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Vaimastvere kandi rahvaga

Palamuse muuseum avab
pärast ligemale kaheaastast
rekonstrueerimis- ja ehitustöödest tingitud pausi 8. detsembril taas oma uksed. Ühe
maja asemel on muuseumil
nüüd kaks: uhiuus peamaja ja
renoveeritud vana kihelkonnakoolimaja. Avamisnädalavahetusel saavad huvilised
neid uudistada ja tutvuda ka
muuseumi pakutavate uute
programmidega.
Muuseumi peamaja ekspositsioon tutvustab Eesti kooliajalugu, rõhuga 19. sajandi
lõpu kihelkonnakoolidel.
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Möödunud esmaspäeval, 26. novembril, toimus Vaimastveres
rahvakoosolek. Vaimastvere kandi inimesed rääkisid vallajuhtidele,
mis neile oma piirkonnas muret teeb. Arutluse all olid teed, tänavad,
valgustus, viidad, prügimajandus, lagunevad ja ohtlikud hooned ning
bussiootepaviljonid.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo märkis, et omavalitsuste ühinemisest on möödunud aasta. „Oleme selle ajaga jalad alla saanud. Kui
neli omavalitsust liidetakse, siis paratamatult ei lähe kõik sujuvalt
samaviisi edasi,“ tõdes vallavanem ja avaldas lootust, et pikemas
perspektiivis haldusreform ennast siiski õigustab. Abivallavanem Arvo
Sakjas täheldas, et Vaimastvere on Jõgeva vallas ainuke piirkond, kus
on kool, lasteaed, raamatukogu, noortekeskus, õpilaskodu ja staadion
ühes kompleksis. „Endine vald on head tööd teinud ning kõik ühe
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Endla küla elanik Lea Laasik kirjeldas, et talvine teehooldus on neil
nagu kilplase töö. Külateed lükatakse lahti, ent kui riigitee on siis
alles lükkamata, ei pääse külast ikkagi välja. Kui oma küla noormees
läks ükskord riigiteed lükkama, taheti talle aga veel trahvigi teha.
„Vald peab riigiga kokkuleppe tegema. Siin käib õpilastransport ja
kiirabigi ei pääse vajadusel ligi,“ lausus Laasik. Lisaks teehooldusele
soovivad Endla küla elanikud tee äärde viita, et Endla rappa sealt ei
saa. Alatasa tulevat ette, et viita, mis Endla külla juhatab, võetakse
suunanäitajana rappa.
Vaimastvere piirkonna inimesi on nörritanud ka Piibe maantee
rekonstrueerimine. Ühelt poolt on hea meel, et tee on korras, teisalt
tõi Vägeva elanik göran Raus välja puuduliku liiklusohutuse. Varasemaga võrreldes on teetamm kitsam ning jalgsi ja rattaga liikudes pole
autode eest kuhugi minna. Ta uuris, kas lähitulevikus võiks Vägevani
kergliiklustee kulgeda. Ta rääkis ka, et maantee rekonstrueerimise
käigus nihutati Vägeva bussipeatus kohta, kuhu tänavavalgustus ei
ulatu. Peatus on nüüd täielikus pimeduses. „Sinna võiks ikka ühe
Talvetrallil andis
Jõgevasõnas
vallavalitsuse
peaspetsialist
laternaposti
paigaldada,“
Raus. Kunakultuuritöö
elektriliin bussipeatuseni
ei
ulatu,
pakkusJõgeva
Mati Kepp
lahendusena juhatajale
päikesepaneelidega
valgusIlona
Piirimägi
kultuurikeskuse
Ainar Ojasaarele
tust.
Vallal on plaanis
päiksepaneelidega
töötavad
valgustid Jõgevalt
üle rändkarika,
mis annab
tunnistust sellest,
et külmalinn
Jõgeva
Siimustisse
viival jalgteel
ära testida.
KuiKevadkeskuse
need toimivad,tiitlit
võib see
olla
kannab kevadeni
talvekeskuse
tiitlit.
hakkab
lahenduseks
ka Vägeva
bussipeatuses.
kandma Torma,
suvekeskus
on Kuremaa ning sügisel on tähelepanu
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Vaimastvere külaarendamise seltsist rääkis, et tal on
keskmes
Palamuse.
juba aastaid vastuseta küsimus, kes hooldab bussipeatusi. Valda
probleemist teavitades võttis temaga ühendust TREV 2. Selgus, et ootepaviljoni hooldab üks, prügikasti tühjendab teine ja maad hooldab
kolmas firma. Kohalikud ootavad pikisilmi, et hooldaja vahetaks ära
Vaimastvere bussipaviljoni katkised klaasid. Pärast koosolekut uuris
abivallavanem Mati Kepp olukorda. „Vaimastvere ja Kärde bussipaviljonid koos maaga kuuluvad AS-ile Teede REV 2 (maanteeametile).
Nende hoolduse ja korrashoidu tagab samuti AS Teede REV 2. Lähiajal
parandab ettevõte bussipaviljoni lõhutud külgseina,“ selgitas Kepp.
Vaimastvere kandi elanike soovil on vallalehes info Jõgeva valla
teede ja tänavate talihooldusest ning kontaktid, kelle poole küsimustega pöörduda.

Liblikapüüdja sai luulepäevadelt
„Tuulelapsed“ kaks laureaaditiitlit

kontserdi ja talvetralliga

Raul Tauli eestvedamisel toimus traditsiooniline jääpurikate sulatamise võistlus. Üheksast meeskonnast sulatas purika kõige kiiremini,
20 minutiga, võistkond Rosinad.

“Tähetunnilt” tuli laureaaditiitel

Vaimastvere kandi rahvaga käisid kohtumas abivallavanemad Mati Kepp ja Arvo Sakjas, vallavanem Aare Olgo
FOTO: RiiNA Mägi
ning abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Õhtu lõpetas MTÜ Valgusfestival põhjamaise trummiringi ning tuleskulptuuride süütamise ja lõkkega kultuurikeskuse pargis. Talve
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Karastav minevik
on tugeva tuleviku
vundament
Öeldakse, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Liigne minevikus tuhnimine elu edasi ei
vii, ent kaasa tuleb võtta väärt
kogemused, vahel ka mõrkjad
õppetunnid ning halb unustada.
Möödunud aasta kinnitas,
et uus suur vald ei ole lihtsalt
nelja omavalitsuse aritmeetiline
summa, vaid midagi täiesti uut.
Olen küll varem kirjutanud, et
omavalitsused on sarnased –
seisame oma rahva eest ja korraldame oma tööd vastavalt vallaelanike soovidele. Selgub aga,
et soovid on täiesti erinevad.
Vallavalitsuse kohus on töös juhinduda elanike soovidest, samas täites riigi ja vallavolikogu
seatud reegleid. Sisuliselt asusid vallaametnikud tööle täiesti
uude töökohta. Uus töö, uued
töökaaslased, vajadus uutmoodi
mõelda. Aastaga oleme need asjad selgeks saanud ja vald areneb jõudsalt. Nagu igal heal asjal, on meilgi veel kasvuruumi.
Suurepäraselt on muudatustega
toime tulnud ka meie ligemale
40 allasutust.
Vallavalitsuses töötab kõige
rohkem inimesi sotsiaalvaldkonnas, rohkem kui kolmandik
töötajatest. Nende töö on raske,
vahel ka lausa füüsiliselt, aga
kindlasti ka vaimselt. Aga nad
on hästi toime tulnud ja suutnud aidata paljusid inimesi ja
see on kõige tähtsam. Valla majanduselu uutele alustele viimine on väga keeruline, sisuliselt
uute ettevõtete loomine. Ka see
hakkab tänaseks valmis saama.
Finantsosakond ja kantselei
kindlustavad meie tagalat. Võib
öelda, et rahaline seis on hea
ja kindlakäelise kontrolli all.
Kantselei on meie asjaajamist ja
seadusloomet hoidnud nii heal
tasemel, et paljud omavalitsused võtavad eeskuju. Töömaht
on siinjuures väga suur. 2018.
aastal toimus 57 vallavalitsuse
istungit, võeti vastu 697 vallavalitsuse akti ja suunati volikogu menetlusse 107 eelnõud. Iga
sellise eelnõu ettevalmistamine
nõuab ametnikult, tihti ka mitmelt, tundide kaupa tööd.
Arengu- ja planeeringuosakond on valla aju ja edasise
tegevuse planeerija. Arengukava sai tehtud ja vallavolikogus
vastu võetud. Sellist arengukava tegemist pole minu silmad
veel näinud. Korraldati avalikud arutelud valla eri piirkondades. Mulle isiklikult meeldib
võimalusel sellistest aruteludest
osa võtta, kindlasti on midagi
kõrva taha panna. Tänan neid
inimesi, kes aktiivselt osalesid
ning pakkusid välja argumenteeritud ideid. Kahjuks selgus,
et üks destruktiivne „rändrüütlite“ seltskond liikus ühelt
kokkusaamiselt teisele ja segas
normaalset arutelu. Nii kaotasid need kohtumised osa oma
mõttest ja eesmärgist. Seetõttu

saigi korraldatud ettevõtmine
„Vallavanem käib kandist kanti“, et teada saada, mida vallarahvas tegelikult mõtleb ja soovib. Kolmelt senini toimunud
kohtumiselt oleme koos abivallavanematega saanud vastuseid
paljudele küsimustele ja häid
mõtteid edasiseks tegutsemiseks. Ringsõitudest saab lugeda
Jõgeva vallalehest.
Meediakajastus ongi väga
oluline. Vahel ei olegi tähtis
see, mida sa teed, vaid see, kuidas seda kajastatakse. Kindlasti
peaks ajakirjandus olema erapooletu ja vaagima olukordade
ja sündmuste puhul erinevaid
vaatenurki. Kahjuks ei ole seda
võimalik öelda meie maakonnalehe kohta, kes näeb väga paljut
Jõgeva vallas vaid mustades toonides. Eks see ole ka mõistetav,
kui peatoimetaja istub Jõgeva
vallavolikogus
opositsioonis.
Kummastav oli see, kui volikogu
võttis vastu 19 miljoni suuruse
vallaeelarve, siis see maakonnalehe uudiskünnist ei ületanud.
Küll kajastati samalt istungilt
mitmeid asju, millest adekvaatselt aru ei saadud. Õnneks on
siiski positiivseid kajastusi Jõgeva vallas toimuvast kordades
rohkem kui negatiivseid. Paljude positiivsete elamuste eest
hoolitsevad meie kultuuritöötajad vallavalitsuses, kultuuri- ja
rahvamajades,
külaseltsides,
raamatukogudes ja mittetulundusühingutes. Vallas toimus
aasta jooksul väga palju meeleolukaid suurüritusi ja kohalikke
kultuurisündmusi. Minule meenub esimesena just Paunvere
väljanäitus ja laat. Loomulikult
olen mina seni nagu valdav osa
lugejaist olnud seal külalise
rollis. Kord selles rahvamassis
lapselapsegi ära kaotanud ja
hiljem üles leidnud. Seestpoolt
vaadates on pilt hoopis huvitavam. Millise välispidise rahu,
ent sisemise põlemisega need
sajad inimesed selle ürituse läbi
viisid, tekitab suurt imestust ja
väärib suurt lugupidamist ja
väga suurt kiitust.
Esimese aasta kokkuvõtteks
saab öelda, et kuigi töökoormus
oli suur ja ka halbu hetki oli
omajagu, kaalub kõik positiivne
selle üles. Oleme võtnud kõigilt
neljalt liitujalt üle kõige paremad praktikad ja hoogsalt edasi
liikunud.
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis
kord kuus
Tiraaž: 6600
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Tuleb leida mõistlik tasakaal
Jõgeva vallavolikogu võttis 10.
jaanuari istungil vastu otsuse OÜ Torma Soojus ning AS-i
Kuremaa Enveko jagunemise ja
restruktureerimise kohta osaühingusse Jõgeva Veevärk, samuti Kuremaa Enveko kapitali
vähendamise ja ümberkujundamise kohta.
Valla kommunaalettevõtete
tegevuse
ümberkorraldamist
nägi ette juba nelja omavalitsuse, Jõgeva linna ja valla
ning Palamuse ja Torma valla
ühinemisleping. 2018. aasta
augustiistungil tegi Jõgeva vallavolikogu protokollilise otsuse,
et vallavalitsus võib alustada jagunemist ja restruktureerimist
ette valmistavaid toiminguid.
Volikogu 10. jaanuari istungil
vastu võetud otsus seadustas
OÜ Torma Soojus, Osaühingu
Jõgeva Veevärk ja aktsiaseltsi
Kuremaa Enveko jagunemise ja
kiitis heaks nimetatud ettevõtete
juhatuste poolt möödunud aasta
19. novembril sõlmitud notariaalse jagunemislepingu.
Mis siis muutus? Lühidalt öeldes see, et OÜ Torma Soojus ja
valla hallatav asutus Palamuse
Vallavara lõpetasid oma tegevuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamisega
seotud varad anti üle Jõgeva
Veevärgile ning muud varad
Kuremaa Envekole. Ka Kuremaa
Enveko kui jagunev ühing andis
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud varad üle OÜ-le Jõgeva Veevärk. Viimane määrati
volikogu otsusega Jõgeva valla

vee-ettevõtjaks, tõsi, teatava
erandiga: endise Palamuse valla
territooriumil jätkab vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumist
AS Emajõe Veevärk.
Valla majandusasutuste ümberkujundamise otsuse eelnõu
pandi hääletusele juba vallavolikogu 27. detsembri istungil, ent vastu võtta seda siis ei
õnnestunud. Antud küsimuse
otsustamisel oli nimelt vaja
koosseisu häälteenamust, st 27
volikogu liikmest pidid poolt
hääletama vähemalt 14. Paraku
puudus osa volikogu liikmeid istungilt ja pealegi tõsteti üles küsimus, kas kolm volikogu liiget,
kes kuuluvad üksiti Kuremaa
Enveko nõukogusse, üldse tohivad selles küsimuses hääletada.
Küsisime selle kohta advokaadibüroo Triniti arvamust.
Nende arvates oleksid võinud
volikogu liikmed, kes kuuluvad ka Enveko nõukogusse,
hääletusel osaleda, sest nad ei
esinda nõukogus oma erahuve,
vaid valla kui ettevõtte omaniku
huve. Nad kuuluvad nõukokku
ametikohustuste tõttu ning Enveko ja valla huvid kattuvad.
Seepärast pole Kuremaa Enveko nende nõukogu liikmete
suhtes
korruptsioonivastase
seaduse mõttes seotud isik. Ent
selleks, et mitte anda mõnedele
volikogu liikmetele ja avalikkusele põhjust olukorda mitmeti
tõlgendada, pidasime siiski vajalikuks jaanuari alguses Enveko nõukogu tagasi kutsuda ja
määrata sinna uued liikmed.

Nii võisid kolm volikogu liiget
10. jaanuari hääletusel osaleda,
ilma et sellest probleeme oleks
tekkinud.
Eestis on üle hulga aja taas
lumerohke talv. Iseenesest on
see tore, aga kui nii edasi läheb,
kulub pool tänavust teehooldusraha talihoolduse peale ära.
Meil tulebki leida mõistlik tasakaal: et teed oleksid sõidetavad,
aga samas raha ülearu ei kulutataks. Näiteks seda, et pikema
päevase lumesaju korral sahk
pidevalt teed lükkaks, ei ole võimalik tagada, seda enam, et üks
teehooldusring võtab tavaliselt
aega neli-viis tundi. Arvestada
tuleb ka seda, et lumekoristust
alustatakse suurema liikluskoormusega teedest.
Jõgeva linna tänavate lumest
puhastamise teevad keeruliseks
tee äärde pargitud autod. Kui
kuhugi on üles seatud silt palvega autod lumekoristuse ajaks
teisaldada, siis tuleks autoomanikel neid juhiseid ka järgida,
muidu on lume koristamine takistatud. Kuna lund on kogunenud palju, on Jõgeva tänavaid
hooldav firma seda ära vedama
asunud.
Maapiirkondadeski on probleeme ette tulnud. Osalt on
need olnud tingitud sellest, et
meil on uusi talihooldusteenuse
pakkujaid ning ka teehooldusmasinate juhte vahetatakse aegajalt. Kaart võib küll ees olla,
aga kui mees kohapeal varem
käinud pole, ei pruugi ta teada,
kus üks või teine teejupp asub.

Ka tehnika võib töö käigus üles
öelda. Loodame arusaamatused ruttu lahendada, samuti
tugevdada järelevalvet teehooldusteenuse pakkujate üle ning
hoolitseda selle eest, et eakad
liikumis- ja terviseprobleemidega inimesed lumevangi ei jääks.
Kuna endises Palamuse vallas lükati tasuta lahti ka erateid,
teeme seda uues vallaski, aga
kinnistuomanikel tuleb avaldusega märku anda, et nad lumelükkamist soovivad. Avaldus
tuleb esitada vallavalitsuse teede peaspetsialistile.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
vald teeb, mis võimalik, ja nii
kiiresti, kui võimalik, ent samas
tuleb meil kõigil ikkagi leppida
teadmisega, et talvistes teeoludes liiklemine on keerulisem
kui suvistes.
MATI KEPP,
abivallavanem

VOLIKOGU LIIGE SAAB SÕNA

Jõgeva vald on elujõuline
Jõgeva vallavolikogu on teinud
nüüdseks tööd mõned kuud
üle aasta. Annan siin lühidalt
ülevaate, millega tegeles Reformierakonna fraktsioon, toon
esile ka üksikud teemad, millega kokku puutusime.
Külastasime möödunud aastal üsna paljusid valla piirkondi
ja asutusi. Saime teada nii probleemidest kui ka edusammudest. Probleemidest informeerisime vallavalitsust. Üldiselt võib
siiski meie valla kohta öelda, et
ta on täitsa elujõuline ja tubli.
Samas edastavad valla elanikud
pidevalt fraktsiooni liikmetele
infot nende asjade kohta, mida
peaks vallavalitsus teisiti tegema ja kus asju parandama. Oleme need samuti edastanud ja
hoiame kätt pulsil, et vajakajäämised parandatud saaksid.
Esitasime fraktsiooni poolt
2018. aastal kõigile valla olulistele dokumentidele (arengukava, eelarvestrateegia, eelarve
jne)
parandusettepanekuid,
millest paljud on saanud nii

volikogu kui ka vallavalitsuse
heakskiidu. Üks oluline teema,
mida oleme aasta jooksul pidevalt aruteludes esile toonud,
on Jõgeva põhikooli juurde
nüüdisaegse spordihoone ehitamine. Teeme selle saavutamise
nimel tööd. Samas pole põhjust
enne kopa maasse saamist hõisata. Millal see aeg saabub, ei
ole praegu kahjuks teada.
Üsna palju kordi oleme aruteludes üles tõstnud lasteaedade
kohatasude ja toidurahade
problemaatika. Kuna liitus neli
omavalitsust, kellel olid selles
osas veidi erinevad praktikad,
siis on loomulik, et paljudel
peredel tekkisid arusaamatused
maksmistega. Loodetavasti on
tänaseks olukord paika loksunud. Lasteaia kohatasudest
võiks üldse pigem loobuda,
kuna ülejäänud haridustee on
õpilastel niikuinii tasuta. Kui
rääkida tasuta asjadest, siis
praegu on meil valla lasteaedades tasuta hommikusöök.
Samuti on ka kohatasude maks-

misel soodustusi.
Tõstsime üles Sadala lasteaia
laiendamise
teema.
Selles
osas on juba konkreetseid
edasiminekuid, kuid kahjuks
ei ole siin pädevate isikute töö
veel vajalikku vilja kandnud ja
lahendused venivad. Loodan
siiski, et otsustatu saab teoks ja
Sadala lasteaia ruumides tehtavad tööd viiakse lõpule.
Viimaks ka lühidalt fraktsioonist endast. Fraktsioon on volikogu tööorgan, kuhu kuuluvad
samas nimekirjas kandideerinud ja volikogu liikmeks valitud
isikud. Volikogu Reformierakonna fraktsioon on suuruselt teine
fraktsioon Jõgeva vallavolikogus ning sellesse kuuluvad Raivo Meitus, Tiina Teppan, Jaano
Terras, Girt Kaarepere, Andrei
Fedossovski (fraktsiooni aseesimees) ja Margus Kask (fraktsiooni esimees). Kõik nimetatud
löövad kaasa ka volikogu komisjonides. Töö fraktsioonis on
olnud viljakas, oleme aidanud
lahendada mitmeid probleeme.

Tänan fraktsiooni nimel kõiki
kolleege volikogus ning vallavalitsuse liikmeid ja teenistujaid
asjaliku koostöö eest! Olen näinud, et ühiselt suudame palju
head ära teha valla edu nimel.
Soovin selleks kõigile jõudu ja
tarmukust!
MARGUS KASK,
Jõgeva vallavolikogu fraktsiooni Reformierakond esimees

Rahvastikutoimingud Jõgeva vallas
Seisuga 01.01.2019 elas Jõgeva valla territooriumil 13 721 inimest, neist 6623 meest ja 7098 naist. Kõige suurema elanike
arvuga üksus on Jõgeva linn – 4970 inimest. Võrreldes seisuga
01.01.2018 on valla elanike arv vähenenud 168 inimese võrra ja
linna elanike arv 16 inimese võrra.
Jõgeva valda saabus aasta jooksule elama 385 inimest, kuid
samal ajavahemikul lahkus vallast 445 inimest. Vallasiseseid elukoha muutusi tegi 533 inimest.

2018. aastal registreeriti Jõgeva vallas 112 sündi, kuid
01.01.2019 seisuga elab Jõgeva vallas 118 last, kes on sündinud.
2018. aastal.
2018. aastal registreeriti 242 surma. Jõgeva valla elanikke suri
220.
Abielusid sõlmiti Jõgeva vallavalitsuses 44. Lisaks sõlmisid 5
abielu maakonna kirikuõpetajad. 2018. aastal lahutati 26 abielu.
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungitest
Jõgeva vallavolikogu 18. istung toimus 27. detsembril Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 23
volikogu liiget. Puudusid Girt
Kaarepere, Andrei Fedossovski,
Tiit Lääne, Marko Saksing.
Päevakorras oli:
1. OÜ Torma Soojus ja aktsiaseltsi KUREMAA ENVEKO
jagunemine ning restruktureerimine Osaühingusse Jõgeva
Veevärk, aktsiaseltsi KUREMAA
ENVEKO kapitali vähendamine
ja ümberkujundamine.
Otsus ei saanud volikogu
koosseisu häälteenamust ja jäi
vastu võtmata.
Otsuse vastuvõtmisega olid
seotud päevakorrapunkt nr 10
Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Vee-ettevõtja määramine
ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine“, päevakorrapunkt nr
11 Jõgeva vallavolikogu otsuse
eelnõu „Volituse andmine“ ja
päevakorrapunkt nr 12 Jõgeva
vallavolikogu määruse eelnõu
„Määruse kehtetuks tunnistamine“.
Otsustati katkestada päevakorrapunktide nr 10, 11 ja 12
lugemine ja pöörduda nende
juurde tagasi jaanuarikuu istungil.
2. Volituse andmine huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamiseks.
3. MTÜ Eesti Avatud Noor-

tekeskuste Ühenduse liikmeks
astumine.
4. Jõgeva Kunstikooli põhimäärus.
5. Jõgeva Muusikakooli põhimäärus.
6. Jõgeva valla aukodaniku
märgi, vapimärgi, vapiplaadi ja
aumärgi kirjelduse kinnitamine.
Otsuse eelnõu lugemine katkestati, kuna volikogu hääletas
muudatusettepaneku
poolt.
Tegemist on kunstniku tööga
ja volikogu ei saa kunstnikuga
kooskõlastamata vapimärgi kujunduse kirjeldusse parandusi
teha.
7. Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmise kord.
8. Sihtasutuse Betti Alveri
Muuseum põhikirja kinnitamine.
9. Kalmistu kasutamise eeskiri.
10. Vee-ettevõtja määramine
ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine.
11. Volituse andmine.
12. Määruse kehtetuks tunnistamine.
13. Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekti omaosaluse katmine.
Otsus ei saanud volikogu
koosseisu häälteenamust ja jäi
vastu võtmata.
14. Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse

saatmise kord.
15. Kogukonnakogu statuut.
16. Jõgeva valla 2019. aasta
eelarve.
17. Mitmesugust, informatsioonid:
17.1. Rahvakohtuniku kandidaatide valimisest.
17.2. Informatsioon järgmise
istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
Jõgeva vallavolikogu 19.
istung toimus 10. jaanuaril Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 25
volikogu liiget. Enn Kurg osales
volikogu infosüsteemi VOLIS
kaudu. Puudusid Ahto Vili ja
Andrei Fedossovski.
Volikogu liikme Terje Rudissaare volitused on peatunud
tema avalduse alusel kolmeks
kuuks, 07. aprillini 2019. Asendusliikmena asus volikogu
liikme kohustusi täitma Valdi
Reinas. Volikogu liikme Mihkel
Kübara volitused on peatunud
tema avalduse alusel 01. juunini 2019. Asendusliikmena asus
volikogu liikme kohustusi täitma Ene Sööt.
Päevakorras oli:
1. Jõgeva valla aukodaniku
märgi, vapimärgi, aumärgi ja
vapiplaadi kirjelduse kinnita-

mine.
2. Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekti omaosaluse
katmine.
3. OÜ Torma Soojus ja aktsiaseltsi KUREMAA ENVEKO
jagunemine ning restruktureerimine Osaühingusse Jõgeva
Veevärk, aktsiaseltsi KUREMAA
ENVEKO kapitali vähendamine
ja ümberkujundamine.
4. Vee-ettevõtja määramine
ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine.
5. Volituse andmine.
6. Määruse kehtetuks tunnistamine.
7. Mitmesugust, informatsioonid:
7.1. Informatsioon järgmise
istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
7.2. Loa andmine raha eraldamiseks reservfondist.
Kõigi
õigusaktidega
on
võimalik tutvuda Jõgeva valla
veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva vallavolikogu 20. istung toimub 31. jaanuaril kell
14.00 Piiri tn 4 saalis.
Merle Meitus
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
17. detsembri istungil:
1. määrati rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel 1.–3. koha saavutanud Jõgeva valla sportlastele
toetus sportlike saavutuste eest;
2. kooskõlastati Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuhi
ametikoha suurendamine;
3. anti OÜ-le ALARI ÄRI luba
aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks;
4. anti ehitusluba Luua külla
jalgratta- ja jalgtee rajamiseks;
5. tunnistati Jõgeva Valla
Teataja väljaandmise hankel
edukaks aktsiaseltsi Trükikoda
Trükis pakkumus ja otsustati
sõlmida hankeleping;
6. väljastati projekteerimistingimused
üksikelamu
püstitamiseks Tooma külla;
7. kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded;
8. määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve
ning teenindusmaale koha-aadress ja sihtotstarve;
9. anti kasutusluba Kaarepere külas asuva reoveepuhasti
teenindusteele ja platsile ning
Kassinurme ja Viruvere külas
asuvatele
reoveepuhastitele;
anti ehitusluba kasvuhoone
püstitamiseks Kudina külla ja
puurkaevu rajamiseks Kõnnu
külla;
10. eraldati reservfondist
toetust mittetulundusühingule
Jõgeva Valla Ettevõtjate Liit ettevõtjatele korraldatud ürituse
kulude katmiseks;
11. muudeti Jõgeva lasteaia
Karikakar, Laiuse, Sadala, Vaimastvere ja Vägeva raamatukogu ning Sadala, Torma, Vaiatu
rahvamaja ja Torma spordihoone alaeelarvet;
12. suunati Jõgeva kultuurikeskuse ja Kuremaa ujula

ülelaekunud tulu põhitegevuse
kuludeks;
13. anti MTÜ-le Kaarepere
Külaselts otsustuskorras tausta
kasutusse Kaarepere spordi- ja
huvimaja;
14. anti MTÜ-le Palamuusika
otsustuskorras tausta kasutusse Palamuse alevikus Suur tn 6
asuvad teise korruse ruumid;
15. otsustati korraldada
avalik kirjalik enampakkumine
Palamusel, Suur 6 ja Kooli 4
asuvate ruumide kasutusse andmiseks.
27. detsembri istungil
1. anti kasutusluba Jõgeva
linnas Aia 50 asuvale suitsugaaside kondensaatorile ja maneežihoonele Änkkülas, osakasutusluba Siimusti alevikus
Kiigemetsa tn 2 asuvale koolihoonele, ehitusluba lüpsilauda
ümberehituseks Kivimäe külas
ja lüpsilauda püstitamiseks Vaimastvere külla;
2. muudeti Jõgeva vallavolikogu kantselei, vallavalitsuse,
Jõgeva Valla Noortekeskuse, Jõgeva linnaraamatukogu, Jõgeva
muusikakooli, Palamuse Kultuuri, Kuremaa ujula, Siimusti
lastekeskuse Metsatareke, Jõgeva aleviku lasteaia, Kurista
lasteaia Karukell, Kuremaa lasteaed-algkooli, Laiuse Jaan Poska põhikooli, Vaimastvere kooli,
Palamuse Valla lasteaia Nukitsamees ja Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi alaeelarvet;
3. suunati Siimusti lasteaed-algkooli, Sadala kooli, C. R.
Jakobsoni nim Torma põhikooli
ülelaekunud tulu põhitegevuse
kuludeks ja muudeti alaeelarvet;
4. suunati Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi, Jõgeva
põhikooli ja Jõgeva kunstikooli

ülelaekunud tulu põhitegevuse
kuludeks;
5. eraldati Jõgeva valla 2018.
aasta eelarve reservfondist sihtasutusele Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskus raha veebilehe
disaini ja tehniliste arenduskulude katmiseks;
6. kinnitati Jõgeva valla
2018. aasta eelarvesse sihtotstarbelised laekumised;
7. kutsuti Kuremaa Turismija Arenduskeskuse nõukogust
tagasi Ain Viik ja nimetati nõukogu liikmeks Veigo Tumaševski;
8. kiideti heaks ja saadeti
volikogule kinnitamiseks Jõgeva valla aukodaniku märgi,
vapimärgi, aumärgi ja vapiplaadi kirjeldused;
9. esitati vallavalitsuse seisukoht Jõgeva vallavolikogu
revisjonikomisjoni kontrolliakti
kohta.
7. jaanuari istungil
1. kutsuti tagasi aktsiaseltsi Kuremaa Enveko nõukogu
liikmed Andrei Fedossovski,
Väino Ling, Vello Lukk, Marek
Saksing ja Urmas Vasemägi ning
nimetati ametisse uued liikmed
Urmas Astel, Mati Kepp ja Marek Mardimäe;
2. kutsuti tagasi sihtasutuse
Kuremaa spordikool nõukogu
liige Vallo Allingu ja nimetati 8.
jaanuarist nõukogu uueks liikmeks Raivo Tralla;
3. otsustati moodustada Riigikogu valimiseks Jõgeva valda
kümme valimisjaoskonda;
4. nõustuti Estonian Plywood
AS-ile õhusaasteloa andmisega;
5. määrati teenindusmaa
koha-aadressid ja sihtotstarve ning katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve;
6. kiideti heaks neli hajaasus-

tuse programmi aruannet ning
pikendati ühe projekti kestvust;
7. kooskõlastati Viruvere
ja Vanamõisa külla rajatavate
puurkaevude asukohad;
8. anti kasutusluba Võduvere
külas asuvale reoveepuhastile,
osakasutusluba Jõgeva linnas
asuvale mänguväljakule ja ehitusluba Painkülas asuva rapsijahu tootmishoone laiendamiseks;
9. anti Reklaamtreiler OÜle luba paigaldada ja hoida
20. jaanuarini reklaamikandjat
koos reklaamiga Jõgeva linnas
Suure tänava haljasalal.
14. jaanuari istungil
1. anti kasutusluba Rääbise
külas asuvale kanalisatsioonisüsteemile ning ehitusluba aida
laiendamiseks Kõola külas;
2. otsustati korraldada riigihange piirkonna sotsiaaltöötajatele viie sõiduauto kasutusrendile võtmiseks;
3. kiideti heaks ja saadeti
volikogule: koostöö jätkamine
ja koostöölepingute sõlmimine
välisriikide kohalike omavalitsustega, Jõgeva vallavalitsusele
loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Nava-Luua-Palamuse teel jalg- ja jalgrattatee
ehitamiseks, huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise korra
muutmine, Jõgeva valla huvikoolide õppetasu, Jõgeva terviseraja arendamise projekti omaosaluse katmine,
4. kehtestati Palamuse lasteaia Nukitsamees teenuste hinnakiri;
5. kooskõlastati Jõgeva linnaraamatukogu töötajate ja C.
R. Jakobsoni nim Torma põhikooli töötajate koosseis.
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Jõgeva vallavolikogu võttis
vastu 2019. aasta eelarve
Jõgeva vallavolikogu võttis oma
27. detsembri istungil vastu valla 2019. aasta eelarve. Tegemist
on ülejäägiga eelarvega: tulude
kogumaht on 19,4 miljonit eurot, mis tähendab 13 protsendilist tõusu võrreldes tänavuse
aastaga, ning põhitegevuse kulude kogumaht 18,9 miljonit
eurot, mis tähendab 15 protsendilist tõusu võrreldes tänavuse
aastaga.
Põhitegevuse tulude planeerimisel lähtuti 2018. aasta reaalsetest laekumistest
vallaeelarvesse ja rahandusministeeriumi
prognoosidest
järgnevaks aastaks. Et täpsed
riigipoolsed eraldised omavalitsustele pole praegu veel teada,
on nende osas lähtutud rahandusministeeriumi 2019. aasta
tasandusfondi arvutusmudelist.
Täpsustused viiakse eelarvesse
sisse 2019. aasta esimese kvartali jooksul.
Põhitegevuse tulude osas
moodustavad pisut enam kui
poole (50,9 protsenti) maksutulud. Neist omakorda laekub
valdav osa (9,4 miljonit eurot)
füüsilise isiku tulumaksuna. Viimast eeldatakse laekuvat 4,4
protsendi võrra enam kui tänavu. Ka maamaksust peaks tuleval aastal kogunema suurem
summa kui tänavu, sest maamaksu määr on muutunud.
Eelarve kulude osas on jätkuvalt kõige suurem kululiik
haridus, mis moodustab 54,6
protsenti kulude kogumahust.
„Rõõmu teeb see, et võrreldes tänavusega tõusevad tuleval
aastal olulisel määral kulutused
kultuurile ja vaba aja sisustamisele. Kasv on 18 protsenti ja
kulude hulgas on see valdkond
14,2 protsendiga teisel kohal,“
märkis vallavanem Aare Olgo
ja lisas, et nimetatud tegevusaladel s.t. hariduses, kultuuris
ja spordis on hõivatud enamik
vallavalitsuse ja valla allasutuste 800 töötajast, samuti puudutavad need valdkonnad väga
suurt osa vallaelanikest, samuti
külaseltse, spordiklubisid ja teisi MTÜ-sid.
„On selge, et need valdkonnad on meie riigi püsimise ja
kestmise alustalad. Kui tänavaauku komistamine või samas
autokummi lõhkumine on samuti väga ebameeldivad, siis

haridust ja kultuuri omamata
oleme ilma hoopis suurematest väärtustest ja lõpuks polegi
enam kedagi, kes komistaks või
autot juhiks,“ tõdes vallavanem
Aare Olgo.
Ta märkis, et investeerimistegevuseks jätkub vahendeid
napilt ning seetõttu on kavandatud tulevaks aastaks eelkõige muudest allikatest rahastatavate objektide omaosaluse
tasumist. 1,1 miljonit eurot on
planeeritud ka kohalike teede
pindamise, remondi, projekteerimise ja ehitamise kava elluviimiseks.
„Ilmselt saame ühinemislepingust tuleneva investeeringutegevuse juurde tagasi pöörduda pärast vastava tegevuskava
korrigeerimist ja siis, kui selguvad 2018. aasta eelarve täitmise järel tekkida võivad vabad
vahendid,“ sõnas vallavanem.
Ta märkis, et majanduskulude teatava kasvu tingivad objektiivsed nähtused, eelkõige energiakandjate s.t kütuse, elektri ja
soojuse hind. Samuti kallinevad
vee- ja kanalisatsiooniteenus
ning jäätmevedu. 5,7 protsendi
võrra kasvavad ka personalikulud. Tõusu mõjutab ühinemislepingus kokku lepitud töötasude
ühtlustamine, samuti see, et
riik on tõstnud alampalga 540
eurole. Eelarves on arvestatud,
et keegi valla ligemale 800 töötajast ei oleks miinimumpalgal,
vaid saaks tasustatud vähemalt
560 euroga. Teatava surve eelarvele tekitab ka see, et riik
tõstab õpetajate töötasu. Sellest
tulenevalt tuleb tõsta ka lasteaiaõpetajate ja lasteaia muu
personali, samuti tugiteenuste
osutajate ja haridusasutuste
juhtide töötasu, mida makstakse valla vahenditest.
„Eelarve tasakaalu viimine
oli vallavalitsuse jaoks pingeline protsess, mille käigus
kohtusime kõigi allasutuste ja
osakondade juhtidega. Selles
koostöös tekkinud vallaeelarve
on kompromiss meie vajaduste
ja võimaluste vahel,“ ütles vallavanem.
Valla eelarve võeti vastu
kümne poolt- ja seitsme vastuhäälega.
JVT

Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 10. detsembri 2018. a korraldusega nr 612 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu vastavalt Arhitektuuribüroo NAFTA OÜ (äriregistri kood 10222546) tööle nr OG0216.
Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 0,8 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse ning kasutusotstarbeks
ärimaa määramine ja seoste loomine ümbritsevate tänavate ja
linnaruumiga. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike
ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“.
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 10. detsembri 2018. a korraldusega nr 613 Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende
lähiala detailplaneeringu vastavalt Loovmaastik OÜ (äriregistri
kood 11892958) tööle nr 008/11.
Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 2,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Piiri tn
2a kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse ning kasutusotstarbeks tootmismaa määramine, Piiri tn 2b kinnistu sihtotstarbeks
on määratud üldkasutatav maa ja transpordimaa. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist
ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“.
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Jõgeva valla jäätmejaam ja
jäätmekogumiskohad

31. jaanuar 2019

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Kellele on vaja Jõgeva esmatasandi tervisekeskust

Jõgeva jäätmejaama teenindamine toimub Toominga 34 Jõgeva
linn (Jõgeva Veevärk) kinnistu kaudu ning jäätmejaama haldab
Epler & Lorenz AS.
Lahtiolekuajad:
T, K, N, R
10.00–18.00
L		
10.00–14.00
Lõuna		
12.30–13.00
Suletud E, P ja riigipühadel
Jõgeva linna jäätmejaama telefon: 776 2815 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel).
Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt,
Jõgeva vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt, linna osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt (vaid tavajäätmed, ohtlike jäätmete
vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).
Pakendid, paber ja kartong, metall, elektroonikaseadmed (komplektsed), patareid ja ohtlikud jäätmed (v.a asbesti sisaldavad jäätmed) võetakse vastu tasuta, ülejäänud vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Jäätmekogumiskohad Kuremaal, Laiusel, Vaimastveres, Siimustis, Jõgeva alevikus ja Palamusel ei ole avatud, sest toimuvad ümberkorraldused.
Alates 01.01.2019 ei saa Torma piirkonna elanikud tasuta ohtlikke jäätmeid Torma prügilasse anda. Infoks, et 2019 kevadel toimub
ohtlike jäätmete kogumisring.
Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega äriühingutelt vastuvõetavate
jäätmete nimistu koos hindadega
Hind km-ta €/
tonn

Hind km-ga €/
tonn

Pakendijäätmed

tasuta

tasuta

Paber ja kartong

tasuta

tasuta

Suurjäätmed (sh.
mööbel ja selle detailid)

100,00

120,00

Metallid

tasuta

tasuta

Ehitus- ja lammutusjäätmed sh.

100,00

120,00

- lehtklaas (v.a. autoklaas-olmejääde)

100,00

120,00

- töödeldud puit (värvitud, lakitud , va.
immutatud)

100,00

120,00

- töötlemata puit

100,00

120,00

- betoon ja tellised

100,00

120,00

- plaadid, keraamikatooted, peegliklaas

100,00

120,00

- muud ehitus- ja
lammutusjäätmed
(sh. aknad ja uksed
ka klaasidega)

100,00

Jäätmete nimetus

Meie inimeste eluiga on viimastel kümnenditel oluliselt
pikenenud, kuid samas tempos
ei ole kasvanud tervena elatud
eluaastad. Enamik meist kogeb
elu jooksul terviseprobleeme,
mis piiravad igapäevaseid tegevusi, tööelu, vähendavad
inimeste aktiivset osalust ühiskonnas.
Tervis ei ole pelgalt haiguse puudumine, vaid sotsiaalse,
füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Rahva tervise parandamiseks on vajalikud süsteemsed
ning valdkondade ülesed ühised pingutused. Tegevusi rahva
tervise parandamiseks viiakse
ellu nii riiklikul, maakondlikul
kui ka kohalikul tasandil. Tervisesse panustamine on investeering, mis aitab parandada
inimeste heaolu, edendada majandust, konkurentsivõimet ja
tootlikkust.
Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) loomisega ja
ruumide renoveerimisega Jõgeval Piiri tn 4 asuvas hoones
(samas majas asuvad perearstid ka praegu) tekib võimalus
hakata pakkuma esmatasandi
tervishoiuteenuseid ühtsel pinnal, mis teeb teenused piirkonna elanikele kättesaadavamaks.
Uuendatud ruumid pakuvad ka
teenuse osutajatele paremaid
võimalusi ravi kvaliteedi tagamiseks ja koostöövõimaluste

arendamiseks, mis omakorda
parandab info liikumist, kogemuste vahetamist ning muudab
teenuse osutamise efektiivsemaks.
Perearstide
omavaheline
asendamissüsteem
muutub
efektiivsemaks, luuakse tingimused teise pereõe kaasamiseks, mis annab võimaluse vähendada perearstide koormust.
Hoonesse planeeritakse ka
paremad
liikumisvõimalused
puuetega inimestele ning koondatakse võimalikult palju teenuseid ühele taristule. Lisaks esmatasandi tervishoiuteenustele
on käepärast ka eriarstiabi teenused, erakorralise meditsiini
vastuvõtt, apteek, hambaravi,
silmaarst ja piirkonna kohaliku
omavalitsuse sotsiaalosakond,
mis tagab sihtrühmale tervishoiuteenuste ja sotsiaalteenuste
kättesaadavuse ühes asukohas.
Hoone haldajaks on ja jääb
ka edaspidi kohalik omavalitsus, kes tagab teenuste kättesaadavuse piirkonna elanikkonnale ja korraldab hoone ülalpidamist.
Perearstid nagu teisedki teenuse pakkujad, jätkavad edaspidigi rentnikena.
Projekti
lähtematerjalide
koostamise ajal peeti kõigi perearstide ning projekti koostaja
Civitta Eesti AS-i osalusel mitu
suuremat ja hulgaliselt väikse-

120,00

Teenus
tasu võetud vee eest €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m

150,00

Biolagunevad köögija sööklajäätmed

100,00

180,00

120,00

Elektroonikaseadmed
(komplektsed)

tasuta

tasuta

Külmikud (komplektsed)

tasuta

tasuta

3

12,00 €/tk

Patareid

tasuta

tasuta

Ohtlikud jäätmed

tasuta

tasuta

Hind
käibemaksuta

Hind
käibemaksuga

1,18

1,416

2,04

2,448

Alus: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §141 lg 1 ja 2, Konkurentsiameti 30.05.2018
otsuse nr 9-3/2018-002
2. Jõgeva alevikus
Teenus
tasu võetud vee eest €/m

3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m

3

Hind
käibemaksuta

Hind
käibemaksuga

1,11

1,332

2,33

2,796

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §141 lg 1 ja 2, Konkurentsiameti 01.06.2018
otsuse nr 9-3/2018-003

pääsu kaudu ning korruste vaheline liikumine on tagatud nii
treppi mööda kui ka liftiga.
Remondi perioodiks tagatakse perearstidele normidega
kooskõlas olevad asenduspinnad ning kaetakse ümberpaigutusega seotud kulud.
Jõgeva vallavalitsus taotles
renoveerimiseks raha Euroopa
struktuurifondide II taotlusvoorust.
Hea meel on, et esimeses
voorus said positiivse otsuse
nii Põltsamaa kui ka Mustvee
esmatasandi
tervisekeskused
ning peagi näeme neid juba ka
valminuna.
Maakonnakeskustest jätsid I
voorus taotluse tegemata Võru,
Kärdla ja Jõgeva linn.
Olen kindel, et vaatamata
mõningale vastuseisule, terendab Jõgeva valla elanike jaoks
lähiajal uus esmatasandi perearstikeskus, kuhu on mugav ja
meeldiv minna nii arstil kui patsiendil. Seda on vaja meie kõigi
jaoks.
Rahvastiku tervises positiivsete muutuste tagamiseks on
vaja arendada tervist toetavaid
mitmekülgseid teenuseid. Ja
perearstikeskus on oluline lüli
selles.
VIKTOR SVJATÕŠEV,
abivallavanem

4. Kuremaa, Laiuse ja Siimusti alevikes ning Kurista, Laiusevälja, Raaduvere, Vilina, Kassinurme, Painküla (sh Metsakatsejaamam),Vaimastvere ja Kärde külades
Teenus
tasu võetud vee eest €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m

3

abonenttasu ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale kalendrikuus

Hind
käibemaksuta

Hind
käibemaksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,51

1,812

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

1,82

2,184

abonenttasu liitumispunkti kohta kalendrikuus

0,65

0,78

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §141 lg 1 ja 2, Puurmani Vallavalitsuse
12.02.2013 korralduse nr 21

Hind
käibemaksuta

Hind
käibemaksuga

1,53

1,836

1,82

2,184

0,65

0,78

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §141 lg 1 ja 2, Jõgeva Vallavalitsuse 04.02.2013
korralduse nr 55
5. Torma ja Sadala alevikes ning Kantküla, Vaiatu, Tõikvere
ja Rääbise külades
Teenus

3. Sadukülas
Teenus

10,00 €/tk

maid koosolekuid. Ikka selleks,
et esmatasandi tervisekeskuse
rajamise põhimõtted oleksid
kõigile arusaadavad ning tulemuseks oleks parim võimalik
lahendus nii perearsti kui patsiendi jaoks.
Esmatasandi tervishoiuteenuste pakkumiseks ETTK-s on
sõlmitud eellepingud viie perearstiga, Jõgeva Haigla SA-ga on
sõlmitud leping koduõenduse,
ämmaemanduse ja füsioteraapia teenuse osutamiseks ning
Jõgevamaa Nõustajate Ühendusega psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks.
Jõgeva ETTK teeninduspiirkonnaks on Jõgeva vald ja viie
liituva perearsti nimistutesse
kuulus 2017. aasta 1. juuni seisuga 8 366 inimest.
Jõgeva vallavalitsuse taotlus
esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks läbis edukalt projektivooru ja saavutas 73 punkti,
mis on 23 punkti enam vajaminevast.
Renoveerimistööde
kogumaksumuseks on kavandatud 1
139 188 eurot, sh omafinantseering 284 533.25 eurot ning
tervisekeskuse
kasutusluba
peab olema vormistatud hiljemalt 31.12.2021. a.
Ehitustööde käigus renoveeritakse 1350 m2 pinda I ja
II korrusel hoone põhjapoolses
tiivas, kuhu pääseb eraldi sisse-

Veeteenuste hinnad Jõgeva Veevärk OÜ tegevuspiirkonnas
1. Jõgeva linnas

Asbesti sisaldavad
jäätmed (eterniit,
asbesttsementtorud
jms.)

Külmikud (mittekomplektsed)

Jõgeva esmatasandi tervisekeskus hakkab paiknema polikliiniku kahel korrusel. FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV.

tasu võetud vee eest €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m
Abonenttasu veesisendi kohta

3

Hind
käibemaksuta

Hind
käibemaksuga

2,13

2,556

2,24

2,688

0,8833

1,06

Alus: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §141 lg 1 ja 2, Torma Vallavalitsuse 26.11.2015
määrus nr 4
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Palamuse valla aukodanik Helma Kaeval
sai juubelikingituseks soomusrongi

Palamuse pritsumeeste
tehnikapark täienes

Kaareperes elaval teenekal pedagoogil, kodu-uurijal, kultuurielu edendajal ja Palamuse valla aukodanikul Helma Kaevalil
täitus 12. jaanuaril üheksakümnes eluaasta.
Helma Kaeval on pärit Kursi
kihelkonnast ning elanud lühikest aega Rapla- ja Lääne-Virumaal, ent viimased 57 aastat
on ta olnud kaareperelane:
ta on õpetanud sealses koolis
lapsi, juhendanud rahvamajas
taidlejaid ja ise taielnud, olnud
noorkotkaste ja kodutütarde
rühmajuht, innustanud noori
kodu-uurimistööle. Omainimene on ta ka naaberkülas Kassinurmes: sealsesse Nurga tallu
asutas ta kakskümmend aastat
tagasi Nurga talumuuseumi.
Sinna on Helma koondanud
oma pika elu jooksul kogutud
vanavara. Eriti palju on seal kodukandi ümbruse kultuuri- ja
hariduselu tutvustavat materjali: dokumente, fotosid, esemeid
jms. Koolide ajalugu ongi Helmale kui endisele pedagoogile
väga tähtis. Koolivõrk oli vanasti hoopis tihedam, kui praegu,
ja Helma töö kunagiste koolide
asukohtade kaardistamisel suure väärtusega. Forseliuse Selts
on tunnustanud Helmat selle
eest väikese Ignatsi Jaagu medaliga.
Helmale pakub aga suurt
huvi ka sõjaajalugu. Tema vend
hukkus viimase suure sõja alguses ja abikaasa Elmar, kes
2003. aastal suri, oli võidelnud
Sinimägedes. Helmat paelub

MTÜ Palamuse Pritsumehed
jaoks oli möödunud aasta teguderohke ja huvitav. Väga meeldiva üllatuse valmistas meie
ühingule aasta haridussõbra
tiitel. Esmalt pälvisime sellise
tiitli maakondlikul, hiljem aga
ka üleriigilisel tasandil. See oli
suur tunnustus. Tänan Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi
huvijuhti ja kooli juhtkonda,
kes on altid meiega koostööd
tegema ning kes meid aasta haridussõbra tiitli kandidaadiks
esitasid. MTÜ Palamuse Pritsumehed oli esitatud ka Jõgevamaa parima kodanikuühenduse
tiitli nominendiks.
Tunnustus on meeldiv, aga
eelkõige tuleb teha tööd. Möödunud aastal saime 103 väljakutset mitmesugustele õnnetustele. Kõige enam, 63, oli nende
hulgas tulekahjusid, järgnesid
loodusjõududest põhjustatud
õnnetused (17) ja liiklusõnnetused (8). Automaatse tulekahjusignalisatsiooni häireid oli 7 ja
muid väljasõite 8. Kõige töörohkem oli august 14 väljakutsega
ja kõige rahulikum november 2
väljasõiduga.
Tegelesime ka ennetustööga:
korraldasime talvise veeohutuspäeva, käivitasime noorte päästeringi, aitasime kaasa „Kaitse
end ja aita teist“ laagri korraldamisele, jagasime tuleohutusalast õpet Palamuse lasteaias,
Kuremaa avatud noortekeskuses ja Palamuse raamatukogus,
nõustasime tuleohutusalaselt
30 koduomanikku. Meie eest-

Teenekat pedagoogi ja kodu-uurijat Helma Kaevalit (paremal) käis juubeli puhul õnnitlemas ka
Jõgeva vallavalitsuse esindus. Koos juubilariga on pildile jäänud Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste. FOTO: RIINA MÄGI
sõjateema juures see, kuidas
inimesed sellistes erakordsetes
oludes endast viimase välja panevad, end ületavad. Helma on
korrastanud sõjameeste haudu,
tegemata numbrit sellest, kummal poolel nood sõdisid või mis
rahvusest olid.
Pikk koostöö seob Helmat
Eesti Rahva Muuseumiga, mis
nõukogude ajal etnograafiamuuseumi nime kandis. Ta on
muuseumi kirjasaatja 1962.
aastast ning võitnud hulgaliselt
auhindu muuseumi vanavarakogumise võistlustelt.
Helma Kaeval on üles kas-

vatanud kaks tublit poega,
lapselapsi on tal kuus ja lapselapselapsi kaks. Poeg Hillar on
hakanud Helma tööjärge Nurga
muuseumis tasapisi üle võtma.
Ka noorkotkaste ja kodutütarde ning taidlejate juhendamine pole Helmale enam konti
mööda, ent ajaloo uurimisega
saab ta ka praegu tegelda, ainult silmadele tuleb sagedamini
puhkust anda, kui varem. Juubeli puhul tuli ajalugu, piltlikult
öeldes, ise tema juurde. 13.
jaanuaril sai Kaarepere jaamas
tutvuda Vabadussõja aegse soomusrongi rekonstruktsiooniga.

Otse loomulikult oli Helma ühena esimestest platsis.
„No see oli küll ilus juubelikingitus,“ ütles Helma soomusrongi külaskäigu kohta.
Paljude teiste kõrval käisid
teda juubeli puhul õnnitlemas
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
ning vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste. Jätkuvat jaksu juubilarile kodukandi ajaloo talletamisel!
RIINA MÄGI

Valla esimesed kultuuripreemiad on üle antud
11. jaanuaril Jõgeva kultuurikeskuses toimunud kultuurivaldkonna tänuõhtul anti
esmakordselt üle Jõgeva valla
kultuuri aastapreemiad kolmes
kategoorias. Loomepreemiaga
tunnustati Arlet Palmistet, kes
kirjutas näidendi „Liiv teel“ ja
tõi selle möödunud aastal ka
Kuremaa mõisateatri trupiga
lavale. Lavaloo, mis käsitleb
luuletaja Juhan Liivi ajutist
kostil viibimist Laiuse pastori
Johan Kõpu perekonnas, võttis
publik soojalt vastu. Praegu on
Palmistel käsil järgmise Kuremaa oludesse sobiva näidendi
kirjutamine. See räägib sellest,
kuidas Liivimaa tsiviilkubernerilt, Kuremaa mõisniku pojalt
August von Oettingenilt, oodati
150 aastat tagasi luba esimese
laulupeo korraldamiseks, mida
too aga ei andnudki.
Kogukonnapreemia
pälvis
Härjanurme Maarahva Selts,
mis asus tegutsema kohe pärast Eesti iseseisvuse taastamist
ning milles praegu lööb kaasa
juba mitu selle kandi elanike
põlvkonda. Möödunud aastal
taastasid nad omaalgatuse korras Saduküla pargis asuva kogukonnapaviljoni ning paistsid
silma muudegi ettevõtmistega.
Nad on olnud ka head koostööpartnerid teistele ühingutele
ja omavalitsusele. Näiteks said
nad suurepäraselt hakkama
tänavu 6. jaanuaril toimunud
EV100 rahvamatkal osalenute võõrustamisega. Praegu on
seltsil käsil põnev käsitööalane
projekt: asjahuvilised naised
on enda ja tuttavate kodudest
rahvamajja toonud neljad kan-

MTÜ Look eestvedajad Tiina ja Arne Tegelmann olid valla kultuuri aastapreemia üle siiralt õnnelikud. Tunnustuse pälvisid
nad korraldajate kategoorias. FOTO: RIINA MÄGI
gasteljed, millel hakatakse Kursi kihelkonna rahvarõivaseeliku
kuponge kuduma. Neist õmmeldakse hiljem ka seelikud.
Suur üllatus
Korraldajapreemiaga
tunnustati MTÜ-d Look, kes aastaid
Palamuse kandi kultuurielu rikastanud: nende korraldada on
iga-aastased Theodor Lutsu filmipäevad, aga ka suveklassika
kontsertide sari, mille raames
mullu augustis sai teoks lauljate
Heli Veskuse ja Mati Turi ning
ERSO keelpillikvarteti kontsert
„Rännak muusikas“. Viimasel
ajal on MTÜ Look võtnud käsile
ka Varbevere piirkonna seltsielu
edendamise.
Kui loomepreemia laureaat
Arlet Palmiste ja kogukonnapreemia saanud Härjanurme
Maarahva Seltsi eestvedaja Karina Kaarepere eri põhjusil tänuõhtul osaleda ei saanud, siis
MTÜ Look esindajad Tiina ja

Arne Tegelmann olid kohal ning
said auhinna vallavanemalt
Aare Olgolt, abivallavanemalt
Arvo Sakjaselt ning vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialistilt
Ilona Piirimäelt isiklikult vastu
võtta.
„Korraldajapreemia saamine on meile päris suur üllatus:
meie vallas on ju päris palju
tegusaid ja pädevaid kultuuriürituste korraldajaid ning nende
hulgast pole sugugi lihtne silma
paista,“ tunnistasid Arne ja Tiina.
MTÜ Look lõid nad 2000.
aastal. Lisaks filmipäevadele ja
suveklassika kontsertide korraldamisele on Look toonud välja
teatrilavastusi ja käivitas aastaid tagasi koostöös Soome sõpradega ka seitse-kaheksa aastat
tegutsenud rahvakooli.
Nagu perefirma
„Look on meil justkui väike
perefirma, millesse nüüd kaasa-

tud juba ka meie tegusad tütred
ja väimehed. Teeme tihti asju,
mida teised ei tee. Ja MTÜ-l
ongi mõnes mõttes lihtsam n-ö
hulle asju teha, sest on võimalik
fondidest raha taotleda,“ ütles
Arne Tegelmann. Tiina lisas, et
Arne on hea ideede generaator.
Ning enamiku ideid on MTÜ
Look suutnud ka teoks teha.
„Suveklassika kontsert tuleb ka tänavu. Seal esinevad
tšelloansambel ja metsosopran
Kadri Tegelmann,“ ütles Tiina
Tegelmann.
Valla kultuuripreemia suurus
on üksikisiku puhul 300 ja organisatsiooni puhul 500 eurot.
Laureaadid said kingituseks ka
Piret Järve loodud keraamilise
taiese, mis kujutab suurt sõlge.
Tänuõhtut juhtisid ja lõbustasid rahvast päevakajaliste
vahepaladega Mahva ja Lonni
ehk kultuuritegelased Astrid
Hallik ja Iiri Saar Tartumaalt.
Muusikaelamusi pakkus duo
Meeletud koosseisus Katre Sepp
ja Oskar Orupõld, kerget tantsujalga näitas Vaiatu naisrahvatantsurühm Somel.
Valla
kultuuripreemiatele
esitati üle kahekümne kandidaadi. Valiku tegi vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakonna
ning vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni
esindajatest
koosnev töörühm. Kõigi kultuuripreemiatele esitatud kandidaatide nimekiri on ära toodud
valla kodulehel. Kultuuripreemiad antakse välja ka järgmistel
aastatel.
RIINA MÄGI

võttel valmis Palamuse gümnaasiumi juurde liuväli.
Muutusi toimus ka meie tehnikapargis. Jaanipäeva paiku
saime kätte Päästeameti poolt
meile võõrandatud nüüdisaegsema tuletõrjeauto. Uuel autol
on võrreldes eelmisega suurem
veepaak ja võimsam tuletõrjepump ning tänu automaatkäigukastile on sellega veidi
lihtsam sündmuskohale sõita.
Algul oli auto juures ka „remondirõõmu“ küllaga, aga nüüd on
auto teenistuseks valmis.
Väiksematest asjadest saime
endale teisaldatava mootorpumba, ujuvpumba ja soojuskaamera. Soojuskaamera saime
jõulude ajal kingiks oma headelt
Rootsi sõpradelt, mootorpumba
ostsime osaliselt Päästeameti
projektitoetusega, ujuvpumba
kinkis meile Jaap Ora, kes oma
pereüritusel selleks raha kogus.
Siinkohal tänangi neid, kes
Palamuse Pritsumehi oma annetustega on toetanud: Klemens-Augustinus
Kasemaa,
Terje Kärmas, Kaspar Lind, Jaap
Ora, Janis Puusepp, perekond
Kahro, LEO-klubi Tähtvere, Baltic Agro ja Jõgeva vald. Viimane
on olnud meie suurim toetaja.
Suur tänu ka kõigile seltsi liikmetele, kes meie tegemistes
kaasa on löönud.
Ohutut ja turvalist 2019. aastat kõigile!
MARGUS KAASIK,
MTÜ Palamuse Pritsumehed
juhatuse liige

Kuidas Paunvere mail
Nukit valiti
Palamuse lasteaia Nukitsamees
Kusti rühm võttis möödunud
aasta detsembris ette käigu Palamuse vanasse kihelkonnakoolimajja. Kui kohale jõudsime,
polnud tund veel alanud. Meid
tervitas uksel muuseumipedagoog Aili Kalavus ja juhatas
klassi.
Lapsed istusid koolipinki ja
näitasid oma oskusi kirjutamises. Igaüks sai vana tahvli ees
käia ja sellele kirjutada. Lahendasime ka ristsõna, mille vastus
oli loomulikult NUKITSAMEES.
Pärast tindi ja sulega oma nime
kirjutamist olid kõigil näpud
tindised.
Toimus ka aardejaht. Teavad
ju kõik, et „Nukitsamehe“ tegelased Mõhk ja Tölpa leidsid
metsast rahapaja. Nii otsisime
meiegi üles kõik šokolaadist
mündid, mis klassiruumi ja
poiste magamistuppa olid peidetud. Pada sai kuhjaga täis.
Aga kõige tähtsam toiming
ootas veel ees. Õpetaja Aili kuu-

lutas välja lasteaia laste hulgast
valitud Kusti, Iti ja Nuki. Kustiks
nimetati Oliver Leiten, Itiks Iti
Korkmann ja Nukiks Targo Seer.
Oliveri rõõm selle tiitli üle oli
väga suur. Iti on aga lasteaia
ajaloo jooksul esimene Iti, kes
ka päriselt seda nime kannab.
Valikul ei lähtutud loomulikult
nimest, vaid ikka tüdruku olemusest. Nuki sai sarved pähe
ja teeb krutskeid edasi, aga kevadeks peab temast saama tore
koolipoiss!
Palamuse lasteaed Nukitsamees on juba 23 aastat valinud
oma kooli minevate laste hulgast Kusti, Iti ja Nuki. Seda sellepärast, et lasteaed sai 5. detsembril 1995. aastal Oskar Lutsu raamatu järgi Nukitsamehe
nime. Esimene Nuki oli Martin
Ilves ning tema ja esimese Kusti
„volitused“ kestsid kaks aastat,
sest lasteaias oli poistepõud.
AIVE TILK,
Kusti rühma abiõpetaja

Kusti (Oliver Leiten), Nuki (Targo Seer) ja Iti (Iti Korkmann)
värskete tiitlikandjatena. FOTO: AIVE TILK
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Torma põhikooli õpilased
meisterdasid lumememmesid

Uue aasta teine nädal algas
ilusa sulailmaga. Saksofoniga
hümni mängides tekkis idee
minna õue ja teha vahetunnis
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 100 lumememme.
Õpetaja Vairi eestvedamisel
organiseerisime kähku porgandid ja muu vajaliku, sest järgmiseks päevaks lubas ilmateade
juba miinuskraade.
Memmede silma-, suu- ja
nööbimaterjali pidime otsima
loodusest.
Järgmisel vahetunnil liitusid
meiega ka väikeste plokkflöö-

diringi lapsed. Uudishimulikke
pealtvaatajaid jätkus koolimaja
akendele hulganisti. Kohe tormas talgutele ka 6. klass, kes ehitas juba suuremaid memmesid.
Saime valmis 30 erineva suuruse ja välimusega lumememme. Loodame, et varsti kostitab
ilmataat meid uue sulalumega,
et saame meisterdada puuduolevad 70 lumememme.
Memmede tegemine oli väga
tore ja lõbus.
TORMA PÕHIKOOLI
4. KLASSI TÜDRUKUD

OÜ Alari Äri tänab 2019. aasta
Jõgeva linna ilutulestiku
toetajaid!

Marek Mardimäe
AS Memphis
Merineitsi OÜ
Remo Raugme
Jõgeva Elamu Halduse AS
Jõgeva vallavolikogu liige
Roostar OÜ
Peep Põdder
Marko Massur
Jõgeva vallavolikogu liige
Stefu Kaubandus OÜ
Andrei Fedossovski
Kronopal OÜ
Põhjatuul OÜ
BRP Haldus OÜ
Toode AS
Ateljee Cafe OÜ
Jõgeva Ehitus OÜ
Catalina OÜ
TAA Elekter OÜ
Saarevälja OÜ
Valmeco AS
Artiston OÜ
Jyky OÜ
Jõgeva Majandusühistu
Moreen OÜ
Kesk-Eesti Ärikeskus OÜ
A. Tammel AS
Triimon OÜ
Merit Tarkvara AS
Market Transport OÜ
Juta & Kaido OÜ
Biohouse OÜ
Sanjaan OÜ
Jõgeva vallavalitsus
Jõgeva Kinnisvara OÜ
Reiden Plaat AS
Kaks tundmatuks jääda soovinud linnaelanikku
Ilutulestiku koostas ja teostas OÜ Alari Äri / Alari Päären
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Kuremaa lasteaed-algkooli jõuluaja juhatasid
sisse advendihommikud ja laat
Detsembrikuu oli kohe alguses
lumine ja jõuluhõnguline. Jõulutunnet lisasid traditsiooniks
kujunenud esmaspäevased advendihommikud. Esimese advendihommiku viisid läbi koolilapsed, kes lugesid küünlavalgel
ette talveluuletusi ning õpetaja
abiga koostasid jõulurahu manifesti, kus lubasid oma tõendatud allkirjaga saada paremaks,
olla sõbralikum, kaastundlikum, hoolivam, hoida loodust
ning teha heategusid. Igati hea
mõte alustada enese paremaks
muutmisega juba vana aasta
lõpus, on ju jõuluaeg enesesse
piilumise aeg eesmärgiga olla
enesega rahul ning õnnelik.
Motivatsiooni pingutuseks lisab
õpetaja lubatud kevadine ühine
väljasõit loodusesse.
Peale advendihommikute tõi
detsember endaga kaasa mitu
põnevat üritust nii lastele kui
õpetajatele. Käisime koos Siili jõulumaal Kääpal, kus lahke
pererahvas meile vanu eesti
rahva jõulukombeid tutvustas,
maitsesime jõuluossi, nägime
jõulusokku ja päris küülikuid
ning lambaid. Kalpsasime ringi
lumises metsas ja jõime lõkke
ümber ehedat kuuma vaarikavarreteed. Küll oli hää!
Jõululaat toimus juba kolmandat aastat järjest, tuues
kokku usinad lapsevanemad ja
lapsed, kes olid müügiks põnevaid asju meisterdanud. Lisaks
kauplemisele sai osa võtta õnneloosist, kus iga loos võitis ja
saadud raha eest lasteaed-algkooli lastele uusi õuemänguasju soetatakse. Peaauhind – jõuluteemaline pehme padi – jäi
päris viimaste looside sekka,
nii jätkus põnevust ja lusti päris

Siili jõulumaal õppisid lapsed vanu eesti rahva jõulukombeid.
FOTO: ERAKOGU
laada lõpuni.
Kuremaa
lasteaed-algkooli töötajad külastasid ühiselt
Võhma küünlavabrikut, kus
küünlaid algusest lõpuni käsitsi
tehakse. Vabrik lummas meid
meeldivate aroomide ja lihtsa tehnoloogiaga. Igal küünlal
on oma eriline nimi küünlapoe
riiulil. Saime ka ise käe valgeks
ning tegime päris oma küünla.
Vabriku omanik šveitslane Peter
Wüthrich, kes pool oma elust
Eestis elanud, oli giidiks ning
naerutas meid oma mõistujutu

Sadakond jõgevamaalast sai
rahvamatkalt ajalooteadmisi
ja looduselamusi
6. jaanuaril sai sadakond jõgevamaalast osa rahvamatkast,
mis pühendatud saja aasta möödumisele Vabadussõja pöördelahingutest. Ligemale kümnekilomeetrine
matkamarsruut
kulges Aidust Sadukülla, st et
retke alustati Põltsamaa vallast
ja välja jõuti Jõgeva valla territooriumile. Viie külmakraadiga
tuuletu ilm oli jalgsimatkaks
igati sobiv ja metsavaheline tee
pakkus toredaid looduselamusi.
Mitu matkajat tõdes, et nende
jaoks oli oluline ka matka seotus oluliste ajaloosündmustega:
ei kõnnitud ju niisama, vaid
meenutati üksiti meie omariikluse püsimajäämisega seotud
sündmusi.
Nii matka stardipaigas Aidus
kui ka sihtpunktis Sadukülas

ning väheldase saksa aktsendiga. Lausa uskumatu, kui laialdane on tema eesti keele sõnavara
ja kui vahvaid jutte küünalde
valmimisloost saab rääkida. Tasub külastada seda küünlavabrikut, positiivne emotsioon on
garanteeritud!
Teatribussi näitlejad esitasid
ühel advendihommikul meie
lastele toreda näidendi. Lastele õpetati sõbralikkust ja mitte
kade olemist, muidu võib juhtuda, et terveks eluks võid jääda
üldse ilma sõbrata. Seda meist

ei taha ju keegi! Vahva jõuluvana oli meil lasteaia ja koolilaste
jõulupeol. Aitas lastel luua ekspromptluuletusi jõulukuuse all ja
koostas ise neid linnulennult.
Ühised jõulupeod tõidki meile
seekord pisut pikemad jõulud
ja juba koputas vana-aasta saluudiga uksele. Tere, uus 2019.
aasta!
INGI SIREL-ARU,
Kuremaa lasteaed-algooli
lasteaiaõpetaja

Pool tuhat inimest nautis Jõgeva
kesklinnas aastavahetuse melu

toimus pidulik tseremoonia.
Aidus avati sealsetele Vabadussõja sündmustele pühendatud
infotahvel ja süüdati võidutuli. Sadukülas Vabadussõja ajal
toimunust andis ülevaate Kaitseliidu Jõgeva maleva esindaja
Risto Siil.
Lõpp-punkti jõudnud matkajatele pakuti Saduküla rahvamajas teed ja pirukaid. Rahvamatka korraldasid Põltsamaa
ja Jõgeva vallavalitsus ning
Kaitseliidu Jõgeva malev. Matkajuhtideks olid Margit Oissar
ja Sirja Ohakas kultuuriseltsist
Vanaveski, Sadukülas võõrustas
matkajaid Härjanurme Maarahva Selts.
JVT

Vana-aasta õhtul toimunud Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta lõpupidu tõi linnaväljakutele üle
Eesti hinnanguliselt enam kui
67 000 inimest. 31. detsembriga
lõppes Eesti jaoks oluline aasta
– meie riigi sajanda sünnipäeva
aasta. Sel puhul toimus Eesti
maakonnakeskustes juubeliaasta lõpupidu. Jõgeval kandis
see pealkirja „Sajaga edasi,
Jõgeva!“. Aasta viimase päeva
pärastlõunal tantsiti Jõgeval
ja veel viieteistkümnes linnas
EV100 algatusel „Eesti tantsib“
viimane ühistants. Ühistantsimiseks oli koostatud neljast eri
žanris lühikesest tantsust koosnev popurrii, mida said kõik
huvilised õppida Jõgeva kultuurikeskuse ees Marika Järveti

juhendamisel. Jõgeval kogunes
ühistantsule 65 tantsusõpra.
Juubeliaasta lõpupeo programm jätkus kultuurikeskuse
ees, kus tantsuks mängis ansambel Tarvas. Enne südaööd
kuvati kultuurikeskuse seinale
telepilt ning sai kuulata Eesti
Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi uusaastatervitust. Pärast
seda lauldi ühiselt hümni. Keskööl lendas Alari Pääreni eestvedamisel taevasse ilutulestik.
Juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Jõgeva!“ sai teoks
Riigikantselei EV100 programmi toel. Jõgeval korraldas peo
kultuurikeskus ja vallavalitsus.
JVT
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Olete oodatud Jõgevale seminarile

„Dementsusega inimese toetamine“
kell 13.00–16.00 aadressil Suur 3
(endine maavalitsuse maja)
Kava:
13.00–13.40 Dementsusega inimese toimetuleku toetamine,
tugigrupid. (Hanna-Stiina Heinmets Tallinna diakooniahaigla
tegevusterapeut ja dementsusega inimeste osakonna juhataja.
13.40–14.00 Dementsuse kompetentsikeskuse töö tutvustus
(Mari Rull, sotsiaalhoolekande juht)
14.00–14.15 Kohvipaus
14.15–15.00 Dementsussõbraliku hooldusteenuse loomine
(Terje Teder, SA Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige)
15.00–15.30 Jõgeva valla sotsiaalteenused ja -toetused (Eve
Viks, Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist ja Luule Palmiste, sotsiaaltöö peaspetsialist)
15.30–16.00 Küsimused ja arutelu
6. märtsil kell 16.15–18.00, pärast dementsuse teemalist
seminari ootame lähedasi tugigruppi! Palume eelnevalt registreeruda!
Registreerimine:
Terje Teder, e-mail terje@koeruhk.ee, tel 5550 8755
Mis on dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp?
2016. aastal alustas MTÜ Elu Dementsusega tugigruppidega lähedastele Tallinnas (Pirital, Mustamäel, Nõmmel), Tartus,
Võrus, Paides, Keilas, Pärnus ja Kuressaares. Koos dementsuse
kompetentsikeskusega on eesmärgiks luua kolme aasta jooksul
veel 15 tugigruppi. Uued tugigrupid on alustanud Haapsalus,
Jõgeval ja Sauel. Omastehooldajate hoolduskoormusest räägitakse kui sotsiaalprobleemist tänases Eestis. Seni kuni olukorda kaardistatakse ning otsitakse lahendusi, on dementsusega
lähedaste omastehooldajad silmitsi olukorraga, kus vajatakse
koheselt asjakohast informatsiooni, sotsiaalset toetust, koolitusi
ja nõuandeid, et mõista dementsussündroomi. Tugigrupis kohtuvad inimesed, kellel on ühine mure, saavad uut informatsiooni ja küsida nõu, jagada kogemusi ning teadmisi. Tugigrupis on
omad reeglid (head tavad), näiteks kõik, mida tugigrupis räägitakse on konfidentsiaalne, austame ja toetame tugigrupi liikmeid. Tugigruppi kaasatakse nõustama ka erialaspetsialistid nt
sotsiaaltöötaja, õde, arst, tegevusterapeut vms.
Palamuse Kultuur kuulutab välja
avaliku konkursi Oskar Lutsu huumoripreemia 2019. aasta kandidaadi leidmiseks. Konkursi eesmärgiks
on ergutada ja avaldada Jõgeva
valla rahva poolehoidu ning toetust
kirjutavatele humoristidele ning
näitlejatele. Preemia antakse igal
aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise
aasta jooksul rahvast enim naerutanud. Eelistatud on kirjalikult avaldatud lood.
Ettepanekuid järgmise huumoripreemia saaja osas saab esitada
e-posti aadressil: kultuur@palamuse.ee või paberkandjal Jõgeva
Vallavalitsuse kantseleisse, Suur tn 5, Jõgeva.
Kandidaadi esitajal palume ka lisada lühike põhjendus, mis
just see inimene peaks nimetatud preemia saama.
Ettepanekuid saab esitada 18. veebruarini 2019.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Jõgeva põhikoolis on
suusaveerand alanud täie hooga
Tänu lumerohkele ja ilusale talvele saavad Jõgeva põhikooli
õpilased nautida õuetegevusi ja
arendada oma talispordioskusi.
Algklasside lapsed käivad põhiliselt kelgutamas. Alates neljandast klassist õpitakse suusatehnikat esmalt staadionil ning
kui sõit juba paremini selge,
lihvitakse oskusi Virtuse terviseradadel.
Hetkel on põhikoolil ligi 60
paari määritud suuski, mida

õpilased saavad kehalise kasvatuse tundides kasutada. Kui
pärast koolipäeva veel jaksu
on, saab ka uisuväljakul tiire
teha. Pärast tööpäeva panevad
ka paljud õpetajad suusad alla
ning on sellega eeskujuks oma
õpilastele.
Loodetavasti jätkub kaunist
talveilma veel mõneks ajaks, et
väikesed ja suured saaksid talverõõme nautida.

5. b klass koos õpetaja Kaire Põldmaaga suusatamas.
FOTO: ERAKOGU
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Sündmused Jõgeva vallas
EESTI VABARIIK 101 KONTSERT-AKTUSED JÕGEVA VALLAS
21.02 kell 19 Kalle Sepa ja Mikk Tammepõllu kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses
22.02 kell 18 Palamuse laulustuudio EV aastapäeva kontsert
Palamuse muuseumi koolimaja 2. korrusel
23.02 kell 19 Ooper-kvartett Kuremaa lossis: Henno Soode
(viiul), Eivin Toode (viiul), Kerstin Tomson
(vioola), Mati Leibak (tšello).
Tekstid koostas ja esitab Jüri Aarma.
24.02 kell 13 keelpillikvartett „Con-Taktid“ ja Lauri Liiv
Torma rahvamajas
24.02 kell 16 Tartu ülikooli üliõpilaste looduskaitseringi
segakoor Palamuse kirikus
24.02 kell 7.24 lipuheiskamine ja hümn Jõgeva aleviku
lipuväljakul
TEATER
06.02 kell 11
06.02 kell 19
10.02 kell 17
11.02 kell 19
07.03 kell 19
29.03
MUUSIKA
08.02 kell 20
27.02
28.02–01.03
15.03 kell 20
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Mia Ronk
Kristelle Kallas
Kristjan Olgo
Sebastian Tamm
Ruben Puusta
Kaido Mägi
Nete Pütsep
Doria Tumaševski
Tuuli Piiskoppel

09.12.2018
11.12.2018
25.12.2018
27.12.2018
29.12.2018
31.12.2018
02.01.2019
04.01.2019
06.01.2019

Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus
„Buratino“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 8 €.
VAT teatri etendus „Alias“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 13/15 €.
Viljandi Ehateatri etendus
„Mats von Kartohvel“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 5 €.
Vana Baskini teatri etendus
„Kas hakkame seksima?“
Jõgeva kultuurikekuses. Pääse: 14/16 €.
etendus „Aabitsa kukk“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 7/5 €.
OLPG teatripäev Palamuse rahvamajas

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad jaanuarikuu juubilare!
Tiiu Väljaots
Liidia Gulijeva
Imbi Reinberg
Kalju Tamm
Arvo Laidinen
Olga Persidski
Mati Kontse
Jüri Lugenberg
Heldi Rihma
Uku Ragel
Õie Jõgi
Helgi Traks
Silvi Kleemann
Eevart Nõmme
Maie Kangur
Heldi Kokk
Arvo Org
Eili Kasela
Tamara Sarapuu
Astrid Raja
Silver Ilves
Lilli-Ludmilla Kerve
Helgi Karu
Helma Kaeval
Elvi Saartee
Endla Vaagen
Helga Soomelt

klubiõhtu Kaareperes ansambliga Visiit.
Pääse: 7 €.
XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise
Jõgevamaa eelvoor Palamuse rahvamajas
Palamuse laulustuudio öökool
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
ansambliga Funkitol. Pääse: 7 €.

KINO
01.02 kell 19.30 seikluslik tragikomöödia
„Johannes Pääsukese tõeline elu“ (Eesti 2019)
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
21.02 kell 19 kino “Klassikokkutulek 3” Palamuse
rahvamajas. Pääse: 5/4 €.
26.02 kell 12 kino lastele „Lotte ja kadunud lohed“
Palamuse rahvamajas

Ostan metsakinnistuid, põllumaad ning raieõigust.
Pakkuda võib ka talukohti koos maaga.
Parimad hinnad teie kinnistute eest!
info@metsavara.ee, 528 8784

NOORED
03.02 kella 12–15 lumelinna ehitamine
Jõgeva kultuurikeskuse pargis
03.02 kell 18 Koolitants 2019 Jõgevamaa eelvoor Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 5 € (eelmüügis),
7 € (kohapeal enne kontserti).
KOGUDUSED
3., 10., 17., 24.02 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
10., 17.02 kell 13
teenistused Laiuse koguduses
SEENIORID
15.02 kell 12

eakate klubi Paunvere koosviibimine
Palamuse rahvamajas
22.02 kell 12 eakate Õdus Õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
Reedeti kell 10–12 eakate näputööring Janne Vaabla
juhendamiselJõgeva kultuurikeskuses
22.03 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine
Palamuse rahvamajas
KÄSITÖÖ
08.02 kell 14.30 käsitöö õpituba Palamusel (hoburaudsõle
valmistamine), lisainfo: ehtel.valk@jogeva.ee
NÄITUSED
04.02–04.03
10.01–06.02
08.01–07.02
03.01–03.02

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
90
90
95
95
95

Katre Arula isikunäitus „See pole lihtsalt
üks keha“ Jõgeva kultuurikeskuses
akvarelligalerii Kala esitleb: Ülle Meistri näitus
„Kodumaine viis” Jõgeva linnaraamatukogu
lugemissaalis
Anu Martinsoni fotonäitus „Hetke ilu”
Betti Alveri muuseumis
Raivo Tasso ja Johannes Haava fotonäitus
„Jõgeva vald. 100 aasta pildid”
Jõgeva kultuurikeskuses

JÄLGI SÜNDMUSI: www.kultuurikava.ee
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 14. veebruaril.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
MADIS PUUSAAG
AINO SUGASEPP
RIHO LOKK
IVAN JUNNINEN
MALLE PALMISTE-PADRIK
MEETA VAHTLA
ARVET PAALO
HARRI ÕUN
ROSA OBENLOCH
ELMAR PINKA
AIVO MÄND
REIN KESKÜLA
LYDIA-AINO PALL
MAILA KORTS-LAUR
ILDA KÕRVE
ENDLA ÜTT
MAI BIRK
SALME PARRAS
ELLE TOIT
LEIDA KASK
EHA KAUR
LAINE VAIKLA
IDA-MARIA SUVIORG
VALERI JEREMEJEV
VELLO NEIMANN
TOOMAS LINDENBERG
LAINE SOOM

13.06.1942–14.12.2018
28.03.1933–14.12.2018
31.01.1970–15.12.2018
24.11.1936–16.12.2018
24.07.1954–16.12.2018
07.05.1931–19.12.2018
15.02.1957–20.12.2018
14.03.1931–21.12.2018
03.12.1925–23.12.2018
10.07.1924–24.12.2018
19.05.1967–25.12.2018
08.09.1943–25.12.2018
22.01.1934–25.12.2018
10.11.1939–26.12.2018
25.08.1926–30.12.2018
08.04.1923–30.12.2018
12.05.1941–31.12.2018
10.08.1916–01.01.2019
08.07.1944–02.01.2019
27.03.1931–04.01.2019
14.01.1971–05.01.2019
29.12.1928–07.01.2019
19.01.1922–08.01.2019
02.11.1952–10.01.2019
08.09.1935–13.01.2019
26.07.1942–13.01.2019
04.12.1930–14.01.2019

