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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

„Tuuletunnil“ esitati valme
ja Viivi Luige luulet

Mai Treial ja Kaido Lehtla nimetati Jõgeva valla aukodanikeks.
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Mai Treial ja Kaido Lehtla nimetati Jõgeva
valla aukodanikeks

Jõgeva vallavolikogu 17. veebruari istungil otsustati nimetada
Jõgeva valla aukodanikeks Mai
Treial ja Kaido Lehtla.
Mai Treial on aastakümneid
panustanud oma teadmisi, oskusi, pühendumist ja hoolivust
Jõgeva piirkonna arendamisse.
Jõgeva maasekretärina aitas ta
oma põhjalikkuse ja täpsusega
kaasa 1990. aastate alguse omavalitsusreformi teostumisele:
selle käigus said meie linnad ja
vallad omavalitsusliku staatuse.
Mai Treial on olnud Jõgeva
linnavolikogu mitme koosseisu
saadik ning pärast 2017. aasta
haldusreformi valiti ta ka uue
suure Jõgeva valla volikogusse.
Ta on olnud ka volikogu esimees
ja aseesimees. Omavalitsustegelasena on ta alati tuginenud
faktidele ja kasutanud oma head
argumenteerimisoskust, ent
tema tegemised on alati kantud

ka inimlikkusest, südamevalust,
emotsionaalsusest ja kordaminekurõõmust.
Aastatel 1995–2011 kuulus
Mai Treial Riigikogusse. Ka sel
ajal ei pööranud ta kodukandile
selga, vaid tegi märkimisväärseid
pingutusi, et elu siin edeneks.
Tema kaasabil said nüüdisaegsemaks mitmed siinsed haridus-,
kultuuri-, sotsiaal- ja tervishoiuasutused. Siimusti lastekeskus
Metsatareke sai näiteks juurdeehituse, Jõgeva haigla lifti, Laiuse põhikool renoveeriti, Jõgeva
spordihoone Virtus remonditi
jne. Tema abivalmidust on saanud tunda Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Koda ning mitmed
spordi- ja kultuuriühendused.
Praegu juhib Mai Treial Jõgeva
seenioride ühendust Arukate
Akadeemia. Tema pingutuste
tulemusena on akadeemia kokkusaamised, loengud ja välja-

Jõgeva valla aumärgi pälvisid:
Astrid Maasing – asjatundliku pikaajalise tegutsemise eest
sotsiaalvaldkonnas ning pühendunud hingehoidjateenuse osutamise eest.
Elvira Osberg – pikaajalise südamega tehtud töö eest Jõgeva
ja Palamuse vallavalitsuses.
Jõgeva valla aukirjaga tunnustati:
Jakob Kuld – pikaajalise pühendunud töö eest Jõgeva vallavalitsuses.
Priidu Raudkats – pühendunud töö eest Kuremaa veski tutvustamisel.
Olev Teder – pühendunud töö eest Jõgeva vallavalitsuses.
Jõgeva valla tänukirja pälvisid:
Helle Normak – pikaajalise suurepärase töö eest peaadministraatorina Jõgeva kultuurikeskuses.
Kalev Aas – Vaimastvere külaelu pikaajalise aktiivse edendamise
eest.
Reine Koppel – pühendunud aktiivse osalemise eest Jõgeva
valla elu edendamisel ja maine kujundamisel.
Maiu Veltbach – „Jõgeva Kollane Jõgeval“ algatuse ja Jõgeva

sõidud, aga ka mitmed muud
ettevõtmised väga sisukad. Tänu
sellele püsivad vanema põlvkonna esindajad sotsiaalselt aktiivsed ning saavad oma silmaringi
avardada ja üksteisega suhelda.
Mai Treialile on tähtis ka puudega inimeste ja noorte perede
hea käekäik.
Kaido Lehtla on kolme aastakümne jooksul ettevõtjana
kaasa aidanud Jõgeva piirkonna
arengule. Ta on asutanud ettevõtte Juta & Kaido, mis toodab
puidust aknaid ja uksi ning
teeb ka remondi- ja ehitustöid.
Kolmekümne aasta jooksul on ta
ettevõtjana riske võtnud ja paljudele oma kandi inimestele tööd
andnud. Praegu veavad tema
loodud ettevõtet juba tema lapsed. Märkimisväärne on Kaido
Lehtla panus kohaliku elu edendamisse. Siinsete spordiklubide
toetamisel on Kaido Lehtla alati

ulatanud abikäe. Ta on toetanud
ka spordi- ja kultuurisündmuste
korraldamist ning varustanud
Jõgeva põhikooli tööõpetusklassi
sobivate materjalidega. Kaido
Lehtla on kaasa teinud ka Jõgeva
linnavolikogu mitmes koosseisus
ning olnud mitme linna arengu
seisukohalt olulise idee algataja.
Värsketele aukodanikele oli
plaanis tiitel üle anda vabariigi
aastapäevale pühendatud vastuvõtul, ent kuna see sündmus
ära jäi, andsid vallajuhid Mai
Treialile ja Kaido Lehtlale lilled ja
õnnesoovid kodus üle. Aukodaniku tiitliga kaasas käiva märgi
ja tunnistuse saavad mõlemad
kätte siiski suurema publiku
ees – siis, kui rahvarohkemate
ürituste korraldamine on juba
võimalik.
JVT

18. ja 19. veebruaril peeti
Jõgeva kultuurikeskuses Betti
Alverile pühendatud luulepäevi „Tuuletund“. Sellise nime
alla koondati seekord kaks
pika traditsiooniga sündmust,
„Tuulelapsed“ ja „Tähetund“.
Mõlemad jäid mullu koroonaviiruse leviku tõttu tavalisel
ajal („Tuulelapsed“ toimub
üldjuhul jaanuaris, „Tähetund“
novembris) toimumata. Nüüd
said need koondnime „Tuuletund“ all kahe päeva jooksul
teoks.
„Tuulelaste“ ehk 1.–9. klassi
truppide lavastusi, mille aluseks maailmakirjandusest pärit
valmid, osales kuus, „Tähetunni“ ehk 7.–12. klassi truppide
lavastusi, mis põhinesid Viivi
Luige luulel, kanti ette 16.
Luulelavastusi hindavasse
Akadeemiasse kuulusid kirjanik ja luuletaja Leelo Tungal,
telerežissöör ja lavastaja Gerda
Kordemets, Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer, teatrikriitik Margus
Mikomägi, kirjanik Valdur
Mikita, Eesti Rahva Muuseumi
arendusdirektor Viljar Pohhomov, tele- ja raadioajakirjanik
Märt Treier ning Jõgevamaa
gümnaasiumi direktor Priit
Põdra.
„Tuulelaste“ lavastustest
tõsteti laureaaditiitliga esile
kolme. Nende hulgas oli ka
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9. klassi trupi „Pirtsakas
näitsik“. Lisaks sellele pälvis
Liblikapüüdja 4. klassi trupp
eripreemia suurepärase ansamblimängu eest lavastuses
„Hiir maailmarändur“ ning
Ave Anslan eripreemia Liblikapüüdja lavastustele loodud
koreograafia eest.
„Tähetunni“ lavastustest
tunnustati laureaaditiitliga nelja. Taas oli nende hulgas Liblikapüüdja 7.–9. klassi trupp,
sedakorda lavastusega „Valge
vaikuse laul“. Maria Cosette
Lepp ja Ranel Kase said aga
oma rollide eest Liblikapüüdja
gümnaasiumitrupi lavastuses
„Ja kas meid üldse oli …“
näitlejapreemia.

Laureaaditiitlid ja muud
preemiad pole „Tuulelastel“
ja „Tähetunnil“ siiski kõige
olulisemad. Eriti seekord oli
tiitlitest märksa olulisem see,
et teatrinoored said võimaluse
üle hulga aja kokku saada. Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja
lavastaja Lianne Saage-Vahur
tõdes, et kuigi lihtsam oleks
olnud luulepäevad ära jätta,
otsustati seda siiski mitte teha,
sest nii kaoks noortel motivatsioon luule ja teatriga tegelda.
Muidugi tuli paika panna koroonaajale vastavad reeglid ja
nende täitmist ka kontrollida.
„Kõige rohkem on mul hea
meel selle üle, et kooliteater
Liblikapüüdja alles on. Kartsin, et see võib olla kahe aasta
jooksul, mil „Tähetundi“ ega
„Tuulelapsi“ ei toimunud, n-ö
maha käinud. Aga nüüd sain
üle pika aja kõik trupid kokku ja nendega viis lavastust
valmis. Ning kõik, ka Liblikapüüdja vilistlased, olid taas
rõõmsasti valmis igasuguseid
luulepäevade korraldusega
seotud ülesandeid täitma. Kultuurikeskuses ja põhikooliski
oli meil palju häid abilisi. Ju
ma siis olen elus midagi väga
õigesti teinud, et mu ümber
jätkuvalt selliseid inimesi on,“
ütles Lianne Saage-Vahur.
Viivi Luik, kelle luulet „Tähetunni“ lavastustes interpreteeriti, küll Jõgeval ei viibinud,
ent saatis luulepäevalistele
tervituse Akadeemia liikme
Leelo Tungla vahendusel. „Viivi
ütles, et ta on väga liigutatud ja
õnnelik selle üle, et siin tema
loomingut käsitletakse. Tema
arvates on luule kirjutamisest
vaat et olulisemgi see, et luulet
loetaks ja esitataks,“ sõnas Leelo Tungal ja lisas omalt poolt
mõtte, et luule vastuvõtmiseks
peavad inimese sees peituma
erilised keeled, mis luule mõjul
helisema hakkavad. Jõgeval
luulepäevadel käinutel on
sellised keeled vaieldamatult
olemas.
JVT

valla hea maine kujundamise eest.
Marju Maas – „Jõgeva Kollane Jõgeval“ algatuse ja Jõgeva valla
hea maine kujundamise eest.
Evi Štukert – pikaajalise ja pühendunud kultuuritegevuse eestvedamise eest Torma kogukonnas.
Helgi Kaeval – pikaajalise ja pühendunud kultuuritegevuse
eestvedamise eest Kaarepere kogukonnas.
Urmas Oras – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Palamuse ja Laiuse koguduse pühendunud teenimise ja kogukonna hingehoiu eest.
Eili Rajapuu – pikaajalise ja pühendunud kultuuritegevuse
eestvedamise eest Kuremaa kogukonnas.
Aavo Välba – silmapaistva töö eest kalmistute heakorra hoidmisel.
Kuldar Kuld – eeskujuliku omaalgatuse eest valla teedel lumetõrje tegemisel.
Vooremaa Centrum/Rattabaas – Lauri Ausi mälestusvõistluste silmapaistva korraldamise eest.
Aasta teo aukirja ja meenega tunnustatakse Kuremaa mõisa
fassaadi renoveerimist, suvelavastust “Kuldõun puukausis” ja Coop
hotelli avamist Jõgeval.

Stseen Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9. klassi
trupi lavastusest „Valge valguse laul“ (lavastaja Lianne Saage-Vahur), mis pälvis žüriilt ehk Akadeemialt
„Tähetunni“ laureaadi tiitli.
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Jõgeva Valla Teataja
VOLIKOGU ESIMEHE VEERG

Iseseisvuspäev tuli teisiti
See aasta tuleb kevad teisiti. Seda Henrik Visnapuu luuletusest
pärit lauset on vist iga kevade kohta kasutatud ja igal kevadel
on see osutunud tõeks, sest ongi teisiti. Iga kevad. Sel aastal on
juba enne kevade tulekut teisiti, juba iseseisvuspäeva tähistamisest saati.
Veel enne, kui varasemad ärkajad üle Eesti olid 24. veebruari
hommikul lipuplatsidele kogunenud, et päikesetõusu ajal pidulikult lipp heisata, hakkasid uudistes levima sõjasõnumid. Päeval,
mil meie tähistasime vabaduse ja iseseisvuse aastapäeva, pidi
üks vaba ja demokraatlik riik asuma võitlusesse oma vabaduse
ja iseseisvuse säilitamise nimel. Vabaduse nimel, mis meile on
muutunud niisama loomulikuks ja enesestmõistetavaks kui õhk.
Ukraina ei olnud enam oma valikutes vaba. Iga inimene ja pere sel
maal pidi asuma langetama otsuseid, mida on pidanud langetama
keerulistel aegadel ka meie esivanemad. Ja valikud ei olnud tollal
kerged ega ole ka nüüd.
Tarduda ehk loota, et see kõik möödub ilma, et puudutaks?
Põgeneda ehk leida paopaik maal või piiri taga? End kaitsta ehk
asuda relva jõul ründajale vastu? Ajalugu on näidanud, et meie
esivanemad tulid nende otsustega toime ja tänu neile saame täna
elada vabas ja iseseisvas riigis. Loodame, et sama suudavad teiste
demokraatlike riikide toel ka ukrainlased. Nende riikide sekka, kes
ei ole enam abivajaja, vaid abipakkuja, on astunud aja jooksul ka
Eesti. Mida rohkem on ilmas abipakkujaid, seda vähemaks jääb
abivajajaid. Nii riikide kui inimeste seas.
24. veebruari pidupäevajutud ja meeleolu olid tõsisemad kui
varem ning vabaduse ja iseseisvuse maitse ning väärtus olid
sel päeval rohkem eestlastele tunda kui varasematel aastatel.
Koroonakriis, valitsuse või opositsiooni kirumine või elektriarve
on tühi-tähi ja virrvarr selle kõrval, kui kaalul on vabadus ja iseseisvus. Nagu ütleb ühe raamatu pealkiri, mida eestlased rohkelt
ostnud on – lihtsate asjade tähtsus ja tähtsate asjade lihtsus. See
muutub oluliseks. Ja kevad.
Kevad, mis tuleb vääramatult, hoolimata kõigest, ja mille esimeste märkide üle saame rõõmustada, sest loodus ei küsi sellest,
mis me sees või ümber toimub, tema tuleb. Ja hea, et tuleb ning
pakub lootust, helgust, valgust, soojust, tärkamist ja rõõmu.
Head kevadeootust!
Priit Põdra,
vallavolikogu esimees

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor
on avatud 1. veebruarist 1. aprillini
Programmi kohta saab lugeda valla
kodulehelt jõgeva.ee/hajaasustuseprogramm-2022 või Riigi Tugiteenuste
kodulehelt rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm
Teavet jagavad:
Pille Soots tel 776 2451,
pille.soots@jogeva.ee
Taimi Eesmäe tel 5336 6520,
taimi.eesmäe@jogeva.ee
Tiina Leeben tel 525 4960,
tiina.leeben@jogeva.ee
Triin Pärsim tel 5450 1711,
triin.parsim@jogeva.ee

Jõgeva vald on asunud noorsootöö
kvaliteeti hindama
Jõgeva valla noorsootöö spetsialistid alustasid valla noorsootöö kvaliteedi hindamist.
Tugineme seda tehes Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel
välja töötatud ja juba aastaid
kasutusel olnud noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise
süsteemile.
Kvaliteedi hindamine võimaldab seada noorsootööle ühtse
standardi ning anda hea ülevaate
omavalitsuses tehtavast noorsootööst. See annab ka noorsootöö
tegijatele head tagasisidet, aitab
selle valdkonna arenguplaane
ellu viia ja võimaldab noorsootöötajaid tunnustada. Eelkõige
on noorsootöö kvaliteedi hindamismudel töövahend kohalikule
omavalitsusele, mille abil saab
kaardistada noorsootöö tugevusi
ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida
edasist arengut ning jälgida
edusamme.
Jõgeva valla lastele ja noortele
pakuvad avatud noorsootöö,
koolide, huvikoolide, -klubide
ja –ringide ning noorteühenduste kaudu tegevusi sadakond
noorsootöötajat: ringijuhid,

noortekeskuste noorsootöötajad,
koolide huvijuhid, huvikooli õpetajad, noorteühenduste liikmed,
laagrikasvatajad jne. Kuid kuidas
saada aru, kas senini töötatud aja
jooksul on lähtutud piirkonna,
keskkonna ja eelkõige noorte
vajadustest? Noorsootöötajad
töötavad küll entusiasmiga ja
teevad osaliselt omavahel koostööd, kuid küsitav on, kuivõrd
oma igapäevaseid ülesandeid
täites tegevust mõtestatakse,
eesmärgistatakse ja töö kvaliteeti
hinnatakse.
Et noorte ja ühiskonna vajadustest lähtuvate lahendusteni
jõuda, on tarvis teada, mida on
võimalik olemasolevate ressurssidega saavutada, mida on juba
tehtud ja kuhu edasi liikuda.
Senini on haldusreformi järgses
Jõgeva vallas puudunud terviklik
ülevaade sellest, milliseks on
valla noorsootöö kvaliteet tingimustes, kus selgeid prioriteete
pole seatud, kujunenud, ning
milline on siht ja milliste eesmärkide nimel töötatakse. Kvaliteedi
hindamise protsess võeti ette,
et panna kokku tervikpilt ning
sellest lähtuvalt vajadus- ja või-

malustepõhiselt edasisi arenguid
planeerida.
Kvaliteedi hindamise protsess
kestab ligi pool aastat ning
jaguneb sise- ja välishindamiseks. Sisehindamine tähendab,
et omavalitsus hindab ise oma
noorsootööd ja selleks tuleb
läbida kolm etappi. Esimeses etapis viiakse kolme sihtrühmaga
läbi veebiküsitlus. Küsitletakse
(1) noori kolmes vanuserühmas, (2) noorsootöötajaid ja
(3) noorteühendusi, -klubisid,
-seltse. Teises etapis viiakse
kõigi kolme sihtrühmaga läbi
fookusgrupi intervjuud, mis
võimaldavad minna teemasse
sügavuti ning selgitada välja
probleeme ja nende lahendusvõimalusi. Kolmandas etapis
analüüsib kvaliteedi hindamise
töögrupp küsitluste ja intervjuude käigus kogutud infot ning
teeb kokkuvõtte. Seejärel algab
noorsootöö välishindamine, mis
tähendab, et kutsutakse kohaliku
omavalitsuse noorsootööga tutvuma välishindajate grupp, kes
kõrvaltvaatajana annab tegevuste tulemuslikkusele erapooletu
hinnangu. Sise- ja välishindajate

arvamused pannakse kokku ning
kvaliteedi hindamisele järgneb
parandustegevuste kavandamine
ja elluviimine.
Hindamisprotsessi veavad Jõgeva valla kultuuri- ja noorsootöönõunik, Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ja projektijuht.
Laiendatud töörühma kuuluvad
veel avatud noortekeskuste
noorsootöötajad, huviringide
juhendajad ja noortevolikogu
liikmed.
Hindamise töögrupp on alustanud Jõgeva valla noorsootöö
sisehindamise esimest etappi ehk
küsitluste läbiviimist. Selleks,
et edasised tulemused oleksid
võimalikult adekvaatsed, on
oluline, et kõik valdkonna spetsialistid annaksid oma panuse ja
täidaksid küsimustiku, mis peatselt nendeni jõuab. Läbikaalutud
vastused aitavad kujundada
Jõgeva valla noorsootööst tervikliku pildi ja arusaama, millises
suunas tuleb arendustegevusi
planeerida.
Noorsootöö kvaliteedi
hindamise töögrupp

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
31. jaanuari istungil
• Anti projekteerimistingimused Jõgeva linna Vainu tänavale
üksikelamu ehitamiseks.
• Nõustuti Jõgeva valla Rukkilille katastriüksuse maa riigi
omandisse jätmisega ning määrati kastastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Seati sundvaldus valla kasuks Saduküla Mõisavahe tee 10
katastriüksusele tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.
• Moodustati komisjon noorsootöö valdkonna tunnustuste
määramiseks.
• Moodustati komisjon kultuurivaldkonna tunnustuste
määramiseks.
• Kinnitati Jõgeva täiskasvanute keskkooli hoolekogu
koosseis.
• Otsustati korraldada riigihange väikelahenduste leidmiseks hariduslike erivajadustega
õpilaste integreerimiseks tavakooli.
• Otsustati korraldada riigihange kiirkompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks
Jõgeva valla majapidamistele.
• Nõustuti Keskkonnaameti menetluses oleva KMG OÜ
keskkonnaloa L.ÕV/317208
muutmisega.
• Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule eelnõud, millega
vallavalitsus soovib taotleda
volitust seada isiklikku kasutusõigust Järvepera teele ning
Visusti kuivati teele.
• Kinnitati hallatavate asutuste alaeelarved ning valla 2022.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
• Otsustati eraldada reserv-

fondist raha Covid-19 kiirtestide
soetamiseks.
• Otsustati vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla eelarve
koostamise ja täitmise korra
muutmine“ arutamine eelnõu
täiendamiseks edasi lükata.
• Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide töötasud.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega vallavalitsus soovib volitust valla andmekogude asutamiseks ning nende
põhimääruse kinnitamiseks.
• Anti kasutusluba Jõgeva
alevikus Sauna kinnistul asuvale
puhkemajale.
7. veebruari istungil
• Määrati spordiklubidele
tegevustoetused.
• Otsustati maksta spordiklubidele treenerite töötasu toetust.
• Kehtestati Vaimastvere kooli
2021./2022. õppeaasta koolivaheajad.
• Muudeti Kuremaa lasteaedalgkooli direktori kohusetäitja
töötasu.
• Muudeti vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendit.
• Määrati Jõgeva vallas Mooritsal ja Kuremaal paiknevale
teele kohanimeks Palamuse tee.
• Tunnistati Jõgeva valla hoolekandekeskuse projekteerimistööde hankel edukaks Ribbon
Consult OÜ pakkumus ning
otsustati sõlmida hankeleping.
• Anti Tähkverre ja Vaimastverre rajatud päikeseelektrijaamadele kasutusluba.
• Anti projekteerimistingimused Varbeverre elamu ehitamiseks.
• Muudeti Kassinurme Kari-

kakra katastriüksuse sihtotstarve
elamumaaks.
• Määrati Kuristal Nõmme
kinnisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarve.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega vallavalitsus soovib nõusolekut
hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks Sihtasutuse
Jõgeva Haigla omandis olevale
Piiri 2 kinnistule valla kasuks
esmatasandi tervisekeskuse,
parkla, toitekaabli ja generaatori
rajamiseks.
• Nõustuti Teraviljakaubandus
OÜ ja Undverk Põllumajandus
OÜ Rääbise ja Sireli sigalate
keskkonnamõju hindamise aruandega, mis on vallavalitsuse
hinnangul asjakohane ja piisav.
• Kooskõlastati Põllumajandus- ja toiduameti vallavalitsusele esitatud maaparandushoiukava 2021–2027 eelnõu.
• Kinnitati vallale kuuluva Vaimastvere Klubi kinnistu enampakkumise võitja.
• Loeti nurjunuks Luual ja
Laiusel asuvate vallale kuuluvate kinnistute enampakkumised
ning otsustati need võõrandada
pideva avaliku teavitamisega.
• Muudeti valla kriisikomisjoni koosseisu.
14. veebruari istungil
• Määrati sotsiaalse kaitse
valdkonna toetused.
• Määrati sportlaste võistlustel
osalemise toetused.
• Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Eerikverre, päikeseelektrijaama püstitamiseks
Eerikverre ning Sadala alevikku

mängupargi rajamiseks.
• Anti kasutusluba Kodismaal
ausvale päikeseelektrijaamale.
• Anti projekteerimistingimused Eerikverre elamu ning Imukverre abihoone ehitamiseks.
• Määrati Leedis Villemi,
Reastveres Juntila, Meeri ja
Nurmenuku kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadress ja sihtotstarve.
• Seati sundvaldus valla kasuks Saduküla Mõisavahe tee 2
ja 4 kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Enefit
Connect OÜ kasuks Jõgeva linnas ja Õuna külas asuvatele valla
omandis olevatele kinnistutele.
• Kinnitati valla aumärkide ja
aukirjade saajad.
21. veebruari istungil
• Kooskõlastati Jõgeva valla
hoolekandekeskuse töötajate
koosseis.
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
• Määrati toetused spordiürituste läbiviimiseks.
• Määrati Võduveres Kingu,
Kuuse ja Pihlaka kinnisasja
piiride muutmisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress
ja sihtotstarve.
• Seati sundvaldus valla kasuks Saduküla Mõisavahe tee
6 kinnisasjale tänavavalgustuse
rajamiseks.
• Anti ehitusluba vaatetorni
püstitamiseks Kaareperre Aruküla mäele.
• Suurendati osaühingu Jõgeva Veevärk osakapitali.
JVT

Selle aasta kaasava eelarve võiduideed on selgunud
Kaasava eelarve hääletus on
selleks korraks läbi saanud. Kokku osales 761 vallakodanikku,
kes andsid ettepanekute poolt
1102 häält. Enim toetust kogus
idee lasteaedadele kõnearengukomplektide soetamiseks ning
teiseks jäi mootorrattaskulptuuri
paigaldamine Jõgeva ringristmikule. Ettevõtlikud eesti emad,

kelle lapsed vajasid logopeedilist abi, on koos logopeedidega
töötanud välja tõhusa kõnearendusvahendi – kõnevurri. Kui laps
seda kasutab, on see kui lõbus
mäng, aga samal ajal paraneb
jõudsalt lapse artikulatsioon.
1496 euro eest saab soetada 86
kõnevurri komplekti, valla iga
lasteaed saab 7–8 komplekti.

Motomatkajate klubi Jõgeva
MC soovib kaasava eelarve toel
luua ja püstitada Õuna külas
paiknevale ringristmikule mootorratast kujutava keevisskulptuuri. See tutvustab Jõgevat kui
Eesti motokultuuri pealinna:
motomatkajate kokkutulek Jõgevatreff on üks suuremaid ja
järjepidevamaid motomatkaüri-

tusi Eestis. Idee teostamiseks on
vaja 13 000 eurot.
Võidutööde elluviimise korraldab majandus- ja arendusosakond koostöös ettepanekute
esitajatega.
Aitäh kõigile, kes kaasava eelarve protsessis osalesid!
JVT
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Raudtee õgvendamine
puudutab ka Jõgeva valla
kinnistuomanikke

Vallavolikogu enamus ei pooldanud
volikogu esimehe umbusaldamist
Jõgeva vallavolikogu 17. veebruari istungil toimus umbusaldushääletus volikogu esimehe
Priit Põdra suhtes. Umbusaldamise poolt oli 8 ja vastu 19 volikogu liiget, seega jätkab volikogu
esimees oma ametis.
Umbusaldamise algatasid kaheksa Isamaa Erakonna fraktsiooni liiget eelmisel, 27. jaanuari istungil. Nad heitsid Priit
Põdrale ette seda, et volikogu
esimeheks saades lubas ta küll
koostööd teha kõigi volikogu
saadikute ja erakondadega, tegelikult on aga asunud opositsiooni
suukorvistama. Selle näiteks tõid
nad, et volikogu esimees pole
kinni pidanud seadusega sätestatud põhimõttest, et volikogu
komisjonide moodustamisel
tuleb lähtuda saadikukohtade
proportsionaalsest vahekorrast
volikogus. Praegu on Isamaa
Erakonna fraktsiooni liikmete
osakaal komisjonide koosseisus

väiksem kui volikogus.
Veel pandi Priit Põdrale süüks,
et ta soovis viia valla põhimäärusesse sisse klausli, et komisjonidest jõuavad volikogu istungile
ainult need ettepanekud, mis
saavutavad komisjonis enamuse
toetuse. Ka selles, et 27. jaanuari
volikogu istung, mille üheks
päevakorrapunktiks oli eelarve
vastuvõtmine, korraldati Teamsi keskkonnas, mitte füüsiliselt
kokku tulles, nähti võtet, mis
aitas vähendada opositsiooni
võimalust eelarve asjus kaasa
rääkida. Distantsilt on raskem
diskussiooni tekitada.
Priit Põdra märkis vastuseks
süüdistustele, et juhtumeid, kus
opositsiooni esindajad leiavad, et
neil peaks komisjonides rohkem
kohti olema ja kohtade jaotus
komisjonis peaks olema proportsioonis kohtade arvuga volikogus, on ette tulnud ka teiste Eesti
omavalitsuste volikogudes, ent

ühtegi kohtulahendit sel teemal
pole, sest tegemist ei ole seaduse
rikkumisega. Rahandusministeerium on oma kokkuvõttes,
mis kannab pealkirja „Kohalike
omavalitsuste järelevalve- ja
nõustamispraktika ülevaade“,
öelnud asja kohta nii: „Poliitiline
tasakaal ei tähenda, et kõikides
komisjonides peab volikogu liikmete erakondlik või valimisliidu
esindatuse proportsioon olema
täpselt sama kui volikogus.“
Valla põhimääruse muutmise
ettepaneku kohta ütles Priit
Põdra, et kuna see võeti tagasi,
pole selle üle mõtet diskuteerida.
Volikogu istungite korraldamise
vormi asjus on aga Isamaa fraktsiooni seisukoht vallavolikogu
esimehe sõnul pidevalt muutunud. Kui detsembri istung toimus
füüsiliselt koos olles Jõgeva
kultuurikeskuses, heitsid Isamaa
saadikud volikogu esimehele ette
seda, et saadikuid ühte ruumi

kokku kutsudes suurendatakse
koroonaviirusega nakatumise
ohtu. Kui istungid kolisid veebi,
siis selgus, et ka see pole hea variant. „Sellises olukorras on mul
volikogu esimehena väga raske
aru saada, mis on Isamaa põhimõtted ja kui ma soovin neid
arvestada, siis millist neist üksteisele vastu käivatest seisukohtadest ma arvestama peaksin,“
ütles Priit Põdra. Mis puutub
jaanuarikuisesse virtuaalsesse
istungisse, siis selle eel tegi Isamaa pöördumise sooviga osaleda
istungil saalis viibides ja selle loa
nad ka said.
Priit Põdrale avaldasid oma
sõnavõttudes toetust valimisliidu
Omad Inimesed fraktsiooni esimees Hardi Perk ja Keskerakonna
fraktsiooni esimees Heli Raevald.
Hääletus näitaski, et volikogu
enamus soovib Priit Põdra volikogu esimehe kohal jätkamist.
JVT

Jõgeva vallavolikogu istungi ülevaade
Jõgeva vallavolikogu 5.
istung toimus 17. veebruaril. Istungil osales 27
volikogu liiget, neist kolm
elektrooniliselt.
1) Toimus umbusaldushääletus vallavolikogu esimehe Priit
Põdra suhtes. Volikogu esimehe
umbusaldamise poolt oli 8 ja
vastu 19 volikogu liiget, seega
jätkab Priit Põdra oma ametis.
2) Valiti vallavolikogu alatise
kultuuri- ja spordikomisjoni
esimeheks Maiu Veltbach ja aseesimeheks Imre Mihhailov.
3) Kinnitati volikogu alatise
kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeteks Maris Paas, Raul Soodla,
Ain Aru, Rauno Lehtla, Reine

Koppel, Girt Kaarepere, Eha
Anslan, Imre Mihhailov, Karin
Peterson ja Maiu Veltbach.
4) Otsustati nimetada Jõgeva
valla aukodanikeks Mai Treial ja
Kaido Lehtla.
5) Otsustati volitada Jõgeva
Vallavalitsust asutama Jõgeva
valla ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste
ülesannete täitmisega seotud
andmekogusid ja kinnitama
nimetatud andmekogude põhimäärusi.
6) Volitati Jõgeva Vallavalitsust
taotlema Jõgeva valla kasuks
tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Järvepera
tee avaliku kasutuse tagamiseks,

valdamiseks ja majandamiseks
Järvepera külas asuvatele Posti ja
Kangru kinnisasjadele (esimese
puhul on isikliku kasutusõiguse
ala suurus 7920, teise puhul 970
ruutmeetrit).
7) Volitati Jõgeva Vallavalitsust taotlema Jõgeva valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmist Visusti
kuivati tee avaliku kasutuse tagamiseks, valdamiseks ja majandamiseks Visusti külas asuvale
Tammemäe kinnisasjale (isikliku
kasutusõiguse ala suurus on 670
ruutmeetrit).
8) Anti nõusolek hoonestusõiguse seadmise lepingu
sõlmimiseks Sihtasutuse Jõgeva

Haigla omandis olevale Piiri tn
2 kinnistule Jõgeva valla kasuks
esmatasandi tervisekeskuse,
parkla, tervisekeskuse toitekaabli ja generaatori rajamiseks. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks
tasuta ning hoonestusõiguse ala
suurus on 4640 ruutmeetrit.
Jõgeva Vallavolikogu
järgmine istung toimub
24. märtsil.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel
www.jõgeva.ee.
Riina Mägi
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Kultuuri- ja spordikomisjon sai uue aseesimehe
Jõgeva vallavolikogu 17. veebruari istungil valiti vallavolikogu
alatise kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Maiu Veltbach ja
aseesimeheks Imre Mihhailov.
Valimine tuli korraldada, kuna
komisjoni senine aseesimees
Tiit Lääne peatas oma volikogu
liikme volitused kuueks kuuks.
Koos sellega lõppesid ka tema

volitused komisjoni aseesimehena. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse kohaselt
toimuvad komisjoni esimehe ja
aseesimehe valimised üheaegselt
salajasel hääletusel. Esimeheks
saab enam hääli kogunud kandidaat, aseesimeheks teiseks
jäänud kandidaat. Reformierakonna fraktsiooni kandidaadi

Maiu Veltbachi poolt hääletas 16
ja Isamaa fraktsiooni kandidaadi
Imre Mihhailovi poolt 8 volikogu liiget, seega sai komisjoni
esimeheks Maiu Veltbach, kes
oli samas ametis ka varem, ning
aseesimeheks Imre Mihhailov
Istungil kinnitati volikogu
alatise kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeteks Maris Paas, Raul

Soodla, Ain Aru, Rauno Lehtla,
Reine Koppel, Girt Kaarepere,
Eha Anslan, Imre Mihhailov,
Karin Peterson ja Maiu Veltbach.
Komisjon tegutses samas koosseisus ka varem, ainult volikogu
liikme volitused peatanud Tiit
Lääne asemel on komisjonis
nüüd Karin Peterson.
JVT

Sõbrapäevaks tehti kõikjal Eestis suuri südameid, nii ka Jõgeval
Sõbrapäeva eel võis igal pool
üle Eesti näha palju suuri südameid, sest 15 erinevas kohas võtsid inimesed osa Eesti suurima
südame algatusest.
Üleskutse oli teha Eesti suurim
südamekujuline pilt, mille idee
pärineb Joel Juhti kahekümne
aasta vanusest ideest ja elustati
täiesti uues võtmes. Südamepiltide eesmärk oli külvata eelkõige
soojust ja armastust, mida keerulisel ajal on eriti palju vaja.
JJ-Street Tantsukooli treenerite üleskutsest võtsid kiiresti kinni
Eesti kohalikud omavalitsused
ning kokku osales üle tuhande
inimese.
Jõgeval moodustasid südame spordihoone Virtus ette 36
inimest. Südamele lisasid värvi
Betti Alveri parki poetessi sünnipäeval kaunistanud punased
vihmavarjud.
Eesti suurima südame tiitli sai
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endale Valga ja Valka linnade
ühisrinne Eesti-Läti piiril, kus
tegid koos südame 108 inimest.

Sellest päevast saab edaspidi
iga-aastane traditsioon! Juba
on valminud Facebookis Eesti

Suurim Süda fännileht, kuhu
oodatakse huvilisi liituma.
JVT
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Selleks, et rongid saaksid
tulevikus Tallinna ja Tartu
vahel sõita kiirusega kuni 160
km tunnis, on vaja nii mõnedki
raudtee kurvid laugemaks ehitada. Kinnistuomanikke, kelle
elukorraldust see muudab,
on ka Jõgeva vallas. 9. veebruaril Kaarepere rahvamajas
toimunud koosolekul jagati
infot selle kohta, mida raudtee
õgvendustööd kohalikele kaasa
toovad.
Jõgeva vallavalitsuse korraldatud koosolekule olid kutsutud raudtee õgvendustööde
piirkonda jäävate kinnistute
omanikud. Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsimi sõnul puudutab raudteekoridori uuendamine 37 kinnistut, millel on
25 eraisikust või riigiasutusest
omanikku. Kinnistud jäävad
Vägeva, Selli, Patjala, Kassinurme, Kaarepere, Pikkjärve,
Visusti, Nava ja Mullavere küla
piiridesse. Kinnistuomanikele,
kes füüsiliselt kohal ei viibinud,
küll aga jälgisid koosolekut
Teamsi keskkonna vahendusel,
jagasid infot AS-i Eesti Raudtee ja Maa-ameti esindajad:
viimati nimetatu on määratud
riigi poolseks läbirääkijaks
kinnistuomanikega. Distantsilt olid koosolekut kuulamas
Rahandusministeeriumi ning
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti töötajad. Jõgeva
vallavalitsust esindasid peale
Triin Pärsimi veel vallavanem
Angela Saksing, abivallavanem
Viktor Svjatõšev, maakorraldaja Ülle Soodla, keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, ehituse
peaspetsialist Andres Haagen
ja GIS-spetsialist Priit Kalme.
Eesti Raudtee ehitusteenistuse peaprojektijuht Urmas
Leinfeld ütles, et üleriigiline
planeering „Eesti 2030+“ ja
mitmed transpordi arengukavad näevad ette, et Tallinna–
Narva, Tallinna–Tartu–Pihkva
ja Tartu–Valga–Riia liinil tuleb
rongide piirkiirust tõsta 160
kilomeetrini tunnis, mis võimaldab näiteks tosina aasta
pärast sõita Tartust Tallinna ja
vastupidi pooleteise tunniga.
Tulevikus saab nimetatud liinidel sõita elektrirongiga, sest
valitsus on otsustanud raudteed elektrifitseerida. Suurte
plaanide teostamisel on üheks
eelduseks trassikoridoride
muudatused, sealhulgas kurviraadiuste suurendamine nii
mõneski paigas.
Ehkki kavandatavate muudatuste täpsem plaan on alles valmimas, on juba praegu selge,
et osale majapidamistele tuleb
raudtee senisest märksa lähemale. „Osa õgvendusi saab ära
teha olemasoleva raudteemaa
piires, osa puhul tuleb raudteemaad veidi laiendada, et teh-

novõrke või muid rajatisi ära
mahutada, osa õgvendusi väljuvad aga raudteemaa piiridest
ja seal tekib vajadus kinnisasju
avalikes huvides omandada,“
ütles Urmas Leinfeld.
Kinnisasjade omandamise
erinevatest seadusega ette
nähtud võimalustest andis
ülevaate Merje Krinal Maaameti maakorraldusosakonnast. Laias laastus võib riik
avalikes huvides kinnisasju
omandada ostmise või vahetamise teel. Kui riik kinnisasja
ostab, kaasnevad müüjale mõningad hüved, nagu näiteks
motivatsioonitasu (20 protsenti tehingu maksumusest)
ja asjaajamise hüvitis (8 tunni
töötasu). Huvitav moment on
ka see, et kui äralõikest tulenevalt ei saa mingit kinnisasja osa
enam otstarbekalt kasutada, on
võimalik nõuda, et riik ka selle
ära ostaks. Vahetamisel tuleb
silmas pidada, et vahetatavad
kinnisasjad peavad olema ühesuguse sihtotstarbega, paiknema sarnases turupiirkonnas
ning nende turuväärtus ei tohi
erineda rohkem kui 30 protsendi võrra.
Lahendada tuleb ka mitmed
praktilised küsimused. Eesti
Raudteel tuleb näiteks arvestada sellega, et omanikel peab
säilima ligipääs oma kinnistule.
Kui vana tee ära lõhutakse,
tuleb teha uus. Kui kellegi
majapidamises kasvab märkimisväärselt müratase, tuleb
ehitada tõkkesein.
Kinnisasjade avalikes huvides omandamisel on veel
palju nüansse, ent kõige tähtsam on, et kinnistuomanik ja
riik läbirääkimistel mõistliku
kokkuleppe saavutaksid. Kui
kokkuleppele ei jõuta, tuleb
rakendada sundvõõrandamist.
Sellise võõrandamisviisi juures
motivatsioonitasu muidugi
enam ei maksta.
Triin Pärsimi sõnul oli Kaareperes toimunud koosolek
üks osa valla üldplaneeringu
menetlusprotsessist: raudteekoridori muutumine mõjutab
ju ka valla valmimisjärgus
üldplaneeringut. „Kui planeeringulahendus võib tuua kaasa
maa avalikes huvides võõrandamise või sundvõõrandamise
võimaluse, on kinnistuomanike
teavitamine meie seadusest
tulenev kohustus. Üks teavitamise moodus ongi avalik koosolek,“ ütles Triin Pärsim ja lisas,
et loodetavasti said kinnistuomanikud oma küsimustele
ammendavad vastused.
Urmas Leinfeld märkis, et
kui uuendatud raudteetrass
lõplikult paika joonistatakse,
saab alustada omanikega läbirääkimisi kinnisasjade võõrandamise asjus.
JVT

Et Tartu ja Tallinna vahet kulgevad rongid saaksid tulevikus kiiremini liikuda, on vaja raudtee õgvendustöid
FOTO: RIINA MÄGI
ette võtta ka meie vallas.
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Sotsiaalhooldustöötaja Aimi Leino lähtub töös
põhimõttest “Teeme ära!”
Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja tööpäev on tihe ja tihti ettearvamatu. Tuleb tegeleda väga
erinevate probleemide ja igas
vanuses abivajajatega. Iga olukord, probleem ja mure nõuab
individuaalset lähenemist.
Selles ametis tuleb kursis olla
kõigega, mis mõjutab inimeste igapäevase eluga hakkama
saamist. Jõgeva linna ja aleviku
sotsiaalhooldustöötaja Aimi
Leino tõi näiteks välja, et viimased telefoninõustamised olid
seoses muutusega pensionide,
toetuse ja hüvitiste kojukandes.
“Tuleb teada, kuhu abivajaja
murega suunata ja aidata tal
esimesed sammud teha. Vajadusel lähen temaga Politsei- ja
Piirivalveametisse, et kehtiv
isikutunnistus taotleda, käin
kaasas arsti vastuvõtul või olen
toeks Töötukassasse minekul,”
loetles sotsiaalhooldustöötaja.
Järjekindlust ning kannatlikkust
vajavad kliendid, kes ei soovi
koostööd teha ega hinda oma
olukorda adekvaatselt. Tihti
tuleb inimesega pikalt vestelda,
et aru saada, millist tuge ta tegelikult vajab oma elukorralduse
parandamiseks ja milline on
tema võimalus end ise aidata.
Sotsiaalhooldustöötajana
transpordib Aimi liikumis- ja
nägemispuudega inimesi ja
eakaid abivajajaid arsti juurde,
ametiasutustesse, poodi, apteeki,

juuksurile jne. “Vajadusel abistan
neid sellel teekonnal igati, et nad
ikka turvaliselt sihtkohta ja koju
tagasi jõuaksid.” Koduhooldusklientidele viib Aimi koju toidu- ja tarbekauba ning ravimid.
“Kodus abistan neid vastavalt
hooldusplaanile, et nad saaksid
elada kauem oma tavapärases
keskkonnas,” märkis ta. Aimi
teeb koostööd erinevate asutustega nagu näiteks Toidupangaga
ning transpordib Euroopa Liidu
abipakid abivajajateni. Koostöös
Jõgeva linnaraamatukoguga viib
ta liikumispuudega inimestele
koju raamatuid ja ajakirju.
Teisipäeviti ja neljapäeviti
on tal vastuvõtt Jõgeva aleviku
kontoris, kus kohalikud inimesed saavad pöörduda erinevate
probleemidega. Vajadusel saab
abi toetuste, teenuste ja puude
määramise taotluste täitmisel.
Viiruse levikuga on suurenenud
telefoninõustamised, vajadusel
teeb Aimi ka kodukülastusi. “Kui
tuleb teade kohe abi vajavast
inimesest, siis muudan oma logistikat ja korraldan päevaplaani
ümber,” sõnas ta.
Aimi sõnul peab sotsiaalhooldustöötaja olema analüüsivõimeline, empaatiline ning hea
kuulaja. Ta peab suutma igas
olukorras rahulikuks ja taktitundeliseks jääda, et inimest
mitte riivata. “Meie eakad ei
julge tihti abi küsida ja üritavad

ise hakkama saada, kuid sellega
nende elukvaliteet kannatab. Kui
oleme vestluse käigus probleemile lahenduse leidnud, siis on
nad tänulikud, seda on nende
silmadest näha. Samas peab olema ka konkreetne, et inimesel ei
tekiks arvamust, et sotsiaalhooldustöötaja peab tema eest kõik
ära tegema, ka selle, mis on talle
endale jõukohane,” märkis Aimi.
Talle kui sotsiaalhooldustöötajale meeldivad kõige rohkem
sellised päevad, kui kellegi tervis
ei halvene ja kellegagi õnnetusi
ei juhtu. Et taolisi päevi palju
oleks, selle peale loota ei saa.
Abivajajaid tuleb iga päev juurde ja sotsiaalhooldustöötajate
töökoormus suureneb.
Aimi on aastatega õppinud
töö- ja eraelu lahus hoidma.
“Tööajal pühendun aktiivselt
tööle ning tänu toetavale kollektiivile ja hästi toimivale võrgustikule jõuan palju. Üksi ei teeks
ma midagi,” kinnitas ta. Aimile
meeldib tema töö juures see, et
tuleb olla pidevas liikumises:
nii ei teki rutiini. Puhkab ta aga
oma suure ja toimeka pere seltsis, kellega kunagi igav ei ole.
Kui energia täiesti otsa saab,
võtab Aimi ette käsitöö või loeb
omaette. Lugeda meeldib talle
psühholoogiaalast kirjandust
või, kui aju päris tühi, ajaloolisi
armastusromaane.
JVT
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Sotsiaaltöö erinevates valdkondades tegutsevale Astrid
Maasingule on tähtsaim inimest mõista
Jõgeva vallavalitsuse peretöötaja Astrid Maasing tegutseb
sotsiaaltöö mitmes valdkonnas:
naiste tugikeskuses nõustajana,
lastekaitse peretöötajana ning
hingehoidjana inimeste toetamisel. Kolm valdkonda on sarnased
ning omavahel läbi põimunud,
ent nõuavad erinevat lähenemist.
Astridi sõnul on kõiges aga põhiline inimest mõista, mitte hukka
mõista.
Töö Jõgevamaa Naiste Tugikeskuses tuli esimesena. See sai
juhuslikult alguse kaheksa aastat tagasi. “Käisin paariaastasel
kursusel sotsiaaltööd õppimas.
Minuga koos õppis Kesk-Eesti
naiste tugikeskuse juhataja. Temalt sain teada, et Eesti Naiste
Varjupaikade Liit soovib, et ka
Jõgeval oleks naiste tugikeskus.
Võtsin pakkumise vastu ning
alustasin MTÜ loomisest. Järgnesid koolitused, vajalike ruumide
leidmine, projektide kirjutamine,
et rahastust saada.
Jõgevamaa Naiste Tugikeskuses on ka teine nõustaja, kes
samuti töötab klientidega. Koos
jagatakse vastamist tugikeskuse
telefonile, mis on kättesaadav
24/7. Abivajajale pakutakse nii
psühholoogilist kui juriidilist
tuge. Abiks on kaks vabatahtlikku, kes on samuti läbinud vägivalla vastu võitlemise baaskoolituse.
Jõgevamaa Naiste Tugikeskuse
abivajajaid majutav korter asub
Jõgeva linnas. Olenevalt perede
suurusest, saab sinna korraga mahutada umbes kolm leibkonda.
“Seni oleme saanud abivajajad
suuresti vastu võtta ning väga
ära ütlema pole pidanud,” märkis
Astrid. Vajadusel on pöördutud
abivajajate majutamiseks naabermaakondade tugikeskuste
poole. Tugikeskus maakonna

Astrid Maasing abistab inimesi Jõgeva vallavalitsuse peretöötajana, naiste tugikeskuses
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nõustajana ning hingehoidjana.
piire ei tunne. “Kui ruumi on, siis
oleme majutanud inimesi näiteks
ka Harjumaalt, Põlvamaalt ja
Tartust. Ka nõustamisi oleme
võimaldanud teiste maakondade
naistele,” märkis Astrid. Tugikeskuses võib viibida nii kaua, kui
vaja. Esialgu sõlmitakse leping
kaheks nädalaks, ent üldiselt
on seda pikendatud. Pikema aja
eelduseks on see, et inimene on
piisavalt tugev ja motiveeritud,
et eluga edasi minna. “See on
väike raha kogumise aeg, et näiteks endale elamispind üürida.
Tugikeskuses elamine on tasuta.
Võimalusel ostetakse ise toit ning
hügieenitarbed, aga võib juhtuda,
et mõni pere vajab ka nende soetamisel abi,” lausus ta.
Vallavalitsuse lastekaitse peretöö ja naiste tugikeskue töö on

nii põimunud, et Astridilgi on
raske vahet teha. “Peretöö poolt
on lapsed emadega ning tugikeskuses emad lastega. Tihti võivad
pered kattuda. Kui hakkame lapse
probleeme lahendama, selgub
üldjuhul, et tema ema kannatab
lähisuhtevägivalla all ja vajab
tugikeskuse abi. Või pöördub
tugikeskusesse ema, kelle lapsed
elavad samuti vägivalla keskel ja
vajavad abi.” Astridil on kabinet
nii naiste tugikeskuses kui vallamajas. Mõnda klienti võib üllatada, et inimene, kellega nad ühes
asutuses on kohtunud kui juhtuminõustajaga, on teises asutuses
peretöötaja. “Selgitan inimestele,
et olengi mitmes rollis,” lisas
Astrid. Lastekaitseni jõuab info
abivajavatest lastest kas lasteaiast või koolist, kus õpetajad on

märganud, et lapse õppeedukus
on langenud või on laps saanud
kodus vähest hoolt. Mõnikord on
abivajavast lapsest teada andnud
lähedased või naabrid. Äärmuslik
on juba politsei väljakutse. Astrid
on toetav abiline, kes nõustab
ja jõustab perekonda vanemlike ülesannetega toimetulekul.
Sageli on halvas seisus peredes
mitu probleemi: lapsed ei käi
koolis, vanemad on liimist lahti
ja nõutud jne. Peretöötajana tunneb Astrid rõõmu, kui toetamine,
vestlused ja nõuanded on andnud
tulemuse. “Ühel päeval märkan,
et neil on tuba soe ja koristatud
ning lastel hinded paranenud,”
rääkis ta ja lisas, et pere käekäiku
uurides räägivad nad temaga kui
vana tuttavaga. Igas peres nõustamine paraku aga püsivat posi-

tiivset pööret ei võta. “Siis ongi
see peretöötaja järjekindel töö,
kuni laste täisealiseks saamiseni.”
Astridi sõnul saab vägivalda
katkestada laste kaudu. Sageli
kehtib reegel, et vägivallatseja
on ise vägivallas kasvanud. Näiteks võivad poisid lapsena küll
vihata ema väärkohelnud isa,
ent täiskasvanuna ei oska nad ise
teisiti käituda. Korduvat mustrit
on näha ka naiste seas. Kes valib
vägivaldse kaaslase, on sarnasest
perest pärit. “Lapsi, kes kasvavad
vägivalla keskel, tuleb aidata
erinevate teraapiate abil, nii ehk
saab selle ahela katkestada,” tõdes Astrid. “Sõjakeerises” elavad
naised ei näe võimalust, kuidas
olukorrast pääseda. Vaimse vägivalla all kannatajaid sunnib
olukorraga leppima hirm lastest
ilma jäämise ees. See, kui isa
pole lapsi kordagi löönud või
lapsed olid sel ajal, kui ta ema
lõi, teises toas, ei tähenda seda,
et asjad oleksid korras. “Lapsed
on samamoodi haiget saanud
ning vajavad psühholoogilist
tuge. Tänu Jõgeva valla abile
ja teistele toetajatele on meil
võimalus laste psühholoogiliseks
nõustamiseks,” lausus Astrid.
Lapsi, kes on ehk liialt väikesed,
et ise psühholoogiga kohtuda,
saab aidata ema kaudu. Kui ema
saab psühholoogilise ja vaimse
toe abil tugevamaks, saavad ka
lapsed tugevamaks.
“Kui naiste tugikeskuse poole
pöördub noor naine ja kuuleme,
et tal ei ole veel ühiseid lapsi
vägivaldse mehega, siis langeb
kivikoorem südamelt. Sel juhul
on tal suurem võimalus sellest
suhtest pääseda.”
Hingehoid oli loogiline jätk
senisele praktikale. Astrid nägi
kuue aasta eest Naatan Haameri

hinghoiu baaskoolituse kutset.
“Mina kiirustasin Tartusse sisseastumiskatsetele. Kui olin kooli
vastu võetud, avastasin, et olin
vastu võetud hoopis rakendusliku kõrghariduse hingehoidjate
kolmeaastasesse õppesse . Sinna
kuulus ka see hingehoidjate
baaskoolitus, aga alles kolmandal
kursusel,” muigas ta ning märkis,
et kui ta eksitusest aru sai, oli kiusatus niivõrd suur, et ei raatsinud
enam õppimisest loobuda. Astrid
vastas ka 2020. aastal käivitatud
hingehoiu infoliinil inimeste telefonikõnedele. Põhitöö kõrvalt
jaksas ta seda ametit pidada
kuu aega. Telefonile helistati öö
läbi ning kui olid öö otsa ärkvel,
siis päevane töö paratamatult
kannatas. Oli nii tõsiste muredega helistajaid kui ka neid, kes
soovisid niisama suhelda. “Tihti
aitab inimene ennast ise, räägib
tunnikese ja siis tõdeb, et nii hea
oli minuga rääkida, ent mina ei
öelnudki midagi.” Humoorika
näitena tõi ta välja ühe papi, kes
helistas hommikuti kell 5. Ta tundis huvi, kuidas see hinge hoidmine ikka käib. Kas vaadatakse,
et hing välja ei lähe? Vastust
ootamata lubas ta paar praemuna
naha vahele keerata ja magama
minna. Astridi ettepanekul käivitati hingehoiu telefon ka Jõgeva
vallas. Vabatahtlikuna vastab ta
inimeste kõnedele kolmapäeviti
kella 15–17 telefonil 5309 2755.
Töised mured kipuvad ikka
koju kaasa tulema, jagunud on
unetuid öid ja mõtlemisainet.
Astridile meeldib väga käsitöö.
Mõnus sokikudumine aitab muremõtted unustada.
JVT

Nr 3 (97) 3. märts 2022

Jõgeva vallas töötavad
sotsiaalvaldkonnas tublid tegijad
15. märtsil, rahvusvahelisel
sotsiaaltöö päeval, tunnustatakse
Jõhvi kontserdimajas Eesti tublisid sotsiaalvaldkonna töötajaid.
Jõgeva vallavalitsus on esitanud
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni
välja kuulutatud konkursile oma
väärikad kandidaadid.
Aasta sotsiaaltöötaja – Kristi
Klein
Kristi Klein on sotsiaaltööd teinud
2005. aastast, esialgu piirkonna sotsiaalhooldustöötajana, 2009. aastast
sotsiaaltöö spetsialistina. Oma töös peab
ta tähtsaks kõiki osapooli rahuldavate
lahenduste leidmist, üksteise mõistmist
ja vastastikust austust. Sotsiaaltöötajana
arvestab ta iga inimese ainulaadsust ning
on abivajajate suhtes südamlik ja hooliv.
Selle heaks näiteks on juhtum, kus esitatud taotluse põhjal jäi mulje, et inimesel polegi õigust sotsiaaltoetusele. Kristi
ei takerdunud aga dokumentidesse, vaid
leidis koostöös abivajajaga viise, kuidas
tema motivatsiooni tõsta ja probleemid
lahendada. Lisaks toetusele pakkus ta võlanõustamisteenuse saamise võimalust,
innustas inimest töötukassa ja perearsti
poole pöörduma. Tulemuseks on see, et
inimene tunneb end taas väärtustatuna
ning saab oma igapäevaelu korraldamisega päris hästi hakkama.
Kaastöötajate suhtes on Kristi abivalmis ning oskab luua meeskonnas motiveerivat ja sõbralikku õhkkonda.
Sotsiaalvaldkonna asutus – Siimusti Lastekeskus Metsatareke –
ja asutuse juht – Imbi Ivask
Siimusti Lastekeskus Metsatareke on
Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus,
mis pakub perekodu-, turvakodu- ja järelhooldusteenust ning lapsehoiuteenust.
Kõige suuremas mahus osutab asutus
perekoduteenust: perekodus elab 18
last ja noort kolmes peres. Elatakse üksi
või kahekesi tubades. Igal perel on oma
elutuba, kus saab koos aega veeta. Pered
elavad kahes majas: Silvi majas üks ja
Andruse majas kaks peret.
Lastekeskuses tehtava suurepärase
meeskonnatöö näiteks võib tuua selle,
kuidas Silvi maja pereemad ja kuus last
möödunud aastal ise oma eluruume
remontisid. Lapsed valisid oma tuppa
ise tapeedi, põrandakattematerjali ja
mööbli. Emade juhendamisel koostati
ka eelarve, et selliseid mitte just igapäevaseid väljaminekuid planeerida. Lapsed
käisid kaasas, kui poest remondiks vajalikke asju osteti, ning tegid jõukohaseid
remonditöid.
Asutuse juht Imbi Ivask on oma hea
suhtlemisoskusega kaasa aidanud sellele, et Ameerika Ühendriikide armee
inseneridekorpus otsustas 300 000
dollari ulatuses rahastada Silvi maja
rekonstrueerimist. Ehitustöid hakkab sel
aastal tegema hanke võitnud Pakistani
ehitusettevõte.
Imbi Ivaski, pereemade ja laste koostööoskused ning avatud mõtlemislaad on
silma hakanud ka paljudele ettevõtetele
ja eraisikutele, kes on soovinud panustada laste vabaaja tegevustesse. 2021.
aastal sai näiteks Metsatarekese suure
sõbra Kent Männiku eestvedamisel ning
Evald-Hannes Kree toetusel uue hingamise Siimusti vana võrkpalliplats. Nüüd
saab platsil mängida rannatennist ning
võrkpalli. Neli Tallinna majanduskooli
nooremprojektijuhi eriala õpilast otsustasid aga koolitööna ellu viia projekti,
millega kingiti Siimusti lastekeskusele
Metsatareke slackline-batuut ehk tasakaaluliin.
Siimusti Lastekeskuse Metsatareke
töötajate ja juhi Imbi Ivaski ühiseks
eesmärgiks on professionaalse meeskonnaga pidevalt arenev kõrge kvaliteediga
lastekeskus. Imbi on avatud, lahenduste
leidmisele orienteeritud, hea suhtlemisoskusega ja hooliv juht.
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Aasta lastekaitsetöötaja – Kaja
Ivask
Kaja töötab alates 2018. aastast Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas
lastekaitse vanemspetsialistina, ent ka
tema varasemad ametid on olnud lastega
seotud. Kaja paneb oma igapäevatöös
suurt rõhku varajasele märkamisele ja ennetustegevusele ning seda just koostöös
koolieelsete lasteasutustega. Koostöös
peredega peab ta oluliseks anda vähimagi edu puhul positiivset tagasisidet.
See loob usaldusliku suhte perekonna ja
lastekaitsetöötaja vahel.
Kaja on kujundanud lastekaitsetöötajast positiivse kuvandi just teismeliste
hulgas. Nii mõnedki noored on öelnud,
et sellise lastekaitsetöötajaga soovivad
nad iga kell suhelda, ka siis, kui muret
õigupoolest polegi.
Kaja on võitnud laste, lapsevanemate,
kolleegide ja koostööpartnerite usalduse
ja oskab neile head nõu anda. Ta on hea
kuulaja, kiire õppija, kohusetundlik ja
täpne ning suudab positiivse ellusuhtumise säilitada ka pingelistes olukordades.
Aasta hooldustöötaja – Aimi
Leino
Aimi on töötanud sotsiaalhoolekandes
2004. aastast. Ta ei küsi kunagi, miks nii,
vaid ütleb: teeme ära! Piirkonna sotsiaalhooldustöötajana osutab ta koduteenust
ja sotsiaaltransporditeenust ning tagab
inimestele juurdepääsu neile vajalikele
teenustele. Ta teeb koostööd toidupangaga, lastekaitsetöötajatega, teiste sotsiaaltöö spetsialistidega, pere- ja eriarstidega.
Kui Jõgeva vallas oli 2021. aasta kevadel
alajaama põlengust tingitud voolukatkestus, oli vaja kiiresti evakueerida valla
territooriumil elavad inimesed, kes kasutavad hapniku kontsentraatorit, kohta,
kus on generaatoriga tagatud seadme
jaoks vajalik elekter. Aimi toimetas kaks
vallaelanikku Jõgeva haiglasse, päästes
sellega nende elu.
Lisaks kolleegidele peavad Aimist väga
lugu inimesed, kes ei ole oma vaimse
tervise seisundi tõttu olnud võimelised
korraldama oma igapäevaelu ning kellel
Aimi on aidanud taas ühiskonnaelus
hakkama saada.
Aasta tegevusjuhendaja – Katrin
Zilinski
Katrin Zilinski töötab sotsiaalvaldkonnas 2018. aasta algusest. Esialgse
hooldustöötaja ameti vahetas ta peatselt
kogukonnas elamise teenuse tegevusjuhendaja oma vastu. Katrin on väga
aktiivne, rõõmsameelne ja leidlik ning
hea ideede generaator. Uue teenuskoha,
Torma valitsejamaja käivitamisel oli
Katrin see, kes aitas maja korda teha ja
sisustada.
Katrini eestvedamisel on toimunud
mitmeid üritusi ja väljasõite. Koroonakriisi arvestades on ta leidnud lahendusi, et
üritus, mida kliendid väga ootavad, saaks
ikkagi toimuda. Nii on kahel aastal toimunud jõulupidu õues, imelises looduses
ja jõuluvanaga.
Katrin leiab alati aega klientide jaoks,
julgustab neid ja usub nende võimetesse.
Ta on väga hea kuulaja ja lahenduste
leidja ning julgeb alati välja öelda oma
arvamuse ja olla nõudlik.
Kolleegina on Katrin väga vastutulelik.
Näiteks kui kellelgi on probleem arvutiga või mõne dokumendi täitmisega, on
Katrin see, kes kohe appi tõttab. Katrin
on juhendanud ja õpetanud välja ka
uusi töötajaid.
Aasta vägivallaennetaja/vaimse
tervise toetaja – Astrid Maasing
Astrid töötab Jõgevamaa Naiste Tugikeskuses alates 2013. aastast. Jõgeva
Vallavalitsuses on ta alates 2018. aastast
tööl lastekaitse valdkonna peretöötajana
ning aastast 2020 hingehoiuteenuse
osutajana.
Naiste tugikeskuses tegutsedes puutub
ta kokku peredega, kus lapsevanematel
napib oskusi oma laste toetamiseks ning

peresuhete hoidmiseks. Astrid aitab neil
oma probleeme ise lahendada. Kõige olulisemaks peab ta juhtumipõhist nõustamist, samuti juriidilise ja psühholoogilise
nõustamise pakkumist ning turvalise elu
ja olustiku tagamist.
Peretöötajana toetab Astrid last ja
perekonda probleemide lahendamisel,
kasutades erinevaid sotsiaaltöö meetodeid. Ta toetab pere toimetulekut
ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas ning
informeerib peres toimuvatest muutustest sotsiaalvaldkonna peaspetsialisti ja
lastekaitsespetsialisti. Astridi põhjalik ja
järjepidev töö annab tulemusi ka seal,
kus teised kipuvad usku kaotama. Ühe
pere puhul olid näiteks nendega töötavad
spetsialistid kaotanud usu, et pereema,
kes peab olude sunnil täitma ka perepea
ülesandeid, suudab seljatada alkoholiprobleemid ja sügava depressiooni ning
tagada lastele turvalise ja arengut toetava
elukeskkonna. Tänu Astridi järjekindlusele tuleb pere nüüd oma eluga toime ja
pereliikmed on asunud üksteist toetama.
Alates 2020. aastast on Astrid ka Jõgeva valla elanike jaoks hingehoiuteenuse
osutaja. Hingehoidjana pakub ta tuge ja
mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist
ka lootusetuna tunduvas olukorras.
Aasta koostööpartner – Jõgevamaa Tugiteenused OÜ
Kaire Kaasiku juhitava tugikeskuse
eesmärgiks on leida igale kliendile just
talle sobivad lahendused, kombineerides
erinevaid teenuseid. Ta aitab leida sobivad toetamisviisid erivajadustega lastele
lasteaias või koolis, toetab vanemaid
toimetulekuraskustes või kohanemisel
ootamatute elusündmustega. Ta hoolitseb selle eest, et tugikeskuse meeskond
oleks professionaalne ning teenused
kvaliteetsed.
Üheks selliseks näiteks on Jõgevamaa
Lastevanemate Kool – koolituste sari,
mis käivitatud koostöös Jõgevamaa
tervisenõukogu, Rajaleidja keskuse ja
Jõgeva vallavalitsusega. Koolituste eesmärgiks on soodustada positiivsete ja
hoolivate suhete loomist vanemate ja
laste vahel, aidata vanematel arendada
toimetulekustrateegiaid laste kasvatamisel, vähendada vanemlikku stressi ja
tugevdada perede toimetulekut. Teemad
koolitusteks saadakse näiteks sotsiaalosakonna lastekaitse spetsialistidelt. Suure
töökoormuse tõttu ei jõua valla sotsiaaltöötajad ise probleemide ennetamisega
aktiivselt tegeleda, seepärast on leitud
Kaire Kaasiku näol suurepärane koostööpartner.
Aasta tugiisik – Signe Sireneva
Signe on kohusetundlik ja professionaalne tugiisik, kellele võib usaldada
kõige keerukamad juhtumid. Ta oskab
leida tee pereni ja luua usaldusliku suhte
ka siis, kui see mitmel ametnikul varem
ebaõnnestunud on. Signe pühendumus
peredele, kellele ta toeks on, on igati tunnustust väärt. Ta märkab pere probleeme
ja kitsaskohti ning ei jäta enne jonni, kui
murele on lahendus leitud.
Aasta tugiisik – Ludmilla Lukas
Ludmilla on professionaalne ja kannatlik tugiisik, kes on keskendunud
laste aitamisele lasteaias ja koolis. Ta on
kohusetundlik ja abivalmis ning aitab
meeskonna hädast välja, kui see on vähegi tema võimuses. Ludmilla võtab iga
oma klienti väga südamesse ja püüab leida koostööks sobiva lähenemise. Vahest
ehk liigagi enesekriitiliselt tunnetab ta
oma pädevuse piire ja lähtub oma töös
erialaspetsialistide soovitustest.
Ludmilla on oma suure kogemustepagasiga heaks eeskujuks meie teistele
tugiisikutele ning ta jagab neile meelsasti
oma nippe ja soovitusi.
JVT

Jõgeva vallavalitsus kutsub
pesakastide ülespaneku talgutele
Sel kevadel on Jõgeva vallavalitsus otsustanud rõõmustada linnas
pesitsevaid linde ja paigaldada linna
pesakastid nii kuldnokkadele, tihastele kui ka must-kärbsenäppidele. Pesakastide arv ja asukoht on hoolikalt
läbi mõeldud – tagatud on, et pesakaste ei saaks üles liiga tihedalt ning
et pesapoegadele jätkuks piirkonnas
piisavalt toitu. Pesakastid valmistab
ornitoloog Margus Ots.
Kuna pesakaste on palju ja nende
õigeaegne üles panemine lindude
edukaks pesitsuseks oluline, korraldab Jõgeva vallavalitsus PESAKASTIDE ÜLESPANEKU TALGUD. Talgutel
räägitakse aias ja pargis pesitsevatest
lindudest ning pannakse huviliste

osalusel üles 188 pesakasti.
Talgutel osalevad lisaks ornitoloog
Margus Otsale Jõgevamaa gümnaasiumi ning Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Paigaldatud pesakastid jäävad tähelepaneliku
jälgimise alla ka pärast talgupäeva
– Jaan Poska gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Lauri Mällo eestvedamisel
rõngastatakse pesakastides pesitsevad linnud ja jälgitakse nende edasist
käekäiku õpilaste ühisprojekti käigus
mitme aasta jooksul.
PESAKASTIDE TALGUPÄEV
toimub laupäeval, 26. märtsil
algusega kell 9. Koguneme
Jõgeva kultuurikeskuse pargis.

Pesakastid must-kärbsenäpile, rasvatihasele ja kuldnokale.
FOTO: MARGUS OTS
			

Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste
andmisest Jõgeva linn Suur tn 30 kinnistule Keskkonnaameti tehnoloogiahoone püstitamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–13. märtsil
2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul
ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@
jogeva.ee.
Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 15. märtsil 2022 kell 15.00. Kui avaliku väljapaneku jooksul
ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või on võimalik kõiki ettepanekuid
arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.
Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 525
2045.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste
andmisest Jõgeva linn Pärna tn 6 kinnistule abihoone püstitamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 3.–13. märtsil
2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul
ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@
jogeva.ee.
Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 15. märtsil 2022 kell 16.00. Kui avaliku väljapaneku jooksul
ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid
arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.
Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 5252
045.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
kevadvoor ootab taotlusi 1. aprilliks
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab avalikes huvides tegutsevate maakonna vabaühenduste taotlusi kahte meetmesse:
Kogukonna areng – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse
ja tõhusama koostöö tekkesse.
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine – toetab tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse summa kogukonna arengu projektidele on maksimaalselt
2500 eurot ja investeeringute projektidele maksimaalselt 4000 eurot.
Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10 protsenti projekti
maksumusest.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada veebikeskkonnas etoetus.
rtk.ee hiljemalt 1. aprillil kella 16.30.
Infopäev taotlejatele toimub 4. märtsil kella 15-17 Zoomi veebikeskkonnas. Osalemiseks on vajalik registreerimine JAEKi kodulehel www.
jaek.ee/kop-2022-kevad/ või tel 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.
ee. Registreerunutele saadetakse infopäeva Zoomi link.
Lisainfo programmi kohta ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits,
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.
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Korraldatud jäätmevedu 1. aprillist 2022 kuni 31. märtsini 2027
Jõgeva vallas alustab alates 1. aprillist 2022 segaolmejäätmete, biolagunevate
köögi- ja sööklajäätmete ning paberi ja kartongi äraveo teenuse osutamist Ekovir
OÜ.
Jäätmevaldaja on kohustatud sortima ja koguma liigiti enda valduses olevaid
jäätmeid, kasutama piisavas koguses ja suuruses mahuteid ning tagama veopäeval
mahuti(-te) kättesaadavuse.
Jäätmevaldajal on õigus sõlmida jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks Eko-

vir OÜ-ga jäätmekäitlusleping. Kui lepingut ei sõlmita, juhinduvad osapooled
jäätmehoolduseeskirjas, jäätmeseaduses ja muudes korraldatud jäätmevedu
reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest. Lepingu sõlmimata jätmine ei
vabasta jäätmeveost.
Jõgeva kultuurikeskuses on võimalik lepingut sõlmida 7., 9., 11., 14., 16. ja
18. märtsil 2022 kella 10–17.

Muudatused korraldatud jäätmeveos:
Kogu vald on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Jõgeva vald on jagatud tiheasustus-, hajaasustus- ja kompaktseks alaks.
Tiheasustusalad

				

Jõgeva linn, Jõgeva, Kuremaa, Palamuse,
Laiuse, Siimusti, Torma ja Sadala alevik

Kompaktsed alad					

Hajaasustusalad

Kaarepere, Kudina, Kurista, Liivoja, Luua, Painküla, Saduküla,
Tõikvere, Vaiatu, Vaimastvere, Vana-Jõgeva, Vägeva ja Õuna küla (alade
piirid on näidatud Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja lisana).

Teenuse osutamise aeg: E–P kella 7–22.
Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paber
ja kartong ning segapakend.
Hind: segaolmejäätmetel on 1m3 hind 8,94 eurot käibemaksuga (nt 240 l =
2,15 eurot), biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel on 1 m3 hind 0,01 senti,

Kõik ülejäänud külad ja kinnistud,
mis jäävad kompaktselt alalt välja.

paberi ja kartongi ning segapakendikonteineri tühjendus on tasuta. Kulu on
konteineri rentimine või ostmine.
Kui segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, köögi- ja sööklajäätmete või pakendi
mahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse/kotti kogutavale jäätmeliigile,
siis võib vedaja rakendada kahekordset teenustasu.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:
Jäätmeliigid
Segaolmejäätmed

Biolagunevad
köögi- ja
sööklajäätmed
Paber ja
kartong
Segapakend

Eramud

Teenuse hind
1m3
käibemaksuga

Tiheasustus- ja kompaktne ala

Hajaasustusala

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul
või kui biojäätmete üleandmine või
kompostimine on jäätmetekkekohas
tagatud, võib keskkonnaspetsialisti
nõusolekul kirjaliku taotluse alusel
regulaarset ära vedada üks kord 12
nädala jooksul

Segaolmejäätmed vähemalt üks kord 12 nädala
jooksul

Vähemalt kord 2 nädala jooksul,
kui jäätmetekkekohas ei ole tagatud
nõuetekohane kompostimine

Tekkekohas kompostida
või anda jäätmevaldaja
soovil vedajale

0,01

Eraldi koguda ja viia
avalikesse kogumiskohtadesse

Tasuta

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja
soovil vedajale*

Tasuta

Jäätmevaldaja
otsustab,
kas ostab
või rendib
konteineri
ning kellelt
ostab või
rendib.
See on
jäätmevaldaja
valik.
Võib kasutada
ka jäätmekotti
(v.a
ühiskasutus)
Pakendikoti
annab tasuta
Ekovir OÜ**

8,94

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Konteineri
ost või rent

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:
Jäätmeliigid
Segaolmejäätmed

Biolagunevad
köögi- ja
sööklajäätmed

Kortermajad
Tiheasustus- ja kompaktne ala

Hajaasustusala

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul või kui biojäätmete kompostimine on tekkekohas tagatud, siis
üks kord 12 nädala tagant

Vähemalt kord 2 nädala jooksul, või
keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse, kui jäätmetekkekohas on tagatud
nõuetekohane kompostimine

Tekkekohas kompostida või anda
jäätmevaldaja soovil vedajale

Teenuse hind
1m3
käibemaksuga

Jäätmevaldaja
otsustab,
kas ostab
või rendib
konteineri
ning kellelt ostab
või rendib.
See on
jäätmevaldaja
valik.
Võib kasutada ka
jäätmekotti
(v.a ühiskasutus)
Pakendikoti
annab tasuta
Ekovir OÜ**

8,94

0,01

Paber ja
kartong

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse
kogumiskohtadesse

Tasuta

Segapakend

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse
kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Konteineri
ost või rent

Juriidilised isikud, välja arvatud
toitlustamisega tegelevad asutused ja
ettevõtted

Segaolmejäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted, kus tekib
Biolagunevad nädalas rohkem kui 20 kg kööTekkekohas kompostida või anda
köögi- ja
gi- ja sööklajäätmeid: vähemalt
jäätmevaldaja soovil vedajale
sööklajäätmed kord 2 nädala jooksul või keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse, kui
jäätmetekkekohas on tagatud nõuetekohane kompostimine. Kui tekib
vähem kui 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid, tekkekohas kompostida või anda
jäätmevaldaja soovil vedajale.

Teenuse hind
1m3
käibemaksuga
8,94

0,01

Paber ja
kartong

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Tasuta

Segapakend

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Konteineri
ost või rent
Jäätmevaldaja
otsustab,
kas ostab
või rendib
konteineri
ning kellelt
ostab või
rendib.
See on
jäätmevaldaja
valik.
Võib kasutada
ka jäätmekotti
(v.a
ühiskasutus)
Pakendikoti
annab tasuta
Ekovir OÜ**

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete
konteinerisse võib panna ka vähesel määral
aia- ja haljastujäätmeid. Kindlasti ei tohi
sellesse konteinerisse panna oksi. Konteinerit
ei tohi ka puulehti täis panna. Need tuleb
võimalusel aias kompostida või viia Jõgeva
jäätmejaama.
Biolagunevate jäätmete konteinerisse
paigaldab vedaja vooderduskoti, mis on
teenustasu sees.

Mahutid
• Võib kasutada jäätmekotti ja/või konteinereid.
• Mahutil peab olema kasutajale nähtavas
kohas silt, mis viitab mahutisse kogutavaSoovituslik värv uue
le jäätmeliigile. Vedaja poolt paigaldatud
konteineri ostmisel
renditavatel mahutitel peab olema kirjas ka
või rentimisel
mahutit tühjendava ettevõtte nimi ja kontaktandmed.
• Ühismahutit on lubatud kasutada kõikide
jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks.
Ühismahuti kasutamine on lubatud kõrvuti
Hall, must
asetsevatel kinnistutel (k.a kortermajad)
või roheline
tekkivate jäätmete kogumisel. Ühismahutina
		
ei või kasutada jäätmekotti.
• Kortermajades, kus segaolmejäätmete
		
mahuti on 1–2 korteri peale, tasuks mõelda
ühe mahuti võtmise peale. Kortermajade juures on niigi vähe ruumi ning kui lisanduvad
uute jäätmeliikide konteinerid, jääb seda veel
Pruun
vähemaks.
			
• Kuni 1100-liitrine käsitsi teisaldatav
ratastel mahuti tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega
Sinine
alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust
			
peatumiskohast kuni 10 m kaugusele. Pikema
vahemaa korral tasub jäätmevaldaja mahuti
Kollane
teisaldamise teenustasu. Mahuti teisaldustee
peab olema piisava kandevõimega, et tagada
ratastel mahuti teisaldamine veokini.
• Suurem kui 1100-liitrine mahuti tuleb
paigutada jäätmeveokiga samal tasandil
paiknevale kõva kattega alusele, millele
pääseb jäätmeveok vahetult juurde mahuti
Soovituslik värv
tühjendusküljelt.
uue konteineri ost• Kui kinnistul puudub ümberpööramise
misel või rentimisel
võimalus, tagurdab vedaja kuni 100 m ja see
on tasuta. Rohkem kui 100 m on tasuline.
Hall, must
või roheline
		
		
Pruun
			

Mahutite paigaldamine ja äravedu:
Ekovir OÜ poolt jäätmevaldajale üürile
antavate või müüdavate jäätmemahutite
laialipaigutamine on tasuta kuni 30.06.2022.
Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Mahutite
tasuta kokkukogumine toimub jäätmeveo
perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul.

NB!
AS Ragn-Sells klient: kui soovite mahuti
Sinine
rentimise lõpetada, tuleb mahuti ettevõttele
			
tagastada. Mahuti äravedu on aprillikuus
tasuta. Lisandub mahutipesu ja kui vaja, ka
Kollane
mahuti tühjendamise tasu.
AS Eesti Keskkonnateenused klient: kui
soovite mahuti rentimise lõpetada, tuleb
tasuda äraveo, pesu ja tühjendamise eest.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:
Toitlustamisega tegelevad asuJäätmeliigid tused ja ettevõtted

*Tuleb liigiti koguda ja viia avalikku kogumispunkti, Jõgeva jäätmejaama või Laiuse, Siimusti, Jõgeva aleviku, Vaimastvere, Kuremaa
või Palamuse jäätmekogumiskohta või soovi
korral anda üle jäätmevedajale.
**Teenuse alustamisel saadetakse pakendikott. Hiljem veopäeval jäetakse postkasti.
Teenus ja pakendikott on tasuta.

Soovituslik värv
uue konteineri ostmisel või rentimisel
Hall, must
või roheline
		
		
Pruun
			

Vabastused:
Vallavalitsus saab lugeda jäätmevaldaja
tähtajaliselt või erandkorras korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks, kui jäätmevedaja
ei ela või ei tegutse kinnistul. Kui kasutate
kinnistut teatud kuud aastas, tuleb võtta vedu
nendeks kuudeks. Kuna on uus veoperiood,
tuleb vedaja saadetud leping üle vaadata. Kui
olete varasemalt vabastatud olnud või ei ela
kinnistul, palun pöörduge valla keskkonnaspetsialisti poole.
Tühisõit: 3,60 eurot.
Sama tasu rakendub tühisõidu korral
ka paberi ja papi, biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete või pakendijäätmete kogumismahutile.
Arve: esitatakse igakuiselt ja arvele on
märgitud järgmise tühjenduse kuupäev.

Ekovir OÜ osutab meie piirkonnas teenust
Sinine
esimest korda ja sellest tulenevalt võib üle			
minekul probleeme tekkida. Kui tekib aruKollane

saamatusi, probleeme või lisaküsimusi, palun
võtke ühendust valla keskkonnaspetsialistiga,
tel 776 6509 või taimi.eesmae@jogeva.ee
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Torma kool osales ERASMUS+
õppeprogrammis
Tänu ERASMUS+ õppeprogrammis osalemisele oli meie kooli õpetajatel ja kümnel õpilasel
võimalus käia Poolas. Programm
kestis viis, reis koos bussisõiduga
seitse päeva.
Buss alustas teekonda 16. jaanuari varahommikul Torma kooli
eest. Sama päeva õhtuks jõudsime Poola pealinna Varssavisse,
kus veetsime esimese öö. Teisel
päeval jõudsime Lekawicasse,
mis sai viieks päevaks meie koduks. Seal olime koos Poola ja
Türgi õpilastega ning Sloveenia
õpetajatega.
Viie päeva jooksul külastasime Lekawica kooli, käisime
Oswiecimis ehk Auschwitzis, kus
tegutses Teise maailmasõja ajal
sakslaste loodud koonduslaager,
barokkstiilis lossis Bielsko linnas,
Zywieci õlletehases, Wieliczka soolakaevanduses, Krakowi
vanalinnas ja linnamuuseumis,
leivamuuseumis ja Tarnowskie
Gory hõbedakaevanduses. Lisaks
sellele külastasime füüsikakeskust, kus tegime erinevaid katseid vedela lämmastikuga, ning
tegime teiste maade õpilastega
kohaliku omavalitsuse teemalist

Torma kooli õpilased käisid
räätsadega Endla rabas
rühmatööd.
Poola mägine maastik ja teistsugune loodus pakkusid eestlase
silmale toredat vaheldust. Vaatamata kõigele põnevale, mida
nägime, jäid kõige rohkem ikka
meelde teiste noortega koos
veedetud õhtud puhkemajas.
Kiidame seal pakutud toitu, mida
kõik nautisid.
Reis Poolasse oli meie jaoks
suurepärane võimalus: saime
võõrkeele oskust arendada, uusi
tutvusi leida, reisida ja omandada põnevaid kogemusi, mille
endale kogu eluks kaasa võtame.
Oleme reisi eest ääretult tänulikud ning sooviksime midagi
sellist uuesti kogeda.

Meie klass käis Endla rabas
räätsamatkal. Selle idee peale
tuli meie klassijuhataja Valdi.
Matkale sõitsime 15. veebruaril. Kohe, kui bussist maha
astusime, tegime topsi ja lume
katse. Panime topsi lund ja
tegime markeriga joone sinna,
kuhu arvasime, et lumest sulav
vesi topsis ulatub.
Kõndisime hobusetallidest
mööda ja läbi metsa Männikjärve äärde. Seal puurisime
jäässe augu, et vaadata, kas see
on üle kõndimiseks piisavalt
paks. Jää oli umbes 60 cm paksune. Pärast järvejääl ja rabas
kõndimist, mis oli vaatamata
läbivajumise ohule lahe kogemus, jõudsime vaatetorni. Seal
jõime piparmünditeed ja sõime

jõhvikaid ning tegime suure
pingi juures ühispildi.
Tagasi alguskohta jõudes pidime ütlema, mis meile matkal
kõige rohkem meeldis. Minu
jaoks oli räätsadega rabas kõndimine kõige vahvam kogemus
sellel matkal, kuigi sel moel
liikumine oli raske ja väsitas jalgu. Mina annaksin sellele matkale kümme punkti kümnest,
sest seltskond oli väga lahe ja
kõik said hästi hakkama. Väga
tore oli ka kuulda tarkuseteri
meie juhendajalt Elo Raspelilt.
Tahaksin kunagi tulevikus veel
selle seltskonnaga matkale
minna.
Sten-Timmu Kattel,
C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli VI klass

Kaisa Kõre ja
Eerik Laurikainen
C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikooli IX klass
Õpilased käisid reisi ajal
Oswiecimis, kus tegutses
Teise maailmasõja ajal
sakslaste loodud koonduslaager.
FOTO: ERAKOGU

Sõbrakuu Laiuse Jaan Poska põhikoolis
Veebruarikuu oli Laiuse Jaan
Poska põhikoolis pühendatud
sõbrapäeva tähistamisele, ent
saime ka selleaastast lumerikast
talve nautida ning õpetlikke
kogemusi jagada.
Sõbrapäevale ning talvistele
tegevustele eelnes üks omanäoline sündmus. Veebruari alguses
külastas kooli Andres Sarapuu,
kes esitles oma raamatut „Purelevad koerad”. Raamat on
kirjutatud autori isiklike vanglakogemuste põhjal. Autor selgitas
õpilastele vanglasse sattumise tagamaid ning jagas elulisi
õpetussõnu, näiteks koolielu ja
kiusamise ennetamise teemal.
See pani õpilasi nii mõnegi asja
üle sügavamalt järele mõtlema.
Veebruarikuu algusesse oli
planeeritud ka lumelinna ehitamine. Koolimaja ette veetud kaks
suurt lumehunnikut muutusid
ehituse käigus liumägedeks,
ronimisaladeks ja loomafiguurideks. Kuna vastlapäev langeb
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Sõbradisko meelitas tantsupõrandale tundideks.
						FOTO: ERAKOGU
sel aastal vaheajale, otsustasime
ühitada vastlapäeva sõbranädalaga. Sõpradest moodustatud
meeskonnad pidid lahendama
lumega seotud ülesandeid. Män-

gudega pandi proovile õpilaste
loovus ning koostööoskus, mida
kõigil jätkus.
Sõbrapäeva tähistamine algas
aga õigest päevast veidi varem,

kui sõbrapäeva meisterdamise
töötoas võis meisterdada kaarte, südamepuslet, käepaelu ja
lõngast loomakesi. Sõbrapäeval
ehk 14. veebruaril toimus traditsiooniline südamejaht, lisaks
said õpilased sõbrapostkasti
kaudu üksteisele kaarte saata.
Järgnevatel päevadel valmis õpilaste koostöös suur sõbrapäeva
teemaline joonistus ning punase
ja roosa riietuse päeval said kõik
soovijad moeshow’l oma kostüümi demonstreerida. Sõbranädala
neljapäev oli sõbradisko päralt,
kus õpilased said saalis tantsumuusika järgi jalga keerutada.
Nii mõnigi õpilane veetis tantsupõrandal tunde, lisaks arvasid
õpilased, et diskosid võiks koolis
edaspidigi korraldada.
Maarja Mangus,
Laiuse Jaan Poska põhikooli
huvijuht

Räätsamatk Endla rabas pakkus Torma kooli õpilastele
FOTO: ERAKOGU
põnevat avastamist.

Naerumummud pidasid
sõbranädalat
Sel aastal tähistasid Torma
lasteaia Naerumummude rühma lapsed sõbrapäeva tavapärasest erinevalt. Sõbranädala
igal päeval oli oma teema, mida
lapsed ja õpetajad järgisid.
Nädalat alustati esmaspäeval
pidulikult riietudes ja peolauas
isetehtud küpsisetordiga maiustades. Avasime rühmas kaks
uut mängukeskust: sõbrapoe
ja sõbrakohviku. Sõbrapood
sai üheks uueks mänguhitiks
laste seas.
Teisipäeva teemaks olid multika või muinasjututegelased.
Lapsed riietasid end oma lemmiktegelasteks, võtsid kaasa
temaatilisi mänguasju, millega
päeva jooksul mängiti. Kolmapäeva teemaks olid ametid.
Lapsed riietasid end mõne
ameti esindajaks ja võtsid kaasa
ka temaatilisi töövahendeid.
Räägiti sellest, mis ametid
üldse olemas on ja milliseid
vahendeid on vaja, et üht või
teist tööd teha.
Neljapäev oli pidžaamade
päev, lapsed ja õpetajad kandsid
pidžaamasid, hommikumant-

leid ja susse. Lisaks sellele
ootas lapsi ees kinohommik.
Hommikut alustasime Sipsiku
võimlemisega ning seejärel vaatasime „Sipsiku” filmi. Tegime
lastele mattide ja kott-toolide
abil mõnusa lesola ning pakkusime popcorni nagu päris kinos.
Kuna see temaatiline päev
meeldis lastele kõige rohkem,
siis edaspidi teeme igal kuul
ühe kinohommiku.
Nädala jooksul oli avatud
sõbrapostkast, kuhu lapsed
joonistasid sõpradele kaarte ja pilte. Reedel võtsime
sõbranädala kokku. Lapsed
valisid sõbralikuma poisi ja
tüdruku, kes said ka väikese
tunnustuskirja. Jagasime laiali
sõbrakaardid ja pildid, istusime
ühises peolauas. Nädala jooksul
keskendusid õpetajad lastele
positiivsete emotsioonide pakkumisele ja läbi selle õppimisele. Edaspidi valmistume Torma
lasteaia sünnipäevaks, mis on
märtsis.
Maarja Säälik,
rühmaõpetaja

Külmalinnas said kokku Päikesekiir ja Karikakar
Jõgeva lasteaia Karikakar
õppealajuhataja Marge Põdra
pakkus hiljuti töövarjuks olemise
võimalust Viljandi valla Päikesekiire lasteaia õppealajuhatajale
Viive Mägile.
Viljandi vallas käivitus 2020.
aasta novembris valla haridusasutuste juhtide arenguprogramm, mille peaeesmärk on
juhtide enesetõhususe tõstmine.
Selleni jõutakse läbi teoreetiliste
teadmiste, säravate praktikate
ja kogemuste edasiandmise,
kaasaegse õppimise ja õpetamise
teooriate mõtestamise ja huvitavate kohtumiste kaudu. Töövarjuks olemise päev mõnes Viljandi
valla või kaugemas lasteaias on
praktikapäev, mis annab võimaluse lähemalt tutvuda kolleegi
tööga ning leida aega sisukaks
mõttevahetusteks.

Päikesekiire ja Karikakra lasteaed on väliselt väga erinevad.
Karikakar toimetab kuue rühmaga ühes majas, Päikesekiir
nelja rühmaga kolmes majas.
Üks on linna-, teine maalasteaed. Lähemal vaatlusel selgub
siiski, et kaks asutust on pigem
sarnased kui erinevad. Mõlemas
väärtustatakse õuesõppimist,
looduskeskkonda, Johannes Käisi pedagoogikat. Ja kui rääkida
vastastikusest rikastamisest ja
kogemuste jagamisest, siis on
kummalgi lasteaial oma suured
väljakutsed, mille teostumisel
muutub laste päev veel huvitavamaks, väärtuskesksemaks
ning aitab lasteaial kui organisatsioonil luua ühtset meie-tunnet,
väärtustada tehtut ja tunnustada
kolleege.
Karikakra lasteaed läbis Hea

lasteaia tunnustuse programmi
ning sai Hea lasteaia teerajaja
märgise 2021. aastal. Päikesekiirel seisab see tee veel ees.
Samas on Päikesekiire lasteaia
direktor ja õpetajad osalenud
lasteaiajuhi ja lasteaiaõpetaja
kompetentsimudeli põhjal läbiviidavas 360 kraadi tagasiside
protsessis, Karikakral seisab see
aga veel ees. Tõdesime, et mõlemad ettevõtmised on ühtmoodi
põnevad, sisukad ja, mis seal
salata, ka töömahukad.
Töövarjupäeval ei saadud
mööda ka sellest, mis toimub
alushariduses laiemalt. Üheskoos oli põnev ja inspireeriv uut
riiklikku õppekava tõlgendada ja
täna kehtivaga võrrelda. Huvitav
oli aga ka arutleda töökorraldusega seotud praktiliste küsimuste
üle, nagu “mullis” olemine, ini-

meste leidmine, tööülesannete
jagamine jne.
Viive Mägi koges Jõgeva Karikakras, kui erinev tunne on
töötada, kui tegutsetakse ühes,
mitte kolmes majas. Huvitav oli
näha ka seda, kuidas lasteaia
ruumid ja õu on hoone valmimisest möödunud kaheksa aasta
jooksul lasteaiaperele omaseks
saanud ja omanäoliseks muutunud.
Karikakra lasteaia õppealajuhatajal Marge Põdral oli aga hea
võimalus oma lasteaeda külalise
pilguga vaadata, näha oma inimeste pühendumist ja leida uusi
mõtteid, et lasteaiaelu huvitavamaks ja sisukamaks luua.
Marge Põdra,
Viive Mägi

Lastele meeldisid kinohommikud nii väga, et nüüdsest
FOTO: ERAKOGU
hakatakse neid iga kuu korraldama.

Veebruar Vaimastvere koolis
Veebruarikuus liitus meie
kool Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga. Meie kool
soovib olla eeskujuks füüsilise
aktiivsuse ja terviseteadlikkuse
poolest. Näiteks alustasime
aktiivsete vahetundidega algklassidele ning uuest õppeaastast muudame algklasside
õppekava liikuvamaks.
14. veebruaril toimus sõbrapäev, mille raames valiti
meie kooli kõige sõbralikumad
õpilased, õpetaja ja koolitöötaja. Sõbrapäeval oli avatud

kaartide meisterdamise töötuba, samuti postkast kaartide
saatmise jaoks.
23. veebruaril toimus vabariigi aastapäeva aktus, kus
kuulsime paljude klasside etteasteid, laule, luuletusi ja isegi
internetikommentaariumi lugemisi (õpetaja Ell Vahtramäe
korraldatud 7. klassi „ühiskonnaõpetuse tund“ vabariigi
aastapäeva puhul).
Kaisi Küün,
õppealajuhataja
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Sündmused Jõgeva vallas
TEATER
09.03 kell 11
17.03 kell 19
21.03 kell 11
23.03 kell 19
03.04 kell 16
MUUSIKA
15.03 kell 19
20.03 kell 17

teatrietendus “Kuningapoeg sulaseks”
Sadala rahvamajas. Pilet 4 eurot.
Seasaare teatri etendus “Nukumaja” Sadala
rahvamajas.
Viljandi laste- ja noorteteatri “Reky” etendus
“Memme musi”.
Rakvere teatri etendus “Rosmersholm”
Jõgeva kultuurikeskuses.
Sadala Külade Teatri etendus “Herta ja veel neli
naist”. Sadala rahvamajas.Toetuspääse 5 eurot.
Itaalia virtuoosid. ARS Revalia kontsert Kuremaa
lossis. Piletid müügil tund enne algust. Pilet 10 eurot.
kevadkontsert Torma rahvamajas. Esineb noorte
folkansambel Uurikad. Jõgeva valla kevadkeskus
Torma võtab karika üle talvekeskuselt Jõgevalt.
Tervitame saabuvat kevadet.

KINO
04.03 kell 16 ja 15.03 kell 17.30 animafilm “Hülgetiim”
Jõgeva kultuurikeskuses.
04.03 kell 18 ja kell 19.30 biograafiline draama “Spencer”
Jõgeva kultuurikeskuses.
09.03 kell 17.30 animafilm „Missioon kaisukarud“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
09., 16.03 kell 19.30 dokumentaalfilm “Vaino Vahingu
päevaraamat” Jõgeva kultuurikeskuses.
18., 25., 30.03 kell 17.30 animafilm “Punane pandaplika”
Jõgeva kultuurikeskuses.
25., 30.03 kell 19.30 noortefilm “Kiik, kirves ja igavese armastuse
puu” Jõgeva kultuurikeskuses.
SEENIORID
15.03 kell 12 Arukate Akadeemia vestlusringis kunstnik
Ilmar Kruusamäe.
18.03 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse
rahvamajas.
Info: jaanika.ojakoiv@palamusekultuur.ee
VARIA
11.03 kell 19

retrohõnguline peoõhtu “Naised, naised…”
Sadala rahvamajas. Kohtade broneerimine
tel 521 1967. Õhtu pääse 5 eurot.
12.03 kell 10.15 Kuperjanovi retk Puurmanist Tabiverre.
SPORT
04.03 kell 12
04.03 kell 20

saalihoki U12 turniir Jõgeva spordimajas Virtus.
Coolbet saaliliiga kohtumine Jõgeva spordimajas
Virtus. Platsil on vastamisi S. FC Jõgeva Wolves
ja S. Viimsi FC Smsraha.
10.03 kell 14.30 Jõgevamaa noorte U11 saalijalgpalli
meistrivõistlused Jõgeva spordimajas Virtus.
LAAT
11.03 ja 08.04 kell 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad
ja käsitöö. Info tel. 5805 1915.
NÄITUSED
14. märtsini Jõgeva põhikooli õpilaste 3d mudelite näitus
„Tegelased tuntud lasteraamatutest“ Jõgeva linnaraamatukogus.
28. märtsini Jõgeva kunstikooli õpetajate maalinäitus Jõgeva
kultuurikeskuses.
31. märtsini Gunnar Toomemetsa Eestimaa looduse heategevuslik
fotonäitus “Taasavastatud” Palamuse muuseumis.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
KOGUDUSED
Palamuse koguduses toimuvad jumalateenistused pastoraadihoones asuvas talvekirikus pühapäeviti kell 11.
06., 13., 20., 27.03 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses.
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses pühapäeviti kell
11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist. 13.03
Kuidas saavad noored toime tulla praegusel kriisiajal?
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901 2500.
JW.ORG (Meist/ Koosolekud).

JÕGEVA KULTUURIKESKUSES
TEISIPÄEVAL, 15. MÄRTSIL KELL 12–14
Jõgeva Arukate Akadeemia vestlusringis mõtiskleb Jõgevalt
pärit vabakutseline kunstnik ILMAR KRUUSAMÄE teemal
“KURSI KOOLKONNA KUJUNEMINE”. “ILUS EMAKEEL” –
emakeelepäeva auks otsime üles kolm kõige kaunimat sõna,
need sõnad võib juba varem välja mõelda.
Ootame osalema!

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

Poliitiliste ja isiklike valikute vahel
Kolmapäeval, 23. märtsil
kell 19 jõuab Jõgeva kultuurikeskuse publiku ette Rakvere
teatri värskeim lavastus „Rosmersholm”, mille aluseks on
näitekirjanik Henrik Ibseni
draamaklassikasse kuuluv teos.
Rosmersholm on rikas pärusmõis ja kogukonna tugisammas, kus ootavad ees pinevad
valimised. Poliitiliste ja isiklike
kirgede pingeväljas avatakse
kaua suletud mälestuste väravad ja kibemagusa armastuse
salalaekad.
Peeter Raudsepa lavastu-

se keskmes on elus olulised
väärtused ja aated, millest
unistatakse, kuid mingil põhjusel jäävad need pidevalt
saavutamata. Kogukond ja
perekond, poliitika ja isiklik elu
ning pinged vana ja uue vahel
on teemad, mis pakuvad olulist
aruteluvõimalust ka tänapäeva
ühiskonnas ja elus.
Osades Natali Väli, Margus
Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Peeter Rästas, Eduard Salmistu,
Märten Matsu, Eili Neuhaus ja
Kristo Kruusman.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!

Rosanna Orav
Roven Hannula
Eron Puusta
Silver Saia
Karl Kalm
Rein Nagla
Trevor Männilaan
Sebastian Vaino

04.02.2022
11.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
18.02.2022
19.02.2022

9. märtsil kell 18 toimub Vaimastvere perearstipunkti
2. korrusel jäätmemajanduse teemaline kohtumine
Jõgeva valla keskkonnaspetsialisti Taimi Eesmäega.
Kõik huvilised oodatud!
Lisainfo: Vaimastvere Külaselts, tel 5565 2559.

Komposter või konteiner?

Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!

Ilme Ojamaa
Hillar Teder
Marija Raitsekas
Virve Lillemets
Viive Kaarjärv
Efersiine Ostrat
Elmar Praats
Asta Muru
Helmi Liivastik
Laine Pärn
Leida Kask
Helju Übner
Mihkel Reino
Jaan Reino
Heino Ilves
Maimu Lea
Luule Lehemets
Agnes Lomp
Hilja Kuusk
Heldi Lehtmaa
Viive Likk
Voldemar Juhkam
Valve Raava
Nigul Pius
Heino Soopalu
Leida Kuusk
Maie Paas
Raimond Kampus
Rein Aru
Enn Kiipli
Mare Vinnal
Hendo Ratnik
Arvo Traks
Evi Voolaid
Anne Siim
Mare Annus
Heino Puskar
Aime Ratman
Arvo Pakkanen
Ülla Vähk
Arvo Alumere
Elvi Andersalu
Jüri denissov
Endla Säärits
Andres Lippur
Tiiu Karu
Niina Jerohhina
Klavdia Ostrovskaja

98
96
96
95
95
94
94
93
93
93
93
92
92
92
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

• Kes ei soovi oma sünnipäevaõnnitlust lehte, andke sellest teada rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalule telefonil
776 6532 või 525 2390.

Tiraaž: 6800
Küljendus: Seitung AS
Trükk: Kroonpress AS
Ilmub: kuu esimesel neljapäeval (v.a jaanuar)

Jätkuvalt on võimalik esitada valla kodulehe e-teenuste keskkonna
kaudu taotlus kodukompostri või 140 l biojäätmete konteineri
soetamiseks.
Elaniku või korteriühistu omaosalus on 26 % toote maksumusest.
Eelmisest vallalehest ja valla kodulehelt saab selle teema kohta
pikemalt lugeda.
Mai lõpus ja juuni alguses toimub Jõgeva linnas, Palamusel ja
Tormas kompostimise õpituba. Osavõtt on tasuta.
Lisainfo keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäelt
(taimi.eesmae@jogeva.ee; 776 6509).

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

KOOLITUS ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele,
alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma
ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Teemad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: äriidee ja ärimudel,
toote/teenuse disain.
• Turundus ja müük: turundusuuringud ja strateegia, turundus- ja
müügiplaan, hinnastrateegia.
• Finantsjuhtimine ja planeerimine: raamatupidamine, maksud,
finantsprognooside koostamine.
• Juhtimine: meeskond ja juht.
Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad. Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse
vältel. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava.
Tunnistuse saavad osalejad, kes on kohal vähemalt neljal päeval
ja kaitsevad edukalt äriplaani.
Koolitused toimuvad: 05., 06., 19., 20. aprillil ja
04., 05., 17., 18. mail kell 10.00-17.15 Jõgeva kultuurikeskuses, Aia 6, Jõgeva.
Osalemistasu 50 eurot, tasutakse enne koolitust arve alusel.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate www.jaek.ee. Täidetud ankeedi palume saata
hiljemalt 28. märtsiks aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfo www.jaek.ee, 5333 5172, enn@jaek.ee.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Viktor Iljin
Aili Suun
Enn Reimets
Erna Gladõševa
Rosine Randjärv
Ivan Pahhomov
Elmu Prikk
Elmiire Haamer
Laine-Armilde Kaasik
Villu Kõiv
Jüri Vaht
Raivo Oras
Eduard Võõras
Kalle Metssalu

02.04.1958–27.01.2022
02.03.1959–29.01.2022
12.07.1945–31.01.2022
20.06.1930–02.02.2022
24.11.1945–02.02.2022
15.04.1949–04.02.2022
02.03.1936–06.02.2022
27.09.1935–11.02.2022
14.07.1932–12.02.2022
15.03.1939–14.02.2022
07.05.1943–14.02.2022
15.08.1956–17.02.2022
14.05.1927–19.02.2022
29.08.1936–20.02.2022

Järgmine vallaleht ilmub 7. aprillil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 30. märts.

