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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus soovivad ilusat võidupüha
ning kaunist jaanipäeva!

Jaanipäev Jõgeva vallas
• 21.06 kell 20 Jõgeva linna jaanituli kultuurikeskuse pargis. Esineb ansambel
Kukerpillid. Kavas on mängud suurtele ja väikestele.
Jaanituli süüdatakse kell 22. Õhtut juhib Valdi Reinas.
• 22.06 kell 19 Paduvere talumuuseumi jaanipidu. Paduvere talumuuseumil
täitub sel aastal 50 tegutsemisaastat ja sel puhul ootab külastajaid suur juubeli- ja jaanipidu! Peaesinejaks ansambel Smilers ja Henrik Sal-Saller!
Soojendusbänd Kristjan Häggblom.
Õhtujuhid on Daniel Aganitš ja Tiit Lääne. Selgub maakonna
meister köieveos, Jõgeva valla parimad sangpommitõstjad ning Paduvere
meister vildiviskamises. Lastele on näomaalingud. Kohal on Kalamaja pruulikoda. Pilet täiskasvanule 10 €, pensionärile ja kooliõpilasele 5 €. Eelkooliealised lapsed tasuta.
• 22.06 kell 20 Vaiatu jaanituli Vaiatu pargis. Peo tõmbab käima
ansambel PIXELS. Pärast südaööd ansambel KURJAD PLAANID. Hittidega kütab DJ Avo Aia. Traditsioonilised jaanimängud suurtele ja väikestele,
õhtut juhib Ivar Vinkmann. Head ja paremat pakub VAH OÜ. Piletid saadavad kohapeal sularaha eest. Pilet 10 €, pensionärid ja alla 16-aastased 8 €,
allameetrimeestele tasuta. Peole pääseb kuni 1000 pidulist!
• 22.06 kell 19 jaanipäev Palamusel. Kell 17 selguvad Paunvere rammumees
ja -naine rahvamaja parklas. Kell 20 esineb laululaval ansambel
Teine Mees. Jaanipidu on külastajale tasuta! Süüa pakub VAH OÜ.
• 23.06 kell 19 valla suvekeskuse Kuremaa jaaniõhtu järve rannas. Muusikat teeb ansambel SigaRillo. Lastega mängib Pipi, suurtega Daniel Aganitš.
Pilet 5 €.
• 24.06 jaanipäev Sadukülas. Kell 13 võrkpall Moona talus, kell 18 jalgpall
Sadukülas, kell 20 mängud pargis suurtele ja väikestele, kell 21 süüdatakse
pargis jaanituli. Muusikat mängivad diskorid Ringo Saar ja Avo Aia. Süüa ja
juua pakub Saduküla kauplus.
• 25.06 kell 18 Reastvere jaanituli. Esineb ansambel Mama. Jaanimängude eest hoolitseb Tanel Tooming. Sööki-jooki pakub Food Truck More &
More. Pilet 10 €.

Võidutuli saabub
Jõgevamaale Paidest
Kaitseliidu võidupüha paraad toimub 23. juunil Paides. Rivis on
ligi 800 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast ja kodutütart
koos liitlasvägede esindajatega.
Paidest teevad ülelennu NATO Balti õhuturbemissiooni
hävitajad ja teised liitlaste lennuvahendid. Lisaks paraadile on
kavas militaartehnika näitus, võidutule süütamine ning selle
läkitamine ja Vabadussõja mälestusmärkide austamine. Tänavu
viivad presidendi käest saadud võidutule kõigisse maakondadesse kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad, kes on üheealised taastatud
Eesti Vabariigiga. See on Kaitseliidu panus, tähistamaks 30 aasta
möödumist iseseisvuse taastamisest.
Maakondlik maakaitsepäev on sel aastal Mustvees.
Maakaitsepäeva tähistamist alustatakse kell 14 Lohusuu lahingu
mälestussamba juures, kus Jõgeva maleva pealik ja Jõgevamaa
valdade vallavanemad mälestavad Vabadussõjas langenuid.
Kell 16 rivistub Kaitseliidu Jõgeva maleva paraadüksus Mustvee kultuurikeskuse ees. Kavas on temaatilised kõned ning presidendi süüdatud võidutule üleandmine omavalitsusjuhtidele.
Uudistada saab relvastuse ja tehnika näitust ning süüa sõdurisuppi.
Inimesed on oodatud paraadile kaasa elama ning võidutuld
oma kogukondade, külade ja koduste jaanilõkete süütamiseks
viima.
Torma kandi rahvas saab oma võidutule viia koju Kõnnu
Vabadussõja mälestussamba juurest kell 17. Tule toovad
Kaitseliidu Torma üksikkompanii ja Naiskodukaitse Torma jaoskonna liikmed. Mälestusteenistuse samba juures viib läbi Torma
kirikuõpetaja Mehis Pupart.
Kell 18 toob võidutule Jõgevale abivallavanem Viktor
Svjatõšev. Jõgeva kultuurikeskuse eest saavad kõik soovijad oma
laternatega viia tuld jaanilõkete süütamiseks.
Kella 18.30 paiku jõuab võidutuli Palamuse rahvamaja
juurde, kust kõik huvilised saavad tule koju viia.

JVT

23. juunil 2021 Mustvee linnas
14.00

Maakaitsepäeva tähistamist alustatakse Lohusuu
lahingu mälestussamba juures, kus Jõgeva
maleva pealik ja Jõgevamaa valdade
vallavanemad mälestavad Vabadussõjas
langenuid.

16.00

Kaitseliidu Jõgeva maleva paraadüksus rivistub
Mustvee Kultuurikeskuse ees Tartu tänaval.

Kavas:

Temaatilised kõned;
Vabariigi presidendi poolt süüdatud võidutule
vastuvõtmine ja pidulik üleandmine Jõgevamaa
omavalitsusjuhtidele;
Kaitseliidu relvastuse ja tehnika näitus;
Jagatakse sõdurisuppi.
Tulge paraadile kaasa elama. Võta kaasa küünal,
tõrvik või tormilatern, et see saabunud
võidutulest läita ning killuke võidutuld oma
jaanitule süütamiseks kaasa võtta.
KORRALDAJAD
Kaitseliidu Jõgeva malev
Mustvee vald
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VALLAVALITSUS

Omniva osutatav
postiteenus
Jõgeva vallas
Postiteenust kasutab meist pea igaüks. Seepärast soovime, et see oleks
mugav ja käepärane. Kohtusin
2. juunil Omniva Põhja-Eesti postkontorite juhi Kersti Kustavusega
ja arutasime võimalikku parimat
lahendust postiteenuse osutamiseks
Jõgeva valla elanikele.
Praegu on vallas viis postiasutust: Jõgeva postkontor, Kuremaa, Laiuse, Palamuse (ajutiselt
suletud) ja Torma postipunkt. Pakiautomaate on kaks: Jõgeva postkontori pakiautomaat ja Torma Coopi
kaupluse pakiautomaat.
Palamuse alevikus asuv Coopi
kauplus on suletud remondiks alates 2. maist. Kauplus tegutseb küll
asenduspinnal edasi, ent postiteenuse osutamine on ajutiselt peatatud.

Kuidas kasutada
postiteenuseid
maal, kui kohalik
postiasutus on
suletud
Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes
elavad või asuvad maapiirkonnas, on
võimalus kutsuda kirjakandja koju
või tööle ning kasutada universaalse
postiteenuse teenuseid oma elu- või
asukohast lahkumata.
Kirjakandja kohale kutsumine
on tasuta neile, kelle lähim postkontor või postipunkt jääb kaugemale
kui 5 km. Maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest, nagu tuleb maksta ka
postkontoris. Tähele tuleb panna
ainult seda, et tasuta kojukutse kehtib universaalse postiteenuse kasutamisele. See tähendab, et see ei laiene
näiteks kullerpakkidele jms teenustele. Kirjakandjat saab kohale kutsuda kodulehel oleva vormi kaudu
www.omniva.ee/public/kirjakandja/
index.html või telefoni teel 661 6616.
Pärast tellimuse vormistamist
võtab Omniva klienditeenindus
tellijaga ühendust ning lepib kokku täpse teenindamise päeva ja aja.
Kirjakandja tuleb tellimust täitma
üldjuhul juba järgmisel tööpäeval,
aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva
jooksul. Kirjakandja tuleb koju või
tööle tööpäeviti kell 8–16.
Teenus on eriti mugav neile, kel
ea, tervise või transpordi puudumise
tõttu on postiasutusse minek raskendatud.
Mugav ja kasulik iseteenindus
Mugav ja pakiteenuste kasutamist
lihtsustav rakendus on minu.omniva
(https://minu.omniva.ee). Seal saab
iga klient ise määrata oma eelistused, kust talle saadetud pakke kätte
saada – näiteks võib olla sobivaim
hoopis töökohale lähim pakiautomaat. Arvestada tuleb seda, et kui
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Postipunkt jätkab Palamuse Konsumi kaupluses postiteenuse osutamist
pärast remonti ehk aasta lõpus. Postipunkti ajutise sulgemise perioodil
on Palamuse piirkonna postisaadetised suunatud Jõgeva postkontorisse
aadressil Aia 8, Jõgeva.
Sain lubaduse, et 2021. aasta
lõpus või 2022. aasta alguses paigaldatakse Omniva pakiautomaat ka
Palamusele.
Torma alevikus asuva postipunkti koostööpartner on Omnivale
teada andnud, et nad soovivad koostöölepingu lõpetada. Seepärast otsitakse uut koostööpartnerit.
Arutlusel oli veel ühte alevikku
Omniva pakiautomaadi paigaldamine.
Kavas on läbi rääkida ka teiste
postiteenuse osutajatega, et vallas
oleks rohkem pakiautomaate, mis
teeks tarbija jaoks teenuse mugavamaks.

Viktor Svjatõšev
abivallavanem

eelistatud kohaks on valitud pakiautomaat, saab pakke sinna saata
ainult siis, kui saatja poolt on pakiga
kaasa pandud telefoninumber, kuhu
paki saabumise kohta sõnumit saata. Kui telefoninumbrit pole, jõuab
pakk ikka kenasti kohale, aga lähimasse postiasutusse.
Minu.omnivas saab ka paki
hoiutähtaega pikendada või suunata pakki teise pakiautomaati; jälgida
paki teekonda ning vaadata postkontorite-postipunktide lahtiolekuaegu. Samuti saab seal vormistada
paki saatmise, nii et pakiautomaadi
juures saab selle lihtsalt ja kiiresti
automaati panna.
Postmargid ka internetist või
kirjakandja käest
Postmarke, kaarte, ümbrikke või
pakendeid on kõige lihtsam osta
Omniva e-poest https://pood.omniva.ee/. Postkasti mahtuvad kaubad
tuuaksegi otse tellija postkasti, suuremad, näiteks kaubapakendid, saab
kätte kas kirjakandja vahendusel või
postiasutusest.
Lisaks kirjade saatmiseks vajalikele tarvetele (ümbrikud, margid, postkaardid jm) saab Omniva
e-poest tellida ka margipiltidega
kinketooteid.
Lisaks e-poele ja postkontorile
saab postmarke osta edasimüüjate
käest. Postmarkide lähimad müügikohad leiab Omniva kodulehelt:
https://www.omniva.ee/era/veel/
edasimuujad.
Kirjakastid
Kirja saatmiseks on loomulikult
olemas ka kirjakastid, mida Jõgeva
vallas on suisa 25, ja nende asukohad leiab Omniva kodulehelt https://www.omniva.ee/abi/kaart või
Google Mapsist, mis on eriti mugav
näiteks nutitelefonide kasutajatele.
Head posti- ja pakiteenuse kasutamist!
KERSTI KUSTAVUS

Omniva Põhja-Eesti
postkontorite juht

DETAILPLANEERING
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 7. juunil 2021 korraldusega number 296 Jõgeva
linnas Suur tn 56 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala suurus kokku on ligikaudu
0,3 ha. Detailplaneeringuga määrati uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks on elamumaa. Planeeritud hoonete arv krundil on kaks hoonet: korterelamu ja prügimajake. Kinnistu suurim lubatud
hoonete alune pindala on 800 m², korterelamu on lubatud rajada seitsmekorruselisena, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 27 m.
Detailplaneering vastab Jõgeva linna üldplaneeringule ja üldplaneeringu
teemaplaneeringule „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“. Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada
keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei kuulu
olulise keskkonnamõjuga tegevuse hulka.

Gruusia Samtredia omavalitsuse esindajad
käisid Jõgeva vallas kogemusi omandamas
Jõgeva valda külastas möödunud nädalal Gruusia Imerethi
piirkonna Samtredia linna
11-liikmeline
delegatsioon.
Kolme päeva jooksul said
külalised teada, kuidas meie
vallas majanduse, ettevõtluse,
hariduse, kultuuri, sotsiaalala,
spordi ja teiste valdkondade
töö on korraldatud. Kuulati
ettekandeid ja käidi oma silmaga kaemas mitmeid meie
asutusi ja ettevõtteid.
Tutvumiskäiku
alustati
Palamuse lasteaiast Nukitsamees ja Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumist. Mõlemad jätsid külalistele väga hea mulje.
„Selliseid võimalusi, nagu teil,
meil muidugi pole. Teie juba
olete Euroopas, meie oleme
alles teel sinna,“ ütles Samtredia linnapea Valerian
Potskhveria ja lisas, et Gruusia
mitmetelt piirkondadelt on
arenguhoogu maha võtnud
sõjad: algul kodusõda ja siis
sõda Venemaaga. Linnapea
kinnitas, et Jõgeva vallas nähtust on neil palju õppida, ning
väljendas rõõmu selle üle, et
Eestis võetakse grusiine nii
sõbralikult vastu nagu sugulasi.
50 000 elanikuga Samtredia
omavalitsuse esindus käis
Jõgeva vallas Eesti Idapartnerluse Keskuse koordineeritava projekti „Kaasav ja läbi-

Palamuse lasteaia uhkuseks on tõstetava põrandaga bassein. Seda näidati ka Samtredia delegatsioonile.
Tõsi, vett basseinis parasjagu polnud. Selgitusi jagas külalistele abivallavanem Viktor Svjatõšev. FOTOD:
RIINA MÄGI

16. juuni hommikul heiskas Samtredia linnapea Valerian Potskhveria
Jõgeva vallavalitsuse ees Gruusia lipu.

paistev valitsemine“ raames.
2019. aastal käivitatud projekt,
mida rahastab Norra välisministeerium ja kaasrahastab
Eesti välisministeerium, aitab
Armeenia, Gruusia ja Ukraina
piirkondadel, kus on käimas
või lõppenud omavalitsuste
reform, arenguplaane teha.
Projekti laiem eesmärk on õppida meie kohalikelt omavalitsustelt kogukonna kaasamist,
läbipaistvat ning läbimõeldud
tegutsemist.
JVT

Muudatused Jõgeva valla liikluskorralduses
• Pärast jaanipäeva algavad ehitustööd Jõgeva linnas Aia ja
Suurel tänaval. Aia tänav freesitakse Laiast tänavast Tallinna maanteeni ning kaetakse
uue asfaltbetooniga. Ehitustööd kestavad Aia tänaval
umbes kaks nädalat. Tänav
on avatud ning seal on võimalik liikuda, kuid tuleb arvestada tööde käigus tekkivate piirangutega. Suure tänava

rekonstrueerimine hõlmab
lõiku Tallinna maanteest
Suure ja Piiri tänava ringristmikuni ning sealt Ristiku tänavani. Tänava rekonstrueerimise käigus ehitatakse välja
kõnniteed, paigaldatakse uus
tänavavalgustus, vahetatakse
välja torustik ning korrastatakse haljastus. Ehitustööde
ajal on võimalik sõita üle
Suure tänava.

• Seoses Palamuse A ja O
kaupluse ümberehitamisega
on Uuel tänaval asuv parkla
suletud! Uue kaupluse ehitustööd kestavad detsembrini.
• 26. aprillil algasid Siimusti
jalg- ja jalgrattatee pikenduse
ehitustööd. Siimusti-Kaave ja
Siimusti-Härjanurme teel esineb ajutisi liikluspiiranguid.
Töid teeb vallavalitsuse tellimusel OÜ Maveter. Ehitus-

tööde lõpetamise tähtaeg on
30. juuni 2021.
• Jõgeva aleviku Suursild on
rekonstrueerimise tõttu liiklusele suletud kuni 2021. aasta teise pooleni. Ümbersõit
on korraldatud Õuna-Mutso,
Linnumetsa ja Jõgeva-Mustvee teede kaudu. Jalakäijatele
on ajutise silla kaudu läbipääs
tagatud.

JVT

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
7. JUUNI ISTUNGIL
• Määrati projektitoetus MTÜ-le Jõgevamaa Represseeritud ürituse „80 aastat
juuniküüditamisest“ läbiviimiseks.
• Tunnistati arvutite rentimise hankel
edukaks Ordi OÜ pakkumus ja otsustati
sõlmida hankeleping.
• Tunnistati Kuremaa ujula jõusaali seadmete soetamise riigihankel edukaks
Fysioline Eesti OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
• Tunnistati tervisekeskuse projekteerimise hankel edukaks Projekt O2 OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
• Määrati Jõgeva alevikus Lauri tee 18
ja Leedis Reino kinnisasjade jagamisel
ning Ookatkul Miku ja Kärdi kinnisasja
piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
• Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega.
• Anti kasutusluba päikeseelektrijaamale
Kivijärvel ja Sadalas.
• Anti projekteerimistingimused abihoone-garaaži ehitamiseks Painkülla ja
büroohoone ehitamiseks Õuna külla.
• Kehtestati Jõgeva linnas Suur tn 56
kinnistu detailplaneering.
• Määrati MTÜ-le Pommiauk tegevustoe-

tus detektoristide kokkutuleku korraldamiseks.
14. JUUNI ISTUNGIL
• Kinnitati valla eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
• Määrati sihtasutuse Jõgeva Linna
Sotsiaalmaja
(likvideerimisel)
varad hallatavale asutusele Jõgeva Valla
Sotsiaalhoolekandekeskus.
• Määrati Linnamäe Krossiklubi MTÜ-le
toetus krossiraja treening- ja võistlustingimuste loomiseks.
• Kooskõlastati Jõgeva Raamatukogu,
Jõgeva Valla Noortekeskuse ja Palamuse
Kultuuri töötajate koosseis.
• Kinnitati Sadala kooli direktori ametisse
Taavi Duvin.
• Kinnitati Jõgeva lasteaia Karikakar direktori töötasu.
• Anti luba Torma jaanitule korraldamiseks.
• Tunnistati Jõgeva valla teede pindamise
II etapi riigihankel osas 1 edukaks osaühingu Moreen pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
• Anti ehitusluba Jõgeva linnas Suure
tänava rekonstrueerimiseks ja saunlauda lammutamiseks Vägeval.
• Anti projekteerimistingimused elamute

ehitamiseks Paluperre.
• Kooskõlastati Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2021–2027, veemajanduskava meetmeprogrammi ja IdaEesti vesikonna üleujutusohuga seotud
riskide maandamiskava eelnõud.
• Nõustuti keskkonnaloa nr KL-512669 ja
keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmise otsuse eelnõuga.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanded.
• Kinnitati hajaasustuse programmi taotluste rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused.
• Lisati vallavalitsuse 10. mai korraldusse,
millega seati Jõgeva aleviku J. Aamisepa
tn 1a maaüksusel sundvaldus, uus asendiplaan.
• Määrati Iraveres Tooma kinnisasja
jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadress ja sihtotstarve.
• Määrati Jõgeva vallas Leedis, Lilastveres ja Teilmal moodustatud katastriüksustele sihtotstarve ning anti nõusolek
nende maaüksuste riigi omandisse jätmiseks.
• Nõustuti Rääbisel asuva iseseisva
kasutusvõimaluseta maa erastamise ja
kinnisasjaga liitmisega.
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UUDISED
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MTÜ Pommiauk korraldas Pedja kalda ohtlikest
esemetest puhastamiseks detektoristide kokkutuleku
13.
juunil
korraldas MTÜ Pommiauk
Jõgeval Pedja jõe ääres
detektoristide kokkutuleku, et tutvustada hobiarheoloogiat ja puhastada jõe kallast ohtlikest
esemetest.
Hiljuti leiti Pedja
jõe ääres asuva kinnistu
servast kaks töökorras
ja
lahingvalmidusega
granaati. Sellest lähtuvalt võttis vallavalitsus
ühendust MTÜ Pommiauk eestvedaja Sergei
Jerjominiga, et piirkond
põhjalikult läbi uurida.
Esimene otsing paljastas sütikuid, aga ka
hulgaliselt pudelikorke,
mis muudavad detektoristi töö ajamahukaks.
Lahendusena
pakkus
Sergei Jerjomin välja
üle-eestilise detektoristide laagri korraldamise.

Läbi kammiti umbes 400 meetrit jõekallast. FOTOD: VIKTOR
SVJATÕŠEV

Detektoristid leidsid töökorras mürsu.

Nii kammisid pea 70
laagrilist 13. juunil
läbi Pedja jõe kaldaäärse Mustvee maantee
sillast ujumiskoha võrkpalliplatsini. Otsingute
käigus tuli välja Saksa
õhutõrje 88 mm mürsk,
mille demineerija ohutuks tegi ning minema
viis.
Uuritud ala on arvatavasti olnud kunagine
jõesäng ning kaldaäär
ulatunud praeguste kinnistuteni. Vallavalitsus
paneb Kalda tänava
elanikele, kelle kinnistu piirneb Pedja jõega,
südamele, et nad aia- ja
ehitustööde tegemisel
ettevaatlikud
oleksid
ning teavitaksid kahtlastest leidudest Päästeametit või helistaksid
telefonil 112.
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Kukerpillid kutsuvad: Maikuu –
kukega kurjale vastu looduskaitsekuu
Eesti kirikute tornikuked
kuulutavad: tulekul on
Kukerpillide
ajalooline
kontserttuur “Kukerpillid
kukega kirikutes”! Jõgeva
valla Torma kirik saab
olema
kontserdipaigaks
esmaspäeva, 5. juuli õhtul
kell 20.
Eestis on kukk tornitipus
ligi
neljakümnel
kirikul. Kukerpillid on välja valinud kaheksa kirikut,
kus antakse pühapäevast
pühapäevani, 4.–11. juulini,
kaheksa headusele kutsuvat
kontserti.
Kuke sümboolikal on
tänu selle linnu erilistele
omadustele väga mitmekülgne tähendus paljude rahvaste
jaoks. Eesti vanarahvas nägi
kukes kaitset pikse, rahe ja
kurjade vaimude vastu. Kukel arvati olema eriline vägi.
Kristlastel on kukk
olnud juba varastest aegadest
ülestõusmise sümbol. Kukk
tähistas valmisolekut Kris-

Kukerpillid. FOTO: ERAKOGU

tuse vastuvõtmiseks tema
taastulekul, aga samal ajal ka
valvelolekut kuradi rünnakute vastu. Kukest on saanud
ka koolitee alguse sümbol aabitsakaantel.
Kukerpillid kutsuvad:
“Kukega kurjale vastu!”
Lisaks Torma kirikule
toimub Jõgeva maakonnas
teinegi kontsert: neljapäeva,
8. juuli õhtul kell 20
Põltsamaa kirikus.

JVT

Kuremaa mõis ootab
külastajaid
3. ja 4. juuli; 17. ja 18. juuli;
7. august
kell 10.00 kuni 18.40
Igal täistunnil toimuvad giidituurid.
Info tel 502 7541

20. mail, mis oli nii mesilaste päev kui ka metroloogiapäev, käisid Kiigemetsa Kooli loodusmatkaringi, pikapäevarühma ja
8. klassi õpilased õppekäigul Endla looduskaitsealal
Tooma külas.
Looduskeskuse
maja
juures võttis meid vastu giid
Elo Raspel, kelle juhiste järgi järgmised kaks tundi kulgesid. Veebruarikuus olid
loodusmatkaringi õpilased
just Elo juhatusel räätsadega üle laugaste kõndimas
käinud, nüüd seiklesid pikema sammuga õpilased
kõigepealt ümber Männikjärve, kuulasid Elo juttu,
vastasid tema küsimustele
ning jõudsid ka mööda
laudteed vaatetorni juurde
silgata. Lühema sammuga
õpilased suundusid kohe
mööda laudteed vaatetorni
poole. Rännakul sai mängida Elo poolt ette valmistatud „munakarbimängu“
ja mõõta laugaste sügavust.
Lõpetuseks oli giid
Elol meile kotitäis üllatusi:
looduseteemalisi kleepse,
postkaarte, märke, pliiatsitopse ja märkmik, kuhu iga
õpilane sai kirjutada oma

meenutused. Kirja pandi
järgmist: vaatetorn meeldis
ja matkarajal kõndimine,
giidi jutt jäi meelde ka natuke; kahju, et karu ei näinud; hea vaade oli torni otsast; sõpradega oli hea aega
veeta; sai teha ilusaid pilte;
turbane maapind vetrus;
pidi palju kõndima; kraavi
servas olid koprad puid langetanud, Männikjärvel ujus
luigepaar, sookure häält oli
kuulda; rabas olid madalad
harilikud männid, vaatetorni otsas oli kajakas,
koplis olid hobused, kägu
kukkus ja ööbik laksutas,
mõõtsime lauka sügavust ja
muda tuli üles.
Kokkuvõtteks võib öelda, et mesilasi me mesilaste
päeval ei näinud, sest ilm
oli pilves ja sättis vihmale, aga metroloogiapäevale
kohaselt saime mõõtmisi
läbi viia küll.
Suur tänu giid Elole
põneva
õuesõppepärastlõuna sisustamise eest!
Märkmikku kirja pandud muljeid edastas loodusmatkaringi juhendaja Heili
Hurt.
KIIGEMETSA KOOL

Kiigemetsa Kooli
tüdrukud Tallinnas
võistlustel
20. mail toimusid Tallinnas Eriolümpia Eesti
Ühenduse sportvõimlemise võistlused. Kiigemetsa
Koolist osales võistlustel 5
tüdrukut: üks kuuenda, 1
seitsmenda, 2 kaheksanda
ja 1 üheksanda klassi tüdruk. Tüdrukud võistlesid
neljal spordialal: toenghüpetes, poomiharjutuses,
rööbaspuude
harjutuses
ja muusikaga vabakavas.
Tüdrukud võistlesid väga

hästi ja said preemiaks
medali igalt alalt. Tüdrukud
ei osanud sellist medalisadu oodatagi. Pikad harjutamistunnid tasusid end
ära. Tagasiteel koju tegime
peatuse Viikingite külas.
Pidasime väikese söögipausi ja pärast tutvusime muistsete viikingite
elu-oluga. Oli üks igati
korda läinud koolipäev.
KIIGEMETSA KOOL

Palamusel, Jõgeval
ja Vaiatus toimusid
üldplaneeringu
eskiislahenduse
avalikud arutelud
Juuni alguses toimusid Palamusel, Jõgeval ja Vaiatus valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud. Eskiislahendust ja aruande eelnõu
tutvustasid firma Skepast&Puhkim konsultandid Kadri Vaher ja Monika Lipping,
kes kõnealuseid dokumente kokku panna aitasid. Aruteludel osalesid ka vallavalitsuse spetsialistid, kes üldplaneeringu
eskiislahenduse koostamisel kaasa lõid.
Vallakodanikud, keda samuti arutelule
oodati, väga suurt huvi üles ei näidanud.
Tõsi, Palamuse koosolekul oli päris palju
veebis jälgijaid.
Valla üldplaneering on strateegiline dokument, mis määrab kümneksviieteistkümneks aastaks näiteks selle, kus
on arendusalad, millised on ühes või teises piirkonnas ehitustingimused jne. Võib
öelda, et üldplaneering on arengukava
ruumiline väljund: kui arengukava sõnastab arengueesmärgid, siis üldplaneering
n-ö joonistab need läbi.
Valla uus üldplaneering algatati 2018.
aastal ja selle koostamisega tegelevasse
töögruppi kuuluvad vallavalitsuse spetsialistid, kes tegevad arenduse, ehituse, teede,
keskkonna, geoinfosüsteemide ja arhitektuuri valdkonnas. Kaasatud on olnud
ka volikogu arengu- ja majanduskomisjoni esindajad ning vallajuhid. Avalikele
aruteludele eelnes üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek: see sai teoks tänavu 2. jaanuarist
3. veebruarini.
Jõgeva vallavalitsuse majandus- ja
arendusosakonna juhataja Triin Pärsimi
sõnul laekus avaliku väljapaneku ja avalike arutelude käigus enam ettepanekuid
ministeeriumidelt ja ametkondadelt, ent
neid tuli ka eraisikutelt ja seltsidelt. Nii
mõnedki ettepanekud puudutasid puhkealade arendamist. „Vaatame laekunud

Mobivet – liikuv
väikeloomakliinik
Jõgevamaal
Mobivet väikeloomakliinik pakub lemmiklooma omanikele koduvisiidi teenust. Alates tänavuse aasta kevadest teeb
Mobivet loomakliinik ka asukohapõhist vastuvõttu väiksemates Jõgeva valla
keskustes.
Kui lemmikuga on raske loomakliinikusse minna või soovite loomaarsti visiiti
koju, on nüüd võimalik kutsuda kohale
loomakliinik koos väikeloomaarstiga.
Mobivet loomakliinikus võtab vastu väikeloomaarst Henri Siimon (täpsemalt: www.
mobivet.ee/kliinikust).
Mobivet koduvisiiditeenus võiks sobida lemmikloomaomanikele, kellel ei
ole võimalik oma lemmikuga loomakliinikusse minna erinevatel põhjustel – kas
lemmikust olenevalt või transpordivahendi puudumise tõttu. Samuti on see sobilik
omanikele, kes ei soovi oodata oma mureliku ja äreva lemmikuga järjekordades

3

ettepanekud üle ja hakkame parandusi
sisse viima,“ ütles Triin Pärsim ja lisas, et
parandatud ja täiendatud dokumendid
saadetakse ametkondadele ja naaberomavalitsustele kooskõlastamiseks ning siis
esitatakse volikogule vastuvõtmiseks. Pärast seda toimuvad uued avalikud arutelud
ning siis saab üldplaneeringu kehtestada.
Seejuures on siiski üks „aga“. Eesti
Raudtee soovib nimelt Tallinna–Tartu
raudteel rongide kiirema liikumise tagamiseks mitmed järsemad kurvid laugemaks ümber ehitada. Õgvendusi on plaanis teha ka Jõgeva vallas ja valla piiril. Palamuse koosolekul käisidki Eesti Raudtee
esindajad Riho Vjatkin ja Argo Kangur
riigiettevõtte plaane tutvustamas. Nagu
selgus, ei tule raudtee kellelegi küll suisa
koduõuele, aga mõnevõrra lähemale siiski.
Veelgi suurem probleem on see, et raudtee
võib tulevikus nihkuda lähemale Patjala
külas asuvale Mustallika soo kaitsealale,
mis kuulub üleeuroopalisse kaitsealade
Natura võrgustikku. See võib kaasa tuua
Natura hindamise (see on keskkonnamõju
hindamise sarnane protseduur) vajaduse.
„Raudtee trassi õgvendamine on riiklik projekt. Kui tekib võimalus, et riik tellib uute raudteelõikude projekteerimise
käigus ise Natura hindamise, saame meie
oma üldplaneeringuga edasi minna. Kui
aga leitakse, et raudtee parendustöödega
kaasnev keskkonnamõju tuleb ära hinnata juba meie üldplaneeringu menetlemise
käigus, tuleb arvestada päris pika seisakuga: koos algatamise, andmete kogumise ja
avalikustamisega võib Natura hindamine
aega võtta umbes poolteist aastat,“ ütles
Triin Pärsim.
Kui nii läheb, kipub üldplaneering
paraku juba aeguma, sest sisendandmed
vananevad. Aga uut üldplaneeringut
ootab pikisilmi terve vald. Praegu tuleb
vallas toimetada kuue erineva üldplaneeringu alusel: suurde Jõgeva valda tuli ju
peale Jõgeva linna ja valla ning Torma ja
Palamuse valla üle ka väiksemaid piirkondi Puurmani ja Pajusi vallast. „Kuus
arengudokumenti on erineva vanuse ja
täpsusastmega ning lähenevad teemadele
erinevalt, seepärast oleks ühtne üldplaneering väga vajalik,“ sõnas Triin Pärsim.
JVT

või lemmik lihtsalt ei ole nõus omanikuga
kliinikusse või autosse tulema. Teenus on
abiks neile, kellel on vaja loomaarsti abi
neile sobival ajal (näiteks väljaspool tööaega) või ootamatutes olukordades.
Kliinikus on võimalik teostada enamikke tervisega seotud esmatasandi protseduure ja erinevaid uuringuid (näiteks
naha- ja kõrvauuringud, uriiniproovide
uuringud, vajadusel vereuuringud jt) ja
lihtsamaid kirurgilisi protseduure, nagu
haavade korrigeerimine.
Mobivet toimetab esmaspäevast reedeni ajavahemikus 09.00–17.00, kuid
kokkuleppel ka õhtuti ja nädalavahetustel.
Asukohapõhiste vastuvõttude kohta
leiab täpsemat informatsiooni Mobiveti
kodulehelt, Facebooki lehelt või vastava
asukoha infotahvlitelt. Siiani on Mobiveti loomakliiniku vastuvõtud toimunud
Palamusel, Tormas ja Kuremaal, kuid soovi korral saab teha visiite ka teistesse, väiksematesse küladesse. Visiidi toimumise
eeldus on see, et loomaomanikud lepivad
omavahel kokku ühise sobiva aja.
Täpsema info või koduvisiidi aja
broneerimiseks helistage numbril 517
1831 või kirjutage kliinik@mobivet.ee.
FOTO: ERAKOGU
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SÜNDMUSED

MUUSIKA
01.07 kell 19 Rainer Lainemäe
esikkogu „Pärnaõietee“ esitlusõhtu kohvikus Ateljee.
17.07 kell 17 muusikahoov
Palamuse laululaval. Peaesineja
Roxy.
06.08 kell 19.30 suveõhtu kontsert Sadala kõlakojas (vihma
korral rahvamajas). Esinevad Ivo
Linna ja Anti Kammiste.
07.08 kell 21 Palamuse öölaulupidu „Une pealt“ Palamuse
laululaval.
19.08 kell 19.30 suvine peoõhtu Toomas Anniga Sadala kõlakojas.

TEATER
02.07 kell 19 Pille Pürg ja tema
10 Eesti prominenti Palamuse
laululaval (vihma korral rahvamajas).
03.07 kell 18 Eesti noorsooteatri
etendus „Röövel Hotzenplotz“
Sadala kõlakojas.
04.07 kell 14 Oskar Lutsu
huumoripreemia üleandmine
Helene Vannarile Palamuse rahvamajas.
27.07 kell 19 Henrik Normani juubelietendus „Nuta või
naera“ Jõgeva kultuurikeskuse
suvelaval. Pilet 19/17 eurot.
30.07, 05., 06., 11., 12.08 kell
20 Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Hirmuöö 2“
Rehe-Möldre hoovis. Pilet 5 €.
Avatud kohvik!

SPORT
09.07 kell 16 Ülo Kaha mälestusvõistlused kergejõustikus veteranidele Jõgeva linna staadionil.
Info tel 5646 0151.
31.07 Kuremaal ja 21.08
Tormas kell 10 valla volle
etapid. Võistkonnas 2 nais- ja
4 meesmängijat. Osalustasu 10 €
võistkonnalt tasuda enne mängude algust korraldajale. Juhend
www.sktorma.ee. Info: Aarne (tel
520 2235)

RAAMATUKOGUD

15.06–15.09 on Siimusti raamatukogus raamatute suvelugemise
võistlus. Osalemiseks saab raamatukogust enda nimega osalemispassi.
02.07 kell 15 Jüri Krafti elulooraamatu
esitlus
Torma
rahvamajas.

KOGUDUSED
27.06; 04., 11., 18.07 kell
11 jumalateenistused Jõgeva
kirikus (Aia 7).
04., 11., 18., 25.07 kell 11
jumalateenistused Torma kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.
Pühapäeviti kell 11 Jõgeva
Jehoova tunnistajate koguduse pooletunnine loeng elulisel
teemal piibli vaatevinklist. Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901 2500;
JW.ORG (Meist/Koosolekud)
23.06 kell 19 jaaniõhtu Jõgeva
Baptistikoguduse aias (Kesk 15).

JÕGEVA VALLA
SUVEKESKUS
KUREMAAL
21. juunil kell 19 Jõgeva valla
suvekeskuse avamine Kuremaa
rannas. Esineb rahvusooperi
Estonia meeskvintett Riivo Jõgi
juhendamisel.
4. juulil kell 18 „Unustamatu
Mister X – Georg Ots“: kontsert
Kuremaa mõisa pargis. Esinevad Katrin Karisma, HannaLiina Võsa, Reigo Tamm, Lauri
Liiv ja Johan Randvere.
12. juulil „Valgete ööde muusika“. Esinejad Heili Rosin,
Indrek Leivategija ja Irina
Zahharenkova. Kontserdi pikkus on umbes 1 tund. Piletid
7/5 €.
14. juulil Kuremaa teatriaidas
etendus „K. E. von Baeri lõpetamata uurimus“.
24. juulil Kuremaa kohvikute

päev kell 12–16 ja kell 17 kontsert Kuremaa lossis. Flöödil
Heili Rosin ja marimbal Heigo
Rosin.
29. juuli – 1. august Jõgevatreff
7.–8.
august
külateatrite
festival
8. augustil Kuremaa mõisa
pargis Vana Baskini Teatri etendus „Metsas ei kuule
su karjumist keegi“ – Katrin
Karisma, Anne Veesaar, Helgi
Sallo.
10. augustil Kuremaa teatriaidas etendus „Vanuse viiskümmend varjundit“. Näitleja ja
lavastaja Andres Dvinjaninov.
19. augustil kell 22 päikeseloojangu kontsert Kuremaa
rannas. Esineb C-Jam.
20. augustil küüslaugufestival.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Henri Läänemägi 		
Tane Hõim 			
Braien Randoja 		
Mirell Liisbet Kolga

01.06.2021
04.06.2021
04.06.2021
29.05.2021

22. juunil on Jõgeva jäätmejaam avatud kell
10.00–15.00 (lõuna 12.30–13.00).
23., 24. juunil on jäätmejaam SULETUD.

Info tel 502 7541. Jälgige ka
Kuremaa Lossi FB lehte!
NB! Sündmusi on lisandumas.

Jõgeva valla noorte omaalgatusprojekt

Muusikahoov
Palamuse Laululaval

NÄITUSED
29.06–18.07 Eesti Lapitöö Seltsi 30. aastapäeva näitus „Tootsi peenar“ Palamuse O. Lutsu
kihelkonnakooli muuseumis.
30. juunini saab Jõgeva kultuurikeskuses vaadata Arukate Akadeemia liikmete fotonäitust „Elurõõm“.
27. juunini on Palamuse muuseumis Maria Müüri joonistuste
ja maalide näitus.
2. juunist on Jõgeva linnaraamatukogus näitus „Nahakunst“.
4. maist on Jõgeva raamatukogus väljas näitus „Siimusti keraamika läbi aegade“.
30. augustini saab Jõgeva raamatukogus tutvuda papier-pellie tehnikas tööde näitusega
„Akvarelli saladused“. Näitus
saab teoks koostöös akvarelligaleriiga Kala.
1. augustini väljapanek „Noppeid Siimusti ajaloost“ Siimusti
raamatukogus.

17. juuli 2021

!
TA
SU
TA

17:00-20:00

THE WEIRD SEVENTH DAY
ŠAHH MATT
LEXXUS
MINI

Peaesineja ROXY!
Maitseelamusi pakub
More & More Streetfood!

Avatud ka Palamuse muuseum ja Tõnissoni söögituba!

KALMISTUPÜHAD JÕGEVA VALLAS
23.06 kell 12 Palamuse vanal kalmistul, armulauaga
jumalateenistus Palamuse kirikus kell 11.00. Mälestamisi saab
kirja panna enne armulauda kirikus ja enne jumalateenistust
vanal kalmistul.
Teenib Palamuse koguduse õpetaja Urmas Oras
(565 9033; urmasoras@gmail.com).
26.06 Kaarepere kalmistul. Kell 11 jumalateenistus kirikus,
kell 12.30 teenistus kalmistul.
Lisainfo tel 5661 8215.
27.06 kell 11 Torma kalmistul, armulauateenistus kirikus
kell 10, jumalateenistus kalmistul kell 11. Esineb Torma
puhkpilliorkester. Mälestamissoove saab esitada 27. juunil
kabelihoone juures. Koguduse õpetaja Mehis Pupart: 5562
5116, 5342 7098, mehispupart11@gmail.com.
25.07 kell 12 teenistus Siimusti kalmistu kabelis.
Info: jogeva@eelk.ee.
01.08 kell 14 Laiusevälja kalmistul. Lisainfo 5661 8215.
01.08 kell 16 Saduküla kalmistul.
Lisainfo 5661 8215.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
JAKOB PETERSELL 		
12.03.1930–01.06.2021
VELLO UIBOPUU 		
14.11.1943–09.06.2021
HANNES LAAS 			15.04.1949–08.06.2021
HEIKI KUMPAS 			12.05.1965–11.06.2021
AARE TÕNISSON 		
24.11.1969–09.06.2021
ENDRIK VALGEMÄE 		
30.01.1993–09.06.2021
ASTA MAANTE 			05.01.1928–09.06.2021
LEILI PALOOTS 			24.01.1930–10.06.2021
MARVE SIIMANN 		
26.07.1937–11.06.2021
EHA PUUSEPP 			31.05.1940–10.06.2021

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: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti (juuni ja detsembri
teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval)

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 8. juulil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 29. juuni.

