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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Vallavanem Angela Saksing
oli raamatukogude aasta
avasündmusel ettelugeja

Sel aastal võeti mõõtu jääpurikate sulatamises.

Talvetralli lõpetasid tuletantsija Krista Palm ja Fire Dance
tuleetenduse ning kuuselõkke süütamisega.
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12. jaanuaril avati üleriigiline raamatukogude aasta.
Paljudes raamatukogudes üle
Eesti, sealhulgas Jõgeva linnaraamatukogus, vaadati sel
puhul veebiülekannet aasta
avatseremoonialt. See toimus Viljandimaal Tarvastu
raamatukogus, mis on kõige
kauem järjepidevalt tegutsenud rahvaraamatukogu Eestis.
Kultuuriminister Tiit Terik
tõdes teema-aastat avades, et
raamatukoguhoidja pole ainult
see, kes lugejaid raamatuteni
juhatab, vaid ta on ka oma
kodukandi elav mälu ja mälestuste jagaja. Minister tänas
kõiki raamatukogutöötajaid
senini tehtud töö eest ning
soovis neile ja lugejaile head
raamatukogude aastat.
Avamissündmus jätkus ettelugemisega. Jõgeva linnaraamatukogus oli ettelugejaks
Jõgeva vallavanem Angela
Saksing ja tema esituses sai
kuulata katkendit Mudlumi
teosest „Mitte ainult minu tädi
Ellen“. Sama teose katkendit
loeti ette Jõgeva Raamatukogu
kõigis harukogudes. Ettelugejateks olid kohalikud tegijad või
raamatukoguhoidjad ise.

Ka Eesti teistes teema-aasta
avamistseremooniaga ühinenud raamatukogudes kuulati
katkendit Mudlumi teosest
„Mitte ainult minu tädi Ellen“.
Valida võis ka katkendi Piret
Raua raamatust „Tobias ja teine B“. Mõlemad on laenutuste
edetabeli eesotsas, üks ilukirjanduse ja teine lastekirjanduse
valdkonnas.
Jõgeva Raamatukogu direktori Kristi Puki sõnul pööratakse raamatukogude aastal pilk
raamatukogudele ning uuritakse lähemalt, mida pakuvad
oma lugejatele ligi 900 raamatukogu üle Eesti. Teema-aasta
on mõtteliselt jaotatud neljaks.
Aasta esimesel kolmel kuul keskendutakse raamatukogudele
kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvustatakse
raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena,
suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest
välja ja aasta viimased neli
kuud pühendatakse tuleviku
raamatukogule. Fookusteemasid toetavad läbi aasta mitmesugused tegevused.
JVT

Piiri pargis said lapsed teha talvise hobusaanisõidu.

Külmalinnas Jõgeval peeti talvetralli
Möödunud laupäeval peeti
külmalinnas Jõgeval talvetralli:
sulatati jääpurikaid, mekutati
lõkkes küpsetatud kartuliga
„Jõgeva kollane” ning süüdati
jõgevlaste jõulupuudest lõke.
Jõgevale kui Eesti külmarekordi hoidjale pühendatud
sündmusi on siin korraldatud
juba 14 aastat. Alati on vastavalt ilmale võistkonniti võetud
mõõtu kas purikate kasvatamises

või sügavkülmikus valmistatud
kunstpurikate sulatamises. Tänavune pehme tralliilm lubas ainult
sulatamist. Purikate kasvatamiseks on vaja ligemale kümmet
miinuskraadi. Veidi enam kui 11
minutiga andis tänavune purikas
alla meeskonna Jõgeva Kollane
Purikas visale pingutusele.
Kruusaaugu veerel said trallitajad tantsida koos Monika Tuvi
ja Rainer Rebasega. Julgemad

lapsed tegid lennukaid suusahüppeid Marumäel. Koduloomi
ja -linde sai uudistada miniloomaaias ning soovijaid sõidutas
hobusaan.
Jõgeva linn kannab külmalinna tiitlit 1940. aasta 17. jaanuarist, mil registreeriti Jõgeva
ilmajaamas Eesti külmarekord
-43,5 °C. See on püsinud praeguseni. Ühtlasi tähistatakse talvetralliga ka taliharjapäeva, mil

talve selgroog murdub ning aeg
hakkab vaikselt kevade suunas
liikuma. Tänavune talvetrall oli
veelgi märgilisem, sest just sel
päeval tähistas ka keskkonnaagentuuri Jõgeva ilmajaam oma
100. sünnipäeva.
Talvetralli korraldasid MTÜ
Miinus 43,5, Jõgeva kultuurikeskus ja Jõgeva vallavalitsus.
JVT

Oskar Lutsu huumoripreemiat jagatakse taas
Palamuse Kultuur ja Jõgeva
Vallavalitsus kuulutavad välja
avaliku konkursi Oskar Lutsu
huumoripreemia 2022. aasta
kandidaatide leidmiseks. Huumoripreemia väljaandmise eesmärgiks on tunnustada kirjutavaid humoriste ja näitlejaid
ning avaldada neile Jõgeva valla
rahva poolehoidu.
Preemia antakse igal aastal
ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aas-

ta jooksul on rahvast enim naerutanud. Eelistatud on kirjalikult
avaldatud lugude autorid. Sel
aastal saab ettepanekuid esitada
14. veebruarini ja esitajateks
võivad olla kõik huumorisõbrad
üle Eesti. Preemia väljaandmist
korraldab Jõgeva valla hallatav
asutus Palamuse Kultuur ning
preemiasumma kogutakse kokku
rahva annetustest.
Ettepanekuid järgmise huumoripreemia saaja osas saab

esitada e-posti aadressile jaanika.ojakoiv@palamusekultuur.ee.
Paberil ettepanekud on oodatud
Palamuse rahvamajja või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse,
Suur tn 5, Jõgeva. Kandidaadi
esitajal palume lisada ka lühike
põhjendus, miks just see inimene
nimetatud preemiat väärib.
Oskar Lutsu huumoripreemiat
anti esimest korda välja aastal
1987 ning selle pälvis humorist
Priit Aimla. Aastate jooksul on

preemia pälvinud paljud tuntud
humoristid ja näitlejad üle Eesti.
Eelmisel aastal sai selle Helene
Vannari. Aastal 2022 antakse
huumoripreemiat välja juba
34. korda.
Konkursi võitja kuulutatakse
välja 23. veebruaril 2022 ning
annetuste kogumine preemia
väljaandmiseks algab samal
päeval.
JVT

Jõgeva vallavanem Angela Saksing luges raamatukogude aasta avasündmusel linnaraamatukogus ette
katkendi Mudlumi teosest „Mitte ainult minu tädi
FOTO: RIINA MÄGI
Ellen“.				

Jõgeva linnas muutub Jõe ja
Rohu tänava liikluskorraldus
Jõe tänav muudetakse Roosi ning Kalda tänava vahelisel lõigul ühesuunaliseks.
Rohu tänaval muutub põhikooli esine lõik
Ristikust Laia tänavani ühesuunaliseks.
Palume jälgida liiklusmärke!
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Jõgeva Valla Teataja
VALLAVANEMA VEERG

Kuigi talve selgroog on juba murtud ja 2022. aasta esimene kuu
hakkab lõppema, tahaksin teha lühikese kokkuvõtte 2021. aasta
tegemistest Jõgeva vallas ja heita pilgu 2022. aasta plaanidele.
Kui võtta eelmine aasta ühe sõnaga kokku, siis seda sobib minu
arvates iseloomustama märksõna „keeruline“, saatsid ju meid
kogu aasta erinevad piirangud, ohutasemed, koroonapuhangud,
lisaks inflatsioon. Kuid sellest hoolimata on põhjust rõõmu tunda
asjadest, mis said ellu viidud.
Kuigi teetöödest pälvisid meie vallas suuremat tähelepanu Jõgeva linna Aia ja Suure tänava remont, siis tegelikult korrastati teid
igas valla piirkonnas. Toimusid 1x ja 2,5x pindamised, korrastati
kruusateid ja tegeleti tolmutõrjega. Tänavavalgustust uuendati ja
parendati, olemasolevaid valgusteid asendati LED valgustitega.
Jõgeva valla mitmetesse puhkepaikadesse sai paika inventar:
tualetid, mänguatraktsioonid, varjualused, lauad ja pingid. Kuremaa randa paigaldati uus ujumissild ja paadisild. Jõgeval avati
kruusaaugus maastikurattarada, Kuremaa ujulas asuv jõusaal
sai värskendust, pakkudes nüüd oma tipptasemel seadmetega
spordisõpradele treenimisrõõmu. 2021. aasta lõppu jäi Jõgeva
põhikooli juurde rajatava spordihoone ehitamise algus. Jõgeva
kesklinn sai rikkamaks uue mänguväljaku näol, Kuremaa lossi
fassaad sai uue kuue. Palamuse alevik sai lõpuks kauaoodatud
pakiautomaadi ning Omniva postipunktid avati Sadala ja Torma
raamatukogudes. Koostöös erinevate partneritega korraldati Jõgeva vallas vaktsineerimist kõigile soovijatele. 2021. aasta sügisest
on meie valla lasteaialastele nii hommiku- kui ka õhtusöök tasuta.
Sellel talvel on Jõgeva linn pälvinud tähelepanu imeilusate
jõulukaunistustega. Plaanime valla erinevate keskuste kaunistamisega jätkata käesoleva aasta novembris. 2022. aastal valmivad
kaks suurt ehitist Jõgeval: spordihoone Jõgeva põhikooli juures ja
tervisekeskus. Plaanis on jätkata mänguväljakute ja puhkealade
korrastamisega valla erinevates
piirkondades. Koolide spordiväljakud vajavad renoveerimist ja meie
lasteasutuste ventilatsioonisüsteemid on 2022. aastal prioriteediks.
Panustame elukeskkonna parandamisse ja atraktiivseks muutmisse.
Samas on oluline meeles pidada, et
ainult südamega võib õigesti näha,
kõige tähtsam on silmale nähtamatu (Antoine de Saint-Exupery
„Väike Prints“).
ANGELA SAKSING,
Jõgeva vallavanem

Tähelepanu, LAPSEVANEMAD!
Kui Teil on soov panna oma laps 2022./2023. õppeaasta jooksul
Jõgeva valla lasteaeda, siis palun esitage avaldus Jõgeva valla
veebilehe kaudu hiljemalt 1. aprilliks 2022.
Varajane avalduste laekumine on oluline lasteaiarühmade
planeerimiseks ja komplekteerimiseks.
Jõgeva vallavalitsuse 10. jaanuari 2022 korraldusega nr 21
on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Aia tn 3, Suur
tn 12 ja 14 kinnistutel (Aia tn 3 kinnistu, katastritunnus
24901:005:0840, suurus 5 369 m², sihtotstarve 100% ärimaa;
Suur tn 12 kinnistu, katastritunnus 24901:005:0024, suurus
454 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa; Suur tn
14 kinnistu, katastritunnus 24901:005:0830, suurus 1 403 m²,
sihtotstarve 100% ärimaa). Detailplaneeringuga soovitakse
määrata alale ehitusõigus uute äripindade ehitamiseks seniste
äripindade asemele, vajadusel muudetakse kinnistute piire.
Sama korraldusega anti detailplaneeringu koostamise tellimise õigus Jõgeva Majandusühistule.

Möödunud aastal sündis Jõgeva valda
rohkem uusi ilmakodanikke
2021. aastal registreeriti Jõgeva vallas 150 sündi, kuid
01.01.2022 seisuga elab Jõgeva
vallas 151 last, kes on sündinud
2021. aastal. Registreeritud
sünde oli 37 võrra rohkem kui
2021. aastal.
Soo järgi on sündinud 77 poissi ja 74 tüdrukut.
Populaarsemad nimed olid
poistel Rasmus, Roven, Johannes, Karel ja Karl ning viimasega
seotud nimed nagu Karl Jakob,
Karl-Markus jne.
Tüdrukute nimede eelistused
olid Emma, Elisabeth, Mia, Nora
ja Sofia.
Seisuga 01.01.2022 elas Jõgeva vallas 13 230 inimest, neist
6336 meest ja 6894 naist.
Kõige suurema elanike arvuga üksus on Jõgeva linn –
4820 inimest. Võrreldes seisuga
01.01.2021 on valla elanike arv
vähenenud 98 inimese võrra ja
sealhulgas linna elanike arv 19
inimese võrra.
Jõgeva valda saabus aasta
jooksul elama 473 inimest, kuid
samal ajavahemikul lahkus vallast 488 inimest. Vallasiseseid

Valla noorimatele kodanikele kingib vallavalitsus hõbelusika.
elukoha muutusi tegi 459 inimest.
Jõgeva valla elanikke suri
2021. aastal 229. Võrreldes eelmise aastaga oli see 47 inimest

rohkem.
Jõgeva Vallavalitsuses sõlmiti
40 abielu, mis on 13 võrra vähem
kui 2020. aastal. Lisaks sõlmisid
3 abielu maakonna kirikuõpe-
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tajad. 2021. aastal lahutati 28
abielu.
VIIVE MAASALU,
Rahvastikutoimingute
peaspetsialist

Kaasavasse eelarvesse laekus 12 ettepanekut
See aasta oli kaasavas eelarves
hea „ideesaagi“ aasta.
Esitati nii ülevallalise mõjuga
kui ka kohalikku elu paremaks
muutvaid ideid. Kõige rohkem
ettepanekuid (4) esitati elukeskkonna parandamiseks ja kultuurivaldkonna edendamiseks. Kaks
ideed laekus spordivaldkonna
arendamiseks, sotsiaal- ja haridusvaldkond oli esindatud ühe
ideega.
Kaasava eelarve selle aasta „ideesaagiga“ saab tutvuda
VOLIS-e keskkonnas aadressil
jogeva.volis.ee.
Esitatud ettepanekuid hindas
vallavalitsuse moodustatud komisjon, mis selgitas välja ettepanekud, mida saab sel aastal
realiseerida nii ajalisest, rahalisest kui tehnilisest aspektist lähtuvalt. Lisaks jälgis komisjon, et
esitatud ettepaneku tulemusena

• Kuremaa lossi (peahoone)
garderoob-nagide ehitus
• Kuremaa tuuliku LED valgustus
• Kõnearengu komplektide
soetamine lasteaedadele
• Mootorratta skulptuur Jõgeva ringristmikule
• Palamuse lauatennise välilaud
• Siimusti kalmistu kabelitee
korrastamine
• Torma madalseiklusrada

teoks saav objekt oleks seotud
Jõgeva vallaga, pakuks avalikku
hüve ja oleks avalikult kasutatav. Objektist ei tohi ka tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Sobivaks tunnistatud ettepanekud

kinnitas vallavalitsus.
Rahvahääletusele suunati järgmised ettepanekud:
• Jõgeva linnaaiamaade juurdepääsuteede rajamine ja kastmisvee mahutite paigaldamine

Kaasava eelarve ettepanekute
poolt saab hääletada alates 21.
jaanuarist kuni 4. veebruarini
lehel jogeva.volis.ee.
TRIIN PÄRSIM,
majandus- ja arenguosakonna
juhataja

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
10. jaanuari istungil
• Muudeti Jõgeva Raamatukogu
nõukogu koosseisu.
• Kinnitati Kuremaa lasteaedalgkooli ja Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi hoolekogu
koosseis.
• Otsustati korralda riigihange
Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse sotsiaalmaja projekteerimistöödeks.
• Määrati Kuremaa alevikus ja
Mooritsa külas asuvale teele
kohanimeks Palamuse tee.
• Algatati detailplaneeringu
koostamine Jõgeva linnas Aia
3, Suur 12 ja Suur 14 kinnistutel.
• Kooskõlastati Praaklimale
rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti kasutuluba Leedis asuvale
päikseelektrijaamale ning Ookatku remondihallile.
• Anti ehitusluba korterelamu
püstitamiseks Jõgevale Suur

56 ja kanalisatsiooni ühendustorustike rajamiseks Luuale.
• Määrati Vaimastvere külas
asuvale Jõgeva vallale kuuluvale garaažile teenindusmaa
suurus ning katastriüksuse
sihtotstarbeks elamumaa.
• Seati Siimustis asuvale kinnisasjale valla kasuks sundvaldus
tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
• Otsustati avalikul kirjalikul
enampakkumisel võõrandada
vallale kuuluv Vaimastvere
Klubi kinnistu.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule keskkonnakaitse valdkonnas volituse andmise määruse
muutmine, nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Kuremaa aleviku
Järvepargi kinnistule, Järva valla üldplaneeringu ja

keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu
kooskõlastamine ning Jõgeva
valla ametiasutuste palgajuhendi eelnõu.
• Vaadati üle Jõgeva valla 2022.
aasta eelarve eelnõule esitatud
muudatusettepanekud.
3. jaanuari istungil
• Moodustati kaasava eelarveosa
kasutamiseks esitatud ettepanekute hindamiseks komisjon,
millesse kuuluvad Asso Nettan
(komisjoni esimees), Andres
Haagen, Katre Kivi, Reelika
Kivimurd, Kaily Moones, Triin
Pärsim ja Imbi Saar.
• Kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse 2022. aasta kava.
• Kinnitati Jõgeva lasteaia Karikakar, Kurista lasteaia Karukell
ja Laiuse Jaan Poska põhikooli hoolekogu koosseis ning
muudeti Palamuse lasteaia

Nukitsamees, Jõgeva lasteaia
Rohutirts, Jõgeva põhikooli ja
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli hoolekogu koosseisu.
• Anti ehitusluba abihoone püstitamiseks Koimulasse ning
päikeseelektrijaama püstitamiseks Kantkülla.
• Määrati Eerikveres Kruusa,
Jõunes Veski, Praaklimal Järve
ja Visustis Sepa kinnisasjade
jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks Jõgeva valla Rohu
10 kinnistule tehnorajatise
ehitamiseks, omamiseks ja
majandamiseks.
• Arutati vallavanema ja abivallavanemate ametiautode
kasutamise korda.
JVT
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Ülevaade volikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 3.
istung toimus 16. detsembril Jõgeva kultuurikeskuses. Osales 27 volikogu
liiget, neist üks elektrooniliselt.
Istungi alguses võttis volikogu
liige Arvo Sakjas tagasi määruse
eelnõu „Jõgeva valla põhimääruse muutmine“.
• Otsustati nimetada Jõgeva valla esindajateks Eesti Linnade
ja Valdade Liidu üldkoosolekul volikogu esimees Priit
Põdra (asendusliige volikogu
aseesimees Maiu Veltbach),
vallavanem Angela Saksing
(asendusliige abivallavanem
Asso Nettan), volikogu aseesimees Peep Põdder (asendusliige volikogu liige Marek
Mardimäe) ja abivallavanem
Viktor Svjatõšev (asendusliige
valitsuse liige Vello Lukk). Otsustati nimetada Jõgeva valla
esindajateks Eesti Linnade
ja Valdade Liidu volikogus
volikogu esimees Priit Põdra
(asendusliige aseesimees Peep
Põdder) ja vallavanem Angela
Saksing (asendusliige abivallavanem Viktor Svjatõšev).

• Otsustati muuta Jõgeva valla
arengukava.
• Võeti vastu Jõgeva valla 2021.
aasta neljas lisaeelarve.
• Toimus Jõgeva valla 2022.
aasta eelarve projekti esimene
lugemine ja määrati selle järgneva menetlemise kord.
• Otsustati määrata Jõgeva valla
2021.–2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruannete auditeerijaks
Audest Audiitorteenuste Osaühing.
• Kuulati vallavanema Angela
Saksingu ülevaadet Jõgeva
valla 2021. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest.
• Otsustati algatada Jõgeva
vallale kuuluva Jõgeva linna
Estakaadi tn 1a kinnistu
tähtajaline reaalservituudi
seadmine Jõgeva linna Suur
tn 3 kinnistu igakordse omaniku kasuks 27 kohaga parkla
ehituseks, omamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks.
• Otsustati volitada Jõgeva Vallavalitsust taotlema Jõgeva valla
kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist
avalikes huvides avalikuks

otstarbeks rekonstrueeritava
tänavavalgustuse kasutuse
tagamiseks, valdamiseks ja
majandamiseks kahele riigi
omanduses olevale kinnistule,
millest üks paikneb Siimusti–
Kaave tee ääres (714 m2) ja
teine Pikknurme–Härjanurme
tee ääres (152 m2)
• Otsustati kuulutada peremehetuks ja võtta arvele Jõgeva vallas Vaimastvere külas
Vaimastvere keskus 4 asuva
elamu eluruum/korter nr 5 ja
määrata selle hooldajaks Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja
arendusosakond.
• Otsustati anda luba kinnisasja
omandamiseks.
• Määrati valla esindajateks kooli hoolekogudesse Veigo Tumaševski (Jõgeva Põhikool),
Väino Ling (Jõgeva Täiskasvanute Keskkool) Girt Kaarepere
(Siimusti Lasteaed-Algkool),
Riho Seppet (Kuremaa Lasteaed-Algkool), Arvo Sakjas
(Laiuse Jaan Poska Põhikool),
Raivo Kadaja (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium), Ringo
Saar (C. R. Jakobsoni nimeline
Torma Põhikool), Maris Paas
(Vaimastvere Kool) ja Tiina

Teppan (Sadala Kool).
• Määrati valla esindajateks
koolieelsete lasteasutuste hoolekogudesse Silja Piir (Jõgeva
Lasteaed Rohutirts), Heli Raevald (Jõgeva Lasteaed Karikakar), Urmas Astel (Palamuse
Lasteaed Nukitsamees); Asso
Nettan (Kurista Lasteaed Karukell) ja Tiina Teppan (Jõgeva
Aleviku Lasteaed).
• Määrati valla esindajateks
huvikoolide hoolekogudesse
Heli Raevald (Jõgeva Muusikakool), Kristian Vaarpuu
(Jõgeva Kunstikool) ja Veigo
Tumaševski (Jõgeva Valla
Spordikool).
• Määrati vallavolikogu esindajaks Jõgeva Raamatukogu
nõukogusse Arvo Sakjas.
Jõgeva Vallavolikogu
järgmine istung toimub
27. jaanuaril.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel
www.jõgeva.ee.
Riina Mägi,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Veebruarist jõustub Jõgeval uus soojuse piirhind
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele hakkab alates 1. veebruarist 2022 kehtima Jõgeval uus soojuse piirhind 76,89 €/
MWh+km. Hinnamuutuse peamised põhjused on maagaasi
ajalooliselt erakordne hinnatõus ja ka aasta lõpus toimunud
puiduhakke hinnatõus.
Praeguses olukorras, kus kütuste ja energia hinnad on Euroopas erakordselt kõikuvad, on paratamatu, et ka kaugkütte hinnad üle Eesti on sellest tugevasti mõjutatud. Hinnad muutuvad
energia tootmise sisendite hindade muutuste tõttu, kusjuures

soojuse hindades kajastub sisendite hinnatõus viitega.
Jõgeva võrgupiirkonna hinnamuutuse peamised põhjused on
erakordselt tõusnud maagaasi hind ja ka aasta lõpus toimunud puiduhakke hinnatõus. Sel hooajal Utilitas loodetavasti
piirhinda rohkem tõstma ei pea.
Utilitas avaldab soojuse hinnad oma kodulehel: https://
www.utilitas.ee/soojuse_hinnad/ ja teavitab kliente tulevastest
muudatustest ennetavalt ka arvetel.
Energiakontsern Utilitas

Korterelamute õuealade korrastamiseks saab
taotleda toetust
Jõgeva valla vähemalt nelja korteriga korteriühistud saavad taotleda toetust oma õuealade korrastamiseks. Kaks või
enam kõrvuti asetsevat korteriühistut võivad esitada ka ühise
taotluse.
Toetust saab taotleda
1. teede ja parkimisplatside renoveerimiseks, laiendamiseks
ning ehitamiseks;
2. sadevete ärajuhtimise süsteemide renoveerimiseks ja ehitamiseks;
3. mängu- ja spordiväljakute renoveerimiseks ja rajamiseks;
4. jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks ja
paigaldamiseks;
5. punktides 1–4 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.
Toetuse määr on kuni 50 protsenti tehtavate tööde
maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte
rohkem kui
1. 3000 eurot teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks;
2. 1000 eurot mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate,
pinkide, prügikastide piirete või prügimajade (soovituslik
on ehitamisel kasutada immutatud puitu horisontaalse
paigutusega) ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks
ja paigaldamiseks;
3. 600 eurot punktides 1 ja 2 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts. Rajatised
ja ehitised, mille projekteerimiseks, renoveerimiseks või ehitamiseks toetust taotletakse, ei tohiks
olla teostatud enne positiivse vastuse saamist.
Kui Jõgeva linna korteriühistutel oli võimalik elamu õueala
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korrastamiseks toetust taotleda ka varem, siis nüüd laienes
see õigus Jõgeva valla teistelegi piirkondadele: Jõgeva vallavolikogu kehtestas 2020. a novembris korterelamute õuealade
korrastamise toetuse andmise ühtse korra. Toetust makstakse
valla eelarvest ning selle saamise võimalus kogu vallas toetab
piirkondade tasakaalustatud arengut.
Toetuse taotlemiseks ei pea üldjuhul olema esitatud ehitusteatist või väljastatud ehitusluba, piisab n-ö hinnastatud ideest
ehk kavandist ja selle elluviimiseks küsitud hinnapakkumisest.
Teede, parklate ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul
eeldatakse siiski geoaluse ja projekti olemasolu.
Kui Jõgeva linnas kehtis põhimõte, et õuealade toetust anti
taotlemise järjekorras ning raha lõppedes lõpetati ka taotluste
vastuvõtt, siis uus kord näeb ette, et taotlused tuleb esitada
kindlaks tähtajaks, misjärel hakatakse taotlusi sisuliselt hindama. Nõudmistele vastavaid taotlusi hindab vallavolikogu
eelarvekomisjon, kes võtab arvesse tööde vajalikkust ning
tegevuste ja kulude põhjendatust, korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha olulisust, taotletava toetuse suurust kasusaaja
kohta ning valla eri piirkondade võrdse toetamise printsiipi.
Kõik kavandatavad tegevused tuleb ellu viia hiljemalt taotluse esitamise järgse kalendriaasta 15. novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustusega rajatiste puhul
peab vallavalitsus olema selleks ajaks ka rajatise kasutamisega
nõustunud.
Kui suur saab olema 2022. aastal korterelamute õuealade
korrastamise toetuste kogusumma, see sätestatakse valla
eelarves.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge Jõgeva valla- ja
maastikuarhitekti poole (776 6535 või 525 2045; liisa.lumi@
jogeva.ee).
LIISA LUMI,
valla- ja maastikuarhitekt

Jõgeva vallavalitsus võtab
vastu energiakulude
hüvitamise taotlusi
Rahvastikuregistri järgsed Jõgeva valla elanikud saavad esitada energiahinna tõusu hüvitamise taotlusi lisadokumentidega
alates 10. jaanuarist.
En ergiatoetuse määramise ja maksmise aluseks
on Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 „Energiahinna
tõusu leevendusmeede vähekindlustatud peredele“, mis jõustus
03.01.2022.
Enne taotluse esitamist on võimalus kontrollida kalkulaatori
abil, kas ja kui palju pere võiks toetust saada. Kontrolli www.
rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.
Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek
euro täpsusega jääb alla järgmiste piiride:
• leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus;
• iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563
eurot kuus;
• alla 14-aastase lapse kohta 375 eurot kuus.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia
koguhinnast, mis ületab:
• elektril 120 €/MWh või 12 s/kWh;
• gaasil 49 €/MWh või 4,9 s/kWh;
• kaugküttel alates 78 €/MWh või 7,8 s/kWh.
Utilitas Eesti AS Jõgeva linna kaugkütte hind on 62,93 €/
MWh, mida ei hüvitata.
NB! Alates 1. veebruarist hakkab Jõgeval kehtima
uus soojuse piirhind 76,89 €/MWh+km. Seega 76,89
+ (20% KM 15,378) = 92,268 KWh – 78,00 eurot (piirhind) = 14,268 à 80% = 11,414 eurot energiatoetuse
summa KWh kohta.
Toetust antakse perioodi 01.09.2021–30.03.2022
energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks:
• toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500
eurot ühe kuu kohta;
• toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10
eurot taotluse kohta;
• taotlusi saab tagasiulatuvalt esitada kuni 5 kuud varasema
energiatarbimise kuu kohta;
• taotlusi saab esitada kuni 31.05.2022;
• taotluse menetlusaeg kuni 35 tööpäeva kõigi nõutud lisadokumentide esitamisest ja toetuse summa ülekanne 7 tööpäeva
jooksul taotleja soovitud arvelduskontole.
Taotlus esitakse koos järgmiste lisadokumentidega:
• vastuvõtul palume taotlejal esitada isikut tõendav pildiga
dokument, elektrooniliselt esitatud taotlus koos lisadokumentidega peab olema digitaalselt allkirjastatud;
• tõendid ja/või lepingud, et tegemist on isiku või perekonna
tegeliku elukohaga, kui nende alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
• taotlusel märkida andmed perekonnaliikmete ja kõikide sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses
kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral (vajadusel pereliikmete pangakontode väljavõtted perioodi kohta);
• energiatarbimist tõendavad dokumendid kuude lõikes
energia liigi, koguse ja kulu kohta;
• kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa
energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse
koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.
Taotlusi lisadokumentidega saab esitada elektroonselt eposti aadressidel: ester.sepp@jogeva.ee, kristi.klein@jogeva.
ee, jaanika.eller@jogeva.ee, ainika.zilinski@jogeva.ee ja luule.
palmiste@jogeva.ee.
Paberkandjal taotlusi koos lisadokumentidega võetakse
vastu sotsiaalosakonnas (Jõgeva linn, Piiri 4, III korrus) ning
Palamuse ja Torma teenuskeskuses teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 9–12 ja 13–16.
Lisainfo: Luule Palmiste, tel 776 6585, e-post: luule.palmiste@jogeva.ee.
Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor
on avatud 1. veebruarist 1. aprillini
Programmi kohta saab lugeda valla
kodulehelt jõgeva.ee/hajaasustuseprogramm-2022 või Riigi Tugiteenuste
kodulehelt rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm
Teavet jagavad:
Pille Soots tel 776 2451,
pille.soots@jogeva.ee
Taimi Eesmäe tel 5336 6520,
taimi.eesmäe@jogeva.ee
Tiina Leeben tel 525 4960,
tiina.leeben@jogeva.ee
Triin Pärsim tel 5450 1711,
triin.parsim@jogeva.ee
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Sotsiaalvaldkonda
panustanud väärivad
tunnustust
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks 2022. aastal.
2022. aasta tunnustamist viiakse läbi koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Eesti Asenduskodu
Töötajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu ja Eesti
Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.
2022. aastal tunnustatakse eelmisel aastal silma
paistnud sotsiaalvaldkonnas töötanud või sotsiaalvaldkonda panustanud inimesi või asutusi 11 kategoorias:
• Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
• Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (sh hoolekandejuht)
• Aasta sotsiaaltöötaja
• Aasta lastekaitsetöötaja
• Aasta hooldustöötaja
• Aasta tegevusjuhendaja
• Aasta tugiisikud ja isiklikud abistajad
• Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk
• Aasta vägivallaennetaja/vaimse tervise toetaja
• Aasta koostööpartner
• Aasta ESTA liige
Kandidaatide esitamiseks palume tutvuda kandidaatidele
esitatavate nõuete ja kriteeriumitega ning täita kandidaadi
esitamise vorm ning esitada digiallkirjastatult konkursi korraldajale. Kandidaadi esitamise erinevate kategooriate vormid
koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel  https://
www.eswa.ee/konkurss/
Täidetud vormid saata hiljemalt 4. veebruariks
2022 e-posti aadressile tunnustamine@eswa.ee. Hiljem laekunud taotlusi vastu ei võeta.
Lisainformatsioon telefonil 5343 7323 Marianne-Elisabeth
Agu tunnustamine@eswa.ee.
Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval 15. märtsil 2022. aastal Jõhvi
Kontserdimajas.

Jõgeva sotsiaalmaja
muutub energiatõhusamaks
Sel aastal ootavad Jõgeva sotsiaalmaja ees rekonstrueerimistööd, mis parandavad hoone energiatõhusust, ventilatsiooni ning
tuleohutusnõuetele vastavust.
Maja ehitati 1960. aastal raudteelaste elamuna. Viimased 23
aastat on see olnud kasutuses sotsiaalmajana. 799 m2 suletud
netopinnaga kahekorruseline hoone on eluasemeks inimestele,
kes vajavad varjupaika, toetatud elamise teenust või sotsiaaleluasemeteenust – praegu saab seal abi ligi 30 inimest.
Hoone piirdetarindid on amortiseerunud, soojustamata, ruumid
on sundventilatsioonita ja korraliku valgustuseta. Seetõttu tellis
vald 2021. aastal hoonele energiaauditi. Värskelt valminud auditi alusel õnnestus saada ka riigipoolset toetust 214 tuhat eurot
hoone seinte ja katuse soojustamiseks, uute energiatõhusate
akende ja uste paigaldamiseks, sundventilatsiooni rajamiseks ja
päikesepaneelide paigaldamiseks.
Hoone täielikuks rekonstrueerimiseks vajalikud projekteerimistööd hangime 2022. aasta alguses. Ehitustööd on kavandatud ellu
viia 2022. aasta lõpuks. Jõgeva vald panustab projekti vähemalt
100 tuhat eurot. Täpne omaosalus sõltub ehitustööde tegelikust
maksumusest. Lisaks energiatõhususe töödele on vajalik pöörata
tähelepanu tuleohutuse tõstmisele, et hoone vastaks tänapäeva
nõuetele.
ERKI TEDER,
arenduse peaspetsialist
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Ivo Ploom pälvis Lõuna prefektuuri
teenetemärgi
Jõgeva vallavalitsuse väärteomenetleja Ivo Ploom pälvis teenistusülesannete silmapaistvalt
hea täitmise eest ning seoses
politsei ja piirivalve aastapäevaga politsei Lõuna prefektuuri
teenetemärgi. 7. jaanuaril käisid
Tartu politseijaoskonna Jõgeva
piirkonnagrupi juht Jana Õim
ning piirkonnagrupi teenistujad
Eduard Onopa ja Aivo Paulus
vallamajas, et teenetemärk Ivo
Ploomile üle anda ning teda
tunnustuse puhul õnnitleda.
„Kuna Ivo on varem pikka aega
politseis töötanud, teab ta hästi,
millistes küsimustes temast meile ja meist talle kasu on. Tänu
sellele on meie koostöö väga
hea,“ märkis Jana Õim. Eduard
Onopa lisas, et kogukonnale
on see suur asi, kui Ivo Ploomi
sugune kogenud korrakaitsja
piirkonna elul silma peal hoiab.
Ivo Ploomile teenetemärgi
määramise põhjenduses on välja
toodud, et tema töövaldkond on
väga lai ning see eeldab suure
hulga seaduste ja õigusaktide
tundmist. Tema koostöö politseiga on tihe ja tõhus ning ta leiab
alati probleemidele kiire lahenduse. Ta tegeleb järelevalveta
lemmikloomadega, hoiab silma
peal heakorral ning on valmis
abistama ka töövälisel ajal.
„Olen alati püüdnud probleeme lahendada, mitte neid
juurde tekitada. Ning olen alati
tähtsaks pidanud kella tundmist
ning lubaduste täitmist,“ ütles

Tartu politseijaoskonna Jõgeva piirkonnagrupi juht Jana Õim andis vallavalitsuse väärFOTO: RIINA MÄGI
teomenetlejale Ivo Ploomile üle Lõuna prefektuuri teenetemärgi.
Ivo Ploom, kes enne omavalitsustööle asumist teenis ligemale
40 aastat politseis.
Ivo Ploomi õnnitlesid tunnustuse puhul ka vallajuhid. Vallavanem Angela Saksing ütles, et on

tore, kui vallavalitsuse töötajad
midagi hästi teevad, ning veel toredam, kui seda ka märgatakse.
Lõuna prefekt Vallo Koppel
andis tänavu üldse välja üheksa
teenetemärki ja 21 tänukirja.

Jõgevamaale tuli kolm teenetemärki ja neli tänukirja.
JVT

AS Emajõe Veevärk muudab
1. veebruarist veeteenuse hinda
Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvist 141 (veeteenuse hinna kehtestamine) teatab AS
Emajõe Veevärk, et alates 01.02.2022 hakkavad kehtima
uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest. Jõgeva
vallas puudutab uus hinnakiri endise Palamuse
valla kliente.
Konkurentsiameti poolt on otsusega 10.12.2021 nr
9-3/2021-012 kooskõlastatud AS-i Emajõe Veevärk uued
veeteenuse hinnad alljärgnevalt:
			
			
Nr Tegevuspiirkonnad
v.a. Elva linn
1.

tasu vee eest

Hind kuni
31.01.2022
hind hind
km-ta km-ga

Hind alates
01.02.2022
hind
hind
km-ta km-ga

1,229

1,475

1,331 1,597

2. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest I grupp
1,780

2,136

1,938 2,326

2,194 2,633

2,664 3,197

3.

Sotsiaalmaja ehitustööd on plaanis ellu viia 2022.
FOTO: RIINA MÄGI
aasta lõpuks.
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tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest II grupp

Veehinna muutuse peamiseks põhjuseks on väga volatiilne
ja järsult kasvanud elektrienergia hind. AS Emajõe Veevärk
on opereerinud vastavalt Konkurentsiameti poolt 24.11.2020
tehtud otsuse nr 9-3/2020-012 põhjal kehtestatud veehinnaga
järjepidevalt 12 kuud. Kuna aasta tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal oli elektribörsi Nord Pool 12 kuu keskmine
börsihind võrreldes tänasega väga madal (33,54 EUR/MWh),
siis hetkel kehtivas veehinnas on elektrikulu oluliselt alahinnatud. Konkurentsiamet lubab veehinnas kajastada viimase
12 kuu keskmist elektri börsihinda.
Pärast praeguse veehinna kehtestamist 2020. a novembris
on elektrihind kõigil kuudel püsinud kõrgemana, kui see oli
veehinna taotluse ajal veehinnas lubatud
(vt alljärgnev tabel).

Kuud

2021 november
2021 oktoober
2021 september
2021 august		
2021 juuli		
2021 juuni		
2021 mai		
2021 aprill		
2021 märts		
2021 veebruar
2021 jaanuar		
2020 detsember

Keskmine elektri
börsihind
veehinnas,
EUR/MWh

33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		
33,54		

Tegelik elektri
börsihind,
EUR/MWh

116,78
105,61
122,40
87,03
83,78
71,68
48,42
43,60
43,55
59,15
53,55
45,49

2021. a detsembris tehtud Konkurentsiameti otsuse kohaselt
lubati AS-i Emajõe Veevärk veehinda lülitada elektrihind 98,72
EUR/MWh mis on endiselt madalam, kui on olnud viimase
3 kuu keskmine börsihind. Kuna elektrikulu moodustab AS-i
Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25 protsenti, siis antud sisendi kallinemine toob paratamatult kaasa ka veehinna
kallinemise. Kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse
jätkusuutlikkus, ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta
investeeringuteks mõeldud raha arvelt.
Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas
ehk 2,2 kuupmeetrit kuus, siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 0,68 eurot koos käibemaksuga. Kui
Tartu maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme
sissetulek 842 eurot, siis uute hindade alusel kujunev kulu
leibkonnaliikme kohta on 8,6 eurot ehk 1 protsent leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5
protsenti ja Euroopas kuni 4 protsenti.
AS Emajõe Veevärk
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Jõgeva vallavalitsus tunnustas tublisid
sportlasi ja spordiklubisid
Möödunud aasta lõpus tänas
vallavalitsus tublisid sportlasi
ja spordiklubisid. Rahalise preemia ja vallavanema tänukirjaga
tunnustati neid, kes olid 2021.
aastal tulnud rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel kolme parema hulka.

Eesti Posti kirjakast
on Palamuse kaupluse juurest paigutatud
Uue tänava pakiautomaadi kõrvale.
Nii on Omniva teenused kliendile mugavalt
ühes kohas.

Palamuse sai pakiautomaadi
Enne jõule sai Palamusel
Omniva ja Jõgeva vallavalitsuse koostöös paika
pakiautomaat. Palamuse
rahvas saab nüüd pakke
saata mõnda teise Omniva
pakiautomaati Eestis, Lätis
või Leedus, postkontorisse
või tellida kulleriga kohaleviimise.
Lisaks saab pakiautomaadist saata kuni L-suuruses pakki ka mujale Euroopa Liitu.
Pakiautomaadis on kokku 68 lahtrit: 34 XS-, 21 S,
9 M- ja 4 L-suuruses.
Vajadusel saab pakiautomaati laiendada lisamoodulitega.
JVT

Jõgeva valla paremad
sportlased on:
ANNABEL MAKSIMOV – 2.
koht Eesti meistrivõistlustel klassikalises jõutõstmises.
RIIN KALME – 2. koht Eesti
meistrivõistlustel BMX krossis.
ANNALIISA VÄLJAOTS – 1.
koht Tartu Ülikool/Kalev naiskonnas meistriliiga korvpallis.
PEETER LUGA – 1. koht Eesti
meistrivõistlustel klassikalises lamades surumises juunioride ja 2.
koht juunioride absoluutklassis.
RANDAR SAAR – 2. koht
Eesti meistrivõistlustel BMX
krossis.
MATTIAS SÄÄRITS – 1. koht
Eesti meistrivõistlustel maadluses ja 2. koht rannamaadluses.
KERTA VIIRA – 1. koht ja 2.
koht Eesti noorte meistrivõistlustel sumos.
OLIVER PALMISTE – 1. koht
Eesti noorte meistrivõistlustel
sumos.
KERTTU-HELENA PAU – 3.
koht vibuspordis Eesti noorte
meistrivõistlustel plokkvibus ja
3. koht Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlustel plokkvibus.
STEVER TAMM – 3. koht
Eesti meistrivõistlustel klassikalises jõutõstmises.
SANDER ÕUNAPUU – 2.
koht Eesti talvistel kergejõustiku
meistrivõistlustel kolmikhüppes,
3. koht Eesti meistrivõistlustel
kergejõustikus kolmikhüppes
ja 2. koht kergejõustiku Eesti
meistrivõistlustel kolmikhüppes.
MARET PIIRAK – 1. koht
spordiveteranide Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus kuulitõukes, 2. koht kettaheites, 1.
koht odaviskes, 2. koht vasaraheites ja 2. koht raskusheites.
KAILY MOONES – 3. koht
Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus spordiveteranidele 200
meetri jooksus ja 2. koht 800
meetri jooksus.
KARL-MATTHIAS PAU – 1.
koht Eesti noorte meistrivõistlustel plokkvibus ja 1. koht Eesti
Vibuliidu sisemeistrivõistlustel
plokkvibus.
TEELE OLGO – 2. koht Eesti
meistrivõistlustel kergejõustikus
3000 meetri jooksus.
EIN RI TUMAŠEVSKI –
1. koht jalgpallis Eesti noorte
meistrivõistlustel FA Tartu Kalev
meeskonnas.
TIINA SÄÄLIK – 3. koht Eesti
meistrivõistlusetel spordiveteranidele 1500 meetri jooksus,
3. koht 400 meetri jooksus ja 2.
koht 5000 meetri jooksus.
RASMUS SIBRITS – 2. koht
Eesti noorte meistrivõistlustel
sumos.
JÕGEVA SPORDIKLUBI
TÄHE – 2. koht Eesti meistrivõistlustel saalihokis PAF liigas,
2. koht U18 vanuseklassis, 1.
koht U16 vanuseklassis, 1. koht
U14 vanuseklassis ja 2. koht U12
vanuseklassis.
KÄRT LEHTLA – 1. koht
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Võistlustelt on enim tiitleid noppinud kabetüdrukud Merilii ja Triinu Jalg. FOTO: MARGE TASUR
Eesti noorte meistrivõistlustel
kõrgushüppes.
JANA DEINEKIN – 1. koht
Eesti noorte meistrivõistlustel
sumos.
ELERI SIREL – 2. koht Eesti
meistrivõistlustel klassikalises
jõutõstmises.
GREETE KÕNNUSSAAR –
3. koht Eesti meistrivõistlustel
rannamaadluses, 3. koht sumos
ja 3. koht naistemaadluses.
ANDRIS ROLAND SAAR –
2. koht Eesti meistrivõistlustel
BMX krossis.
TRIINU JALG – Euroopa
meistrivõistlustel 64 ruudu kabes 1. koht välkkabes, 2. koht
kiirkabes ja 2. koht klassikalises
kabes; 1. koht Eesti meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes; 3.
koht maailmameistrivõistlustel
64 ruudu kabes; 2. koht Eesti
meistrivõistlustel brasiilia kabes;
1. koht Eesti meistrivõistlustel 64
ruudu kabes; 2. koht Eesti meistrivõistlustel 100 ruudu kabes.
OSKAR SÄÄRITS – 1. koht
Eesti juunioride meistrivõistlustel sumos.
GUDRUN ROOSIÕIS – 1.
koht Eesti noorte meistrivõistlustel sumos, 2. koht Eesti kadettide
meistrivõistlustel sumos, 2. koht
Eesti meistrivõistlustel sumos, 2.
koht Eesti kadettide meistrivõistlustel naistemaadluses ja 1. koht
Eesti õpilaste meistrivõistlustel
naistemaadluses.
RASMUS KLAOS – 2. koht
meesjuunioride arvestuses ja
3. koht meeste arvestuses Eesti
meistrivõistlustel kulturismis ja
fitnessis.
RASMUS RANDOJA – 1.
koht Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel takistusjooksus.
KÄTRI-AVELIN SÄÄRITS –
2. koht Eesti meistrivõistlustel
rannamaadluses.
MERILII JALG – 2. koht
Euroopa meistrivõistlustel välkkabes, 1. koht kiirkabes, 1. koht
klassikalises kabes; Eesti meistrivõistlustel rahvusvahelises
kabes 2. koht kiirkabes ja 1. koht
välkkabes, 1. koht Eesti meistrivõistlustel vene kabes; 1. koht
Eesti meistrivõistlustel brasiilia
kabes; Eesti meistrivõistlustel
vene kabes 1. koht kiirkabes ja 2.
koht välkkabes; Euroopa meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes
3. koht kiirkabes.

HEINO-VALDU PÕLDOJA
– 1. koht Eesti kergejõustiku
meistrivõistlustel veteranidele
800 meetri jooksus.
TANEL TÕNTS – 3. koht
vibuspordis Eesti noorte meistrivõistlustel plokkvibus ja 3. koht
Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlustel plokkvibus.
HANNA-LIISA KALLAS – 2.
koht vibuspordis Eesti noorte
meistrivõistlustel vaistuvibus ja
3. koht Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlustel vaistuvibus.
HARRI KOLL – 1. koht Välk
494 meeskonnas jäähoki Eesti
meistrivõistlustel.
HILLE KIRPU – 2. koht Eesti
Vibuliidu sisemeistrivõistlustel
pikkvibus.
KERT USTAV – 3. koht Eesti
meistrivõistlustel tõstmises.
JOHANNES OJASAAR – 2.
koht Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlustel pikkvibus.
TIINA LAURISSON – 1. koht
Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlustel pikkvibus.
MARTEN KAJAK – 1. koht
vibuspordis Eesti noorte meistrivõistlustel pikkvibus.
MARJU-LY KAARJÄRV – 3.
koht Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlustel pikkvibus.
JANMAR REILJAN – 3. koht
Eesti meistrivõistlustel BMX
krossis.
KADI PINT – 1. koht Eesti
harrastajate meistrivõistlustel
discgolfis.
RAIT METSASTE – 1. koht
Eesti meistrivõistlustel istevõrkpallis segavõistkonna „Teras“
koosseisus.
KÄROL TAMSON – 3. koht
Euroopa meistrivõistlustel sumos; 1. koht Eesti meistrivõistlustel sumos ja 3. koht Eesti
meistrivõistlustel naistemaadluses.
JÕGEVA KABEKLUBI – 3.
koht Eesti noorte võistkondlikul meistrivõistlusel 64 ruudu kabes, 2. koht Eesti noorte
100 ruudu kabe võistkondlikul
meistrivõistlusel, 2. koht Eesti
100 ruudu kabe võistkondlikul
meistrivõistlusel, 1. koht Eesti
meistrivõistlustel võistkondadele
64 ruudu kabes ja 2. koht Eesti
meistrivõistlustel võistkondadele
64 ruudu kabes.

Lisaks täname ja tunnustame 2021. aastal Jõgeva
vallale erilist tähelepanu
toonud sportlasi väga heade sportlike saavutuste
ning koduvalla esindamise
eest:
Romek Velt saavutas Eviko rammumehe sarja esimesel
etapil 1. koha. Lisaks osales
Romek USA-s Daytona Beachis
toimunud maailma rammumeeste võistlusel „Official strong
man games“, kus ta tunnistati
tugevuselt maailma 9. meheks.
Võistlusel oli osalejaid 30 riigist,
kus Eestit esindaski Romek Velt.
Köieveomeeskonnale oli
2021. aasta võistlusterohke
ja saavutusi tuli riburada:
Eesti omavalitsuste suvemängude 3. koht; Eesti meistrivõistlustel köieveos 2. koht Eestimaa
Jõumängude raames; Jõgevamaa esivõistlustelt Paduveres 1.
koht ja Jõgevamaa suvemängudelt 1. koht. Köieveo meeskonda
kuuluvad ning Jõgeva valda
esindavad Andres Metjer, Vallo
Allingu, Guldar Malm, Toomas
Olgo, Aimar Allingu, Hardi Perk
ja Tõnis Metjer.
Ülo Kuusk saavutas 2021.
aastal Budapestis toimunud
maailmameistrivõistlustel sangpommispordis kahevõistluses hõbemedali, rebimises hõbemedali
ja pikas tõukamises kuldmedali.
Ülo Kuusk on olnud väga pikka
aega sangpommispordi eestvedaja. Ta on toonud Jõgeva valda
erinevaid võistlusi ning meelitanud sellele alale ka uusi tegijaid.
Ülo saavutused nii Eestis kui ka
rahvusvahelistel võistlustel on
märkimisväärsed ning tänu sellele on ta hoidnud Jõgeva valda
sangpommispordi esirinnas.
Jõgevamaa jäähokiklubi esindajad Raul Kivi ja Toomas
Peterson seisavad selle eest, et
linna ja valla lastel ning noortel oleks võimalik harrastada
jäähokit. Koostöös Jõgeva Spordikeskusega aitab Jõgevamaa
Jäähokiklubi meeskond ka pimedatel õhtutundidel hooldada
Jõgeva linna jääväljakut. Kõike
seda tehakse suure südamega
ning hoolega.
JVT

Saanisõitjad ei tohi
kahjustada teiste vara
Igal talvel laekub politseile mitmeid avaldusi maastikusõidukite
kohta, mis liiguvad seal, kus tegelikult ei tohiks. Ka sel talvel on
tulnud teateid maaomanikelt, kes kurdavad, et mootorsaanidega
sõitjad ei pea lugu kaasmaalaste nähtud vaevast ning sõidavad
põldudel, kus lumekihi all on talvitumas sügisel külvatud kultuurid. Selline talikülvil sõitmine võib tuua kaasa taimede hävimise
ja käegakatsutava kahju põllumehele.
Politsei mõistab, et maastikusõidukitega adrenaliini ning elamuste otsimine on täiesti normaalne, ent selle juures tuleb enesele
aru anda, et seiklusjanu ei saa rahuldada kellegi teise arvelt.
Politsei kutsub kõiki mootorsaanidega liiklejaid üles vastutustundlikule ja teisi arvestavale käitumisele. Enne kui sõidad üle
lumevaibaga kaetud võõra põllu, tee paus ja pea aru, kas see ikka
on lubatud. Loo kontakt kohaliku põllumehega, küsi naabrilt või
muult maaomanikult ja tee selgeks kohad, kus võib muretult
lustida nõnda, et teiste vara kahjustatud ei saaks.
JVT

Politsei kutsub mootorsaanidega sõitjaid üles vastuFOTO: ERAKOGU
tustundlikkusele.

Politsei- ja piirivalveameti
Jõgeva teenindussaal on
avatud kolmel päeval nädalas
PPA Jõgeva teenindussaalis teenindatakse kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 9–17. Kõigil tööpäevadel saab
teenindussaalis jätkuvalt kasutada digikioskit, misjärel saab
dokumenditaotluse esitada iseteeninduses.
Dokumendi taotlemiseks veebis tuleb esmalt minna aadressile
https://iseteenindus.politsei.ee. Nõuetekohase foto, allkirjanäidise
ja sõrmejälgede olemasolul saab dokumendi taotleda vaid paari
hiireklikiga. Juhul kui foto, allkiri või sõrmejäljed puuduvad, saab
need tasuta jäädvustada teenindussaali digikioskis, mida saab
kasutada igal tööpäeval.
Digikioskist liiguvad andmed automaatselt iseteenindusse, kus
enda arvutist või nutiseadmest uuesti sisse logides saab dokumenditaotluse esitada.
Praegu esitataksegi Eestis peaaegu pooled isikut tõendavate
dokumentide taotlustest PPA iseteeninduse kaudu. Iseteeninduses
saab lisaks passi ja ID-kaardi taotlemisele aktiveerida ka mobiilID-d, taotleda elamisloakaarti, välismaalase passi, relvaluba või
E-residendi digi-ID-d ning registreerida välismaalase lühiajalist
töötamist. Dokumendi taotlemine iseteeninduses on mugavam,
aga ka viis eurot soodsam kui teenindusletis.

6
Kiigemetsa kooli tüdrukud
olid iluvõimlemises edukad
7. detsembril toimusid Tartus A. Le Coq Sport spordimajas
Eriolümpia Eesti Ühenduse ja võimlemisklubi Janika poolt korraldatud iluvõimlemise võistlused. Võistlustel osales 19 tütarlast
Eesti erinevatest hariduslike erivajadustega õpilaste koolidest.
Võisteldi I- ja C-taseme hüpitsa-, lindi-, palli- ja rõngakavadega.
Kiigemetsa Koolist osales võistlustel kuus tütarlast: üks
neljandast, üks seitsmendast ja 4 üheksandast klassist. Koolis
harjutamine tasus end kuhjaga ära, sest võistlustel läks meie
õpilastel väga hästi, medalisaak oli suur. Kokku võideti 15 medalit:
6 kulda, 6 hõbedat ja 3 pronksmedalit. Tütarlapsed jäid oma
tulemustega väga rahule. Sel aastal toimuvad sportvõimlemise
võistlused, aasta pärast taas iluvõimlemise võistlused. Meil on,
mille nimel pingutada.
Ühtlasi oli võistlus ka kvalifikatsioonivõistluseks 2023. a
Berliini maailmamängudele. Sinna sõidavad Viljandi Kaare Kooli
iluvõimlejad
HILLE KIRPU,
Kiigemetsa kooli kehalise kasvatuse õpetaja

Vabatahtlik seltsiline aitab
suurendada turvatunnet
Meie ümber on palju 65+ vanuses ja erivajadusega inimesi.
Neid aitavad lähedased või pakutakse neile tuge kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud koduhoolduse või hoolekandeasutuse abiga. Samas on nii eakate kui ka erivajadustega inimeste
seas neid, kes vajavad lisatuge igapäevatoimetuste juures või
hoopis suhtlemise ja oma murede ärarääkimise võimalust.
Aastatel 2021–2023 viib Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi
projekti “Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine
hoolekandesüsteemi“. Projekti eesmärgiks on vabatahtlike abiga
toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad
igapäevase eluga toimetulekul abi, tuge või seltsi.
Vabatahtlik saab abivajajaga vestelda või koos jalutada,
samuti abiks olla väiksematel majapidamistöödel. Vabatahtlik
saab toetada abivajajat ka arsti juures käimisel või poe külastamisel. Vabatahtlikud pakuvad suhtlemist ja seltsi ka hoolekandeasutuste klientidele, kellega koos saab uudiseid lugeda
või mälestusi jagada. Ühiselt veedetud aeg võib olla hindamatu
väärtusega, aidates leevendada üksildust või parandada abivajaja toimetulekut. Kogu hanke jooksul on eesmärgiks seltsiliste
tegevuse abil toetada vähemalt 1800 eakat või täiskasvanud
erivajadusega inimest.
Eesti Külaliikumine Kodukant viib vabatahtlike seltsiliste
kaasamise projekti ellu üle-eestiliselt, kaasatud saavad kõik
maakonnad ja vähemalt 60 kohalikku omavalitsust üle Eesti.
Projekt kestab kuni 2023. aasta oktoobrini.
Igas maakonnas töötab vabatahtlike koordinaator, kelle ülesandeks on ühelt poolt vabatahtlike tegevuse korraldamine maakonnas, teiselt poolt on koordinaator peamine partner kohalike
omavalitsustega suhtlemisel (abivajajate kaardistamine, koostöö
kogukondadega jms). Projekti Jõgeva- ja Tartumaa koordinaator
on Eha Anslan (tel 527 8531; e-post anslaneha@gmail.com).
Andke teada oma lähedasest või kogukonnaliikmest, kes vajab
tuge või seltsilist! Andke teada, kui olete valmis vabatahtlikuna
abivajajate aitamiseks oma aega ja abikätt panustama.
Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste toimetuleku
paremaks!
EHA ANSLAN,
projekti “Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli
rakendamine hoolekandesüsteemi“
Tartu- ja Jõgevamaa koordinaator
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Lutsu juubelit tähistati talisupluse,
filmivaatamise ja trummimänguga
Palamusel tähistati 8. jaanuaril
Oskar Lutsu 135. sünniaastapäeva talisupluse, kalatoitude
maitsmise, trummimängu ja
Lutsu jutustuse „Soo“ järgi tehtud filmi esilinastusega. Tuliuut
eesti linateost käisid kaemas
ka president Alar Karis ja tema
abikaasa Sirje Karis.
Lutsu seekordse sünnipäevapeo korraldamisel lähtus Palamuse muuseum tõigast, et
kirjaniku perekonnanimi on
üksiti Eesti vetes elava toreda
ja maitsva kala nimi. Üritust
juhtima kutsuti teine kala nimega mees – löökpillimängija ja
saatejuht Reigo Ahven. Rahvale
pakuti karastava talisupluse, aga
ka kümblustünnis ihu ülessoojendamise võimalust. Ujumist
ja saunatamist korraldas MTÜ
Taliujumine Rahvusspordiks.
MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök käivitatud vabaõhukalaköögis sai õppida ahvena
fileerimist ning ahvenaäkise ja
ahvenanaha krõpsude valmistamist. Rahvas laskis hea maitsta
ka kohapeal valminud supil
„Lutsu „Kapsapea““, mille kaheks
olulisemaks komponendiks olid
lutsuliha ja hapukapsas.
Filmi „Soo“ vaadati Palamuse
rahvamajas ning enne esilinastust intervjueeris Reigo Ahven
režissöör Ergo Kulda, stsenarist
Martin Algust, produtsente Tanel
Tatterit ja Veiko Eskenit ning

Oskar Lutsu juubeli auks ronisid vaprad suplejad kui lutsukalad Amme jõe jäisesse
FOTO: RIINA MÄGI
vette.
näitlejaid Franz Malmstenit,
Hanna-Ly Aavikut ja Martin
Korki. Seansi lõppedes tänas
saalitäis rahvast, presidendipaar
nende hulgas, filmi loojaid püsti
tõusmisega.
Lutsu sünnipäevapeole pani

uhke punkti Reigo Ahvena ja
publiku ühine trummidel musitseerimine muuseumi peamajas.
Ahven oli kaasa võtnud nelikümmend trummi ja pea kõik leidsid
mängija.
Lutsu juubelipeol osales lisaks

Martin Algusele veel kaks Lutsu huumoripreemia laureaati,
Andrus Kivirähk ja Margus Abel.
Juubelisündmuse korraldamist
toetas Eesti Kultuurkapital.
JVT

Torma koolis toimetasid Saabastega Kass, Pipi,
Jussike ja teised vahvad jututegelased
30. novembril toimus Torma
koolis traditsiooniline karneval,
mille korraldas VIII klass koos
klassijuhatajaga. Seekord olid
teemaks lasteraamatud.
Enne karnevali tegime kuulutuse koolimajja ülespanemiseks.
Pärast tunde filmisime „Suure
komöödiaõhtu“ ainetel videoklipid, mida klasside etteastete
vahel näidata. Kutsusime žüriisse kolm õpetajat, varusime
auhinnad ja kaunistasime saali.
Karnevali juhtisid meie klassi
õpilased Liisi ja Maili.
Meie koolis on kombeks, et
karnevalil osalevad kõik klassid
ja ka õpetajad. Õpetajad olid
valinud muinasjutu „Tare-tareke“ ja lisanud sellesse loosse ka
teiste muinasjuttude tegelasi:
Saabastega Kassi, Pipi, eidekese

Torma kooli karnevalil võis kohata lasteraamatutest tutFOTO: ROBIN POOTSIK
tavaid tegelasi.
jt. Tarekesse kippus ka üks päris
kummaline loom – Kolevant.
Algklasside õpilased tutvustasid oma kostüüme. Siin oli

ehitasid maju, et hundi ja külma
eest varju pääseda. Jussike tahtis
minna Pühapäevamaale ja pidi
selleks enne teisi päevi töödes
abistama. Muumioru tegelased
toimetasid oma tegemisi. Lumivalgeke põgenes kurja võõrasema eest ja jõudis pöialpoiste
juurde. Vahva oli see, et V ja VII
klassi juhatajad Anneli ja Mare
esinesid koos oma õpilastega.
Žürii valis igast klassist parima
näitleja ja toredaima kostüümi
kandja, kes said tänuks diplomi.
Kõiki klasse autasustati diplomi
ja kommikotiga.
RETI AVERIN,
Torma kooli
VIII klassi õpilane

Pipisid, jänkusid ja põtru, Punamütsikesi, printse ja printsesse.
Suuremad õpilased olid jutte
ka lavastanud. Kolm põrsakest

Vaimastvere koolis hakati pidama tänuaktusi
Vaimastvere koolis loodi möödunud sügisel uus traditsioon:
õpilaste, õpetajate ja teiste kooli
töötajate tunnustamiseks hakati
korraldama tänuaktusi. Esimesel
taolisel aktusel autasustati spordivõistluste ja pudruvõistluse
paremaid.
Enne esimest adventi kaunistasime oma kooli ära. Fuajeesse
panime isetehtud kaunistused,
näiteks ketiribad, lumehelbed.
Ja tõime ka kuuse koolimajja.
Esimese advendi puhul pidasime advendihommikut, kus
neljas klass luges luuletust ja
õppealajuhataja andis igasse
kooli ruumi küünla.

Meie kooli seekordne jõulupidu oli varasematest erinev. Meie
eesti keele õpetaja Ell Vahtramäe
soovis, et iga klass mängiks mingi osa Paunvere kooli jõulupidu
kujutavast stseenist filmis „Kevade“. Sellest lähtusime kooli kaunistamisel ja peorõivaste valikul.
Meie kool sai möödunud aastal
ka suure tunnustuse osaliseks:
10. novembril anti meie koolile
täiskasvanud õppija nädala raames Jõgevamaa tänuüritusel üle
õppijasõbraliku tööandja tiitel.
Kooli esimesel tänuaktusel tunnustati teiste hulgas pudFOTO: ERAKOGU
ruvõistluse paremaid.

CRISTINA SIIM,
9. klassi õpilane
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Tarkust taga nõudmas väljaspool klassituba
Olles distantsõppe seljataha
jätnud, otsustasime käesoleval
õppeaastal toetada õppimist
läbi õppeekskursioonide. Sellega andsime Torma kooli teise ja
kolmanda kooliastme õpilastele
suurema võimaluse omavahelise
koostöö ja suhtlemisoskuse arendamiseks ning erinevate ülesannete lahendamiseks rühmatööd
tehes. Olulisimaks osutus hea
võimalus erinevaid õppeaineid
lõimida.
Septembris käisime 7. ja 9.
klassi õpilastega kaevandusmuuseumis ja osalesime programmis
„Põlevkivi kaevandamine ja
energiatarbimise jalajälg loodusele”. Läbisime koos kaevuriga
õpetliku teekonna maa-alustes
kaevanduskäikudes ja proovisime ära ka kaevurisupi.
Edasi jagunesime meeskondades. Üks rühm suundus jalgsi
orienteerumisseiklusele, mille
käigus tuli parvega veetakistus
läbida, rippsild ületada ja aare
leida. Teine rühm oli samal
ajal karjäärisafaril, mille tegid
põnevaks sõidud läbi kraavide,
mülgaste, tehisjärvede, karjääri
kanjonite. Giidi vahendusel
kuulsime huvitavaid fakte energeetika ja keskkonna teemadel.
Hiljem vahetasid grupid kohad.
Nii said mõlemad rühmad programmist maksimumi.
Kauni Põhja-Eesti loodusest
osa saamiseks külastasime Toila-Oru parki. Seal saime teha
VR-prillide abil ajarännaku omaaegsesse parki ja Oru lossi. Päeva
lõpetasime Ontika pankranniku
uudistamisega.
Oktoobrikuu viis 7. klassi
õpilased Eesti Rahva Muuseumi.
Keskendusime püsinäitustele
„Ajarada” ja soome-ugri püsinäitusele „Uurali kaja”. Külastasime
ka Lange motokeskust. Kartidega
sõites õppisime kaassõitjatega
arvestamist ja ohutusnõuetest
kinnipidamist ning käitumist
erinevates liiklussituatsioonides.
Veel kasutasime võimalust
osaleda looduses toimetuleku
matkal „Tarvilikud oskused looduses”, mida pakkus Kaitseliidu
Jõgeva Maleva noorte kotkaste
ja kodutütarde organisatsioon.
Matkal osalesid 5. ja 7. klassi

Karjäärisafari pakkus põnevat seiklust ning uusi teadmisi.

õpilased. Õppisime Saare järve
looduspargis matkates kompassi
kasutamist ja käitumist metsas
eksimise korral.
Esimese trimestri lõpetasid
7. klassi õpilased Palamuse O.
Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi külastamisega, mis oli heaks
jätkuks „Kevadet” käsitlevatele
eesti keele ja kirjanduse tundidele. Saime ülevaate kihelkonnakoolide ajaloost ja meenutasime,
et meie koolgi on auväärses eas.
Novembrikuu reisisihiks oli
teaduskeskus AHHAA. Seal osalesid 9. klassi õpilased elektri, 8.
klassi õpilased anatoomia ning
seitsmendikud paeluva matemaatika õppepäevadel. Elektri
õppepäeval osalejad tekitasid
ise voolu ning kogusid teadmisi
elektriteemalises teadusteatris.
Anatoomia õppepäeval lahendati
eksponaatide abil ülesandeid ja
tehti põhjalikumalt tutvust TÜ
meditsiinikollektsioonidega.
Paeluva matemaatika õppepäev
andis võimaluse näha matemaatikat erinevates valdkondades.
Matemaatika õppimine lõppes
teadusteatriga, kus uuriti lähe-

malt erinevate trikkide seaduspärasusi.
Detsember algas 7.–9. klassi
õpilaste õppeekskursiooniga
Tallinnasse. Pealinnas külastasime Lennusadamat, Energia
avastuskeskust ja Eesti arhitektuurimuuseumi. Lennusadamas
tegime ülevaatliku giidiga. Ekskursioon vesilennukite angaaris
andis võimaluse kuulata lugusid
vee alt, pealt ja kohalt. Põnevamaks vaatamisväärsuseks oli
allveelaev Lembitu, uudistamist
pakkus aurik-jäämurdja Suur
Tõll ning õpilasi paelus lennusadama saamislugu.
Energia avastuskeskuses viis
ringkäik huvitavate väljapanekute keskele. Planetaariumis saime
osa kõrgepingelisest äikese vaatemängust. Lisaks demonstreeriti meile, kuidas juuksed püsti
lähevad ning välgunooled välja
näevad ja käituvad. Põnevaid
teadmisi pakkus teadusteatri
etendus „Avasta elekter“. Õppepäev Tallinnas lõppes Eesti arhitektuurimuuseumis, kus õpilased
osalesid programmis „Uuri ruumi”. Juba ajaloolises soolalaos

FOTO: ERAKOGU

asuv muuseum oli huvitav arhitektuurinäidis. Soolalao võlvide
alla loodud keskkond pakkus
elamusi erinevatele meeltele.
Vastused leiti küsimustele, milline on kõige mõnusam tool,
kuidas ruum sind puudutab,
mis tunne on olla ümmarguses
ruumis, kas ruumi saab maitsta
jne. Õpiti matemaatikat, füüsikat, geograafiat, kunstiõpetust,
tehnoloogiaõpetust ja eesti keelt.
Arvan, et saime õpilastega
kogeda erinevaid võimalusi õppimiseks. Kogetu toetab igati kooli
õppekava ja ainekavade täitmist.
Lennusadamas tunnustas giid
õpilasi keskendunud ja tähelepaneliku osaluse eest. Olen giidiga
täielikult nõus. Tänud KIK-ile,
JAEK-ile, koolile ja lapsevanematele, kes toetasid meie õppekäike. Tänan meeldiva koostöö
eest bussifirmat MaksiBussid ja
õppekäikude organiseerimisele
kaasa aidanud õpetajaid.
MARE MAASIK,
C.R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli 7. kl klassijuhataja

Jõgeva piirkonna ujulabussil on uus graafik
Buss hakkab ka laupäeviti Jõgeva alevikus peatuma. Vägeva peatus hakkab olema tellimisel. Torma ja Palamuse bussid jätkavad endise
graafiku alusel.
UJULABUSS (Jõgeva piirkond) alates 14.02.2022
REEDETI

LAUPÄEVITI

Jõgeva-Vägeva(*tellimisel)-Vaimastvere-Kurista-Õuna-Uku-KooliJõgeva bussijaam-Jõgeva alevik-Laiuse-Kuremaa

Jõgeva-Kassinurme-Metsakatsejaam-Painküla-Siimusti-ViruvereÕuna-Uku-Kooli-Jõgeva bussijaam-Jõgeva alevik-Kuremaa

PEATUS			UJULASSE

TAGASI

JÕGEVA BUSSIJAAM		16:45		21:20
VÄGEVA *tellimisel		17:05		20:55
VAIMASTVERE		17:18		20:42
KURISTA			17:25		20:35
ÕUNA			17:28		20:33
UKU				17:30		20:31
KOOLI			17:32		20:29
JÕGEVA BUSSIJAAM		17:33		20:27
JÕGEVA ALEVIK		17:38		20:22
LAIUSE			17:50		20:10
KUREMAA UJULA		18:00		20:00

PEATUS			UJULASSE

TAGASI

JÕGEVA BUSSIJAAM		10:30		15:30
KASSINURME			10:45		15:13
METSAKATSEJAAM		10:50		15:08
PAINKÜLA			10:53		15:05
SIIMUSTI			10:58		15:00
VIRUVERE			11:04		14:53
ÕUNA			11:06		14:50
UKU				11:08		14:48
KOOLI			11:09		14:47
JÕGEVA BUSSIJAAM		11:10		14:45
JÕGEVA ALEVIK		11:15		14.41
KUREMAA UJULA		11:25		14:31
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Jõgeva valla TeaTaJa

Sündmused Jõgeva vallas
TEATER
23.01 kell 16
25.01 kell 11
26.01 kell 15
04.02 kell 19
18.–19.02

Sulbi külateatri etendus „Kõik
müügiks!“ Torma rahvamajas.
Viljandi laste- ja noorteteatri REKY
etendus „Memme musi“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
Eesti rahvamajade ühingu
tunnustamissündmus Kaheksakand
Mustvee kultuurikeskuses.
Rakvere teatri etendus „Kõike head,
vana toriseja“
Jõgeva kultuurikeskuses.
Betti Alverile pühendatud
luulepäevad „Tähetund“+
“Tuulelapsed“=“Tuuletund“
Jõgeva kultuurikeskuses.

KINO
21. ja 26.01 kell 17.30 animafilm „Piia seiklused“
Jõgeva kultuurikeskuses.
21. ja 26.01 kell 19.30 noortefilm „Kiik, kirves ja
igavese armastuse puu“
Jõgeva kultuurikeskuses.
30.01 kell 17
filmiteemalise mälumängusarja
esimene õhtu Kuremaa lossis.
Koguperefilm “Lammas all paremas
nurgas”, režissöör Lembit Ulfsak.
Võistkondade suurus 3–4 inimest.
Parematele auhinnad.
Sarja võitja selgub detsembris.
16. ja 25.02 kell 19.30 romantiline draama „Soo“
Jõgeva kultuurikeskuses.
MUUSIKA
05.02 kell 19
21.02

SPORT
22.01 kell 12

VARIA
26.01 kell 12
29.01
23.02

kontsert “Karmoškakamraadid
Kuremaal” Kuremaa lossis.
Vabariigi aastapäeva kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses.
Esineb Liisi Koiksoni trio.
Ott Kiivikase sportlase toitumise
koolitus Kuremaa ujula konverentsisaalis. Kell 14 jõusaali näidistreening
naistele ja kell 15 meestele.
Arukate Akadeemia vestlusring
energiahinna tõusu hüvitamisest
Jõgeva kultuurikeskuses.
Palamuse Kultuuri taidlejate pidu
Palamuse rahvamajas.
saavad 6=13-aastased lapsed valida
16. Nukitsa konkursil oma
lemmikraamatuid.

KOGUDUSED
23. ja 30.01 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses.
06., 13., 20., 27.02 kell 11 jumalateenistus Jõgeva
koguduses.
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses pühapäeviti kell
11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist:
23.01 Kas vihkamist täis maailmas on võimalik olla rahumeelne?
30.01 Armastus iseloomustab tõelist kristlikku kogudust.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901
2500. JW.ORG (Meist / Koosolekud)
NÄITUSED
24. jaanuarini Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus „Vallatud tegelased“ Jõgeva spordihoone Virtus fuajees.
30. jaanuarini tulmenäitus Palamuse muuseumis.
31. jaanuarini MTÜ Piltijad fotonäitus „Talvised hetked“
Jõgeva kultuurikeskuses.
18. veebruarini rahvusvaheline akvarellinäitus „Vesi, värv
ja paber“ Jõgeva linnaraamatukogus. Ostuvõimalus!

Jõgeva kultuurikeskuses
26. jaanuaril kell 12–14
Jõgeva Arukate Akadeemia vestlusring
energiahinna tõusu hüvitamisest
Head Arukate Akadeemias osalejad, olete oodatud!
Ootame ikka ka uusi huvilisi osalema.

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

Eesti Taimekasvatuse Instituut
müüb heade maitseomadustega
toidukartulit
Valikus järgmised sordid:
‘Tiina’, ‘Teele’, ‘Maret’, ‘Jõgeva kollane’, ‘Ando’.
25 kg kott 9 eurot (0,36 €/kg).
Osta saab kohapealt Muru 1, Jõgeva alevik.
E–R 8.00–11.30 ja 13.00–16.30
Tel 5346 8618

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!
Rasmus Salu
Remi Rosenberg
Mari Helin Luht
Ramona Aurelia Pritson
Romet Miško
Keron Kruustük

NB! Seemnekartuli broneerimine on alanud!
Kontaktisik Merike Harjo merike.harjo@etki.ee, 513 4723

05.12.2021
10.12.2021
23.12.2021
27.12.2021
29.12.2021
30.12.2021

IN MEMORIAM
Eino Veskis
10.09.1931–08.01.2022

Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Elvi Saartee
Lembit Lass
Salme Koll
Astrid Hansen
Helma Kaeval
Helgi Karu
August Uustalu
Leida Pint
Haljen Paju
Hilda Pihlak
Linda Kõiv
Olga Võsaste
Hilda Tammeorg
Helgi Õunmaa
Ülo Pärn
Lembi Korkina
Viivi Põder
Malle Mölder
Vaike Jukk
Kalju Vaher
Maili Karja
Helmi Kuusk
Reet Tarus
Ellen Org
Velda Klaarman
Olavi Annuk
Rein Albri
Hinno Nõmmik
Mihkel Vaher
Vilma Kivi
Erna Iwachnenko
Ülo Vaidla
Galina Kaju
Tõnis Jürgens
Arvo Tikkerbär
Leili Rätsep
Pilvi Pütsep
Talvi Lill
Mare Kruutmann
Elle Raimets
Enno Kõivulohk
Lembit Kosso
Astrit Schasmin
Taimi Pihelpuu
Jevgeni Moroz
Luise Kipper
Timofei Kukin
Svetlana Zamkovaja
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Tiraaž: 6800
Küljendus: Seitung AS
Trükk: Kroonpress AS
Ilmub: kuu esimesel neljapäeval (v.a jaanuar)

8. jaanuaril lahkus meie hulgast legendaarne ajalooõpetaja, Jõgeva linna aukodanik
Eino Veskis.
Eino Veskis oli pärit Valgast,
ent oma elutöö tegi ta Jõgeval,
kuhu ta 1955. aastal pärast
Tartu ülikooli ajaloo-osakonna
lõpetamist suunati. Eino Veskis
oli Jõgeva keskkoolis, millest
hiljem sai Jõgeva 1. keskkool
ja siis Jõgeva gümnaasium,
samuti Jõgeva täiskasvanute
keskkoolis tuhandetele õpilastele teejuhiks ajaloo põnevasse
maailma. Ta ei piirdunud faktide edastamisega, vaid õpetas
neid ka seostama ja analüüsima. Oma teadmiste teistele
edasi andmine oli tema jaoks
üks meeldivamaid tegevusi.
Eino Veskis oli ka usin uute
ajalooteadmiste talletaja. Oma
aastakümnete pikkuse koduuurimistöö tulemused vormis
ta konverentsiettekanneteks,
ajaleheartikliteks ja raamatuteks, millel on hindamatu
väärtus. Kodulugu uurima ja
uurimistöödega konkurssidel
esinema innustas ta ka oma
õpilasi. Nii mõnestki tema
kunagisest õpilasest on saanud
ajaloolane või muuseumijuht.
Eino Veskis seisis hea ka selle
eest, et mitmed kultuurilooliselt olulised paigad ja objektid Jõgevamaal tähistatud
saaksid.
Eino Veskis oli õpilaste ja
kolleegide poolt armastatud
õpetaja ning tema pedagoogiline karjäär kujunes pikaks
ja õnnelikuks. Täiskasvanute
keskkoolis jätkas ta ajalooteadmiste jagamist veel pärast
kaheksakümnendat sünnipäevagi. Pikka aega käis ta
ka sotsiaalkeskuses Elukaar
eakatega ajaloo ja nüüdisaja
ühiskonnaelu teemadel vestle-

mas ning oli Jõgeval tegutseva
Arukate Akadeemia koostööpartner. Selle eest tunnustas
sotsiaalkaitseminister teda
2017. aastal kui eakat vabatahtlikku. 1988. aastal nimetati
Eino Veskis Jõgeva linna aukodanikuks ja 2004. aastal sai ta
presidendilt Valgetähe IV klassi
teenetemärgi.
Eino Veskis oli suurepärane
õpetaja, aga ka hea pereisa.
Tema vanem tütar Maire Baida astub nii isa Eino kui ka
ema Siiri jälgedes: temagi on
valinud õpetajaameti. Noorem
tütar Mae Veskis Hove töötab
küll finantsalal, ent põhitöö
kõrvalt on ta oma praegusel
kodumaal Taanis lastele ja
täiskasvanutele eesti keelt
õpetanud. Isa Eino kohta ütles
Mae, et ta oli parim isa, vanaisa
ja vanavanaisa ning oli kogu
perele eeskujuks oma optimismi ja heatahtlikkusega.
Lisaks perele ja omastele
jäävad värvikat isiksust ja teenekat pedagoogi mälestama
tuhanded õpilased ja sõbrad,
aga ka need, kel lihtsalt oli au
teda tunda.
Jõgeva vallavalitsus ja
-volikogu

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Marina Mäeots
Anne Kütt
Teet Tomson
Endla Vaagen
Jelena Maksimova
Ilse Kangru
Kris-Marten Barbo
Bertha Minajeva
Heino Murs
Mihail Kalbin
Laine Meerits
Jaan Saar
Lorens Lääts
Priit Vaht

31.10.1933–20.12.2021
18.04.1939–20.12.2021
28.09.1951–24.12.2021
08.01.1924–26.12.2021
07.05.1924–26.12.2021
10.02.1937–26.12.2021
26.11.2021–26.12.2021
03.01.1931–27.12.2021
02.07.1955–27.12.2021
21.11.1942–28.12.2021
14.06.1925–03.01.2022
29.04.1961–06.01.2022
17.07.1964–09.01.2022
23.01.1948–10.01.2022

Järgmine vallaleht ilmub 3. veebruaril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 24. jaanuar.

