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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Torma astus valla
kevadkeskuse õigustesse

Palamuse koolis hakati keskharidust andma 1956. aastal. 1. septembrist 2023 korraldatakse kool ümber põhikooliks,
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sest gümnaasiumiosas napib õpilasi.

Jõgeva valla haridusvõrku ootavad ees
ümberkorraldused
Jõgeva vallavolikogu võttis
oma 24. märtsi istungil vastu
mitu valla haridusvõrku puudutavat otsust. Need näevad ette
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi ümberkorraldamist,
Jõgeva täiskasvanute keskkooli
tegevuse lõpetamist ning Jõgeva aleviku lasteaia ja Kurista
lasteaia Karukell liitmist Jõgeva
lasteaiaga Karikakar.
Palamuse gümnaasiumi ümberkorraldamine põhikooliks
võetakse ette, sest õpilaste arv
gümnaasiumiastmes on järsult
langenud. 2017./2018. õppeaastal oli kolmes gümnaasiumiklassis kokku veel 39 õpilast,
käesoleval õppeaastal aga vaid
19. Sellise õpilaste arvu juures
katab riigi poolt õpetajate töötasuks eraldatud summa ainult
osa tegelikest vajadustest (2022.
aastal 34 protsenti) ja vallal tuleb üsna suur summa (2022. aastal 70 000 eurot) juurde maksta.
Praegu õpib Palamuse kooli
10. klassis kolm, 11. klassis neli
ja 12. klassis 12 õpilast. Sellise
õpilaste arvuga ei ole gümnaasiumiklasside ülalpidamine
mõistlik. Jõgeva Vallavalitsuse
kutsel käis kahel korral koos
töörühm, millesse kuulus õpilasesinduse liikmeid, õpetajaid,
lapsevanemaid, hoolekogu, vallavalitsuse ja Teaduskeskuse
AHHAA esindajaid. Üheskoos
arutati kooli gümnaasiumiosa tulevikustsenaariume, ent paraku

ei leitud ideid, mis ahvatleksid
piisaval hulgal eelkõige Palamuse gümnaasiumi õpilasi oma
kooli 10. klassi jääma.
Õpilasesinduse liige tõi töörühma koosolekutel välja ka
selle, et nii väikese gümnaasiumiõpilaste arvu puhul napib
sotsiaalse suhtlemise võimalusi
ning keeruline on korraldada ka
klassivälist tööd ja huvitegevust.
Gümnaasiumiosa sulgemise
otsusele saadi tuge ka vallavalitsuse esindajate kohtumistelt
kooli hoolekoguga ning 7.–11.
klassi õpilaste ja õpetajatega,
samuti avalikult koosolekult.
Nüüdseks on volikogu otsustanud, et Palamuse kooli
gümnaasiumiastme tegevus
lõpetatakse alates 1. septembrist
2023 ja kool korraldatakse ümber põhikooliks. Otsustati ka, et
1. septembril 2022 koolis 10. ja
11. klassi ei avata ning et Jõgeva
Vallavalitsusel tuleb tagada koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kõigile 2022.–2023.
õppeaastal 11. klassis õppida
soovijatele võimalus jätkata
õpinguid Jõgevamaa gümnaasiumis. Otsus, et praegune 11. klass
viib oma gümnaasiumiõpingud
lõpule Palamusel, aga praegune
10. klass vahetab sügisel kooli,
sündis individuaalsetes vestlustes 10. ja 11. klassi õpilaste ja
nende vanematega.
Jõgeva täiskasvanute keskkool, milles on praegu 105

õpilast, suletakse alates 31.
augustist 2022 seoses mittestatsionaarse kesk- ja põhihariduse
andmise üleminekuga Jõgevamaa gümnaasiumi koosseisu.
Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035 on riik võtnud
üheks eesmärgiks määratleda
täpsemalt vastutusvaldkonnad
omavalitsuse ja riigi vahel. Omavalitsused peaksid tulevikus
vastutama alushariduse ja põhihariduse eest, riik kesk- ja
kõrghariduse eest.
Kui Jõgeva linnavalitsus esitas 2016. aastal taotluse Jõgeva põhikooli hoone ehituse finantseerimiseks Euroopa
Regionaalarengu Fondist, oli
projekti rahastamise üheks tingimuseks Jõgeva täiskasvanute
keskkooli tegevuse üleandmine
Jõgevamaa gümnaasiumile.
Kuna seoses haldusreformiga
sõlmitud ühinemislepingus fikseeriti, et haridusvõrk esimesel
valimisperioodil ei muutu, siis
lükati kokkuleppel haridus- ja
teadusministeeriumiga Jõgeva
täiskasvanute keskkooli sulgemine eraldi õppeasutusena aastasse
2022.
Kuna Jõgevamaa gümnaasiumi hoones mittestatsionaarse
õppe korraldamiseks ruumi pole,
annab Jõgeva vald täiskasvanute
õppe korraldamiseks Jõgevamaa
gümnaasiumi käsutusse osa Piiri
tn 1 koolimaja klassiruume.
Jõgeva aleviku lasteaed ja Ku-

rista lasteaed Karukell otsustati
liita Jõgeva lasteaiaga Karikakar
selleks, et juhtimist ratsionaalselt
ümber korraldada ja ühtlustada
lasteaedades pakutavaid teenuseid. Kurista lasteaias on üks ja
Jõgeva aleviku lasteaias kaks
rühma. Kummaski asutuses on
ametis täiskohaga direktor, aga
puuduvad õppealajuhataja ja
majandusjuht. Ka tugispetsialiste (logopeed, eripedagoog) on
väikestesse lasteaedadesse keeruline leida, sest pakkuda saab
üsna väikest koormust (0,2–0,25
ametikohta). Kolme lasteaia
liitmisel tekkivas suuremas asutuses on võimalik kõik nimetatud
valdkonnad töötajatega katta.
Laste ja vanemate jaoks selles
mõttes midagi ei muutu, et kõik
rühmad jäävad tegutsema oma
praegustesse ruumidesse.
Kavandatavaid muudatusi käis
vallavalitsuse esindus tutvustamas lasteaedade töötajatele,
hoolekogudele ja lapsevanematele. 31. augustist 2022 lõpetabki
vald Kurista lasteaia Karukell ja
Jõgeva aleviku lasteaia tegevuse
eraldi hallatavate asutustena
ning 1. septembrist 2022 hakkab
Jõgeva lasteaed Karikakar toimima kolmes tegevuskohas: Jõgeva
linnas Karikakra majas, Kuristal
Karukella majas ja Jõgeva alevikus Päikesejänku majas.
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20. märtsil, kevadisel pööripäeval, andis valla talvekeskuse esindaja, Jõgeva kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar
valla kultuuri aastaringi rändkarika üle kevadkeskuse Torma
esindajale, Torma ja Vaiatu
rahvamaja kultuurijuhile Liina
Abramile. Tseremoonia leidis
aset Torma rahvamajas enne
ansambli Uurikad kontserti.
Ainar Ojasaar rõõmustas selle
üle, et lõpuks ometi sai ka
kevadkeskus Torma rändkarika kenasti publiku ees kätte.
Kahel varasemal aastal tuli
karikas koroonapiirangute
tõttu virtuaalsel viisil üle anda.
Jõgeva vallavanem Angela
Saksing tervitas kokkutulnuid
ja kinkis Torma rahvamajale
lillesibulaid ja istutusmulda:
kevad on ju ikka seotud istutustööde ja lilleilu loomisega.
Pärast kevadkeskuse väljakuulutamist söödi ühiselt torti
ja kuulati rahvalikku muusikat
viljeleva Harjumaa noorteansambli Uurikad kontserti. Saali
pääsemiseks piletit lunastama
ei pidanud, küll aga oli väljas
annetuskast, mille sisu antakse üle Eesti Punasele Ristile.
Nemad soetavad selle eest
asju, mis ukrainlaste jaoks
hädavajalikud.
Valla kevadkeskuse programmis on olulisemateks üritusteks
Anna Raudkatsile pühendatud
Torma rahvapidu, mis seekord
saab kaaslaseks ka jüriööjooksu, Jakobsoni talupäev ja Torma rahvamaja 110. sünnipäev.
Torma rahvapidu peetakse 23.
aprillil ja sedakorda rahvamaja
juures vabas õhus. Et Anna
Raudkatsil olid suured teened
vanade seltskonnatantsude
talletamisel, tantsitaksegi kell
19 algaval peol Julia Trossi
juhendamisel ja Torma kapelli

pillimängu saatel just selliseid
tantse. Jõukohased on need
igaühele ja kaasa tantsima
oodataksegi kõiki huvilisi.
Enne rahvapidu toimub
matk, pärast pidu antakse
start tõrvikutega teatejooksule.
Tants ja sport sobivad tegelikult antud juhul hästi kokku,
sest Anna Raudkats oligi ju
hariduselt võimlemisõpetaja.
Matk kujutab endast mõnusat jalutuskäiku, kuhu võib
kaasa võtta lemmikloomad ja
kõnnikepid ning kus jagatakse
ka natuke teadmisi. Teatejooksule oodatakse viieliikmelisi
võistkondi. Kes soovib, võib
jooksma tulla kostümeeritult.
Jakobsoni talupäeva peetakse 15. mail Vaiatu pargis.
Talupäeva laat on, nagu ikka,
põhiliselt taime- ja istikulaat,
aga sealt leiab ka muud kaupa. Kauplejate registreerimine
juba käib (tel 5343 4742; epost vaiatukyla@gmail.com).
Talupäeva kultuuriprogrammis löövad kaasa kohalikud
rahvakultuurikollektiivid ning
rahvalikku muusikat viljelev
Duo Trahh.
Torma rahvamaja 110. sünnipäeva peetakse 28. mail. Aga
sellest teeme lähemalt juttu,
kui sündmus lähemale jõuab.
Tulge kõik kevadkeskuse sündmustest osa saama!
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Torma kevadkeskuse
programmi olulisemad
sündmused
23. aprillil Anna Raudkatsile pühendatud Torma
rahvapidu rahvamaja juures
ja jüriööjooks Lullikatku teel.
15. mail Jakobsoni talupäev Vaiatu pargis.
28. mail Torma rahvamaja
110. sünnipäeva tähistamine.

Jõgeva kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar andis
valla kultuuri aastaringi rändkarika üle kevadkeskuse
Torma esindajale, Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuuriFOTO: RIINA MÄGI
juhile liina Abramile.

2
Uue spordihoone ehitus on hoos
Paljud on märganud ehitustegevust Jõgeva põhikooli
juures. Ehitamisel on uus kaasaegne spordihoone netopinnaga 4845 m2, milles paiknevad
pallisaal, kergejõustikuala,
jõusaal, aeroobikasaal, jooksurajad. Isegi teivashüpet on
võimalik sooritada.
Spordihoone projekteeris
arhitekt Kalle Vellevoog JVR
Arhitektuuribüroost ja ehitajaks valiti möödunud aastal
hanke korras OÜ KRC Ehitus.
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Jõgeva Valla Teataja
Hoone igapäevasteks kasutajateks saavad olema õpilased, õhtupoolikuti toimuvad
seal treeningud spordipisikut
endas kandvatele harrastajatele. Uues hoones on võimalik
korraldada ka rohkearvulise
vaatajaskonnaga võistlusi.
Spordihoone avab kasutajatele uksed hiljemalt 2023.
aasta alguses.
VIKTOR SVJATÕŠEV
abivallavanem

Esmatasandi tervisekeskus Jõgevale
Uute esmatasandi tervisekeskuste rajamine on riiklik projekt
millega toetatakse mitmekülgsete esmatasandi tervishoiuteenuste kaasajastamist.
Hoone, milles tegutsevad
praegu Jõgeva perearstid, on
amortiseerunud ning ei vasta
tänapäeva nõuetele ei patsientide teenindamise ega perearstide
töökeskkonna osas.
Jõgeva tervisekeskus rajatakse
haigla peasissekäigust lääne poole jäävale maatükile ja ühendatakse galerii abil haigla esimese
korrusega. Selline asukoht on
arukas põhjusel, et sageli saadavad perearstid patsiente haigla
laborisse või erialaarstide juurde
uuringutele ja ühenduskoridori
kaudu on sinna mugav liikuda.
Tervisekeskuses saavad olema

ruumid viiele perearstile ning iga
perearsti juurde on ette nähtud
pereõdede ruumid ja protseduuride läbiviimise toad.
Hoones on kokku netopinda
661 m2. Tervisekeskuse juurde
ja praeguse haigla esise parkla asemele rajatakse uus avar
parkla.
Loodan, et vaatamata keerulistele ehitusoludele avab uus
esmatasandi perearstikeskus uksed hiljemalt 2023. aasta suvel.
Esialgse rahastamislepingu
järgi oleks pidanud tervisekeskus
valmima juba möödunud aasta
lõpuks. Ehituse alustamine venis
vahepeal valla juhtimise juures
olnute venitamise ja tervisekeskuse kesklinna toomise mõtte
tõttu. Ehituse alustamisega venitamine tõstis aga halastamatult

Joonis Projekt O2, arhitekt Triinu Nurmik.
materjalide hindu. Praeguste
hindade juures läheb objekt
maksma kaks miljonit eurot,
millest 854 000 tuleb Euroopa
Liidu tõukefondidest.

Projekti koostajaks on Projekt
O2 ja arhitektiks Triinu Nurmik.
VIKTOR SVJATÕŠEV
abivallavanem

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
Jõgeva valla spordihoone ehitus on täies hoos.
					FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV

Sõjapõgenikke on saabunud
ka Jõgeva valda
Halastamatu sõda tsiviilelanike vastu, mida Vene väed
peavad Ukrainas, on sundinud
miljoneid inimesi põgenema
oma kodust ja otsima turvalisemat paika mujal Euroopas. Osa
põgenikke on jõudnud meiegi
valda, et oodata siin sõja lõppu
oma kodumaal.
Täpsem saabunute arv ei
ole meile teada. Teame vaid
neid, kes on valla rahvastikutoimingute spetsialisti käest
isikukoodi saanud ja neid on
78. Paljud on saanud isikukoodi Tartus või mujal ja neist
meil täpne ülevaade puudub.
Osa saabunuid on ka juba
teistesse piirkondadesse edasi
liikunud. Võib arvata, et meie
vallas võib elada umbes 120
sõjapõgenikku.
Meie valda on põhiliselt
saabunud juba varem siin töötanud ukrainlaste lähedased.
Neil on olnud kergem kohaneda, sest siinsetesse oludesse
sisse elanud pereliige on olnud

toeks. Saabunutele on leitud ka
sobiv elamine kas tööandjatest
ettevõtjate abiga või koostöös
vallaga.
Kellele pole olnud võimalik kohe püsivamat majutust
pakkuda, on saanud ajutise
elamise Kuremaa hostelis.
Maksimaalselt on meil olnud
seal 15 põgenikku. Võimekust
hostelisse majutada on aga
kordades rohkem.
Suur osa siia saabunutest
on leidnud ka juba töökoha.
Soovi korral on lapsed asunud
õppima meie põhikoolides või
gümnaasiumis. Mõned lapsed
käivad ka lasteaias. Väga
suure panuse sõjakoledustest
räsitud põgenike abistamisel
annavad meie sotsiaal- ja haridustöötajad.
Oleme seni kenasti hakkama
saanud ja usun, et saame ka
edaspidi.
VIKTOR SVJATÕŠEV
abivallavanem

Vallavanem Angela Saksing ja abivallavanem Viktor Svjatõšev heiskasid Ukraina toetuseks nende rahvuslipu.
FOTO: ERAKOGU

Jõgeva Vallavalitsuse 7. märtsi 2022 korraldusega nr 124
on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 kinnistutel (Estakaadi tn
8 kinnistu, katastritunnus 24901:007:0025, suurus 3 530 m²,
sihtotstarve 100% tootmismaa; Puiestee tn 42 kinnistu, katastritunnus 24901:007:0110, suurus 3 790 m², sihtotstarve 100%
maatulundusmaa). Detailplaneeringuga soovitakse kinnistud
liita ja määrata alale ehitusõigus uue äripinna ehitamiseks.
Sama korraldusega anti detailplaneeringu koostamise
tellimise õigus Hansa Maakler OÜ-le.

28. veebruari istungil
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
• Kinnitati 2021. aasta eelarve sihtotstarbeliselt eraldatud
vahendite suunamine.
• Kooskõlastati Võduverre rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti kasutusluba Endlas
asuvale elamule.
• Anti Kodismaal asuvale päikseelektrijaamale kasutusluba.
• Määrati Jõunes Vene kinnisaja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress
ja sihtotstarve.
• Määrati vallale kuuluvate
ehitiste, Härjanurme külas Possa
katastriüksusel paikneva pumbamaja, Kärde külas Ees-Kärde
katastriüksusel paikneva töökoja
ja väravahoone ning Kassinurme
külas Võilille katastriüksusel
paikneva lauda teenindamiseks
vajaliku maa suurus; moodustatud katastriüksustele määrati
maa kasutamise sihtotstarbeks
tootmismaa.
• Otsustati lõpetada aktsiaseltsi Perevara maa ostuõigusega
erastamise menetlus.
• Tunnistati vallale kahe sõiduauto kasutusrendile võtmise
hankel edukaks Hansarent OÜ
pakkumised.
• Kinnitati vallavalitsuse 2022.
aasta hankeplaan.
• Määrati valla noorsootöö
aastapreemiad aasta noorsootöötajale ja aasta noorele.
• Määrati kultuurivaldkonnas
aastapreemiad loomingu, korraldaja ja kogukonna kategoorias.
• Määrati noorsootöö valdkonnas mittetulundustegevuse
toetused.
• Määrati rahvakultuurivaldkonna tegevustoetused ning
projektitoetused.
• Kinnitati valla lasteaedade
kollektiivpuhkused.
• Kinnitati Sadala kooli arengukava 2022–2025.
• Valitsus vaatas üle huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
korra muutmise ettepanekud
ning andis oma seisukoha.
7. märtsi istungil
• Tunnistati kiirkompostrite
ja konteinerite soetamise hankel edukaks Kleenoil Eesti OÜ
pakkumus ning otsustati sõlmida
hankeleping.
• Anti ehitusluba Eerikverre
päikeseelektrijaama püstitamiseks.
• Määrati Laiuseväljal Heina
kinnisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja

sihtotstarve.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud peremehetute
ehitiste hõivamiseks Võduveres
Lüpsikarjalauda katastriüksusel,
Jõgeva aleviku lasteaia ja Kurista
lasteaia Karukell tegevuse lõpetamiseks, Jõgeva lasteaia Karikakar põhimääruse muutmiseks,
Jõgeva täiskasvanute keskkooli
tegevuse lõpetamiseks ja Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi
ümberkorraldamiseks, otsustuskorras Kuristal Jahitare ja
Jõgeva alevikus Tihase 4 kinnistu
võõrandamiseks, loa saamiseks
Jõgeva alevikus Sauna tänava
korterite, Tormas asuva tootmismaa ning sihtotstarbeta maa
otsustuskorras võõrandamiseks,
Jõgeva vallavara valitsemise
korra muutmiseks ja Jõgeva valla
kaasava eelarve määruse muutmiseks.
• Anti projekteerimistingimused elamu ehitamiseks Paluperre.
• Algatati detailplaneeringu koostamine Jõgeva linnas
Estakaadi 8 ja Puiestee 42 kinnistutel.
• Anti Rae huvikoolile luba
Kuremaa ujulas 1.–7. juulini
projektlaagri korraldamiseks.
• Määrati MTÜle Fitness Office toetus osalemiseks Eesti
meistrivõistlusel klassikalises
jõutõstmises.
• Määrati keskkonna- ja turismivaldkonna mittetulundustegevuse toetused.
• Tunnistati peremehetuks
Vaimastveres asuv eluruum.
9. märtsi istungil
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla 2022. aasta
esimene lisaeelarve ning huvihariduse ja huvitegevuse korra
muutmine.
14. märtsi istungil
• Anti otsustuskorras üürile
Sadalas Suur 10 teenindushoones asuv ruumiosa.
• Muudeti Jõgeva põhikooli
hoolekogu koosseisu.
• Määrati rahvakultuuri valdkonna tegevustoetus ning noorsootöö valdkonna projektitoetus.
• Tunnistati avatud hankemenetlusega riigihankel väikelahenduste leidmiseks HEV-õpilaste integreerimiseks tavakooli
edukaks Isku Baltics OÜ, A&T
Trading OÜ, AS Datel ja Delta
OÜ pakkumused ning otsustati
sõlmida hankelepingud.
• Nõustuti Semako Romulad
OÜ-le keskkonnaloa andmisega

jäätmete käitlemiseks Siimustis
Kaave tee 26 vastavalt keskkonnaloa taotlusele.
• Anti ehitusluba õlitehase,
laadimishoone ja teraviljamahutite püstitamiseks Kantkülla.
• Seati sundvaldus Kantküla
Kiige-Otsa kinnisasjale Elering
ASi kasuks.
• Määrati Lemuveres Taanipõllu kinnisasja jagamisel ning
Palamusel Viru tn 12 ja 14 kinnisasja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress
ning sihtostarve.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud, millega vallavalitsus soovib volitust taotleda
isikliku kasutusõiguse seadmist
Vana-Jõgeva külas asuvatele
kinnisasjadele ning Suvila tn 21
ja Luha kinnisasjadele, Vana-Jõgeva küla Suvila tee jalgratta- ja
jalgtee rajamise projekti omaosaluse katmiseks ning spordi toetamise korra muutmiseks.
• Arutati taotlust Jõgeva linnas Suurel tänaval Kruusa tänava ristmiku lähedal sõiduteel olnud lumevaalu tõttu sõiduautole
tekkinud kahju hüvitamiseks.
• Anti seisukoht vallavolikogu
revisjonikomisjoni revisjoniakti
kohta.
• Otsustati pikendada Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskusega sõlmitud vara tasuta
kasutamise lepingut.
21. märtsi istungil
• Otsustati premeerida Siimusti Lastekeskuse Metsatareke
direktor Imbi Ivaskit aasta sotsiaalvaldkonna asutuse (sh hoolekandejuhi) tiitli pälvimise eest.
• Määrati Lood MTÜle projektitoetus kogukonnakonverentsi
läbiviimiseks.
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
• Anti MTÜle Torma Kultuur
kümneks aastaks tasuta kasutusse Torma aleviku Pargi 4
kinnistu.
• Nõustuti osaühingule Moreen maavara kaevandamise
ja jäätmete taaskasutamise loa
andmisega Teeääre liivakarjääri
mäeeraldisel.
• Nõustuti Härjanurme uuringuruumi geoloogilise uuringu
loa andmisega.
• Nõustuti Kurista uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
andmisega.
• Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Võduverre ja päikeseelektrijaama püstitamiseks
Liivojale.
• Seati Jõgeva linna Pargi

13a kinnisasjale sundvaldus ASi
Gaasivõrk kasuks.
• Seati Vana-Jõgeval Nukametsa maaüksusele sundvaldus
Jõgeva valla kasuks.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks valla omandis olevale
Vainu tänava kinnistule.
• Määrati Rahiveres Palumaa
kinnisaja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
• Otsustati jätta rahuldamata
mittetulundusühingute tantsustuudio Cestants ja Fitness Office
esitatud vaided.
• Otsustati muuta alates 1.
aprillist vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu. Kultuuri- ja
noorsootöönõuniku üks ametikoht nimetatakse ümber kultuurinõuniku ametikohaks. Vallavalitsuse koosseisu lisandub noorsootöö- ja huvihariduse nõuniku
ametikoht. Vanemraamatupidaja
töökoht muudetakse avaliku teenistuse seaduse mõttes ametikohaks. Valla- ja maastikuarhitekti
ametikoht nimetatakse ümber
maastikuarhitekti ametikohaks.
Majandus- ja arendusosakonna
koosseisu lisandub vallaarhitekti
ametikoht ning suurendatakse
majandushalduri ametikoha
arvu ühe võrra.
28. märtsi istungil
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu Betti Alveri
muuseumi muuseumikogust
museaalide väljaarvamiseks.
• Määrati toetused viie noorte
omaalgatusprojekti läbiviimiseks.
• Määrati toetus spordiürituse
läbiviimiseks.
• Määrati huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujatele
toetused.
• Anti luba MTÜ-le Jõgeva
MC mootorratturite kokkutuleku
korraldamiseks.
• Anti ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks Paduverre.
• Anti projekteerimistingimused Jõgeva linna Pärna 6 abihoone ja Suur 30 garaaži ehitusprojekti koostamiseks ning Õuna
külas hoone laiendamiseks.
• Anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks Iraverre.
• Otsustati maksta ühekordset hüvitist Vana-Jõgeva küla
elanikele, kelle kinnistul hakkab
kulgema jalgtee.
JVT
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Valla esindusvõistkonnaks määrati taas
SK Tähe esindusmeeskond
Jõgeva vallavolikogu märtsikuu istungil määrati valla
2022. aasta esindusvõistkonnaks Jõgeva Spordiklubi Tähe
esindusmeeskond ja otsustati
maksta neile 25 000 eurot esindusvõistkonna toetust.
Vastavalt Jõgeva valla spordi
toetamise korrale (see on kehtestatud 2018. aasta veebruaris) võib Jõgeva vallavolikogu
määrata valla esindusvõistkonna
ning toetada selle osalemist Eesti
meistrivõistlustel ja kõrgema
taseme võistlustel. Esindusvõistkonnaks saab määrata täiskas-

vanute sportmängu võistkonna,
mille enamuse moodustavad
koduklubi kasvandikud ja kes
mängib vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidava
võistlussarja kõrgeimas liigas.
Esindusvõistkonna toetus määratakse üheks kalendriaastaks.
Tänavu esitasid taotluse Jõgeva valla esindusvõistkonnaks
määramiseks Mittetulundusühing FC Jõgeva Wolves ja
Jõgeva Spordiklubi Tähe. Taotlused arutas läbi vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjon oma
koosolekul ja tegi ettepaneku

määrata Jõgeva valla esindusvõistkonnaks Jõgeva Spordiklubi
Tähe esindusmeeskond.
SK Tähe esindusmeeskonnale
pole see esimene kord valla
esindusvõistkonna tiitlit kanda.
Järgmisel aastal neil samale
nimetusele kandideerida pole
aga võimalik, sest volikogu otsusega jäeti valla spordi toetamise
korra uuest redaktsioonist välja
kõik valla esindusvõistkonnaga
seotud tekstiosad. Millised uued
põhimõtted spordi toetamise
korda asemele tuuakse, pole
praegu veel teada. „Asjaga hak-

Kaasava eelarve määrust
muudeti ideede elluviimise
tähtaja ja hääletamise osas

kab tegelema valla spordikomisjon ja kui ettepanekud küpsed,
tuleme nendega volikogu ette,“
ütles abivallavanem Asso Nettan.
Ta selgitas, et süsteemi peeti
vajalikuks muuta, sest esindusvõistkonna määramise kaudu
ühe võistkonna toetamine ei
tundunud enam mõttekas. See ei
tähenda seda, et toetus spordile
väheneks, vaid pigem püütakse
raha sporti juurde tuua ja toetada ka suuremat arvu võistkondi.
JVT

Vana-Jõgeva külla viiva jalgratta- ja jalgtee
rajamiseks on lootust toetust saada
Jõgeva linnast Vana-Jõgeva
külla viiva Suvila tee äärde
jalgratta- ja jalgtee rajamise vajalikkusest on aastaid räägitud.
Nüüd võib see ettevõtmine projektiraha toetusel teoks saada.
Hiljuti avanes meede, millest
kohalikel omavalitsustel on
võimalik jalgratta- ja jalgteede
rajamiseks toetust taotleda. Toetust võib saada 200 000 eurot kilomeetri kohta. Kui arvestada, et
Suvila tee jalgratta- ja jalgtee on
kavandatud 1,7 km pikkusena,
võib toetuse summaks kujuneda
340 000 eurot.
Kui toetus saadakse, tuleb
vallal tasuda projekti omaosalus. Vastav garantiikiri tuleb
lisada juba rahataotlusele. Kuna

tegemist on valla järgmise aasta
eelarvesse võetava rahalise kohustusega, oli selle võtmiseks
vaja vallavolikogu luba. Volikogu
24. märtsi istungil otsustatigi, et
vallavalitsuse poolt finantstoetuse taotlemiseks esitatava projekti
„Vana-Jõgeva küla Suvila tee
jalgratta- ja jalgtee rajamine“
rahastamise korral kaetakse
omafinantseering ning projekti
mitteabikõlblikud kulud 2023.
aasta eelarvest kokku maksimaalselt 300 000 euro ulatuses.
Volikogu andis samal istungil
vallavalitsusele ka volituse taotleda Jõgeva valla kasuks tasuta
ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist kahele riigi omandis
olevale maatükile (üks neist asub

Jõgeva linnas, teine Vana-Jõgeva külas) ning 22 eraomandis
olevale kinnisasjale. Isikliku
kasutusõiguse seadmine on vajalik avalikes huvides avalikuks
otstarbeks rajatava jalgratta- ja
jalgtee ehitamiseks koos vajalike
kommunikatsioonidega, tee kasutuse tagamiseks, valdamiseks
ja majandamiseks. Kinnisasjad
jäävad nende omanikele alles
ning nad maksavad nende eest
endiselt maamaksu, küll aga on
vald lubanud maksta jalgratta- ja
jalgtee alla jääva kinnistuosa eest
ühekordset kompensatsiooni
0,64 eurot ruutmeetri eest ehk
ühtekokku umbes 6700 eurot.
Suvila tee jalgratta- ja jalgtee
valmimine muudab liiklemise

Jõgeva linna ja Vana-Jõgeva
küla vahel märksa turvalisemaks.
Projekti elluviimise teeb aga keeruliseks asjaolu, et Vana-Jõgeva
külla on vaja rajada ka vee- ja
kanalisatsioonitorustik ning see
on planeeritud just jalgratta- ja
jalgtee alla. Jõgeva Veevärgil
on plaanis torustike rajamiseks
toetust taotleda, sest ettevõttel
endal selliseks investeeringuks
raha napib. Seega sõltub projekti elluviimine 2023. aastal
kahe erineva toetuse taotlemise
edukusest ja selgus ei saabu
veel niipea: tee ehitamise osas
on rahastamisotsuseid oodata
suvel, kuid ÜVK torustike osas
alles ilmselt 2023. aasta alguses.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi istungil osales 26 volikogu
liiget, neist kaks elektrooniliselt.
• Kuulati vallavalitsuse arenduse peaspetsialisti Erki Tederi
ülevaadet Jõgeva spordihoone
ehitusest.
• Võeti vastu valla 2022. aasta
esimene lisaeelarve.
• Otsustati lõpetada Jõgeva
Täiskasvanute Keskkooli tegevus
31. augustist 2022. Kooli tegevus
lõpetatakse seoses mittestatsionaarse kesk- ja põhihariduse
andmise üleminekuga Jõgevamaa Gümnaasiumi koosseisu.
• Otsustati lõpetada alates 1.
septembrist Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada
kool ümber põhikooliks. 1. septembril 2022 ei avata kõnealuses
koolis 10. ja 11. klassi. 11. klassis
õppida soovijatele tagatakse
võimalus jätkata haridusteed
Jõgevamaa Gümnaasiumis.
• Otsustati liita 1. septembrist
2022 Jõgeva Aleviku Lasteaed
ja Kurista lasteaed Karukell Jõgeva Lasteaiaga Karikakar ning
lõpetada liidetavate lasteaedade
tegevus. 1. septembrist hakkab
lasteaed Karikakar toimima
kolmes tegevuskohas: Jõgeva
linnas Karikakra majas, Kuristal
Karukella majas ning Jõgeva alevikus Päikesejänku majas.
• Otsustati teha Jõgeva Lasteaia Karikakar põhimäärusesse

Kurista ja Jõgeva aleviku tegevuskoha lisandumisega seotud
muudatused.
• Otsustati muuta Jõgeva vallavara valitsemise korda.
• Otsustati muuta Jõgeva
valla kaasava eelarve määrust.
Muudetud määrus annab võimaluse teostada kaasavast eelarvest
rahastuse saanud idee mitte ühe,
vaid põhjendatud juhul mitme
eelarveaasta jooksul, alandab
hääletusel osaleda võivate isikute vanusepiiri 16 eluaastalt 14-le
ning sätestab, et häälte jaotus
hääletamise ajal on avalik.
• Otsustati muuta valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda. Kui varem reguleeris
see vaid riigi poolt huvihariduse
ja huvitegevuse toetamiseks eraldatud raha jagamist, siis nüüd
reguleerib see ka valla eelarvest
samasse valdkonda suunatud
summa jagamist. Mõlemast allikast pärinevast rahast makstakse
toetusi samadel alustel.
• Otsustati määrata 2022. aasta Jõgeva valla esindusvõistkonnaks Jõgeva spordiklubi Tähe
esindusmeeskond ja eraldada
sellele 25 000 eurot esindusvõistkonna toetust.
• Otsustati muuta Jõgeva valla
spordi toetamise korda.
• Otsustati katta Jõgeva Vallavalitsuse poolt finantstoetuse
taotlemiseks esitatava projekti
„Vana-Jõgeva küla Suvila tee

jalgratta- ja jalgtee rajamine“
rahastamise korral omafinantseering ning projekti mitteabikõlblikud kulud 2023. aasta
eelarvest kokku maksimaalselt
300 000 euro ulatuses. Sama otsusega anti vallavalitsusele luba
nimetatud kohustuse täitmiseks
vajadusel laenu võtta.
• Volitati Jõgeva Vallavalitsust
taotlema Jõgeva valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes huvides
avalikuks otstarbeks rajatava
jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks
koos vajalike kommunikatsioonidega, tee kasutuse tagamiseks,
valdamiseks ja majandamiseks
Jõgeva linnas asuvale Suvila tn
21 ja Vana-Jõgeva külas asuvale
Luha kinnistule. Mõlemad kinnistud kuuluvad riigile.
• Volitati vallavalitsust taotlema Jõgeva valla kasuks tasuta
ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes huvides
avalikuks otstarbeks rajatava
jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks
koos vajalike kommunikatsioonidega, tee kasutuse tagamiseks,
valdamiseks ja majandamiseks
Vana-Jõgeva külas asuvatele
teistele isikutele kuuluvatele
kinnisasjadele. Kinnisasju on
kokku 22.
• Otsustati kuulutada peremehetuks ja võtta arvele Jõgeva
valla Võduvere küla Lüpsikarjalauda katastriüksusel asuvad

kaalumaja ja pumbamaja.
• Anti luba vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
• Anti vallavalitsusele luba
võõrandada vallale kuuluvad
järgmised kinnistud: Sauna tn
2-2 Jõgeva alevikus, Mõisa Torma alevikus ja Pargi tn 13 Torma
alevikus.
• Kuulati abivallavanema Viktor Svjatõševi ülevaadet sellest,
kuidas vald abistab Ukrainast
saabuvaid sõjapõgenikke.
Valla põhimääruse kohaselt
võib volikogu istung kesta kuni
6 tundi, kui volikogu ei otsusta
teisiti. Seekord polnud kuue
tunni täitudes kõik istungi päevakorrapunktid veel käsitletud,
ent ette võetud hääletusel saavutasid enamuse need, kes soovisid
istungit jätkata. Nii sai kogu
päevakord ammendatud.

Jõgeva vallavolikogu muutis
oma 24. märtsi istungil valla
kaasavat eelarvet käsitlevat
määrust. Muudatused puudutavad kaasavast eelarvest rahastatavate ideede ellu viimise
tähtaega ja hääletamist.
Kaasavat eelarvet on Jõgeva
vallas praktiseeritud juba neli
aastat (vastav määrus võeti
vastu 1. märtsil 2018) ning aja
jooksul on ilmnenud mõned
muutmist vajavad momendid.
Mitmel korral on näiteks juhtunud, et määruses ette antud
ajaga – ühe kalendriaastaga –
ei ole võimalik olnud rahastuse
saanud ettepanekut ellu viia.
Põhjusi on olnud mitmeid.
Mõne objekti ettevalmistamiseks on kulunud ettearvatust
enam aega, mõne objekti valmimist on takistanud asjaolu,
et teatud töid saab teha ainult
kindlal aastaajal jne. Määruse
uues redaktsioonis ongi öeldud, et ettepaneku võib ellu
viia ühe või põhjendatud juhul
mitme eelarveaasta jooksul.
Kuna paljud ettepanekud on

seotud just noorte jaoks mõeldud objektidega, otsustati langetada kaasava eelarve ideede
hääletusel osalejate vanuse
alampiiri. Nüüd saavad hääletusel osaleda vallakodanikud
alates 14 eluaastast (varem 16
eluaastast).
Paljud kaasava eelarve protsessis osalejad – ettepanekute
tegijad ja hääletajad – on avaldanud soovi, et hääletuse tulemused oleksid hääletamisaja
algusest kuni lõpuni avalikud.
„Usun, et see suurendab rahva
huvi hääletuse käigu vastu ja
muudab kogu kaasava eelarve
protsessi rahva jaoks atraktiivsemaks,“ ütles vallavalitsuse
majandus- ja arendusosakonna
juhataja Triin Pärsim. Edaspidi
ongi kogu kaasava eelarve
hääletamise aja jooksul häälte
jaotus avalik. Lisaks on hääletusprotsessi kestel võimalik
oma valikut muuta. Selline
põhimõte kehtib ka näiteks
valimiste aegse e-hääletuse
puhul.
JVT

Swedbanki Jõgeva esinduse
lahtiolekuajad muutuvad
Swedbanki Jõgeva esindus on alates 1. maist
avatud esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kella 10–14.
Muudatus on seotud pangakontori oluliselt vähenenud
külastatavusega. Kolme aastaga on klientide voog Jõgeva
kontoris vähenenud poole
võrra. See on mõistetav, sest
digitaalseid lahendusi on pidevalt lisandunud ning klientide
eelistuseks on kujunenud oma
pangaasjade ajamine internetivõi mobiilipangas. Ka arvelduskontot pangas saab avada
interneti teel, pangakontorit
külastamata. Samuti on võimalik saada lisaks telefonikonsultatsioonile ka videonõustamist
ning kodulaenu või liisingut
saab võtta täielikult digikanaleid kasutades.
Swedbanki Jõgeva kontori töötajad jätkavad samas
koosseisus ka edaspidi. Uued
klienditeenindusajad ei muuda
töötajate koormust, kuna teistel aegadel tegeletakse muude
panga töörollide täitmisega.
Eakamad kliendid
Eakamad kliendid või kliendid, kellel on liikumine raskendatud, saavad ühe võimalusena vormistada pangas
või notari juures volituse, et
näiteks lapsed saaksid oma
vanemate rahaasjadel silma
peal hoida. Pangas volituse
vormistamiseks tuleb panka
tulla mõlemal isikul, sellel,

keda volitatakse, ja sellel, kes
volitab. Aina rohkem väärikas
eas kliente kasutab juba ka ise
digitaalseid kanaleid.
Helistades Swedbanki nõustamiskeskuse numbrile 631
0310 saab ööpäevaringselt
vastused pangaga seotud küsimustele. Näiteks saab küsida
pangakaartidega seotud küsimusi, nõu internetipanga või
mobiiliäpi kasutamisel jpm.
Telefoni teel saab teha makseid või väärtpaberitehinguid,
küsida infot oma kontojäägi
kohta või saada ülevaadet
tehingutest. Selleks, et neid
tehinguid telefonis teha saaks,
peab kliendil olema sõlmitud
internetipanga leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel
on vaja kõigepealt oma isik
tõendada Smart-ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. Tehingute teenustasud telefoni teel
on samad, mis pangakontoris.
Määratud makseid saab
teha ka pangaautomaadis
Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik
teha ka pangautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas ise või pangakontoris
nõustajal sisestada vajalikud
andmed. Tuleb vaid kaasa
võtta arve, kus on olemas
vajalikud rekvisiidid. Kui need
on tehtud, siis saab sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makset teha.

Kõigi dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Istungi salvestist on võimalik
vaadata VOLISest.
Vallavolikogu järgmine istung
toimub 28. aprillil.
RIINA MÄGI
volikogu kantselei
spetsialist
Swedbanki Jõgeva esindus hakkab mais teenindama
FOTO: MARGE TASUR
kliente kahel päeval nädalas.
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Märkamatute tegijate
kutsumus on aidata
Märtsi eelviimasel pühapäeval algas kevad ning juba
on märgata jõudsalt läheneva
kevade märke. Nii nagu märkame kevadel lumikellukeste
ja sinilillede õitsemist, märgatakse märtsikuus ka märkajaid
ja aitajaid. Iga aasta märtsikuu kolmandal teisipäeval
tähistatakse rahvusvahelist
sotsiaaltöötajate päeva, mil
tunnustatakse tihtipeale ise
märkamatuks jääda soovivaid
aitajaid, sotsiaalala töötajaid.
Inimesi, kelle kutsumuseks
on aidata teisi ning kahjuks
tihti iseenda arvelt. Mul on hea
meel, et meie vallas on imetlusväärsed sotsiaaltöötajad ning
sel aastal oli Eesti sotsiaalala
töötajate tunnustamise konkursil Jõgeva vallast nominent
pea igasse kategooriasse. Ning
erilist uhkust võib tunda selle
üle, et Eesti aasta sotsiaalvaldkonna asutus on Siimusti
lastekeskus Metsatareke ja
aasta hoolekandejuht on selle
juhataja Imbi Ivask. Tegemist
on auga välja teenitud tiitli ja
tunnustusega!
Kuigi tunnustusi jagatakse
ainult korra aastas, teevad
meie sotsiaaltöötajad oma
tööd iga päev sõltumata sellest,
millised raskused neile teel ette
tulevad. Praegusel keerulisel
ajal on oluline tuua esile meie

valla suurepäraseid sotsiaaltöötajaid ning märgata, kiita
ja tänada neid selle tänamatu
töö eest. Viimaseid aastaid ei
saa pidada ühiskonnas ega sotsiaaltöös tavapärasteks. Kõigepealt ülemaailmne pandeemia,
mis on ühiskonda rusunud ja
mõjunud laastavalt eestlaste
vaimsele tervisele ning mille ohjamisel on olnud meie
meditsiini- ja sotsiaaltöötajad
eesrindel. Sellele lisandusid
kõrged elektri- ja gaasihinnad,
mis panid suure osa Eesti peresid keerulisse olukorda ning
inimeste aitamise ja toetuste
korraldamise suurim raskus
langes jälle sotsiaaltöötajate
peale. Ning nagu sellest kõigest
veel ei oleks piisanud, ründas meie idanaaber Ukrainat
ning sealt tulevate põgenike
vastuvõtmisel, humanitaarabi
kogumisel ning igakülgse abi
korraldamisel hoiavad lippu
kõrgel järjekordselt meie sotsiaaltöötajad. Ja kõige selle
kõrval on jätkuvalt tehtud igapäevatöö – lapsed on kaitstud,
erivajadused on hinnatud, eakad on hooldatud ning abivajajad on toetatud. Tänuväärne
ja tänamatu on see töö, mida
te meie ühiskonna heaks teete!
ASSO NETTAN
abivallavanem

Meie toome päeva rõõmu!
Taadu ärkab hommikul varavalges. Ta astub voodist välja,
teeb tassi teed. Pärast seda
paneb jalga hoolikalt riputatud
viigipüksid ning läheb jalutusringile. Tema pere elab linnas.
Pere ei jõua taadule tihti külla.
Taadu tunneb ennast üksikuna.
Taadul on tohutult lugusid, tal
puudub vaid seltsiline, kellega
juttu vesta.
Meie ümber on tuhandeid
eakaid, kes vajavad kedagi,
kellega ühiselt tassike teed
juua. Kedagi, kellega teha
üks jalutuskäik ning arutada
maailma asju. Sina saad neid
sellega aidata.
Vabatahtlik seltsiline panustab oma aega, teadmisi ja
oskusi eakate ja erivajadustega
täiskasvanud inimeste igapäevase toimetuleku ja heaolu
suurendamisse.

Kui sul on soov rõõmustada
ja toetada eakaid – tule seltsiliseks (saad koolitusi ja olla
toredas seltskonnas).
Kuldses eas 65+ ja erivajadustega täiskasvanud, kui soovite tunde veeta rõõmsalt koos
seltsilisega (loete raamatuid,
käite jalutamas, poes ja kas
või seenel) siis võta ühendust
Eha Anslaniga telefonil 527
8531 või e-posti aadressil anslaneha@gmail.com.
Mine ka veebilehele www.
kodukant.ee/seltsiline ning
vali, kas soovid tulla seltsiliseks
või hoopis leida endale või oma
lähedasele eakale seltsiline.
Täida ankeet ning too kellelegi
naeratus näole.
Ootame väga seltsilisi ja
eakaid!
EHA ANSLAN

1. aprillist 31. maini
täidab Palamusel perearsti ülesandeid
Jõgeva perearst Marek Alanurm.
Doktor Alanurm võtab patsiente vastu
teisipäeviti kella 9–15.
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Siimusti lastekeskuse Metsatareke pere
pälvis suure tunnustuse
Rahvusvahelisel sotsiaaltöö
päeval, 15. märtsil, tunnustati Jõhvi kontserdimajas Eesti
tublisid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Aasta sotsiaalvaldkonna
asutuse (sh hoolekandejuhi)
tiitli pälvisid Siimusti lastekeskus Metsatareke ja asutuse juht
Imbi Ivask.
Imbi Ivaski sõnul tundus vahetu emotsiooni põhjal tunnustus
nii uskumatu. Valik tublidest
tegijatest oli märkimisväärne
ning nende seas ka palju suuri
asutusi. „Teadsin, et meid on
tunnustamisele esitatud, aga sellist märkamist ei osanud oodata.
Pärast mõeldes ning töö juures
mõtteid vahetades ütles üks
perevanematest, et keerulise ja
raske eelmise aasta peale on see
tunnustus väga tore,“ muljetas
Metsatarekese juht. Ta nentis, et
asutus ning lapsed on tublid ja
tunnustuse ära teenitud.
Lastekeskuses räägitakse, arutletakse, toetatakse üksteist ning
tehakse asju koos. „Püüame lastele luua võimalikult turvalise ja
peresarnase keskkonna, kaasame
neid tegevustesse ning käikudesse,“ rääkis Ivask. Metsatarekese
meeskonnatöö hea koostoime
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. Üheskoos sõprade
ja toetajatega värviti üle ka Metsatarekese palkmaja.
Imbi Ivaski, pereemade ja laste
koostööoskused ning avatud

Abivallavanem Asso Nettan ja sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas käsid tunnustuse puhul õnnitlemas Siimusti lastekeskuse Metsatareke peret ning asutuse juhti Imbi
FOTO: MARGE TASUR
Ivaskit.
mõtlemislaad on silma hakanud
ka paljudele ettevõtetele ja eraisikutele, kes on soovinud kaasa
aidata lastele paremate vabaaja
veetmise võimaluste loomisele.
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 lisaks
lastele kohalik kogukond ning
huvilised kaugemaltki. Neli Tallinna majanduskooli nooremprojektijuhi eriala õpilast otsustasid
aga koolitööna ellu viia projekti,
millega kingiti Siimusti lastekeskusele Metsatareke slackline-batuut ehk tasakaaluliin.

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.
Metsatarekese töötajate ja juhi
ühiseks eesmärgiks on oskusliku
ning kogenud meeskonnaga pidevalt arenev lastekeskus. Ühelt
poolt on tiitel tunnustus, teisalt
kohustus. „See on meid kõiki
innustanud sama tublilt jätkama.
Mina ja meie asutus lööme kaasa
MTÜ Jõgevamaa Tugikeskuse ja
Jõgeva vallavalitsuse projektis,
et aidata Jõgeva valla lastele

veelgi paremaid tugiteenuseid
arendada,“ sõnas Imbi Ivask.
Jõgeva valla laste heaolu edendamise foorumi ühisprojektis on
Imbil roll fookusgruppide kokku
panemisel.
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.
JVT

Laste heaolu edendamise ühisprojekt
keskendub haridus- ja sotsiaalvaldkonna
kitsakohtade lahendamisele
MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus ja
Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakond on käivitamas järjekordset
ühisprojekti „Jõgeva valla laste
heaolu edendamise foorum“.
Tiivustatuna eelmisest koostööst
alguse saanud edukast algatusest
vaimse tervise õe kabineti loomisel, oleme liikunud edasi valla
laste haridus- ja sotsiaalteenuste
valdkonna kitsaskohtade lahendamisele.
Eestis on sotsiaal- ja haridusteenuste pakkumine pidevalt
muutumas – rahvastiku vähenemine, ülemaailmne pandeemia
ja elanikkonna vananemine on
vaid mõned muutujad, mis mõjutavad sotsiaal- ja haridusteenuste nõudluse mahtu ja struktuuri.
Sotsiaal- ja haridussüsteemile
pakub väljakutseid mõlema
valdkonna väga tihe põimumine,
teenusepakkujate puudus, erivajaduste ja multiprobleemsete
laste arvu kasv, kuid ka pidevalt
kasvav koostöövajadus sidusaladega.
Praegu on Jõgeva valla lastele
suunatud sotsiaal- ja haridussüsteem korraldatud suures osas
riikliku ja kohaliku omavalitsuse
tasemel, kuid teatud määral
ka era- ja mittetulundussektori
tasemel. Viimase osakaal, sh ko-

gukonna ja lastevanemate enda
poolt algatatu, võiks olla suurem
ja pidevas arengus.
Sotsiaal- ja haridusteenuste
pakkumine ja koostöö on Jõgeva
vallas ja üldse Eestis üsna killustunud. Erinevad teenused ei ole
omavahel integreeritud, klientide teenindamisel ei rakendata
ühtset kliendikeskset lähenemisviisi, teenusepakkujate vähese koostöö tulemusena esineb
ebaefektiivset ressursikasutust.
Ühisprojekti eesmärkideks on
saada parem ülevaade Jõgeva
valla lastele suunatud sotsiaal- ja
haridusteenuste pakkujatest ja
nende teenustest ning senistest
koostöökogemustest erinevate
osapoolte vahel. Soovime ka
senisest paremini mõista Jõgeva
valla lastele suunatud sotsiaalja haridusteenuste pakkujate
ja tarbijate, sh lapsevanemate
soove ja vajadusi, parandada
Jõgeva valla teenuste pakkujate
ja teenuse tarbijate omavahelist
koostööd, julgustada ja toetada
teenuse tarbijaid, sh kogukondi
ja lapsevanemaid ka ise uusi
teenuseid välja töötama ning
töötada ühiselt välja optimaalsed
lahendused edasiseks koostööks
ja teenuste pakkumiseks.
Praegu käib projektitegevuste

ettevalmistamine ning ajakavade
koostamine. Moodustamisel on
projekti juhtrühm ning fookusgrupid. Mõlemasse kaasatakse
kõigi partnerite esindajaid. Alates aprillist algavad töörühmade
kokkusaamised ja maist juba
laiemale ringile mõeldud seminarid. Teenuste pakkujatest ja
teenuse tarbijate esindajatest
moodustatud fookusgrupid annavad sisendi peamiste valdkonna tugevuste ning kitsaskohtade
osas, seminaride käigus töötatakse välja võimalikud lahendused
ja koostöövõimalused. Erilise
tähelepanu all on olemasolevate
ressursside kaardistamine ning
uudsete koostöölahenduste ja
teenuste arendamine. Kõige
olulisem märksõna on innovaatilisus: probleemidele püütakse
võimaluse korral leida uuenduslikud lahendused.
Ühised seminarid ning sisulised arutelud loovad hea pinnase
teenusepakkujate omavaheliseks
pikaajaliseks koostööks. Samaaegselt uuritakse ka teenuse
tarbijate ootusi ning olemasolevaid probleeme teenuste
kättesaadavusel, mis võimaldab
teenusepakkujatel täpsustada
oma sihtgruppi ning vajalikke
arengusuundi.

Projekti tegevuste tulemusena
on ühiselt välja töötatud uudsed
lahendused edasiseks koostöö
ja/või teenuste arendamiseks
ning käivitatud 1–2 pilootprojekti.
Usume, et eri valdkonna spetsialistide koosloomeprotsess
annab tugeva aluse Jõgeva valla
laste valdkonna koostöösidemete
laienemisele, mis omakorda suurendab teenuste kättesaadavust
klientide jaoks. Oluline osa on ka
kogukonna kaasamisel teenuste
arendamise protsessi, mis toetab
dialoogi teenuse pakkujate ning
tarbijate vahel ja võimaldab
kujundada just sellised lahendused, mida piirkonna elanikud
vajavad.
Projekti raames ellu kutsutud
fookusgrupid võiksid jätkata
kooskäimisi ka pärast antud
projekti tegevuste lõppemist, jätkates sektori arengute jälgimist
ja kaasa rääkimist selle kujundamises. Foorumi seisukohast
võiks kujuneda oluline sisend
kohaliku omavalitsuse valdkonna arengukava tegevuskavasse.
Projekti tegevusi viiakse ellu
Leader-meetme toel.
AIME MELTSAS
sotsiaalosakonna juhataja

5

Jõgeva Valla Teataja
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Laiuse põhikooli õpilased näitasid
Tammsaare võistulugemisel head taset
Narvas toimunud võistulugemisel, kus esitati A. H. Tammsaare loomingut, saavutas esimese
koha Laiuse Jaan Poska põhikooli 5. klassi õpilane Berit Perk. Ta
esitas katkendi romaani „Tõde ja
õigus“ I osast. Tema puhul tõsteti
esile tõdeõiguslikku esinemist,
head eesti keelt ja kõrget esinemiskultuuri.Teise ja kolmanda
koha said võistulugemisel sama
kooli õpilased Isabell Pungar (6.
klass) ja Johanna Isop (7. klass).
Isabell esitas miniatuuri “Poiss
ja liblikas”, Johanna miniatuuri
“Kärbes, prussakas ja ämblik”.
Johanna sai peale kolmanda
koha ka eripreemia näitlejameisterlikkuse eest. Kõiki kolme
juhendas õpetaja Helge Maripuu.
Et Tammsaare teoste võistulugemist korraldatakse tema
sünnikohas Albus, on üldteada.
Märksa vähem teatakse, et meie
kirjandusklassiku teoseid loetakse võistu ka Ida-Virumaal. Albu
võistlust peetakse juba 2004.
aastast. 2015. aastal laienes see
Ida-Virumaale. Tänavune konkurss toimus Narva kolledžis.
Laiuse põhikooli õpilased, kes
end varem proovile pannud mõnelgi kirjandustekstide esitamise
või ise loomise konkursil, soovisid osaleda Albu võistulugemisel,
mis leidis aset jaanuaris. Paraku
olid kõik Laiuse noored, kes
konkursile minna soovisid, sel

Berit Perk, Johanna Isop, Isabell Pungar.
ajal haiged. Kui neile aga Narva
võistlusel osaleda soovitati, võtsid nad pakkumise vastu. Isabell,
Berit ja Johanna kirjeldavad
võistluseks valmistumist ja võistlusel osalemist nii:
“Konkursiks valmistudes lugesime ja arutasime ning mõtestasime loetut. Alustasime miniatuuridest: otsisime loo mõtet,
vaidlesime, lugesime üksteisele
ette, vaimustusime, kuni jõudsime „Tõe ja õiguseni“. Meeldis
sealsete laste looduslähedane
elu ja vabadus. Selgeks sai üks –
Tammsaare tekstid on tuumakad.
Tekstid valitud, algas pikk ja

FOTO: ERAKOGU

tihe igapäevane harjutamine.
Näis, et lõppu ei paistagi ja päris
enesega rahul olla ei saa kunagi.
Lugesime aina üksteisele ette,
kuulasime, vaidlesime, otsisime
nii loetule ja oma mõtetele tähendust, parandasime üksteise diktsiooni, tegime kiirkõne harjutusi.
Meie meeskonnatöö oli huvitav, ent samas päris raske.
Murdsime neljakesi, õpetaja sealhulgas, päid, kuidas oleks parem
midagi öelda, et mõte selgemalt
välja tuleks. Algas teksti n-ö üksipulgi lahtivõtmine. See pakkus
uskumatult palju mõtteid, uusi
teadmisi ja äratundmisrõõmu.

Nüüdsest saab Jõgeval
rullmassaaži

Kui oma lood juba enesele
arusaadavaks olime lugenud-rääkinud, alustasime päheõppimist.
Aina lugesime oma tekste: hommikul enne tunde, vahetundidel,
pärast tunde, ka koolivaheajal
– nii said need lood meile märkamatult väga kalliks, haarasid
meid endasse. Nägime vaeva, et
lugu nii kuulajani tuua, et jälgimismõnu ei kaoks. Olime üksteise
suhtes heas mõttes kriitilised,
samal ajal ei olnud ka kitsid
tunnustama.
Lõpuks oligi käes 18. märts ja
saime maitsta oma tegude vilja.
Tõime koju, oma kodukooli,
kolm auhinnakohta. Berit mäletab, kuidas ta enne konkurssi
kaaslastele ütles, et ei tulnud
Narva võistlema, vaid iseendale
näitama, mida oskab ja armastab.
Johanna märkis, et Tartu ülikooli
Narva kolledžis oli hea esineda
ja tulemused olid eelnenud pingutuste väärilised. Berit naljatas,
et võidurõõm oli vist enne meid
Laiusele jõudnud: nii hea ja kerge
oli võitjana koju saabuda.
Me kõik jätkame sõnakunsti
vallas kindlasti ka järgmisel aastal
ja loodame ette võtta uusi n-ö tippude vallutusi. Oleme tänulikud
oma juhendajale õpetaja Helgele,
kellega koos oli suur rõõm teha
seda, mis meile nii väga meeldib.”
JVT

Teemanädalad Jõgeva põhikoolis
Jaanuaris-veebruaris sai Jõgeva põhikoolis teoks vaimse
tervise kuu, mille eesmärgiks
oli juhtida õpilaste, õpetajate ja
lapsevanemate tähelepanu vaimse tervise tähtsusele, tutvustada
abi otsimise ja enesehoidmise
võimalusi.
Projektikuu algas koolitusega,
kus psühholoog Karmen Maikalu juhendas õpetajaid õpilaste
vaimse tervise probleemide
märkamise ja vaimse tervise esmaabi andmise osas. Kuu raames
toimusid koolis ka teemakohased
tunnid ning teavitustöö. 1.–4.
klassi lapsevanemaid kutsusime
üles osalema lapsega mängimise
kuul. Lapsevanemate ülesandeks
oli iga päev vähemalt kümme
minutit lapsega mängida, lastes
lapsel mängu juhtija rollis olla.
Koos veedetud aja jälgimiseks
pidid lapsed täitma mängutabelit
ning vanema kiitmiseks tabelisse
naerunägusid joonistama. Rõõm
tõdeda, et lapsevanemad olid
aktiivsed ja osalejaid oli palju.
Vaimse tervise kuu eestvedajad
olid Margit Maanre ja Kertu
Säinas.
Märtsikuu teisel nädalal kor-

Koolis oli külas laulja, pianist ja laulukirjutaja Uku Suviste.
FOTO: ERAKOGU

raldas robootika huviringi juhendaja Tamar Paal koos õpilastega
robotite võistluse. Eelnevalt ehitati ja programmeeriti robotid
ning kahel päeval toimus koolimaja aatriumis põnev turniir,
kus iga roboti eesmärgiks oli
teine robot piiritletud ringist
välja lükata.
Põnevust jagus nii võistlejatele
kui pealtvaatajatele. Samal nädalal pandi meie kooli haridustehnoloogi Tiina Kulli eestvedamisel algus uuele ürituste sarjale

pealkirjaga „Robootika reede“.
Esimesel kohtumisel ehitati
legodest juhendi järgi robot,
seejärel programmeeriti see
vastavalt etteantud eesmärgile
tegutsema ja lõpuks toimus
omavaheline võistlus. Õhtu lõpetas ühine robotiteemalise põnevusfilmi vaatamine. Osalejad
kinnitasid üksmeelselt, et oli tore
ettevõtmine ja jäädakse ootama
järgmist kohtumist.
Koostöös Jõgevamaa gümnaasiumiga toimus ka meie koolis

15.–18. märtsini muusikanädal.
Kogu koolipere sai neljal päeval
osa kontsertidest, mida pakkusid mitmed põnevad esinejad.
Kolmeliikmeline ansambel Äge
Brass tutvustas õpilastele humoorikas esituses pillide arengut
kiviajast tänapäevani. Pianist
Johan Randvere pani saalitäie
õpilasi kuulama nii klassikalist
klaverimuusikat kui põnevaid lugusid kuulsamatest heliloojatest.
Pärimusmuusikat ja Setomaad
tutvustas särtsbänd Kiiora. Viimasel muusikapäeval oli meil
külas tuntud laulja, pianist ja
laulukirjutaja Uku Suviste. Lisaks
muusikalisele elamusele jagasid
kõik laval olijad huvitavaid teadmisi ja mõtteid nii muusikaloost
kui ka üldiselt elust meie ümber.
Iga esineja tõi endaga kaasa
kuhjaga positiivset ja vaimu kosutavat energiat kevadele vastu
astumiseks.
MARGIT MAANRE,
Jõgeva põhikooli
eripedagoog
AVE ANSLAN,
Jõgeva põhikooli huvijuht

Torma põhikool pidas sünnipäeva
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool
sai 17. märtsil 334-aastaseks. Sünnipäeva hommikul õnnitles direktor
kooliperet ja jagas klassides kommi.
Pidupäevanädalal muutsid koolimaja rõõmsavärviliseks õpilaste poolt
kaunistatud klassiuksed. Põnevust
pakkusid informaatikaõpetajaga koostöös Google Mapsis tehtud õpilaste
ja õpetajate kooliteede skeemid. Oli
huvitav näha, kui kaugelt lapsed ja
õpetajad iga päev meie kooli jõuavad. Sünnipäeva pidulik tähistamine
toimus 22. märtsil. Hommik algas
piduliku aktusega, kus direktor oma
kõnes rõhutas koolipere ühtsust, mida

aitab hoida ka meie ilus koolivest.
Õpilased ja klassijuhatajad olid ette
valmistanud mitmekesise luulekava.
Igast klassist esines vähemalt üks
õpilane. Tore üllatus oli, et luuletust
lugesid ka üks õpetaja ja koolijuht. Iga
klass oli ette valmistanud videoklipi
sünnipäevatervitusega koolile. Tegime
armsale koolimajale kogu kooliperega
kallistuse. Lõuna ajal nautisime õpilaste poolt tehtud sünnipäevatorti. Seekord aitasid torti valmistada ka kolm
Ukrainast meie kooli saabunud õpilast.
Soovime oma koolile jätkusuutlikkust
ja usinaid õpilasi!
Torma koolis pakuti õppeasutuse sünnipäeva
KÜLLI VÕSU, õppealajuhataja puhul õpilaste valmistatud torti.
FOTO: ERAKOGU

Märtsi lõpust saavad Jõgeva
inimesed tervist turgutada
rullmassaaži nautides. Salongi
avanud Gert Merimaa soovib
pakkuda oma kogukonnas
inimestele uusi võimalusi ning
nagu ta ise ütleb, panna Jõgeva
inimesed liikuma.
Massaažisalongi idee sündis
isiklikust kogemusest. Gert
töötas kümme aastat Päästeametis ning kuus aastat
Tatus koolitajana. Isale hea
hoolitsuse tagamine nõudis
lisasissetulekut ning sundis
meest asuma tööle reka peale.
„Võtsin kaalus juurde, selg jäi
haigeks ning jalad ei liikunud
enam. Massöör ei saanud murest jagu, ta ei pääsenud lahti
mudimist vajavatele lihastele
ligi,“ rääkis Merimaa. Abi leidis
ta aga rullmassaažist. „Mul oli
kinkekaart ja otsustasin proovida. Vau-efekt oli suur, olin
hoopis teine inimene. See masin pani mind uuesti liikuma,“
tunnistas mees.
Soov teenust pakkuda oli
juba paari aasta eest, ent koroonaviiruse levik pani unistuse ootele. Nüüd leidus Jõgeval
sobiv ruum ning Gert otsustas
tegutseda. „Olen alati tahtnud
ettevõtja olla ning see on asi,
millega hea alustada,“ arutles
Merimaa. Uue ettevõtjana
ta heale õnnele lootma ei
jää, vaid alustab peagi enda
täiendamist ettevõtluse alal.
„Lähen kevadel Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
alustava ettevõtja baaskoolitusele,“ märkis ta. Ettevõte
on küll olemas, ent vajalikud

alusteadmised tulevad edaspidi ainult kasuks.
Gerdil aitas Jõgeval salongi
sisse seada sugulane Liisi Laaneoks, kes on sama teenust
pakkunud Raplas. „Massaaž
sobib nii naistele kui meestele
ning aitab ka spordiga tegelevatel inimestel lihaseid lõdvestada,“ märkis Laaneoks. Eriti
innustab ta mehi rullmassaaži
proovima, sest tegemist ei ole
pelgalt naistele mõeldud iluprotseduuriga. Sessioon kestab
tund aega. Selle sisse mahub
15 neljaminutilist harjutust.
Liisi sõnul masinat pelgama ei
pea, kohapeal antakse kliendile vajalik õpetus. „Inimene
tunnetab, kui tugevalt ta keha
rulli vastu toetab, nii saab ise
massaaži tugevust reguleerida,“ selgitas Liisi Laaneoks.
Kaasa tuleb võtta spordiriided
ning veepudel. Massaažituba
on privaatne ning kliendile
on abiks joonised erinevate
asenditega.
Pilk tasub heita ka salongi
seintele ning sisustusele. Seal
on väljas kohaliku kunstniku ja
käsitöölise looming. Seinu kaunistavad Mariisa Oleski tööd
ning sisustuses püüavad pilku
Jüri Aunpuu meisterdatud laud
ja pingid. Gert Merimaa sõnul
on huvilistel näiteks võimalik
Mariisa Oleski loomingut osta.
Rullmassaažisalong asub Jõgeval Põik 2 hoone teisel korrusel. Huvilised leiavad täpsema
info ettevõtte Facebooki lehelt
Rullmassaaž Jõgeval.

Liisi Laaneoks ja Gert Merimaa Jõgeva rullmassaažisaFOTO: KERTTU-KADI VANAMB/VOOREMAA
longis.

Jõgeva valla noortemalev
otsib tööandjaid
Hea Jõgeva valla ettevõtja, kutsume sind mõtlema
oma suviste tööde ja toimetamiste peale. Kui tead juba
praegu, et vajaksid abikäsi puude ladumisel, marjade
korjamisel, rohimisel, heakorratööde tegemisel, sündmuste korraldamisel või mõne muu malevlastele sobiva
töö juures, siis anna endast teada.
Räägime lähemalt võimalustest ja vajadustest, leiame üheskoos väljundi valla noortele, kes on valmis
pühendama osa oma suvest malevale, et veidi lisaraha
teenida ja töökogemusi saada.
Kohalikud noored on töökad, pühendunud ja kohusetundlikud, neid juhendab ja toetab väljaõppega
rühmajuht.
Kui arvad, et sul võiks olla sobivat tööd, või tead
kedagi, kel on seda pakkuda, siis võta ühendust ja
räägime lähemalt.
Kirjuta airi.parv@noored.jogeva.ee või helista 5345
3565.
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Levinumad mured ja
tähelepanekud seoses
korraldatud jäätmeveoga
1. aprillist 2022 tegeleb Jõgeva vallas jäätmeveoga Ekovir OÜ.
Neil, kes ei ole veel jäätmeveo lepingut saanud, palutakse võtta
ühendust Ekovir OÜ-ga tel 733 3660 või tartu@ekovir.ee.
Kui olete lepingu saanud, kuid kinnistul ei elata, võtke kindlasti
ühendust Jõgeva valla keskkonnaspetsialistiga (taimi.eesmae@
jogeva.ee, tel 776 6509).
Meieni on jõudnud info, et Ekovir OÜ pakub klientidele konteinerite tühjendust tellimisel. Jõgeva vallas ei ole võimalik korraldatud jäätmeveoga liituda nii, et konteinerit tühjendatakse ainult
tellimisel. Kui selline leping on sõlmitud, tuleb see ümber teha
nii, et veosagedus vastaks vähemalt valla jäätmehoolduseeskirjas
fikseeritud miinimumnõuetele. Sellest on teada antud ka Ekovir
OÜ-le. Tellimisel jäätmevedu saab olla täienduseks korraldatud
jäätmeveole, kuid see ei saa asendada korraldatud jäätmevedu
või olla selle osa.
Kui kinnistuomanik soovib saada erandkorras alalist või teatud
perioodi kestvat vabastust jäätmeveost, tuleb tal pöörduda vastavasisulise avaldusega Jõgeva vallavalitsuse poole.
Jäätmeveost teatud perioodiks vabastuse saamiseks
tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis taotlus,
tuues välja ajavahemiku ja vabastamise põhjuse. Paljud
toovad taotluses välja, et elavad Tartus, Tallinnas või
mujal ja maksavad seal nagunii jäätmeveo eest. Selline
põhjendus ei saa olla vabastamise aluseks.
Mõned esmased liitujad on pahased, miks nad peavad jäätmeveoga liituma, kuna neil prügi ei tekkivatki. Samas tundis
90-aastane proua muret, kas tal vedaja vahetamisega ikka
jäätmevedu jätkub. Teine üksik vanem proua imestas, kui soovitasin tal mahuti väiksema vastu välja vahetada, ja kinnitas, et
talle sobib praegune mahuti, sest ka üksikul vanal inimesel tekib
jäätmeid. Esmased liitujad ei ole olnud ainult eakad inimesed,
on ka perekondi. Paljud on helistanud ja tänanud, et kogu vald
on nüüd jäätmeveoga hõlmatud. On ka küsitud, kas naabripere
ikka sai lepingu.
Jõgeva vallas võivad kõrvuti asuvad kinnistud (k.a
kortermajad) võtta segaolmejäätmete, segapakendi,
paberi ja kartongi ja/või biolagunevate jäätmete konteineri ühismahutina. Sellest tuleb valla keskkonnaspetsialisti teavitada.
Uued jäätmeliigid
Segapakend. Kortermajadele on segapakendite äraandmine
kohustuslik. Teistel jäätmevaldajatel on võimalus anda kodust
ära segapakendeid. Mõelge läbi, kas soovite pakendeid üle anda
pakendikotis või ostate/rendite konteineri. Pakendikoti annab
vedaja, kott ja äraviimine on tasuta. Kui soovite, et pakendid
oleksid konteineris, tuleb osta või rentida konteiner, mille tühjendamine on tasuta. Mõned elanikud on muutnud kasutusel
oleva segaolmejäätmete konteineri segapakendikonteineriks ning
ostnud segaolmejäätmete jaoks väiksema konteineri. Segapakendikonteineri on võtnud ka naabrid kahe või mitme peale. Nad
jagavad ostusumma omavahel ja edaspidi kulu puudub.
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Biolagunevad
köögi- ja sööklajäätmeid tuleb tiheasustus- ja kompaktsel alal
asuvatel majapidamistel ja korteriühistutel üle anda vedajale
või esitada keskkonnaspetsialistile avaldus, et jäätmetekkekohas
ehk oma aias on tagatud nõuetekohane kompostimine. Need, kes
osalevad valla kompostrite ja konteinerite projektis, ei pea eraldi
avaldust esitama.
Paber ja kartong. Tiheasustus- ja kompaktsel alal asuvad
kortermajad peavad võtma paberi ja kartongi konteineri. Sama
kehtib asutuste ja ettevõtete kohta.
Kui uus veoperiood on mõnda aega toiminud, hakkame kontrollima, kas kortermajad kasutavad piisavas koguses ja suuruses
kogumismahuteid. Kindlasti kontrollitakse ka majapidamisi.
Kui on küsimusi või tähelepanekuid, palun vallavalitsust sellest
teavitada.
TAIMI EESMÄE,
keskkonnaspetsialist
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetab projekti „Kiirkompostrite ja konteinerite soetamine Jõgeva valla majapidamistele“. Selle raames toimuvad kompostimise koolitused:
11. mail kell 17.30 Jõgeva kultuurikeskuses
6. juunil kell 17.30 Palamuse laululaval
20. juunil kell 17.30 Torma rahvamajas

Kriisiks valmistumine toob meelerahu
Kriisi korral on kõige olulisem,
et inimesed oleksid selleks hästi
valmistunud – kodus on olemas
varud ning läbi on mõeldud kriisiolukorras tegutsemise plaanid.
Kui tegevused on aegsasti läbi
mõeldud ja varude eest hoolt
kantud, saabub ka meelekindlus,
et kriisi korral on iseseisev toimetulek mõneks ajaks tagatud.
Kõige paremini on kriisideks
valmistunud Lääne- ja LõunaEesti elanikud. Nendes piirkondades võimutsevad mitmel
korral aastas tormid, mis viivad

Kriisiolukorraks valmistumise meelespea:
• Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere, et iseseisvalt ühe nädala jooksul hakkama saada. Arvesta võimalusega, et
kriisiolukorra tõttu ei saa kodust lahkuda, kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või muud eluliselt tähtsad teenused (elekter,
veevarustus jm) ei toimi
• Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et need oleksid lihtsasti
kättesaadavad sulle ja sinu lähedastele
• Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav
pakkida eraldi kotti. Osa evakueerimiseks vajalikest vahenditest
on mõistlik hoida autos, näiteks mobiiltetelefoni autolaadija,
teedeatlas, lumelabidas jmt.
• Uuenda varusid regulaarselt
• Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel
järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi

Seitsme päeva soovituslik varu:
Joogivesi
• 2 liitrit inimese kohta ööpäevas, lisaks 1 liiter inimese
kohta ööpäevas toidu valmistamiseks
Toit
Pool varudest ei tohiks vajada
valmistamist
• Konservid
• Pakisupid
• Kuivikud
• Pähklid, kuivatatud puuviljad
• Küpsised, maiustused, müslibatoonid, mesi
• Vajadusel beebitoit
Esmaabivahendid
• Esmaabivahendite komplekt
Hügieenitarbed
• Seep
• Desinfitseerimisvahend
• Tualettpaber
• Pabersalvrätid
• Niisked puhastuslapid
• Suured prügikotid (50 l)
Valgusallikad
• Taskulamp ja varupatareid
/ päikesepatarei või dünamoga
töötav taskulamp
• Patareitoitel lamp või latern
ja varupatareid / petrooleumilamp koos lambiõliga
• Tormilatern
• Küünlad
• Tikud
Raadio
• Patareitoitel raadio ja pa-

Koolitab kompostiljonist Anneli Ohvril
(www.kompostiljon.ee).

tareid mitmeks kasutuskorraks
/ päikesepatarei või dünamoga
raadio
Tööriistad
• Nuga
• Käärid
• Kleeplint
• Kile
Söögiriistad
• Ühekordsed toidunõud
• Konserviavaja
Ravimid
• Retseptiravimid
• Valuvaigistid
• Palavikualandajad
• Allergiavastased ravimid
• Seedehäirete ravimid
• Põletusvastane vahend
• Külmetusvastased ravimid
Küttematerjal
• Vedelkütus
• Gaas
• Küttepuud
Akupank
• Akupank mobiilsete seadmete laadimiseks
Muu vajalik
• Sularaha pere vajaduste
katmiseks ühe nädala jooksul
• Mask hingamisteede kaitseks (näiteks tolmumask)
• Tulekustuti ja -tekk
• Autokütus
• Vajadusel lemmikloomatoit
ja lemmiku ravimid

Olulised telefoninumbrid

Jõgeva valla kodulehel on võimalik veel
esitada taotlust kompostrite soetamiseks.
Nendega, kes on taotluse esitanud, võetakse ühendust
aprillikuu jooksul. Ekovir OÜ esimesel kuul tühisõiduarveid
ei esita.
Taotlus palutakse esitada ka eelregistreerinutel.
Praegu ei ole kõik seda veel teinud.

ära elektri ja tekitavad ka muud
pahandust. Kõige haavatavamad
on kriisi korral linnaelanikud
ning ennekõike kortermajades
elavad inimesed. Lisaks on kehvem valmisolek muukeelsetel
ning 65-aastastel ja vanematel
Eesti elanikel. Mida suurem on
kriis, seda rohkem võtab abi
kohalejõudmine aega.
Kõik kriisideks valmistumiseks
vajalikud juhised leiab veebilehtedelt kriis.ee, olevalmis.ee ja
rescue.ee. Lisaks on hea laadida
endale alla Naiskodukaitse loo-

*
*
*
*
*

Hädaabinumber112
Riigiinfo telefon 1247
Perearsti nõuandetelefon 1220
Elektrilevi rikketelefon 1343
Maanteeinfo 1510

dud rakendus „Ole valmis!“
Kodus peavad olema vähemalt
seitsme päeva varud
Eestile ei ole täna otsest sõjalist ohtu. Venemaa sõjalise
agressiooniga Ukraina vastu
kaasnevad sellegipoolest mõjud
kogu Euroopale, sealhulgas Eestile. Esineda võib näiteks elektrikatkestusi või küberrünnakuid,
teisisõnu tavalise elukorralduse
häirimist. Seetõttu saab igaüks
end ette valmistada, vaadates
üle oma küberkäitumise, hoides
kodus seitsme päeva kriisivaru

ning autol kütusepaagi täis.
Läbi tasub mõelda alternatiivsed
sidevahendid ja valgusallikad
ning muretseda matkapriimus
või gaasigrill, et varutud toiduainetest ka süüa valmistada
saaks. Ükski inimene ei saa hakkama veeta, mistõttu peaks vee
varumisel lähtuma teadmisest,
et inimene vajab kolm liitrit vett
päevas (kaks liitrit joomiseks
ning üks toiduvalmistamiseks)
ehk 21 liitrit nädalas.

Varjumine
Varjumise vajadus tekib juhul,
kui ohu korral inimeste evakueerimine ei ole kas võimalik või
otstarbekas. Varjumine võib olla
vajalik ennekõike rünnaku korral
relvakonfliktis, aga ka näiteks radioaktiivse saaste, laiaulatusliku
loodusõnnetuse või mõne muu
sündmuse korral, mil piirkond
muutub ajutiselt elamiskõlbmatuks. Tasub läbi mõelda, mida
pereliikmed vajavad, et kodust
eemal olles hakkama saada, sest
õnnetuse korral pakkimiseks
aega ei jää.
Kui ametiasutused on andnud
käsu varjuda ning inimene juba

on kusagil hoones – kodus, koolis, tööl või kasvõi poes –, siis
tuleb sinna jääda. Eemale tuleb
hoida akendest ja rõdudest ning
kuulata edasisi suuniseid.
Juhul, kui ollakse näiteks
tänaval, siis on Eestis ehitisi,
kuhu võib vajadusel peitu minna.
Varjendiks sobib rajatis, mis on
(soovitavalt) betoonist, maa all
ja ilma akendeta – näiteks maaalune parkla või tunnel. Enda
läheduses tuleb hoida mobiiltelefon koos laadijaga, et saada
edasisi juhiseid. Käepärast tasub
hoida laetud akupank.

Ka korteriühistud peavad olema
kriisideks valmis
Et võimalikult hästi kriisidega
toime tulla, peab igal korteriühistul olema plaan, kuidas käituda

ja mida teha, kui elamus katkeb
veeteenus, kaugküte või elekter.

Millele tähelepanu pöörata:
* Kas maja kõik elanikud saavad kriisi korral ise hakkama või
on ühistu tasemel kokku lepitud
abivajavate elanike abistamine? Ühistu liikmetel on olemas
omavahelised kontaktid ning
juhtidel teada teenuse osutajate
ja omavalitsuse kontaktid, kuhu
probleemi korral helistada.
* Igasuguste sõlmpunktide
juurdepääsude võtmed olgu
erinevatel inimestel, mitte ainult ühel
* Uste, väravate, tõkkepuude
jms avamine elektrikatkestuse korral – need peaksid olema avatavad ka mehaaniliselt.
Samamoodi peaks muid tehnoseadmeid (signalisatsioon,
küte, konditsioneer vms) saama
katkestuse korral manuaalselt
juhtida.

* Kui majas on lift, siis varustada see juhendiga, mida teha lifti
ootamatul seiskumisel.
* Kaugküttesüsteem jätkab
enamasti elektrikatkestuse korral toimimist, kuid soojus ei jõua
trassidest majja. Mõelge läbi, kas
teie maja vajab elektrikatkestuse
korral generaatorit.
* Pikemaajaliste vee- ja kanalisatsioonikatkestuste puhuks saab
vajadusel tellida välikäimlaid ja
veemahuteid.
* Ühistul on mõistlik koguda
infot, millistel elanikel on võimalus minna ajutiselt mujale elama.
Samamoodi tasub kaardistada
majaelanikud, kes iseseisvalt
lahkuda ei suuda ning vajavad
selleks abi. Nendest tasub ka
omavalitsusele teada anda.

Kuidas helistada hädaabinumbrile,
kui operaatoril pole levi?
* Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega telefonist
võta lihtsalt SIM-kaart välja ja helista seejärel 112.
* Nutitelefon tuleb taaskäivitada ja jätta seejärel SIM-kaardi
PIN-kood sisestamata ning helistada 112. Pärast hädaabikõnet
aktiveeri SIM-kaart uuesti. Vaid aktiveeritud SIM-kaardi korral
saab päästekorraldaja levi olemasolul Sulle tagasi helistada, kui
selleks tekib vajadus.
* Kui igasugune telefonside puudub, mine abi kutsuma lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda, kiirabi baasi või haigla
erakorralise meditsiini osakonda.

Olulised veebileheküljed
* Kriis.ee
* Olevalmis.ee ja rakendus „Ole valmis!“
* Rescue.ee
Allikas: PÄÄSTEAMET
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Vaimastvere Kool
kutsub lapsi 2022./2023. õppeaastal liituma meie 1. klassiga, sest …

MUUDAME ALGKLASSIDE ÕPPEKAVA LIIKUVAKS JA SPORTLIKUKS!
1.–3. klassil on igal päeval üks liikuv tund senise kolme tunni asemel nädalas.
Õpilased omandavad õppekava kohustuslikke aineid liikumise kaudu.
Tule ja koge linnalähedase maakooli võlusid,
kus väikese õpilaste arvuga klassis läheneb õpetaja individuaalselt igale lapsele!
Avaldus ja info: www.vaimastverekool.ee
Kooli tulevate laste vahel loosime välja auhinnad!
info@vaimastverekool.ee ja Facebookis Vaimastvere Kool
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Sündmused Jõgeva vallas
TEATEr
21.04 kell 11
29.04 kell 19
KINO
27.04 kell 19
MUUSIKA
08.04 kell 20

13.04 kell 19
20.04 kell 19
22.–23.04
SPOrT
07.04 kell 18
09.04 kell 10
16.04 kell 10
21.04 kell 19

lasteetendus „Kunksmoor ja Kapten Trumm“
Palamuse rahvamajas.
Priit Piusi ja Kait Kalli stand-up komöödia
„Midagi ikka“ Jõgeva kultuurikeskuses.
film „Eesti matus“ Palamuse rahvamajas.
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas ansambliga
MELODY+. Pilet 10 eurot.
Info ja kohtade broneerimine 5306 0460
(Palamuse Kultuur).
klaverikontsert neljale käele „Lood ja legendid“
Jõgeva kultuurikeskuses.
jazzpianist Kari Ikoneni kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses.
Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevad
Jõgeva kultuurikeskuses.
rahvaliiga play-off naiste võrkpallis Torma
spordihoones.
Mängivad SK Torma Sport ja SK Tats/Kiili.
sulgpallivõistlus „Jõgeva kevad 2022“
Virtuse spordimajas.
Jõgevamaa spordiveteranide meistrivõistlused
64 ruudu kabes Virtuse spordimajas.
Jõgeva valla jüriöö teatejooks. Start Jõgeva
kultuurikeskuse eest. Registreerumine
19. aprillini kaily.moones@jogeva.ee.

KOgUDUSED
10.04 kell 11 piibliteemaline erikõne teemal „Miks vaadata tulevikku lootusrikkalt?“ Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses
(Jõe tn 3a kuningriigisaalis). Lisaks on võimalik jälgida ülekannet
internetis. Info: 5901 2500 ja JW.ORG (Meist/Mälestusõhtu).
10.04 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses.
15.04 kell 20.15 kõne Jeesus Kristuse surmast ja selle tähendusest meile. Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses (Jõe tn
3a kuningriigisaalis). Lisaks on võimalik jälgida ülekannet
internetis. Info: 5901 2500 ja JW.ORG (Meist/Mälestusõhtu).
15.04 kell 11 suure reede jumalateenistus Jõgeva koguduses.
17.04 kell 11 I ülestõusmispüha jumalateenistus Jõgeva koguduses.
24.04, 01., 08., 15., 22., 29.05 kell 11 jumalateenistus Jõgeva
koguduses.
rAAMATUKOgU
13.04 kell 11
Kristel Vilbaste räägib Siimusti raamatukogus
oma uuest raamatust „Meie maarohud“
imerohtudest, ravimtaimedest, ellujäämisoskustest, söödavatest taimedest metsas
ja joogivee allikatest.
13.04 kell 17.15 jutuõhtu „Armastuse mitu palet“ Jõgeva
linnaraamatukogus. Külas jutuvestja Ena Mets.
VArIA
12.04 kell 13

24.04 kell 14
30.04 kell 19
SEENIOrID
08.04 kell 12
22.04 kell 12

Liina Pihlakust, Kersti Merilaasist ja August
Sangast kõnelevat raamatut „Elu puu“ sirvivad
Kristina Pai ja Vallo Kepp.
Raamatut saab kohapeal ka osta.
Oskar Lutsu huumoripreemia üleandmine
Tõnis Niinemetsale Palamuse rahvamajas.
volbriöö Reastvere linnamäel.
Esinevad „Hellad Velled“.
eakate klubi Paunvere koosviibimine
Palamuse rahvamajas.
eakate õdus õhtupoolik Härmalõng
Kaarepere rahvamajas.

MUUSEUM
11.–14.04 kell 10, 12 ja 14 kevadpühade tähistamise programm
Palamuse muuseumis. Vajalik eelregistreerimine.
28.04 kell 12
„Kodukandi kirjanikud „Kevade“ mail“ Palamuse
muuseumis. Külas Kätlin Kaldmaa, Veiko Belials
ja Tõnu Õnnepalu.
NÄITUSED
30. aprillini
28. aprillini

keraamikanäitus „Sügisest kevadeni“
Palamuse muuseumis.
Albert Beljakovi personaalnäitus
„Akvarelli võlu“ Jõgeva linnaraamatukogus.

Kolmapäeval, 27. aprillil kella 12–14 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia vestlusring „Päevakajalised teemad Jõgeva vallas ja riigis“ koos Jõgeva vallavolikogu esimehe
PRIIT PÕDRA ja Jõgeva vallavanema ANGELA SAKSINGUGA.
Arutelul on ka küsimused valmisolekust mitmesugusteks kriisideks
nagu elektrikatkestus, veeavarii jne Jõgeva vallas ja maakonnas.
OLETE OODATUD!

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

Jõgeva valla vee-ettevõte
OSAÜHING JÕGEVA VEEVÄRK
kuulutab välja konkursi

JUhATUSE lIIKME
leidmiseks

Pakume:
* mitmekülgset ja huvitavat tööd ning uusi kogemusi
veemajanduse valdkonnas
* stabiilset ja konkurentsivõimelist töötasu
Peamised ülesanded:
* valla osalusega äriühingu igapäevane juhtimine, töö
korraldamine ja ettevõtte arendamine
Nõuded kandidaadile:
* tehniline kõrgharidus või eriharidus
* vähemalt 3-aastane edukas ettevõtte juhtimise kogemus
* eelarvestamise ja rahastamise taotluste koostamise oskus
* B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus
* arvuti kasutamise oskus
* teenuste ja tööde hankimiseks hangete korraldamise,
projektijuhtimise ja riigihangetel osalemise kogemus
Eeldame:
* meeskonna juhtimise ja töö organiseerimise kogemust
* head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust
* head koostööd ettevõtte nõukoguga, vallavalitsusega,
vallavolikoguga, koostööpartneritega ja klientidega
* teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
* valmisolekut panustama ettevõtte käekäiku
Töö asukoht: Toominga 34, Jõgeva linn. Tööle asumine soovitavalt mais 2022. Kandideerijal saata avaldus ja CV hiljemalt
25. aprilliks 2022 aadressil marek.agro@gmail.com.
lisainfo: Marek Mardimäe, tel 527 7625, marek.agro@gmail.com
Konkursi korraldajal on õigus sobivate kandidaatide puudumisel konkurss nurjunuks tunnistada. Konkursi korraldaja ei pea
kandidaadi mittesobivust põhjendama.

Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!
Meeta Peets
henriette-Koidula Sander
hilja Piir
Juta Tiidor
Ülo rosin
Virve Kiis
Tüüne Salo
Erna Tenusaar
helgi õunapuu
Ellen Tammeorg
hilja Selgis
Aino lehtmets
Alli Peterson
helgi Iisma
lilli Kangro
Elgi-Armilde Noormägi
Silvi Meius
Ene lehtmaa
Urve raja
Marja Matsi
Marta Mõttus
Tamara Meister
Elia Kirss
Vello Salumäe
Malle Kalder
rein Säärits
Niina raudsepp
Maimu Borovkov
Aadu Orav
Aarne Kalep
Petras-Povilas razutis
Elsa Kurs
Maret Zäuram
Jaak Sikk
Anne Torma
laine-loreida Juhkov
Meeli haaviste
linda Kokk
Silvi Sonn
hilja Uue
lehte Võsumägi
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• 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)

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!

Kenert Gailan
Keron Luik
Lauri Jürissaar
Mirko Õunap
Jan Andri Kermik
Daniil Remets
Sebastian Lilleorg
Keiri Siimer
Adriana Litvin
Harry Lauri
Mia Benita Morgenson
Hans Hubert Tiidor
Aureelia Koiduste
Vahur Viira
Mart Andre Sillakivi

07.02.2022
21.02.2022
25.02.2022
02.03.2022
06.03.2022
08.03.2022
10.03.2022
13.03.2022
14.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
20.03.2022
22.03.2022
26.03.2022
29.03.2022

Teisipäeval, 19. aprillil
kella 12–16 toimub
JõgEVA KUlTUUrIKESKUSES
KOOLITUS Arukate Akadeemia ja Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Koja eestvõttel
„KUIDAS TUNDA ENNAST hÄSTI
VANEMAS EAS
NINg OllA hEA MÄlUgA“
Koolitab psühholoog ANNELI SALK
Koolituse eesmärk on tuua oma ellu positiivset mõtlemist ja elurõõmu, saada teadlikumaks oma mälust
ning õppida hoidma mälu toimivana, mõtestada lahti
vanema ea elumuutused ning osata senisest paremini
nendega toime tulla, saada inspiratsiooni ja tugevdada oma vaimset tervist, et elu positiivsemalt elada.
Pärast koolituse läbimist osatakse senisest paremini oma
mälu tervist hoida, mõistetakse vanema ea psühholoogilisi arenguülesandeid ning sellest lähtuvalt osatakse
endale sobivat elustiili kujundada. Suureneb positiivne
mõtlemine ning elurõõm ning vaimne tervis tugevneb.
MIDA JUST VAJA ONGI!
OLETE OODATUD!

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Silvi Tamme
Urve Kanter
Maara Meikup
Karl Suur
Jevgeni Grindjo
Tiina Tamm
Linda Kolberg
Kalev Mägi
Vladimir Belov
Viktor Prussakov
Gennadi Solovjov
Niina Kõbu
Boris Bagrin
Aino Urgo
Mati Kuusk
Ülo Aunapuu
Andres Rihma
Aili Elbre
Ants Oppe
Evi Nugis
Lembit Vask
Laine Raudsepp
Ella Vilde
Virve Lindpere
Aleksander Tamm
Ennu Nõmme
Madis Orumaa
Paul Luga
Jaanus Valk
Jüri Ohno
Inge Merioja

19.06.1930–22.02.2022
29.03.1945–24.02.2022
24.03.1940–26.02.2022
19.10.1929–01.03.2022
09.05.1943–01.03.2022
19.06.1948–01.03.2022
08.02.1928–03.03.2022
10.08.1955–04.03.2022
23.11.1958–05.03.2022
08.06.1979–05.03.2022
29.08.1940–07.03.2022
20.08.1934–09.03.2022
23.10.1949–11.03.2022
18.02.1942–11.03.2022
28.10.1944–13.03.2022
30.08.1932–14.03.2022
08.04.1949–14.03.2022
10.09.1947–18.03.2022
13.05.1946–19.03.2022
07.09.1941–19.03.2022
30.07.1948-20.03.2022
12.08.1929–22.03.2022
12.02.1933–22.03.2022
23.12.1942–22.03.2022
21.07.1985–23.03.2022
14.10.1955–24.03.2022
11.05.1959–24.03.2022
04.07.1945–25.03.2022
06.02.1986–25.03.2022
01.07.1938–26.03.2022
19.04.1938–27.03.2022

Järgmine vallaleht ilmub 5. mail.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 26. aprill.

