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Jõgeval tervitati valge
metallpühvli aastat

Uuenenud Jõgeva Selver hakkab Sauna tänava poolt vaadatuna välja nägema selline. ALLIKAS: OÜ JOGEVA MAJA

Selveri laiendus valmib septembris
Jõgeva Selverit ootavad lähiajal
ees suured muudatused: kaubandushoone ehitatakse märksa suuremaks ning seal leiavad Selveri
kõrval tegutsemisruumi mõned
teisedki kauplused. Vajaliku ehitusloa on vallavalitsus juba väljastanud. Kui praegu käimas olev
hange lõppenud ja ehitaja leitud,
lüüakse kopp maasse. Eeldatavalt
juhtub see juba märtsi esimesel
poolel.
Kui Selveri praegune ehitisealune pind on 1464 ruutmeetrit,
siis juurde ehitatakse 1570 ruutmeetrine hooneosa, kus peale
müügipindade saab olema ka

kohvik. Kaubanduskeskust laiendatakse hoonestamata alale, mis
piirneb Rohu ja Sauna tänavaga.
Sauna tänava poole rajatakse ka
teine sissekäik ja parkla.
Laiendatav kaubandushoone kuulub OÜ-le Jogeva Maja.
Ettevõtte juhatuse liige Kristjan
Kivipalu tõdes, et Selveril on nende firmaga sõlmitud pikaajaline
rendileping. „Selver saab täiesti
uue sisu. Nad laienevad osaliselt
ka juurde ehitatavasse hooneossa, ent sinna jääb ruumi teistegi
rentnike tarvis,“ ütles Kivipalu.
Ühest rentnikust saab juba praegu rääkida: selleks on rõivaid ja

kodukaupu pakkuv Pepco, millel on üle 20 kaupluse Tallinnas,
Tartus, Viljandis, Pärnus, Narvas, Rakveres ja teistes paikades.
„Rääkisime Pepcoga pikalt läbi ja
usun, et neil hakkab Jõgeval hästi
minema, sest nad pakuvad huvitavat kaupa normaalse hinnaga,“
märkis Kivipalu ja lisas, et teistest
rentnikest on vara rääkida, sest
lepingud nendega on sõlmimata.
Kui märtsis ehitamiseks
läheb, ei tähenda see seda, et
Selveris käima harjunud jõgevlased oma tavasid peaksid muutma.
„Uue hooneosa rajamine vanas
osas kauplemist ei sega. Tõsi, ehi-

Idamaade uue aasta esimese päeva tähistamiseks avati 12. veebruaril
Jõgeval kesklinna purskkaevu juures metallpühvli valgusskulptuur.
Kohalolijatele pakuti Hiina kultuurist tuntuks saanud õnneküpsist
ning ingverijooki. Kuulata sai maagi ennustust eelolevaks aastaks,
nautida tantsijate ja pühvlite etteastet ning ilutulestikku.
Maag Migor Ang andis teada, et metallpühvli aasta on suurte
juhtide ja riikide aasta. Maagi sõnul näitavad tähed Jõgeva vallale
head aastat. 2021. aasta toob tagasi usalduse ja optimismi parema
tuleviku suhtes. Tulevikuväljavaated on üsnagi rõõmustavad ning
sissetulekudki ootuste kõrgusel. Oodata on õnnelikku aastat, millest
tuleb maksimum võtta.
Inimestel soovitas maag õige kursi hoidmiseks senisest rohkem
pingutada. Kuna Härg on kangekaelne ja jonnakas, siis võib ta võtta
ka vale suuna ja seda lihtsalt raiuda. Selleks, et liiguksime kõik õiges
suunas, peame kahekordistama oma jõupingutusi, et üldse midagi saavutada. Selle aasta märgusõnadeks on distsipliin, inimesed ja
koostöö. Pingutades võime saavutada rohkem, kui unistadagi oskame.
Kui varasemad aastalooma skulptuurid on valmistatud jääst
ning sõltunud külmast ilmast, siis pühvel on metallist ja valgustatud LED-lampidega. Valgusskulptuuri autor on valguskunstnike
rühmitus DARKovSKY. Sellise lahendusega skulptuur valmis tegijatel esmakordselt ning Eestis selliseid varem tehtud ei ole. Esialgu
on plaanis jätta pühvliskulptuur linnapilti ilmestama aprilli lõpuni.
Skulptuuri toimetas Jõgevale Valgusfestival MTÜ.
Ilusat härja-aastat ja püsime terved!
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tuse lõppfaasis tuleb Selver viiekskuueks nädalaks sulgeda, et uus ja
vana majapool kokku „õmmelda“.
Eeldatavalt juhtub see augusti
alguses. Uuenenud Selver peaks
uksed avama septembris,“ ütles
Kristjan Kivipalu.
Selveri laiendus on projekteeritud Tõnis Tarbe arhitektuuribüroos. „Julgen arvata, et hoone
saab ilus ja korraliku kaubanduskeskuse moodi,“ ütles Kristjan
Kivipalu ja lisas, et ehitustööde
käigus värskendatakse ka Selveri
vana osa fassaadi.
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Kuremaa mõisa peahoone
fassaad saab uue ilme
Peagi algavad Kuremaa mõisa
peahoone fassaadi restaureerimistööd. Tööde teostaja OMA
Fassaad OÜ projektijuht Martin
Kärneri sõnul on plaanis akende
vahetust alustada märtsis-aprillis.
Tellingud paigaldatakse eeldatavasti aprilli teises pooles ja
kui ilm lubab ning suuri üllatusi
ette ei tule, on tõenäoliselt juuli
lõpuks tööd valmis.
Mõisa peahoone fassaadi renoveerimisel üritatakse olemasolevat taastada võimalikult autentsel kujul ja kasutada selleks
toonilahendust, nagu hoonel
omal ajal oli. „Selleks teevad restauraatorid viimistlusuuringud.
Mitmes kohas võetakse fassaadil
värv lahti kuni esimese värvikihini ja selle järgi püütakse leida algne toon,“ selgitas Martin Kärner.
Muinsuskaitse tingimuste järgi
tuleb säilitada ka nii palju krohvi kui võimalik. „Kõik, mis on
alles, peab alles jääma. Seal, kus
vaja, tehakse krohviparandused
ning lahtised ja lagunenud kohad
täidetakse,“ rääkis projektijuht.
Lisaks taastatakse kõik hävine-

5. veebruaril toimus Kuremaa mõisa peahoone fassaadi restaureerimise
esimene töökoosolek. FOTO: REELIKA KIVIMURD

nud karniisiprofiilid ja vahetatakse välja fassaadi elementidel
olevad plekid. Lõpuks värvitakse
fassaad vastavalt viimistlusuuringu tulemustele üle algset tooni
lubivärvidega. Kärneri sõnul on
kõik põnevad toonivariandid võimalikud. Seega ei pruugi mõisa
peahoone üldse kollaseks jääda,

vaid võib olla ka näiteks lõheroosa. Kärner tõi välja, et fassaadil on
mitmeid petikaknaid ja esialgselt
tundus uuringutel, et nende raamistiku sisemine toon oli sinine.
Peasissepääsu varikatuse lagi oli
ka sinakas toonis. Praegu on veel
uurimisel, kas tegemist on algse
või mõne vaheetapi värviga.

OMA Fassaad OÜ paigaldas
eelmisel aastal Kuremaa mõisa
peahoonele uue katuse. Riigihanke tulemusel õnnestus samal ettevõttel nüüd ette võtta fassaaditööd. „Meile on ülimalt tähtis
teha üks objekt tervikuna korda.
Ühest küljest on see meie missioon, teisest küljest saame nii
hea referents- ehk näidisobjekti.
Sarnase asja oleme teinud Koerus
asuvale Aruküla mõisale,“ lausus
Martin Kärner.
Sihtasutus Kuremaa Turismija Arenduskeskus esitas Riigi
Tugiteenuste Keskusele projekti „Kuremaa mõisa peahoone
fassaadi restaureerimine“. Projekti rahastatakse maakondade
arengustrateegiate
elluviimise
toetusmeetmest. Tööde kogumaksumus on 270 778,28 eurot.
Toetuse summa on 130 867 eurot,
omafinantseering 139 911,28
eurot. Tööde teostajaks on OMA
Fassaad OÜ. Omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve
OÜ.
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Ainulaadne valgustusega metallpühvel pakub uudistajatele ja pildistajatele rõõmu kevadeni.

Maag Migor Ang ennustas metallpühvli aasta tähistamisel Jõgeva vallale
head aastat. FOTOD: MARGE TASUR
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Kahe jalaga maa peal
Eesti Vabariik on saanud aasta vanemaks. Seekord tähistasime me seda teisiti kui tavaliselt.
Paraadid ja peod tuli jätta tulevikku. Küll ükskord tulevad ka need. Hoolimata praegusest olukorrast seisab meie riik kindlalt kahe jalaga maa
peal.
Nii on ka meie vallas. Peod olid tänavu tagasiAare Olgo
hoidlikumad. Küll aga ei jäänud seisma tööd ja
Jõgeva
tegemised, et valla elu edasi viia. Kuu aega tagavallavanem
si vahetus vallas koalitsioon ja me saame jätkata sealt, kus kevadel pooleli jäi. Aega sügiseste
valimisteni on vaid 8 kuud, seetõttu ei ole ka koalitsioonileping väga
mahukas. Toon välja mõned olulisemad punktid ja põhjused, miks
just neid tähtsaks peame.
Jõgeva vald vajab kaasaegset tervisekeskust. Kindlasti peab see
asuma haigla ja eriarstide läheduses. Kas samas majas või ehitame
lähedusse uue, selgub peagi. Mitte mingil juhul ei ehita me tervisekeskust kesklinna selleks, et patsiendid saaksid üksiti ka poes käia.
Kes eelmistest vallajuhtidest ja miks sellise variandi välja mõtles, jääb
terve mõistusega inimesele täiesti arusaamatuks. Elu, eriti praegune,
on õpetanud, et haiged ei käi poodides kaaskodanikke nakatamas.
Jõgeva põhikool vajab lastele paremaid sportimisvõimalusi. Möödunud aasta kevadel jõudsime käivitada uue spordihoone projekteerimise kooli ja staadioni vahele. Õnneks on projekt ka valminud ja
võimalik on kevadperioodil ehitusega alustada. Projektis on arvestatud paljude spordialade harrastamisega. Selle projekti järgi ehitamegi,
mitte ei tegele selle nudimisega. Kindlasti ei unusta me ka spordihoonet Virtus. Küll unustame mõneks ajaks jääballeti ja kiiruisuraja.
Võib-olla tulevikus, kui kusagilt rahapada leitakse, võib nende peale
uuesti mõelda.
Möödunud suvel Jõgeva vallas teid ja tänavaid ei ehitatud ega
remonditud. Jõudsime kevadel hanked välja kuulutada, kuid vahepealne valitsus millegipärast tühistas need. See, mis tehti Jõgeva linnas Puiestee tänaval, on käpardlikkuse tipp ja tuleb suvel uuesti teha.
Plaan on valla igas piirkonnas teid parandada. Milliseid täpsemalt,
selgub kevadel pärast teede korralist ülevaatust. Jõgeva linnas teeme
korda Suure tänava, et oleks kohalikel hea liigelda ja ka külalistel hea
tulla kesklinna 30 meetri kõrgust lipuvarrast vaatama. Selline on tõepoolest eelmise valitsuse poolt tellitud projektis olemas. Promenaadid
valla asulates jäävad ootele, leiame, et lihtsalt normaalsete liikumistingimuste tagamine on olulisem. Jõgeval Jõe tänaval valmivat promenaadi saate kõik suvel imetlema tulla. Leping selle ehitamiseks, nagu
ka kruusaaugu segipööramiseks, on eelmise valitsuse poolt sõlmitud
ja me peame neid täitma.
Minu käest on paljud inimesed küsinud, kas taastub varasem
huvitav ja kena välimusega vallaleht. Jah, me teeme kõik, et peagi
hakkaks leht ilmuma endises heas kvaliteedis, et siin oleks huvitavat
lugemist ja saaks teada, mis igas valla nurgas toimub.
Elus on kindlasti vaja unistada, aga unistused tuleb ka ellu viia.
Meie seda ka teeme.

Kinnitati vallavalitsuse
liikmete tööjaotus
Valitsus kinnitas vallavalitsuse liikmete vahelise tööjaotuse, valla
vanema asendamise korra ja vallajuhtide ning valitsuse liikmete
vastuvõtuajad.
Vallavanem Aare Olgo töövaldkonda kuuluvad vallavalitsuse kui
täitevorgani ja ametiasutuse juhtimine, valla esindamine, rahandus
ja eelarve, ettevõtlus, avalikud suhted ja mainekujundus ning infotehnoloogia.
Abivallavanem Viktor Svjatõševi töövaldkonnas on valla areng,
energiamajandus, ehitusjärelevalve, valla heakord ja välisilme, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, ruumiline planeerimine, kommunaal- ja elamumajandus, teede ja tänavate korrashoid,
ühistransport ja liikluskorraldus, avalik kord ja turvalisus, turism,
kriisireguleerimiskava tegevusplaanid, välissuhted, valdkondlikud
vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.
Teise abivallavanema Angela Saksingu töövaldkonnas on haridus,
kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, religioon, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.
Vallavalitsuse liikme Veigo Tumaševski töövaldkonnad on haridus,
sotsiaalhoolekanne ja sport. Vallavalitsuse liikme Triinu Palmiste
töövaldkonda kuuluvad noorsootöö ja kultuur. Vallavalitsuse liige
Marek Saksing tegeleb majanduse ja spordi valdkonna küsimustega.
Valitsus otsustas, et valla mainekujunduse küsimused kuuluvad
lisaks vallavanemale kõigi teiste valitsuse liikmete töövaldkonda.
Vallavanemat asendab äraolekul abivallavanem Viktor Svjatõšev
ja tema äraolekul Angela Saksing.
Vallavanem ja abivallavanemad võtavad kodanikke vastu esmaspäeviti kell 11.00–12.00 ning teised vallavalitsuse liikmed iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00.
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Jõgeva valda külastas
Riigikogu liige Jüri Ratas
Jõgeva valda külastas 11. veebruaril Jüri Ratas, kes vahetas
hiljuti Eesti Vabariigi peaministri rolli Riigikogu liikme
oma vastu. Tuntud poliitik vestles vallavalitsuses vallavanema
Aare Olgo ja vallavolikogu esimehe Peep Põdderiga.
„Arutasime, kuidas aidata kaasa sellise elukeskkonna
loomisele, mis motiveeriks inimesi kodukohta jääma,“ ütles
Jüri Ratas. „Midagi pole teha,
Tallinn ja ka Tartu on tõmbekeskused, mis kipuvad inimesi
väiksematest paikadest ära meelitama. Oluline on panustada
elukeskkonda selliselt, et Jõgeva,
Haapsalu, Põlva ja teiste väiksemate paikade inimesed tahaksid neisse kohtadesse jääda ja
noored seal ka hariduse saada.“
Ratase sõnul tuleb selleks investeerida, näiteks noorte liikumisvõimaluste avardamisse, aga ka
teede ja tänavate korrasolekusse
ja paljusse muusse. Oluline on
ka arstiabi ja meditsiiniteenuste
kättesaadavus. „Sellest rääkisime volikogu esimehega, kes on
üksiti Jõgeva haigla juht. Kuulasin ära vallajuhtide plaanid
Jõgevale esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks,“ märkis Jüri
Ratas.
Tema ja vallajuhtide vestlus
ei saanud mõistagi mööda min-

na koroonateemast.
„Pandeemia
on mõjutanud nii Eesti kui kogu
maailma
majandust,
ent
jätnud
ränga
jälje
ka inimestevahelistesse
suhetesse.
Eriti palju on
kannatanud
eakad,
kes
pole saanud
piisavalt liikuda ega laste
ja lastelaste- Ekspeaminister Jüri Ratas (keskel) kohtus 11. veebruaril Jõgeva vallavanema Aare Olgo ja
ga suhelda. vallavolikogu esimehe Peep Põdderiga. FOTO: RIINA MÄGI
Piirangute
ülemäärane leevendamine on Jõgeval on kindlasti oluline,
Küsimusele, kas päris pikka
tingimustes, kus liikvel on uued et valmiksid Jõgeva põhikooli aega peaministri positsioonilt
ja nakkavamad viiruse tüved, spordihoone ja esmatasandi Eestimaa asju vaadanud Jüri
aga libe tee. Vaktsineerimine tervisekeskus. Neid ei tehta Ratas võiks tulevikus neidsavõimaldab praegu siiski tunne- järgmiseks nädalaks, kuuks või mu asju vaadata ka presidendi
li lõpus valgust näha,“ kinnitas aastaks, vaid pikemat perspek- positsioonilt,
vastas
Ratas
Ratas.
tiivi silmas pidades. Paikadesse, muiates, et Eesti Korvpalliliidu
Tänavune aasta on kahtede mis asuvad suurtest keskustest president on ta juba olnud. Mis
valimiste aasta. Jüri Ratas mär- kaugemal, tuleb ka riigil palju aga Eesti Vabariigi presidendi
kis, et olulised on nii kohalike panustada. Näiteks võib tuua valimistesse puutub, siis hakomavalitsuste kui ka presidendi- kiired
transpordiühendused: kab Ratase koduerakond, Eesti
valimised. „Kohalike valimiste need võimaldavad inimestel Keskerakond kandidaatide üle
kontekstis on kogukonnale olu- kodupaigas edasi elada ka siis, arutelusid pidama mais.
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line nii see, mis on juba tehtud, kui tööd tuleb mujalt otsida,“
kui ka see, mida on plaanis teha. sõnas Ratas.

Jõgeva keskväljaku haljastus loob söödava linnaruumi
12. veebruaril toimunud Jõgeva
keskväljaku koosolekul tutvustati keskväljaku haljastust, mille
märksõnaks on söödav linn.
Keskväljaku umbes 30 taimekasti on kavandatud madalakasvulised männivormid,
kuumaasikad, pohlad, mustikad
ning erinevad hooajalised ning
mitmeaastased maitsetaimed,
nagu tüümian, basiilik, aedsalvei jms. Söödavate taimede
juurde on plaanis paigutada
infosildid ning miks ka mitte mõni hea retsept. Arhitekt
Villem Tomiste tõi välja, et
maitsetaimede projekt võiks igal

aastal vahetuda. Kogukonna
kaasamise mõttes on võimalus
maitsetaimede valikut pidevalt
uuendada. Jõgeva linnas on
saastatus väike, seetõttu pole
söödavate taimede kasvatamine linna keskkonnas probleem.
Keskväljaku maastikuarhitekt
Edgar Kaare tõi välja antud teema uuringud, mis on tõestanud,
et taimekasvatus linnakeskkonnas on sobiv ja ohutu.
Keskväljaku raamistab tammede allee. Väljakul paiknevatel
purikatel väänduvad aga humal,
sidrunväändik ning tobiväät.
Kultuurikeskuse ette tuleb aga

jõulunulg. Maja kõrvale vahtrad
ning kirsipuud. Kultuurikeskuse
parki, laste mänguväljaku ümbrusesse, istutatakse aga marjapõõsaste tüvivormid.
Suure tänava haljastuses
on kesksel kohal sirelite allee.
Valikus on erinevad sordid, et
tagada õitsemine maist juulini. Värvivalik varieerub valgest
lillani. Sirelite kaaslasteks on
näiteks kukerpuu ning püsikutest maitsetaimed, nagu aedsalvei ja pune.
Betti Alveri pargis on domineerivaks valgete õitega taimed,
nagu toomingas, lumimari, must

leeder, murtudsüdamed, astilbed, tiarellid, kibuvitsad, ebajasmiinid ning nulud.
Sõprade park on plaanis kujundada metsalikuma ilmega.
Sinna isutatakse sõnajalad, sarapuud, arooniad, õunapuud, erinevad ronitaimed ning nulud.
Praegused kesklinna pargis
kasvavad puud on plaanis ümber istutada. Osad neist lähevad
kasutusse keskväljaku haljastusel ning ülejäänutele leitakse
linnas uued kasvukohad.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
8. VEEBRUARI ISTUNGIL
• Määrati Änkkülas Udu kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarve.
• Anti nõusolek Teilma külas Uus-Aia katastriüksuste riigi omandisse jätmiseks.
• Kooskõlastati Jõgeva raamatukogu töötajate koosseis.
• Kinnitati Jõgeva valla kriisikomisjoni
koosseis.
• Moodustati vallavara komisjon.
• Kinnitati Jõgeva raamatukogu nõukogu
koosseis.
• Nimetati osaühingu Jõgeva Veevärk nõukogu liikmeteks Sven Lillemägi ja Ats
Püvi.
• Otsustati lükata osaühingu Kuremaa
Enveko nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete kinnitamine järgmisele istungile.
• Nimetati Jõgeva Sotsiaalkeskuse Elukaar
nõukogu liikmeks Vello Lukk.
• Nimetati sihtasutuse Kuremaa Turismija Arenduskeskus nõukogu liikmeteks
Mati Kepp, Marek Mardimäe, Rainis Poll
ja Riho Seppet.
• Nimetati sihtasutuse Jõgevamaa Aren-

•
•
•

•
•

dus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu liikmeteks abivallavanem Viktor Svjatõšev
ja vallavolikogu liige Rainis Poll.
Nimetati Jõgeva valla kui aktsiaseltsi
Emajõe Veevärk aktsionäri õiguste teostajaks vallavanem Aare Olgo.
Nimetati Jõgeva valla kui mittetulundusühingu Jõgevamaa Koostöökoda liikme
õiguste teostajaks vallavanem Aare Olgo.
Nimetati Jõgeva valla kui mittetulundusühingu Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikme õiguste teostajaks
vallavolikogu liige Mati Kepp.
Esitati Luua metsanduskooli nõunike kogusse Jõgeva valla esindajana vallavanem
Aare Olgo.
Esitati Jõgevamaa gümnaasiumi hoolekogusse kooli toetava organisatsiooni
esindajatena vallavolikogu liikmed Margus Kask ja Arvo Sakjas.

15. VEEBRUARI ISTUNGIL
• Määrati Jõgeva linna Kesk tn 4, Sauna
tn 6, 4, 2b, 2c ja 2d katastriüksuste piiride muutmisel moodustatavate katastriüksuste lähiaadress ja sihtotstarve. Muudatused puudutavad Selveri laienemist.

• Määrati Jõgeva linna Piiri tn 15 ja Piiri
tn 15a katastriüksuste liitmise tulemusena moodustatavale katastriüksusele
koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve.
• Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Härjanurme ja Kõnnu külla.
• Anti ehitusluba Jõgeva linna Lepiku tänavale ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustike rajamiseks ja rekonstrueerimiseks.
• Kooskõlastati Kivimäe külla rajatava
puurkaevu asukoht.
• Nimetati sihtasutuse Kuremaa Turismija Arenduskeskus nõukogu liikmeteks
Voldemar Ilves ja Priit Kirsimäe.
• Nimetati osaühingu Kuremaa Enveko
nõukogu liikmeteks Girt Kaarepere,
Tammi Kivi ja Vello Lukk.
• Kinnitati vallavalitsuse liikmete vaheline
tööjaotus, vallavanema asendamise kord
ja vallajuhtide ning valitsuse liikmete
vastuvõtuajad.
• Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule
esimeseks lugemiseks ning järgnevaks
menetlemiseks Jõgeva valla 2021. aasta
eelarve eelnõu.
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Vallavolikogu aseesimeesteks valiti
Margus Kask ja Tiina Teppan
Jõgeva vallas vahetus hiljuti
võimukoalitsioon ning volikogu sai uue juhtkonna. Volikogu esimeheks sai juba
17. jaanuaril Peep Põdder,
volikogu aseesimeesteks valiti 4. veebruaril Margus Kask
ja Tiina Teppan. Pandi paika
ka asendamise järjekord: volikogu esimeest asendab tema
äraolekul esimesena Margus
Kask ja teisena Tiina Teppan.
Mõlemad volikogu aseesimehed on Jõgeva valla poliitikaelus tuntud tegijad. Margus
Kask elab koos perega Jõgeval,
ent on praegu põhiametilt Elva
baptistikoguduse
vaimulik.
Enne haldusreformi oli Kask
Jõgeva linnavolikogu liige ning
sai ka volikogu esimehe ja aseesimehe rollis rahvaesinduse
juhtimise kogemuse. Aastatel
2016–2017 juhtis ta Jõgeva
piirkonna omavalitsuste ühinemisläbirääkimisi. Jõgeva vallavolikogu praeguses koosseisus
on Kask tegutsenud fraktsiooni
esimehena, kaasa löönud mitmes komisjonis ja oli mullu kevadel lühikest aega ka volikogu
esimehe rollis.
„Volikogu aseesimehena on
minu esmased ülesanded seotud nii esimehe asendamisega
kui ka istungite ettevalmistamisega. Kuna olen volikogus
ka kultuuri- ja spordikomisjoni
esimees, siis ootab ees mitmete oluliste objektide valmimise

Margus Kask on Jõgeval hästi tuntud nii vaimuliku, haridustegelase kui
ka poliitikuna. FOTOD: RIINA MÄGI

Tiina Teppan on kuue lapse ema ja noortega seotud probleemid on
talle südamelähedased

eest seismine, näiteks Jõgeva
põhikooli võimla ehitusele,
Virtuse kaasajastamisele ning
Tormasse sportlaste majutusvõimaluste loomisele kaasa aitamine,“ ütles Margus Kask.
Tiina Teppan on ametilt
juuksur ning sündinud-kasvanud ja koolis käinud Sadalas.
Ta elab nüüd taas kunagises
kodutalus. Volikogu liikme
staaži on tal kuus aastat, osa sellest Torma valla, osa uue suure
Jõgeva valla volikogus. Praegu
juhib ta esimehena volikogu
sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni. „Tahan hea seista selle
eest, et Jõgeva põhikooli juurde
saaks ehitatud spordihoone ja
spordikeskus Virtus renoveeritud,“ ütles Tiina Teppan.
Omaaegses Torma vallavolikogus juhtis ta haridus- ja
noorsootöökomisjoni. „Olen
kuue lapse ema ja noorteteema
on mulle väga südamelähedane,“ sõnas Teppan. Ta on pikka
aega kuulunud Sadala kooli
hoolekogusse. Praegu juhib
ta ka MTÜ-d Sadala Kandi
Edendajate Ühing. See sai
moodustatud selleks, et toetada
kohalikku kooli ja kogukonna
elu
edendada.
Ühendus
seisis näiteks hea selle eest, et
Sadala kooli juurde loodaks
lasteaiarühm. Igal aastal üritab
MTÜ ka mõne kohaliku objekti
korda teha.

JVT

3. klassi vahvad multikategelased. FOTO: VAIRI NIINEP

Sõbranädal Torma põhikoolis
8.–12. veebruarini toimus
C. R. Jakobsoni nimelises
Torma põhikoolis 7. klassi korraldatud traditsiooniline sõbranädal. Nädal algas laadaga, kus
õpilased müüsid isetehtud küpsetisi ja käsitööd. Õpilased said
end riietada multikategelasteks
ning vahetundide ajal kooli
saalis multikaid vaadata. Kõige populaarsemaks tegelaseks
osutus uudishimulik koeratüdruk Lotte.

Teisipäeva teemaks olid
kaksikud. Head sõbrad said
end sarnaselt riidesse panna.
Toimusid ka sõbralikud teatevõistlused. Need soodustasid uute sõprade leidmist, sest
meeskonnad pandi kokku mitme klassi õpilastest. Igast klassist valiti sõbralikum poiss ning
tüdruk, valitud sai ka kooli kõige sõbralikum õpetaja, kelleks
osutus õpetaja Valdi.
Järgneval kahel päeval sai

kanda nii värvikirevaid riideid
kui ka uhkeid soenguid. Esindatud olid kaunid patsid, lokid
kui ka parukad. Õpilased said
oma teadmised proovile panna
sõbrapäeva teemalisel viktoriinil. Vahetundide ajal toimus
disko.
Nädala lõpetas pidulik
maskipäev, millega tähistati
algavat metallpühvli aastat. Autasustati aktiivsemaid, kiiremaid, sõbralikumaid, targe-

maid ning stiilsemaid. Jagati
laiali nädala jooksul postkasti
kogutud sõbrakaardid. Punkti
pani nädalale õpetajate ning
õpilaste tasavägine võrkpallimäng, kus sel korral osutusid
osavamateks õpilased.
Sõbranädalal jätkus rõõmu
ja põnevust kõigile, 7. klass sai
aga ürituse korraldamise kogemuse võrra rikkamaks.
TORMA PÕHIKOOLI 7. KLASS

Vallavolikogu alatised
komisjonid said uued juhid
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Jõgeva vallavolikogu alatistele komisjonidele valiti 4. veebruaril uued
esimehed ja aseesimehed.
Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Hardi Perk ja aseesimeheks
Matti Tsahkna, eelarvekomisjoni esimeheks Mati Kepp ja aseesimeheks
Terje Rudissaar,
arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks Jaano Terras ja aseesimeheks Enn Kivi,
kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Margus Kask ja aseesimeheks
Ahto Vili,
haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Arvo Sakjas ja aseesimeheks Priit Põdra,
sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimeheks Heli Raevald ja aseesimeheks Raivo Põldaru.
Volikogu 4. veebruari istungil said paika ka vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisud.
JVT

Mis maksab
meie meelerahu?
Üksi elavad eakad on nüüd paremini turvatud. „Oleme elektroonilised
andurid rakendanud abivajajate käsutusse ja nii saavad lähedased või
hooldajad privaatsusnõudeid rikkumata olukorral silma peal hoida,“
kinnitas koduanduri teenuse üks väljatöötajatest Tarmo Pruuli.
Paljud meist teavad seda tunnet, kui eakas vanem või vanavanem ei
vasta telefoni kutsungile või on telefon hoopis välja lülitatud. Muremõtted hakkavad iseenesest peas liikuma ja me küsime endalt, kas kõrges eas
lähedasega on kõik ikka hästi või on ta olukorras, kus ühenduse võtmine
ei ole võimalik. Samavõrra võib tegu olla haige või erivajadusega inimese
põetamisega – ikka tekib olukordi, kui soovime, et saaksime kasvõi korraks kiigata lähedase tuppa ja saada rohkem aimu, kuidas tal läheb.
Nüüd ei pea me enam pelgalt unistama sellisest võimalusest, sest tehnilised abivahendid annavad kiirelt koduanduri kasutajakontole kogu vajaliku info. Arvuti või nutitelefoni vahendusel saame teada, kuidas eakal
kodus läheb, kas ta käib õues, kui hästi ta magab, kas tal tuba on soe või
kas ta valmistab süüa. Koduanduri lahendus saadab häireteated lähedastele ka SMSi teel.
Taskukohane hind ja säilinud eneseväärikus
Pruuli sõnul toimib teenus põhimõttel, et juhtmevabad andurid registreerivad ruumides liikumise, uste avamise ja sulgemise, temperatuuri, suitsu või kõrge süsihappegaasi taseme. „Andureid on võimalik
seadistada ka vajaduspõhiselt ja saada teavitusi näiteks sellest, kui eakas
lahkus ebatavalisel ajal kodust või ei ole ruumis mingi aeg ringi liikunud,“ selgitas ta.
Koduanduri teenuse teeb kättesaadavaks asjaolu, et selle kasutamiseks ei pea olema eaka kodus interneti- ega telefoniühendust. Küll aga
peab teenuse kasutaja telefonis olema andmeside, et õigeaegselt teateid
vastu võtta.
Pruuli rääkis, et nende kliendid on varasemalt ise püüdnud kaamerate abil olukorral silma peal hoida, kuid see osutus väga ajamahukaks
ning hoolduskoormus selle läbi ei vähenenud, vaid pigem suurenes. Ka
ei suudeta kaamerat kogu aeg jälgida. Samuti rikutakse sellise tegevusega
eaka privaatsust.
Häirenuppe kasutavate dementsusega eakate lähedased on kurtnud,
et eakas ei kanna igapäevaselt nuppu endaga kaasas või lülitab selle sisse
kas kogemata või suhtlemise eesmärgil.
Koduanduri süsteem seevastu kogub andmeid elukeskkonnast, analüüsib neid ja alles siis saadab lähedasele teate, kui on tuvastanud ohuolukorra. „Inimese kodus liikumise sagedus ja mustrid võivad anda aimu
teatud terviseriskidest, mis muul juhul võivad jääda ilma piisava tähelepanuta, kuid mida süsteemselt infot koguvad andurid aitavad tuvastada,»
rääkis Pruuli.
Lisades, et kuigi koduanduri teenus on üsna uus, siis testperioodi
kasutajad jäid kõik hiljem teenust tarbima ja ta prognoosis, et teenuse
populaarsus kasvab tulevikus veelgi.
Uudsed koduandurid on äratanud huvi ka kohalikes omavalitsustes,
kes eakate inimeste hooldusküsimustega mitmel moel kokku puutuvad.
Tegemist on inimliku sooviga nii isiklikul, perekondlikul kui ka laiemal
ühiskondlikul tasandil. Üksinda elavad eakad, vähenenud toimetulemisvõimega, puudega või terviseprobleemidega inimesed ei tohi kunagi jääda ilma abi ja tähelepanuta, seega võib koduandureid pidada mitte
pelgalt viimaseks abivahendiks, vaid ennetavaks meetmeks. Meil kõigil
peab olema võimalus kauem iseseisvalt ja turvaliselt koduses keskkonnas
viibida, suurendamata seejuures lähedaste inimeste hoolduskoormust.
Koduandur aitab suurendada nii lähedaste kui eakate kindlus- ja turvatunnet.
Koduanduri infosüsteem visualiseerib kogutud andmed rakendusse
ja veebilehele ning edastab teated käitumise kohta e-kirja või sms-iga.
Andurid töötavad patareitoitel ning ei vaja telefoni- ega internetiühendust.
HEA TEADA
• Üksi elava eaka lähedase toimetulekust ülevaate saamine ei ole keeruline.
• Vaatad telefonist või arvutist, kuidas lähedasel kodus läheb.
• Süsteem annab ülevaate, kas inimene käib kodust väljas või valmistab
sööki.
• Andurid ei riku privaatsust – andurid ei pildista ja ei filmi.
Teenuse kohta saad lisainfot kodulehelt www.koduandur.ee ja tel
5341 4885 (Tarmo).
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SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER, KINO, MUUSIKA
26.02 kell 12 ja 05.03 kell 17.30 koguperefilm „Tom ja
Jerry“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
03.03 kell 19 kontsert „Kooskõla lahkhelid“. Musitseerivad Vaiko Eplik (vokaal, kitarr ja elektroonika) ja Kristjan
Randalu (klaver). Pilet 10/12 €.
10.03 kell 11 Kuressaare teatri lasteetendus „Sipsik“
Jõgeva kultuurikeskuses. Sülepilet kuni 2 a lastele (k.a.)
4 € / tavapilet 9 €.
10.03 kell 19 Kuressaare teatri etendus „Shakespeare’i
kogutud teosed“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 17/14 €.
18.03 kell 19 Rakvere teatri etendus „Lihtsalt, rõõmuks“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 16/14 €.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja
nende vanemaid!
Kristo Kaine			03.02.2021
Agrette Teesaar			07.02.2021
Rihanna Uustalu 			

13.02.2021

Tristan Kruuskand 		

17.02.2021

VARIA
25.–28.02 Palamuse muuseumi koolivaheaja programm
– Oskar Lutsu raamatute põhjal vändatud linalugude
filmimaraton „Paunvere-lood“
16.03 kohtub kell 12 Siimusti raamatukogus ja kell 14
Kuremaa raamatukogus lugejatega kirjanik, kirjastaja,
mesinik ja arst Ilmar Särg, kes tutvustab oma uut raamatut „Vahemere näkk“ ning oma kirjastuse välja antud Erik
Tohvri raamatut „Ringmängulaulud“.
21.03 kell 11 kevadkeskus Torma avamine Torma keskuses

KOGUDUSED
14., 21., 28.03 kell 11 jumalateenistused EELK Jõgeva
koguduses
Uus vaateplatvormiga kirikutorn on (Turu 2A) külastajatele avatud 25.–27. veebruaril kell 13–16.

Jõgeva laat 12.03.2021 kell 9–16 Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö. Info tel 5805 1915.
Olete oodatud!

NÄITUSED

30. märtsini on Palamuse muuseumis Katre Arula näitus
„Rõivad räägivad 2“
15. märtsini on Kuremaa raamatukogus avatud Raavo
Haaviste fotonäitus „Pildikesi Hispaaniast“
28. veebruarini saab Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
näha Jõgeva kunstikooli õpilaste lõputööde näitust.
28. veebruarini on Kuremaa lossis EV 103 puhul raamatunäitus „Kodune vabariigi sünnipäeva pidulaud“ – koostööpartner Kuremaa raamatukogu

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Õnnitleme
veebruarikuu juubilare!
Ellen Mugu		
Veera Kramarenko
Vaike Schneider
Lia Veber		
Helju-Õie Kärgets
Maie Mölder		
Helgi Paju		
Virve Tuunas		
Tiit Gorinov		
Aarne Päll		
Vladimir Plovets
Malle Hofman
Helgi Martõlo		
Kalju Valge		
Kadrin Tamm		
Toivo Meiker		
Ivi-Mai Raudsepp
Uno Lind		
Rein Kinks		
Laine Tammela
Raavo Haaviste
Valentina Võssokova

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.
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Maagaasi müük
Maa- ja vedelgaasiseadmete ning
abiseadmete paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine,
remontimine ja hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning
haljastusteenused
Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja
kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Kraanaga multilifti veoteenused
Septikute paigaldus

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
EGERT WILLER			
MARTA ANNOK			
TEET ANSLAN			
JURI KRIMBERG		

03.10.1995–05.02.2021
25.11.1928–08.02.2021
22.03.1949–11.02.2021
20.12.1981–12.02.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 11. märtsil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 4. märts.

