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Moldova Vabariigi
suursaadik Eestis Inga
Ionesii sai Jõgeva vallast
häid koostöömõtteid

Poola Vabariigi suursaadiku Grzegorz Kozłowski (vasakul) jaoks on Laiusele kasvama pandud pärn esimene puu,
mille ta üldse istutanud. Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja vallavanem Aare Olgo on sellist tööd varemgi teinud.

Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev (vasakul) tervitas istutustalgutele saabunuid, tema öeldut tõlkis Poola Vabariigi suursaadikule Grzegorz Kozłowskile Poola saatkonna avaliku ja kultuuridiplomaatia spetsialist Sławomira Borowska-Peterson.

Pärnade istutamisel lõid kaasa ka
Laiuse Jaan Poska põhikooli lapsed.
FOTOD: MARGE TASUR ja RIINA MÄGI

Suursaadiku istutatud pärnad
sümboliseerivad sõprust ja ühist ajalugu
Laiuse linnusevaremete juures
30. aprillil toimunud istutustalgutel panid Poola Vabariigi suursaadik Eestis Grzegorz
Kozłowski, Jõgeva vallavalitsuse
esindajad ja Laiuse Jaan Poska
põhikooli õpilased kasvama 15
pärna. Need sümboliseerivad 15
aastat, mis on möödunud ajast,
mil Eesti ja Poola võeti Euroopa
Liidu liikmeks, samuti Eesti ja
Poola vahelist sõprust.
Eestit ja Poolat on ühine ajalugu sidunud ka varem: aastatel 1582–1622 kuulus osa Eesti
aladest Rzeczpospolita (mõlema Rahva Liit ehk Poola-Leedu
liit) koosseisu ja Laiuse oli selle
põhjapoolseima staarostkonna
keskus. Nüüd on Poola ja Eesti
koos nii Euroopa Liidus kui ka
NATO-s.
Poola ja Jõgevamaa sõpruse märgiks pärnade istutamise

mõtte käis Grzegorz Kozłowski
välja tänavu 22. märtsil Jõgeva valda külastades. 30. aprillil
Laiusele saabudes selgitas ta ka,
miks soovis istutada just pärnapuid. Poola kirjanduse „esiisa“,
16. sajandi luuletaja Jan Kochanowski kasutas nimelt pärna
metafoorina – külluse ja viljakuse sümbolina.
„Pärnad on andnud luuletajatele inspiratsiooni, ent pärn on
ka hea meeallikas. Olen veendunud, et tänasest pärnade istutamisest saab alguse Poola saatkonna ja Jõgeva valla koostöö
uus tihenemine,“ ütles suursaadik Kozłowski.
Aastaid tagasi toimis nimelt
Poola saatkonna ja Laiuse piirkonna vahel väga elav suhtlus,
Laiuse linnusevaremetes sai aga
2003. aastal teoks esinejate- ja
publikurohke Poola šlahta päev.

Nüüd soovib saatkond, et samas
paigas lähiajal, näiteks tuleval
aastal, midagi sarnast toimuks.
„Tahame olla aktiivsed mitte
ainult Tallinnas ja Tartus, vaid
ka väiksemates Eesti paikades
ning tutvustada mitte ainult
eestlastele Poolat, vaid ka poolakatele Eestit. Siin on palju selliseid looduskauneid paiku, kus
ka poolakas hingerahu võib leida.,“ ütles Grzegorz Kozłowski.
Tema sõnul on Eesti Poolale
parim liitlane. Kahel riigil on
sarnane vaade julgeolekule ja
ohuskeemidele. Mõlemad mõistavad, et NATO-s olemine annab
meile julgeoleku seisukohalt
palju juurde. Ühine kuulumine
Euroopa Liitu seob aga Eesti ja
Poola ühiskonda.
Istutustalgutele kogunenuid
tervitasid ka Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja

abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Raivo Meitus avaldas heameelt,
et Poola Vabariigi suursaadik
pärnade istutamise mõtte välja
käis: kahe riigi sõpruse märgiks
istutatud puud on suur väärtus.
Viktor Svjatõšev avaldas lootust,
et Laiuse linnuse varemetes taas
atraktiivsed
kultuuriüritused
toimuma hakkavad. Talgulistele
pakkusid muusikalist külakosti Palamuse laulustuudio solist
Egeth Kivimurd ja teda kitarril
saatnud Karmo Toome.
Huvitav on märkida, et viisteist pärna toodi kohale Poolast
ja suursaadik Grzegorz Kozłowskile on Laiusel mulda pandud
pärnad esimesed puud, mis ta
üldse istutanud on.
JVT

Jõgeva valda külastas 17. aprillil Moldova Vabariigi suursaadik
Eestis Inga Ionesii. Hommikul
Jõgevale saabudes heiskas ta
vallamaja ees Moldova Vabariigi
lipu, seejärel kuulas vallamaja
saalis valda tutvustavat ettekannet. Väljasõidul Palamusele
tutvus suursaadik sealse lasteaia Nukitsamees uue hoonega, Jõgeva alevikus külastas ta
Eesti Taimekasvatuse Instituuti.
Suursaadikul oli ka sisukas kohtumine Jõgevamaa arendus- ja
ettevõtluskeskuse esindajatega.
Päeva kokku võtval kohtumisel
Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate ning vallaametnikega rääkis Inga Ionesii
sisuka päeva jooksul nähtust ja
pakkus välja mitu valdkonda,
mis sobiksid koostööks Eesti ja
Moldova, aga ka kitsamalt Jõgeva valla ja meie Moldova sõpruspiirkonna Ungheni rajoonivalitsuse vahel.
„Siinne taimekasvatuse instituut võiks näiteks koostööd
teha Moldova analoogse instituudiga. Kahe maa spetsialistide omavahelisest kohtumisest
tõuseks kindlasti kasu mõlemale
poolele. Nii Eestis kui ka Moldovas on põllumajandus ju oluline
majandusharu,“ sõnas suursaadik.
Inga Ionesii rääkis ka Palamusel tekkinud plaanist tuua
Moldova eri piirkondade lasteaednikud Palamuse uut lasteaeda vaatama ja osalema siinse
lasteaia juhataja Marika Meruski korraldataval rahvusvahelisel
alushariduse konverentsil.
„Kui teil on võtta juba viieteistaastane Euroopa Liidus
oleku kogemus, siis meie oleme
alles teel sellesse organisatsiooni,“ ütles suursaadik. „Kui meie
haridustöötajad ja äriinimesed
näevad, kuidas Eesti Euroopa
Liidu tingimustes on arenenud,
saavad nad aru, et ka meil on
see võimalik. Eestlased on ka
väga avatud ja altid oma kogemusi jagama.“

Suursaadik jutustas köitvalt
Moldovast kui tugevate veinitootmis- ja kultuuritraditsioonidega arenevast turismimaast.
Veinitootmise poolest on Moldova kuuendal kohal Euroopas.
Selles sektoris on tööl 250 000
inimest ning veini eksporditakse
umbes viiekümnesse riiki, sealhulgas Eestisse. Viimasel ajal on
Moldova veinitööstusse investeeritud 330 miljonit dollarit:
ostetud uusi seadmeid, rajatud
uusi viinamarjaistandusi ja juurutatud uusi viinamarjasorte.
Huvitav on märkida, et suurte
tehaste toodang läheb enamasti ekspordiks, moldovlased ise
joovad enamasti enda või mõne
sugulase-tuttava
valmistatud
veine.
Üks põnevamaid veiniga seotud paiku on Inga Ionesii sõnul
Cricovas asuv maa-alune veinilinn: ühtekokku paarsada kilomeetrit pikkades endise paekaevanduse käikudes hoitakse suuri
veinivarusid, ent samas on see
nagu veinile pühendatud teemapark. Oktoobri esimesel nädalavahetusel peetakse Moldovas ülemaalisi veinipäevi, kuhu
sõidab kokku palju turiste, üha
enam ka Eestist.
„Turismi arendamisele pühendatakse Moldovas suurt tähelepanu ja selles osas on meil
Eestilt palju õppida. Eriti palju
on meil kasu teie maaturismi
edendamise kogemustest,“ ütles
suursaadik ja lisas, et suvel, mis
on Moldovas märksa pikem, kui
Eestis, toimub tema kodumaal
palju festivale ja laatu.
Jõgeva vallas veedetud päeva
kõnelused tekitasid suursaadikus veendumuse, et huvi suhteid arendada on mõlemapoolne. Inga Ionesii avaldas lootust,
et Jõgeva vald ja Ungheni rajoon kirjutavad peatselt alla uue
koostöölepingu.
RIINA MÄGI

Moldova Vabariigi suursaadik Inga Ionesii on Eestis viibinud
juba kolm aastat ja tunneb Eestit päris hästi. FOTO: RIINA MÄGI
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Jõgeva vallas on mõnus elada
Kui aasta tagasi rääkisin oma kevadises artiklis suurest hulgast takistustest valla arenguteel, siis nüüd julgen
möönda, et takistuste arv on kordades
või lausa kümnetes kordades vähenenud. Aga vahel on küll tunne, et kõikide inimeste mõtete lugemiseks tuleks
valda selgeltnägija palgata.
Ka see kevad algas meie jaoks Türil, kus talvepealinn Otepää andis juba
kahekümnendat korda teatepulga üle
kevadpealinnale Türile. Ka külmalinna Jõgeva esindus andis türilastele
kaasa oma soovid ning teavitas, et
tänase Eesti üks kindlamaid asju mis
oli, on ja jääb, on 17. jaanuaril 1940 Jõgeval mõõdetud külmarekord -43,5˚C.
Kui möödunud aasta oli Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva aasta, siis
tänavu tähistati üleriigiliselt Riigikogu
eelkäija Asutava Kogu 100. aastapäeva. Meie tänasest vallast on pärit kolm
Asutava Kogu liiget: riigimees Jaan
Poska Laiuselt, kirjanik Hugo Raudsepp ja August Jürmann Vaimastverest. Kohalikud koolid ja vallajuhid
meenutasid neid tublisid inimesi mõlemas paigas.
Aprill oli südamekuu ja selle jooksul toimusid iganädalased liikumisüritused eri piirkondades. 9. mail saab
Jõgeval teoks heategevuslik teatejooks
liikumisvõime kaotanud laste toetamiseks. Osalema ootame üle 350 õpilase.
Sportlased on nüüdseks talialadelt
suvealadele üle läinud. Lõppenud on
ka saalihoki võistlushooaeg. SK Tähe
noored esinesid väga tublilt, U11 ja
U15 vanuseklassis võideti meistritiitlid, U13 vanuseklassi võistkond saavutas hõbemedalid ning U17 võistkond
pronksmedalid. Suurepärane uudis
tuli Uus-Meremaalt, kus vibulaskmise
sisemaailmameistrivõistlustel võitis
Jõgeva valla sportlane Tiina Laurisson
naisveteranide pikkvibu klassis esikoha. Sellega kaitses ta eelmisel MM-il
võidetud tiitlit.
Meie valla koolidest kannab mitu
kellegi nime või on tihedalt seotud seal
elanud tuntud inimestega. Minult on
küsitud, kui hästi oskavad koolid seoseid kirjameestega mainekujunduses
ära kasutada. Palamuse gümnaasium
kannab Oskar Lutsu, Laiuse põhikool
Jaan Poska, Torma põhikool Carl Robert Jakobsoni nime, Vaimastvere
koolis õppis Hugo Raudsepp, Jõgevalt
on pärit Betti Alver ja Alo Mattiisen.
Laiuse õpilased tähistavad nii
Jaan Poska sünnipäeva kui ka Tartu
rahu aastapäeva kooli aktustega ja
riigimehe sünnikodu juurde lillede ja
küünalde asetamisega. Koolil on head
sidemed Jõgeva valla aukodaniku,
Jaan Poska Mälestusfondi juhi Peeter
Järvelaidiga. Palamuse gümnaasium
valib igal aastal kooli Tootsi ja Teelet.
Oskar Lutsu teemat aitab uuel tasemel
nähtaval hoida uuenenud ja laienenud

Palamuse kihelkonnakoolimuuseum.
Juba 31. korda anti välja (tänavu Palamuse Kultuuri eestvedamisel) Oskar
Lutsu huumoripreemia, mille seekord
pälvis Urmas Lennuk. Torma põhikoolis korraldatakse pika traditsiooniga Jakobsoni kõnevõistlust, millel
osaleb õpilasi kogu Eestist. Nii, nagu
Vaimastveres hoitakse au sees Hugo
Raudsepa loomingut, korraldab MTÜ
Tähetund koostöös Jõgeva põhikooliga pika traditsiooniga Alo Mattiiseni
muusikapäevi, Betti Alverile pühendatud luulepäevade „Tähetund“ ja
„Tuulelapsed“ korraldajaks on lisaks
eelmainitutele Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja.
Jõgeva vallas on mõnus elada! Ma
elan Jõgeva linnas 1976. aastast, olen
küll siit tööle sõitnud nii Laiusele,
Rakkesse kui aastaks ka Puurmani, kuid siit ära kolimise mõtet pole
kordagi tekkinud. Jõgeva on rahulik,
pidevalt arenev väikelinn. Siin on
enamik normaalseks eluks vajalikke
asju olemas, on kultuurikeskus, on
spordikeskus, on renoveeritud lasteaiad, kaunis riigigümnaasium, kohe
valmib uus põhikooli hoone. Jõgeva
on raudteelinn, mis soodustab jõudmist pea igasse Eesti paika. Jõgevast
10 kilomeetri kaugusel Kuremaal on
talvel ujula koos väikese spaga, suvel
meelitab maaliline järverand. Seal
ootavad ka terviserajad nii suvel kui
talvel. Väga paljudes valla piirkondades on loodud tingimused nii sportimiseks kui ka kultuuri tegemiseks ja
tarbimiseks. Vald on kaetud nii alusharidus- kui üldharidusvõrgustikuga.
Meie koolidest saab hea hariduse ning
on loodud mitmekülgsed võimalused
huvitegevuseks. Meil tegutsevad väga
aktiivsed külaseltsid. Tartu asub 50 kilomeetri kaugusel, et teatris, kinos või
kaubanduskeskustes käia. Kindlasti
on motivaatoriteks ka siinsed inimesed ja nende töö- ning teotahe. Sügisel
osaleme projektis „Maale elama“, kus
reklaamime elamiskohana Kuremaa ja
Palamuse piirkonda.
Teeme kõik koos meie valla veel
paremaks!
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OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON
JÕGEVA VALLAS
18. mail ja 19. mail 2019

Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA järgmist
liiki ohtlikke jäätmeid:
vanad päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud
pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.
Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:
18. mail Jõgeva piirkond
09:00–09:10 Kassinurme endise kaalumaja juures

09:20–09:30 Metsakatsejaamas (endise metsaseltsi maja ees)
09:40–10:20 Jõgeva alevikus kaupluse parklas

19. mail Torma-Palamuse piirkond
09:00–09:10 Kõnnu bussipeatuse juures
09:20–09:30 Vanamõisa bussipeatuse juures
09:35–10:05 Torma rahvamaja juures
10:10–10.40 Torma, Lasteaia 4 juures
10:50–11:10 Näduvere palliplatsi juures
11:15–11:30 NB! UUS KOHT Vaiatu poe juures
11:40–11:55 Tõikvere keskuses
12:10–12:20 Rääbisel, endise MÜ kaupluse juures olevas parklas
12:40–13:10 Sadalas, MÜ poe juures olevas parklas
14:00–14:15 Kantküla bussipeatuse juures
14:30-14:50 Varbevere bussipeatuse juures
15:00–15:10 Kudina kaupluse parklas
15:20–15:30 Luua kaupluse parklas

10:40–10:55 Vägeva parkimisplatsil

15:40–15:50 Pikkjärve mõisas

11:00–11:15 Tooma ristteel

11:25–11:45 Kärde külas mõisatalli otsas platsil

12:05–12:15 Kuristal Tööstuse tänaval laohoone ees
12:25–13:05 Siimusti alevikus bussipeatuse parklas
13:15–13:25 Kaave bussipeatus

13:35–13:45 Härjanurme bussipeatus

13:55–14:10 Saduküla kpl eesolevas parklas

16:00–16:10 Kaarepere kaupluse parklas
16:20–16:30 Mullavere bussipeatuse juures
Rahaliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Jõgeva
Vallavalitsus. Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Ragn-Sells AS
Info: Jõgeva valla keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, tel 5336
6520, e-mail: taimi.eesmae@jogeva.ee
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuht Kristi Võsa, tel
527 3933, e-mail: iejhk@hot.ee

Jõgeva valla jäätmejaam ja jäätmekogumiskohad
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 telefonid: 776 2815 (jäätmejaama
lahtiolekuaegadel)
Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt,
Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt, valla 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.
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht avatud
paaritu nädala L 9–12, paarisnädala L 13–16
võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi ning
tasu eest suurjäätmed 120 €/t (võimalik maksta sularahas).
Haldab Epler & Lorenz AS, telefon 742 1398

Kuremaa jäätmekogumiskoht avatud
paarisnädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16
võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi ning
tasu eest suurjäätmed 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).
Haldab Epler & Lorenz AS, telefon 742 1398
Siimusti jäätmekogumiskoht avatud
paarisnädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16
võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi ning
tasu eest suurjäätmed 120 €/t (võimalik maksta sularahas).
Haldab Epler&Lorenz AS, telefon 742 1398
Hetkel on veel Vaimastvere ja Laiuse jäätmekogumiskohtade lahtiolekuajad N ja L 10–16. Kui lahtiolekuaegade osas tuleb muudatusi, anname koheselt valla kodulehe kaudu teada ja vastava
info paneme jäätmekogumiskohtade väravatele.
Palamusel, Vaimastvere ja Laiuse jäätmekogumiskohtades hakatakse vastu võtma tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi,
elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid, tasu eest
suurjäätmeid. Ülejäänud jäätmeid vastu ei võeta, neid peab viima
kas Jõgeva linna jäätmejaama või Torma prügilasse.

Valimisjaoskonnad ja hääletamisruumide asukohad
Jõgeva vallas on lähenevateks Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud senise 10 valimisjaoskonna asemel 4 jaoskonda, mille hääletamisruumid asuvad järgmistes kohtades:
Valimisjaoskond
ARVO SAKJAS,
abivallavanem

Miks peaks sel aastal teist
korda valima minema?
Valimisaasta saab õige pea jätku,
kui mai lõpus valime Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei tule – seitsme
päeva jooksul, 16.-22. maini saab
valimisjaos
konnas eelhääletada ja
e-hääletada, valimispäev on 26. mail.
Küll aga on oluline teada, et EP valimistel on üle Eesti üks ringkond ehk
valija saab langetada otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus sõna
sekka öelda on Eesti kodanikel ning
alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi
avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide
kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle Eesti 444,
paljud neist on liikuvad, mis tähendab,
et eelhääletamise ajal on jaoskond erinevates paikades. Täpset infot leiab
kõige lihtsamini kaardirakenduselt

JÕGEVA VALLA TEATAJA

valimised.rahvastikuregister.ee. Valimispäeval saab hääletada jätkuvalt
vaid oma elukohajärgses jaoskonnas,
samuti ei saa siis muuta varem antud
e-häält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on
valimistega seoses kõige suuremat
segadust tekitanud Brexit – ka Eesti
sai tänu Ühendkuningriigi EL-ist
väljaastumisele ühe koha parlamendis juurde, kuue liikme asemel peaks
Brüsselis tööle hakkama seitse liiget.
Missugune on olukord juunikuuks,
näitab vaid aeg. Täna saame kindlad
olla ühes – valimistel osalemine on
võimalus Euroopas kaasa rääkida!
PRIIT VINKEL,
Riigi valimisteenistuse juht

Hääletamisruumi asukoht

nr

piirid

20. mai

21. mai

22. mai

26. mai

1

Jõgeva linn

Jõgeva kultuurikeskus,
sh maakonnakeskuses eelhääletamine 16.–19. mai

2

Jõgeva alevik, endised Vaimastvere,
Laiuse ja Siimusti jaoskonnad

Siimusti
noortekeskus

Vaimastvere kool

Laiuse kool

Jõgeva
kultuurikeskus

3

endised Palamuse, Kaarepere ja
Kuremaa jaoskonnad

Kaarepere
rahvamaja

Palamuse
teenuskeskus

Kuremaa lasteaedalgkool

Palamuse
teenuskeskus

4

endised Torma ja Sadala jaoskonnad

Sadala rahvamaja

Sadala rahvamaja

Torma rahvamaja

Torma rahvamaja

Jõgeva alevikus enam eraldi hääletamisruumi ei ole. Kõik seni alevikus hääletamas käinud saavad oma hääle anda jaoskonna nr 2 hääletamisruumides või eelhääletamise päevadel jaoskonnas nr 1.
Valimisjaoskond nr 1 on endiselt jaoskonnaks, kus:
• eelhääletamise päevadel saavad hääletada kõik valijad, sõltumata nende elukohast;
• saavad hääletada valijad, kelle elukoht on määratud valla täpsusega.
11. maiks peaks kõik valijad kätte saama valijakaardi, kuhu on märgitud, millises valimisjaoskonnas valija saab hääletada ja kus asuvad hääletamisruumid. Valija, kes valijakaarti ei saa või kelle andmetes on vigu, pöördugu kärmelt avaldusega vallasekretäri poole (egle.
laane@jogeva.ee). Vallasekretär vaatab avalduse koos valijakaardi koostanud isikuga viivitamata läbi ja vastab avaldusele kolme tööpäeva
jooksul.
Kui olete endale kunagi varem tellinud elektroonilise valijakaardi, saadetakse see taas teie e-posti aadressil. E-valijakaardi saamiseks
peab teie @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.
Vajadusel saate ka ise enda hääletamisruumi asukohta kontrollida veebis aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/
Kohtumiseni valimistel!
EGLE LÄÄNE,
Jõgeva vallasekretär
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Vallavolikogu otsustas piiride muutmise protsessiga edasi minna
Jõgeva vallavolikogu otsustas
teha Mustvee vallavolikogule ettepaneku muuta haldusüksuste
piire ning arvata Torma alevik
ja Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere,
Oti, Liikatku ja Võidivere küla
Jõgeva valla koosseisust Mustvee valla koosseisu. Sellise otsuse poolt hääletas volikogu 25.
aprilli istungil 21 saadikut, kaks
oli vastu ja üks jäi erapooletuks.
Vastavalt seadusele on Mustvee
vallal aega ettepanekule vastata
kaks kuud.
Naabritele piiride muutmise
ettepaneku tegemine on pika
protsessi tulemus. Seitse asustusüksust, mille üleandmisest
jutt käib, kuulusid varem Torma valda, mis pidas haldusreformi eel ühinemisläbirääkimisi
ka Mustvee linnaga, ent lõpuks
otsustati valida siiski Jõgeva
suund. 2018. aastal esitasid aga
Torma alevik ja kuus küla avalikud pöördumised Jõgeva ja
Mustvee valla volikogule, soovides, et neid arvataks Mustvee
valla koosseisu.
Jõgeva vallavalitsus küll ei
poolda asustusüksuste eraldumist, ent edasise arengu planeerimiseks otsustati siiski hinnata
Torma aleviku ja kuue küla Jõgeva vallast Mustvee valda üleandmise põhjendatust ja majanduslikku otstarbekust ning välja
selgitada elanike soov. Kõike
seda saab teha Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele vastava piiride muutmise menetluse käigus.
Juba möödunud sügisel tellis
Jõgeva vallavolikogu OÜ-lt Cumulus Consulting Jõgeva valla
halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi.
Tänavu 11. aprillil toimus Torma rahvamajas seda tutvustav
seminar, millel osales 36 inimest
ning mis möödus rahumeelses
õhkkonnas. Järgmise sammuna
pidi volikogu otsustama, kas

tehakse Mustvee vallale piiride
muutmise ettepanek või lõpetatakse teema arutamine.
Volikogu istungil halduspiiride muutmist käsitlevat päevakorrapunkti sisse juhatades ütles
volikogu esimees Raivo Meitus,
et konsultatsioonifirma koostatud analüüs, milles on toodud
välja eraldumise mõju asustusüksuste elanikele ja omavalitsusele, sealhulgas omavalitsuse
territoriaalsusele ja demograafiale ning finantsolukorrale,
näitab, et tänu Jõgeva valla suuremale võimekusele on seitsmel
asustusüksusel kasulikum jääda
Jõgeva valda. Selle poolt kõnelevaid asjaolusid on rohkem,
kui vastuargumente. Seitsme
asustusüksuse eraldumisel tekib
ka probleem, et kolm sama piirkonna küla (Näduvere, Rassiku
ja Tealama), kes eraldumissoovi
pole avaldanud, jäävad justkui
piiramisrõngasse: muu Jõgeva
vallaga jääks neid ühendama
vaid 40 meetri laiune ühendustee. Kindlasti tekitab selline
„sopistumine“ palju probleeme
teede hoolduse osas ja muude
teenuste pakkumisel. Piir kahe
valla vahel peaks olema loogiline ja rahvale arusaadav.
„Rahandusministeerium, kes
halduspiiride muutmisega seotud toimingud jälgib, ütleb asustusüksuste sellisel kujul ühest
vallast teise liikumisele kindlasti
ei,“ arvas Raivo Meitus.
Tema sõnul on ka valla arengukava ja investeeringute kava
koostatud, pidades silmas Jõgeva valda selle praegustes piirides. Samas, kui inimesed avaldasid soovi halduspiiri muutmiseks, siis tuleb anda neile võimalus oma tuleviku kujundamisel
kaasa rääkida.
„Ehkki usun, et enamik seitsme asustusüksuse elanikest ei
poolda Mustvee valda minekut,
teen siiski volikogule ettepane-

ku protsessiga vastavalt seadusele edasi minna. Samas jääb
volikogule alati õigus eraldumise menetlemine lõpetada,“ ütles
volikogu esimees.
Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud volikogu
liige Margus Kask tõdes, et vald
on Torma piirkonda päris palju
investeeringuid
kavandanud.
See kant, kuhu sotsiaalkeskust
välja ehitatakse, saab näiteks
palju kenamaks. Torma kandi
elu-oluga on tutvumas käinud
nii reformierakonna fraktsioon
kui ka kolm komisjoni: sotsiaalja tervisearenduskomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon ning
kultuuri- ja spordikomisjon.
„Nelja omavalitsuse ühinemine oli hästi läbi kaalutud, protsessis osales sadakond inimest,
volikogud võtsid vastu oma otsused ja neid tuleks aktsepteerida. Seega, me ei poolda eraldumist, ent kui demokraatliku
asjaajamise seisukohalt on õigem eraldumisprotsessiga edasi
minna, oleme sellega nõus,“ ütles Margus Kask.
Tormalane Ahto Vili, Isamaa
fraktsiooni kuuluv volikogu liige, rõhutas, nagu mitmel varasemal arutelulgi, kihelkondlikku
printsiipi.
„Jõgeva vorst tundub analüüsi põhjal tõesti pikem ja rasvasem ning Mustvee vallas, paistab, käivad samad jamad edasi,
mis Mustvee linna ajal, aga kui
analüüsi vaadata, siis joonistuvad ikkagi välja needsamad
Torma kihelkonna piirid, mis
tervelt seitsesada aastat toimisid
ja mis meid praegugi Mustvee
piirkonnaga ühendavad. Nõukogude ajal tuli küll Torma kanti
palju uusi asukaid, aga endiselt
on palju neid, kelle jaoks kihelkondlikud juured on olulised
ning neid ei peaks läbi raiuma,“
ütles Ahto Vili, lisades samas, et
sellist „lapitekki“, nagu praegu

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
15. aprilli istungil
1. Otsustati enampakkumisel
võõrandada Jõgeva vallale kuuluvad korteriomandid Sadukülas ja Jõgeva alevikus.
2. Tunnistati sõidukikaardid
kehtetuks.
3. Kinnitati C. R. Jakobsoni
nim Torma põhikooli arengukava 2019–2023.
4. Anti kasutusluba Jõgeva
linnas Kalda tänaval asuvale üksikelamule ja Vana-Jõgeva külas
asuvale laudale.
6. Määrati toetused mittetulundustegevuseks.
7. Lõpetati hajaasustuse programmi leping.
8. Tunnistati Luua küla jalgja jalgrattatee rajamise hankel
edukaks Nordpont OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
9. Muudeti 2019. aasta han-

keplaani.
10. Määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
12. Nõustuti isikliku kasutus
õiguse seadmisega Jõgeva Veevärk OÜ kasuks.
13. Otsustati eraldada Jõgeva
valla 2019. aasta eelarve reservfondist Jõgeva vallavalitsusele 1
386 eurot Pedja jõel asuva kinnistu hindamisteenuse ostmiseks.
14. Nõustuti CRONIMET
Eesti Metall OÜ-le jäätmeloa
andmisega jäätmete käitlemiseks Jõgeva linnas Turu tn 13
vastavalt jäätmeloa muutmise
taotlusele.
15. Nõustuti Moreen OÜ
maavara kaevandamise loa
muutmisega, kuna keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõuetest
kinni pidamise korral ei kahjusta mäetööde jätkamine Kalevi
liivakarjääris edaspidi senisest

enam piirkonna ökoloogilisi tingimusi.
16. Anti nõusoleku Estonian
Plywood AS-i vee erikasutusloale.
17. Kiideti heaks ja saadeti
volikogule loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
18. Otsustati suurendada
osaühingu Jõgeva Veevärk osakapitali.
19. Vaadati läbi volikogu revisjonikomisjoni 8. aprilli 2019
protokoll ning võeti ülevaade
Jõgeva põhikooli ehitusest teadmiseks.
22. aprilli istungil
1. Otsustati enampakkumisel
võõrandada Jõgeva vallale kuuluvad korteriomandid Tormas ja
Tõikvere külas.
2. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 23. istung
toimus 25. aprillil Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 24 volikogu
liiget. Puudusid Girt Kaarepere,
Priit Põdra ja Raul Soodla.
Päevakorras oli:
1. Haldusüksuste piiride
muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Mustvee Vallavolikogule.
2. Peremehetu ehitise arvele

võtmine Kuremaa alevikus.
3. Loa andmine vallavara
võõrandamiseks.
4. Suure Paunvere väljanäituse ja laada korraldamist reguleeriva määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Jõgeva valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise
kava 2019-2030.
6. Jõgeva valla arengukava

2018-2028 täitmise aruanne.
7.
Jaoskonnakomisjonide
moodustamine.
8. Koolieelse lasteasutuse
hoolekogusse valla esindaja
määramine.
9. Huvikooli hoolekogusse
valla esindaja määramine.
10. Raamatukogu nõukogusse vallavolikogu esindaja määramine.

tekkimas on, ei saa küll teha.
Kui Mustvee valda minna, siis
on vaja nõusse saada ka Näduvere, Rassiku ja Tealama rahvas,
samuti Vaiatu ja Rääbise inimesed.
Volikogu esimees Raivo Meitus tõdes, et mure kihelkondlike
traditsioonide jätkumise pärast
on mõistetav, aga kihelkondlikku identiteeti saab arendada ka
siis, kui kihelkond mitme valla
piiridesse ulatub. Torma kihelkonna alad jääksidki ka pärast
piiride nihutamist mitme valla
territooriumile. Kindlasti ei ole
see põhjenduseks, et muuta tänase Jõgeva valla piire.
Volikogu keskerakondlasest
liige Peep Põdder avaldas arvamust, et Torma aleviku ja
kuue küla eraldumist käsitlevat
sotsiaalmajanduslikku analüüsi peaksid saama paberkandjal
lugeda nii seitsme asustusüksuse inimesed kui ka kõik teised
Jõgeva valla kodanikud, sest
muidu ei oma nad adekvaatset
infot ega saa pädevalt otsustada. Valla kodulehelt on analüüs
küll leitav, ent kõik inimesed ei
oma arvutit ega tavatse internetist infot otsida.
Raivo Meitus tõdes, et 44-leheküljeline analüüs on vallalehes avaldamiseks kahjuks liiga mahukas. Tema sõnul saab
analüüsi väljatrükiga tutvuda
Torma ja Sadala raamatukogus
ja Torma teenuskeskuses. Ning
arvutis asju ajavad inimesed
saavad analüüsi, nagu öeldud,
lugeda valla kodulehelt.
Jõgeva vallavolikogu on
nüüdseks edastanud Mustvee
vallavolikogule
ettepaneku
muuta haldusüksuste piire. Halduspiiri muutmise algatamisest
on teavitatud ka rahandusministeeriumi, kes jälgib, et kõik
toimingud vastaksid seadustele.
RIINA MÄGI
3. Lubati OÜ-l Alari Äri korraldada 10. mail ajavahemikus
kell 22.30–23.30 Kuremaa alevikus lossi esisel alal kuni 5 minutit kestev ilutulestik.
4. Tunnistati Jõgeva põhikooli ruloode hankel edukaks
Ketecor OÜ ja aula kardinate
soetamisel aktsiaseltsi Sunorek
pakkumus ja otsustati sõlmida
hankeleping.
5. Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Kurista külla.
7. Kooskõlastati rajatavate
puurkaevude asukohad Luual ja
Sadukülas.
8. Anti kasutusluba Kivimäe
külas paiknevale üksikelamule.
9. Anti projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks Palamuse alevikku, teraviljakuivati püstitamiseks Pikkjärve külla ning elamu abihoone
püstitamiseks Kantkülla.
10. Otsustati eralda reservfondist raha.
JVT
11. Mitmesugust, informatsioonid.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva vallavolikogu 24. istung toimub 23. mail kell 14.00
Piiri tn 4 saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Jõgeva vallavolikogu majanduskomisjon on kogunenud järjekordsele koosolekule. Vasakult: Matti Tsahkna, Jaano Terras
(komisjoni esimees), Enn Kivi, Ats Püvi ja Janar Hannolainen.
Marko Saksing, Heli Raevald ja Voldemar Ilves polnud pildi
tegemise hetkeks veel kohale jõudnud. FOTO: RIINA MÄGI

Majanduskomisjonis on
kvoorum alati koos
Jõgeva vallavolikogu majanduskomisjon on ellu kutsutud
selleks, et lahendada munitsipaalmajanduse, ettevõtluse,
turismimajanduse, valla vara
sihipärase kasutamise, keskkonnakaitse, jäätmekäitluse, liikluskorralduse, maakorralduse,
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni,
energiamajanduse, tänavavalgustuse, ehituse, elamumajanduse, ühistranspordi, vabaaja
veetmise kohtade, avalike teede
ja nende korrashoiuga seotud
küsimusi. Majanduskomisjon,
nagu mitu muudki volikogu komisjoni, on kaheksaliikmeline
ning seda juhib volikogu liige
Jaano Terras.
Tema sõnul tuleb komisjonil
lahendada nii tehnilisemat laadi
küsimusi, näiteks valla seadusaktide muutunud oludega vastavusse viimisega, ent palju tuleb
ette ka sisulisemaid teemasid.
Mõni neist kütab rohkem kirgi,
kui teine. Valla omandis olevate
korterite müümine kuulub muidugi esimeste hulka.
„Vallale on muidugi kasulik,
kui korterid müüdud saavad,
aga mõnel puhul tekib küsimus,
mida teeb värske korteriomanik,
kui ta on korrusmajja ainsaks
elanikuks jäänud? Kuidas ta
näiteks maja katust või fassaadi
remontida suudab?“ ütles Jaano Terras ja lisas, et kinnisvara
müügiga seotud asju oleks parem otsustada siis, kui komisjoni liikmed oleksid ise seda kinnisvara näinud või oleksid neil
kasutada kinnisvarast tehtud
fotod.
Majanduskomisjoni liikmed
on esimehe sõnul kohusetundlikud kohal käijad, nii et kvoorum on alati koos ja kõik vajalikud otsused saab vastu võtta.
Vaieldakse ka, aga vaidlused on
konstruktiivsed. Kaheksaliikmelises komisjonis on eri piirkonnad ja volikogu eri fraktsioonid
päris hästi esindatud. On ka
mitmel alal kompetentseid spetsialiste.
„Meil on paar inimest, kes
teavad kinnisvarast päris palju
ning hoolitsevad selle eest, et
vallale kahjulikke tehinguid ei
tehtaks. Komisjonis on ka neid,
kes kompetentsed ehituse või
teede alal. Tõsi, mõnes keerulisemas küsimuses oleks hea
kaasata ka eksperte väljastpoolt,
aga see on päris kulukas,“ ütles
Jaano Terras.
Tööd volikogus ja majanduskomisjonis nimetab Jaano Terras oma hobiks. See neelab päris palju aega, aga kogemusi on

Terrasel selleks tööks piisavalt:
haldusreformi eel oli ta Jõgeva
linnavolikogu majanduskomisjoni esimees ja seda koguni kahel valimistevahelisel perioodil.
„Mulle on ka teisi komisjone
juhtida pakutud, aga nõus olen
olnud ainult majanduskomisjoniga, sest selles valdkonnas tunnen end rohkem kodus olevat,“
ütles Jaano Terras.
Majanduskomisjoni juhtimisel on talle toeks ka ettevõtjakogemus. Terrase firma Merineitsi,
mis tegeleb kinnisvara vahenduse ja arenduse, külmutustehnika
ning maa- ja õhksoojuspumpade
paigalduse, remondi ja hooldusega ning veel mitme alaga,
saab tänavu 25-aastaseks.
„Olen Jõgeva linnas päris
mitu hoonet korda teinud. Suur
13 maja, kus Merineitsi kontorgi
paikneb, oli omandades näiteks
väga hullus seisus. Nüüd on lisaks oma firmale sees rentnikud
ja kõik on omadega rahul,“ ütles
Jaano Terras.
Majanduskomisjoni aseesimees on samuti ettevõtja – OÜ
Tooma Agro juhataja Voldemar
Ilves. Temagi oli seda meelt, et
komisjonis valitseb konstruktiivne vaim: kui vaieldakse, siis asja
pärast ja keegi ei suru kellelegi
jõuga oma arvamust peale.
„Usun, et oleme suutnud teha
õiglasi ja majanduslikult kaalutletud otsuseid,“ ütles Voldemar
Ilves. „Mul on hea meel ka selle
üle, et komisjonis löövad kaasa
sellised suure kogemustepagasiga inimesed, nagu Heli Raevald
ja Matti Tsahkna, kes tundsid
hästi ka ühinemiseelse Jõgeva
linna või valla majandusasju.
Sellest on korduvalt abi olnud.“
Voldemar Ilves tõdes, et majanduskomisjonis kaasalöömine
pole talle ebameeldiv kohustus.
Pigem on see huvitav, kui tead,
mis valla „majandusrindel“ toimub.
RIINA MÄGI
Jõgeva vallavolikogu
majanduskomisjon:
Jaano Terras (esimees)
Voldemar Ilves (aseesimees)
Janar Hannolainen
Enn Kivi
Ats Püvi
Heli Raevald
Marko Saksing
Matti Tsahkna
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Tormas valminud terasuksed on jõudnud isegi Aafrikasse

AVATUD REOVEEPUHASTITE
PÄEV
Tule tutvu

reedel, 24. mail 2019
kell 10:00-16:00

Kuremaa reoveepuhastiga
laupäeval, 25. mail 2019
kell 10:00-14:00

Jõgeva linna reoveepuhastiga
Rohkem infot ürituse kohta: info@jvv.ee või
Jõgeva Veevärk OÜ kodulehel: www.jvv.ee

Kui mõne firma puhul võib nime
järgi vaid oletada, millega see
tegelda võiks, siis Torma osaühingu Rauduks puhul on asi
selge: seal tehakse terasuksi.
Esimestel aastatel valmistati ka
muid metalltooteid, ent nüüdseks on firma keskendunud sellele, mida tõesti oskab – mitmesuguste uste ja avatäidete tootmisele.
OÜ Rauduks on asutatud
2004. aasta mais, seega täitub
firmal just sel kuul viisteist tegutsemisaastat.
„Töötasin varem Tartus ühes
sama valdkonna firmas, ent siis
tuli mõte oma ettevõte luua,“
ütles Raudukse juhataja ja üks
omanikke Andres Orumaa. „Mu
vennal Toomasel oli välja pakkuda ka sobiv tootmispind – kunagine Torma mõisa viinaköök.
Toomas kuulub ka praegu firma
omanike ringi.“
Korda tehtud vana viinaköök
täidab nüüd firma lao rolli, tootmine käib 2016. aastal valminud uues hoones, kus pinda on
2000 ruutmeetrit. Hoone ehitati
firma enda raha ja pangalaenu
eest: ükski fond sel hetkel tootmispinna väljaehitamiseks toetust ei pakkunud.
Niisama lattu Torma firmas
ühtegi ust ei toodeta, vaid täidetakse konkreetseid tellimusi. Nii
valmivad sileuksed, terasprofiil
uksed ja avatäited, mitut laadi
turva- ja tuletõkkeuksed ning
eritooted. Viimaste hulka võib
lugeda näiteks uude Tallinna
vanglasse valmistatud kongiuksed. See oli väga mahukas tellimus ja andis Raudukse meestele
tööd tervelt kaheks aastaks.
Kasulik ja huvitav
„See oli kasulik, aga ka huvitav tellimus. Kongiuksed erinevad tavaustest: neil on teistsugune konstruktsioon, teistsugused lukud jne. Õppisime nende
tegemise lõpuks päris hästi ära,“
sõnas Andres Orumaa ja lisas,
et huvitav väljakutse on olnud
ka Tapa sõjaväelinnakusse uste
tootmine. Peatselt hakatakse
neid tegema Jõhvi sõjaväelinnaku tarvis. Raudukses valmistatud uksi võib leida isegi Eesti
saatkonnast Brüsselis. Eriti tore
oli see, et Torma firma esindajad
pidid neid uksi ka Brüsselis paigaldamas käima. Mõned Raud
ukse tooted on jõudnud koguni
Aafrikasse, aga seda küll Eesti
firma vahendusel.
Rohkem tuleb Rauduksel
siiski valmistada tavalisi tule-

Vallalehe eelmisesse numbrisse lipsas sisse eksitav viga: 4. ja 5.
leheküljel oli juttu Saduküla kandi asutustest, ettevõtetest ja inimestest, ent lehekülgede päises oli kirjas „Sadala kandis“. Paraku
oli eelmine sarnane paariskülg just Sadala kandist ning lehetegemise rutus jäi märkamata, et päised on veel vahetamata. Palume
asjaosalistelt ja vallalehe lugejatelt vabandust!
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

KredEx avab 6. mail lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud
kuni 10.06.2019.
Toetus on suunatud madala
sissetulekuga peredele, kus
kasvab vähemalt kolm kuni
19-aastast (kaasa arvatud) last
ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni
8000 eurot, varasemalt ühe
korra toetust saanud võivad
taotleda kuni 5000 eurot.
Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks,
kui perel puudub pere vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele
elamistingimustele, sealjuures

Torma firmas Rauduks valmivad mitut laadi terasuksed, sealhulgas tuletõkkeuksed.
FOTO: RIINA MÄGI
tõkkeuksi ja välisuksi tavalistele majadele. Tellimusi jätkub,
sest firmat teatakse mitte ainult
Jõgevamaal, vaid kogu Eestis.
Torma ettevõttel on tekkinud
ehitajate seas päris palju alalisi
koostööpartnereid. Samas pole
puudust ka konkurentidest: ainuüksi Tallinnas on terasuksi
tootvaid ettevõtteid üsna mitu.
„Meie miinuseks on logistika:
vajadus saata iga päev kaks kaubikutäit uksi Tallinnasse neelab
meilt päris suuri summasid. Aga
paraku on enamik meie tellijaid
just Tallinnas. Sealsetel konkurentidel on transpordikulud
märksa väiksemad,“ nentis Andres Orumaa.
Raudukses on palgal 32 inimest. On kohalikke, st tormalasi, ent tööle sõidetakse ka kaugemalt: Jõgevalt, Siimustist, Sadalast, aga ka Äksist ja Tartust.
Kaks müügiinimest teevad oma
tööd kodus, üks Siimustis ja teine Tartus. Masinad, millel töötada tuleb, ja tööoperatsioonid on
uksetehases suhteliselt spetsiifilised, seega pole tööliste leidmine ülearu lihtne. Ühele masinale
otsiti pool aastat töömeest, enne
kui leiti. Aga kes korra tööle tuleb, see üldjuhul jääb. Ju on siis
palk ja töötingimused motiveerivad. Vahetustega tööd näiteks
pole, tööpäev algab kell kaheksa hommikul ja lõpeb pool viis
õhtul.
Andres Orumaa sõnul on ettevõttel olemas kõik seadmed,
mis kvaliteetsete terasuste tootmiseks vaja. Masinate juhtimisel
on suur roll arvutitel.
„Kui müügimees saab tellimuse, sisestab ta ukse tehnilised parameetrid – need on ta

saanud juba hinnapakkumise
koostamiseks – ning arvutiprogramm hakkab vastavalt nendele
seadmeid juhtima. Programm
võimaldab ka järgida, mis staadiumis iga toote valmistamine
on, kas alles töösse antud, värvimisele saadetud või juba valmis.
See võimaldab klienti teavitada,
kui uks eeldatust varem või hiljem valmis saab,“ selgitas OÜ
Rauduks tootmisjuht Ain Raudsepp.

puudub näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav,
küttekolded on amortiseerunud
vms.

kõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise
korral peavad kõik leibkonna
liikmed olema registreeritud
ühele aadressile, kus reaalselt
elatakse.
3. Taotleja või tema kuni
15-aastane laps/lapsed peab
olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik
(ehitamisega seotud tegevused).
4. Taotleja omandis ei või
olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.
5. Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on
eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja
KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.
6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude

Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem,
kui 355 eurot leibkonna liikme
kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude
hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a.
maksuandmete tõendid.
2. Kõik leibkonna liikmed
peavad olema registreeritud
toetusealusele elamispinnale.
Eluaseme püstitamise, elamis-

Tule- ja turvakatsed
Raudukses on päris suured
ressursid suunatud arendustegevusse. Mõeldakse välja uusi
tooteid ning viiakse vastavates
laborites läbi turva- ja tulekatseid. Turvakatsete labor tegutseb Leedumaal Kaunases, tulekatseid saab teha Eestimaal
Maardus. Andres Orumaa sõnul
jagunevad turva- ja tuletõkkeuksed mitmesse kindlusklassi.
Väljastpoolt näevad need välja
ühesugused, sisu on aga erinev.
Katsetuste eesmärk on leida viis,
kuidas toota võimalikult väikese omahinnaga võimalikult tõhusaid turva- ja tuletõkkeuksi.
Selline arendustegevus aitab
konkurentsis püsida.
Kui tootmishoone pidi Rauduks, nagu eelpool öeldud,
valmis ehitama toetuseta, siis
viieteistkümne tegutsemisaasta
jooksul on siiski mitmeid toetusi
saadud: EAS-i vahendusel näiteks stardiabi ning innovatsioo-

ni- ja arendusosaku. Möödunud
sügisel valmis aga KredExi toel
päikeseelektrijaam.
Märtsis
kattis päikeseenergia juba kolmandiku firma elektrienergia
vajadusest, suvekuudel peaks
selle osakaal veelgi tõusma. Ka
tehase küttelahendus on innovaatiline: sooja toodab maaküttesüsteem.
„Omavalitsusega on meil olnud hea koostöö nii uut tootmishoonet ehitades kui ka päikeseelektrijaama rajades,“ kinnitas
Andres Orumaa. „Ehituslubade
menetlemine käis kiiresti, mingeid takistusi polnud.“
Ehkki Raudukse tootmishoone on uus, kipub see juba kitsaks
jääma. Ent kui vajadus tekib, on
võimalik seda laiendada. Ruumi
selleks kinnistul on. Ka masinaparki tuleb tulevikus kindlasti
uuendama hakata, ent kuna
tegemist on üsna kallite seadmetega, tuleb uute ostmist korralikult kaaluda. Kindel on aga
see, et põhitoodanguks jäävad
terasuksed.
„Igaüks tehku ikka seda,
mida hästi oskab,“ ütles Andres
Orumaa.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus
puude määramise kohta.
7. Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama
taotluse koos.
Taotlust saab esitada alates
06.05.2019 KredExi e-teenuste
keskkonnast või e-posti teel
aadressil
toetused@kredex.ee
(vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab
esitada ka paberil, posti teel
aadressil Hobujaama 4, Tallinn,
SA KredEx, 10151, Kodutoetus.
Vormid lisatakse kodulehele 06.05.2019. Info taotlemise
tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.
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Kuremaa Mõisateatril esietendub „Priiusepäeva laulupidu“ E-PRIAs algas
peo eellugu on raske kahe tun- pindalatoetuste taotlemine
Juunikuu viimastel päevadel
Kuremaa mõisa kuivatis esietenduv Arlet Palmiste näidend
„Priiusepäeva laulupidu“ on
lustakas lugu meeleoludest ja
sündmustest Eestis enne 150
aastat tagasi toimunud esimest
üldlaulupidu. Aeg oli keeruline, sest keiser oli rahvale andnud vabadust, mida kohalikud
mõisnikud sugugi tunnistada
ei tahtnud. Eesti talupojad olid
hakanud talusid päriseks ostma
ja moodustatud valdades pidid
talupojad ise oma kohalikke
asju otsustama asuma. Saksad
olid kaotanud tasuta tööjõu,
mis omakorda raskendas nende
majanduslikku olukorda. Sellistes väga keerulistes oludes
tegid saksad ettepaneku laulupäeva korraldamiseks, mis
võtaks maha tekkinud pingeid,
kuid eestlased Jannseniga eesotsas kasutasid olukorda hoopis
vastupidiseks, ärgitades rahvast
tõusma maarahvast eestlasteks
ehk astuma võrdsena teiste rahvaste kõrvale. Ümberpööratud
tulemust nähes hakkasid saksad Kuremaa mõisniku poja ja
kuberneri A. von Oettingeniga
eesotsas laulupeo korraldamisesse kaikad loopima, kuid positiivne lõpptulemus on täna kõigile teada. Pidu toimus ja eesti-

Möödunud aastal tõi Kuremaa mõisateater välja Arlet Palmiste
kirjutatud ja lavastatud tüki „Liiv teel“. Autor ja lavastaja mängis tükis ise kaasa, kehastades postiametnikku (pildil paremal,
vasakul Indrek Uusma Juhan Liivina). Ka tänavu teeb Palmiste
enda kirjutatud ja lavastatud loos ise kaasa. FOTO: RIINA MÄGI
keelsel laulupeol kõlasid esmakordselt paljud tänaseni armastatud koorilaulud. Muidugi saab
seal, kus palju rahvast koos, ka
nalja ja ega eestlasedki algul
väga optimistlikult peo poole
ei vaadanud. Paralleelid ajaloolisel sündmusel tänase päevaga
on täiesti olemas. Kuidas tõestada skeptikutele, et aetakse

õiget asja? Eks ikka visaduse ja
headusega. Lavastuses on kahe
leeri vahel lepitavaks jõuks laulupeo presidendiks valitud Tartu
Maarja kiriku pastor A. H. Willigerode, kes pingeid leevendab
armulauaveini pakkudes. Ega
needki olukorrad saa lõppeda
nii nagu alguses mõttes oli.
Mitu aastat väldanud laulu-

niga laval rahva ette tuua, kuid
Kuremaa Mõisateater annab siin
oma parima. Etenduses teevad
kaasa lisaks kohalikele näitlejatele veel segakoor „Serviti“
ja Äksi segakoor Ülle Sakariase
juhendamisel. Teada on ju fakt,
et laulupeol osalesid ainult
meeskoorid, kuid naised ihkasid samuti peole. Kuidas see neil
õnnestus, tuleb tulla Kuremaale
vaatama. Lavastuses kõlavad
mitmed esimese laulupeo repertuaaris olnud laulud, nagu „Mu
isamaa on minu arm“, „Sind surmani“ ja „Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm“. Vaatemänguline ja muusikat täis lavastus ootab publikut Eesti rahva jaoks olulise ajaloolise sündmuse etendamisele.
Kokku teeb etenduses kaasa
ligemale 50 inimest. Mängivad
Laile Sukk, Enely Lepasepp,
Riina Reimand, Raivo Põldaru,
Rein Karu, Kalle Jürgens ja Arlet
Palmiste.
Etenduste piletid on juba
müügil Kuremaa mõisas ja neid
saab ka ette broneerida meiliaadressil
piibeteater@gmail.
com. Olete oodatud!
JVT

Rahvusvahelisel tantsupäeval tantsiti ka Jõgeva vallas
29. aprillil toimusid Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
eestvedamisel kõikjal Eestis
rahvusvahelisele tantsupäevale
pühendatud
ühistantsimised.
Tänavuseks tantsuks oli valitud „Terve vald“, millest Anna
Raudkats sai inspiratsiooni oma
kuulsa „Tuljaku“ loomiseks.
Jõgeva kesklinnas tantsisid kella
ühe paiku päeval „Tervet valda“
folklooriseltsi Jõgevahe Pere
naisrühma ja vanaemade rühma
liikmed ning Vaimastvere põhikooli ja Jõgeva aleviku lasteaia
lapsed. Enne tantsima asumist
võeti ette õppetund Marika Järveti juhendamisel ning kuulati

Vikerraadiost ERRS-i juhatuse
esimehe Kalev Järvela tervitust.
Ka „Terve valla“ saatemuusika
tuli Vikerraadio lainelt. Ühistantsimine jäädvustati videosse.
Ühistantsimised ka C. R.
Jakobsoni nimelise Torma põhikooli lasteaias ning Sadalas.
Sadalas löödi tants valla õhtul
kõlakoja esisel tantsuplatsil.
Ühistantsimisel osalesid Jõgeva
valla erinevad tantsukollektiivid. Juuresolev pilt on tehtud
Jõgeva ühistantsimisel.
JVT

kodulehel www.pria.ee.
Soovitame lugeda PRIA kodulehelt
leitavaid juhendeid „Abiks taotlejale“
või küsida infomaterjale maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodesse
on jõudnud ka trükised „Nõuetele
vastavus 2019“ ja „Põhitõed pindalatoetuste taotlemisel 2019“. Teavet
toetustest ja juhiseid e-PRIA kasutamiseks saab otsetoetuste infotelefonil
7377 679.
Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistus pakub taotlejatele 17.
juunini kuni 2 tundi tasuta e-PRIA
kasutamise juhendamist MES konsulentidelt. Konsulendid juhendavad
kliente erinevate e-PRIA teenuste
osas. Täpsem info: www.pikk.ee.
Teadmiseks: e-PRIA teenuste
kasutajal on enda isiku tuvastamiseks vaja kehtivate sertifikaatide ja
PIN-koodidega ID-kaarti või mobiilIDd.
e-PRIA teenuste kasutamiseks, sh
põldude ja niitude joonistamiseks,
vormide täitmiseks jne on PRIA kodulehel detailsed juhendid. Nende hulgas
on ka videojuhendid, mis ekraanipiltide ja selgituste abil e-PRIA erinevaid
teenuseid tutvustavad.
Meie maakondlikes teenindusbüroodes on e-PRIA kliendiarvutid
ning meie töötajad aitavad e-PRIA
kasutamisel. Teenindame kliente E–N
kella 9–16. Kliendiarvuti kasutamise
aja teenindusbüroos soovitame ette
broneerida kodulehe, infotelefoni või
maakondliku teenindusbüroo abil.
Teadmiseks mesindushuvilistele: 15. maini saab PRIA-st toetust
taotleda mesilaste pidamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja
põllumajanduskultuuride saagikusele.
Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada
mesilaste pidamisega seotud kulusid.
Toetuse täpsed tingimused on leitavad
www.pria.ee/TARU, taotlejad saavad
abi küsida ka PRIA infotelefonilt 7377
679.
EVELIIS PADAR,
PRIA teabeosakonna
juhtivspetsialist

XIII ööraamatukogu
„Öö on öö on öö on võrratu“

JÕGEVA LINN 81
Mai on sünnipäevakuu!
9. mai kell 14 heategevuslik teatejooks Jõgeva kesklinnas (Suur tänav 5 ja Suur tänav 18a
vahe).
10. mai kell 19 emadepäeva kontsert-tantsuõhtu Jõgeva kultuurikeskuses. Tantsitakse ja õpitakse erinevate maade seltskonnatantse rahvamuusikaansambliga Tuustar. Meeleolu loob Haaslava meeskvartett Väike punt. Õhtut juhib Artur Aunap. Pääse: 5 €.
11. mai kell 11 hõbelusikate kinkimine pisikestele vallakodanikele Jõgeva kultuurikeskuses.
18. mai kell 18 muuseumiöö Betti Alveri muuseumis.
20. mai kell 18 Jõgeva muusikakooli kevadkontsert Jõgeva kultuurikeskus.
21. mai kell 13 Jõgeva põhikooli fotojaht linlastele ja õpilastele
algusega Jõgeva põhikooli eest.
22. mai kell 13 38 klubi kohtumine Palamuse muuseumis.
22. mai kell 19 Jõgeva kammerkoori kevadkontsert Jõgevamaa
gümnaasiumis.
23. mai kell 17.30 kooliteatri Liblikapüüdja teatriõhtu Jõgeva
kultuurikeskuses.
24. mai orienteeruvalt kell 14 Tour Of Estonia vahefiniš Jõgeva
kesklinnas.
25. mai kella 9–16 Jõgeva linna 81. sünnipäeva laat, lastelinn
ja kevadkontsert
26. mai kell 11 Jõgeva koguduses teenistus,
kell 13.30 kalmistute külastus. Transport Jõgeva kultuurikeskuse juurest
30. mai kella 19–23 ööraamatukogu Jõgeva linnaraamatukogus
31. mai kell 13 omaloomingukonkursi Betti Alveri jälgedes pidulik lõpetamine Betti Alveri muuseumis.

PRIA on alustanud otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste
taotluste vastuvõttu ja see toimub
ainult elektroonilise kliendiportaali
e-PRIA vahendusel. Toetusi on kokku
paarkümmend ja nende maksmiseks
on eelarves 196,6 miljonit eurot. Taotlusi saab vanas e-PRIAs esitada 2.-21.
maini ja pärast seda hilinenult veel 17.
juunini, aga sel juhul vähendatakse
toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva
kohta.
Otsetoetustest saab tänavu
taotleda ühtset pindalatoetust (ÜPT),
kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust (ROH), noore
põllumajandustootja toetust (NPT)
ning puu- ja köögivilja kasvatamise
otsetoetust (PKV), jätkata saab ka
väikepõllumajandustootjate toetuse
(VPT) kavas osalemist.
Üleminekutoetustest saab taotleda põllumajanduskultuuri üleminekutoetust (PTO) ja heinaseemne
üleminekutoetust (SEL).
Eesti maaelu arengukava
(MAK) 2014–2020 toetustest on
võimalik taotleda keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM),
keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust
(KSK), piirkondlikku mullakaitse
toetust (MULD), keskkonnasõbraliku
aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse
toetust (KSA), kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust (SORT),
ohustatud tõugu looma pidamise toetust (OTL), poolloodusliku koosluse
hooldamise toetust (PLK), piirkondlikku veekaitse toetust (VESI), mahepõllumajandusele ülemineku toetust
ja mahepõllumajandusega jätkamise
toetust (MAH), loomade heaolu toetust (LHT) ja Natura 2000 alal asuva
põllumajandusmaa kohta antavat toetust (NAT).
Kõigil taotlejatel palume tutvuda
soovitud toetuste saamise täpsemate
tingimustega ja hinnata, kas nõuete
täitmine on jõukohane. Täpsemat
infot pakuvad meetmete määrused,
tutvustused ning juhendid „Abiks
taotlejale“, mis on avaldatud PRIA

Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseum
kuulutavad välja kirjandusliku omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes 2019“
Teemad:
• Ta rääkis helisevat eesti keelt (B. Alver)
• Loodusel on inimese nägu (B. Alver)
• Emakeel hoiab meid koos
• Ühe tähe lugu
• Vaba teema
Konkursitöid ootame kõigis žanrites neljas vanuseastmes (4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass,
täiskasvanud) 20. maiks 2019 meiliaadressil:
info@jogeva.lib.ee. Lisainfo: 772 1572
Reedel, 31. mail kell 13 ootame kõiki kirjutajaid
ja juhendajaid konkursi pidulikule lõpetamisele
Betti Alveri muuseumisse.

Kell 19.00 ööraamatukogu
avab uksed
Kell 19.15 esinevad Liblikapüüdja näitlejad Lianne Saage-Vahuri juhendamisel
Kell 19.30 muusikaline kingitus Andrei Zevakinilt
Kell 19.50 Oskar Kull – „Kus
mu hundid on?“ ja „Vint, kes ei
pidanud viisi“
Kell 20.00 Sten Siirak – „Lindude koosolek“
Kell 20.10 Janek Varblase veerandtund
Kell 20.25 Maria Mällas kandlel
Kell 20.35 akvarelligalerii Kala näituse „Rahvusvaheline akvarelliassortii“ avamine
Kohvilaud
Kell 21.00 Vahur-Paul Põldma „Lihunik-luuletaja tegemata teod“
Kell 21.25 ühislaulmine Eha Niglase saatel
Kell 21.55 Margus Kask ja meeskvartett Beati
Kell 22.25 Reine Koppeli ja Raine Lindepuu luuleraamatu „Kokkupuutepunkt“ esitlus
Kell 22.45 Gunnar Vasemägi näituse „Väike, kuid igav“
Ööraamatukogu jooksul kuuleb parimaid palasid kirjanduslikult
omaloomingukonkursilt Betti Alveri jälgedes 2019
Öös on üllatusi!
* Ööraamatukogus on võimalus raamatuid laenutada ja viivisevabalt tagastada
* Ööraamatukogus on ajal aega
* Ööraamatukogu toetab Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp
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Lasteaed Karukell Kuristal
võtab tööle 0,5 kohaga aednik-majahoidja.
Tööülesanneteks on õueala ja -vahendite korrashoid.
Tööle asumise aeg 15. juuli k.a.
Info tel: 5558 3632.
Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab
oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega
ning koostööd väärtustavat logopeedi.
Kuulutame välja konkursi LOGOPEEDI 1,0 ametikohale tööle asumisega 01.09.2019.
Haridust tõendavad dokumendid ja CV saata 20.
maiks 2019 aadressile info@rohutirts.eu või Rohu 8,
48307 Jõgeva.
Täiendav info direktori telefonil 5304 0229
või õppealajuhataja 5304 0295.
Siimusti lasteaed-algkool võtab tööle klassiõpetaja alates 01.09.2019.
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi
koopia saata hiljemalt 23. maiks 2019 kooli direktori
meiliaadressile: kaja.reiman@siimustilak.edu.ee, info
tel: 5342 7758.
Jõgeva lasteaed Karikakar pakub 2019/2020. õppeaastast tööd lasteaiaõpetajale (1,0 asenduskoht)
Kandideerimisavaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja CV saata 30. maiks aadressil
info@karikakar.edu.ee või Pae 2, 48304 Jõgeva.
Täpsem info tel. 772 2957; 5819 0925.
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Tore muusikalielamus Tartu Vanemuise teatris
12. aprillil käisid Jõgeva põhikooli 3.a, 3.b, 3.c, 4.b, 2.c, 2.b,
1.b ja 1.c klass Tartu Vanemuise teatris vaatamas muusikali
„Karlsson katuselt“.
Lugu rääkis ühest väikesest
poisist, keda kutsuti Väikevennaks. Ta pidi palju üksi olema
ja ta unistas, et tal oleks sõber,
päris oma koer. Ootamatult tutvus ta aga hoopis sellise põneva
tegelasega nagu Karlsson, keda
mängis Sepo Seeman. Koos oli
neil tore ja nad sattusid uutesse
huvitavatesse seiklustesse.
Kõik see, mis seal muusikalis
näidati, nägi nii realistlik välja.
Oli tantsu, tralli ja muidugi palju
laulu ja muusikat. Sai kindlasti ka
nalja! Üks lõbusamaid kohti oli
see, kus Väikevennale tuli külla
sugulane, keda Karlsson kogemata püssipauguga ehmatas, mille
peale too minestas. Karlsson ütles
aga lihtsalt, see oli saluut! Etenduses käisid veel mõned kõvad
paugud, natuke olid need ehma-

JOONISTUS: Kärol Tamson 3. a klass.
tavad, aga minu meelest oli see
siiski hea idee!
Veel sai nalja seal, kus Karlsson ja Väikevend hirmutasid enda
meisterdatud kummitusega pahatahtlikke röövleid või siis soovisid
lapsehoidja käest lehma hääli tehes näpata kaneelikukleid.

Mulle meeldis, kuidas lava
tausta ja kujundust vahetati
väga kiiresti. Sellega sai ühest
toast ruttu juba teine. Vahva oli
ka see, et kasutati köisi, millega
pandi näitlejad lendama.
Kogu tore lugu leidis ka õnneliku lõpu, sest Väikevennale

kingiti sünnipäevaks koer ja
tema pere sai ka Karlssoniga
tuttavaks.
Kuna istusime oma klassiga
saalis esimestes ridades, saime
vaheajal minna natuke lähemalt
ka orkestriauku piiluma, kahjuks olid pillimehed ka selleks
ajaks pausile läinud. Veel sai
soovi korral külastada kohvikut
või suures teatrimajas natuke
ringi jalutada ja vaadata pilte
teistest etendustest.
Koridoris korvides olid lastele väiksed padjad, mida sai
etenduse ajaks saalis istumiseks
kaasa võtta, et paremini näha.
Kuigi Tartusse tuli sõita bussiga ja jõudsime tagasi alles õhtuks, küsisin paljudelt enda tuttavatelt, kuidas etendus meeldis
ja kostis ainult häid sõnu.
Mine sinagi kunagi teatrisse!
LINELL MANDRE,
3.a klassi õpilane

Naljakuu aprill Kuremaa lasteaed-algkoolis ...
... algas nalja ja naeruga, sest
kogunesime saali, et kuulata
koolipere lõbusaid lugusid Jukust ja tema tegemistest. Lapsed olid varmad tegema aprilli
õpetajatele ja õpetajad lastele.
Lapsed leidsid, et õpetajatel on
lastele palju lihtsam aprillinalja
teha. Neil oli vist õigus.
Sellesse kuusse mahtusid
kaks teatrietendust. Kuu alguses
vaatasime koolis ühemeheetendust „Kalevipoeg” ning veidi hiljem külastasime Jõgeval Viljandi lasteteatri etendust „Sööbik
ja Pisik”. Meie maja mudilased
võtsid osa Jõgeva piirkonna lasteaedade teatripäevast Palamusel. Nad esitasid samuti näidendi „Sööbik ja Pisik”.
Meeldejäävaks kujunes lastekirjanik, bioloog ja ühtlasi õpetaja Juhani Püttsepa külaskäik.
Tutvusime eelnevalt tema kirjutatud raamatutega. Lapsi pani
eriti mõtlema raamat „Lugu

väikesest tammepuust, vihast ja
varesest“, millest oli katkend ka
meie eesti keele lugemikus.
Meid kõiki paelus kirjaniku
osavõtlikkus, inimlik soojus ja
esitusviis. Kohtumine lõppes
viktoriini ja selle võitjate autasustamise ning pildistamisega.
Sel kuul korraldasime ise
oma koolis ettevõtlusküla. Saime päris hästi hakkama ja juba
ootame uut.
Munapühadenädalal värvisime mune, joonistasime pühadejänkusid ning saime lisapuhkepäeva.
Ees seisab traditsiooniline
nõidade pidu. Kavatseme nõidadeks maskeeritutena teha väikese ringkäigu Kuremaa alevikus,
toimetada erinevates töötubades ning lihtsalt lustida.
Soovime kõigile ilusat kevadet ja põnevaid tegemisi!
Klassiõpetaja LINDA TROSS

18. aprillil kohtusid Jõgeva vallavalitsuse kutsel kultuurikeskuses
maakonna noortega töötavad spetsialistid. Kohtumise eesmärgiks
olid tugevdada ja arendada omavahelist koostööd.
Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas sõnas, et koostöövõrgustikku on oodatud kõik maakonna noorsootöötajad, huvijuhid ja sotsiaalpedagoogid. Võrgustikku on kaasatud
ka politsei, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, ohvriabi ja kaitseliit. Kohtumisel saab üheltpoolt omavahel tuttavaks, mis muudab
edaspidise suhtlemise sujuvamaks, teisalt omandatakse mängulistes
ning elavates aruteludes ja rühmatöödes uusi kogemusi.
Jõgevamaa noortevaldkonna tihedam koostöö sai alguse 2016.
aastal, mil toona Jõgeva Rajaleidja keskuses töötanud karjääriinfo
spetsialist Anneli Peterson ja karjäärinõustaja Hele Kull otsustasid
maakonnasisesele noorsootööalasele koostööle elu sisse puhuda. Nad kutsusid kokku noorsootöötajad ja teised spetsialistid üle
Jõgevamaa ning panid nad ühise laua taha tutvuma, arutama ja
koostööd tegema. Nüüd jätkavad väärt algatusega kolm Jõgevamaa
omavalitsust. Tänavu on kohtumiste eestvedaja Jõgeva vallavalitsus, järgmisel aastal Põltsamaa ning siis on kord Mustvee käes. Kohtumised toimuvad kaks korda aastas kevadel ja sügisel. Järgmine
kokkusaamine on oktoobris.
JVT

Sööbik ja Pisik. FOTO: erakogu

Registreerimine oma piirkonna noortekeskuses.
Bussi väljasõiduajad: Siimusti bussipeatus 16.40; Jõgeval Piiri 4
kooli peatus 16.50; Palamuse bussipeatus 17.10; Kuremaa bussipeatus 17.20; Laiuse bussipeatus 17.30. Tagasi sõidab buss Tormast
kell 22.00.
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Sündmused Jõgeva vallas
MUUSEUMIÖÖ 18. MAI
Palamuse muuseumis: kell 18 meisterdamine kuni kella 20.30. Kell 19 ja
20 mõlema maja giidituurid. Kell 21 Kristiina Ehin ja Silver Sepp kavaga „Aga
armastusel on metsalinnu süda“.
Betti Alveri muuseumis: kell 18–20 Irina Tammis ja Elo Lutsepp kõnelevad, kuidas leida inspiratsiooni ajalooliste rõivaste ja ehete mustritest. Kell
20–22 Janne Vaabla töötuba. Trükime mustreid riidest kottidele. Kell 21–22
film käitumismustritest „Varjuefekt“. Kohviku külastamiseks ja töötoa koti
ostmiseks võtta kaasa pisut sularaha.
Laiuse õlemuuseumis: aretusmuster – sordiaretaja Reine Koppel räägib
Eestis kasvatatavatest teraviljadest ja kuidas toimub nende sordiaretus. Vaatame kaugete aegade taha, kui Saksamaal elas imeline naine nimega Hildegard von Bingen ja kuidas osa tema vaimsest pärandist on ühe nisu alamliigi
kaudu jõudnud tänapäeva Eestisse.
Õlemuster – õlest ehete õpituba.
Veskimuster – teraviljakasvataja Mikk Tutt (OÜ Mikumikkel) tutvustab Lea
der-programmi toetusega soetatud nüüdisaegset teravilja kiviveskit, mis on
tellimuse peale toodetud Austrias. Veel jagab ta infot kiviveski töötamisest
ning kogemustest veskiga töötamisel. Kaasa saab osta saia- ja sepikujahu.
Muuseumimuster – ekskursioonid muuseumis.
Paduvere talumuuseum: kell 18 avatakse uksed. Kell 18.30–22.30 vahva
otsimis- ja nuputamismäng kogu perele. Kell 20 öine tenniseturniir (registreerimine 19.30–19.45). Kell 23 muuseumiöö lõpetamine.
LAADAD
12.05 kella 10-12 kevadturg Siimustis. Oodatud on nii taimede müüjad
kui ostjad. Kontakt: 529 9035.
18.05 kella 10-14 Varbevere külade laat Annuki talu maadel Varbeveres
18.05
Vanavaralaat Pommiaugus Jõgeva muuseumi alal
19.05 kell 10
Jakobsoni talupäev Jõgeva vallas maalilises Vaiatu pargis
TEATER
17.05 kell 19

komöödiateatri etendus „Elu on parim meelelahutus“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 14/16 €.
23.05 kell 18
kooliteatri Liblikapüüdja etenduste õhtu
Jõgeva kultuurikeskuses
16., 18., 20., 27.06 kell 19 Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Teie ebaõnn on teie endi kätes“ Palamuse laululaval
26., 27., 28.06 kell 20 Kuremaa Mõisateatri lavastus „Priiusepäeva laulupidu“. Pileti hind 10 €, müügil tund enne etenduse algust kohapeal. Broneerimine: piibeteater@gmail.com. Eelmüük Kuremaa Mõisas.
MUUSIKA
10.05 kell 19

emadepäeva kontsert-tantsuõhtu Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
12.05 kell 12
emadepäevakontsert Torma rahvamajas
12.05 kell 15
Egethi kontsert „Lauldes üles kasvanud“
Varbevere Peopesas
13.05–19.05
avatud uste nädal Palamuse laulustuudios
15., 17.05 kell 18 Palamuse laulustuudio õpilaste kontsert
Palamuse laulustuudios
16.05 kell 17.30 Jõgeva põhikooli algklasside kevadkontsert
Jõgeva kultuurikeskuses
18.05 kell 19
Mari Jürjensi kontsert Palamuse rahvamajas. Pääse: 10/7 €.
19.05 kell 14
Palamuse laulustuudio kevadkontsert
Kaarepere rahvamajas
20.05 kell 18
Jõgeva muusikakooli kollektiivide
kevadkontsert Jõgeva kultuurikeskuses
21.05 kell 18.30 Jõgeva muusikakooli mudilaste kevadkontsert
Jõgeva kultuurikeskuses
21.05 kell 19
Jõgeva muusikakooli tantsijate kevadkontsert
Jõgeva kultuurikeskuses
31.05 kell 19
kollektiivide kontsert Palamuse laululaval
21.06
jaanipidu Palamuse laululaval
KINO
15.05 kell 17.30 seikluslik koguperefilm „Pokémon: detektiiv Pikachu“.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
15.05 kell 19.30 biograafiline draama „Valge vares“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile ja
õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
22.05 kell 17.30 animafilm „Suur seiklus” Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
22.05 kell 19.30 Draamafilm „Geenius ja hullumeelne”. Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile ja
õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
28.05 kell 17.30 koguperefilm „Aladin“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
28.05 kell 19.30 biograafiline draama „Valge vares“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
SPORT
09.05 kell 19
laste jalgrattasõidu võistlus Kuremaal. Stardi ja
-finišipaik AO kaupluse juures.
Lisainfo: jenselselts@gmail.com
14.05 kell 17
Jõgeva pargijooksu seeriavõistluse 3. etapp ühisstardiga
Jõgeva spordikeskuse terviserajalt.
Registreerimine võistluspaigas kell 16.30–17.
15.05
spordipäev Vaimastvere staadionil. Toimuvad
kergejõustiku alad 100 m, kuulitõuge ja kaugushüpe.
Võistlevad noored, täiskasvanud ja veteranid.
Info: vaino@vaimastverepk.edu.ee
18.05 kell 10
Jõgevamaa kabeklubi karikavõistluse IV etapp
64ruudu kabes Jõgeva spordihoones
19.05 kell 13
jalgpallikohtumine Wolves-Tartu Jõgeva linna staadionil
22.–23.05
Jõgevamaa noorte meistrivõistlused kergejõustikus
Jõgeva linna staadionil (JSL Kalju tel 515 0477).
24.05
orienteeruvalt kell 14 Tour Of Estonia vahefiniš
Jõgeva kesklinnas
24.05
VI Torma piirkonna laste kevadjooks. Üritus on mõeldud
lastele vanuses 3-16 aastat. Osalevad kõik Torma ja
Sadala koolide ja lasteaialapsed. Info: aarne@torma.ee.
25.05
Rammumehe sarja võistlus „Jõgeva Jõmm 2019“. Võistlus
toimub Jõgeva kesklinnas Konsumi ja postkontori
vahelisel alal (info.jousport@gmail.com).
24.06
Paunvere Rammumees Palamuse rahvamaja parklas
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Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Sander Dengo
Ken-Markus Järvelt
Jakob Aare
Lenna Meltsas
Andri Viira

15.04.2019
17.04.2019
21.04.2019
22.04.2019
24.04.2019

Jõgeva taaskasutuskeskus
ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kell 8.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks
ja toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.
VARIA
10.05 kell 12
11.05 kell 12
18.05 kell 12
24.05 kella 10-16
25.05 kella 10-14
31.05 kell 10.30

Terviseameti teabepäev Jõgeva kultuurikeskuses
juuste punutiste õpituba Jõgeva kultuurikeskuses
laupäevane muinasjututund lastele Siimusti raamatukogus
avatud reoveepuhastite päev Kuremaal
avatud reoveepuhastite päev Jõgeva linnas
kohtumine kirjanik Heiki Vilepiga
Siimusti raamatukogus
31.05 kell 11.30 tublide lugejate tänamine Siimusti raamatukogus
01.06–07.09
lugemisvõistlus „Siimusti suvemari 2019“.
Huvilised saavad lugemispassi Siimusti raamatukogust.
01.06 kell 13
Luua 500 tähistamine Luua mõisas
04.06 kell 9
hommik Eeva Niinivaaraga. Korrastatakse
Eeva Niinivaara pargis mälestuskivi ümbrust,
istutatakse lilli, peetakse piknikut ja loetakse
Eeva Niinivaara luuletusi.
KOOLID, LASTEAIAD
09.05 emadepäeva luulekohvik Kurista lasteaias
27.05 kell 17.30 Jõgeva põhikooli juhtkonna vastuvõtt parimatele õpilastele
Jõgeva kultuurikeskuses
30.05 koolisaatmispidu Kurista lasteaias
31.05 kell 18 tantsukooli Cestants kevadpidu Jõgeva kultuurikeskuses
SEENIORID
22.05 kell 11 Arukate Akadeemia kohtumine Jõgeva kultuurikeskuses
29.05 kell 15 Jõgeva linna eakate kevadpidu Jõgeva kultuurikeskuses
KOGUDUSED
12., 19., 26.05 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
12.05 kell 10 ülestõusmisaja neljanda pühapäeva jumalateenistus (emadepäev) Laiuse koguduses
18.05 kell 13 Laiuse koguduse esmamainimise 700. aastapäev. Jumalateenistusel teenivad piiskop Joel Luhamets, praost Ants Tooming, laulab ansambel Vox Clamantis, juhatab Jaan-Eik Tulve. Pärast jumalateenistust ettekanne
Laiuse paikkonnast Villem Reimani Kolleegiumi juhatuse liikmelt Andres
Andresenilt, „Eesti Vabariik 100“ raames tammepuu istutamine kirikuaeda,
kõned, sõnavõtud, koosviibimine ja sünnipäevatort.
19.05 kell 10 ülestõusmisaja viienda pühapäeva jumalateenistus Laiuse koguduses
26.05 kell 10 ülestõusmisaja kuuenda pühapäeva jumalateenistus Laiuse
koguduses
30.06 kell 12 surnuaiapüha Siimusti kalmistul
30.06 kell 12 Jõgeva koguduse kalmistupüha jumalateenistus Siimusti kalmistul
30.06 kell 14 surnuaiapüha Laiuse kalmistul
* Laiuse koguduse hooldajaõpetaja on alates 1. aprillist kuni kogudusele uue
õpetaja kinnitamiseni Tartu praost Ants Tooming (tel: 5394 5771, ants.too
ming@eelk.ee)
NÄITUSED
30. maini näitus „Sada palamuslast“ Palamuse muuseumis, perearsti- ja teenusekeskuses, raamatukogus, apteegis, kirikus, gümnaasiumis, rahvamajas
ja kaupluses vastavalt lahtioleku kellaaegadele
02.05–01.07 kunstistuudio SUVI maalide näitusmüük Jõgeva kultuurikeskuses
12.04–29.05 Tartu rahvaülikooli näitus „Tiit Varblane ja värvukesed” Jõgeva linnaraamatukogus. Joonistused ja pastellid on möödunud aasta Luua
suvelaagrist.
10.04–10.05 Evi Tuvikese juubelinäitus „Uibuaid” Betti Alveri muuseumis
14.03–12.05 Jõgeva kunstikooli õpilase Anne-Liis Sazonovi näitus „Läbi
kunsti keeristee“ Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 23. mail.

• Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva linna lähedal. Hind kokkuleppel. Tel 5817 2199.
• Ostan maja Jõgeva linna otse omanikult. Võib pakkuda ka maja,majaosa või I korruse korterit Tartu linna. Tel 553 9557.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
UDO PINT
AIN ÕUNAPUU
TOIVO KAZONE
SAMUEL ORUPÕLD
JÜRI LEBEN

31.12.1931–18.04.2019
20.06.1955–17.04.2019
18.12.1965–23.04.2019
11.05.1933–24.04.2019
14.06.1952–30.04.2019

