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„Kevade“ filmielu on
kestnud pool sajandit

Traditsioonilisel jääpurikate sulatamise võistlusel osales kümme võistkonda. Kõige kiiremini said purika nööri otsast alla
esiplaanil olevad Andres ja Laura Elisabeth Ostra võistkonnast Elsa. Pildile on jäänud ka talvetralli päevajuht Raul Taul.
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Lapsed said Marumäelt minisuuskadega alla lasta ja väikseid
hüppeidki sooritada.

Talvetrall lõppes ühise jõulukuuskede põletamisega.

Külmarekordi linnas Jõgeval peeti talvetralli
Jõgeval, kus 17. jaanuaril 1940
ehk 80 aastat tagasi fikseeriti
praegugi kehtiv Eesti külmarekord – miinus 43,5 kraadi – peeti
9. jaanuaril talvetralli. Külmarekordi aastapäeval jaanuari
soojarekord küll ei kukkunud,
ent korraldajatel tuli siiski üles
näidata leidlikkust, kuidas paari
külmapügala juures ja olematu
lumega rahvale talvemõnusid
pakkuda.
Laste jaoks oli näiteks kohale toodud Marumägi, millelt sai
suuskadega alla lasta ning suurema osavuse korral isegi väikesi
hüppeid sooritada. Igas vanuses
huvilised said mängida jääkeeglit, mille puhul jääd asendas libedaks tehtud kile ning keeglikive aknapesuvedeliku kanistrid.
Kes tahtis, võis endale ka vastava
masina abil kunstlikke külmavärinaid tekitada lasta.
Pidamata ei jäänud ka talvetrallidel traditsiooniliseks kujunenud jääpurikavõistlus. Nagu
enamikul varasematel kordadelgi, tuli ka seekord külmkambris
valminud kunstpurikaid võistu

sulatada, sest purikate kasvatamiseks oli külmakraade liiga
napilt. Õigupoolest ei tahtnud
purikad ka sulada, vähemasti
mitte seni, kuni neid külma veega kasteti. Veerand tundi pärast
võistluse algust keerati aga kaas
pealt teisel, sooja veega täidetud
pütil, ning purikasulatamine sai
sisse hoopis teise vungi. Selle aja
peale olid kümme võistkonda ka
igaüks oma taktika välja töötanud: et kas valada vett renni keskele või otsale ja kui suure hooga
valada.
Kõige kiiremini – 18 minutiga – suutis purika nööri otsast
alla saada võistkond Elsa, mille
moodustasid isa ja tütar, Andres
ja Laura Elisabeth Ostra Sadala
lähedalt Leedi külast. Isa Andres
valas vett purikasulatusrenni,
kuueaastane Laura Elisabeth varustas teda aga veega.
„Kolisime Jõgeva valda alles
hiljaaegu, varem elasime Tartumaal,“ ütles Andres Ostra. „Kui
saime teada, et Jõgeval talvetrallidel toimub, otsustasime
kohale tulla. Ning kui juba ko-

hal olime, tahtis Laura Elisabeth
kindlasti ka võistelda. Ja ta oli
väga tubli: niipea kui mul üks
kann tühjaks sai, oli temal teine
juba vett täis toodud. Võistkonna
nimegi pani Laura Elisabeth oma
lemmik-filmikangelase järgi. Ja
teised pereliikmed elasid meie
võistlemisele kaasa. Praegu on
meie pere veel viieliikmeline,
aga tuleval nädalal võib-olla
juba kuueliikmeline.“
Talvetralli kavas olid veel
seltskonnatantsud, mida tantsiti folklooriseltsi Jõgevahe Pere
tantsĳate juhendamisel, ning lõbusad jõuproovid. Talvetrallitajatele pakuti kosutuseks kolmel
erineval viisil küpsetatud „Jõgeva kollase“ mugulaid. Poolpehmeks keedetud kartulid pandi
viilutatuna vardasse või tervena
fooliumisse pakitult hõõguvate süte vahele. Toored kartulid
rändasid sinnasamasse, aga ilma
fooliumita. „Kartulikokk“ Maiu
Veltbach pälvis pärast mitmetunnist kuuma tünni ümber asjatamist kaaskondsetelt tahmanäo
tiitli. Ent loomulikult pälvis ta ka

suure tänu: värskes õhus maitsesid kuumad kartulid, millele sai
peale võtta võitükikesi, soola ja
hakitud tilli, suurepäraselt.
Talvetrall lõppes teadusteatri
Kvark etendusega, mille käigus
Tartust kohale sõitnud Emilie
ja Mats rahva rõõmuks tossu,
pauku ja värvilisi leeke tekitasid
ning justkui möödaminnes ka
publikut harisid. Lõpuks panid
nad põlema kuuselõkke. Kodusid kaunistanud jõulukuuski sai
kohalik rahvas kultuurikeskuse
parki valmis viia juba varem.
Jõgevale kui Eesti külmarekordi hoidjale pühendatud
sündmusi on Jõgeval toimunud
juba 2008. aastast alates. Tänavuse talvetralli korraldasid MTÜ
Miinus 43,5, Jõgeva kultuurikeskus ja spordikeskus Virtus. Päevajuht Raul Taul MTÜ-st Miinus
43,5 korjas kokkutulnutelt ka
ennustusi selle kohta, milliseks
kujuneb selle talve külmarekord.
Kes kõige täpsema arvu nimetas,
selgub, kui talv läbi saab.
RIINA MÄGI

Kui üks eesti kirjanduse tüvitekste,
Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja
õiguse“ esimene osa, pidi filmiks
saamist ootama möödunud aastani, siis teine niisama oluline kirjandustekst, Oskar Lutsu „Kevade“, on
filmielu elanud juba pool sajandit:
esimest korda näidati „Kevade“ põhjal tehtud filmi publikule 3. jaanuaril
1970 Palamuse kultuurimajas. Esilinastusjuubelit tähistati Palamuse O.
Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis
näituse avamise ja „Kevade“ ühisvaatamisega. Kohal olid ka filmi režissöör Arvo Kruusement, Tõnissoni
ja Petersoni osatäitjad Ain Lutsepp ja
Heikki Koort ning nimetu koolipoisi
rollis kaasa teinud Aivar Paju.
„Kevade“ filmi saamisloost jutustavat näitust ette valmistades tutvus
kihelkonnakoolimuuseumi
pedagoog Aili Kalavus mitmes arhiivis ja
muuseumis talletatud materjalidega
ning leidis palju põnevat. Ain Lutsepp tõdes näiteks, et leidis näituselt
nii mõnegi talle senini täiesti tundmatu foto. Kümnele suurele stendile
trükitud tekstid, fotod ja dokumendikoopiad annavad ülevaate sellest,
kuidas Oskar Luts „Kevade“ kirjutas,
kuidas jõuti selle põhjal filmi tegemiseni, kuidas leiti osatäitjad, kus film
üles võeti jne. „Vaatajal on kindlasti
huvitav teada saada, kes peale välja valitute veel „Kevade“ rollidesse
kandideerisid,“ ütles Aili Kalavus.
„Huvitav on teada ka, et algne Tootsi osatäitja Riho Siren võeti poole
filmimise ajal rolli pealt maha, sest
sattus oma kodukoolis pahandustesse. Nüüd teame Tootsi kehastajana
hoopis Aare Laanemetsa.“
Kõik arhiividest ja muuseumidest
leitud materjalid mõistagi stendidele ei mahtunud, ent see, mis mahtus,
tasub läbi uurida. Lehitseda või suisa
lugeda saab ka kaht filmikäsikirja,
millest üks Oskar Lutsu enda ning
teine Voldemar Panso ja Kaljo Kiisa
kirjutatud. Lutsu stsenaarium jäi
omal ajal filmiks tegemata, Panso ja
Kiisa oma tegi Arvo Kruusement aga
enne filmima asumist väga põhjalikult ümber – vastavalt oma lavastajakontseptsioonile.
„Mõtlesime algul stsenaariumide
originaalid näitusele tuua, aga neid
tulnuks klaaskupli all eksponeerida. Seepärast otsustasime koopiate
kasuks: neid võib igaüks lähemalt
uurida,“ sõnas Aili Kalavus. „Kevade“ filmiks saamist käsitleva näituse

on kujundanud Alar Kriisa ja Kaspar
Mikko, trükitöö tegi Pixmill ja ettevõtmist toetas kultuurkapital. Vaadata saab näitust jaanuari lõpuni,
ent sama ekspositsioon läheb ringlema ka Jõgevamaa ja teiste maakondade kultuuriasutustesse.
Nagu näituse avamisel, sai ka
„Kevade“ juubeliseansi eel kuulata filmikriitiku Jaak Lõhmuse ning
Arvo Kruusemendi, Ain Lutsepa ja
Heikki Koorti kommentaare. „Ma
poleks ka kõige ilusamas unenäos
osanud ette näha, et „Kevade“ ekraanielu ja mu enda elukäik nii
õnnelikuks osutuvad, et võin täna,
täpselt pool sajandit pärast esilinastust taas Palamuse rahva ees seista,“
sõnas Kruusement. „Kui filmi tehti,
olid Tšehhi sündmused seljataga ja
„kruvisid“ hakati taas kõvemini kinni
keerama. „Kevadest“ otsiti ja ka leiti
natuke vabamat vaimu ja eestlastele
mõistetavat „tuulekandle helinat“.
See film kandis edasi rahva vaimu,
mis oli siis ehk tugevamgi, kui praegu.“
Ain Lutsepp tõdes, et talle pole
kunagi meeldinud end filmilindilt
vaadata, sest ta kipub ennekõike tehtud vigu nägema. „Kevade“ esilinastusel pööras „Tõnisson“ siis, kui teda
näidati, pea maha ja ootas, et see
stseen ruttu mööda läheks. „Nüüd
julgen öelda, et olen selle poisiga
seal ekraanil väga rahul,“ sõnas Ain
Lutsepp muiates.
Jaak Lõhmuselt sai publik teada,
et „Kevadest“, mis 2006. aastal juba
korra digitaalselt taastati, on valmimas uus digiversioon. Lõhmuse
sõnul võimaldavad nüüdsed tehnilised vahendid saada märksa kvaliteetsema tulemuse ning film saab
ka terviklikum: 2006. aasta versioon
tehti Moskvast saadud koopia järgi ja
sellest olid mõned repliigid eri põhjustel eemaldatud. „Uus digiversioon
valmib aasta teisel poolel, enne tuleb
aga ilmselt välja anda 2006. aasta
versiooni uus tiraaž, sest nõudlus
on juba praegu suur ja tõuseb pärast
„Talve“ filmi esilinastumist ilmselt
veelgi,“ arvas Jaak Lõhmus.
Kui „Kevade“ teemalise näituse
eksponeerimisaeg muuseumis lõpeb, vahetabki selle välja filmi „Talve“ tegemist käsitlev näitus. Seda
saab vaadata alates 3. veebruarist.

RIINA MÄGI

Koostaja Aili Kalavus tutvustab „Kevade“ filmiks saamist
käsitlevat näitust filmi režissöörile Arvo Kruusemendile
(keskel) ja Petersoni osatäitjale Heikki Koortile.
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Möödunud aasta oli
töine ja teguderohke
Aasta 2019 on möödanik. Elame
juba uues aastakümnes. Uue aasta
algul vaadatakse tagasi lõppenud
aastale. Aasta 2019 oli Jõgeva valla
hariduselus ning kultuuri-, spordija noorsootöös hea aasta. Sellele
viitavad ka saavutused ning meie
valla inimeste kordaminekud.
Hariduselu
Esmalt tuleks mainida meie riigi õpilaste edu rahvusvahelise PISA
testi tulemustes. Eesti õpilased on
oma tulemustega maailma juhtiv
riik. Eespool on mõnes aines Hiina
üksikud provintsid. Äsja valminud
Jõgeva põhikooli uues hoones on
nüüdisaegsed tingimused õppetöö
korraldamiseks. Kahjuks ei tohtinud riiklikku rahastust kasutada
kehalise kasvatuse tundide läbiviimise tingimuste parandamiseks.
Küll aga on täna kooli käsutuses
kaks võimlat, kaks staadioni ja nn
lasketiiru hoone. Sadala koolile
valmisid renoveeritud ruumid lasteaia II rühma töölerakendamiseks.
Suurepäraste riigieksami tulemuste eest kiidame Jõgevamaa
gümnaasiumi, mis on riigile kuuluv õppeasutus. 2019. aastal lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga 3
ja hõbemedaliga 5 noort inimest,
põhikooli lõpetas kiituskirjaga 10
õpilast. Viiele õpilasele määrati
Jõgeva vallavalitsuse poolt aastane
õpilasstipendium.
Heameelt valmistab seegi, et
õpitingimused ei paranenud vaid
Jõgeva lastel, vaid ka Saduküla,
Laiuse, Sadala, Torma ja Kuremaa
lasteaialastel ning Palamuse, Vaimastvere ja Kuremaa õpilastel.
Noorsootöö
2019. aastal osales Jõgeva valla malevas 36 noort. Lisaks valla
poolt pakutud tööle, milleks oli
raamatukogu kolimine uude majja,
andis 10 noorele tööd AS Valmeco.
Tööandjad on alati olnud positiivselt üllatunud noorte tublidusest.
Nii ka mullu.
Jõgeva valla noortevolikogu
teeb koostööd Kaarina (Soome)
noortevolikoguga. 3.–6. augustini toimus noortevolikogude laager Soomes. 2020. aastal toimub
ühine laager Jõgevamaal. Jõgeva
valla noortekeskus panustab rahvusvahelisse noorsootöösse. Juulis
külastas 10 Jõgeva valla noort koos
kolme noortejuhiga Rumeeniat,
kus osaleti seal toimunud kunstilaagris. Novembris osalesid Sadala
ja Siimusti keskuste noortejuhid
Ireene Roman ja Jane-Ly Reidolf
Portugalis toimunud kohtumisel,
mille eesmärgiks oli tutvustada
rahvusvahelises noorsootöös osalemise võimalusi ning leida projektipartnereid.
Omaalgatusprojekti
tulemusena toimusid Jõgeval neli noorte
enda poolt korraldatud põnevat
üritust: discgolfi võistlus, jalgpalliturniir, noorteseminarid „Hobist
elukutseni“ ja „Kuidas elus teha paremaid valikuid“. Riiklikest omaalgatusprogrammidest said toetust
Laiuse, Sadala, Torma ja Jõgeva
linna noortekeskuste noored ning

noortevolikogu liikmed Teele ja
Helis. Aitäh aktiivsetele noortele!
Sporditöö
1. septembrist alustas tööd Jõgeva valla spordikool kolme spordialaga – korvpall, võrkpall ja ujumine. Sünniraskused oleme suutnud
ületada ja huvikoolis toimub direktor Kaido Alevi juhtimisel stabiilne
õppetöö. Eesti omavalitsuste suvemängudel saavutas Jõgeva valla
võistkond III koha. See on kindlasti suur tunnustus meie tublidele
sportlastele ja seda saavutust korrata on väga keeruline.
Mitmed meie noortetreenerid
on aasta sees täitnud treeneri kvalifikatsiooni nõuded ja omavad
õigust noorte õppe-treeningtööga
tegeleda. Eestimaa Spordiliit Jõud
tunnistas Jõgevamaa parimaks
noortetreeneriks Jõgeva SK Tähe
saalihokitreeneri Marko Saksingu.
Kuremaal toimus suvel teist korda
maailmakarika etapp vene kabes.
Selleks aastaks on Jõgeva kabeklubi taotlenud Euroopa meistrivõistluste
korraldamisõigust. Aasta
sporditähtede tunnustusõhtul tunnustati ka Jõgeva kabeklubi 2019.
aasta hea töö eest. Õnnitlused klubile ja selle juhile Ülar Poomile!
Kultuuritöö
Koos uue Jõgeva põhikooli
hoonega valmis ka uus Jõgeva linnaraamatukogu hoone. Paranesid kahtlemata töötingimused ja
Jõgeva põhikooli õpilastel avanes
võimalus külastada sama katuse
all asuvat raamatukogu igal koolipäeval juba alates kella üheksast
hommikul. Olulised sündmused
toimusid Laiusel, Tormas ja Palamusel seoses nende paikade esmamainimise ümmarguste tähtpäevadega. Karmo Toome lavastatud
etendus Palamuse esmamainimisest on kõneaineks tänini. Väga
hästi võeti vastu meie valla eri piirkondade nn. aastaaegade keskuste
kultuuriprogrammi käivitumine.
Palju huvitavat andis juurde Eesti
Vabariik 100 kultuuriprogrammi
jätkumine. Näiteks soomusrongi
peatus Jõgeval ja Kaareperes koos
vastava näitusega. Aasta olulisem
kultuurisündmus oli kahtlemata
üleriigiline laulu- ja tantsupidu.
Meie vallast teenis osalemisvõimaluse välja koguni 27 kollektiivi. Aitäh veelkord kollektiivide juhtidele
ja kõigile osalejatele!
Loodame niisama tegusat 2020.
aastat.
ARVO SAKJAS,
abivallavanem

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus
võib tekste lühendada ja jätta vajadusel avaldamata.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkĳa: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
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Talvised lumetõrjetööd Jõgeva vallas
PIIRKOND

TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

VASTUTAV ISIK

KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

OÜ N&V

Viktor Minajev

5330 5631

Jõgeva alevik

OÜ Kuremaa Enveko

Ando Naumov

5851 9445

Kuremaa

OÜ Kuremaa Enveko

Ando Naumov

5851 9445

Laiuse

OÜ Kuremaa Enveko

Ando Naumov

5851 9445

Kungla

OÜ Kuremaa Enveko

Ando Naumov

5851 9445

Sadala

OÜ Kuremaa Enveko

Ando Naumov

5851 9445

Torma

Torma POÜ

Aksel Simson

511 2411

Siimusti, Kaave

Merelen OÜ

Ain Viik

505 1616

Vaimastvere

OÜ Moreen

Arvi Spelman

520 0933

Palamuse, Kaarepere

OÜ Kerseli

Raul Pärendson

510 0683

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteed, koolimaja, teenuskeskus ning
valla hallatavad teed Luua külakeskuses

OÜ POP & HALJSTUS

Jaak Rillo

515 2493

Saduküla

OÜ Saarevälja

Rene Kaarepere

522 0946

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2 GRUPP. Ettevõtte infotelefon on 677 6500. Maanteeameti maanteeinfo
telefon on 1510.

Jõgeva valla jäätmejaam ja jäätmekogumiskohad
Jõgeva jäätmejaama teenindamine toimub Toominga 34 Jõgeva linn (Jõgeva Veevärk) kinnistu kaudu ning jäätmejaama haldab Epler & Lorenz AS.
Lahtiolekuajad:
T, K, N, R 10.00–18.00
L 10.00–14.00
Lõuna 12.30–13.00
Suletud E, P ja riigipühadel
Jõgeva jäätmejaama telefonid: 776 2815 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel), AS Epler & Lorenz Lõuna regiooni tel 742 1398 (tööpäeviti 9.00–16.30).
Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva vallavalitsuselt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt, valla osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt (vaid tavajäätmed, ohtlike jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).
Pakendid, paber ja kartong, metall, elektroonikaseadmed (komplektsed),
patareid ja ohtlikud jäätmed (v.a asbesti sisaldavad jäätmed) võetakse vastu
tasuta, ülejäänute puhul võetakse tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Autorehve vastu ei võeta!
Jõgeva valla jäätmekogumiskohti haldab AS Epler&Lorenz,
tel 742 1398
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht
avatud paaritu nädala L 9–12, paarisnädala L 13–16.
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit,
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve. Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).
Kuremaa jäätmekogumiskoht
avatud paarisnädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16.
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit,
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve. Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).
Siimusti jäätmekogumiskoht
avatud paarisnädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16

Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit,
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve. Tasu eest võetakse vastu
suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).
Laiuse jäätmekogumiskoht
avatud N 15–18, paaritu nädala L 9–12 ning paarisnädala L 13–16.
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit,
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse
vastu suurjäätmed 120€/t (võimalik maksta sularahas).
Vaimastvere jäätmekogumiskoht
avatud paaritu nädala L 9–12 ja paarisnädala L 13–16.
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit,
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse
vastu suurjäätmed 120 €/t (võimalik maksta sularahas).
Palamuse jäätmekogumiskoht
avatud E 15–18, paaritu nädala L 13–16 ning paarisnädala L 9–12
Tasuta võetakse vastu paberit ja kartongi, autorehve, vanapaberit, elektri- ja
elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu suurjäätmed 120€/t (võimalik maksta sularahas).
Paaritut ja paarisnädalat arvestatakse kalendri järgi, nt 25. jaanuar 2020
on paarisnädalal.
Jäätmekogumiskohtadesse palume tuua ainult neid jäätmeid, mis on
loetletud. Need, mida ei ole, palume viia Jõgeva jäätmejaama või Torma
prügilasse, kus võetakse erinevaid jäätmeliike vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
NB! Avalike konteinerite puhul palun jälgige kleepsu, mis on kleebitud
konteinerile. Konteiner võib olla mõeldud ühele jäätmeliigile, aga võib
olla ka mitmele. Mõni konteiner on näiteks mõeldud ainult klaasile (klaaspakend), mõni segapakendile ning mõni paberile ja kartongile. Suuremad
pappkastid tuleks enne konteinerisse asetamist kokku pressida. Palun ärge
pange olmejäätmeid paberi ja kartongi ning pakendi- ja klaasikonteineritesse!

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
6. jaanuari istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
2. Anti otsustuskorras perearst Galina Šeremetale 30. juunini üürile senini
tema kasutuses olnud Piiri 4 hoones asuvad ruumid.
3. Anti ehitusluba Ookatkul asuvale päikeseelektrĳaamale ning projekteerimistingimused päikeseelektrĳaama püstitamiseks Kaiaverre ja Änkkülla.
4. Kiideti heaks ja saadeti vallavolikogule määruste kehtetuks tunnistamise
eelnõu. Tegemist on määrustega, mis Jõgeva linna, Jõgeva, Palamuse ja
Torma valla ühinemisel on kaotanud aktuaalsuse või mille osas on Jõgeva
vald kehtestanud uue regulatsiooni.
5. Väljastati sõidukaart taksoveoteenuse osutamiseks.

ku hoone püstitamiseks Pikkjärve külla.
11. Anti kasutusluba Jõgeva alevikus J. Aamisepa 19 kõrvalhoonele ja Viruveres asuvale puurkaevule.
12.Anti ehitusluba Rahivere ja Vaidavere külla rajatavatele päikeseelektrĳaamadele.
13. Kinnitati Jõgeva valla 2019. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
14.Muudeti Jõgeva põhikooli, Jõgeva spordikeskuse, Jõgeva täiskasvanute
keskkooli, Jõgeva vallavalitsuse, Palamuse lasteaia Nukitsamees, raamatukogude, Sadala raamatukogu ja Vägeva raamatukogu alaeelarvet.
15. Võeti Siimusti lastekeskuse Metsatareke tulu eelarvesse.
16. Kinnitati hallatavate asutuste juhtidele lisatasu maksmine.

30. detsembri istungil
1. Kiideti heaks viis hajaasustuse programmi aruannet.
2. Määrati Viruvere külas asuvale Kase tee katastriüksusele sihtotstarve.
3. Määrati Kaave külas Paemurru kinnisasja jagamisel tekkinud katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
4. Määrati Vana-Jõgeva külas Jõe aedlinn 3 ja Jõe aedlinn 12, Painkülas
Mammu ja Vanatalu ning Palupere külas Uus-Reinu kinnisasjade piiride
muutmisel tekkinud katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
5. Anti otsustuskorras MTÜ-le Kultuuriselts Vanaveski tasuta kasutusse Jõgeva alevikus Sauna tn 4 asuvad saunaruumid saunateenuse osutamiseks.
6. Kinnitati Sadukülas Mõisavahe tee 21 korteri ja Jõgeva linnas Aia 4 asuva
hoone võõrandamine.
7. Anti füüsilisest isikust ettevõtjale Kuno Haavistele tähtajatult tegevusluba
ja sõidukikaart taksoveoteenuse osutamiseks.
8. Tunnistati väljakuulutamiseta läbirääkimistega Jõgeva põhikooli spordihoone projekteerimise hankemenetlusel edukaks Arhitektuuribüroo JVR
osaühingu pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
9. Otsustati lükata tagasi Jõgeva valla Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa ja Torma mõisa pargi hoolduskava koostamise lihthankes esitatud pakkumused,
kuna nende maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
10. Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja selle teenindamiseks vajali-

16. detsembri istungil
1. Otsustati toetada huviharidust ja huvitegevust.
2. Määrati Kurista külas Väljaotsa kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
3. Kooskõlastati Kaave külla rajatava puurkaevu asukoht.
4. Anti kasutusluba Kudina ja Raaduvere külas asuvatele elamutele.
5. Anti ehitusluba Kaareperes asuva töökoja laiendamiseks.
6. Anti projekteerimistingimused Kuristale PVC halli püstitamiseks.
7. Kiideti heaks seitse hajaasustuse programmi aruannet.
8. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva valla spordikooli, Siimusti lasteaed-algkooli ja Torma rahvamaja alaeelarvet.
9. Võeti arvele Jõgeva kultuurikeskuse, Jõgeva kunstikooli, Jõgeva põhikooli, Jõgeva vallavalitsuse, Laiuse põhikooli, Palamuse gümnaasiumi, Torma
põhikooli, Vaiatu rahvamaja ja Vaimastvere kooli teenitud tulu ja otsustati
seda kajastada eelarves.
10. Muudeti C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli hoolekogu koosseisu.
11. Kinnitati Jõgeva valla raamatukogude lahtiolekuajad.
12.Anti luba Jõgeva kesklinnas aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks.
13. Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõranda Jõgeva vallale
kuuluv Luua 20–16 kinnistu.
JVT
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Jõgeva valla noortel on võimalik saada
omaalgatusprojektide jaoks toetust
Jõgeva valla noortel on nüüd
võimalik valla noorsootöö eelarvest taotletava toetuse abil
teoks teha oma mõtteid ja ideid,
mis aitavad kaasa kogukonna ja
noorte arengule. Toetuse taotlemist, määramist, maksmist ja
aruandlust reguleeriva korra
võttis vallavolikogu vastu oma 9.
jaanuari istungil.
Noorte omaalgatusprojektide
toetamisel on Jõgeva vallal olemas teatav kogemus. Möödunud
aasta suvel osales vald nimelt
pilootprojektis, mille käigus testiti Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse poolt loodud noorte
omaalgatust toetavaid mudeleid. Pilootprojektist saadud kogemustele tuginedes valmis ka
volikogu poolt heaks kiidetud
noorte
omaalgatusprojektide
toetamise korra eelnõu. Dokumendi sünnile aitasid kaasa Jõgeva valla noortevolikogu liikmed ja avatud noortekeskuste
ühenduse mudelite testimisel
osalenud noored.
Noorte omaalgatusprojekti
raames toetatakse Jõgeva valla

noortele suunatud kontserdi,
võistluse, ümarlaua, kohtumise,
kampaania, töötoa, infopäeva
või muu ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist. Toetust
makstakse kuni 500 eurot ühe
omaalgatusprojekti kohta. Toetuste kogusumma määratakse
igal aastal eraldi. 2020. aasta
noorsootöö eelarves on noorte
omaalgatusprojektide toetamiseks ette nähtud 2000 eurot.
Toetust
saab
taotleda
14–26-aastane noor, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on
Jõgeva vallas. Projektimeeskonda võivad kuuluda noored vanuses 7–26 eluaastat. Taotluse saab
esitada internetipõhise taotlusvormi abil, mis on noortele
käepärane. Taotluste esitamise
tähtaeg on 1. märts. Noortel või
noortegrupil tuleb oma ideed
komisjonile, millesse kuuluvad
valla noortevolikogu liikmed ja
vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist, suuliselt esitleda.
„Noortevolikogu liikmed on
pädevad taotlusi hindama, sest
teavad hästi kohalike noorte

vajadusi,“ ütles vallavalitsuse
noorsootöö peaspetsialist Kaire
Sakjas. „Suuline kaitsmine annab aga noorele võimaluse oma
idee paremini edasi anda ning
omandada ka suulise ettekande
kogemuse.“
Vastu võetud kord näeb ette,
et igal omaalgatusprojektil peab
olema mentor. Seda rolli võivad
täita noortekeskuste töötajad,
huvĳuhid, õpetajad, huviringijuhendajad jt noortega töötamise kogemust omavad inimesed.
Mentori võib valida taotleja ise
või määrab selle noorsootöö
spetsialist koostöös taotlejaga
pärast esitatud projektiga tutvumist. Mentori ülesandeks
on toetada ja nõustada noort
omaalgatusliku idee elluviimise protsessis, sealhulgas jälgida
eelarve piires püsimist.
„Omaalgatust toetavate mudelite testimisel osalenud noored kinnitasid, et mentorid olid
projekti elluviimisel suureks
toeks,“ ütles Kaire Sakjas.
Toetuse andmise või mitteandmise ning toetuse suuruse

otsustab vallavalitsus, võttes
aluseks projekte hindava komisjoni ettepanekuid. Lepingu
toetuse andmiseks sõlmib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Toetatavad projektid
selguvad aprilli lõpuks ja teoks
tuleb need teha aasta lõpuks.
Pärast projekti elluviimist tuleb
esitada aruanne.
Jõgeva valla noorte omaalgatuste toetus annab noorele
võimaluse saada esimene kogemus nii projekti kirjutamisel ja
juhtimisel kui ka ürituse korraldamisel ja seda kõike mentori
toetusel, kes saab oma kogemusi
jagada noorega.
Projekti infopäev toimub
veebruaris, kuid täpsustavate
küsimuste korral võib alati julgelt ühendust võtta noorsootöö
peaspetsialistiga.
JVT

Kokkuhoid peab algama meist endist
Kokkuhoid peab algama meist
endist, sellepärast saigi esitatud
2020. aasta eelarvesse ettepanek optimeerida vallavolikogu ja
-valitsuse personalikulusid ning
niimoodi säästa 262 880 eurot.
Oma ettepanekutes lähtusime
ühinemise põhimõttest, kus pakutavate teenuste kvaliteet paraneb ning paraneb investeeringute võimekus.
Kahe aasta jooksul on käivitunud volikogu töö ning nüüdseks
on kadunud palgalise volikogu
esimehe vajadus koos tema 3150
eurose palgaga, piisab osalisest
tööst ja töö hüvitamisest, mis
annab tubli kokkuhoiu eelarvesse. Kahe aasta jooksul on näha
olnud, et kahe tasustatud aseesimehe (töötasu 1225 eurot kuus)
vajadus Jõgeva vallavolikogus
puudub, sest miks muidu ei leia
dokumendiregistrist
volikogu
esimehe poolt volikogu aseesimeestele määratud ülesandeid,
mille kohustus tuleneb nii Jõgeva
valla põhimäärusest kui ka Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse
liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise korrast. Tasustades aseesimeest ainult siis, kui ta asendab

volikogu esimeest, saame korraliku kokkuhoiu. Kindlasti saab
kokku hoida ka komisjoni esimeeste 150 eurostelt koosoleku
juhtimise tasudelt. Kahe aasta
jooksul on valitsus käivitanud
vallavalitsuses töö ning nüüd on
vaja optimeerida personali suurust, sest käivitusprotsessid ja
esmased valud on laabunud rutiinseks tööks.
Töötades läbi volikogule esitatud eelarvet, leidsime kulude
kokkuhoiu võimalused, samuti
muid tulude teenimise võimalusi. Jõgeva vallal on ühinemisega
kogunenud päris suur hulk varasid, mida ta ei vaja oma põhiülesannete täitmiseks ning mis on
mõttekas võõrandada ning tulu
planeerida eelarvesse. Kulude
kokkuhoiu ja tulupoole suurenemisega saime kokku summa 918
785 eurot, mille kasutaksime ära
järgmiste investeeringute tegemiseks: Siimusti kergliiklustee
väljaehitamine Siimusti surnuaiani, Vana-Jõgeva ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni rajamise esimene etapp, mis teostataks koos
kergliiklustee ehitusega; Luua
küla vee- ja kanalisatsioonitras-

si rajamise omaosalus, Kuremaa
terviserajale kunstlumesüsteemi
rajamine, Torma spordikompleksi majutusprobleemide lahendamine (Torma teenuskeskusesse
majutuse rajamine), Kaarepere
rahvamaja põranda remont, Sadala rahvamaja välisfassaadi
remondi omaosalus, MTÜ Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Koguduse kiriku vaatetorni,
teede, platside, taristuvõrkude ja
-ühenduste väljaehitamine.
Mõtted olid ju head, aga praegu nad mõteteks jäävadki, sest
reformi-, kesk- ja sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad ei
olnud nende mõtetega päri. Samuti ei olnud need praegusele
valitsusele sobilikud.
Miks küll ettepanekud ei sobinud, miks kokkuhoidu ei soovita?
Mulle tundub seniajani, et Jõgeva valla poliitkultuur, kus „mina“
võidan siis, kui „sina“ kaotad, ei
arenda valda kuigi hästi. Suur
osa valla arendamise potentsiaali
jääb rakendamata, sest tihti sõidetakse opositsioonist teerulliga
üle. Selles „ärapanemises“ unustatakse kaugem eesmärk täiesti!
Mõeldes kogu vallarahvale, ei

ole mõttekas rõhutada klassikalist koalitsiooni ja opositsiooni,
vaid kogu energia tuleb suunata
piirkonna arendamisse. Siis tekib
olukord, kus „mina“ võidan pikas
perspektiivis siis, kui „sina“ ka
võidad ning otsused, mis vastu
võetakse, läbivad suurema arutelu ja annavad tugevama aluse
valla arengule ning tekitavad lisaenergia, kus kaks pluss kaks ei
võrdu enam ainult neljaga.

tööülesannete ja kohustuste
kasv on olnud märgatav. Volikogu on avanud ühinemislepingu
muutmise, mille kaudu on ka
võimalik kulusid vähendada ja
tekitada kokkuhoidu. Siin ootaks konstruktiivset koostööd
kõikide volikogus esindatud
liikmetega. Usun ja loodan, et
iga tänane volikogu liige mõtleb
eelkõige valla arengule, mitte
enda isiklikele huvidele.
Hea meel on tõdeda, et mitmed 2019. aasta eelarve menetlemisel opositsiooni poolt
tehtud ettepanekud investeeringuteks said eelmisel aastal
teoks lisaeelarve kaudu. Lugedes tänaseid eelarvesse tehtud

ettepanekuid, paistab, et sama
võimalus võib tekkida 2020.
aastal, sest ettepanekud on sisukad ja vajalikud. Lisaeelarve
peaks jõudma volikogu lauale
hiljemalt märtsikuu istungil.
Kindlasti ei jätku kõikideks ideedeks rahalisi vahendeid ja loota,
et uus vald suudab 2–3 aastaga
ära lahendada kõik mured, mis
ühinemiseelsetes valdades lahendamata jäid, on naiivne: see
pole reaalselt võimalik.
2020. aasta eelarve on pingeline ja kulude kokkuhoid on
oluline, et kõik väga vajalikud
tegevused saaksid lähiajal tehtud. Kui eesmärgiks on, et meie
vallas oleks hea elada ka tulevi-

Jõgeva vallavolikogu 30. istung toimus 9. jaanuaril Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 25 volikogu liiget. Puudusid Hardi Perk
ja Priit Põdra.
Päevakorras oli:
1. Volituste andmine keskkonnakaitse valdkonna seadustes
pandud ülesannete täitmiseks.
2. Jõgeva valla heakorraeeskiri.
3. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine.
4. Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord.
5. Jõgeva valla 2020. aasta eelarve.
6. Jõgeva valla vapimärgi andmine.
7. Jõgeva valla vapimärgi andmine.
8. Mitmesugust, informatsioonid.
Jõgeva Vallavolikogu istungeid saab jälgida reaalajas ja vaadata järele VOLIS keskkonnas aadressilt https://jogeva.volis.ee/.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

Vallavolikogu võttis vastu
valla 2020. aasta eelarve
Jõgeva vallavolikogu võttis 9.
jaanuari istungil vastu valla
2020. aasta eelarve, milles on
põhitegevuse tulusid ette nähtud 19 239 855 euro ja põhitegevuse kulusid 19 129 316 euro
ulatuses. Investeerimistegevusteks on eelarvesse planeeritud
1 729 700 eurot.
Kuna eelarve projekti oli novembrikuisel esimesel lugemisel
juba põhjalikult tutvustatud,
kuluse selle peale nüüd vähem
aega. Eelarve projektiga ning
vallavalitsuse finantsjuhi Kaja
Ferschel-Pärna
seletuskirjaga
sai kogu vallarahvas tutvuda ka
novembri lõpus ilmunud Jõgeva
Valla Teataja eelarve erinumbri

vahendusel.
Vallavanem Aare Olgo märkis, et tänavune eelarve on oluliselt pingelisem, kui kahel varasemal aastal. Kui 2018. ja 2019.
aastal saime riigilt 2 miljonit
eurot toetust haldusreformiga
seotud kulude katmiseks, siis
tänavu sellist eelist enam pole.
Samas tagab eelarve siiski vallaelu normaalse edenemise. Vallavanem lisas ka, et eelarve pole
dokument, mis sahtlisse seisma
pannakse. „Ilmselt juba märtsis,
kui selguvad riigipoolsed toetused, võtame eelarve uuesti lauale,“ sõnas vallavanem.
JVT

Jõgeva valla vapimärgi
saavad Marika TuusLaul ja Aivar Kokk

TERJE RUDISSAAR,
valimisliidu Vooremaa
esindaja volikogus

Kommentaariks Terje Rudissaare arvamusloole
Eelarve strateegias on selgelt
kirjas, et olemasolevate kulude
struktuuri ülalpidamine samas
mahus ei ole vallale jõukohane. Viimaste aastate jooksul on
valla elanike arv ja laste arv vähenenud, valla asutuste arv ja
personal on aga püsinud muutumatuna. Tänane võimuliit peab
sellest lähtuma.
Olen nõus, et kokkuhoid
peab algama meist endist ja
seetõttu on 2020. aastasse kavandatud kõikide kulude analüüs ja optimeerimine. Selle
käigus vaadatakse üle ka volikogu kulud. Samas võin öelda,
et sotsiaalvaldkonnas on pigem
vaja kulusid suurendada, kuna

Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist

kus, siis tuleb selles suunas ka
liikuda.

RAIVO MEITUS,
Vallavolikogu esimees

Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 9. jaanuari istungil tunnustada Marika Tuus-Lauli ja Aivar
Kokka vallale osutatud eriliste
teenete eest Jõgeva valla vapimärgiga.
Aivar Kokk on andnud nii poliitiku kui ka ettevõtjana märkimisväärse panuse Jõgeva valla
elu edendamisse. Ta on olnud
maakondlike Vooremaa konverentside ja mitmete rahvaspordiürituste käivitaja, aidanud kaasa
ehitiste ja rajatise valmimisele,
korraldanud heategevusüritusi
ja –kontserte, toetanud eakate ja
noorte ettevõtmisi.
Ka Marika Tuus-Laul on kaasa aidanud mitme Jõgeva valla
jaoks olulise kultuuri- ja taristuobjekti valmimisele, renoveeri-

misele ning sisustamisele. Ta on
andnud oma panuse valla eakate
elu mitmekesistamisse.
Mõlemad vapimärgi saajad
esindavad Jõgeva- ja Tartumaa
rahvast Riigikogus, Aivar Kokk
kuulub ka Jõgeva vallavolikogu
koosseisu. Vapimärgid antakse
üle Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul,
millega tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva. Vapimärgiga kaasneb 1200 euro suurune
rahaline kingitus. Marika TuusLaul ja Aivar Kokk on esimesed,
keda ühinemisjärgne suur Jõgeva vald oma vapimärgiga tunnustab.

Aivar Kokk

Marika Tuus-Laul

JVT
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Aasta teoks hääletati Jõgeva Jõgeva vallas kehtib nüüd ühtne heakorraeeskiri
põhikool ja linnaraamatukogu Jõgeva vallas puhtuse ja korra ta- korraldab vallavalitsus.
Linnades ja alevikes ning küla- mete nõuetekohane käitlemine,
de
kompaktse asustusega aladel lõkke tegemine jms. Sellised sätÜldised
heakorranõuded
näegamisel
on
nüüd
aluseks
uus,
valning Viruvere vineeritehas
lavolikogu 9. jaanuari määrusega vad ette, et kinnistul asuva ehitise kehtivad lisanõuded. Seal jälgi- ted on nüüd välja jäetud. Jõgeva

Jõgeva vallavalitsus korraldab
igal aastal konkursi, et tunnustada aasta teo tiitliga ettevõtmist või
ettevõtmisi, mis on Jõgeva valla
elanike jaoks olnud suure tähtsusega.
Jõgeva vallavalitsuse 13. jaanuari istungil võeti vastu otsus
tunnustada tiitliga Jõgeva valla
aasta tegu 2019 kaht mastaapset
ettevõtmist: Jõgeva põhikooli ja
linnaraamatukogu uue hoone valmimist ja AS-i Estonian Plywood
kasevineeri tootmiskompleksi valmimist Viruveres. Mõlemad teod
said enim poolthääli elanike hulgas korraldatud küsitlusel. Kokku
osales küsitluses seekord ligi 350
vastajat.
2019. aasta septembris alustasid Jõgeva põhikool ja Jõgeva
linnaraamatukogu tegevust uues
hoones. Hoone valmimine ja sisustamine sai võimalikuks tänu
Euroopa Liidu toetusele. Hoone
projekti autoriks on arhitekt Kalle

Vellevoog.
2019. aasta sügisel käivitati
AS-i Estonian Plywood kasevineeri tehas Viruveres. Heal tasemel
automatiseeritud ja nüüdisagsete
seadmetega tootmiskompleksi rajamine läks maksma ligi 50 miljonit eurot ja tehas annab tööd 150
inimesele.
Lisaks tõsteti vastajate poolt
esile Sadalas lasteaiarühma avamist, Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse
valmimist ja kartuli „Jõgeva kollane“ kasvatamist Jõgeva kesklinnas.
Tiitliga kaasnevad aukiri ja
meene antakse pidulikult üle Eesti
Vabariigi aastapäeva auks korraldataval Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.

kehtestatud heakorraeeskiri. Senini kehtisid valla eri osades erinevad, ühinemiseelsete omavalitsuste heakorraeeskirjad. Endisest
Puurmani vallast üle tulnud külades puudus aga selline regulatsioon üldse, sest nimetatud vald
polnud heakorraeeskirja kehtestanudki.
Uus, kogu vallas kehtiv heakorraeeskiri sätestab kinnistute kohta
käivad üldised heakorranõuded ja
täiendavad heakorranõuded tiheasustusaladel, määratleb puhastusala ulatuse ja koormised ehk
kohustused, mida füüsilised ja
juriidilised isikud peavad heakorra tagamiseks täitma. Järelevalvet
heakorraeeskirjade täitmise üle

fassaad ja selle juurde kuuluvad
elemendid on korrastatud, et kinnistu ja sellega vahetult piirnev
puhastusala (st avalikult kasutatava tee ja kinnistu vahel asuv
haljasala, välja arvatud teemaal
asuv haljasala) on puhas ja korrastatud, et kinnistul asuvad puud
ja põõsad või nende oksad ei varja
liikluskorraldusvahendeid, ei piira nähtavust ega takista teel liiklemist. Hajaasustusalal asuvatelt
hoonestatud kinnistutelt ja hoonetega piirnevatelt kinnistutelt
tuleb rohi niita ja koristada või
purustada minimaalselt üks kord
aastas hiljemalt 1. septembriks.
Avalikult kasutatavale hoonele tuleb tagada ohutu juurdepääs.

takse ka seda, et kinnistu piirdeaed või hekk ja kinnistu piirides
asuvad rajatised oleksid korras, et
avatud vaatega alalt oleks rohi niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm), et puude ja põõsaste
mahalangenud lehed, jäätmed
ja praht oleksid koristatud ning
et kinnistul asuvatelt ehitistelt ei
langeks lund, jääpurikaid, kive
jms kinnistuga piirnevale üldkasutatavale territooriumile.
Jõgeva abivallavanema Mati
Kepi sõnul sisaldasid varem kehtinud heakorraeeskirjad suurel
hulgal sätteid, mis on mõne teise
seadusakti reguleerimisalas, näiteks nõue tagada ehitise ohutus,
müra vastavus normidele, jäät-

vallavalitsuse haljastusspetsialist
Taivo Paeveer lisas, et võrreldes
varasemate eeskirjade kehtivusajaga on kinnistuomanikel nüüd
vähem sundust teha töid oma kinnistust väljaspool. Ehitusseadus
paneb linnade, alevite ja alevike
kinnistuomanikele siiski kohustuse korraldada sõidutee ja nende
kinnisasja vahel asuva kõnnitee
koristust, sealhulgas lume ja libeduse tõrjet tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.
Uue heakorraeeskirjaga saab
lähemalt tutvuda valla kodulehel.
JVT

Jõulukaunistuste konkursi tulemused

ERKI TEDER,
Jõgeva vallavalitsuse
arenduse peaspetsialist

Päästeamet tunnustas
Jõgeva vallavalitsust kodude
tuleohutuks muutmisel

Suurel tänaval püüab jõulukaunistustega pilku OÜ Merineitsi maja. FOTO: MARGE TASUR

Jüri Alandi andis tunnustuse üle sotsiaaltöö spetsialist
Mari-Liis Nuudile. FOTO: MARGE TASUR
Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa
päästepiirkonna juhataja Jüri
Alandi andis 10. jaanuaril päästeameti peadirektori Kuno Tammearu volitusel Jõgeva vallavanemale Aare Olgole üle tänukirja
Päästeameti projekti “500 kodu
tuleohutuks” tulemusliku läbiviimise eest.
Päästeameti tunnustuse eduka
projektĳuhtimise ja koostöö eest
pälvisid ka Jõgeva vallavalitsuse
ehitusspetsialist Kuldar Lõhmus
ning sotsiaaltöö spetsialist Mari-Liis Nuut. Jõgeva vallas muudeti projektiga tuleohutumaks
kaheksa kodu, neist kuus riigi ja
valla ning kaks üksnes valla rahastusel. Jüri Alandi kiitis head omavahelist koostööd. Ta tõi välja, et
suvel käis projekti koordinaator
valminud kodusid vaatamas. „Ta
tunnustas valda, et valitud on õige
sihtgrupp – paljulapselised pered
– ja et küttesüsteemid on kvali-

teetselt ehitatud,” sõnas Alandi.
Tuleohutusprojekt keskendubki küttekollete korrastamisele.
Päästeameti andmetel on katkised küttekolded üks neljast kõige
olulisemast eluhoonete tulekahjude põhjusest. Vajadusel tehakse elektrisüsteemide uuendamistöid, parandatakse korstnaid ning
luuakse ka erilahendusi puuetega
inimestele.
Kahe aasta jooksul tehti Päästeameti projekti “500 kodu tuleohutuks” raames korda 663 kodu
79 omavalitsuses üle Eesti. Tööde
teostamiseks eraldas vabariigi valitsus projektile 1,5 miljonit eurot
ja kohalikud omavalitsused lisasid
sellele omalt poolt 670 000 eurot.
Et käivitumas on uus, seekord
aastane kodude tuleohutumaks
muutmise projekt, arutasid Jõgeva valla ja Päästeameti esindajad
ka edasist koostööd.

Jõulupühad ja aastavahetus möödusid lumeta. Jõuluehtes Jõgeva
vald nägi vaatamata ilmale väga kaunis välja. Kõikvõimalike tulede
ja atraktsioonide säras olid linn, alevikud ja paljud külad valgustatud
rohkem kui muidu. Nii mitmeski kohas võis märgata lausa kaunistuste
kunstilist kujundamist. Konkursi tingimused nägid ette parimate
valimist kolmes kategoorias: ühepereelamud, korterelamud (sh
ridaelamud) ja asutuste, ettevõtete hooned. Konkursiväliselt soovin
veel ära märkida Ookatku küla, kus igal teeäärsel majapidamisel olid
jõulutuled üleval.

Siimusti lastekeskus Metsatareke

Korterelamud, ridaelamud:
Siimusti, Kaave tee 9
Luua, elamu nr 18
Vaimastvere, Keskasula 5

Ühepereelamute osas oli valikut väga raske teha. Kauneid jõuluehtes
kodusid oli väga palju.
Jõgeva Kultuurikeskuses tunnustati parimaid 17. jaanuaril toimunud
üritusel. Igas kategoorias kolme esimesena märgitut tunnustati
meene ja tänukirjaga, teisi tänukirjaga. Suur tänu kõikidele hoonete
kaunistajatele, vaatepilt oli õhtuseid ringsõite väärt.

Asutused, ettevõtted:
Jõgeva kultuurikeskus
OÜ Merineitsi, Suur 13, Jõgeva
Jõgeva sotsiaalkeskus Elukaar, Roosi 6a
Jõgeva lasteaed Karikakar, Pae 2
Kiigemetsa kool, Siimusti

Ühepereelamud:
Perekond Kivik, Staadioni 6, Jõgeva
Mait Pajo, Lullikatku tee 13, Torma
Marju Maas ja Tarmo Must, Järve, Vana-Jõgeva
Perekond Seemann, Kalmistu 1, Palamuse
Perekond Kerb, Kerbi, Võikvere küla
Perekond Mõisavald, Vana-Muruallika, Kurista

ARVO SAKJAS,
jõulukaunistuste hindamise komisjoni esimees

Rahvastikutoimingud Jõgeva vallas
Seisuga 01.01.2020 elas Jõgeva
valla territooriumil 13 444 inimest, neist 6458 meest ja 6986
naist. Kõige suurema elanike
arvuga üksus on Jõgeva linn –
4893 inimest. Võrreldes seisuga
01.01.2019 on valla elanike arv
vähenenud 277 inimese võrra ja
linna elanike arv 65 inimese võrra.
Suur elanike arvu vähenemi-

ne on seotud rahvastikuregistri
seaduse muutusega. 02.01.2019
kaotasid RRS § 110 alusel elukoha inimesed, kes olid omaniku
nõudel välja kirjutatud ning kelle
elukoht oli registris ainult Jõgeva
valla täpsusega. Seadusemuudatuse eesmärk oli, et inimesed registreeriksid oma tegeliku elukoha ja registri andmed muutuksid
täpsemaks ning vastaksid tegeli-

kule olukorrale.
Jõgeva valda saabus aasta
jooksule elama 432 inimest, kuid
samal ajavahemikul lahkus vallast
452 inimest. Vallasiseselt muutis
elukohta 413 inimest.
2019. aastal registreeriti Jõgeva vallas 126 sündi, kuid
01.01.2020 seisuga elab Jõgeva
vallas 109 last, kes on sündinud
2019. aastal.

Kuni 01. juulini 2019. aastal registreeriti 102 surma. Jõgeva valla
elanikke suri 2019. aastal 177.
Jõgeva vallavalitsuses sõlmiti
37 abielu. Lisaks sõlmisid 8 abielu
maakonna kirikuõpetajad. Sama
ajavahemikul lahutati 23 abielu.
VIIVE MAASALU,
rahvastikutoimingute
peaspetsialist
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30 kodu kohandatakse puudega inimestele sobivamaks

Üks platvormtõstukitest on juba töös Rohu tänava kortermajas. FOTO: MARGE TASUR
Omavalitsused said möödunud
aastal oma liikumis- ja nägemispuudega inimeste kodude kohandamiseks taotleda raha Euroopa
regionaalarengu fondist tingimusel, et taotluse esitanud omavalitsus ise lisab toetuse summale
15 protsenti. Nii on Jõgeva vallal
kahe aasta jooksul kodude kohandamiseks kasutada ligi 147 tuhat
eurot, millest 22 tuhat tuleb kanda vallal.
Kodude kohandamisel parandatakse vastavalt inimese vajadusele kas eluruumi sissepääsu
või luuakse võimalused hügieenivõi köögitoimingute tegemiseks.
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö
spetsialist Mari-Liis Nuut rääkis,
et Jõgeva vallas taotleti maksimaalne arv kohandusi ehk elutingimusi parandatakse 30 vallaelaniku kodus. Ta lisas, et taotlejaid

oli rohkem ning nii mõnedki jäid
uue taotlusvooru ootele. „Vallaelanike huvi projektis osalemise
vastu on suur. Ikka helistatakse ja
uuritakse, millised on võimalused
projektis osalemiseks ja taotluse
esitamiseks,“ märkis Nuut.
Sotsiaaltöö spetsialisti sõnul
vajasid taotlejad valdavalt pesuruumide kohandamist. „Nõukogude ajal ehitatud kortermajadesse on paigaldatud vannid.
Liikumispuudega inimesele on
seal pesemine aga keeruline, sest
vanni ja vannist välja saamine on
raske,“ lausus Nuut. Lisaks vannitubadele toetatakse ratastooliga
liikuvale inimesele kaldtee rajamist ning kolme platvormtõstuki
paigaldamist. Üldiselt inimesed
ise kodu kohandamisel juurde
maksma ei pea. Mari-Liis Nuut
täpsustas, et riik on kehtestanud

vastavad piirhinnad, mis katavad
ära kohanduse maksumuse puudest tuleneva vajaduse tarvis. Samas lisas sotsiaaltöö spetsialist, et
kui inimesel on näiteks viimistluse
osas erisoovid, siis võib juhtuda,
et summa läheb üle piirhinna ning
see osa tuleb siiski endal tasuda.
Summa võib osutuda suuremaks
ka ehitise omapärast tulenevalt,
kui on vaja nihutada seinu vms.
Üks kolmest platvormtõstukist
on juba töös Rohu tänava kortermajas. Tõstuk aitab kodust välja ja
koju Martin Lindpere. Noormehe
isa Jaan Lindpere rääkis, et projekti toel said pojale sobilikuks
kohandatud ka vannituba ja WC.
Jaan Lindpere selgitas, et soetas
hiljuti poja liikumisvajadusi arvestades korteri esimesele korrusele, et seni neljandal korrusel
elav poeg pääseks paremini välja.

Vahetult pärast seda avanes ka
kodude kohandamise programm.
Nii otsustatigi asja sotsiaaltöötaja
käest lähemalt uurida ning avaldus esitada. Torutöödega tegelev
Jaan teadis, milliseid lahendusi
ta soovib ja oma ideed rääkis ta
ka ehitajaga läbi ning koos lepiti
visioonis kokku. Vannitoa kohandamisel jälgis isa, et kodu oleks
mõnus ja hubane ning erinevad
invalahendused ei meenutaks
liialt haiglat. „Kodu peab olema
kodu,“ sõnas ta. Jaan Lindpere sõnul saab Martini tõstukit kasutada
ka tema naaber, kes vajab liikumiseks samuti ratastooli abi.
Riina Sadukülast tunnistas, et
vannitoa kohandamisega täitus
tema ammune soov. Tegemist ei
olnud pelgalt sooviga, vaid hädavajaliku lahendusega. „Vannituba
sai valmis just enne jõule – see oli
elu parim kingitus,“ sõnas naine.
Vannituba on nüüd ilus, hea ja
turvaline. „Põrand ei ole enam
libe ning dušialune vann ei takista
pesemist,“ kiitis naine. Turvalise
vannitoa vajadus oli Riinal juba
Puurmani valla ajal, ent siis ei leitud vahendeid. Pärast omavalitsuste ühinemist oli Jõgeva vallas
teema õhus ning kui projekt avanes, sai ka Riina vannituba korda.
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas
kiitis Sotsiaalministeeriumi algatust, et riik on omavalitsustele
puudetega inimeste elukoha kohandamisel appi tulnud. Tänu läheb ka Jõgeva vallavalitsusele ja
volikogule, kes andsid projektile
oma toetuse ja heakskiidu. „See
on ääretult vajalik projekt, et sellises mahus inimeste elutingimusi
parandatakse,“ sõnas Meltsas.
MARGE TASUR

Kuremaa naisansambli koosseis on püsinud viimased 13 aastat
muutumatuna: seal laulavad (vasakult) Veronica Vaht, Ene Sööt,
Maire Baida, Riina Pärn, Tiiu Koll ja Erika Monikainen.
FOTO: RAUL ORAV
põnevaid seiku ansambli loometeelt. Kuremaa laulunaised said
omal ajal näiteks isegi teleesinemise kogemuse: nad osalesid Mati
Talviku juhitud saates „Kodukandilood“. Salvestusbuss seisis toona terve päeva Kuremaa lossi ees.
Naistel tuli tegelikult kaamerate
ees ainult suud liigutada, sest heli
tuli lindilt, aga teleekraanilt vaadates tundus kõik „nagu päris“.
Kuremaa naisansambel oli
ka Vooremaa vokaalansamblite
festivali algatajaks. Neid hakati
Kuremaal pidama 1987. aastal.
Praegu on festival küll teisenenud

konkursivabaks ansamblite päevaks, ent traditsioon püsib. Poole sajandi jooksul on ansamblil
olnud hulgaliselt kontserdireise.
Neist kaugeim viis lauljad toonase
Jõgeva rajooni sõpruspiirkonda
Kinešmasse Venemaal Ivanovo
oblastis. Seal juhtunud värvikaid
lugusid pajatas ansambli endine
laulja Erika Monikainen. Viimati
käisid Kuremaa laulunaised väljaspool Eestit esinemas ülemöödunud aasta augustis: siis astuti
taasiseseisvumispäeva puhul üles
Stockholmi Eesti majas.
Ansambli koosseis on nii pika

2019. aasta detsembrikuu oli
meie lasteaed-algkoolis jõulukuule kohaselt toimekas. Meie
armas maja sai varakult suurte ja
väikeste käte abil jõulupäraseks
kaunistatud. Traditsioonilistel
advendihommikutel esinesid lasteaialapsed ja algkooliõpilased
üksteisele jõulusalmide ja -lauludega. Üllatuskülalised olid Eesti
Pärimusmuusika Keskusest, kes
tutvustasid eestlaste vanu jõulukombeid. Vanad rahvamängud
ning näärisoku ennustamine ja
vembutamine tegid kõigil tuju
heaks.
Jõululaat toimus meie lasteaed-algkoolis neljandat aastat.
Alguseks lõid jõulumeeleolu õpilased toreda jõulukontserdiga.
Edasi müüdi ja osteti erinevat
jõulukaupa ja muidugi magu-

sat kraami. Töötajate supiköögi
poolt pakutu sobis väga hästi
maiustuste kõrvale. Õnneloosi
tulu läks meie maja lastele spordivahendite soetamiseks. Täname kõiki laadal osalejaid ja lahkeid annetajaid!
Kauaoodatud jõulupidu lasteaias pakkus esinemis-, vaatamisja kingirõõmu kõigile. Algkool
pidas oma jõulupidu Rakveres,
kus vaadati etendust „Kuldse liilia saladus“, mis oli laste sõnul
väga õudne, samas aga põnev.
Pärast etendust jagas jõuluvana
kingitusi. Kingĳagamisel paistis
silma meie õpilaste ühislaul. Nii
lõppeski üks tore aastaring Kuremaa lasteaed-algkoolis.
KUREMAA LASTEAED-ALGKOOLI PERE

Tööd saab
SA JÕGEVA LINNA
SOTSIAALMAJA
JUHATAJA
Juhatuse liikme tööülesanded on sihtasutuse igapäevase töö korraldamine sihtasutuse põhikirja ning sihtasutuse nõukogu poolt
kehtestatud tingimustel ja korras ning järjepidevalt vajaduspõhiste, terviklike ja mitmekesiste sotsiaalteenuste planeerimine ja
arendamine koostöös Jõgeva vallaga.
Sihtasutuse tegevusest saab ülevaate veebilehel
http://jogevasotsiaalmaja.ee
Eeldame, et kandidaadil on:
• kõrgharidus
• eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
• varasem töökogemus vähemalt 3 aastat
Kasuks tuleb rahastusprojektide kirjutamise kogemus.
Töötasu 1500 eurot kuus (bruto).
Lisainfot annab sihtasutuse nõukogu esimees Ülvi Nool-Kõre,
ylvi.nool@hordeum.ee
Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 31. jaanuariks 2020 aadressil ylvi.nool@hordeum.ee

Kuremaa naisansambel pidas väärikat juubelit
Kuremaa lossis tähistati möödunud aasta 22. detsembril meeleoluka kontserdiga Kuremaa
kultuuriseltsi Jensel naisansmbli
50. sünnipäeva. Selline kadestamisväärset järjekindlust üles näitav muusikakollektiiv on väikese
paiga kultuurielus omaette väärtuseks.
Kuremaa naisansambli „ajaarvamine“ algab sellest, kui Kuremaa kandi lauluhuvilised naised
hakkasid Kivĳärvel Hans Heidemanni nimelise kolhoosi klubis
koos käima. Ansambli juhendajaks oli klubi juhataja Ädu Säälik
(Kurvits). Kui Heidemanni-nimeline kolhoos Kuremaa sovhoostehnikumiga ühines, ei läinud
ansambel hingusele, vaid tegutses
Kuremaal edasi. Selle heale käekäigule aitas märkimisväärselt
kaasa Kuremaa sovhoostehnikumi
direktor Endel Sööt, kes polnud
mitte ainult tugev majandusmees,
vaid ka suur kultuurisõber. Tema
arusaamist mööda pidid majandi
pidudel ikka üles astuma kohalikud taidlejad. Kuremaal sai ansambel uue juhendaja – kohaliku
kultuurĳuhi Vello Pütsepa, kelle
käe all lauldakse tänini.
Juubelikontserdil sai kuulda
ansambli rikkaliku repertuaari
populaarsemaid ja tähendusrikkamaid palasid. Nende vahel tuletas õhtujuht, kohaliku külaseltsi
eestvedaja Raul Soodla meelde

Jõulukuu Kuremaa
lasteaed-algkoolis

tegutsemisaja jooksul mõistagi
muutunud. Algkoosseisust pole
rivis enam kedagi, ent staažikaim
laulja, Riina Pärn, on ansamblis
kaasa teinud juba 1976. aastast
alates. Viimased kolmteist aastat on ansambli koosseis püsinud
muutumatuna. Peale Riina Pärna
laulavad seal Ene Sööt, Tiiu Koll,
Erika Jõgi, Maire Baida ja Veronica Vaht. Peale juubilaransambli
astusid juubelil üles Kuremaa seenioride ansambel, naisansambli endised lauljad Urve Minajev
(Uustalu) ja Erika Monikainen,
vahva lauluneiu Jaanika Vaht,
Kuremaa naisrahvatantsurühm ja
instrumentaalansambel Retpop.
Jõgeva vallavalitsuse poolt õnnitles laulunaisi ja nende juhendajat
vallavanem Aare Olgo. Juubelipidu toetasid Jõgeva vallavalitsus,
kultuuriselts Jensel, SA Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus ning
MTÜ Viljeluspäevad ja Raul Soodla.
„Kuremaa naisansamblit iseloomustab muljet avaldav järjekindlus ning omakasupüüdmatu
ja missioonitundlik tegutsemine
kohalikul kultuuripõllul. Selline
ansambel on väikeses paigas omaette väärtus,“ ütles kultuuriseltsi
Jensel juhatuse liige Eili Rajapuu.
JVT

Jõgeva valla
kommunaalteenuseid
pakkuv ettevõte
KUREMAA ENVEKO OÜ
kuulutab välja konkursi
juhataja (juhatuse
liikme) leidmiseks
Pakume:
• mitmekülgset ja huvitavat tööd;
• konkurentsivõimelist töötasu ja tulemustasu;
• ametiautot
Peamised ülesanded:
ettevõtte igapäevane juhtimine ja töö korraldamine
Nõuded kandidaadile:
• vähemalt 5-aastane edukas ettevõtte juhtimise kogemus;
• eelarve koostamise oskus;
• B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu;
• arvuti kasutamise oskus;
• riighangetel osalemise kogemus
Eeldame:
head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust ning hinnapakkumiste
koostamise valmidust
Töö asukoht: kontor Jõgeva vallas Laiusel, objektid üle Eesti
Tööle asumine soovitavalt 9. veebruaril 2020. a
Kandideerĳal saata avaldus ja CV hiljemalt 28. jaanuariks 2020
aadressil marek@jke.ee
Lisainfo: tel 5558 8500, marek@jke.ee
Konkursi korraldajal on õigus sobivate kandidaatide puudumisel
konkurss nurjunuks tunnistada. Konkursi korraldaja ei pea kandidaadi mittesobivust põhjendama.
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
ESMASPÄEVAL, 27. JAANUARIL KELL 17.30

Siimusti algkooli saalis
Siimusti aleviku, Kaera, Viruvere, Kurista,
Õuna, Painküla, Väljaotsa, Pakaste ja Kaave
elanike rahvakoosolek

"Vallavanem käib
Siimusti kandis külast külla"
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad on
ringkäigul valla eri kantides, et sealsete inimeste
ja nende eluoluga paremini tuttavaks saada.
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Palamuse Kultuur kuulutab välja
avaliku konkursi Oskar Lutsu huumoripreemia 2020.
aasta kandidaadi
leidmiseks.

KUPERJANOVI
RETK

Puurmani - Tabivere
7. märts 2020

Konkursi eesmärgiks on ergutada
ja avaldada Jõgeva valla rahva
poolehoidu ning toetust kirjutavatele humoristidele ning näitlejatele.
Preemia antakse igal aastal ühele
inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul rahvast enim naerutanud.
Eelistatud on kirjalikult avaldatud lood.

Oleme tellinud ilusa talveilma, et läbida 23 km pikkune retk jalgsi või suuskadel.
Retk algab Puurmani mõisahoone eest ja lõpeb Tabivere muuseumi juures.
Vahepeal saab kontrollpunktides ülesandeid lahendada ja sooja teed juua.
PS! Ole keskkonnaga sõber ja võta kaasa oma tass!

Isiklikud sõiduvahendid saab parkida Tabiverre, kust hommikul
sõidutatakse kõik soovijad Puurmanisse.

Pärast retke transporti Tabiverest tagasi Puurmanisse korraldatud ei ole!

AJAKAVA

9.00 väljasõit Tabiverest stardipaika Puurmanis
9.30 osalejate registreerimine Puurmani lossis
10.00 avatseremoonia

Ettepanekuid järgmise huumoripreemia saaja osas saab
esitada e-posti aadressil: kultuur@palamuse.ee või paberkandjal Jõgeva Vallavalitsuse
kantseleisse, Suur tn 5, Jõgeva.

10.15 START

17.00 suletakse finiš Tabiveres muuseumi juures
Registreerumine kuni 28. veebruarini 2020
Facebooki ürituse lehel “Kuperjanovi retk 2020”
Osalustasu 2 eurot. Tasumine kohapeal SULARAHAS.
Lastele ja ajateenijatele on osalemine tasuta.
Info:
e-post kalle.kalme@kaitseliit.ee
Koduleht: http://jogeva.kaitseliit.ee/et/kuperjanovi-retk

Kandidaadi esitajal palume ka
lisada lühike põhjendus, miks
just see inimene peaks nimetatud preemia saama.
Ettepanekuid saab esitada kuni 17.veebruarini 2020.

Alustava ettevõtja starditoetust
on võimalik taotleda ka tänavu
SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus tänab neid, kes 2019.
aastal Kuremaa lossi toetasid
ning sealsetele tegevustele/
arendustele kaasa mõtlesid:
• Jõgeva vallavalitsus
• Orthez OÜ ja Ülar Poom
• WestWood Timber
OÜ ja Kalle Tinnuri
• Jõgeva MC ja Eigo Ellisson
• Puhastusimport OÜ
ja Mait Adoma
• Kuremaa Käsitöölised
• Kuremaa tall ja perekond Roomet
• Kuremaa Lossi Fond
• Kultuuriselts Jensel
• Kuremaa külaselts
• Kuremaa kohvikutepäeva pidajad
• Ene ja Silvia Sööt
• Katrin Olesk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reet ja Ants Aluoja
Liine ja Liivika Noormägi
Raul Soodla
Ester ja Raul Orav
Janek Kivimurd
Rait Kalda
Kuremaa Ujula ja
Raivo Tralla
Liina Laurikainen-Päri
Eili Rajapuu
Ivo Helm
Tiia Meitus
Kaido ja Karoliina Väljaots
Kuremaa kogukond
Leviisia Lilled OÜ
MP Reklaamtrükk
Eduard Noor

Suur tänu abilistele!
Möödunud aasta 18. detsembril räsis Eestit torm. Kella 18.30 ja
19 vahel murdus Eerikveres minu maja juures suur kuusk, mis
langes Palamuse–Saare teele ja sulges selle liikluseks. Väiksemad
autod said veel ümber pöörata ja mõnd teist marsruuti mööda
sihtkohta sõita, aga suuremad, nagu tsisternauto ja palgiveoauto,
jäid tupikusse. Õnneks pole head inimesed ilmast kuhugi kadunud. Naabrimees tuli kohe appi ja saagis puu kahemeetristeks
juppideks. Abilisi tuli veelgi ning peatselt oli tee vaba. Pühkisime
selle veel puhtakski, et parem sõita oleks. Olen südamest tänulik
nii naabriperele kui ka teistele abilistele, kes keerulise olukorra
lahendasid. Nii polnudki vaja päästeteenistust välja kutsuda: neil
oli sel õhtul niigi palju tegemist.
LIILU,
Eerikvere küla vanainimene

Alustavatel ettevõtjatel on ka tänavu võimalik starditoetust saada.
Toetuse maksimaalne summa on 15 000 eurot ja toetuse osakaal
projekti maksumuses on maksimaalselt 80 protsenti. Jõgevamaalt on
selle meetme fondist toetust saanud viis ettevõtjat kokku 55 700 euro
ulatuses. Toetuse abil on soetatud näiteks ekskavaator, hangitud tööriistad ja seadmed, käivitatud toitlustusteenus, loodud koduleht ning
hooldatud töömasinaid.
Toetuse taotlemise tingimused muutusid leebemaks juba aprillist
2019. Näiteks saavad starditoetust taotleda isikud, kes on varasemalt
edukalt ellu viinud Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse projekti. Samuti on muudetud nõudeid töötajate palkamisele. Ettevõtte
kasvu hinnatakse müügitulu eesmärgi 80 000 euro saavutamise alusel, sõltumata kasvu tempost.
Muutunud on ka toetust vahendav rakendusüksus. Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) asemel jagab starditoetust Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsem info toetuse taotlemise kohta on kättesaadav RTK koduleheküljel www.rtk.ee.
Taotlemiseks on vajalik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang
maakondlikult arenduskeskuselt. SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus pakub tasuta nõustamist ja teeb äriplaani eelhinnanguid
kõigile soovĳatele. Kiirustage, head ettevõtjad! Ilmselt 2020. aasta
jooksul suudetakse see toetusfond tühjaks teha ja senini ei ole teada,
kas tuleb mingeid riigi poolseid toetusmeetmeid või mitte. Nõustajate
kontaktid leiate www.jaek.ee. Teavet küsida või oma soovidest teada
anda saab ka aadressil ettevotlus@jaek.ee.

MARVE MILLEND,
ettevõtluskonsultant, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
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Tulemuslik mõjutamine ja
loov probleemilahendus
Jõgeval 6.02 - 9.03.2020
Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid.
Koolitusele on oodatud kuni 64-aastased inimesed:



kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega
täiskasvanud
kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud



vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed



majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, tööotsijad



madala haridustasemega väikelastevanemad



Toimumise aeg: 6.02, 13.02, 20.02, 27.02, 5.03 ja 9.03 kell 9.30 - 15.00
Toimumiskoht: Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, Ristiku 3
Koolitaja: Ene Raid
Registreerumine: www.rahvaylikool.ee
tel 7 361 548, e-post maarja@rahvaylikool.ee

kutsub

n itus „Kevade” ﬁlmi saamisloost
* Oskar Lutsu enda kirjutatud ﬁlmistsenaarium
* kaadritaguseid fotosid ﬁlmi tegemisest
* Veljo Tormise partituur
* dokﬁlm „Kuidas tuli „Kevade?”” ning
* palju muudki
avatud kuni 31. jaanuarini 2020

Kõik on oodatud!

Rahaliselt aitab

lk 7

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
27.01 kell 17.30 Siimusti aleviku, Kaera, Viruvere, Kurista, Õuna, Painküla, Väljaotsa, Pakaste ja Kaave elanike rahvakoosolek Siimusti lasteaed-algkooli saalis. Rahvaga kohtuvad vallavanem ja abivallavanemad.
MUUSIKA
31.01 kell 19 Palamuse Kultuuri kollektiivide kontsert Palamuse rahvamajas, tantsuks ansambel Ahoi!
05.02 kell 19 kontsert „Duo virtuoso“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse:
10/8 €.
07.02 kell 20 klubiõhtu Kaareperes. Mängib ansambel Teine Mees, vahepalad ansamblilt Kuukressid. Pilet 7 €.
09.02 kell 14 kammermuusika kontsert Palamuse rahvamajas. Pilet 5 €.
23.02 kell 15 EV aastapäeva kontsert Kaarepere rahvamajas. Esinevad Leana Vapper-Dhoore ja Kulno Malva.
24.02 kell 12 Palamuse laulustuudio kontsert Palamuse muuseumi koolimaja II korrusel
26.02 kell 15 Öökool Palamuse laulustuudios
26.02 kell 19 Erki Pärnoja kontsert Palamuse rahvamajas. Pilet 10/7 €.
TEATER, KINO
24. ja 25.01 XV Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tuulelapsed“ Jõgeva kultuurikeskuses. Osalevad 1.–9. klassi õpilased, luulepäevade teemaks
on „See naerulohkudega maailm…“. Lavastused on kokku seatud Olivia
Saare, Ira Lemberi ja Maimu Linnamägi luuletekstidest.
26.01 kell 18 Palamuse esmamainimise aastapäeva kontsert-lavastus „Palav“ Palamuse rahvamajas
01.02 kell 15 Pala kultuurimaja näitetrupi etendus „Sookollid ehk naisevõtt pole naljaasi“ Kaarepere rahvamajas. Pilet 3 €.
04.02 kell 11 Viljandi lasteteatri Reky etendus „Hunt Kriimsilma talvetembud“ Palamuse rahvamajas. Pilet 8 €.
05.02 kell 20 draamafilmi „Talve” esilinastus Palamuse rahvamajas. Kohal
stsenarist Martin Algus ja mitmed näitlejad. Lisainfo: 5306 0460.
06.02 kell 18 draamafilmi „Talve“ esilinastus Jõgeva kultuurikeskuses.
Vaatajatega kohtub siitkandist pärit stsenarist Martin Algus ja mitmed näitlejad. Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
07., 12.02 kell 19.30 draamafilm „Talve“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse:
3,5€, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
16.02 kell 15 Tabivere harrastusteatri etendus „Kastist välja“ Palamuse
rahvamajas. Pilet 4 €.
25.02 kell 12 kino lastele „Sipsik“ Palamuse rahvamajas
SPORT
24.01 kell 19 FC Jõgeva Wolves – Rummu Dünamo saalĳalgpalli esiliiga
kodumäng Jõgeva spordikeskuses Virtus
25.01 kell 18 Jõgeva SK Tähe/Olivia – Rubene-1 Jõgeva spordikeskuses
Virtus
26.01 kell 10 BadMint sulgpall üksiketapp Jõgeva spordikeskuses Virtus
26.01 kell 18 Jõgeva SK Tähe/Olivia – Rezeknes BJSS Jõgeva spordikeskuses Virtus
28.01 kell 12 Jõgevamaa sisekergejõustiku „Laiuse Vedru“ meistrivõistlused kõrgushüppes Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis
30.01 kell 14.30 tütarlaste võrkpalli pallilahing Torma spordihoones
01.02 kell 11 Raimund Kokka mälestusturniir võrkpallis Torma spordihoones
01.02 kell 10 BadMint sulgpalli üksiketapp Jõgeva spordikeskuses Virtus
01.02 kell 18 SL Jõgeva SK Tähe/Olivia – Viimsi Kepp Jõgeva spordikeskuses Virtus
02.02 kell 19 FC Äksi Wolves – FC Otepää saalĳalgpalli II liiga kodumäng
Jõgeva spordikeskuses Virtus
02.02 kell 15 SL Jõgeva SK Tähe/Olivia – Sparta team Automaailm II Jõgeva spordikeskuses Virtus
06.02 kell 10 Jõgevamaa 1.–3. klass P rahvastepall Laiuse/SK Contra
08.02 Vibuliidu noorte talvekarikas Vooremaa Viburajal
08.02 kell 10 Jõgevamaa Kabeklubi karikavõistluse II etapp 64-r kabes Jõgeva spordikeskuses Virtus
09.02 Vooremaa Viburada – Klubide Karika II etapp, flint
09.02 kell 15 FC Jõgeva Wolves – Viimsi SMS Raha U19 saalĳalgpalli esiliiga kodumäng Jõgeva spordikeskuses Virtus
VARIA
25.01 kell 17 rotiaasta jääskulptuuri avamine Jõgeva kesklinna pargis. Esinevad JJ Street tantsĳad, pakutakse õnneküpsiseid ja ingverĳooki.
KOGUDUSED
26.01, 02. (küünlapäev), 09., 16. ja 23.02 kell 11 teenistused Jõgeva kiriklas (Aia 7). Täiskogu nõukogu ülesannetes koosolek 16. veebruaril pärast jumalateenistust algusega kell 12 (kavas eelarve vastuvõtmine ja muud
olulised küsimused). Koguduseliikmed on oodatud osa võtma!
SEENIORID
14.02 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse rahvamajas
28.02 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
NÄITUSED
14.01–26.02 Margit Karu fotonäitus „Mesipuu, mesipuu“ Betti Alveri muuseumis
09.01–05.02 Harald Lindoki fotonäitus Jõgeva linnaraamatukogus
06.01–31.01 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilaste Heilika Nigulase ja Krislyn Tammistu loovtöö fotode näitus Jõgeva linnaraamatukogu
lasteosakonnas.
03.01–31.01 näitus „Kevade“ filmi saamisloost „Õhus on kevade hõngu“
Palamuse muuseumis
03.02–15.03 „Talve“ filmi näitus Palamuse muuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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Jõgeva vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
jaanuarikuu juubilare!

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!

Mare Tamm
Kaljo Välbe
Maria Dodjak
Kai Rähn
Heli-Mall Raik
Arved Laas
Heli Lääne
Kalle Sälik
Saima Tänav
Anne-Kaie Savi
Eve Mägi
Malle Tepper
Helve Jõela
Priidu Raudkats
Silvi Aru
Vaike Haab
Vello Vikkat
Vaike Mitt
Mati Tamm
Uno Viljamaa
Hilja Kallas
Hilja Laumets
Valdek Vabaoja
Luule Laas
August Uustalu
Leili Paloots
Leida Pint

Miina Mihhailov
Annabeth Hallisk
Andero Sarapuu
Hugo Mäerand
Eliisbeth Hansing
Martha Heinsalu
Carl Kütt
Adeelia Rebane
Lenna Killu Laur
Lisete-Liis Gerassimov

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Müüa 1-toaline korter
Jõgeval, Tellise 1. Korter
asub maja keskel 2. korrusel. Heas korras ja remonditud, osaliselt sisustatud.
Madalad kulud. Koheselt
vaba. Hind 14000.- tel.
5019512, e-post:
rihotasakaal@gmail.com

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Laine Abel
Maire Tobre
Toomas Org
Elina Vilson
Aiti Valk
Heinhart Lepp
Juta Kammar
Saima Petrova
Liidia Männson

13.08.1928–10.12.2019
02.04.1954–12.12.2019
18.11.1944–12.12.2019
12.01.1926–13.12.2019
04.04.1994–14.12.2019
08.06.1942–14.12.2019
02.06.1946–20.12.2019
16.03.1930–22.12.2019
31.01.1941–07.01.2020

06.12.2019
09.12.2019
14.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
26.12.2019
29.12.2019
31.12.2019

