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Jõgeva põhikool
alustas kooliaastat uue
direktori juhtimisel

Jõgeva põhikooli õppeaasta avakohtumisele, mis leidis aset koolimaja ees, panid kauni punkti Ave,
Aveli, Aivo ja Aleks Anslan, kes esitasid pereteemalise tantsu. FOTOD: RIINA MÄGI

Laiuse põhikooli õpilased sätivad end traditsioonilisele 1.
septembri rongkäigule läbi aleviku. FOTO: EVELIN AIA

Vaimastvere kooli esimeses klassis alustas
kooliteed vaid üks laps, Sandra Asi. Pildil on ta
koos oma klassijuhataja Deili Matsoniga.

Valla koolid alustasid õppetööd tavapärasel viisil
1. septembril alustasid Jõgeva
valla koolid tavapärast õppetööd.
Hakkama saadi küll ka kevadise
koroonakriisist tingitud distantsõppe tingimustes, ent sama olukorra kordumist ei soovi keegi.
Jõgeva valla kaheksas koolis
(täiskasvanute keskkooli pole siia
hulka arvatud) õpib ühtekokku
1266 õpilast, neist 133 läks esimesse klassi. Valla suurimas koolis, Jõgeva põhikoolis, on õpilasi
667 ja esimese klassi lapsi nende
hulgas 72. Kool tegutseb kaheksandat aastat. Uues nüüdisaegses
majas alustati teist õppeaastat.
„Alustame lootusega, et kooliaasta selles ilusas majas ka lõpeb, see tähendab, et meil ei tule
jälle koduõppele üle minna,“
sõnas Jõgeva põhikooli direktor
Kuuno Lille. Tema sõnul püüab
kool võimalikult normaalset
koolielu elada, käivitada lisaks
õppetööle ka huvitegevuse jne.
Viiruseohtu ei tohi siiski unustada. „Meile tuleb kasuks see, et
esimese kooliastme õpilased on

meil paigutatud eraldi hoonetiiba
ning ka nende tunniajad ei kattu teiste omadega. Tänu sellele
saame vältida nooremate ja vanemate õpilaste ülearuseid kokkupuuteid. Jälgime, et võõraid
inimesi majas ei liiguks, ning
järgime haridusministeeriumi ja
terviseameti soovitust lasta lastel
vahetundide ajal võimalikult palju õues viibida,“ ütles Kuuno Lille.
Vaimastvere põhikoolis alustas
tänavu õppetööd 70 last. Esimesse
klassi tuli koolitarkust omandama
vaid üks õpilane – Sandra Asi.
Päris üksi ta koolitundides siiski
istuma ei pea, sest esimene ja kolmas klass moodustavad liitklassi, mille klassijuhatajaks on Deili
Matson. Loodetavasti on neli kolmanda klassi last Sandrale tema
koolitee hakul headeks kaaslasteks ja toetajateks.
„Nii väikest esimest klassi
pole meil varem olnud,“ tõdes
34 aastat Vaimastvere kooli
juhtinud direktor Väino Ling.
„Samas on seitsmes klass meil

üle rahvastatud: seal on 20 õpilast. Tahtjaid oleks olnud veelgi,
aga klassiruumide suurust silmas
pidades ei saanud me neid vastu
võtta.“
Väino Lingi sõnul osutus nende kooli seitsmes klass nii populaarseks ilmselt sellepärast, et
ümbruskonnas on kuueklassilisi
algkoole ning et Vaimastvere
koolil on õpilaskodu. Kuna üks
klass koolis nii suureks paisus,
otsustati vähemasti selleks õppeaastaks kabinetisüsteemist loobuda. Selle asemel on igal klassil
oma koduklass. Ümberkorraldus
on hea ka koroonaviiruse ennetamise seisukohalt. Õpilastel on
oma koduklassis kindel koht,
klassist klassi rändamist pole.
Vaimastvere kooli jaoks on alanud õppeaasta eriline, sest selle
sisse jääb ka kooli sajanda aastapäeva tähistamine.
Laiuse Jaan Poska põhikooli
õpilaste nimekirjas on 67 last.
Esimese klassi õpilasi on nende
hulgas viis. „See, et meil väikesed

Jõgeva põhikool alustas tänavust õppeaastat uue direktoriga: õppeasutust juhib varem samas koolis haridustehnoloogina töötanud
Kuuno Lille (pildil). Koolijuhi vahetumise põhjus oli rõõmustav: senine
direktor Triin Lõbu siirdus vanemapuhkusele.
Kuuno Lille on Tartu ülikooli haridusega matemaatika-, füüsika- ja informaatikaõpetaja. Koolmeistrikarjääri alustas ta 1993.
aastal Palamuse gümnaasiumis, mille ta ise kunagi lõpetanud on.
IT-valdkonna tegemised on ta viinud ka teistlaadi asutustesse ja see
on olnud silmaringi avardav kogemus. Ent koolist päriselt ära on ta
olnud vaid paar aastat.
Palamuse gümnaasiumis sai Kuuno Lille ka koolijuhi kogemuse:
ta oli 13 aastat kõnealuse kooli direktor. Tänu sellele tunneb ta hästi
selle ameti võlusid ja valusid. Kaks aastat tagasi otsustas ta koolijuhi
ametist taanduda ja asus Jõgeva põhikooli haridustehnoloogi kohale.
„Mulle meeldib see kool ja siinsed inimesed,“ ütles Kuuno Lille.
Kaheksandat aastat tegutseva kooli esimene direktor, nüüdseks meie
hulgast lahkunud Taisto Liivandi, andis koolile tugeva stardi ning Triin
Lõbu viis tema alustatut hästi edasi. Kooli õppejuht Anneli Jäme on ka
oma valdkonna asjad hästi läbi mõelnud ja paika pannud. „Seepärast
olingi rõõmuga valmis kooli aitama, kuni Triin Lõbul perega seotud
tähtsamad tegevused esiplaanil," sõnas Kuuno Lille.
Palamuse kool, mida ta varem juhtis, erineb Jõgeva põhikoolist
mitmes mõttes. Palamuse koolis on ka gümnaasiumiosa, samas on
see õpilaste arvult üle kahe korra Jõgeva põhikoolist väiksem. Ent
olgu koolid kuitahes erinevad, osa Palamusel saadud kogemusi saab
siiski Jõgeva põhikooli üle kanda. Uue maja näol on siin ka huvitav
väljakutse olemas. „Uuele ja ilusale vormile on vaja anda ka uuemat
sisu. Seda alustati möödunud õppeaastal ja jätkame seda kogu koolipere osavõtul tänavu,“ ütles Kuuno Lille.
Kevadine koduõppe aeg oli tema sõnul tervele koolile, aga ka talle
kui haridustehnoloogile nagu eksam. „Võrreldes paljude teistega olime
meie isegi heas olukorras, sest olime juba varem suurt tähelepanu
pööranud õpetajate digiteadmiste täiendamisele. Aga viirus tabas ka
meid ootamatult,“ tõdes Kuuno Lille. Algul oli infotulv tema sõnul
nii suur, et lõi tervikpildi segi. Haridustehnoloogina püüdis ta kõiki
jõudumööda aidata, aga kui õpetaja oli mingis e-õppe keskkonnas
juba oma asjad toimima saanud, siis ta ei hakanud teda koormama
soovitusega proovida veel mõnda teist keskkonda, sest see oleks liiga
palju segadust tekitanud.
„Aga edaspidi peaksime õpetajatega kokku leppida, millistes keskkondades me toimetame. Siis oleme koduõppele üleminekuks paremini valmis. Samas loodame kõik, et tänavune viirusekevad enam ei
kordu,“ ütles Kuuno Lille.
Tal on hea meel, et kõik vajalikud õpetajad on koolis olemas. Kooli
55 õpetaja hulgas on tervelt 12 uustulnukat. Nende hulgas on nii
noori, kes oma pedagoogikarjääri alles alustavad, kui ka juba kogenud
tegijaid. „Tore on tõdeda, et nii mõnigi noor, kes tudengina meie koolis
praktikal on olnud, on hiljem ka meile tööle tulnud,“ märkis direktor.
Jõgeva põhikooli perele ja kõigile teistele koolidega seotud inimestele soovis ta õppeaasta alguse puhul jõudu, tervist ja tarkust.
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klassid on, tuleb praegu kasuks.
Õpilaste maja peale hajutamiseks
pole meil midagi erilist ette võtta
vajagi,“ ütles Laiuse kooli direktor
Siiri Rahn.
Tema sõnul ei tekita kelleski
kummastust, kui mõni õpilane
enda või vanema soovil maski
kannab. Õpetajad suunavad lapsi tihemini käsi pesema, aga ka
käte desinfitseerimisvahendid on
koolis olemas. „Vanematele oleme edastanud sõnumi, et ka nohu
on praegu haigus. Nii et nohune
laps tuleks koju jätta. Oleme valmis neid koduõppele üle viima,“
märkis Siiri Rahn.
Laiuse kooli toredaks traditsiooniks on esimese koolipäeva rongkäik läbi aleviku.
Tervitatakse kohalikke asutusi-ettevõtteid, kes kõik ühel või teisel
viisil kooli koostööpartnerid, ning
tuletatakse meelde, et lapsed on
koolis tagasi. Rongkäik toimus ka
tänavusel 1. septembril.
RIINA MÄGI
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Ettevalmistused
suurteks projektideks
Kooliaasta algus tõi muutuse meie
igapäevaellu. See on otseselt või
kaudselt puudutanud meid kõiki.
Viimase kahe nädala olulisemad
sündmused vallas on pea kõik olnud
seotud uue õppeaasta algusega.
Vallavalitsuse jaoks on kiired
ajad olnud läbi terve suve. Seetõttu
pole ka mitmed meie töötajad saanud nautida tavapärast rahulikku
puhkust, sest kiireloomulisi ülesandeid on lisandunud uksest ja aknast.
Lisaks tavapärastele kohustustele,
mida üks omavalitsus peab oma kodanike ees täitma, oleme elu sisse
puhunud mitmetele projektidele,
mis juba lähiajal lähevad projekteerimise näol töösse.
Eelkõige on nendeks Jõgeva linna
keskväljaku renoveerimine ja spordihoone Virtus laiendamine mitmes
etapis. Meie linna kui valla- ja maakonnakeskuse jaoks on keskväljaku
rajamine märgilise tähtsusega. See
peab aitama tuua linnasüdamesse
aktiivset elu, lahendama kasvavat
parkimisprobleemi ning pakkuma
võimalusi suursündmuste korraldamiseks. Kaunistama linnaruumi
ning võõrustama siia saabujaid pilkupüüdvate lahendustega.
Virtusest peaks lähiaastatel kujunema esinduslik valla spordikeskus,
kus oleks võimalik tegeleda erinevate spordialadega ning korraldada ka üleriigilisi ja rahvusvahelisi
võistlusi.
Samas tegeleme Jõgeva põhikooli sportimistingimuste parendamise
võimaluste otsimisega.
Siia juurde võib lisada etteval-
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mistavad tööd, mis käivad tervisekeskuse rajamisega Jõgeva kesklinna. Kokkulepped tervisekeskuse
asukoha suhtes on tehtud ja nüüd
ootame vaid Riigi Kinnisvara AS-iga
allkirjastatud lepingut, mis võimaldab konkreetsete töödega juba edasi
minna. Praegune ajagraafik lubab
meil alustada järgmisel kevadel ehitustöid ja siis on lootust, et tuleval
sügisel saavad perearstid võõrustada oma patsiente juba kaasaegsetes
tööruumides.
Töö käib ka selle nimel, et kogu
vallavalitsus asuks uuel aastal ühes
majas – Suur tänav 5. Praegu Piiri
tänavas asuvad sotsiaalosakonna
töötajad saavad siis endale uued
ruumid kesklinnas ja oluliselt kaasaegsemaks ning loogilisemaks muutub ka ülejäänud maja ruumide jaotus. Et selle kõigega toime tulla, selle
nimel on paljud valla ametnikud ja
töötajad teinud suvekuudel tõsist
tööd. See lubab aga kokkuvõttes
loota väärt tulemust.

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist

24. augustil andis Kuremaa mõisa
peahoone uue katuse projekteerija ja ehitaja OMA Fassaad OÜ katuse alla saanud lossi omanikule
üle. Kuremaa lossi katus sai valmis
kuu aega enne eeldatavat tööde
lõpukuupäeva.
Katusevahetus oli oluline samm
ajaloolise hoone säästmisel ja päästmisel. OMA Fassaad OÜ juhataja
Martin Kärner nentis, et tegelikult
sai lossi katus vahetatud kõige õigemal ajal. Natuke veel ja tugevam
torm võinuks katuse mõnest kohast
lahti tõmmata. Siis oleks kahju olnud kordades suurem ning taastamine kulukam ja keerukam. Ehitaja
sõnul ilmnes tööde käigus, et eelmine katus oli rajatud pärast 1986.
aasta põlengut kiirustades: aega oli
napilt, aga konstruktsioon oli vaja
peale saada. Praeguse katusekattematerjali garantii on viiskümmend
aastat ning Kärner väljendas lootust, et selle aja jooksul lossi katusega muresid ei teki.
Koosviibimisel
tänasid
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja

Jõgeva vallavolikogu 42. istung toimus 27. augustil 2020. Istungil
osalesid kõik volikogu liikmed.
Rainis Poll esitas arupärimise abivallavanem Aive Tammele sotsiaalosakonna kohta.
Girt Kaarepere esitas arupärimise abivallavanem Aive Tammele
rajatava Jõgeva tervisekeskuse kohta.
Girt Kaarepere esitas volikogu istungi kokkukutsumise nõude.
Volikogu esimees Aivar Kokk teavitas volikogu liikmeid fraktsiooni
„Keskerakond“ koosseisu muudatusest.

Arenduskeskus nõukogu liige
Raul Soodla ja juhatuse liige Tiina
Tegelmann meeldiva koostöö eest
ehitajat, ehitusjärelevalvet ning
SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskust. Oluline roll katuse
ehitamisel ja rahastamisel oli kohalikul omavalitsusel. Katuse restaureerimise hanke korraldamise,
rahastamise ja omaosaluse eest on
lossi perenaine Tiina Tegelmann tänulik Jõgeva vallavalitsusele. Lossi
heade peremeestena tänati endisi
vallajuhte Aare Olgot ja Mati Keppi
ning praegust vallavanemat Tiit
Läänet ning volikogu esimeest Aivar
Kokka. Projekti kirjutamisel ja järgimisel olid abiks vallavalitsuse arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika
Kivimurd, ehituse peaspetsialist
Andres Haagen ja SA Jõgevamaa
arendus- ja ettevõtluskeskuse turismiarendusjuht Eveli Jürgenson.
Raul Soodla tõdes, et lossil on
läbi ajaloo olnud head peremehed. Sõja-aastatel pole hoonet lõhutud, põletatud ega rüüstatud.
Nõukogude ajal ei tehtud lossist

Kuremaa lossi perenaine Tiina Tegelmann tänas OMA
Fassaad OÜ juhatajat Martin Kärnerit ja objektijuht
Sergei Sorginit. FOTO: MARGE TASUR
viljahoidlat, vaid säilitati algupärane mõisahoone.
Heapermehelikult lubasid lossiga ümber käia ka praegused vallajuhid. Volikogu esimees Aivar Kokk
kinnitas, et lossi fassaad peab üleni
korda saama. EASi ja valla toetusel
soovitakse see plaan tuleval aastal
teoks teha.
Vallavanem Tiit Lääne tänas lossi
perenaist Tiina Tegelmanni suure

panuse eest hoone arendamisse.
Katuse renoveerimise projekti
kogumaksumus oli pea 222 000
eurot. Riigilt saadi tööde teostamiseks üle 122 tuhande ning valla
omaosalus oli ligi 100 tuhat eurot.
Ehitustöid teostas OMA Fassaad OÜ
ja järelevalvet P.P. Ehitusjärelevalve
OÜ.

Vallavalitsuse uus
struktuur näeb ette
teenistuskohtade arvu
vähenemist 31 koha võrra
Jõgeva vallavolikogu kinnitas 27. augusti istungil Jõgeva Vallavalitsuse uue
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist
2021. Otsus toob kaasa teenistuskohtade arvu vähenemise 31 võrra: praegu
on teenistuskohti 87, tulevikus 56.
Valla ametiasutuste praeguse struktuuri ja koosseisu kehtestas volikogu 1.
aprillist 2018 ning seda on neljal korral muudetud, põhiliselt ametikohtade
ümberpaigutamise osas. „Senine struktuur on hästi toiminud, aga vaja on
muutusi. Kasvõi juba sellepärast, et mõned tööd, millega ühinemise järel
tegelda tuli, hakkavad tehtud saama,“ ütles vallavanem Tiit Lääne ja lisas,
et uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis põhinevad erinevatel analüüsidel. Analüüsitud on näiteks ametijuhenditest tulenevaid töömahte, inimeste
tööpanust, finantsilist külge jne.
Vallavalitsuse uue struktuuri kohaselt asuvad näiteks vallavanema või
vastava valdkonna abivallavanema alluvuses tööle viis nõunikku: spordi- ja
terviseedendamise nõunik, haridusnõunik, kultuuri- ja noorsootöönõunik,
turismiarendusnõunik ja finantsnõunik. Haridus- ja kultuuriosakonda uues
struktuuris enam pole ning arengu- ja planeeringuosakond ja majandusosakond ühendatakse majandus- ja arendusosakonnaks. Muutusi tuleb veelgi:
praegu sotsiaalosakonna koosseisus olevad piirkonna sotsiaalhooldustöötajad,
hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad viiakse 1. jaanuaril 2021 tööd alustava
Jõgeva valla hoolekandekeskuse koosseisu, senine finantsosakond nimetatakse ümber rahandusosakonnaks, mida juhib pearaamatupidaja, avalike suhete
spetsialist ja IT-spetsialist tuuakse üle kantselei koosseisu, teenuskeskustesse
jäävad ametisse vaid juhid jne. Lähemalt saab uue struktuuri ja teenistuskohtade koosseisuga tutvuda valla dokumendiregistris.
Et uuest aastast uuele struktuurile ja koosseisule üle minna, viiakse vajalikud muudatused läbi ajavahemikul 1. septembrist 2020 kuni 1. jaanuarini
2021. Vajadusel korraldatakse üleviimised, koondamised ning avalikud konkursid ametikohtade täitmiseks.
JVT

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta
reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 24. septembril. Info,
teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 14. september.

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma
27. augusti istungil valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
ning selle kasutamise eeskirja. Kui
varem kehtisid valla eri piirkondades ühinemiseelsete omavalitsuste
poolt kehtestatud samasisulised
eeskirjad, siis nüüd lähtutakse kogu
vallas ühtsetest eeskirjadest.
Nii ÜVK-ga liitumise kui ka selle
kasutamise eeskirja rakendatakse
ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgiga kaetud aladel ning eeskirjad
kehtivad võrdselt nii juriidilistele
kui ka füüsilistele isikutele.
Jõgeva vallas on ühisveevärk ja
kanalisatsioonisüsteem 25 asulas:
Jõgeva linnas, Jõgeva, Siimusti,
Laiuse, Kuremaa, Sadala, Torma ja
Palamuse alevikus, Luua, Pikkjärve,
Kaarepere, Kassinurme, Saduküla,
Õuna, Viruvere, Liivoja, Võduvere,
Kurista, Vaimastvere, Raaduvere,
Laiusevälja, Kantküla, Vaiatu ja

Tõikvere külas. Kärdes, Rääbisel,
Painkülas ja Vilina külas on olemas ainult veevärk. Kuigi Kudina,
Ellakvere ja Võikvere külas on
tsentraalne veevarustus osaliselt
olemas, siis ühisveevärgi alla need
piirkonnad ei kuulu, sest tegemist
on eraomanduses oleva veevärgiga.
ÜVK-ga liitumise eeskiri sätestab
liitumise alused ja liitumispunkti
asukoha, liitumistaotlusele esitatavad nõuded ning läbivaatamise
tähtaja, aga ka kinnistu veevärgi
ja kanalisatsiooni projektile esitatavad nõuded ning liitumistasu
maksmise korra.
ÜVK kasutamise eeskiri sisaldab
juhiseid ning on oluline, et neist
saaksid ühtemoodi aru nii teenuse pakkuja kui ka teenuse saaja.
Eeskiri on teemade järgi peatükkideks jagatud. Esimene peatükk
selgitab üldsätteid, teine peatükk
selgitab teenuslepingu sõlmimisega

seonduvat, neljas peatükk selgitab
teenuse osutamise katkestamist ja
taastamist ning teenuse osutamist
avariiolukorras. Viies peatükk on
„kurjem“ peatükk, mille vastu ei
maksa eksida, sest omavoliline veevõtt ja reo- ning sademevee ärajuhtimine on ebaseaduslik.
Oluline on märkida, et ÜVKga kaetud alal peab vee-ettevõtja
lubama ühendada kinnistu veevärgi ühisveevärgiga ja kinnistu
kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga ning kliendil on õigus saada
ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.
Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni
toimub vee-ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel, mis sõlmitakse ÜVK kasutamise eeskirja alusel.
ÜVK-ga liitumise puhul tasub
teada, et vee-ettevõtjad ei kehtesta
kõigile ühtset liitumishinda, vaid

25. augusti istungil
1. Kehtestati Palamuse Kultuuri tasuliste teenuste hinnad,
2. Määrati Jõgeva linnas Piiri tn 17, Mullavere külas Koltsi ja Väljaotsa

Päevakorras oli:
1. Ülevaade Jõgeva valla noortevolikogu tööst.
Noortevolikogu aseesimees Teele Olgo ja noortevolikogu liikmed
Cerle Siim ja Helis Kiis andsid ülevaate noortevolikogu tööst.
2. Umbusalduse avaldamine vallavolikogu esimehele.
13. augusti volikogu istungil esitati avaldus umbusalduse algatamiseks Jõgeva Vallavolikogu esimehele Aivar Kokale. Umbusalduse
avaldamine ei leidnud volikogu liikmete toetust.
3. Jõgeva valla põhimääruse muutmine.
4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine.
Anti luba OÜ-l JFK Services omandada Jõgeva maakonnas Jõgeva
vallas Süvalepa külas Aava kinnisasi.
5. Riigivara võõrandamise taotlemine.
Otsustati taotleda Eesti Vabariigi omandis oleva Jõgeva vallas Alavere külas asuva kinnisasja Metskonna karjäär ja Kivijärve külas asuvast kinnisasjast Laiuse metskond 13 ligikaudse suurusega 38,4 ha
maa-ala eraldamist ja tasuta võõrandamist Jõgeva vallale tervisee-

Hea vallarahvas!

denduse arendamiseks.
6. Loa andmine vallavara võõrandamiseks.
Anti luba vallavalitsusele võõrandada Jõgeva vallale kuuluvad neli
kinnistut.
7. Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.
8. Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
9. Jõgeva valla heakorraeeskirja muutmine.
10. Jõgeva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade muutmine.
11. Jõgeva valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve.
12. Ülevaade Jõgeva valla 2020. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest seisuga 30. juuni 2020.
13. 13. augusti volikogu istungil esitatud arupärimistele vastamine.
Peep Põdderi arupärimisele Saduküla lasteaia küttesüsteemi kohta
vastas abivallavanem Aive Tamm.
Margus Kase arupärimisele kahe lasteasutuse investeeringute kohta
vastas abivallavanem Aive Tamm.
Peep Põdderi arupärimisele sotsiaalkorterite küttepuudega varustamise kohta vastas abivallavanem Terje Rudissaar.
Aare Olgo arupärimisele teede ja tänavate remontimise kohta vastas
vallavanem Tiit Lääne.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel
www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

MARGE TASUR

Mitte karistav, vaid nõu andev roll

lähtuvad igal konkreetsel juhul
sellest, kui palju tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikku ja
muid rajatisi teenuste nõuetekohaseks osutamiseks ümber ehitada.
Liitumistasu suurus arvutatakse
välja Konkurentsiametiga kooskõlastatud ja vee-ettevõtja kehtestatud metoodika alusel, mis on leitav
vee-ettevõtja veebilehelt.
Enne uue ÜVK-ga liitumise eeskirja jõustumist ÜVK omaniku ning
liituja vahel sõlmitud liitumislepingud jäävad kehtima, uusi lepinguid
sõlmida pole vaja. ÜVK-ga seotud
eeskirjade koostamisse kaasati mõlemad Jõgeva vallas teenust pakkuvad vee-ettevõtted, Jõgeva Veevärk
OÜ ja AS Emajõe Veevärk.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
18. augusti istungil
1. Muudeti Jõgeva kultuurikeskuse alaeelarvet.
2. Finantsjuht andis ülevaate Jõgeva valla 2020. aasta eelarve täitmisest
ja reservfondi kasutamisest seisuga 30.06.2020 ning otsustati edastada
ülevaade eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest volikogule ja
volikogu eelarvekomisjonile.
3. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva valla 2020. aasta kolmas
lisaeelarve.
4. Muudeti 2020. aasta hankeplaani ning lisati sinna lihthankemenetlusega riigihange Jõgeva vallale jõuludekoratsioonide ostmiseks.
5. Määrati Kuremaa alevikus asuva elamu ja kartulihoidla teenindamiseks vajalik maa ning anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks.
6. Nõustuti Keskkonnaameti sooviga Nordpont OÜle keskkonnaloa
andmisega aleviku veskijärve veetaseme alandamiseks, veekogusse
savikast puistepinnasest ajutiste tammide püstitamiseks, alalise silla
konstruktsiooni paigaldamiseks, veekogu põhja süvendamiseks ning
pärast rekonstrueerimist veetaseme tõstmiseks vastavalt keskkonnaloa
taotlusele.
7. Anti ehitusluba üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Pikkjärve külla.
8. Anti kasutusluba vee- ja kanalisatsiooni torustikele Kuremaa alevikus,
Lilleaasa vabaõhulavale ning elamule Endla külas.
9. Võõrandati nurjunud enampakkumise järgselt avaldatud kuulutuse
peale pakkumise esitanud osaühingule Akket Grupp Vanamõisa külas
asuv Saamuli kinnistu.
10. Kinnitada Jõgeva vallale kuuluva Torma alevikus Pargi tn 1 asuva
kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitja.
11. Täiendati vallavalitsuse 28. juuli ühisomandi lõpetamise korraldust.
12. Anti luba Tormas öölaada ning Palamusel vabaõhuetenduse
korraldamiseks.
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Kuremaa loss sai uue katuse alla

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel ja selle
kasutamisel kehtivad nüüd ühtsed eeskirjad

TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

10. september 2020

külas Väljarahva kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
3. Muudeti Kõola küla Killustiku katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarvet ja määrati maa kasutamise sihtotstarbeks mäetööstusmaa.
4. Võõrandati nurjunud enampakkumise järgselt avaldatud kuulutuse
peale osaühingule Tartu Reklaamteenused OÜ Näduvere külas asuv
Mutasoo kinnistu.
31. augusti istungil
1. Tunnistati kehtetuks hajaasustuse programmi taotluse tingimusliku
rahuldamise otsus.
2. Kinnitati Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli hoolekogu koosseis.
3. Anti luba 4. septembril ja 9. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuse ümber
laada korraldamiseks.
4. Määrati Kõnnus asuva elamu ja aida teenindamiseks vajalik maa ning
anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks.
5. Anti kasutusluba Vaidavere külas asuvale päikeseelektrijaamale.
6. Anti ehitusluba Kivijärve külla rajatavale päikeseelektrijaamale.
7. Anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks
Änkkülla.
8. Tunnistati avatud hankemenetlusega riigihankel Jõgeva vallale 2021–
2023 elektrienergia ostmiseks edukaks AS-i Alexela ja Eesti Energia
Aktsiaseltsi pakkumused ning sõlmiti raamlepingud. Järgmiseks aastaks sõlmiti müügileping AS-iga Alexela.
9. Muudeti 2020. aasta hankeplaani ning lisati sinna Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve, Jõgeva
spordikeskuse Virtus rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd, Jõgeva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd, Sadala kooli õuelala renoveerimine ja Jõgeva linnakeskuse
arhitektuurivõistlus.
JVT

Peep Põdder (pildil) juhib kuueteistkümnendat aastat Jõgeva haiglat.
Peaaegu niisama pikalt on ta kaasa teinud siinses poliitikas. Praegu on
ta Jõgeva vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees.
Peep Põdder ei olnud Jõgevale tulles poliitika mõttes „puhas leht“,
vaid juba kogenud tegija. Ta on kuulunud Tallinna linnavolikogusse,
olnud Tallinna linnavarakomisjoni esimees ja aastaid ka Nõmme halduskogu liige. 1995. aastast kuulub ta Eesti Keskerakonna juhatusse.
Jõgeval on Peep Põdder olnud eri aegadel linnavolikogu ja linnavalitsuse liige. Uue suure valla volikogus juhtis ta algul eelarvekomisjoni, nüüd siis revisjonikomisjoni. See on komisjon, mille eesotsas on
hea tava kohaselt opositsiooni esindaja. „Revisjonikomisjoni esimehe
rollis tahan seista selle eest, et kogu volikogu tegevus oleks seaduslik. Komisjonil ei peaks siiski olema karistav, vaid nõuandev roll. Et
juhul, kui midagi sai tehtud halvasti, saaks see järgmine kord tehtud
paremini. Me kõik tahame ju tegelikult, et Jõgeva vallal hästi läheks,“
ütles Peep Põdder.
Revisjonikomisjoni meeskonda hindab ta tubliks ja töövõimeliseks.
Samas arvab ta, et nagu kunagises Jõgeva linnavalitsuses, võiks ka

praeguses vallavalitsuses ametis olla revident või mõne muu ametinimetusega sisekontrolliga tegelev inimene. Ta usub, et spetsiifiliste
teadmiste ja töökogemusega professionaalist oleks selles valdkonnas
palju abi.
Kui ta toona maavanema rollis olnud Aivar Koka kutsel haiglat
juhtima tuli, lubas ta, et jääb ametisse aastaks, kuni keeruline olukord mööda saab. Tegelikult on ta aga siia jäänud märksa kauemaks.
Poliitikas lööb ta kaasa sellepärast, et elab siin ja peab vajalikuks
siinsetes asjades sõna sekka öelda. „Suured poliitikaasjad kuskil kaugel mind nii väga kaasa
elama ei pane, küll aga väiksed ja lähedased,
nagu tee äärest niitmata rohi, kõrkjatest puhastamata tiik, kodutute loomade saatus
jne,“ ütles Peep Põdder.
Jõgeva vallavolikogu revisjonikomisjoni kuuluvad Peep Põdder (esimees), Enn Kivi (aseesimees), Tiina Teppan, Ene Sööt ja Margus Kask.

On käes septembrikuu ja koolid on
taas laste saginat täis. Pikema pausi
järel saavad õpilased rahuldada oma
õpihimu ning meie head õpetajad jagada meie lastele oma tarkust. Head
kooliaasta algust!
On olnud kibekiire aeg ja tempot
on veel vara aeglustada. 1. septembril kuulutati välja Jõgeva keskväljaku renoveerimise arhitektuurikonkurss. Juba novembrikuu esimestel
päevadel on kõigil võimalik tutvuda
esitatud töödega, et siis koos välja
valida parim. Ehitusprojekt peaks
plaanide kohaselt valmima järgmise
aasta aprilliks ning kui ehitushange toimunud, saab hiljemalt juunis
alustada keskväljaku renoveerimise
ehitustöid.
Samas tempos käib ka spordihoone Virtus laiendamise ettevalmistamine. Eelmisel nädalal kuulutati
välja projekteerimishange, et juba
järgmise aasta kevadel saaks alustada ehitustöid. Samuti on välja kuulutatud kesklinnas asuva vallamaja
projekteerimishange. Pärast hoone
uuenduskuuri saavad inimesed kõik
peamised valla poolt pakutavad teenused kätte mugavalt ühest majast.
Jõe tänava promenaadi ning
Siimusti aleviku ja kalmistu vahelise kergtee projekteerimine käib täie
hooga ning juba oktoobrikuus saame
välja kuulutada ehitushanked.
27. augusti istungil kinnitas volikogu Jõgeva valla III lisaeelarve, mis
võimaldab korda teha Kuremaa ujula
külalistemaja B-korpuse II korruse
ja spordihoone Virtus duširuumid
ning rajada Torma teenusekeskuse
II korrusele sportlastele majutuskohad. Saduküla lasteaias korrastatakse maaküttesüsteem, Laiuse koolis
renoveeritakse valgustus- ja elektrisüsteem ning raamatukogu põrand,
Sadala kool saab korrastatud õueala
ja mänguväljaku ning Siimusti lasteaed ja lastekeskus Metsatareke uue
aia. Raha eraldati ka Siimusti jalgtee, Jõe tänava ja MTÜ Pommiauk
Jõgeva militaarmuuseumi juurde

viiva tee ehituseks.
Ettevalmistused käivad ka selle aasta IV lisaeelarve saatmiseks
volikokku, kus peamine rõhk on
teedeehitusel, nii kruusateede, tolmuvabade ja asfaltteede ehitusel.
Soov on juba selle aastal välja kuulutada riigihanked, et juba järgmise
aasta kevadel, esimesel võimalusel kui ilmastik lubab, alustada
ehitustöödega.
5. septembril avab Kuremaa
ujula taas oma uksed ning sellest
sügisest on võimalik ka Torma piirkonnast pühapäeviti tasuta bussiga
Kuremaale ujuma ja pärast ka koju
sõita. Reede õhtul ja laupäeva hommikul väljuval Jõgeva liinil ning
pühapäevasel Palamuse liinil jäävad ajad samaks, mis olid kevadel,
neile lisandub aga pühapäevane
liin, mis toob Kuremaale Torma,
Lullikatku, Vaiatu, Sadala, Tõikvere,
Rääbise ja Kantküla ujumishuvilised.
Ujulabussid hakkavad Kuremaale
sõitma 5. septembrist, Torma ja
Palamuse piirkonna ring hakkab
toimima 13. septembrist. Täpsem
info on Jõgeva valla FB lehel.
Täname kõiki aktiivseid valla inimesi, kes on oma töö ja tegemistega
kaasa aidanud Jõgeva valla arengule
ning erinevate ürituste korraldamistega rõõmustanud meid ja meie valla
külalisi.
Hoiame üksteist, olgem terved
ning uute kohtumisteni!

AIVAR KOKK,
Jõgeva vallavolikogu esimees
aivar.kokk@riigikogu.ee

Kahest komisjonist sai üks
Jõgeva vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjon on volikogu kuuest
komisjonist uusim: varem tegutses selle asemel kaks eraldi komisjoni,
arengu- ja reformikomisjon ning majanduskomisjon. „Kahe komisjoni töömaa kattus suurel määral. Seepärast oli nende ühendamine
minu arvates õige tegu,“ ütles arengu- ja majanduskomisjoni esimees Voldemar Ilves (pildil). Enne komisjonide ühendamist kuulus
ta majanduskomisjoni.
Esimesed poliitikakogemused sai Voldemar Ilves ühinemiseelses
Jõgeva vallas: ta jõudis seal eri aegadel olla nii volikogu kui ka vallavalitsuse liige. Nüüd lööb ta kaasa suure Jõgeva valla volikogus.
„Minu jaoks on põnev asjade arutamise ja otsustamise juures olla.
Ühest küljest olen ma oma piirkonna eest väljas, aga valla kui terviku
areng on minu jaoks niisama tähtis,“ kinnitas Voldemar Ilves. Praegu
on tema kodu Toomal, aga üles on ta kasvanud Palamuse lähedal.
Arengu- ja majanduskomisjoni juhi arvates on Jõgeva valla elule
vaja uut hinge sisse puhuda. Vallakeskus Jõgeva võiks tema meelest
olla koht, kuhu inimesed tahaksid tulla mitte ainult poodi või ametiasutusse, vaid ka lihtsalt aega veetma. Aga selleks peaks inimestel
siin midagi teha olema. Kergliiklusteid on siinkandis näiteks senini

vähe rajatud. Ühest küljest on neid vaja turvaliseks liiklemiseks, teisalt
liikumisharrastuse edendamiseks.
Igapäevatööd teeb Voldemar Ilves väikeses osaühingus Tooma
Agro, kus tuleb teha kõike: kui vaja, siis firmat juhtida, kui vaja, siis
traktorirooli istuda. Firma põhiala on hobusekasvatus, ent peetakse
ka põldu. Põllutööde hooajal on päris keeruline ühiskondlike ametite
jaoks aega leida, ent õnneks töötab Voldemar Ilvese poeg samas firmas
ja võtab vajaduse korral mõned kohustused enda kanda.
Meie komisjonis on tublid ja hakkajad inimesed, kes käivad aktiivselt kohal ja ütlevad oma arvamuse välja,“ ütles
Voldemar Ilves.
Jõgeva vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni kuuluvad Voldemar Ilves (esimees), Jaano Terras (aseesimees), Andrei
Fedossovski, Enn Kivi, Heli Raevald, Liivi
Lomp, Matti Tsahkna, Kaido Väljaots, Otto
Štukert ja Kaupo Jõgi.

27. augusti istungil otsustas Jõgeva vallavolikogu, et vaatamata opositsioonisaadikute poolt sisse antud umbusaldusavaldusele võib volikogu esimees Aivar Kokk jätkata oma ametis.
11 allkirjaga umbusaldusavalduse andsid opositsioonisaadikud
üle 13. augustil. Aivar Kokale pandi süüks, et ta pole suutnud tagada
valla tasakaalustatud arengut, et ta on teinud vallaelanikele kahjulikke otsuseid, sekkunud vallavalitsuses töötavate inimeste ametialasesse tegevusse jne. Volikogu enamus siiski umbusaldajatega ei
nõustunud: umbusaldamise poolt hääletas kümme saadikut, 16 saadikut oli selle vastu.
Aivar Kokk tõdes, et umbusalduse avaldamine on opositsiooni õigus. Samas kinnitas ta, et koalitsioon on pärast umbusaldushääletust
veelgi tugevam, kui varem.
JVT

Vallavolikogu muutis valla
põhimäärust
Jõgeva vallavolikogu muutis oma 27. augusti istungil valla põhimäärust.
Muudatus puudutab volikogu istungi
kokkukutsumist ning viib valla põhimääruse selles osas vastavusse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.
Jõgeva valla põhimäärus nägi senini ette, et juhul, kui vähemalt neljandik
volikogu liikmetest, vallavalitsus või revisjonikomisjon volikogu istungi kokkukutsumist nõuab, siis kutsutakse see kokku mitte hiljem kui kahe nädala jooksul
pärast nõudmise registreerimist volikogu
kantseleis. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) näeb aga ette, et kui
valla- või linnavalitsuse või vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul

Volikogu enamus ei
nõustunud umbusaldajatega

Vallavolikogu võttis vastu
kolmanda lisaeelarve

tuleb volikogu kokku kutsuda, siis määrab volikogu esimees või tema asendaja
istungi toimumise aja, arvestades valla
või linna põhimääruses sätestatut, kuid
mitte hilisemaks kui üks kuu. Nüüd annavad valla põhimäärus ja KOKS volikogu
kokkukutsumiseks sama tähtaja.
Põhimäärusesse tehti veel üks täiendus. Kui senini pidid istungi kokkukutsumise nõudjad esitama koos nõudega
kirjaliku põhjenduse, miks istungit kokku
kutsuda on vaja, siis nüüd tuleb neil juhul, kui nad teevad ettepaneku õigusakti
vastuvõtmiseks, lisada ka õigusakti eelnõu.
JVT

Jõgeva vallavolikogu kinnitas 27. augusti istungil kolmanda lisaeelarve, millega
suurendatakse tänavuste investeeringute
mahtu 792 000 euro võrra. 720 000 euro
ulatuses kaetakse see rahandusministeeriumi eraldatavast COVID-19 investeeringutoetusest, 72 000 euro ulatuses muudest
allikatest.
COVID-19 investeeringutoetuse abil
on plaanis valmis ehitada Siimusti jalgtee
(alevikust kalmistuni) ja Jõgeva Jõe tänava
promenaad, rajada Torma teenuskeskuse
teisele korrusele sportlaste jaoks majutuskohad, renoveerida Kuremaa ujula külalistemaja B-korpuse teine korrus, spordikeskuse Virtus duširuumid, Laiuse koolihoone
valgustid, elektrisüsteem ja raamatukogu

põrand ning Siimusti lastekeskuse Metsatareke ja Siimusti lasteaed-algkooli vaheline aed, rekonstrueerida Sadala kooli
õueala ja Saduküla lasteaia maaküttesüsteem ning tellida Jõgeva uue keskväljaku
projekt. Lisaks sellele on plaanis rekonstrueerida Jõgeva linna Tallinna maantee
sissesõit. Selle objekti 72 000 eurosest
maksumusest katab suurema, 51 800 eurose osa majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud investeeringutoetus
kohalike teede juhtumipõhiseks ehituseks
ning 20 200 euro suuruse omaosaluse haridus- ja teadusministeeriumi poolt projekti „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala
rekonstrueerimine" finantskorrektsiooni
katteks eraldatud toetus.

TÄHELEPANU, GÜMNAASIUMI VÕI KUTSEÕPPEASUTUSE ÕPILANE!
Jõgeva vald annab igal
aastal välja kuni viis õpilasstipendiumi. Kandideerida
saavad rahvastikuregistri
järgselt Jõgeva vallas elavad
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses esimese õppeaasta läbinud õpilased.
Stipendiumi eesmärk on
ergutada Jõgeva valla õppureid saavutama häid tulemusi õpingutes, loometöös,
huvihariduses ja huvitegevuses ning osalema aktiivselt
Jõgeva valla elus.
Lisainfo: www.jõgeva.ee
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Jõgeva vald tunnustas Kuremaa lossis kiituskirja ja medaliga lõpetanud õpilasi

Vooremaa poolmaraton – „gurmeejooks“ sisult ja vormilt

26. augustil tunnustati Kuremaa
mõisa peahoones Jõgeva valla paremaid koolilõpetajaid. Vastuvõtule,
mis koroonaviiruse leviku tõttu
tavapärase juuni pealt augustisse
lükati, olid kutsutud 31 noort, kes
lõpetasid tänavu põhikooli kiituskirjaga või gümnaasiumi medaliga.
Pidulikule sündmusele olid oodatud ka nende vanemad.
Valla suurima kooli, Jõgeva
põhikooli lõpetas kiituskirjaga 15
noort, C. R. Jakobsoni nimelises
Torma põhikoolis oli kiituskirja
saajaid kolm ning Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumis kaks.
Gümnaasiumilõpu medaleid tuli
Jõgeva valda 11: viis kuldset ja kuus
hõbedast. Jõgevamaa gümnaasiumi
lõpetas kuldmedaliga kolm ja hõbemedaliga viis noort, Palamuse gümnaasiumi kuldmedaliga üks õpilane
ja Jõgeva täiskasvanute keskkooli
hõbemedaliga üks õpilane. Üks
Jõgeva valla noor omandas kuldmedali Tartu Tamme gümnaasiumis õppides. Jõgeva vald tunnustab
paremaid koolilõpetajaid ka rahaliselt. Kiitusega põhikooli lõpetanud
saavad 100 euro, kuldmedaliga
gümnaasiumi lõpetanud 400 euro
ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud 200 euro suuruse preemia.
„Edukalt kooli lõpetanute arv
näitab, et vallas väärtustatakse
haridust. Aga häid õppetulemusi
poleks, kui teil poleks armastavat
kodu ja hoolivat kooli," ütles Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk

20. septembril toimuva
Vooremaa
poolmaratoni
osalejad saavad vallutada
Jõgevamaa kõrgeima tipu,
püüda uut isiklikku rekordit
ning loomulikult mekkida ka
"Jõgeva kollast".
Sel aastal juba neljandat korda
toimuv Vooremaa Poolmaraton
sai alguse kultuuriseltsi Vanaveski
poolt Jõgeva alevikus korraldatud Viie Silla Jooksust. Kohalik
jooksurahvas tundis 3,2-kilomeetrise distantsi kõrval aga
puudust pikemast proovilepanekust, nii otsustatigi 2017. aastal
korraldada samal ajal Vooremaa
Poolmaraton.

ning soovis, et koolilõpetajatel läheks elus kõik just nii, nagu nad
tahavad.
Vallavanem Tiit Lääne sõnas, et
koolitöös toovad edu keskendumine ja õiged valikud. Eriti tähtsaks
kujunesid need tänavu kevadel, kui
tuli distantsõpet praktiseerida. Nii
vallavanem kui ka volikogu esimees
soovisid noortele, et nad oma kodupaika ei unustaks.
Jõgeva põhikooli kiitusega
lõpetanud Nora Isakar tõdes, et
tema hea tunnistuse saamiseks
väga palju pingutama ei pidanud.
Ka iseseisva tööga eriolukorra ajal
tuli ta hästi toime. „Sel aastal lõppes üheksas klass pisut teisiti, kui
tavaliselt – ilma eksamiteta," märkis ta. Haridusteed jätkab Nora
Jõgevamaa gümnaasiumis.
Palamuse gümnaasiumi lõpetanud Merilii Jalg on medalite
võitmisega harjunud, ent senised
on ta välja teeninud põhiliselt kabelaua taga. Nüüd siis tuli kuldmedal ka heade õppetulemuste eest.
Septembrist alates on Merilii Tartu
ülikooli geenitehnoloogia tudeng.
Ta jätkab koos noorema õe Triinuga
ka kabetreeninguid ja soovib pääseda tuleval aastal Eestis toimuvatele
kabe maailmameistrivõistlustele.
Paremaid koolilõpetajaid ja
nende vanemaid naerutasid klounid Piip ja Tuut. Tehti ühispilti ja
söödi torti.

Õpetajate kokkusaamisel
tunnustati paremaid

Jõgevamaa aasta lasteaiaõpetaja on
Torma lasteaia liikumisõpetaja Ly Ant

Hetk maakonna õpetajate tunnustusürituselt. Pildil (vasakult) aasta tugispetsialist
Deili Matson, aasta klassijuhataja Tiina Kull, haridus- ja teadusminister Mailis Reps,
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne, aasta huvialaõpetaja Kristel Saar, aasta kutseõpetaja
Evelin Saarva ja aasta koolijuht Haana Zuba-Reinsalu. FOTO: RIINA MÄGI
Jõgeva kultuurikeskuses 25.
augustil toimunud maakonna
õpetajate kokkusaamisel peeti
uue kooliaasta eelset nõu, kuulati huvitavaid ettekandeid ning
tunnustati tublimaid. Maakonna
aasta õpetajaid õnnitlesid ning
andsid üle tänumeened haridusja teadusminister Mailis Reps
ning Jõgeva vallavanem Tiit
Lääne. Hea meel on märkida, et
kümnest tunnustatust viis olid
Jõgeva vallast.
Jõgevamaa aasta klassijuhataja tiitli pälvis Jõgeva põhikooli
ajalooõpetaja Tiina Kull, kes on
suutnud tekitada oma klassis tunde, et kõik lapsed on võrdsed ja
väärtuslikud just sellisena, nagu
nad on. Aasta kutseõpetaja tiitli
omanikuks sai Luua metsanduskooli õpetaja Evelin Saarva, kes
annab oma teadmisi taimede
maailmast huvitavalt edasi ning
kasutab õppetöös ära kõik digitehnoloogia võimalused. Aasta
huvialaõpetajana tunnustati
tantsustuudio Cestants tantsuõpetajat Kristel Saart, kes annab

RIINA MÄGI

Jõgeva valla koolide parimad lõpetajad kogunesid koos vallajuhtidega ühispildile. FOTO: RIINA MÄGI

oma õpilastele võimaluse improviseerida, olla loominguline.
Aasta tugispetsialisti tiitli pälvis
Vaimastvere Kooli eripedagoog
Deili Matson, kes leiab ka kõige
keerukamatele probleemidele
lahenduse ning omab suurt rolli
koolis õppivate uussisserändajate
laste õpetamisel. Aasta koolijuhi
tiitel läks Luua metsanduskooli direktorile Haana Zuba-Reinsalule,
kes on kujundanud oma koolist
rahvusvaheliselt tuntud ning teistest eristuva kompetentsikeskuse.
Tiitleid jätkus ka Jõgeva
vallast väljapoole. Jõgevamaa
aasta klassiõpetajaks tunnistati Põltsamaa ühisgümnaasiumi
klassiõpetaja Aili Lomp, aasta
põhikooli aineõpetajaks Adavere
põhikooli õpetaja Merle Karuks
ja aasta gümnaasiumi aineõpetajaks Tarvo Talvistu. Aasta haridusteona tunnustati Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi projekti
„Õppimine tunnis virtuaalreaalsuse abil“ ning aasta hariduse
sõbrana Riigimetsa Majandamise
Keskust.

Külas olnud ministrilt said
Jõgevamaa õpetajad ja koolijuhid
head nõu, kuidas alustada kooliaastat võimalikul tavapärasel
viisil vaatamata sellele, et koroonaviirus päriselt taandunud pole.
Vallavanem Tiit Lääne soovis
maakonna õpetajatele sihikindlust, pikka närvi ja vastupidamist.
Õpetajate kokkusaamisel
kuulatud ettekanded käsitlesid
virtuaalreaalsuse kasutamist
õppetundides (Rainer Tõnnis ja
Hendrik Sikk), õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulekut koroonakriisi aegses kaugõppes (Tallinna ülikooli teadur
Maria Erss) ning distants- õpet
Üleilmakooli ja Vormsi kooli näitel (Üleilmakooli õpetaja Kadi
Kivilo).
Maakonna õpetajate kooliaasta eelse kokkusaamise korraldas
MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus
Paus ning seda toetas Jõgeva
vallavalitsus.
RIINA MÄGI

28. augustil peeti Palamuse lasteaias Jõgevamaa lasteaedade
õpetajate metoodikapäeva, tänati tublisid lasteaednikke, tervitati uusi kolleege ning anti üle
Jõgevamaa aasta lasteaiaõpetaja
2020 tiitel.
Tänavune Jõgevamaa aasta
lasteaiaõpetaja on C. R. Jakobsoni
nimelise Torma põhikooli lasteaia liikumisõpetaja Ly Ant.
Tunnustuse andsid õpetajale üle
Jõgeva valla abivallavanem Aive
Tamm ning Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Helle Kajaste. Õpetaja
Ly oli ootamatust tunnustusest
meeldivalt üllatunud. „Ma polnud selleks üldse valmis. Kui tutvustav jutt lõpu poole jõudis, hakkasin juba mõistma,“ tunnistas ta.
Aasta lasteaiaõpetaja sõnul on see
tema esimene suur tunnustus.
Tiitel tuli märgilisel kuupäeval,
just 28. augustil viis aastat tagasi
asus ta Tormasse tööle.
Lasteaiaõpetaja haridusega Ly

kutsumus on tants ja muusika. Nii
on ta oskuslikult ühendanud oma
töö ja hobi ning end selles valdkonnas täiendanud. Kolleegid
iseloomustavad teda aktiivse,
põhjaliku, uuendusmeelse ja õppimishimulise õpetajana, kellele
on tähtsad liikumine, looduslähedus, muusika ja Eesti rahvapärand. Õpetaja Ly liikumismängud
ja -harjutused annavad igale lapsele eduelamuse ning võimaluse
oma loovuse näitamiseks ja arendamiseks. „Õpetaja peab olema
loominguline. Last ei saa suruda
enda raamidesse. Kõige parema
tulemuse saab õpetades siis, kui
laps ise oma tegevusega annab
õpetajale idee ja mõtte, kuidas
tundi läbi viia,“ rääkis ta. Ly meelitab lapsi liikuma loovtantsuga.
„Seal pole õiget ega valet, vaid
kõik, mis laps teeb, on õige," selgitas õpetaja. Lapsed õpivad Ly
juhendamisel juba sõimerühmast
alates oma keha ja vaimu tunnetama. Lisaks lasteaiale on ta Torma

C. R. Jakobsoni nimelise Torma põhikooli direktor Heiki
Sildnik ja aasta lasteaiaõpetaja Ly Ant. FOTO: MARGE TASUR

koolis rahvatantsuringi ning
Voorel naisrühma juhendaja. Ise
tantsib Ly naisrahvatantsurühmas Sirtsuline. Liikumisõpetaja
sõnul on meeldiv näha töö tulemusi, kui lapsed lähevad välja
esinema. Tantsu- ja võimlemispidudel on osaletud maakonnas ja
väljaspoolgi. Õpetaja Ly sütitavat
liikumisrõõmu jagub kodudessegi. Südamenädalal korraldatud
tegevused ning liikumisvõistlus
„Sinu sammud loevad“ on kujunenud rühmade ja vanemate seas
tõeliselt populaarseks.
C. R. Jakobsoni nimelise
Torma põhikooli direktor Heiki
Sildnik sõnas, et Ly teeb oma
tööd südamega. „Näen, et õpetaja naudib oma tööd. Isegi siis,
kui ta räägib, et on väsinud, Ly
silmad säravad ning ta on õnnelik
ja naerab,“ sõnas Sildnik.
Tormakate liikumishasardist
said aimu ka kõik metoodikapäeval viibinud lasteaednikud.
Sõnaga „vau“ kirjeldatud etteastes nägi kantritantsu, näitemängu
ning kuulis kingakontsade kõbinat džembe rütmide saatel.
Tänukirjadega tunnustati Adavere, Avinurme, Jõgeva,
Põltsamaa, Torma, Laiuse ja
Voore lasteaedade õpetajaid
aastate pikkuse töö, innustavate algatuste jm eest. Pärast tunnustuse üleandmist jätkus metoodikapäev näitleja ja lavastaja
Andres Dvinjaninovi koolitusega,
kus räägiti õpetajast kui näitlejast
ning näitlejast kui õpetajate õpetajast. Palamuse lasteaia õppealajuhataja Amino Põldaru jagas
kolleegidega muljeid Palamuse
lasteaia õpetajate külaskäigust
ühte Berliini lasteaeda.
JVT

Põnev ja kiire rada
Korraldajate eesmärk oli teha
huvitav rada, mida oleks nauditav joosta, varasemate osalejate
tagasiside põhjal on see ka igati
õnnestunud. Sügisestes värvides Vooremaal kulgevat trassi
on peetud ka kauneimaks Eestis.
Samas, kui suuta ilu silmitsemisega piiri pidada, võimaldab huvitav rada joosta suhteliselt kiireid
aegu. 2019. aastal võitis Rauno
Laumets ajaga 1:12.12.
Start antakse pea kuninglikult,
Kuremaa lossitrepi eest. Rada
kulgeb mööda Kuremaa järvest,
vanast tuuleveskist, läbi terviseradade jõutakse Laiuse kiriku
ning Vooremaa kõrgeima tipu Laiuse vooreni.
Midagi on vaadata igal sammul, tähelepanuväärsed kohad
on läbi raja ka tähistatud. Lisaks
juba eelnimetatutele möödutakse
Eesti külmarekordi mõõtmiskohast ning armastatud luuletaja
Betti Alveri majamuuseumist, kui
nimetada vaid mõned.
Võiks öelda, et jooks kulgeb
lausa ühe mõisniku juurest teiseni – osalejad saabuvad finišisse
läbi Jõgeva mõisahoonete kompleksi ja üle Pedja jõe. Medalid
riputatakse finišeerijatele kaela
Eesti Taimekasvatuse Instituudi
peamaja juures, kus asub ka
võistluskeskus.
"Jõgeva kollase" sünnikoht
Kõik on kuulnud "Jõgeva
kollasest", kuid pole siin kunagi käinud. Jõgeva alevik on läbi
aegade olnud Eesti sordiaretuse

Vooremaa poolmaratoni joostes saab imetleda kauneid vaateid.
keskuseks, kõik nimekamad
Eestis aretatud põllukultuuride
sordid pärinevad just siit.
Kogu korraldustiim on pärit
siitsamast, n-ö jooksuraja äärest.
Ühegi liikme jaoks pole tegemist
äriprojektiga, küll aga on kõigil
tuline soov oma kodukohas elu
sees hoida. Kõik, alates peakorraldajast kuni spordijoogijagajateni välja tegutsevad missioonitundest ja vabatahtlikkuse alusel,
sellele vaatamata aga suure
õhinaga.
Korraldustiim koosneb väga
erinevatest ja mitmekülgsetest
persoonidest. Näiteks on rajameister Mati Koppel endine
Eesti Taimekasvatuse Instituudi
direktor, kes omal ajal võitnud
medaleid EMV-l. Esimese 3 VPM
peakorraldaja Reine Koppel on
samuti sordiaretaja ja töötab täna
ETKI-s. Peakohtunik ja tänane
peakorraldaja Rainer Võsaste on
kehalise kasvatuse õpetaja. Raja
turvalisuse eest vastutab samuti kehalise ja riigikaitse õpetaja,
aktiivne kaitseliitlane leitnant
Viktor Nõmm. Selle aasta tiimis
on esindatud ka kohalik võim liitus vallavanem Tiit Lääne, keda
pigem küll spordiajaloolase ja ajakirjanikuna tuntakse.
Värvikaid tegelasi võib kohapeal askeldamas kohata veelgi.
VPM on kogukonnaprojekt,
kuhu panustavad mitmed kohalikud põnevate elualade esindajad.

Näiteks valmistas esimeste jooksude keraamilised medalid käsitööna kohalik kunstnik. 3. jooksu
medalid tagus välja kohalik sepp.
Toitlustajaks on sel aastal kohalik
Laut Resto.
Samas tuleb tõdeda – et asju
päriselt hästi teha, on hea, kui
suured väikestele õla alla panevad. Tänu meie suurtele sõpradele annab sellist auhinnaparaadi
Eesti võistlustel otsida – kolmele
kiiremale mehele ning naisele
on Estiko välja pannud rahalised
auhinnad, vanusegrupi võitjatele on kellad Goldtime poolt, Nike
annab kõigi osalejate vahel loosimiseks kolm paari Pegasus 37
jooksutosse.
Hea tagasiside lööb
aleviku kihama
Tillukese aleviku jaoks on
300+ jooksusõpra ja kaasaelajat elevust külvav suursündmus,
seda enam, et külalised siiani
vooremaalaste kodukandi kohta vaid positiivset tagasisidet
on andnud. Külakesele omaselt
jõuab kiitus korraldajateni tihti
suust suhu, kohe pärast jooksu. Statistikausku inimestele
võib aga uhkusega teatada, et
kõik 79 eelmisel aastal jooksule tagasisidet andnud inimesed
ütlesid, et osalevad tulevikus
uuesti. Koondhindeks sai jooks
9,62, kusjuures stardi- ja finišiteenindust hinnati koguni 9,73

FOTO: ERAKOGU

vääriliseks.
Jooks tõelisele nautlejale
Loomulikult on korraldajate
soov jõuda iga aastaga üha rohkemate jooksusõpradeni, samas
jäädes ikkagi „gurmeejooksuks“
nii sisult kui vormilt. Hea teenindus ning eeskujulik korraldus jäävad märksõnadeks, mille arvelt
järeleandmisi ei tehta. Just oma
väiksuse tõttu hinnatakse kõrgelt
iga osalejat ning korraldustiimi
missiooniks on, et kõik raja läbijad kogeksid ei rohkemat ega
vähemat kui oma elu parim jooks.
Vilunud jooksja juba teab –
Eesti võistluskalender on isegi
praegusel segasel ajal ääreni täis.
Igal aastal peab leidma midagi,
mis võimaldaks eristuda suurtest
jooksudest ja tooks sportijaid ka
Vooremaale. Selle aasta veidi
kiiksuga uuendus on traditsioonilise supi asemel sportlastele
pakutav puder, mis valmistatud
kohalikust toorainest kõige otsesemas mõttes – loomulikult
"Jõgeva kollasest". Jooksjad isegi
mööduvad neist põldudest, millelt pudrukartul üles võetud on!
Registreer i
Vooremaa
Poolmaratonile: www.vooremaamaraton.ee
VOOREMAA POOLMARATONI
MEESKOND

Liepa lasteaia töötajad käisid Palamuse
sõprade juures kogemusi vahetamas
Lätis Priekuli vallas asuva Liepa lasteaia Saulite (eesti keeles
„Päikseke") õpetajad ning töötajad käisid augusti lõpus Palamuse sõpradel külas. Kahe lasteaia
vahel toimib tõhus koostöö juba
18 aastat. Jagatakse teadmisi,
vahetatakse kogemusi ja oskusi
ning koos on korraldatud lasteaia
töötajatele rahvusvahelisi konverentse.
Liepa lasteaia juhataja Elia
Latko sõnas, et üheltpoolt ollakse kolleegid, ent teisalt on kahe
lasteaia töötajad saanud nende
aastatega sõpradeks, kellega on
koos meeldiv õppida. Palamusele oli saabunud 16 Liepa lasteaia
töötajat. Igast rühmast üks õpetaja, lisaks sotsiaalpedagoog, eripedagoog, lasteaia juhataja asetäitja
ning majandustöötaja.
Palamuse lasteaia Nukitsamees direktor Marika Merusk
rääkis, et sel korral külastasid
nad Põlva valla lasteaedu. Tutvuti lasteaedadega Põlvas, Moostes

Õppurid jälgisid töötoas hoolega Amino Põldaru
näpunäiteid. FOTO: MARGE TASUR
ja Rosmal. Liepa lasteaednikele
pakkus suurt huvi Johannese kool
ja lasteaed Rosmal, kus õppekava
tugineb waldorfpedagoogikale.
Seal said haridustöötajad kätt
proovida mesilasvahaga meisterdamise töötoas. Kuna Palamuse
lasteaia õppealajuhataja Amino
Põldaru on mesinik, oli mesilasvaha omast käest võtta.
Amino Põldaru juhendamisel

tegid Liepa lasteaednikud lähemalt tutvust ka guaššmaali tehnikatega. Läti sõbrad ammutasid
värskeid ja rõõmsaid ideid lastega
maalimiseks. Ühe näitena võib
pintslid hetkeks unustada ning
appi võtta sõrmed. Õpetaja Amino selgitas õppuritele, et sõrmedega tunnetab laps nii värvi kui
vormi ning ta saab minna nii-öelda töö sisse. Lisaks ei ole maali-

mine asi omaette, vaid selle kaudu saab jutustada lugusid. Liepa
lasteaia juhataja Elia Latko ütles,
et nad ootasid Amino Põldaru
õpitoas osalemist, sest tema tunnid on haaravad, põnevad ning
kergesti mõistetavad ja sealt saab
häid nippe lastega töötamiseks.
Elia Latko rääkis, et lisaks pikaaegsele koostööle alushariduse
valdkonnas on nii Liepal kui Palamusel sarnaseid jooni. „Palamusel on kirjanik Oskar Luts, meil
aga luuletaja Eduards Veidenbaums. Mõlemal kirjanduse suurkujul on oma muuseumid ning neid
mehi võib pidada kaasaegseteks,"
tõi lasteaia juhataja huvitava kokkupuutepunkti välja.
Läti sõpru tervitas abivallavanem Aive Tamm. Ühtlasi peeti
plaani, et kui koroonaviirus lubab, minnakse sügisel omakorda
Liepasse sealse haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga tutvuma.
JVT

Jõgeva vald tuli
omavalitsuste
suvemängudel viiendaks
Jõgeva vald saavutas 45. Eesti
omavalitsuste suvemängudel,
mis toimusid 22. ja 23. augustil
Paides, suurte valdade arvestuses
5. koha.
Korraldajate sõnul oli seekord
tegemist ühtede võimsamate suvemängudega nii osalejate arvu
kui ka tulemuste põhjal. Mõõtu
võtsid nii mitmedki tipptegijad ja
purustati rekordeid. Seda enam
on põhjust uhkust tunda meie
valla väga kõrge koha üle.
Jõgeva vald tegi kaasa kümnel
alal: kergejõustikus, mälumängus, kettagolfis, köieveos, jalgrattakrossis, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, tennises, petankis ja
juhtide võistlusel, kus valla au oli
kaitsmas vallavanem Tiit Lääne.
Kuldmedali saavutas Hillar
Vaino odaviskes tulemusega
50.54 meetrit ning kettagolfis tegi
Rome-Andro Moora kullaväärse
tulemuse. Rasmus Randoja tõi
koju kaks hõbemedalit: 1500
m (aeg 4.28,14) ja 3000 m
(10.25,37) jooksus. Hardi Perk
tõukas kuuli 11.11 meetrit ning
sai tasuks pronksmedali. Väga
tubli pronksikoha saavutasid ka
tennisistid Kuldar Lääne, Nelli
Sepp ja Kalmer Lain.
Napilt jäädi medalist ilma
köieveos (Aimar Allingu, Rain
Vaikmäe, Guldar Malm, Toomas
Olgo, Mattias Viljamaa, Tõnis

Jõgeva vallale tõi odaviskes
kuldmedali Hillar Vaino.
FOTO: KAILY MOONES
Metjer, Hardi Perk) ja mälumängus. Mälumängus jäi meie võistkonda medalikohast lahutama
vaid üks punkt. Kergejõustikus
saavutasid 4. koha Marii Maria
Alund kettaheites ja Liisbeth
Kallis kaugushüppes.
Jõgeva vald tänab kõiki mängudest osa võtnud sportlasi ja
nende treenereid! Sportlikku
vaimu ja jõudu edasi treenimisel,
sest uued mängud pole enam mägede taga!
KAILY MOONES,
sporditöö peaspetsialist

Vaimastvere Kool tervitab
uut õppeaastat
Suvi on märkamatult mööda
saanud ja käes on september oma
täies hiilguses. Kool ootas õpilasi
ja õpilased ootasid kooli. Viimane
tundub uskumatu? Ehk tõesti, kuid just nii see Vaimastvere
Koolis on.
Vaimastvere Kool on väike
kool Jõgeva vallas, kus õpivad
koos õpilased mitmest Eesti paigust. See ei ole koht, mida võiks
kutsuda lihtsalt kooliks, paljude
õpilaste jaoks on see midagi palju enamat. See on koht, kus neist
hoolitakse, koht, kus neisse usutakse ning koht, kus neil on hea
ja turvaline olla – see on kodu!
Oleme arvamusel, et kool ei
tohiks olla ainult raamatutarkuste päheajamise koht. Elus on
palju olulisemat, mida meie õpetajatena soovime õpilastele edasi
anda. Soovime, et nad teeksid vahet heal ja halval, et nad oskaksid
rõõmu tunda väikestest asjadest
ning märkaksid inimesi enda ümber. Soovime, et neist kasvaksid
head inimesed, soovime, et nende
väärtushinnangud oleksid paigas,
et nad oleksid enesekindlad, avatud ja ettevõtlikud. See on see,
mille nimel iga päev ja igas õppetunnis pingutame.
Lähtudes eelnevast on õppeaasta meie 1.–4. klassi õpilastele varasemast veidi teistsugune.
Kes on vähegi meie väikese kooli
tegemistega juba kursis, teab, et
oleme tegelikult ka senini alati
püüdnud lastele pakkuda lisaks
traditsioonilisele õppetööle võimalikult palju muid toredaid ja
silmaringi avardavaid lisategevusi. Uuest õppeaastast oleme aga
õppetööd planeerides keskendunud veel rohkem projektipõhise õppe elementidele, muutes

sellega õppimise õpilase jaoks
veel praktilisemaks ning elulähedasemaks. Ikka selleks, et koolis
käimine pakuks jätkuvalt pidevat
avastamisrõõmu, innustaks mõtlema ja katsetama.
Õppimine ON noore inimese töö. Me kõik soovime, et töö
pakuks meile piisaval määral väljakutseid, tunnustust ja
enesearengut. Nii ka õpilased.
Algklassiõpetajatena teeme me
omaltpoolt kõik, et laps tuleks
kooli sära silmis ning mis peamine, et see sära ei kustuks ka kooliaasta vältel!
Toredat, teadmisterohket ning
avastamisrõõmu täis uut õppeaastat meile kõigile!
Vaimastvere Kooli õpetajad
DEILI JA KERLI
PS! Jälgi meie tegemisi ka Vaimastvere Kooli
Facebooki lehel!
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Teemant- ja hõbeleeripüha EELK Torma Maarja koguduses

FOTO: TALVI SILDMA

16. augustil toimus EELK Torma
Maarja koguduses teemant- ja
hõbeleeripüha jumalateenistus.
Teemantleeri tuli koguduse liige,
kelle leeriõnnistamine toimus
seitsekümmend aastat tagasi,
9. juulil 1950. a. õpetaja Edgar
Hargi (koguduse õpetaja 1946–
1954) poolt. Selles leerigrupis
oli tol hetkel nelikümmend viis
inimest. Hõbeleeri tulid need,
kelle leeriõnnistamine toimus
kakskümmend viis aastat tagasi,
24. septembril 1995. a. õpetaja
Urmas Orase (koguduse õpetaja
1995–1997) poolt.
16. augustil toimunud teemant- ja hõbeleeripüha jumalateenistusel jutlustas ja teenis
kaasa EELK Palamuse Püha
Bartholomeuse koguduse õpetaja ja Tartu Hooldekodu kaplan
Urmas Oras. Leeri mälestuspäeval

õnnistasid leerilapsi õpetaja
Urmas Oras ja koguduse õpetaja
Mehis Pupart. Üheskoos mälestati neid 1950. a. leerilapsi, kes on
juba lahkunud. Jumalateenistusel
saatsid koraale koguduse organist Katrin Puusepp ja Torma
Puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel. Puhkpilliorkester mängis
ka kirikuaias leerilaste ja õpetajate pidulikul kirikusse sisenemisel
ja sealt väljumisel.
Peale jumalateenistust oli leerilaste õnnitlemine ning seejärel
toimus pastoraadis koosviibimine
kohvilauas, kus leerilapsed koos
õpetaja Urmas Orasega meenutasid endisi aegu. Oli päikesepaisteline ja kaunis päev.
MEHIS PUPART,
EELK Torma Maarja
koguduse õpetaja

Kiire internet uueks normaalsuseks
Tervet maailma ja Eestit tabanud koroonakriis ja selle erineva
rangusastmega kogunemis- ja
liikumiskeelud näitavad ilmekalt, et meie ellu on tulnud uus
normaalsus.
Igal majapidamisel peab
igapäevatoimingute mugavaks
teostamiseks tagataskus olema
kvaliteetne fiiberoptiline interneti püsiühendus. See aitab ka
kõige keerulisematel aegadel
meid ümbritseva uudisruumiga
kursis olla, tagab vajadusel muredevaba kaugõppe, töö tegijate
jaoks samaväärse või isegi parema interneti püsiühenduse kui
kontoris. Ja muidugi aitab suhelda töökaaslaste, lähedaste ning
sõpradega.
Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineutraalse interneti- ja televõrgu ehitamist, mis lahendab väljaspool
suuri linnu olevate majapidamiste internetiühenduse puudumist
või parendab märkimisväärselt
seniseid võimalusi.
Meil on hea meel teada anda,
et projekteerimine võrgu väl-

jaehitamiseks on valmis saanud
Jõgeva vallas, Torma ja Sadala
alevikus ning nüüdsest on võimalik sealsetel elanikel sõlmida
liitumislepinguid. Kõik vajalikud
toimingud saab iseseisvalt ära
teha Elektrilevi kodulehel www.
elektrilevi.ee/kiireinternet
Piirkonnas loome kiire internetiga liitumise võimekuse
enam kui 170 aadressile.
Eramajade puhul toome trassi väljaehitamisel sidekaabli üldjuhul maja või kinnistu piirile,
kas õhuliini või maa-aluse kaabliga. Riigitoetusega aadressidele pakume esimesel kahel kuul
kestval liitumisperioodil tasuta
kaabli tuppa toomist. Sidetaristuga liitumise kogukuluks on
sel juhul ühekordne liitumistasu
199 eurot. Iseteeninduses liitumislepingu sõlmimisel kuvatakse teile ka eeldatav tööde valmimise tähtaeg.
Kortermajade puhul on oluline ligikaudu poolte korterite
liitumislepingute
olemasolu,
vastasel juhul kallist ja keerulist
kinnistusisest sidevõrku rajama

Kodanikuühendused
saavad sügisvoorus
KOPist toetust taotleda

MAIT RAHI,
Elektrilevi uute
teenuste projektijuht

11.-13.09.2020
Kuremaa
lossis

Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500
eurot ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Taotlus
koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee
hiljemalt 1. oktoobriks 2020 kella 16.30. Programmi määrus
ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel www.jaek.
ee/sugisvoor-2020

Info: jogevakabeklubi.ee

Vanad patareid ja akud käivad
kogumiskohta! Leia enda lähim
kuhuviia.ee

Suurjäätmete kogumisring 2020 september
Jõgeva vallavalitsus korraldab Jõgeva valla kodumajapidamistes
tekkinud suurjäätmete kogumisringi. Suurjäätmeid (mööbel (lauad,
toolid, kapid, diivanid, aiamööbel jms), vaip, kardinapuud, madratsid, vann, jalgratas, lapsevanker jms) võetakse tasuta vastu ainult
eraisikutelt.
Suurjäätmetena ei käsitleta ja ei võeta vastu ehitusjäätmeid,
aknaid, uksi, suuremõõtmelisi probleemtooteid nagu autoromud ja
nende osad (sh rehvid), elektri- ja elektroonikaseadmed või nende
osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne) ning
ohtlikud jäätmed.
Suurjäätmeid võetakse kogumisringi käigus vastu kuni 3 m3 ühe
elaniku kohta. Võta kaasa vabas vormis eelnevalt täidetud taotlus,
milles on kirjas: nimi, kontaktandmed, tekkekoha aadress ja jäätmete kogus (m3). Jäätmete kogust kontrollib vastuvõtja üle.
Vastu ei võeta:
1. mittevastavaid jäätmeid, sh elektroonikat, rehve, plasti, ohtlikke
jäätmeid jne;
2. kui tuuakse rohkem kui etteantud kogus, keeldub vastuvõtja
suurjäätmete vastuvõtmisest mahus, mis ületab 3 m3 ühe inimese kohta kui piirkogust üle anda soovival eraisikul puudub teise
eraisiku kirjalik volitus.

Mahu täitumisest teavitame valla kodulehe ja sotsiaalmeedia lehe
kaudu. Palun kontrollige enne kogumiskohta minekut vallalehelt või sotsiaalmeedia lehelt, kas kogumisring toimub või mitte.

Kogumisringide aeg ja peatumiskoht:

09.00–12.00

Saduküla (Mõisavahe tee 4 ja Mõisavahe tee 10 vahel asuval teel)

14.00–17.00

Vägeva jaama parklas

09.00–12.00

Torma alevikus Tartu mnt 1 (parkla)

14.00–17.00

Kudina poe parklas

09.00–12.00

Sadala jäätmekogumiskoha juures

14.00–17.00

Kaude kortermajade juures

09.00–12.00

Tõikvere jäätmekogumispunkti juures

14.00–17.00

Kaarepere kortermajade vahel

09.00–12.00

Luua kaupluse ees

14.00–17.00

Painküla kortermajade juures

12.09

13.09

19.09

20.09
Kogumiskohta suurjäätmete toomiseks peab elanik leidma ise
transpordi ja paigaldama konteinerisse. Eelnevalt ja võimalusel lammutada kapid lahti.
Eriti oluline info!
Planeeritud on 10 kogumisringi. Kogumisringid algavad Jõgeva
linna jäätmejaamast ning jäätmekogumiskohtadest kaugematest
asulatest. Vedaja peab iga kogumisringi järel koguste üle arvestust.
Kui lepingus sätestatud rahaline maht saab kaetud enne kõikide kogumispunktide külastamist, lõpetatakse kogumisringid.

26.09

Kontakt: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, tel 776 6509, e-post:
taimi.eesmae@jogeva.ee

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega
panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu,
kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike
teenuste pakkumisse.

Patakas
p le
prügi

Keskkonnaministeerium korraldab ajavahemikus 07.–20.09.2020 patarei- ja akukampaania. Kampaania eesmärk on suunata tähelepanu sellele, et patareid ning akud tuleb pärast kasutamist koguda liigiti ja viia
poodides olevatesse kogumiskastidesse, Jõgeva linna jäätmejaama ning
Vaimastvere, Palamuse ja Laiuse jäätmekogumiskohtadesse.
Olulisem eesmärk on mõista patarei- ja akujäätmete liigiti kogumise vajadust ning kuhu saab patarei- ja akujäätmed viia. Läbi selle saab
edendada ringmajandust ja suunata võimalikult palju materjale ringlusesse. Oluline on iga inimese kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured.

Võistluste avamine kell 11:30
Võistluste algus kell 11:45
Finaalide algus kell 17:00
Korraldajad EML ja Jõgeva Ramm

EESTI MAADLUSLIIT

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab kohaliku
omaalgatuse programmi (KOP) 2020 sügisvooru maakonna
kodanikuühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.
kurvits@jaek.ee.

kuud) liitumistasu 199 eurot.
Võrguga liitunud kliendi
jaoks on hilisem operaatori valik vaba ehk teenusepakkujaks
saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa
või mõni teine turuosaline. Kiire
internet jõuab teieni pärast operaatoriga lepingu sõlmimist ning
vajalike tehniliste toimingute
teostamist.

JÕGEVA SPORDIKESKUSES
VIRTUS
12. SEPTEMBRIL 2020
(AIA tn 40)

Infopäev taotlejatele toimub 14. septembril kella 14–17
Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis, Aia tn 6, Jõgeva linnas.
Registreeri infopäevale!

ei hakata. Kui liitumisavaldusi
on piisavalt, sõlmib Elektrilevi
korteriühistuga koostöölepingu.
Seejärel korteripõhised liitumislepingud kinnitatakse ning
algab ehitus, mis lõpeb kaabli
paigaldamisega korteri sisse,
välisukse vahetusse lähedusse.
Liitumistasu tuleb kortermajade
klientidel tasuda alles meiepoolse kinnituse järgselt, et asume
kindlalt ehitama.
Ka kortermajades on esmase liitumistähtaja perioodil (2
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KREEKA-ROOMA MAADLUS
-60 , -67 , -72, -77 , -82 , -87, -97 ja -130 kg

Korraldaja Jõgeva Kabeklubi
Toetajad:

VABAMAADLUS
-61, -65, -70, -74, -79, -86, -97, -125 kg
NAISTEMAADLUS
- 50, - 53, -57, - 62, -68, -76 kg

Pealtvaatamine

T A Osalevad
S U TA

Epp Mäe ja Heiki Nabi

Kaalumine 12.09.2020.a. 9:00-10:00
Kujundus ja trükk
www.sarkasport.ee

SÄRKA
EESTI MAADLUSLIIT

SPORT
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Sündmused Jõgeva vallas
ETENDUS, KINO
11.09 kell 18, 16.09 kell 19.30 põnevusfilm „Tenet“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme
sooduspilet 2 €.
16.09 kell 17.30 animafilm „Trollid“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
17.09 kell 18 filmiõhtu Palamuse muuseumis: Eesti elu kümnendid
eesti filmis „Ideaalmaastik“
18.09 kell 17.30 animafilm „Ella Bella Bingo“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
18., 23.09 kell 19.30 draama „Armastusega Itaaliast“. Pääse 3,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
22.09 kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus „Vahtramäe Emil“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 9 €.
29.09 kell 19 Andres Dvinjaninovi monokomöödia „Vanuse viiskümmend varjundit“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 15/17 €.
MUUSIKA
12.09 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert „Kaunimad
lemmiklaulud me elus“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 20/23 €.
13.09 kell 15 vanavanemate päeva kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb Jüri Homenja. Pääse: 5 €.
21.09 kell 19 Kontsert „Granada“ (Prantsusmaa) Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerib duett Prantsusmaalt: Remy Poulakis (tenor,
akordion) ja Sarah Laulan (alt). Kõlab Lõuna-Ameerika muusika.
Pääse: 10/8 €.
26.09 kell 19 Anna Raudkatsile pühendatud Torma XV rahvapidu
Torma rahvamajas
RAAMATUKOGUD
15.09 kell 16.30 Vaimastvere raamatukogus külas kirjanik ja luuletaja Anneli Lamp
17.09 kell 12 kohtub Siimusti raamatukogus lugejatega kirjanik
Urve Tinnuri ja tutvustab oma loomingut
30.09 kell 13 kohtuvad Siimusti raamatukogus lugejatega Helga
ja Enn Nõu. Helga Nõu, 2019. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia saaja, maalis Siimusti raamatukogu
jaoks maali ning kingib kunstitöö nüüd raamatukogule. Samas tutvustab kirjanikest abielupaar oma viimasel ajal ilmunud loomingut.
LAAT
19.09 kell 10 sügiskeskus Palamuse avamine ja nunnunäitus laululava pargis (halva ilma korral rahvamajas)
VARIA
12.09 kell 11 Vaiga Kassinurme muinaslinnus 1000 aastapäevaüritus Kassinurmes
17.09 kell 11 Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev Jõgeval Ristiku 3 Puuetega Inimeste Kojas
18.–19.09 Eesti künnimeistrivõistlused Kuremaal
SPORT
11.–13.09 Baltic Cup 2020 64-r kabes Kuremaa lossis
12.09 kell 11.30 Eesti meistrivõistlused maadluses Jõgeva spordikeskuses Virtus. Osalevad Epp Mäe ja Heiki Nabi.
17.09 kell 15 Jõgeva valla laste jooksu seeriavõistluse etapp Kuremaal (korraldaja Andres Lippur)
19.09 kell 12 sangpommivõistlus Tootsi Kivi Palamuse gümnaasiumis
20.09 kell 12 IV Vooremaa poolmaraton stardiga Kuremaalt. Info:
www.vooremaamaraton.ee
20.09 kell 11 XIII mihklipäeva viie silla jooks Jõgeva alevikus
23.09 kell 14 heategevuslik teatejooks Jõgeva kesklinnas. Osalevad
Jõgevamaa koolide 5.–9. klasside õpilaste võistkonnad.
Septembris E ja R kell 16–17 JJ Street tantsukooli tasuta hip-hop
näidistreeningud Jõgeva põhikooli aulas (Piiri 1)
30.09 kell 15 Jõgeva valla laste jooksu seeriavõistluse etapp Laiusel
(korraldaja Vallo Väljaots)
30.09 kell 18 Palamuse tõukerattasprint 2020 Palamuse lasteaia
esisel tänaval
KOGUDUSED
6., 13., 20. ja 27.09 jumalateenistused EELK Torma Maarja koguduses
12.09 kell 13 Trio Armonia kontsert Jõgeva kiriklas
13., 20.09 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses
27.09 kell 12 avatakse EELK Jõgeva koguduse uue kiriku torn, kell
13 algab Tanel Padari kontsert
NÄITUSED
19.–25.09 nunnunäitus Palamuse rahvamajas
31.08–30.09 humoorikate piltide fotonäitus Johannes Haavalt Jõgeva linnaraamatukogus
01.–30.09 Mees valgel hobusel: Peeter Tooming Jõgeva kultuurikeskuses
01.–29.09 Natalja ja Sergei Tumanovi näitus „Peipsimaa kultuuripärand läbi käsitöö“ Palamuse muuseumis
09.08–30.09 raamatukogu töötajate kohvitasside väljapanek „Kohvitassid ajast aega“ Jõgeva linnaraamatukogus
04.06–30.09 näitus Eesti rahvatantsu emast Anna Raudkatsist
„Kanname südames Tuljaku tuld“ Torma rahvamajas
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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27. septembril 2020 avatakse EELK Jõgeva koguduse uue kiriku
torn Väike-Turu 2A, Jõgeval.
Kell 12 avab torni piiskop Joel Luhamets. Järgnevad tänukõned
ja sõnavõtud. Torni avamisel teeb muusikat naisansambel.
Kell 13–14 Tanel Padari kontsert. Pärast kontserti on võimalus
tutvuda torni ja vaateplatvormiga.
Tere tulemast osa võtma!
Soovijatel on võimalik soetada nimelisi trepiastmeid. Palume
eelnevalt täpsustada astme torni number, vältimaks võimalikke
samade numbrite mitmekordset broneerimist.
Kontakt: jogeva@eelk.ee
Konto: EE601010220239609220 (selgitusse: nimi, soovitud
trepiastme number)
(trepiastme hind eraisikud – 300 €, firmad ja asutused – 500 €)

MTÜ Jõgeva meeskoor Mehis alustab
oma 45. tegevusaastat Jõgeva
muusikakooli aulas 23. septembril
2020 kell 19.00, millest palun kõikidel
kooriliikmetel osa võtta.
Ootame väga uusi lauluhuvilisi meeslauljaid kõikidesse häälerühmadesse koori tegevusega liituma.
Koori juhatuse esimees Heino Ilves

ARUKATE AKADEEMIA OOTAB KÕIKI ENDISI JA UUSI
KUULAJAID KOLMAPÄEVAL, 23. SEPTEMBRIL KELL 11.30
JÕGEVA KULTUURIKESKUSESSE.
Arukate Akadeemia alustab oma kahekümnendat tegevusaastat.
Vestlusringis on Jõgeva Linnaraamatukogu direktori asetäitja Ene
Sööt, kes tutvustab uusi teoseid meie lugemislaual. Veel arutleme
edasiste plaanide üle ning tähistame sünnipäevi.
Pärast Arukate Akadeemia kokkusaamist toimub Jõgeva linna
pensionäride ühenduse aastakoosolek, millel kinnitatakse aruanded ja valitakse uus juhatus.

KONTSERT
Jõgeva kiriklas 12. septembril kell 13.00
TRIO ARMONIA
Kadri Ploompuu – orel
Oksana Sinkova – flööt
Alina Sakalouskaya – mandoliin

Esitamisele tulevad: G. Caccini, J. Oswald,
M. Marais, J.S. Bach, M. Tariverdiev, A.
Piazzolla
ANNETUSED KORRALDUSKULUDE
KATTEKS!

Registreerumine: kuni 18.09.2020
www.vanaveski.ee
Facebook: Mihklipäeva viie silla jooks
Info: tel 5333 7442 Eneli
Osalustasu täiskasvanutele 2€
(tasumine kohapeal sularahas)

Distantsid
200 m kuni 7aastased
1,1 km 8–12aastased
3,2 km 13aastased ja vanemad
Numbrite väljastamine 10.00-10.45

200 m jooksu start kell 11.00

Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
toimub neljapäeval, 17. septembril kell 11.00
Jõgeval Ristiku 3 Puuetega Inimeste Kojas.

Vaiga Kassinurme
muinaslinnus 1000
Aastapäevaüritus toimub 12. septembril 2020
kell 11-15 Kassinurmes Jõgevamaal
Linnuse ning linnuste ajaloost jutustab arheoloog ja
Tartu Ülikooli õppejõud Ain Mäesalu
Tantsulisi vahepalu esitab Jõgevahe Pere
Lõõtsa mängib Romet Allingu
Päeva juhib Kristjan Häggblom
Näidislahinguid ning muistseid tegemisi tutvustab Mõõgavõitlusselts
Toimuvad erinevad õpitoad:
Korvipunumise ning laastust kaunistuste õpituba (tasuline)
korraldab Avinurme Puiduait.
Toimub muistse käsitöö laat.
Avatud on näitus Kassinurme läbi aastakümnete.
Korraldaja: Jõgevamaa Metsaselts, info telefon: 5165817
e-post: ain.malm@erametsaliit.ee
Toetajad: Jõgeva Vallavalitsus ja Palamuse Metsaselts

Päevakorras olevad teemad:
• Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite
keskus KADRIMARDI Tallinnast
• Erinevatest kuuldeaparaatidest ja nende
sobivusest (lektor Vaegkuuljate liidust)
• Eesti Rahva Muuseumi kollektiivsest külastamisest
• Liikmemaksude tasumine
Ootame kõiki ühingu liikmeid ja ka neid, kes
sooviksid astuda ühingu liikmeks.
Meie ühine eesmärk – pikendame koos
tervena elatud eluaastaid.
KOHTUMISENI!
Urmas Vasemägi, juhatuse esimees 5345 7405.
Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite
keskusest KADRIMARDI 511 5340.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Anatoli Makarevitši foto

Taimo Kruus
Ain Villemsaar
Milvi Saar
Andrus Teras
Siim Martin Eskla
Harry Sander

26.04.1936–15.08.2020
03.01.1970–19.08.2020
25.05.1935–25.08.2020
18.11.1963–30.08.2020
01.07.2002–30.08.2020
09.09.1949–31.08.2020

