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Käimas on kaasava eelarve rahvahääletus
7. veebruarini saab avaldada arvamust,
millistele objektidele tuleks kulutada
Jõgeva valla eelarve kaasava osa jaoks
ette nähtud 30 000 eurot. 17 esitatud
ettepanekust tunnistati kaasava eelarve
tingimustele vastavaks 12 ning pandi
need rahvahääletusele. Ettepanekud on
järgmised.

Värskelt vallavolikogu esimeheks valitud Peep Põdder (paremal) õnnitleb Aare Olgot vallavanemaks valimise puhul. FOTO: RIINA MÄGI

Neljale vallajuhile avaldati umbusaldust,
vallavolikogu esimeheks valiti Peep
Põdder ja vallavanemaks Aare Olgo

J

õgeva vallavolikogu umbusaldas
17. jaanuaril kultuurikeskuses
toimunud
istungil
volikogu
esimeest Aivar Kokka (Isamaa), vallavanemat Tiit Läänet (valimisliit Uus
Jõgeva) ning abivallavanemaid Terje
Rudissaart (valimisliit Vooremaa) ja Aive
Tamme. Uueks volikogu esimeheks valiti
Peep Põdder ja vallavanemaks Aare Olgo
(mõlemad Keskerakond).
Volikogu esimehe, vallavanema ja
abivallavanemate umbusaldamise algatasid 12 volikogu liiget eelmisel, 17. detsembril toimunud istungil. Volikogu
liikme Peep Põdderi sõnul genereerib
Aivar Kokk hoogsas tempos lennukaid
ideid, mis on iseenesest päris head, ent
ei arvesta valla rahakotiga. Asju pole ka
tähtsuse järjekorda seatud. „Jõe tänavale promenaadi rajamine on küll tore
mõte, aga kui Jõgeva sõidetavaim tänav,
Suur tänav on auklik, siis on prioriteedid paigast ära. Ka see, kui spordikeskuse Virtus juures oleks hokiväljaku ja
kiiruisurajaga jäähall, oleks väga vahva,
aga olulisem on siiski, et Jõgeva põhikoolil oleks koht, kus kehalise kasvatuse
tunde läbi viia,“ sõnas Peep Põdder. Ta
tõi välja veel selle, et otsuseid on viimasel ajal tehtud kitsas ringis, nii et infosulgu on peale opositsiooni esindajate jäetud ka osa koalitsiooni saadikuid.
„Näiteks sellest, et Jõgeva kruusaauk
maastikurattaraja ehitamise nimel vastu
talve segi songitakse ja lapsed kelgurõõmudest ilma jäetakse, ei teadnud opositsioon midagi. Ja kui küsisime, kes sellise
ideega välja tuli, ei tahtnud keegi seda
omaks võtta,“ ütles Peep Põdder.
Tema sõnul oli vallajuhtide umb-

usaldamise peamiseks ajendiks siiski
abivallavanema Terje Rudissaare käitumine: tema tõttu tekkis volikogu istungitel piinlikke momente (märkimisväärseim neist nn õunaussi luuletuse juhtum)
ning tagatud polnud ka töörahu vallamajas. Põdder kinnitas, et kui koalitsioon
oleks opositsiooni nõu kuulda võtnud ja
Terje Rudissaare abivallavanema ametist tagandanud, poleks nelja vallajuhi
umbusaldamiseni ilmselt jõutudki.
Sõna said ka umbusaldatavad. Aivar
Kokk kinnitas, et on suuri projekte käivitanud usus, et need muudavad Jõgeva
atraktiivsemaks paigaks. Projektide käivitamisega tuli tema sõnul kiirustada, et
mitte lasta käest võimalust ettevõtmisteks projektiraha hankida. Aivar Kokk
märkis, et võimu vahetumine on poliitikas tavaline nähe ja tema rusikat taskus
ei hoia. Ta lubas, et isegi juhul, kui teda
ei umbusaldata, taandub ta volikogu esimehe kohalt.
Aivar Koka ja Terje Rudissaare
umbusaldamise poolt hääletas 15 volikogu liiget, Tiit Lääne ja Aive Tamme
umbusaldamise poolt 14 volikogu liiget.
Volikogu uue esimehe kohale seati üles
kaks kandidaati: Peep Põdder ja Raivo
Põldaru. Salajasel hääletusel sai Jõgeva
haigla juht Põdder 15 häält ja osutus
valituks.
Vallavanema kohale esitati samuti
kaks kandidaati: Aare Olgo ja Tiit Lääne.
14 häälega osutus valituks Olgo, kes juhtis Jõgeva valda ka eelmistest valimistest
kuni möödunud aasta mai lõpuni. Võimu kaotanud koalitsiooni algatatud projektide kohta ütlesid Aare Olgo ja Peep
Põdder, et need tuleb üle vaadata ning siis

otsustada, millises mahus on mõistlik
neid ellu viia. „Oluline on arendada valda tervikuna, areng ei peaks olema vaid
Jõgeva linna keskne,“ lisas Peep Põdder.
Nüüdseks on Jõgeva valla juhtimiseks sõlminud koalitsioonilepingu
Keskerakond, Reformierakond ja sõltumatud saadikud. Oluliste punktidena
on seal välja toodud näiteks esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine Jõgeva
haigla juurde, Jõgeva põhikooli juurde
spordihoone rajamine, Virtuse spordikeskuse ja Kuremaa lossi renoveerimine, Jõgeva Suure tänava renoveerimine, Jõgeva linnasüdame arendamine ning
Vana-Jõgeva külla kergliiklustee, samuti
vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine.
Kuna Aivar Kokk andis volikogu
istungi järgsel päeval positiivse koroonaproovi, tuli kõigil istungil osalenutel, sealhulgas mitmel vallaametnikul,
ajakirjanikul jne, jääda lähikontaktsena eneseisolatsiooni. Ka vallavalitsuse
ametnikud tuli saata kodukontorisse,
sest endine volikogu esimees oli istungieelsetel päevadel viibinud ka vallamajas. Kahjuks tuligi veel mitmel inimesel vastu võtta teade positiivsest
koroonaproovist.
Vallavolikogu pidas 25. jaanuari
istungi veebipõhiselt. Ametisse kinnitati
uus vallavalitsus ja võeti taas ette umbusaldushääletus. Volikogu aseesimehe
Andrei Fedossovski suhtes umbusaldamise algatamise avalduse andis 17. jaanuari
istungil üle Peep Põdder.
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1. Valla alevikesse 112
telefoniputkade paigaldamine
Telefoniputkad, millel on raadioside otseühendus häirekeskusega, aitaksid teavitada operatiivset sekkumist vajavatest
sündmustest ka olukorras, kus inimesel
puudub telefon või mobiilside ei toimi.
2. Jõgeva Kooli tänava
korrastamine
Sellel väikesel tänavalõigul on palju
suuri auke, mida küll aeg-ajalt täidetakse, ent varsti on olukord jälle endine.
Kuna peatselt hakatakse Kooli tänavale
paigaldama uut valgustust, oleks mõttekas tee enne korda teha.
3. Palamuse Kaare areenile
uue asfaltkatte paigaldamine
Kaare areen leiab suviti tihedat kasutamist tänavakorvpalliväljakuna, ent selle asfaltkate on krobeline ja liiga suure
kaldega. Kui plats saaks uue sileda katte,
saaks seal läbi viia nii välistreeninguid
kui ka väiksemaid tänavakorvpallivõistlusi.
4. Kaarepere rahvamaja koridoride ja kabineti renoveerimine
1936. aastal ehitatud Kaarepere rahvamaja on vähehaaval, aga järjekindlalt
renoveeritud. Et hoone saaks täies mahus uuendatud, on vaja värskendada
veel üks kabinet ja kaks koridori. Kaasajastamist vajab ka mõne ruumi elektrisüsteem.
5. Garderoob-nagide
ehitamine Kuremaa lossi
Lossi praegused garderoob-nagid ei
sobi kokku mõisahoone interjööriga.
Uued esteetilises mõttes sobivamad
garderoob-nagid on ratastel ning neid
saab vastavalt vajadusele teisaldada.
6. Laste mängupargi
rajamine Sadalasse
Sadala avalik mänguväljak on rajatud 2000. aastate alguses ning sealsed
atraktsioonid on iganenud ja amortiseerunud. Mänguala soovitakse
täiendada tasakaalumeele arendamist,
turnimisoskusi ja tervise edendamist
toetavate elementidega.
7. Madalseiklusraja väljaehitamine Jõgeva Piiri parki
Piiri park on populaarne paik liikumisharrastuseks. Madalseiklusrada aitaks
muuta selle laste füüsilise arendamise
seisukohalt veelgi mitmekülgsemaks ja
atraktiivsemaks.
8. Madalseiklusraja väljaehitamine Kuremaa terviserajale
Kuremaa terviserada on populaarne
paik, ent vajaks juurde mitmekülgseid
elemente kogu perele. Madalseiklusraja
läbimine annab hea füüsilise koormuse,
tagab sirge rühi ning õpetab ületama nii
füüsilisi kui ka psühholoogilisi raskusi.
9. Madalseiklusraja väljaehitamine Kuremaa järve randa

Seiklusrada pakub nii kohalikele noortele kui ka suvistele rannakülastajatele
võimalusi lihtsamaks sportlikuks tegevuseks. Kuna spordihoone, park ja järv
asuvad lähestikku, moodustavad need
justkui ühtse terviku, pakkudes võimalust erinevate liikumisviiside harrastamiseks.
10. Kuremaa miniareena
kaasajastamine
Kuremaa on väga hea koht spordilaagrite ja treeningute läbiviimiseks,
ent sealne miniareena on muutunud
kasutamiskõlbmatuks. Kaasajastatud
väliväljak aitaks pakkuda paremaid
treeningutingimusi ning konkureerida
teiste spordibaasidega.
11. Tormasse avaliku
ujumiskoha rajamine
Tormas on olemas osaliselt kinni kasvanud veekogu, mille saaks puhastada
ning mille äärde rajada ujumis- ja vaba
aja veetmise koha, kus oleksid riietuskabiinid, ujumissild, ohutustarvikud,
grillimiskoht ja varikatusega istumiskoht.
12. Torma välikorvpalliväljaku rekonstrueerimine
Torma spordihoone juures asuvale välikorvpalliväljakule on vaja paigaldada
nüüdisaegne kate. Praegu on platsil
mängimine ohtlik, kuna asfalt on pragunenud ja ebatasane. Väljaku korda
saamine parandaks oluliselt nii kooliõpilaste kui ka ümberkaudsete elanike
sportimisvõimalusi.
Kaasava eelarve hääletusel võivad
osaleda kõik vähemalt 16-aastased
vallakodanikud. Iga vallaelanik saab
hääletada kolme ettepaneku poolt.
Hääletamine toimub elektrooniliselt
volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletamisel osaleja saab VOLISesse sisse
logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
Vallavalitsuse kantseleis ja teenuskeskustes toimub jaoskonnahääletus.
Kohapeale tulles on vaja kaasa võtta
isikut tõendav dokument (ID-kaart,
juhiluba, pensionitunnistus, õpilaspilet
vms), jaoskonnahääletuse aitavad läbi
viia kantselei või teenuskeskuse töötajad. Seoses koroonaviiruse levikuga
tuleb jaoskonnas hääletamise kohta
jälgida informatsiooni valla kodulehelt või küsida infot telefoni teel.
Kaasava eelarve rahvahääletus on
salajane. Hääletamise pingerida on avalik kuni 31.01.2021.
Hääletuse tulemus on vallavalitsuse
jaoks siduv. Ellu viiakse vähemalt kaks
ettepanekut. Esmajärjekorras enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et see
ei asu võitnud ettepanekuga samas asustusüksuses. Kui kaasava eelarve kogusumma, mis 2021. aastal on kokku 30
000 eurot, võimaldab ellu viia rohkem
kui kaks ettepanekut, viiakse need ellu
vastavalt üldisele paremusjärjestusele.
Lisainfot saab vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhatajalt
Triin Pärsimilt (tel 776 6536 või 5450
1711; e-post triin.parsim@jogeva.ee).
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Valla 2020. aasta
teod on selgunud
Valla 2020. aasta teo tunnustuse saajad on selgunud. Aasta teo tiitli pälvivad Jõgeva osaühing Softcom, kes suutis koroonaviiruse leviku ajal käivitada operatiivselt näomaskide ja teiste isikukaitsevahendite tootmise,
MTÜ tantsustuudio Cestants, kes korraldas kahepäevase tantsuvõistluse
Cestants Jõgeva Dancestar, ning osaühing Ämblik, kes korraldas Torma
mõisakompleksis ööbazaari.
Aasta teo nominatsiooniga otsustati tunnustada viit tegu: vaateplatvormiga kirikutorni rajamist Jõgevale (EELK Jõgeva kogudus), Coop
Jõgeva uue poe avamist Sadalas (Jõgeva majandusühistu), Sadukülla 140
puu istutamist (eestvedaja OÜ Härjanurme Mõis), Sadala rahvamaja fassaadi uuendamist (MTÜ Sadala Külade Selts) ja Struve kaare punkti tähise avamist Aruküla mäel (KP Arendus MTÜ). Aasta teo tiitli saajatele
kingitakse valla sümboolikaga kell, nominente tunnustatakse aukirjaga.
Aasta teo tegijaid on seni tunnustatud vallavolikogu esimehe ja vallavanema vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Seda tehakse ka tänavu, kui olukord
võimaldab sellist sündmust korraldada.
Aasta teo kandidaate oli ühtekokku 16 ja rahvas sai internetihääletusel
sõna sekka öelda.

Korterelamute õuealade
korrastamiseks saab
taotleda toetust
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Osaühingus Softcom käivitati kohe koroonaviiruse leviku alguses näomaskide ja
teiste isikukaitsevahendite tootmine. FOTO: PRIIT PETTAI

TASUB TEADA

Vallavalitsus viib läbi sotsiaalvaldkonna rahuloluküsitluse
Küsitlusega soovime teada, kuidas olete oma kogemuse põhjal rahul
sotsiaalosakonna teenuste, toetuste ja lastekaitse valdkonna tööga. Rahuloluküsitlust on võimalik täita nii paberkandjal kui ka veebikeskkonnas, küsitlus on leitav valla kodulehel www.jõgeva.ee. Paberkandjal
ankeete on võimalik saada piirkonna sotsiaalhooldustöötajatelt, raamatukogudest ning Palamuse ja Torma teenuskeskusest. Ootame ka ettepanekuid arendustegevuseks.
Küsitlus on anonüümne. Küsitlusele saab vastata 28. veebruarini 2021.
JVT

Hajaasustuse programmi 2021.
aasta taotlusvoor on avatud
1. veebruar–1. aprill.
Palume esimesed nõustamised teha telefoni või e-posti teel. Vallamajja ootame
nõustamisele veebruarikuu teisel poolel.
TEAVET JAGAVAD:
Pille Soots, tel 776 2451
pille.soots@jogeva.ee
Taimi Eesmäe, tel 5336 6520
taimi.eesmae@jogeva.ee
Tiina Leeben, tel 525 4960
tiina.leeben@jogeva.ee
Triin Pärsim, tel 5450 1711
triin.parsim@jogeva.ee

FOTO: LIINA
LAURIKAINEN-PÄRI

õgeva valla vähemalt nelja korteriga
korteriühistud saavad taotleda toetust oma õuealade korrastamiseks.
Kaks või enam kõrvuti asetsevat korteriühistut võivad esitada ka ühise taotluse.

piirete või prügimajade ning muude
hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;
3. 600 eurot punktides 1 ja 2 nimetatud
töödega seotud projekteerimiseks.

Toetust saab taotleda
1. teede ja parkimisplatside renoveerimiseks, laiendamiseks ning ehitamiseks;
2. sadevete ärajuhtimise süsteemide
renoveerimiseks ja ehitamiseks;
3. mängu- ja spordiväljakute renoveerimiseks ja rajamiseks;
4. jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide
piirete või prügimajade ning muude
hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;
5. punktides 1–4 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.
Kui Jõgeva linna korteriühistutel oli
võimalik elamu õueala korrastamiseks toetust taotleda ka varem, siis nüüd laienes see
õigus Jõgeva valla teistelegi piirkondadele:
Jõgeva vallavolikogu kehtestas mullu novembris korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise ühtse korra. Toetust
makstakse valla eelarvest ning selle saamise võimalus kogu vallas toetab piirkondade
tasakaalustatud arengut.
Toetuse taotlemiseks ei pea üldjuhul
olema esitatud ehitusteatist või väljastatud
ehitusluba, piisab n-ö hinnastatud ideest
ehk kavandist ja selle elluviimiseks küsitud
hinnapakkumisest. Teede, parklate ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul eeldatakse siiski geoaluse ja projekti olemasolu.
Kui Jõgeva linnas kehtis põhimõte, et
õuealade toetust anti taotlemise järjekorras ning raha lõppedes lõpetati ka taotluste vastuvõtt, siis uus kord näeb ette, et

Toetuse määr on kuni 50 protsenti
tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui
1. 3000 eurot teede ja parkimisplatside
ning sadevete ärajuhtimise süsteemide
ehituseks ja renoveerimiseks;
2. 1000 eurot mängu- ja spordiväljakute,
jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide

taotlused tuleb esitada kindlaks tähtajaks,
misjärel hakatakse taotlusi sisuliselt hindama. Nõudmistele vastavaid taotlusi hindab
vallavolikogu eelarvekomisjon, kes võtab
arvesse tööde vajalikkust ning tegevuste
ja kulude põhjendatust, korterelamu jaoks
laheneva kitsaskoha olulisust, taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta ning
valla eri piirkondade võrdse toetamise
printsiipi.
Kõik kavandatavad tegevused tuleb
ellu viia hiljemalt taotluse esitamise järgse
kalendriaasta 15. novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustusega
rajatiste puhul peab vallavalitsus olema
selleks ajaks ka rajatise kasutamisega nõustunud.
Kui suur saab olema 2021. aastal korterelamute õuealade korrastamise toetuste
kogusumma, see sätestatakse valla eelarves.
Täiendavate küsimuste korral pöördu
Jõgeva valla- ja maastikuarhitekti poole
(776 6535 või 525 2045; liisa.lumi@jogeva.
ee).
LIISA LUMI

valla- ja maastikuarhitekt

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
12. JAANUARI ISTUNGIL
1. Kehtestati Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse teenuste hinnad.
2. Määrati Ralf-Eric Viitmanile toetus
Eesti noorte meistrivõistlustel sumos
U12 vanuseklassis 2. koha saavutamise eest.
3. Määrati Kuremaal Jõgeva vallale kuuluva kaalumaja teenindamiseks vajalik
maa ning Kuremaal, Laiusel, Sadukülas
ja Härjanurmes moodustatud katastriüksustele sihtotstarve.
4. Kooskõlastati Ookatkule rajatava
puurkaevu asukoht.
5. Anti ehitusluba puuraukude rajamiseks Jõgeva linna Staadioni 6 ning
Kaiaverre päikeseelektrijaamade rajamiseks.
6. Otsustati keelduda Reklaamtreiler
OÜ-le reklaami paigaldusloa andmisest, kuna soovitud ajal käivad
keskväljaku ehitustööd ning reklaami
pole võimalik paigaldada.
7. Kinnitati Palamusel asuva endise lasteaiahoone võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks Hanno
Kiik.

8. Võõrandati Sadukülas asuv Mõisavahe
tee 17 kinnistu nurjunud enampakkumise järgselt avaldatud kuulutuse peale laekunud pakkumise esitajale.
9. Muudeti Jõgeva valla kultuuri- ja
noorsootöö valdkonna aastapreemiate
määruseid.
10. Määrati 1. jaanuarist kuni direktori
ametikoha täitmiseni Jõgeva raamatukogu direktori kohusetäitjaks kultuuri- ja noorsootöönõunik Eva-Kristi
Hein.
15. JAANUARI ISTUNGIL
1. Anti luba 12. veebruaril, 12. märtsil
ja 9. aprillil kell 9–16 Jõgeva kultuurikeskuse ümber laada korraldamiseks.
2. Kinnitati konkursi Jõgeva valla aasta
tegu 2020 tulemused.
3. Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse aastainventuuri komisjoni ettepanekul
varade üleandmine ja mahakandmine.
4. Anti kasutusluba Jõgeva linnas Pargi
tänaval asuvale sademeveetorustikule.
5. Anti ehitusluba Palamusel asuva laohoone lammutamiseks ja kaupluse
ümberehitamiseks.

6. Anti tee ehitusluba Jõgeva linnas Jõe
tänava rekonstrueerimiseks ning
Siimusti jalgratta- ja jalgtee pikenduse
ehitamiseks.
7. Kinnitati nurjunud enampakkumise
järgselt esitatud pakkumine Palamusel
asuva põllumajandusliku maa rendile
andmiseks Paunvere Agro OÜ-le.
8. Kiideti heaks ja esitati volikogule
eelnõu Kaarepere 23 korteriühistule
tehnorajatise üleandmiseks ja isikliku
kasutusõiguse seadmiseks.
9. Anti mittetulundusühingule Jõgeva spordiklubi Noorus-96 kümneks
aastaks tasuta kasutusse osa Jõgeva alevikus asuvast Linnumetsa 28
katastriüksusest jalgpalliväljaku kasutamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks.
10. Anti projekteerimistingimused Jõgeva
linna Suvila tänavale elamu ehitamiseks.
11. Kinnitati Jõgeva valla 2021. aasta
kaasava
eelarve
ettepanekute
hindamistulemused.
JVT
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Seitsekümmend aastat Kuremaal elanud
Linda Helm tähistas sajandijuubelit
14. jaanuaril sai saja-aastaseks
Linda Helm. Juubilar on pärit Laiuse külje alt Mõisakülast,
ent Kuremaal on ta elanud juba
70 aastat. Ta oli aastakümneid
laohoidja, algul ka veepumpaja.
Toruveega olid tollal Kuremaal
varustatud ainult loss, meierei,
laut ja sepikoda ning Linda pidi
käima nende vahet nuppe vajutamas ja kraane keeramas.
Linda on jätnud oma jälje ka
Kuremaa kultuuritegemistesse:
ta laulis kuusteist aastat (1983–
1999) sealses naisansamblis. Ta
on ka Kuremaa kultuuriseltsi
Jensel asutaja- ja auliige. Seltsi
nimel juubilari õnnitlemas käinud Eili Rajapuu ja Vello Pütsep
lubasid, et suvel soojemal ajal tuleb seltsi naisansambli praegune
koosseis Lindale tema koduaeda
sünnipäevalaulu laulma. Linda
Helm polnud Vello Pütsepa aadressil kiitusega kitsi: „See Vello on
ikka väga tegus mees, pani Kuremaal kultuurielu käima ja hoolitses, et meil esinemisi oleks, ning
mitte ainult siin, Kuremaal, vaid
ka kaugemal. Kui Vellot poleks
olnud, oleksime ainult kodus loomi talitanud,“ sõnas juubilar.
Ta kasvatas koos abikaasaga
üles neli poega. Üks poegadest,
Olev, on juba siitilmast lahkunud, Taivo, Sulev ja Ivo aga emale endiselt toeks. Ivo pere elabki
Lindaga praegu koos. Lapselapsi

Oskar Lutsu
huumoripreemia
Jõgeva Vallavalitsus ja Palamuse Kultuur kuulutavad välja
avaliku konkursi Oskar Lutsu
huumoripreemia 2021. aasta
kandidaatide leidmiseks.
Konkursi eesmärk on
ergutada ja avaldada Jõgeva valla rahva poolehoidu ning toetust kirjutavatele humoristidele
ning näitlejatele. Preemia antakse igal aastal ühele inimesele
või loomingulisele kollektiivile,
kes on eelmise aasta jooksul
rahvast enim naerutanud.
Ettepanekuid
järgmise
huumoripreemia saaja kohta
saab esitada e-posti aadressil:
ehtel.valk@palamusekultuur.
ee või paberkandjal Palamuse
rahvamajja
või
Jõgeva
Vallavalitsuse kantseleisse, Suur
tn 5, Jõgeva.

Kandidaadi esitajal palume
ka lisada lühike põhjendus,
miks just see inimene peaks
nimetatud preemia saama.
Ettepanekuid saab esitada
19. veebruarini 2021.

Linda Helm oma sajandal sünnipäeval koos poegade Sulevi, Taivo ja Ivoga. FOTO: RIINA MÄGI

on juubilaril üheksa, lapselapselapsi aga nii palju, et nende kokkuarvamisega jäädi isegi mitmekesi
jänni. Tore oli aga tõdeda, et juubilaril on juba ka üks lapselapselapselaps.
Linda Helm on ikka olnud
tervislike eluviiside pooldaja. Ta
pole näiteks elu jooksul ühtegi
pitsi viina joonud. Praeguse tervisliku seisundi kohta ütles ta

naljatamisi: „Olen nagu traktor,
kõik osad vajavad määrimist.
Ning kuulmine ja nägemine võiksid paremad olla. Mul on näiteks
virnade viisi fotoalbumeid, mida
vaadates oleks tore möödunut
meenutada, aga silmad ei lase.“
Ent juubilari hääl on endiselt
vali. Eili Rajapuu sõnas, et talle jäi
Linda algusest peale meelde just
oma valju hääle poolest. Kui tema

ühes lossipargi servas midagi
rääkis, oli see pargi teises otsaski
kuulda.
Juubilari käisid tähtsal päeval õnnitlemas vallajuhid, aga ka
kohaliku pensionäride ühenduse,
maakondliku pensionäride ühenduse ja Kuremaa lossi esindajad.
Posti teel tuli õnnitlus ka Eesti
Vabariigi presidendilt.
RIINA MÄGI

Veebruar on muuseumite kuu
Veebruaris toimub Kultuuritee
muuseumite kuu, millest võtavad
osa kõik Jõgevamaa muuseumid,
lisaks Eesti Rahva Muuseum,
Jääaja Keskus ja Eesti Piimandusmuuseum.
Kultuuritee kontseptsiooniga tuli Jõgevamaa turismimessil
Tourest esimest korda välja aasta
tagasi. Kultuuritee on läbi Jõgevamaa kulgev turismimarsruut.
Kui alustada liikumist Jõgevamaa suunas Tartust Eesti Rahva
Muuseumi juurest, saab esimesena uudistada Peipsi-äärset vanausuliste külaelu ning eripärast
kultuuri, sõita samal postiteel,
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mida mööda liikusid kunagi riigivalitsejad teekonnal Peterburist
Euroopasse, uurida meie esivanemate asustuse jälgi, nautida
eripalgelist loodust ning saada
osa mõisaromantikast. Kultuuriteel on mugav kulgeda Navicupi
kaardi abil.
Veebruarisse jäävad nii sõbrapäev, vastlapäev, EV 103 kui
ka koolivaheaeg. Kui suuremad
muuseumid on avatud igapäevaselt, siis osaleb ka muuseume,
kes ennast Kultuuritee kampaania raames ekstra mõneks
päevaks avavad. Leia põnevad
töötoad, eripakkumised, sünd-

mused ja kontserdid Kultuuritee
kodulehelt!
Jõgeva valla muuseumitest
võtavad osa Palamuse muuseum,
Betti Alveri muuseum, Jõgewa
Militaarmuuseum (avatud 23.–
28.02) ning Paduvere talumuuseum (avatud 20. ja 21. ning 27.
ja 28. veebruaril kell 12–16).
Kõige suurem uus üllataja Jõgevamaalt tuleb Avinurmest Mustvee vallas, kus on tegevust alustanud veebimuuseum Avinurme
Ajavakk.
Kultuuritee ootab huvilisi
kulgema koos pere või sõpruskonnaga, et saada osa rikkast

kultuuripärandist, mis on meid
kõiki tänapäeva toonud! Ka koolidel on hea võimalus kohalikke
muuseume külastada. Broneerimisel kasuta salasõna „Kultuuritee“.
Soovitame laadida telefoni
Navicupi äpp ja tutvuda sealse
Kultuuritee kaardiga.
Vaata lähemalt:
kultuuritee.ee/muuseumitekuu
www.facebook.com/Kultuuritee
EVELI JÜRGENSON

Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse turismiarendusjuht

WC-pott ei ole prügikast!
Kanalisatsioonitorud on mõeldud selleks, et
juhtida ära vett, reovett ning tualettpaberit. Kõik muu tekitab kanalisatsioonitorustikus ummistusi – rasvad ning õlid muutuvad
tahkeks, ja näiteks salvrätikud tekitavad kanalisatsioonitorustikku tihke tropi. Ummistused takistavad reovee edasivoolu torustikus ning seetõttu tungib reovesi välja kõige
madalamatest kohtadest nagu keldrid ja kaevud. Nii satubki reovesi kõnniteedele, sõiduteedele ning aedadesse. Ummistuste ning
nende tagajärgede likvideerimine on kulukas
ja aeganõudev.
MIDA SAAD TEHA SINA?
Veendu, et kanalisatsiooni satub ainult vesi ja
reovesi ning tualettpaber.
Viska prügi prügikasti! Hügieenisidemed, kondoomid, klaasikillud jne. WC-s/
vannitoas võiks olla prügikast, et ei tekiks
probleemi, kuhu prügi panna. Muutke harjumust visata vetsupotti köögipaberit ning
pabertaskurätikud. Need jäätmed võib visata vabalt biojäätmete kotti. Kui WC juhtub
ummistuma, siis esimese päästevahendina
kallake WC-potti kuuma vett ning kasutage
kummist pumpa. Keemilised torupuhasta-

jad on küll tõhusad, aga sisaldavad tihti väga
mürgiseid kemikaale. Neid kemikaale ei ole
alati võimalik lõpuni veest välja puhastada.
Õigesti käitudes astute tubli sammu puhtama
keskkonna poole.
Ohtlikud jäätmed (aegunud ravimid, kemikaalid, happed, lahustid jne) kahjustavad
tervist ja keskkonda!
Seetõttu ei tohi neid mingil juhul visata
kanalisatsiooni, panna prügikasti, põletada
ega loodusesse paigutada!
Ohtlike jäätmete kogumispunktid leiad
kergelt bensiinijaamadest.
Vii jäätmed õigesse kohta. Lisaks ohtlike
jäätmete kogumispunktidele saad ravimid
viia apteeki.
Ravimiseaduse alusel on apteekidel kohustus tasuta vastu võtta iganenud või kasutuseta jäänud ravimeid.
Vanad patareid vii selleks ettenähtud
kohta. Vastava märgistusega kastid leiad
nii suurematest kaubanduskeskustest kui ka
elektroonikapoest.
Söögitegemisel tekkinud õlil ning rasval
lase jahtuda. Seejärel kogu see kokku turvaliselt suletavasse anumasse ning viska prügikasti. Samas võid sellele lisada pähkleid ja

seemneid ja saad lindudele maitsva söögi!
ÄRA VISKA WC-POTTI
•
vatitikke
•
hügieenisidemeid
•
meigieemalduspatju
•
mähkmeid
•
tampoone
•
kilekotte
•
kommipabereid
•
pakendeid
•
plastikesemeid
•
juuksekarvu
•
kunsthambaid
•
kondoome
•
ravimeid
•
luid, rasva, kohvipaksu
•
muid toidujäätmeid
•
majapidamispaberit
•
närimiskummi
•
klaasikilde
•
tuletikke
•
žiletiteri
•
mänguasju
•
vanu kemikaale
Eesti Vee-ettevõtete Liit

Karikakra mudilased naudivad talverõõme suusarajal. FOTO: ERAKOGU

Uued võimalused
lasteaia õuealal
Eelmisel aastal sai Karikakra lasteaed vallavalitsuselt loa lasteaiaga piirneva pargiala kasutusele võtmiseks. Sügisel sai aed
ümber ja esimesed sporditegevused võisid alata. Lastele pakkus lusti suuri ringe joosta ja
end puude vahel vabalt tunda.
Eelarve vahenditest hankisime kümme paari suuski ja
suusasaapaid. Tänaseks on kõik
tähemärgid olnud meile soodsad: lund on piisavalt ja lapsed
saavad üle mitme aasta suusatada. Jõgeva spordikeskuse
juhataja Priit Toru on alale sisse
ajanud suusaraja.
Lastelt nõuab uue oskuse
õppimine eneseületust ja hakkamasaamine innustab. Hea
on kuulda, kui lapsed hõiska-

vad: „Sain hakkama, tegin täna
kolm ringi!“
Lasteaia personalil on juba
hulk mõtteid, kuidas seda ala
veel kasutada, et mitmekesistada õuesõppe tegevusi ning
luua lastele võimalusi aktiivseks
liikumiseks. Saab paigaldada
madala seiklusraja, korraldada
orienteerumismänge,
rajada
loodusraja ning külvata lillemuru. Üheks unistuseks on
statsionaarne multšitud jooksuja suusarada.
Loodame, et lähimas tulevikus saab teoks uusi võimalusi
pakkuv õuesõppe- ja spordiala.
AIMUR SÄÄRITS

liikumisõpetaja

ÄRA VISKA ASJA(TA)
ÄRA kampaania
Uuskasutuskeskus väga tänab
Jõgeva valla elanikke, kes külma trotsides tõid oma asju ja
esemeid. Kaubik sai kenasti
täis ning tänaseks on annetused sorteeritud. Hea meel, et
inimesed pidasid kinni nende
palvest tuua terveid, puhtaid ja

FOTO: ERAKOGU

korralikke asju. Toodud asjad
ja esemed suunati uuele ringile.
Seega oleme kõik koos teinud
keskkonnale head.
Uuskasutuskeskus külastab
taas Jõgeva valda kevadel,
aprillis või mais. Täpsem teave
ilmub, kui aeg kokku lepitud.
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja
nende vanemaid!

Õnnitleme
jaanuarikuu juubilare!

TEATER, KINO, MUUSIKA
29.01 kell 19 Sulbi külateater etendusega „Kae kos pandse
plõnni“ Torma rahvamajas. Pääs teatrisse 5 eurot koha
broneerimisega telefonil 5343 4742.
05.02 kell 19 J. S. Bachi klahvpillikontserdid Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerivad pianist Irina Zahharenkova ja
kammerorkester ME103. Kavas klaverikontserdid
D-duur ja d-moll. Brandenburgi kontsert nr. 5. Pilet 10/12
eurot.
11.02 kell 19 sõbrapäeva kinoõhtu Palamuse rahvamajas
23.02 kell 16 vabariigi aastapäeva kontsert Kaarepere
rahvamajas. Esineb Duo Marta/Romet.
Lisainfo Palamuse Kultuur, 5306 0460.
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Üleskutse Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi (keskkooli) vilistlastele ja
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endistele õpetajatele-töötajatele

01.02–28.02 Kultuuritee muuseumite kuu.
kultuuritee.ee/muuseumitekuu
13.02 kell 12 vastlapäev Palamuse laululava pargis.
Lumelinna ehitamine, jäädisko, saanisõit, vastlamängud.
Lisainfo Palamuse Kultuur, 5306 0460.
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30. jaanuarini on Jõgeva raamatukogu lasteosakonnas avatud
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilastööde näitus.
Õpilasi juhendas õpetaja Auli Kumel.
30. jaanuarini saab Betti Alveri muuseumis vaadata Koidu
Lauri maalinäitust „Eilsed suved“.
31. jaanuarini on Palamuse muuseumis avatud tulmenäitus.
31. jaanuarini saab Jõgeva kultuurikeskuses vaadata Ülle
Ottokari näitust „Vahepeatus“.
3. veebruarist 30. märtsini on Palamuse muuseumis avatud
Katre Arula näitus „Rõivad räägivad 2“.
10. veebruarini on Jõgeva raamatukogus väljas Moskva
akvarellisti Anna Stepanova näitus „Lilled Annalt“. Näitus on
jõudnud Jõgevale akvarelligalerii Kala vahendusel.
15. veebruarini on Jõgeva raamatukogus Kuremaa käsitööringi näitus. Vaadata on kauneid nahast esemeid, pärlpunutud
ehteid, vilditud esemeid, salle, kindaid ja õnnitluskaarte.
Mõned tööd on ka müügiks. Näputööde autorid on Evi
Kuslap, Anu Lippur, Eili Rajapuu, Ljubov Prussakova, Kaire
Kaha, Reet Aluoja, Erika Jõgi, Ülle Annuk ja Tuijo Küüts.
28. veebruarini saab Jõgeva spordihoone Virtus fuajees näha
Jõgeva kunstikooli õpilaste lõputööde näitust.

Eha Aruväli			

80

Aarne Järv			

80

Elvi Metsand			

80

Külli Näkk			

80

Alexandra Shtaynbakht

80

Juhan Telgmaa			

75

Arvi Erusk			

75

Anne Raja			

75

Matti Braun			

75

Sirje Kama			

75

Enn Oja			

75

Ene Sadulsepp			

75

Tiiu Nõgene			

75

Aita Kuusik			

75

SPORT
31.01 kell 13 Palamuse suusasprint gümnaasiumi staadionil. Lisainfo Palamuse Kultuur, Toomas Klaarman 527 7627
toomasklaar@gmail.com.

KOGUDUSED
31.01, 07., 14., 21., 28.02 kell 11 jumalateenistused
Jõgeva koguduses.

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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8. veebruaril kell 18 alustab Palamuse muuseumis õpetaja
Lauri puitmööbli restaureerimise kursus (40 tundi, 100 €).
Info ja registreerimine Janek Varblas, tel 5560 2004.
12. veebruaril kell 9–16 Jõgeva laat Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad, käsitöö.
Info tel 5805 1915. Olete oodatud!
Uus vaateplatvormiga kirikutorn (Turu 2A) külastajatele avatud
24.02–27.02 kell 13–16.

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

Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja
lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras.
Hingehoidja töö eesmärk on olla kannatavale/
kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja
veendumustest lähtuvalt.
Hingehoidlikus abis püütakse toetada tasakaalu
saavutamist, et inimene võiks kogeda võimalikult
terviklikku elu.
Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest,
õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise
kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata
inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi
tähendust oma elus kui tervikus. Hingehoidja võitleb
lootuse eest lootusetuse vastu.
Eelkõige tähendabki hingehoid inimesele tema
olukorras toeks olemist ja seda konkreetsest inimesest
ja tema tõekspidamistest lähtuvalt.
Võta ühendust telefonil 5309 2755 igal kolmapäeval
kell 15.00–17.00.

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

08.01.2021

Leni Tähnas			14.01.2021

Armsad Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi (Palamuse
keskkooli) vilistlased!
Palamuse
keskkooli
loomisest möödub tänavu
kuuskümmend viis aastat.
Seoses
sellega
tahame
sügiseks
kihelkonnakoolimuuseumi ärklisaali üles
panna näituse keskkooli puudutavatest fotodest, dokumentidest, esemetest ja koolimälestustest.
Kuna muuseumi ega ka
kooli käsutuses pole sellist
materjali just ülearu, vajame
näituse koostamiseks laiema
avalikkuse kaasabi.
Palume teil oma mõtted kirja panna ning saata
hiljemalt 15. maiks aadressil evelyn@palamuse.edu.ee.
Kirjutise vorm ja maht on
vaba. Tekstile lisada kindlasti
oma nimi (ka neiupõlvenimi) ja kooli lõpetamise aasta.
Ühtlasi palume luba teie kirjapandut võimaluse ja sobivuse

korral avaldada kooli juubeliks väljaantavas kogumikus.
Neil, kel sobivaid näituseeksponaate pakkuda, palume need tuua hiljemalt 15.
maiks Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi või Palamuse
O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi.
Kõik materjalid tagastatakse omanikele pärast näituse
lõppemist. Fotod ja dokumendid saab vajadusel kohe tagasi.
Täname ette!
AILI KALAVUS

Palamuse O. Lutsu
kihelkonnakoolimuuseumi
muuseumipedagoog
EVELYN MERUSK

Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi huvijuht

Lisainfo: Aili.Kalavus@palamusemuuseum.ee;
evelyn@palamuse.edu.ee

Ootame oma kooliperre initsiatiivikat ja säravat

ÕPIKESKUSE JUHTI,
kes lisaks haridustehnoloogia valdkonnale
tunneb haridusprojektide hingeelu ja
tahab luua inspireeriva keskkonna õppijatele.
Täpsem info kooli kodulehel või tel 53067628.
Kandideerimistähtaeg 5. veebruar 2021.

Hingehoidlik tugi

6. veebruaril algusega kell 10 kultuuriseltsi Jensel käsitööringi
töötuba Kuremaa lossis.
Naiste kergete rõivaste lõigete modelleerimine ja õmblemine.
Töötoa kestus 18 akadeemilist tundi kolmel laupäeval.  
Täpsem info ja registreerimine tel 503 5694.
Kohtade arv on piiratud!
Õmblusmasinate ostu toetas Kohaliku Omaalgatuse
Programm.

Adeele Hermiine Aunap		

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Väino Siimann		
Aivo Kuusik		
Helmi Tõnissoo		
Elmar Arumets		
Vahur-Hillar Uuk		
Kulla Neimann		
Aleksander Naumov
Vello Estorn		
Lea Neemla		
Erni Okapuu		
Pilvi Kaasik		
Alviine Saunurm		

10.02.1938–01.01.2021
10.08.1970–01.01.2020
19.03.1925–03.01.2021
10.06.1937–05.01.2021
09.05.1932–08.01.2021
19.04.1939–10.01.2021
12.03.1983–11.01.2021
15.12.1952–17.01.2021
19.05.1955–17.01.2021
07.05.1933–18.01.2021
15.11.1935–19.01.2021
02.06.1939–19.01.2021

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

