 35 aastat, naisrahvatantsurühm Sirtsuline ja linetantsurühm Paunvere Lainikad
20 aastat. Lisaks juubilaridele
astusid kontserdil üles segakoor
Kuus Õuna, segarühm Paunvere
Tootsid-Teeled, seltskonnatantsu
harrastavad Paunvere Mamslid,
Kaarepere memmede rühm Tantsulust ja Palamuse gümnaasiumi

tantsurühm Murumardikad.
Lisaks kolme kollektiivi juubeli
tähistamisele oli 14. mai kontsert
kui rahvakultuuri hetkeseisu ülevaatus, mis näitas, et Palamuse
kultuurikollektiivid on keerulise
koroonaaja edukalt üle elanud.
Nagu Palamuse Kultuuri kunstiline juht Artur Aunap märkis,
tegutseb selle asutuse „tiiva all“
aktiivselt 11 kollektiivi. Eesti
Rahvakultuuri Keskuse Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist
Pille Tutt tundis rõõmu esinejate
särtsaka olemise üle, aga veel-

gi enam selle üle, et kontsert
ühendas erinevaid põlvkondi:
see annab lootust, et rahvakultuurisäde selles paigas ei kustu.
Pille Tutt andis juubilarkollektiivide liikmetele ja juhendajatele
üle mitut laadi tunnustusi. Eriti
uhke autasu, Eesti Rahvatantsu
ja Rahvamuusika Seltsi tantsija
staažimärgi „Sinine parmupill“
pälvisid Sirtsulise tantsijad Gerda Nõmmik, Gerda Tallinn ja
Inga Filippova ning kauaaegne
juhendaja Sirje Kiis.
JVT

Siimusti lugejatel oli külas Ilmar Särg
Kirjanik, arst ja mesinik Ilmar
Särg kohtus Siimusti raamatukogus lugejatega. Enda kirjutatud
14 raamatu hulgast peab autor
endale olulisimaks raamatut
“Tiiu, talu tütrekene”, mis ilmus
2013. aastal. Romaan “Kaugel
külas”, mida autor seekord tutvustas, kirjeldab peategelase elumuutusi ja arengut. Ilmar Särg
märkis, et tema enda lemmikautoriks on Mats Traat, meelsasti
loeb ta ka teiste Eesti kirjanike
teoseid. Oma kirjastuses Lambri
ongi ta välja andnud mitme kirjaniku raamatuid. Autor müüs
oma raamatuid soodsa hinnaga
ja soovijad võisid ka mett osta.
TIINA MIHHAILOV

Ilmar Särg Siimusti lugejate ees.

FOTO: ERAKOGU

Sordikad peavad kogukonnakonverentsi

10. mail said Jõgeva muusikakooli lõputunnistuse neli toredat
noort muusikut. Nad kõik on tugevad isiksused, kes tahavad paljusid
asju proovida. 61. lennu lõpetajad on töökad ja kohusetundlikud,
hakkajad ja rõõmsad. Õpetajate sõnul olid nende tunnid täis emotsioone – õpinguaastatesse mahtus nii naeru kui pisaraid. Edu ja
rõõmsaid muusikalisi elamusi edaspidiseks!
Pildil vasakult: Krislin Sei (flööt; lõpetas kiituskirjaga), Laura Nurk
(flööt), Laura Liblik (akordion) ja Ranno Valk (kitarr).

9. juulil peetakse Jõgeva alevikus Eesti Taimekasvatuse Instituudi peamajas kogukonnakonverentsi. Kuulama ja kaasa
mõtlema on oodatud aleviku
elanikud, aga ka kõik teised,
kellele selle paiga käekäik korda
läheb.
Konverentsi korraldamise eestvedaja Reine Koppel ütles, et
nagu teiste Jõgeva valla paikade elanikud, moodustavad ka
Jõgeva aleviku ehk rahvalikus
kõnepruugis Sordi elanikud
omaette kogukonna. Kunagi
olid sealsed inimesed rohkem
sotsiaalselt liidetud, sest elati ja
töötati ning ka vaba aeg veedeti
sealsamas alevikus ning selle
lähistel. Praeguseks on kogukonnatunne veidi lahtunud. Eriti
on seda tunda uue suure Jõgeva

valla loomise järel.
Selleks, et kogukond end ühtsena tunneks ja tahaks koos piirkonda arendada, on vaja ühiseid
tegevusi ning mõnikord ka olukorra ja eesmärkide lahtimõtestamist. „Seda me kogukonnakonverentsiga teha tahamegi
– kutsuda kokku nii praegused
kui ka endised sordikad ning
rääkida, mis koht see on, mis
siin ajaloos toimunud on, mis
siin praegu toimub ning kuidas
me saaksime Sordis tugevama
oma kogukonna tunde tekitada. Kas ja kuidas me saame
kogukonnana oma kodukoha
eest seista ja selle arendamisele
kaasa aidata – ikka selleks, et
meil siin mõnusam ja turvalisem
elada oleks,“ sõnas Reine Koppel.
Kogukonnakonverents kestab

umbes neli tundi. Räägitakse
Jõgeva aleviku ajaloost ja võimalikest tulevikuarengutest nii
valla kui ka taimekasvatuse instituudi vaates. Korraldatakse ka
väike ajurünnak, kus võib välja
käia julgemadki ideed. Sündmuse täpsem kava saab paika kaks
nädalat enne konverentsi ning
see avalikustatakse Sordikate
sotsiaalmeedialehel ning Jõgeva
aleviku teadetetahvlil. Konverents lõpeb mõnusate lõõtspillilugudega Ülle Kooli esituses.
Kogukonnakonverentsi korraldamist toetavad Jõgeva vald
ja Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp. Osaleda soovijatel
palutakse oma tulekust teada
anda 2. juuliks e-posti aadressil
reinekoppel@gmail.com.
JVT

Koduloomi saab
marutaudi vastu
vaktsineerida
18. ja 19. juunil saavad Jõgeva
valla inimesed oma koduloomi
marutaudi vastu vaktsineerida.
Loomaarst sõidab neil päevadel
ringi sinise Toyota maasturiga,
mille küljes on kollane lipp. Mõlemal päeval alustab volitatud
loomaarst Katrin Kaalep Targa
Tervis OÜ-st teekonda Tartu
vallast, ent jõuab siis peatselt
Jõgeva valda.
18. juunil peatub loomaarsti
auto Kudina poe parklas (kell
10.40), Torma bussipeatuse
parklas (11.30) ja Sadala poe
parklas (12.00), suundudes sealt
edasi Mustvee valda.
19. juunil peatub loomaarst
Luua kaupluse parklas (10.30),
Palamuse kaupluse parklas
(10.45), Kuremaa ujula parklas
(11.20), Laiuse bussipeatuses
(11.40), Taimekasvatuse Instituudi parklas Jõgeva alevikus
(12.00), Liivoja teel (12.15),
Paduvere muuseumi parklas
(12.35), Pedja vana kaupluse
ees (12.50), Vägeva raudteejaama parklas (13.10), Kärde
mõisa parklas (prügikonteinerite
juures) (13.30), Vaimastvere
töökoja parklas (13.45), Kurista
külas mõisahoone juures asuval
ristmikul (14.00), Mo-Puidu
teeotsa parklas Õunal (14.10),
Jõgeva kultuurikeskuse taga
pargis (14.30), Siimusti bussipeatuse parklas (15.00), Saduküla kaupluse parklas (15.20),
Jõune kalatalu teeotsas (15.35)
ja Kaarepere kaupluse parklas
(16.00).
Vaktsineerimise ajakava on leitav ka Targa Tervis OÜ Facebooki
lehelt. Samast saab vaadata
vaktsineerimismarsruudi kaarti. Peale kokkulepitud paikade
võib loomaga tulla ka suvalisse
marsruudile jäävasse paika, kus
loomaarst siis peatuse teeb.
Ajakavas püsimise ja muu vaktsineerimisega seonduva kohta
saab infot telefonilt 5342 4063.
Vaktsineerimise tasu on 10
eurot. Loomaarst võtab vastu ka
kompleksvaktsiini, ussirohu tableti, täpilahuse ja vaktsineerimispassi tellimusi. Kõik soovid palutakse edastada e-posti aadressil
info@targatervis.ee vähemalt
nädal enne vaktsineerimispäeva.
Loomaarsti saab tellida ka koju
vaktsineerima. Koduvisiidi päev
on 2. juuli, hind 20 eurot.
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Jõgeva Valla Teataja

Väiksed Itid, Nukid ja Kustid!
Ootame teid!
Vastuvõtt 1. klassi on avatud!
Võtame õpilasi vastu ka teistesse klassidesse.
Lisainfo: www.palamuse.edu.ee

Jõgeva Lasteaed Rohutirts
Meie rõõmus ja töökas
lasteaiapere otsib:
ÕPPEJUHTI (1 koht)
MUUSIKAÕPETAJAT (0,25 kohta)
LOGOPEEDI (1 koht)

Oled oodatud kandideerima, kui töö lastega paneb
sinu silmad särama, väärtustad koostööd ja loovust, oled
kohusetundlik, paindlik ning omad erialast haridust.
Kandideerimisavaldus, cv, haridust ning kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad saata
Jõgeva Lasteaed Rohutirts Rohu 8 või e-aadressil: info@
rohutirts.edu.ee hiljemalt 15. juuni 2022. a.
Täiendav info tel 5304 0229.

VALLA VOLLE 2022
I etapp 5.06 Torma staadionil
II etapp 30.07 Torma rannavolle väljakutel
III etapp 27.08 Torma staadionil
Mängude algus kell 10.
Võistkonnas 2 nais- ja 4 meesmängijat.
Turniiri osalustasu 10€ võistkonnalt tasuda enne mängude
algust korraldajale.
Võistkondade registreerimine 20 minutit enne turniiri algust.

Siimusti raamatukogu
kutsub lapsi lugema!

Pane oma võistkond kokku ja tule mängima,
sest VÕRKPALL ON VÕRRATU!
Info tel 520 2235, Aarne
Ürituse toetajad: Jõgeva vald, JSL Kalju, Torma Sport

15. juunist 15. septembrini kestab raamatute lugemise võistlus
Siimusti Suvemari. Võistlusmängus osalemiseks saad raamatukogust osalemispassi. Iga raamatu eest, mille oled Siimusti
raamatukogust laenutanud ja läbi lugenud, saad tagastamisel
passi suvemarja kleepsu. Kes saab 15. septembriks oma passi
kõige rohkem kleepse, on võitja. Parematele auhinnad. Võistluse
lõpetame ühise tordisöömisega.
Oled oodatud Siimusti raamatukogusse!
Info: 776 2093, fb: Siimusti raamatukogu
http://siimustirk.blogspot.com/

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
Loome võimalused igaühele õppida vastavalt tema vajadusele,
igaüks otsustab ja vastutab oma õppimise eest. Meie kool on turvaline inimeseks kasvamise koht, me teame, et vigade tegemisest
algab õppimine ja julgustame edasi püüdma.
Tule meile, ettevõtlik, avatud, positiivse ellusuhtumisega
* põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
(täiskoormus),
* eripedagoog (osakoormus).
Meiega on sul võimalik kujundada omanäolist, uudset ja
noortele atraktiivset kogukonnakooli.
Ootame kandideerima ka siis, kui sa pole veel õpetaja, aga
oled teel sinna.
Tööleasumise aeg 10. august 2022.
Kui Sind kõnetavad meie kooli väärtused, saada oma CV
ja motivatsioonikiri „Mis on minu jaoks õppijakesksus?“
10. juuniks 2022 e-posti aadressile kool@palamuse.edu.ee.
Lisainfo tel 5306 7628.
Kui tead kedagi, kes võiks sobida sellele ametikohale, siis jaga
kuulutust ka temaga!

Laiuse Kool – 335
Kallid vilistlased, õpetajad ja töötajad.
Ootame kõiki kooli kokkutulekule 18. juunil 2022
10.30
16.00
17.00
18.00
19.00

Vilistlaste korvpalliturniir
Kogunemine, registreerimine
Aktus
Lendude tund
Peoõhtu jätkub ansambli ja DJ-ga

Osavõtumaks 15 € võimalik tasuda kuni 15. juunini Eda Väljaots
SEB Panga a/a EE311010010509751018
(ülekandele märkida kindlasti lõpetamise aasta ja nimi lõpetamisel)
või sularahas koolimajas.
Osavõtumaksu saab sularahas tasuda 18. juunil ka kohapeal.
Laiuse Jaan Poska Põhikool ja vilistlaskogu info tel 77 42 567
või www.laiusepk.edu.ee
Tule ise ja anna ka klassikaaslastele teada!
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Jõgeva valla TeaTaJa

Sündmused Jõgeva vallas

Tule õppima
Jõgeva Muusikakooli!

TEATER
06.07 kell 19 Komöödiateatri etendus „Kui palju maksab mees?“
Palamuse laululaval.
14.,15., 22., 23.07 kell 19 ja 17., 24.07 kell 16 valgustav draama
„Kuldõun puukausis“ Torma ringtallis.
MuuSIKA
7.06 kell 19 Lia Lüdig-Algvere akvarellinäituse avamine ning
Rebecka Karlssoni (viiul, Rootsi) ja Marju Riisikampi
(klaver, Eesti) kontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
19.06 kell 17 Jarek Kasari (Chalice) suvealguse kontsert
„Minu lood ja laulud“ Sadala kõlakojas.
25.06 kell 18 merelaulude kontsert „Mulle meeldib maa“ Lilleaasa
vabaõhulaval. Esinevad Marko Matvere ja Peep Raun.
Pilet 10 eurot (tasumine sularahas enne algust kohapeal).
Avatud kohvik.
2.07
Torma puhkpilliorkestrite festival ToPoF Torma ringtallis.

VARIA
9.07 Torma kandi kohvikutepäev.
12.06 kell 11, 15 ja 19 III Eesti Naiste Tantsupeo etendused
Jõgeva linna staadionil.
LAADAD
10.06 kella 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, aiakaubad, käsitöö
ja vanavara. Tel 5805 1915.
NÄITuSED
3. juunist 31. juulini Pärnu muuseumi näitus „Tanu alla“
Palamuse muuseumis.
19. juunini Ülle Puu akrüülmaalide näitus-müük
Torma rahvamajas.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!
Kevin Järvelt
Heidi Soopalu
Marleen Lehtsalu
Mia Jürma
Johan Tamm
Madison-Koidu Küüsmaa
Adison-Summer Küüsmaa
Arabella Jõesaar
Kristjan Kallas
Alide Marlen Schasmin
Ruudi Vink

SISSEASTUMISKATSED
PÕHIÕPPESSE
6. ja 7.juunil kell 14.00
klaver
flööt
klarnet

Huvialad:
akordion
lõõtspill

04.05.2022
08.05.2022
08.05.2022
10.05.2022
10.05.2022
13.05.2022
13.05.2022
14.05.2022
17.05.2022
19.05.2022
19.05.2022

KuREMAA – Jõgeva valla suvekeskus
viiul

kitarr
saksofon

SPORT
4.06 kella 10–18 Jõgeva valla spordikooli perespordipäev
Torma spordihoones.
4. ja 5.06 Eesti vibujahi meistrivõistlused Kassinurme mägedes
ja Kuremaa mõisapargis.
5.06 Jõgevamaa seeriavõistlus petankis Jõgeva treeningstaadionil.
KOGuDuSED
05.06 kell 11 nelipüha jumalateenistus EELK Jõgeva koguduses.
Pihikõne peab ja jutlustab Igor Gräzin.
12.06 kell 11 kolmainupüha jumalateenistus EELK Jõgeva koguduses.
19. ja 26.06 ning 03. ja 10.07 kell 11 jumalateenistus EELK Jõgeva
koguduses
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses pühapäeviti kell 11
pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist. 19.06 on
teemaks „Miks olla aus nii sõnades kui ka tegudes?“ Koosolekud
toimuvad Jõgeval Jõe tn 3a kuningriigisaalis. Lisaks on võimalik
jälgida ülekannet internetis. Info tel 5901 2500; JW.ORG (Meist
/ Koosolekud)
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löökpillid
Muusikalistel katsetel hinnatakse lapse rütmitaju, tooni
tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu
esitust
Info: 53412776; 772 1338; www.muusikakool.edu.ee

Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi!
Aino Zimmermann
Evi Kurik
Laine Õunapuu
Paul Pukk
Õie Komp
Leili Seer
Selma Siirak
Arnold Raidvere
Helmine Allas
Aleksandra Kruuskand
Elgi Aua
Irene Liivamägi
Endel Kriiska
Evi Essenson
Linda Põder
Ivi-Mare Kokk
Heli Murumaa
Mareta Mõik
Valentina Tiik
Anne Leppik
Endla Võborg
Eesi Alekõrs
Viivi Rannat
Karl Klaos
Viivi Gorinov
Jelena Bortnikova

98
95
94
94
93
93
93
92
91
91
91
91
91
90
90
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75

Kalev Meesak
Urve Muugamäe
Robert Suvi
Maie Tamm
Eve Sulaoja
Angelina Talantseva
Elle Lindenberg
Asta Leiten
Ruth Tõnts
Astrid Allev
Ilmar Ilves
Ants Soodla
Alvi Jakobi
Reet Välk
Ervin Toots
Ülo Kuusk

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

• Kes ei soovi oma sünnipäevaõnnitlust lehte, andke sellest teada rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalule telefonil
776 6532 või 525 2390.

15. juunil kell 20 kontsert Kuremaa lossi teatriaidas.
Esinevad TANJA ja MIKK. Pilet 15 eurot.
21. juunil kell 18 ühislaulmine „Et oleks rahu“
Kuremaa mõisatalli hoovis. Korraldaja KS Jensel.
21. juuni kell 20 suvekeskuse avamine Kuremaa rannas.
Ansambli „Naised köögis“ kontsert.
22. juuni Eesti meistrivõistlused jalgratta eraldistardis. Start
Kuremaa lossi juurest. Info tel 5340 0121 (Raul Soodla).
23. juunil Kuremaa jaanituli ansambliga Säde. Pilet 5 eurot.
Info tel 5340 0121 (Raul Soodla).
13. juulil kell 20 monoetendus „Heinari tähetund“ Kuremaa lossi
teatriaidas.
14.–17. juulini Eesti I naiste velotuur.
16. juulil Kuremaa sovhoostehnikumi kokkutulek.
Info tel 526 6491 (Reet Miil).
28. juulist 1. augustini rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek
Jõgevatreff Kuremaal.
6. augustil memme-taadi pidu „Kaugel külas“. Info KS Jensel
(Eili Rajapuu 503 5694)
10. augustil Kuremaa ööülikool.
13. augustil kell 15 Kuremaa lossis esinevad Tallinna
keelpillikvartett ja Tähe-Lee Liiv (klaver). Pilet 7 eurot.
19. augustil Uku Suviste kontsert Kuremaa lossi teatriaidas.
Pilet 15 eurot.
20. augustil Kuremaa lossi kohvikupäev.
20. augustil Kuremaa küüslaugufestival.
Info tel 5340 0121 (Raul Soodla).
21. augustil Balti keti velotuur. Start Kuremaa lossi eest.
Kuremaa loss osaleb ka tänavu külastusmängus
uNuSTATuD MÕISAD
Külastuspäevad: 9. ja 10. juuli; 30. ja 31. juuli; 13. august
Mõisad avatud kella 10.00 kuni 18.40
Igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik (ca 30 min), avatud
improviseeritud kohvik, saadaval tutvustav jaotusmaterjal, mõisa
infostend, “tere tulemast” vastuvõtt.
Pilet: pered 8 eurot, täiskasvanud 5 eurot, õpilased, pensionärid
2 eurot
Kuremaal saab külastusmäng kõigil kuupäevadel alguse Kuremaa
veski juurest.
NB! 30. ja 31. juulil ei pääse lossi, kuna sel ajal on Jõgevatreff
Jõgeva valla SUVEKESKUS KUREMAA – info Tiina Tegelmann
tel 502 7541, www.kuremaaloss.ee

Kalmistupühad vallas
• Surnuaiapüha Palamusel 23. juunil
Kell 11 armulaud Palamuse kirikus
Kell 12 surnuaiapüha jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul
Mälestamisi saab kirja panna enne armulauda kirikus ja enne
jumalateenistust uuel kalmistul
• 17. juulil kell 12 kalmistupüha jumalateenistus
Siimusti kalmistu kabelis

Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
kutsub oma liikmeid

ÜLDKOOSOLEKuLE,
mis toimub 3. juunil
kell 11 Jõgeval Suur tn 5
Jõgevamaa Puuetega inimeste kojas.
Päevakorras:
• aastaaruande kinnitamine;
• suvised tegevused: ekskursioon Rakverre;
• uute tegemiste planeerimine;
• jooksvad küsimused;
• liikmemaksude tasumine.
Saab tellida kuuldeaparaatide tarvikuid, patareisid, otsikuid.
Info: Urmas Vasemägi, tel 5345 7405

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

Tiraaž: 6800
Küljendus: Seitung AS
Trükk: Kroonpress AS
Ilmub: kuu esimesel neljapäeval (v.a jaanuar)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Ain Kivimurd
Vaike Schneider
Maria Lilleorg
Eha Liblik
Hilja Kallas
Kalju Roose
Liivi Õunapuu
Uno Kütt
Mart Leiten
Rein Tooming
Hilda Pihlak
Nikolay Kotelevskiy

31.05.1956–20.04.2022
03.02.1931–28.04.2022
20.06.1931–05.05.2022
26.02.1932–09.05.2022
20.01.1935–10.05.2022
24.08.1936–10.05.2022
29.03.1956–12.05.2022
21.02.1934–14.05.2022
26.07.1942–21.05.2022
05.09.1948–21.05.2022
10.01.1931–22.05.2022
22.09.1951–23.05.2022

Järgmine vallaleht ilmub 7. juulil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 29. juuni.

