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Palamuse muuseum avab
pärast ligemale kaheaastast
rekonstrueerimis- ja ehitustöödest tingitud pausi 8. detsembril taas oma uksed. Ühe
maja asemel on muuseumil
nüüd kaks: uhiuus peamaja ja
renoveeritud vana kihelkonnakoolimaja. Avamisnädalavahetusel saavad huvilised
neid uudistada ja tutvuda ka
muuseumi pakutavate uute
programmidega.
Muuseumi peamaja ekspositsioon tutvustab Eesti kooliajalugu, rõhuga 19. sajandi
lõpu kihelkonnakoolidel.
„Me ei keskendu sugugi
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kõik tuli päris hästi välja. Järmevaip, kuhu lapsed on endale
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Möödunud esmaspäeval, 26. novembril, toimus Vaimastveres
rahvakoosolek. Vaimastvere kandi inimesed rääkisid vallajuhtidele,
mis neile oma piirkonnas muret teeb. Arutluse all olid teed, tänavad,
valgustus, viidad, prügimajandus, lagunevad ja ohtlikud hooned ning
bussiootepaviljonid.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo märkis, et omavalitsuste ühinemisest on möödunud aasta. „Oleme selle ajaga jalad alla saanud. Kui
neli omavalitsust liidetakse, siis paratamatult ei lähe kõik sujuvalt
samaviisi edasi,“ tõdes vallavanem ja avaldas lootust, et pikemas
perspektiivis haldusreform ennast siiski õigustab. Abivallavanem Arvo
Sakjas täheldas, et Vaimastvere on Jõgeva vallas ainuke piirkond, kus
on kool, lasteaed, raamatukogu, noortekeskus, õpilaskodu ja staadion
ühes kompleksis. „Endine vald on head tööd teinud ning kõik ühe
katuse alla toonud,“ sõnas ta.
Jõgeva vallavolikogu liige ning Vaimastvere kooli direktor Väino
Ling tõi välja, et kui probleeme tekib teedega, ei tea inimesed sageli,
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JõgeEndla küla elanik Lea Laasik kirjeldas, et talvine teehooldus on neil
va valla talvekeskuse jääst seaskulptuur kaalub terve tonni ja läks
nagu kilplase töö. Külateed lükatakse lahti, ent kui riigitee on siis
maksma 1500 eurot. Parki jääb see seniks, kuni ilm lubab.
alles lükkamata, ei pääse külast ikkagi välja. Kui oma küla noormees
JVT
läks ükskord riigiteed lükkama, taheti talle aga veel trahvigi teha.
„Vald peab riigiga kokkuleppe tegema. Siin käib õpilastransport ja
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katkised
Pärast
koosolekut uuris
abivallavanem Mati Kepp olukorda. „Vaimastvere ja Kärde bussipaviljonid koos maaga kuuluvad AS-ile Teede REV 2 (maanteeametile).
Nende hoolduse ja korrashoidu tagab samuti AS Teede REV 2. Lähiajal
parandab ettevõte bussipaviljoni lõhutud külgseina,“ selgitas Kepp.
Vaimastvere kandi elanike soovil on vallalehes info Jõgeva valla
teede ja tänavate talihooldusest ning kontaktid, kelle poole küsimustega pöörduda.

Jõgeva kultuurikeskuse pargis
rõõmustab lapsi lumelinn

“Tähetunnilt” tuli laureaaditiitel

Jõgeval peeti 23. ja 24. novembril Betti Alverile pühendatud
luulepäevi “Tähetund”. Peapreemia vääriliseks tunnistas žürii ehk
Akadeemia seekord Rakvere gümnaasiumi teatriansambli vaimuka
lavastusega “Sina pead kandma maailma”. Jõgeva gümnaasiumi
kooliteater Liblikapüüdja pälvis poeetilise lavastusega “Kuuldes
lindude laulu…” (stseeni sellest võib näha juuresoleval fotol) ühe
laureaaditiitlitest. Sama tiitliga tunnustati veel nelja truppi. Anti
välja ka rida näitleja- ja eripreemiaid.
Tänavusel “Tähetunnil” käsitleti Doris Kareva ja Jaan Kaplinski
luulet. Esimene viibis ka Jõgeval ning lõi kaasa luulelavastusi hindavas Akadeemias. “Olen ise nii keskkooli- kui ka tudengipõlves
luuleteatriga tegelnud ning võin öelda, et siin sai näha päris palju
üllatavalt tugevaid lavastusi. Luulepäevad on üks kaunimaid viise,
kuidas mälestust Betti Alverist elus hoida,” sõnas Doris Kareva.
Õnne Liblikapüüdja trupile ja lavastajale Lianne Saage-Vahurile
laureaaditiitli
puhul ning
sügav kummardus
“Tähetunni”
korraldaJõgeva põhikooli
õpilasesinduse
noored
meisterdasid
misel ära
tehtudkarukoopa,
suure töö eest!
lumest
kust võib leida magava karugi. JVT

Vaimastvere kandi rahvaga käisid kohtumas abivallavanemad Mati Kepp ja Arvo Sakjas, vallavanem Aare Olgo
FOTO: RiiNA Mägi
ning abivallavanem Viktor Svjatõšev.

Jõgeva lumelinna tulid ehitama ka kolm peret Järvamaalt. Enda
loodud vaal-vantsi peale kirjutasid nad ka kodumaakonna nime.

Vaimastvere kandi rahva tegemistest ning Jõgeva vallavanema Aare Olgo ringkäigust saab pikemalt lugeda
20. detsembri vallalehest.
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Vallavalitsus kontrollib
ehitisregistrisse kandmata
ehitisi
2015. aasta 1. juulist jõustus
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, mille järgi tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020.
aasta 1. jaanuariks. Hiljemalt
selleks ajaks peavad registrisse kantud olema kõik ehitised,
mille ehitusalune pind on suurem kui 20 ruutmeetrit, olgu
see siis elamu, puukuur, vana
ait, kasvuhoone vms.
Vaadake oma ehitiste registrikanne ja dokumendid aegsasti
üle, sest võib juhtuda, et pärast
1. jaanuari 2020 tuleb elamu
või puukuuri ehitisregistrisse
sissekande tegemise eest hakata
tasuma riigilõivu.
Juhul, kui ehitised on ehitisregistrisse kandmata, tuleks
kõigepealt kontrollida, kas on
olemas dokumente (projekt,
ehitusluba, inventariseerimisakt vms), mis tõendavad ehitise
püstitamise või ka selle ümber
ehituse seaduslikkust. Selliste

dokumentide olemasolul saab
ehitised kanda registrisse ja sellise kande tegemise eest riigilõivu tasuda ei tule. Kui dokumendid puuduvad, tuleb pöörduda
valla ehitusspetsialisti poole, et
kaaluda, kuidas edasi minna.
Kokku on 2019. a alguse
seisuga Jõgeva vallas ehitusregistrisse kandmata 529 elamut,
s.h näiteks Tormas 27, Võduveres 19, Jõgeva linnas 17, Laiusel 16, Kudinal 14, Visustis,
Vaimastveres ja Änkkülas 13,
Jõunes, Vaiatus ja Kaareperes
12, Kassinurmes, Palamusel,
Kõnnus ja Leedil 11 jne. Ehitisregistrisse kandmata kõrvalhooneid on veelgi enam.
Ehitisregister: www.ehr.ee
OLEV TEDER,
Jõgeva vallavalitsuse
ehitusspetsialist
776 6571, 511 6183
Suur 5, Jõgeva (III korrus)

Jõgeva vald saab miljon eurot
EL toetust tänavavalgustuse
uuendamiseks
Jõgeva vald saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
vahendusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 996 tuhat
eurot toetust tänavavalgustuse
kaasajastamiseks.
Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist
tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule. Tööde käigus rekonstrueeritakse Jõgeva linnas 29
tänava valgustuspunktid. See
tähendab, et valgustus uuendatakse ligemale pooltel linna tänavatest. Jõgeva vallavalitsuse
arenduse peaspetsialist Erki Teder selgitas, et tänavate valiku
aluseks on eelkõige liiklusintensiivsus: nüüdisaegse valgustuse
saavad linna peamised tänavad
Suur, Aia, Puiestee, Piiri, samuti
linna kahe suure korterelamute
piirkonna tänavad (Tähe, Sauna, Liiva, Tellise, Pae, Tellisaare,
Kruusa), kus elab ligi 70 protsenti linna elanikest ja kus on
suur segaliikluse osakaal. „Üldjuhul paigaldatakse maakaabeldus ja uued metallmastid, kuid
erandina tooksin välja Roosi,
Kalda, Tamme, Staadioni ja Pärna tänavad, kus rekonstrueerimisel säilivad sellele piirkonnale omased puitpostid ja õhkkaablid,“ märkis Teder ja lisas,
et lõplikud lahendused võivad
siiski veel täpsustuda projekteerimise käigus.
Kuremaa alevikus rekonstrueeritakse Palamuse-Soomeve-

re tee, Pargi tn, lasteaed-algkooli, Pargi põik, Ujula, Keskasula,
Ranna ja Metsa tänava valgustus. Jõgeva alevikus rekonstrueeritakse enamiku tänavate
valgustus. Laiuse alevikus on
plaanis peatänava ja viie kõrvaltänava tänavavalgustid välja
vahetada LED-valgustite vastu.
Kaarepere külas vahetatakse
Tartu-Aravete maantee äärsed
tänavavalgustid välja LED-valgustite vastu, samuti Palamuse
alevikus Suure tänava ääres. Jõgeva vallavanem Aare Olgo rääkis, et tänapäevane tänavavalgustus aitab edaspidi vastavalt
pimedusele reguleerida sobivat
valguse hulka.
Jõgeva vallavalitsuse projekti kogumaksumus on ligi
1,35 miljonit eurot. Jõgeva valla omaosalus on sellest ca 350
tuhat eurot. Jõgeva vallavanem
Aare Olgo märkis, et sarnase
projektitaotluse esitas ka ühinemiseelne Jõgeva linnavalitsus,
ent toona ei leidnud see toetust.
„Edukas projekt annab kinnitust
haldusreformi positiivsest mõjust – koos oleme tugevamad,“
täheldas Olgo.
Projekteerimistöödega alustatakse tänavu ning ehitusega
järgmisel aastal. Tänavavalgustuse uuendustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 2020.
aasta lõpuks.
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Turvatunde loomine koduvallas on esmatähtis
Meie turvatunne võrsub heast
majanduslikust ja sotsiaalsest
keskkonnast, saab tuge eeskujulikult arendatud avalikust taristust
ja arukast elukeskkonna planeerimisest, toetub õigeaegsele ja
piisavale informeeritusele ning
meie endi hoiakutele ja osalusele.
Me kõik soovime elada keskkonnas, kus meid ei ohustaks
õnnetused, ei oleks kurikaelu
ega pahatahtlikke inimesi, liiklemine teedel ja tänavatel oleks
ohutu ning elu- ja töökeskkond
oleks meeldiv ja turvaline.
Paraku pakub igapäevaelu
hulgaliselt turvariske, mida
pole ühiskonnal ega meil endil
võimuses koheselt muuta. Samas on meil endil mõnda ohuriski ise või koostöös mõne teise
osapoolega võimalik vähendada
või hoopis kaotada.
Alustame oma kodust, mis
peaks olema kõige turvalisem
paik. Ohuallikaks on siin hooldamata ja korrast ära küttekolded ning elektriseadmed.
Enamik meist saavad kenasti
hakkama nende korrasoleku tagamisega, kuid kõigil pole see
võimalik, sest nende seadmete
korrastamine on küllaltki kallis.
Väärt algatus on tulnud aga
Päästeameti poolt, kes ennetustöö raames külastab kodusid ning märgib üles kõik
ohtlikud tulekolded. Koostöös
Päästeameti ning vallavalitsuse
majandus- ja sotsiaalosakonna
töötajatega valiti välja toetust
vajavad pered ning juba möödunud aastal korrastati kaheksa
pere küttekolded. Käesoleval
aastal tööd jätkuvad. Raha saa-

dakse selleks riigi ja omavalitsuse eelarvest. Objektide valiku ja
arvu juures on olulised mitmed
ette antud kriteeriumid ja piirsummad.
Varasematel aastatel on eakatele ja toimetulekutoetust
vajavatele peredele jagatud tasuta suitsuandureid. Viimase
aja kurvad kogemused Eestis
on näidanud, et lisaks suitsuanduritele peab küttekolletega
majapidamisse olema paigaldatud vingugaasiandur, sest kui
suitsuvine on silmale nähtav ja
meeltega tajutav, siis vingugaasi
meie meeleorganid ei taju. Vingugaas on uimastav ja nähtamatu tapja.
Nähes siin vajadust sekkuda,
otsustasime möödunud aastal
osta kvaliteetsed vingugaasiandurid ning Päästeameti töötajad
paigaldasid need koostöös sotsiaaltöötajatega eelkõige kodudesse, kus elavad toimetulekutoetust vajavad lastega pered. Sel
aastal jätkame andurite paigaldamist. Kokku muudame seeläbi
turvalisemaks 50 pere elamise. Et
anduritest kasu on, näitab seegi,
et vähemalt ühe ränga õnnetuse
aitas jõulueelsel ajal vingugaasianduri häire ära hoida.
Järgmise ennetava sammuna
plaanime lähiajal paigaldada
Jõgeva kultuurikeskusesse elustamisaparaadi, sest seal majas
toimuvad sageli rahvarohked
sündmused ning tervisest tulenevate riskide maandamiseks
on selline seade vajalik.
Et meie valla elanikele oleks
tagatud hea juurdepääs perearstidele, teeme koostööd Tervi-

seametiga. Perearstide põud on
Eestis aasta aastalt süvenenud.
Eriti maapiirkonda on vanuse
tõttu või muul põhjusel töölt
lahkuvate perearstide asemele
uut arsti väga raske leida. Praegu pingutame selle nimel, et aidata Terviseametil suvel lahkuva Palamuse perearsti asemele
isiklike kontaktide kaudu uut
tohtrit leida.
Nüüdisaegse tervisekeskuse
rajamine Jõgevale parandab nii
patsientide kui arstide ja õdede
töötingimusi. Nagu elus ikka
juhtub, siis muudatused, olgu
või silmnähtavalt edasiviivad,
ei tule sugugi kergelt. Hea tahtega ja selgitustega saame aga
kõik vajalikud tegevused, mis
aitavad muuta meie elanike elu
turvalisemaks, ellu viidud. Tunnen rahuldust ka selle üle, et
valla elanikud jälgivad hoolega,
millega valla võim tegeleb. Kui
tervisekeskuse rajamise ettevalmistustööd ei läinud just plaanipäraselt, siis tunti kohe huvi,
et mis põhjusel asi ei edene. Eks
tuli siis inimesi rahustada ja selgitada, et arengu käigus tuleb
ikka tõrkeid ette.
Inimesed vajavad usku, et vallavalitsus hoolib oma elanikest
ning tuleb vajadusel neile appi.
Tunnen head meelt, et sotsiaalosakond, kes on vajadusel
toeks meile kõigile, kui abi ja
tuge vajatakse, on teinud ühinemisjärgse aasta jooksul läbi
suure arenguhüppe. Nelja ühinenud omavalitsuse ning lisaks
endisest Puurmani ja Pajusi
vallast liitunud külade territooriumil ühtse sotsiaalhooldussüs-

teemi üles ehitamine on olnud
väga keeruline, kuid siiski tulemuslik. Esmatähtis on olnud
inimene ja tema võimalus võimalikult kodu lähedalt teenust
ja abi saada.
Realiseerimisel on veel mitmed ideed, mis tagavad edaspidi veelgi kvaliteetsema ja mitmekesisema teenuse meie valla
elanikele.
Me soovime südamest, et
kõigil oleks siin vallas hea elada. Et kõik inimesed, kes vajavad abi ja toetust, seda ka saaksid ja kõige paremal moel.
Ühiste väärtuste kinnistumine ühiskonnas ja nende järgimine hoiavad ära paljud riskid, kuriteod ja õnnetused ning
muudavad turvalisuse tagamise
sihipärasemaks ja rahva ootustele vastavaks. Turvaline on ühiskond, kus õiguskaitseorganitel,
päästetöötajatel ja vallavalitsusel on vähe põhjusi sekkuda,
kuid kui see on vajalik, siis toimub see tõhusalt ja kiiresti.
VIKTOR SVJATÕŠEV,
abivallavanem
sotsiaal, tervishoid

VOLIKOGU LIIGE SAAB SÕNA

Jõgeva vallavolikogu Keskfraktsiooni tegemistest
Jõgeva, Torma ja Palamuse valla ning Jõgeva linna ühinemisel
moodustatud Jõgeva vald sai
2017. aasta valimiste järel täiesti uueks omavalitsuseks ning
Jõgeva vallavolikogu on uue,
suure valla esimene. Au on olla
selle liige ja kuuluda vallavolikogu suurimasse fraktsiooni.
Keskfraktsiooni kuulub kaheksa inimest: Peep Põdder, Matti
Tsahkna, Väino Ling, Enn Kurg,
Marko Saksing, Marek Saksing,
Mai Treial ja allakirjutanu, Heli
Raevald. Kõik on kogenud poliitikud ja rahvaesindajad.
Üks esimesi olulisi dokumente, mis volikogul tuli kehtestada, oli uue valla põhimäärus.
Uus vald sai ka uue lipu ja vapi.
Nende kehtestamisel oli arvamusi niisama palju, kui inimesi.
Aitäh Mai Treialile, kes põhimääruse komisjoni ning lipu- ja
vapikomisjoni tööd oma tasakaalukuse ja tarmukusega eduka tulemuseni juhtis, vaatamata
põhjendamatutele süüdistustele
ja isegi solvangutele. Vaadates

praegu meie lippu lehvimas, on
tore, et see just selline sai.
2018. aasta eelarve sarnanes veidi „Tootsi peenrale“, olles siiski parim võimalik, mida
lühikese ajaga ja erineva raamatupidamisliku lähenemisega
valdade eelarvetest kokku andis
kirjutada. Volikogu võttis selle
Keskfraktsiooni ühtsel toel vastu, et valla arenguga edasi minna. 2019. aasta eelarve on juba
täpsem, ühtsem ja süsteemsem.
Suur roll on selles eelarvekomisjoni esimehel Peep Põdderil
ja liikmel Enn Kurel.
Kultuuri- ja spordikomisjoni
esimehe Marek Saksingu juhtimisel on vastu võetud valla spordi toetamise kord ning leitud rahastus mitmetele kultuuri- ning
spordisündmustele, idaneb spordikooli arendamise idee.
Haridus- ja noorsootöö komisjoni kuulub meie fraktsioonist Väino Ling, Vaimastvere
kooli direktor, suurte kogemustega haridustöötaja. Võtsime
kindlaks põhimõtteks mitte

lõhkuda valla hästi töötavat haridussüsteemi. Järgmiseks õppeaastaks valmib Jõgeva põhikool, täit hoogu on sisse saamas
Palamuse uus lasteaed, Sadalasse on oodata uut lasteaiarühma.
Majanduskomisjonis tegutsevad Marko Saksing ja allakirjutanu, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni töös osalevad Mai
Treial ja Heli Raevald. Nende
komisjonide töö ei ole saanud
võib-olla nii suurt avalikku vastukaja, kuid on siiski väga tähtis
valla arengule. Valla majandamisega on seotud munitsipaal
ettevõtete ümberkujundamine,
mis varsti lõpule hakkab saama,
samuti on täie hooga käimas
Torma sotsiaalkeskuse ehitus,
mille algus üpris kivine ja kännune oli. Oleme lisaks kohapeal
tegutsemisele osalenud väljasõitudel Tormasse, Sadukülla,
Siimusti lastekeskusesse Metsatareke. Küllalt tõsine töö sai ära
tehtud sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korra väljatöötamisel.

Aitäh kõigile teistele tublidele komisjonide liikmetele, kes
on samuti väga palju oma aega,
energiat ja teadmisi panustanud vallale oluliste otsuste ja
määruste läbitöötamisel ja ettevalmistamisel! Fraktsiooni esimehena soovin läheneva Eesti
Vabariigi sünnipäeva eel meile
kõigile palju õnne ja edu. Elagu
Eesti Vabariik!
Elagu Jõgeva vald!

21. jaanuari istungil:
1. kinnitati Siimusti Lastekeskuse Metsatareke hoolekogu koosseis;
2. anti otsustuskorras OÜ-le Anaimar üürile Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvad 1. korruse
äriruumid kaubanduspinnana;
3. anti ehitusluba veisefarmi laiendamiseks Järvepera külas;
4. otsustati korraldada riigihange üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju
strateegiliseks hindamiseks;
5. määrati katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve;

6. nõustuti Lilastvere külas asuva Enumetsa katastriüksuse riigi omandisse jätmisega;
7. muudeti Suur tn 66 katastriüksuse sihtotstarve elamumaaks;
8. anti Aasa 13a, Aasa 15a ja Lepiku 26b
kinnisasjade omanikele nõusolek kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks;
9. keelduti Jõgeva uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest, kuna Jõgeva
maakonnaplaneering ja Jõgeva valla üldplaneering ei näe ette kaevanduse rajamist
Jõgeva maardla uuringualal. Piirkonnas asub

Jõgeva linna ja aleviku veehaarete põhjaveevaru moodustumise mõjuala ning igasugune
tegevus mõjutab põhjavee kvaliteeti ning
varu suurust;
10. kiideti heaks neli hajaasustuse programmi aruannet ja pikendati ühe projekti
kestvust;
11. kinnitati 2019. aasta huvihariduse ja
huvitegevuse kava;
12. muudeti C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli hoolekogu koosseisu;
13. kinnitati Jõgeva vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestus-

lik maksumus ühe õpilase kohta 2019. aastal;
14. kinnitati Palamuse alevikus Kooli tn
4 asuva ruumi üürile andmiseks korraldatud
avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks
Sääse OÜ;
15. kehtestati Palamuse teenuskeskuse
teenuste hinnakiri;
16. volitati sihtasutust Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldama Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamisel
avalikke arutelusid ja avalikkuse kaasamist.

HELI RAEVALD,
Jõgeva vallavolikogu
Keskfraktsiooni esimees

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
28. jaanuari istungil:
1. kooskõlastati Kõnnu külla rajatava
puurkaevu asukoht;
2. anti OÜ-le Huntfood otsustuskorras
üürile Jõgeva linnas Piiri tn 4 asuvad ruumid;
3. kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet;
4. kinnitati Jõgeva vallavalitsuse 2019.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud;
asutuste alaeelarved ja Jõgeva vallavalitsuse
hallatavate asutuste juhtide töötasu;
5. anti projekteerimistingimused üksik
elamu püstitamiseks Kaiavere külla ja pui-

dutöötlemise tootmishoone püstitamiseks
Torma alevikku;
6. tunnistati Pargi ja Laia tänava rekonstrueerimise projekti koostamise hankes
edukaks OÜ Keskkonnaprojekt pakkumus ja
otsustati sõlmida hankeleping;
7. otsustati korraldada riigihange Jõgeva
põhikooli sisustuse soetamiseks;
8. võeti arvele peremehetu vallasvara
Kudina külas;
9. otsustati maksta spordiklubidele treeneri töötasu toetust.
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Eelarvekomisjon peab oskama „ei“ öelda
Jõgeva vallavolikogu seitsme
komisjoni hulgas on üks olulisemaid eelarvekomisjon. Nagu
nimi viitab, hoiab komisjon
kontrolli all valla rahaasjad. Kaheksaliikmelist komisjoni juhib
vallavolikogu liige, SA Jõgeva
Haigla juhataja Peep Põdder.
„Eelarve on omavalitsuse
kõigi tegemiste alus. Meie komisjon küll eelarve koostamise
protsessi eriti ei sekku, ent vaatame üle juba valminud eelarveprojekti ja ütleme selle kohta
välja oma arvamuse. Detailidesse me pigem ei lasku, vaid jälgime, et asjad oleksid põhimõtteliselt paigas,“ ütles Peep Põdder.
Valla eelarve eripära seisneb
tema sõnul selles, et suurem osa
rahast omab kindlat suunitlust:
mis on ette nähtud kooli- ja
lasteaiaõpetajate palgaks, mis
teede korrashoiuks ja lumest
puhastamiseks jne. See osa eelarvest, mille üle üldse vaielda ja
otsuseid teha on võimalik, on
üsna väike, umbes 10 protsenti.
Peale eelarveprojekti vaatab eelarvekomisjon läbi eelarvestrateegia ja lisaeelarved ning
menetleb ka juhtumeid, kui vald
peab garanteerima mingi makse tasumise või eraldama raha
omaosaluseks mõnes projektis.
Eelarvekomisjon vaatab üle ka
valla poolt pakutavate teenuste
hinnad. Viimati olid ülevaatamisel näiteks Jõgeva muusikaja kunstikooli õppetasud.
„Eelarvekomisjoni tegevus
on suhteliselt konservatiivse
iseloomuga, mõnes mõttes isegi igav. Arengu- ja reformikomisjonil on kindlasti võimalik
lennukamaid ideid välja käia.
Meie oleme paraku need, kes
liiga lennukatele ideedele „ei“
peavad ütlema,“ selgitas Peep
Põdder.
Eri alustel
Möödunud aasta eelarve
koostamise tegi tema sõnul
keeruliseks asjaolu, et suureks
Jõgeva vallaks ühinenud omavalitsuste
raamatupidamised
toimisid mõnevõrra erinevatel
alustel ning seetõttu tuli kokku
tõsta raskesti võrreldavad „tükid“. Tänavune eelarve on kokku pandud küll juba uue suure
valla tingimustes, ent „traagel-

Hetk eelarvekomisjoni koosolekult. Vasakult: Peep Põdder,
Raivo Meitus, Ülvi Nool-Kõre ja Ain Viik. FOTO: RIINA MÄGI
niidid“ paistavad ka praegu mõnes kohas välja.
„Kulub ilmselt veel kakskolm aastat, enne kui eri süsteemid täielikult kokku sulanduvad. Päris uut süsteemi ei saa
samas ka teha, sest siis võiksid
ohtu sattuda olemasoleva struktuuri, sealhulgas teenuste süsteemi toimimine,“ sõnas Peep
Põdder.
Eelarvekomisjon käib koos
vähemalt korra kuus, aga kui
vaja, ka sagedamini. Tavaliselt
on koosolek nädal enne volikogu istungit. Seal vaadatakse läbi
volikogu ette minevad eelnõud,
mille kohta on vaja eelarvekomisjoni arvamust, ja tehakse
vajaduse korral parandusettepanekud.
Eelarvekomisjoni töös lööb
kaasa ka volikogu esimees Raivo Meitus, ent seal on Peep
Põdderi sõnul teisigi väljapaistvaid persoone, nagu volikogu
opositsiooni kuuluvad Terje Rudissaar ja Aivar Kokk. Esimene
täitis senini komisjoni aseesimehe funktsioone, ent hetkel
on ta oma liikmelisuse volikogus kolmeks kuuks peatanud.
Tema asemel valiti volikogu 31.
jaanuari istungil aseesimeheks
Valdi Reinas. Volikogu liikmete
kõrval lööb komisjoni töös kaasa ka neid, kes volikogusse ei
kuulu.
„Volikogusse mittekuuluvad
inimesed oskavad asju kõrvaltvaataja pilguga vaadata ja
mõnigi kord on sellest kasu.
Volikogu liikmed on vahel juba
liiga „asja sees“. Hea on ka
see, et komisjonis on esindatud valla eri piirkonnad, nii et

ükski probleem meil teadmata
ei peaks jääma. Hea on seegi,
et komisjon ei koosne ainult
meestest. Mees vaatab eelkõige,
et teed oleksid korras ja torud
terved, aga naisel on ka näiteks
ilumeelt,“ ütles Peep Põdder.
Konstruktiivne koostöö
Tema sõnul suudavad komisjoni liikmed ka siis, kui arvamused erinevad, üldjuhul
konstruktiivset koostööd teha.
Komisjoni aseesimehele avaldati küll möödunud aasta kevadel
umbusaldust, muu hulgas komisjoni koosolekute segamise
ja teistele sõnavõtjatele vahele
rääkimise pärast, ent see oli
rohkem nagu koolis päevikusse märkuse kirjutamine, seda
enam, et sama inimene valiti
kohe jälle oma kohale tagasi.
Eelarvekomisjonil on kujunenud head koostöösuhted mitme
vallavalitsuse ametnikuga, kellelt kasulikku infot saadakse.
Kõige tihedam koostöö seob
neid mõistagi valla finantsjuhiga. Tihti on komisjonil vaja ka
juriidilist nõu. Seda saadakse
vallasekretärilt, õigusnõunikult
ja volikogu kantselei juhatajalt.
Erijuhtudel on vaja õigusnõuannet ka väljastpoolt tellida. Jõgevamaa ühe suurema asutuse
juhina on Peep Põdder ka ise
majandusasjus ja seaduste maailmas päris hästi kodus.
Jõgeva vallas on üle 14 000
elaniku ja see tagab päris hea
tulubaasi. See on võimaldanud
teatud mõttes järele aidata seniseid väiksema tulubaasiga
piirkondi, näiteks mõningaid
toetusi suurendades. Osa Torma

piirkonna külasid on siiski avaldanud soovi liituda Mustvee
vallaga.
„Oluline on, et selliseid otsuseid ei tehtaks emotsioonide
pinnalt, vaid adekvaatseid arvulisi andmeid omades. Vastav
analüüs valmib aprillis ning see
on abiks otsustamisel nii volikogule kui ka kohalikele inimestele,“ ütles Peep Põdder.
2019. aasta on küll alles alanud, ent tegelikult mõeldakse
tasapisi juba 2020. aasta eelarve peale. Enne tuleb siiski üle
vaadata 2018. aastast tänavusse üle tulev rahajääk ning otsustada, milliseid investeeringuid
selle eest saab teha.
„Kõige tähtsam on see, et Jõgeva põhikooli uus õppehoone
õigeks ajaks valmis saaks: kooliaasta algab ju kindlal kuupäeval, 1. septembril, ning õpilased
ja õpetajad peavad siis uude
koolimajja pääsema. Ka teiste
valla koolihoonete parendamisele tuleb mõelda ning vaadata,
kuidas Torma sotsiaalkeskuse väljaehitamine rahastatud
saaks. Nii minu kui ka paljude
teiste unistus on, et Jõgeva põhikooli juurde kerkiks uus spordihoone, aga praegu ei kujuta
ma veel ette, millal see võimalikuks osutub,“ ütles Peep Põdder
ja lisas, et tema arvates pole see
päris hea tava, kui omavalitsusel aasta lõpus suur eelarvejääk
on. Teatud määral on see küll
paratamatus, ent teisalt näitab,
et raha on liigselt kokku hoitud.
Tekib küsimus, mille arvelt?
„Pole mõtet arvel hoida nn
tühja raha, mis inflatsiooni tõttu liiatigi üha odavamaks muutub,“ ütles Peep Põdder.
RIINA MÄGI
Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni kuuluvad:

Peep Põdder (esimees)

Valdi Reinas (aseesimees)
Andres Kittus
Aivar Kokk
Enn Kurg

Raivo Meitus

Ülvi Nool-Kõre
Ain Viik

Valimisjaoskonnad ja nende asukohad
Jõgeva vallas on lähenevateks
riigikogu valimisteks moodustatud 10 valimisjaoskonda,
mille hääletamisruumid asuvad järgmistes kohtades:
1) valimisjaoskond nr 1 –
eelhääletamise päevadel Suur
tn 3, Jõgeva linn (end maavalitsuse hoone), valimispäeval
Aia tn 6, Jõgeva linn (kultuurikeskus);
2) valimisjaoskond nr 2 –
Sauna tn 4, Jõgeva alevik (aleviku noortekeskus);
3) valimisjaoskond nr 3
– Pargi tn 2, Kuremaa alevik
(Kuremaa lasteaed-algkool);
4) valimisjaoskond nr 4 –
Kuremaa tee 30, Laiuse alevik
(Laiuse põhikool);
5) valimisjaoskond nr 5 –
Kaave tee 5, Siimusti alevik
(Siimusti noortekeskus);
6) valimisjaoskond nr 6 –
Kooli, Vaimastvere küla (Vai-

mastvere kool);
7) valimisjaoskond nr 7
– Kooli tn 4, Palamuse alevik
(Palamuse teenuskeskus);
8) valimisjaoskond nr 8 –
Kaarepere rahvamaja, Kaarepere küla;
9) valimisjaoskond nr 9
– Kooli tee 21, Torma alevik
(rahvamaja);
10) valimisjaoskond nr 10
– Sillasoo tn 4, Sadala alevik
(rahvamaja).
Valimisjaoskondade piirid
on samad, mis 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, v.a senini Sadukülas
asunud valimisjaoskond, mis
on liidetud valimisjaoskonnaga nr 5 (Siimustis).
Praeguseks peaks kõikidel
valijatel olema käes ka valijakaart, kuhu on märgitud, milli-

se valimisjaoskonna nimekirja
on valija kantud. Valija, kes 16.
veebruariks ei ole valijakaarti
saanud või kelle andmetes on
vigu, peaks pöörduma avaldusega vallasekretäri poole (egle.
laane@jogeva.ee). Vallasekretär vaatab avalduse koos valijakaardi koostanud isikuga viivitamata läbi ja vastab avaldusele kolme tööpäeva jooksul.
NB! Võrreldes viimaste valimistega on tehtud mõned olulised muudatused:
• eelhääletamise ajal saab
Jõgeva linnas hääletada riigimajas (end maavalitsus), kultuurikeskuse hääletusruumis
oodatakse valijaid vaid valimispäeval;
• Laiusel asub hääletusruum koolimajas;
• Palamuse alevikus asub
hääletusruum teenuskeskuses;

• väljaspool elukohajärgset
jaoskonda saab hääletada vaid
Jõgeva linnas (seni oli see võimalus igas vallas);
• valijad, kelle elukoht on
määratud valla täpsusega,
saavad hääletada vaid Jõgeva
linnas.
Tuletan ka kõikidele valijatele meelde, et 21.-24.
veebruarini, kui olenemata
elukohast saab hääletada kõikides maakonnakeskustes, on
tegemist n-ö ümbrikus hääletamisega. Seda isegi juhul, kui
olete kantud sama jaoskonna
valijate nimekirja.
Kohtumiseni valimistel!
EGLE LÄÄNE,
Jõgeva vallasekretär

Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 20. istung toimus
31. jaanuaril Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 24 volikogu liiget. Enn Kurg ja Marek
Saksing osalesid volikogu infosüsteemi
VOLIS kaudu. Puudusid Ain Aru, Väino
Ling ja Raul Soodla.
Päevakorras oli:
1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmine.
2. Jõgeva valla huvikoolide õppetasu
kehtestamine.
3. Jõgeva Vallavalitsusele loa andmine
isikliku kasutusõiguse seadmiseks.
4. Valimiste jaoskonnakomisjonide
moodustamine.
5. Koostöö välisriikide kohalike omavalitsustega.
6. Esindusvõistkonna määramine.
7. Määruste kehtetuks tunnistamine.
8. Jõgeva vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine.
9. Jõgeva vallavolikogu sotsiaal- ja

tervisearenduskomisjoni
koosseisu
muutmine.
10. Jõgeva vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
11. Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
12. Jõgeva vallavolikogu arengu- ja
reformikomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimine.
13. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
14. Mitmesugust, informatsioonid.
Kõigi õigusaktidega on võimalik
tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.
jõgeva.ee.
Jõgeva vallavolikogu 21. istung toimub 28. veebruaril kell 14.00 Piiri tn 4
saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija
jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas
kui ka juba kümnendat korda
elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan siiski
tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja
451), mistõttu tasub varakult
välja selgitada, kus täpsemalt
teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt
valimised.rahvastikuregister.ee.
Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini
paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja
teistes populaarsetes paikades.
Seega, kui valik on langetatud,
on vormistamine mugav ja lihtne.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes
on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse
rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga.
Kui elukohaandmetega tekib
probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi
saab vormistada paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti võib
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui
e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda
ei mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult

märgata, kui levib valeinfo või
muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede ja
e-posti aadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö“
märksõna, millega annab palju
ära teha – meiega koos aitavad
valimisi läbi viia oma valdkonna
asjatundlikud asutused, kes on
abiks nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril.
E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja
kestab ööpäevaringselt kuni
kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan
meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras
ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole
lubatud. Elektroonilist häält on
võimalik eelhääletamise ajal
muuta, sel juhul jääb kehtima
hilisem hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma
e-häält enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.–24.
veebruarini saab olenemata
elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.–27. veebruarini
on avatud kõik 451 jaoskonda,
samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks
jaoskond, kus saab hääletada
väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9–20, siis
saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud!
Priit Vinkel,
riigi valimisteenistuse juht

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis
kord kuus
Tiraaž: 6600
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Pille Tutt: „Jagan oma tunnustust
pere ja kogukonnaga“

Pille Tutile andis aastapreemia üle kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupi esimees Merle Nisu. FOTO: MARGE TASUR
nii Palal kui ka Sadalas. Olen
Ühe tänavustest Eesti Kultuurtöötanud ka Jõgeva kunstikookapitali Jõgevamaa ekspertgrulis lilleseadeõpetajana. Tööd
pi
aastapreemiatest
pälvis
on toetanud mitmekülgne haRahvakultuuri keskuse Jõgevaridustee: aianduseriala, ilukiri
maa rahvakultuurispetsialist ja
ja lilleseade. Kultuuritöötaja
Sadala Külade Seltsi juhatuse
rolli asusin Sadala rahvamajas,
esinaine Pille Tutt. Energiline
kus alustasin ringijuhina, siis
naisel on alati olnud mitmeid
tegutsesin kunstilise juhina ja
mõtteid mõelda ja teoks teha.
kõige pikemat aega juhatajaEesmärgile on kaasa aidanud
na. Sündmuste korraldamisel
oskus koondada enda ümber
oli hea koostöö tolleaegse Sapalju tarku ja tublisid inimesi,
dala
põllumajandusettevõtte
tugevat kogukonda.
juhtidega. Maakonna rahvakulSadala külade selts kuulutuurispetsialistina olen saanud
tati möödunud aastal Jõgevatoetuda nii enda kui kolleegimaa parimaks kodanikuühende kogemustele maakondlike
duseks, Sadala piirkond aasta
sündmuste korraldamisel, ettekülaks. Nüüd pälvisite ise kulvalmistamisel.
tuurkapitali Jõgevamaa eksKuidas läheb jõgevamaapertgrupi aastapreemia. Mitu
laste ettevalmistus suviseks
head uudist korraga. Millega
juubelilaulupeoks ja tantsuseda seletada?
peoks, olete taas selle peo
Hea tulemus sünnib positiivmaakondlik kuraator?
sete tegurite sünergiast. ÜksiküriXXVII laulupeo ja XX tantsutajana võid püüdlik olla. Millegi
peo „Minu arm“ ettevalmistus
suurema saavutamiseks peavad
on jõudnud esimeste eelproosinu taga olema sõbrad, toredad
vide staadiumi: liigijuhtidele
tuttavad, kogukond, koostöölauldakse ja tantsitakse ette
partnerid. Tänuväärselt aitavad
kohustuslik repertuaar ja saapatareide laadimisel ja pingete
dakse toetavad õpetused-juhenmaandamisel pere ja lähedased.
damised. Kõigil tantsijatel on
Varsti on tulemas üks piduesimene eelproov juba seljatalik tähtpäev?
ga ja nad on saanud positiivse
13. mail 2004. aastal loodi
tagasiside. Laulu- ja tantsupeo
Sadala Külade Selts. Niisiis lämaakonna kuraatorina töötan
henevad 15. sünnipäeva pidus2007. aastast ja seetõttu oman
tused. Selts oma tegevusega
maakonnast väga head ülevaaaitab kaasa rahvakultuuritradet. Olen uhke, et meil tegutditsioonide, ajaloo- ja kultuurisevad head tantsu-laulu-näiteväärtuste kaitsele ning säilimimängukollektiivid koos tublide
sele. Meie külade seltsi kuuluja tegusate juhendajatega, nad
vad praeguste ja endiste Sadala
on kõik imetlusväärsed.
piirkonna külade – Reastvere,
Kuivõrd jätkub endal aega
Sadala, Kodismaa, Tähkvere,
kultuuri harrastada. Millises
Ookatku, Kantküla, Imavere,
Sadala Külade Teatri etenduses
Litsemaa, Veneküla, Leedi, Tuinäiteks järgmisena mängite?
mõisa, Pedasi ja Mõisamaa –
Osalen Sadala Külade Teatri
kogukondade inimesed erinevatrupis selle loomisest alates, sel
test põlvkondadest. Korraldame
aastal toimuvad augustikuus
sündmusi Sadala rahvamajas,
juba VII külateatrite päevad.
mille kohalik omavalitsus on
Teatritrupp teeb hetkel proove
andnud pikaajalise lepinguga
kogupere-etenduseks
„Väike
seltsi kasutusse. Meie motoks
nõid“, et sellega volbriajal rahon – Sadala oma juurtega.
va ette astuda. On minulgi etenMõni sõna teie mitmekülgduses nõia roll, aga missugune
sest kogemustepagasist?
– eks tulge vaatama!
„Olen töötanud aastaid algklasside õpetajana, olnud suviJAAN LUKAS
sel ajal õpilasmaleva komandör

14. veebruar 2019

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Kabetajad auga välja teenitud säras
Tänavune Jõgevamaa kultuuri- ja sporditegijate ning tervis
edendajate
tunnustamisõhtu
oli iseäranis pidulik kabetajatele. Jõgeva kabeklubi kuulutati
maakonna parimaks võistkonnaks, selle liige, Palamuse neiu
Triinu Jalg parimaks sportlaseks
U-18 vanuseklassis.
Jõgeva kabeklubi juhatuse
esimees Ülar Poom ütles, et parimaks võistkonnaks valimine
tuli tõesti üllatusena.
„Jõgeva kabeklubi võistkond
on ka varasematel aastatel väga
häid tulemusi teinud ja meistritiitleid võitnud, kuid parimaks
pole valitud. Aga sel aastal võeti Eesti 64-ruuduse kabe meistrivõistlustelt esimesed kaks
kohta, kusjuures kõik Eesti parimad klubid olid esindatud. See
on tõesti väga tubli saavutus.
Samas klubi tasandil oli 2018.
aasta klubi kümneaastase ajaloo parim. Meil oli ka väga palju
häid individuaalseid tulemusi,“
sõnas Ülar Poom.
Tema sõnul tuli Jõgeva kabeklubile 2018. a 29 medalit,
neist kolm MM-ilt ja kolm EMilt (kõik 6 medalit võitis Triinu
Jalg) ning ülejäänud 23 medalit
Eesti meistrivõistlustelt. „Kindlasti meenuvad enim Triinu
tiitlivõistluste medalid ja klubi
kaksikvõit Eesti meistrivõistlustelt, kuid väga suurt rõõmu pak-

Jõgevamaal rahvamassidesse
läinud, harrastajaid võiks olla
palju rohkem. Samuti noori harrastajaid, koolides võiks kabe
olla oluliselt populaarsem, see
tuleks kindlasti noortele kasuks,
eriti praegusel nutiajastul. Aga
need, kes on edukad, teevad
kõvasti tööd, et veel paremaks
saada. Ja kui tulevad suurepärased tulemused, tuleb ka populaarsus. Nii nagu igal spordialal.“
Jõgeva kabeklubi tähistab
tänavu oma kümnendat sünnipäeva ja klubi korraldatav
suvine rahvusvaheline kabeturniir kannab samuti kümnendat
järjekorranumbrit.
Sarnaselt
eelmisele aastale on turniir ka
tänavu üheks maailmakarika
etapiks, kuhu oodatakse paljusid maailma tugevamaid kabetajaid.
Jõgevamaa parim sportlane
vanuseklassis U-18 Triinu Jalg
ütles, et tunnustus toob talle
häid emotsioone ja annab veelgi jõudu pingutamiseks. „2018.
aasta parimad tulemused olid
mul EM-il ja MM-il. EM-il saavutasin kolm kolmandat kohta,
MM-il aga kaks kolmandat ja
ühe teise koha,“ sõnas Triinu
Jalg. Tänavuselt aastalt ootab
ta veelgi paremaid tulemusi.

Jõgevamaa parim võistkond on kabeklubi koondvõistkond, kes
tulid Eesti meistriks vene kabes.Tunnustuse võtsid vastu: Triinu
Jalg, Ülar Poom ja Uno Plakk. Neid õnnitles Jõgevamaa spordiliidu Kalju president Tarmo Raudsepp. FOTO: MARGE TASUR
kus ka tol hetkel 9-aastase Karmen Terrase pronksmedal Eesti
tütarlaste pisikadettide meistrivõistlustelt. Karmen käis ka
koos oma juhendaja Enno Eermaga oma esimestel tiitlivõistlustel Bulgaarias, noorte MM-il,
kus tema parimaks tulemuseks
jäi 13. koht välkkabes. See on
esimese korra kohta väga hea
tulemus.
Märkimist väärivad veel Merilii Jala kuldmedalid Eesti naiste meistrivõistlustelt ning loomulikult ka suurmeister Arno
Uutma jätkuv valitsemine Eesti
64-ruuduses kabes. Siinkohal ei

saa märkimata jätta, et Eesti Kabeliit valis parimaks naiskabetajaks Merilii ja neidudest Triinu,“
ütles Ülar Poom.
Korraldusliku poole pealt oli
suureks kordaminekuks MK-etapi korraldamine Kuremaal. Teadaolevalt on see esimene maailmakarika etapp, mis Jõgevamaal kunagi korraldatud.
„Aastavahetuse seisuga oli
klubil 21 täiskasvanut liiget. Ja
kõik soovijad võetakse vastu,“
lausus hiljuti Eesti Kabeliidu
juhatusse valitud Ülar Poom.
Kabe mainest arvas ta nii: „Kahjuks ei saa öelda, et kabe oleks

JAAN LUKAS

Maakonna sportlikem pere elab Jõgeva vallas
Jõgevamaa kultuuri- ja spordirahva ning tervisedendajate
tänuõhtul tunnustati ka Jõgevamaa sportlikumat perekonda,
kelleks seekord tunnistati perekond Kasela Jõgevalt.
Selle pere kõige sportlikumad liikmed on seitsmeteistaastased kaksikud Birgit ja Britta.
Praegu käivad nad suusatrennis, ent nad on tegelnud ka kergejõustiku ja muude aladega,
üks õdedest koguni sumoga.
Britta ja Birgiti treeneriks on
Tartu suusaklubi treener Allar
Kivil. Ka treeningud toimuvad
kevadel ja sügisel Tartus, talvel
saavad neiud enamasti sõita
kodustel Kuremaa radadel. Nii
või teisiti, aga tütardele sportimisvõimaluse andmiseks on
vanemad sõitnud maha tohutu
hulga kilomeetreid.
„Sõidame sinna, kus lund
on või kus toimub trenn,“ ütles
pereema Kaiu Kasela, Jõgeva
vallavalitsuse teede peaspetsialist. Tema ja ehitusettevõtjast
pereisa Janek Kasela on tublid
tervisesportlased: osalevad rahvajooksudel ja suusaüritustel.
Kaiu on omal ajal mänginud

Jõgevamaa sportlikuma pere tiitli omanikuks said seekord (paremalt) Janek, Birgit, Kaiu ja Britta
Kasela. Koos nendega on pildile jäänud Jõgevamaa spordiliidu Kalju president Tarmo Raudsepp.
FOTO: MARGE TASUR
korvpalli ja Janek hokit. Et endal spordikogemus olemas, juhatati ka tütred enesest mõistetavalt spordirajale.
„Gümnaasiumi lõpuni tahavad nad kindlasti tõsiselt sporti

teha,“ kinnitas Kaiu Kasela.
Kui ema teeb tütardele raja
ääres kaasa elades enamasti
vahet, kumb on Britta ja kumb
Birgit – kas sõidustiili või peapaela värvi järgi –, siis treener

ajavat neid pidevalt segi. Aga
sportimisisu ja tulemusi see ei
mõjuta.
JVT

Põltsamaa kultuurikeskuses tunnustati maakonna parimaid sportlasi, tervisedendajaid ja kultuuritegelasi
18. jaanuari tunnustati Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud tänuõhtul Jõgevamaa silmapaistvaid kultuuri-, spordi- ja
tervis
edendajaid. Jõgeva vallast pälvisid
tunnustuse nii tublid kultuuritöötajad, rahvatantsijad, sportlased kui tervisedendajad.
Sündmuse eestvedajad olid Jõgevamaa Kultuurikoda, Rahvakultuuri Keskus, Jõgevamaa
spordiliit Kalju, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ja Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.
Rahvakultuuri keskuse tänukirjad
pälvisid:
Jõgevamaa Kodukandi Ühendus – Jõgevamaa Avatud Külaväravate korraldamise
eest maakonnas
MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda – Jõgevamaa laulupeo „Esivanemate radadel“ korral-

damise eest Kassinurme mägedes
Kuultuuriselts Jensel ja SA Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus – Memme-taadi
kevadpeo „Nii hea on olla siin“ korraldamise
eest Kuremaal
Sadala Külade Selts – Sadala kõlakoja,
lipuväljaku ja tulealtari loomine. Ühislaulmise, tantsimise ja pillimängu ühisürituse
korraldamise eest Sadalas.
Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika
seltsi tunnustused ning tubli tegija tänukirjad pälvisid:
Helena Avi – sinine staažimärk; Laiuse
naisrahvatantsurühma Meie Mari tantsija
Gerda Nõmmik – rühma hinge märk;
Palamuse naisrahvatantsurühma Sirtsuline
tantsija
Marje Kütt – rühma hinge märk; Sada-

la naisrahvatantsurühma Tantsulust tantsija
Piret Mikko – rühma hinge märk; Palamuse segarahvatantsurühma Tootsid-Teeled
tantsija
Kersti Vadi – rühma hinge märk; Jõgevahe Pere naisrahvaantsurühma tantsija
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupi tunnustuspreemia pälvisid:
Helgi Herman – aktiivse tegevuse eest
Jõgevamaa harrastusnäitlejana
Triinu Jalg – heade sportlike saavutuste eest
Ester Laumets – liikumisharrastuse
propageerimise eest Jõgevamaal
Virve Muser – südamega tehtud töö
eest rahvatantsutraditsiooni hoidmisel
Eha Niglas – rahvamuusika hoidmise ja

arendamise eest Jõgevamaal
Arlet Palmiste – tulemusliku tegevuse
eest Kuremaa mõisateatri lavastajana
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupi aastapreemiad pälvisid:
Betti Alveri muuseum – luule toomise
eest avalikku linnaruumi
Tiit Lääne – raamatu „Jäähoki pühamu.
Jõgeva jäähoki 1945–2018” koostamise eest
Pille Tutt – pühendunud töö eest Sadala Külade Seltsi eestvedamisel
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum – kaasaegse külastuskeskuse
loomise eest
Jõgevamaa parimad terviseedendajad 2018. aastal:
Jõgevamaa tervist edendav asutus

– Kaitseliidu Jõgeva malev
Jõgevamaa tervist edendav tegu –
üritustesari „Kaks teist korda ümber Kuremaa
järve“
Maakonna tänukiri – Reine Koppel,
pikaaegse ja mitmekesise tegevuse eest tervisedenduses
Jõgevamaa spordiliidu Kalju aukirjad pälvisid:
Reine Koppel – ürituste korraldaja,
Jõgeva
Raul Soodla – ürituste korraldaja, Kuremaa
Priit Sei – kardisport, Siimusti
Jõgevamaa parim naissoost noorsportlane – Triinu Jalg (kabe). Parim tulemus: II koht maailma meistrivõistlustelt
kabes U-13 vanuseklassis

Jõgevamaa parim meessoost noorsportlane – Mattias Säärits (maadlus).
Parim tulemus: II koht Euroopa meistrivõistlustelt sumos U-18 vanuseklassis
Jõgevamaa parim noortevõistkond
– Jõgeva SK Tähe/Olivia UP-15 võistkond.
Parim tulemus: Eesti meistrid saalihokis U-15
vanuseklassis
Jõgevamaa parim võistkond – Jõgeva kabeklubi koondvõistkond. Parim tulemus: Eesti meistrid vene kabes
Jõgevamaa parim veteransportlane
– Ülo Kuusk (sangpommisport). Parim tulemus: maailmameister sangpommispordis
70-aastaste vanuseklassis
Jõgevamaa sportlikum perekond –
perekond Kasela Jõgevalt

14. veebruar 2019
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Jõgeva Valla Noortekeskus sai
1. veebruaril aastaseks. Sel
puhul toimus sünnipäevapidu,
kus tänati tublisid ja hakkajaid
noori igast valla noortekeskusest, töökaid noorsootöötajaid
ning häid koostööpartnereid.
Jõgeva Valla Noortekeskuses
töötab 10-liikmeline meeskond. Noorsootööd tehakse
üheksas keskuses: Jõgeva linnas, Siimustis, Vaimastveres,
Jõgeva alevikus, Laiusel, Kuremaal, Palamusel, Tormas ja
Sadalas. Jõgeva Valla Noortekeskus jätkab enda arendamist, et noortel oleks oma
koht, kuhu tulla õppima, mängima, uudistama ning lihtsalt
sõpradega koos olema.
JVT

Jõgeva noormees tõi rahvusvaheliselt konkursilt auhinnakoha
Jõgeva muusikakooli õpilane
Marek Blinnikov (11) osales 30.
jaanuaril Läti Vabariigis Valmie
ras toimunud rahvusvahelisel
noorte pianistide konkursil ja
naasis sealt tubli kolmanda kohaga. Konkursil, mida peeti juba
24. korda, osalesid klaveriõpilased Lätist, Leedust, Eestist ja
Valgevenest ning võisteldi neljas vanuserühmas. Marek, kes
õpib klaverit neljandat aastat ja
kelle erialaõpetajaks on Jelena
Golub, tegi kaasa 10–11-aastaste vanuserühmas, kus oli 16
osalejat ja kus konkurents oli
kõige tihedam.
Mareki jaoks polnud see esimene rahvusvaheline konkurss,
vaid juba kolmas. Valmieras
võistles ta ka mullu, aga jäi
napilt auhinnakohalt välja. Tänavune esinemine oli edukam.
Kõigil võistlejatel tuli üles astuda vähemalt kolmest palast
koosneva kümneminutilise kavaga ja selle ettevalmistamiseks

Jõgeva muusikakooli õpilane Marek Blinnikov on edukalt osalenud juba mitmel Eesti-sisesel ja rahvusvahelisel konkursil. Tema
edu taga on nii tema enda kui ka õpetaja Jelena Golubi hea töö.
FOTO: RIINA MÄGI
tegi Marek jõuluvaheaja jooksul
ära suure töö. Õpetaja Golubi
hinnangul on Marek andekas,
töökas ja hea esinemisnärviga:
ta oskab end vajalikul hetkel
kokku võtta. Marek omalt poolt

Tallinnas tunnustati
noortevaldkonna tegijaid
31. jaanuaril kuulutas haridus- ja teadusminister Mailis
Reps noortevaldkonna tunnustussündmusel välja valdkonna
kõige vägevamad tegijad. Noorsootöö aasta toetaja kategoorias
pälvisid tunnustuse karjääriinfo
spetsialist Anneli Peterson ja
karjäärinõustaja Hele Kull, kes
Jõgevamaa Rajaleidja keskuses
töötades otsustasid maakonna
sisesele
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. See lõi
väärtust kõikidele noortega tegelevatele inimestele üle kogu
Jõgevamaa. Konkurssi korraldanud Eesti Noorsootöö Keskuse
peaeksperdi Birgit Rasmusseni

kinnitas, et õpetaja Jelena on
hea ja lahke ning tänu sellele on
klaveritunnid toredad.
Marek lööb teist aastat kaasa Heino Elleri nimelise Tartu
muusikakooli tulevikumuusiku-

te programmis ja tema sealseks
mentoriks on klaveripedagoog
Kadri Leivategija. Tänu kõnealusele programmile on Marekil erialatunde poole rohkem ja
see on andnud talle võimaluse
klaverimängule põhjalikumalt
pühenduda.
Üldharidust omandab Marek
Blinnikov Jõgeva põhikooli 5.
b klassis ja muusika kõrval on
tema teiseks kireks jäähoki. Ta
lööb kaasa Tartu hokiklubi Kajakas oma vanuseklassi meeskonnas. Muusika- ja trennitunde aitab paremini päevakavva
mahutada asjaolu, et ka õpetaja
Jelena Golubiga kohtub Marek
enamasti Tartus. Ent sõitmist
on Marekil ikkagi palju, sõidutajateks on vaheldumisi isa ja
vanaisa.
Palju õnne Marekile ja tema
õpetajale! Edu järgmistel konkurssidel!
RIINA MÄGI

Kolme valla sotsiaaltöötajad
kogunesid ümarlauda

sõnul on Anneli Petersonil ja
Hele Kullil oluline roll noortevaldkonna arendamisel ja noorte heaolu suurendamisel.
Aasta osaluskogu ja õpilas
esinduse nominent oli Vaimastvere kooli õpilasesindus. Õpilasesindus võttis 2018. aasta
alguses endale eesmärgiks kooli
maine parandamise, et seda ei
tajutaks ainult „raskete laste
koolina“, vaid õpitakse tundma
ka teist külge. Möödunud aastal
viidi läbi mitmeid sündmusi,
mis said laiema kajastuse – näiteks keeltekohvik, jõulunädal,
spordinädal, vastlapäev, sõbrapäev. Keeltekohvik tõsteti esile ka üle-eestilise „Ettevõtliku
kooli“ edulugude konkursil.
JVT

Noortevaldkonna tänuüritusel osalesid tunnustatud, Vaimastvere
kooli õpetajad ja direktor, Jõgeva vallavalitsuse ning Jõgeva Valla Noortekeskuse esindajad. FOTO: MARGE TASUR

30. jaanuaril kogunesid Jõgeva
riigimaja ehk endise maavalitsuse saali ümarlauale Jõgeva,
Põltsamaa ja Mustvee valla
sotsiaaltöötajad. Arutleti sotsiaaltöös aktuaalsete teemade
üle ning kuulati sotsiaalministeeriumi esindajate Häli Tarumi
ja Signe Riisalo ning sotsiaalkindlustusameti esindajate Sirli
Petersoni ja Urve Luhametsa ettekandeid. Häli Tarum kõneles
näiteks pikaajalises hoolduses
planeeritavatest muudatustest,
mis puudutab üsna paljude Eestimaa inimeste elu ja sotsiaaltöötajate tööd.
Sotsiaaltöötajate ümarlauda
korraldas varem Jõgeva maavalitsuse sotsiaalosakond, nüüd
sai traditsioon Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna eestvedamisel taastatud. Esimese

kokkusaamise korraldajaks oli
Jõgeva vald, selle aasta järgmised ümarlauad on Mustvee ja
Põltsamaa valla ning Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse arenduse, tervisedenduse
ja siseturvalisuse spetsialisti
Maiu Veltbachi korraldada.
„Tänasesse ümarlauda kogunenute arv – umbes nelikümmend – näitas, et selliseid kokkusaamisi on vaja,“ ütles Jõgeva
valla sotsiaalosakonna juhataja
Aime Meltsas. „Hea oli ka see, et
omavalitsuste sotsiaaltöötajad
said näost näkku vestelda meie
olulisemate partnerite, sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti esindajatega: sotsiaalhoolekandes saavad asjad
paraneda ainult omavalitsuste,
ministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti koostöös.“

Kolme valla sotsiaaltöötajad said ühises
ümarlauas kasulikku infot. FOTO: RIINA MÄGI

Laiuse Jaan Poska põhikoolis
tähistati riigimehe
sünniaastapäeva

Pärast aktust asetasid kooli ja Jõgeva vallavalitsuse esindajad
Jaan Poska sünnikodu juurde Laiuseväljal ning Poska isa hauale
Mõisaküla õigeusukalmistul küünlad ning lillekorvid.
FOTO: MARGE TASUR
tüki Poska ülikooli lõpetamisest
24. jaanuaril tähistati Laiuse
ning kohtumisest oma tulevase
Jaan Poska põhikoolis Eesti riiabikaasa Constance Ekströmiga.
gimehe, juristi ja diplomaadi
Kahel varasemal aastal on PosJaan Poska 153. sünniaastapäeka sünniaastapäeval etendatud
va. Tänu Poska diplomaatilistele
noore Jaan Poska püüdlusi Riiga
oskustele kirjutati 1920. aasta 2.
sõita ning astumist Riia vaimuveebruaril Tartus alla rahulepinlikku seminari.
gule Eesti ja Venemaa vahel.
Endine raamatukoguhoidja,
Laiuse Jaan Poska põhikoolis
koduloouurija ja ajalooringi jupeeti traditsioonilist Jaan Poska
hendaja Asta Leiten rääkis selnädalat. 5.–9. klassi võistkonnad
lest, kuidas hakati Laiuse koolis
panid oma teadmised proovile
Poska päeva tähitama. Laiuse
Jaan Poska tundmise viktoriinis.
kooliperet tervitas abivallavaSuurmehe sünniaastapäeva aknem ja kunagine Laiuse põhitusel esitas kooli näitetrupp õpekooli direktor Arvo Sakjas.
taja Helge Maripuu juhendamisel killukesi riigimehe elust. NäiJVT
teringi õpilased tõid publiku ette

Kõrgushüppevõistlus
Laiuse Vedru
Spordiklubi Contra taaselustas
talvise treeningperioodi elavdamiseks kõrgushüppevõistluse
Laiuse Vedru. Toimumiskohaks
oli aga Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi võimla, mille põrand oli värske lakikihi saanud
ja pakkus seetõttu häid võistlus
tingimusi, mida kajastasid ka
tulemused.
Tüdrukute parima tulemuse (1.50) saavutas Marii Maria
Alund, poistest hüppas kõige
kõrgemale (1.65) Janmar Reiljan. Kokku oli võistlemas 63
noorsportlast Palamuselt, Jõgevalt, Vaimastverest ja Laiuselt.
Vanusegruppide
esikolmikud:
PA-klass (2 võistlejat)
I Martin Laasik (Vaimastvere) 1.55
II Oskar Plato (Palamuse)
1.35
TA-klass (2)
I Elisabet Hein (Jõgeva) 1.40
II Karolina Müür (Palamuse)
1.05
PB-klass (3)
I Janmar Reiljan (Palamuse)
1.65
II Andris- Roland Saar (Palamuse) 1.55
III Rasmus Randoja (Laiuse)
1.45
TB-klass (7)
I Marii Maria Alund (Vaimastvere) 1.50
II Birgit Pihlak (Jõgeva) 1.50
III Christina Siim (Vaimastvere) 1.35
PC-klass (12)
I Jan Raudsepp (Palamuse)
1.45
II Aleksandr Grits (Jõgeva)
1.25
III Oskar Kevvät (Palamuse)
1.25

Poiste B-klass esikolmik
Andris Roland Saar, Janmar
Reiljan, Rasmus Randoja.
FOTO: ERAKOGU
TC-klass (10)
I Kätriin Palm (Jõgeva) 1.45
II Liisbet Randjärv (Jõgeva)
1.40
III Johanna Eliisabeth Võsaste 1.25
PD-klass (13)
I Kärt Lehtla (Jõgeva) 1.40
II Emma Kirik (Laiuse) 1.05
III Cassandra Vapper (Palamuse) 1.05
PE-klass (1)
I Joosep Väljaots (Laiuse)
1.00
TE-klass (3)
I Elina May Must (Palamuse)
0.90
II Celia Raja (Palamuse) 0.90
III Liisbet Järv (Laiuse) 0.85
Spordiklubi Contra tänusõnad kuuluvad Jõgeva vallavalitsusele toetuse ja Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumile meeldiva vastvõtu eest.
VALLO VÄLJAOTS
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Töö- ja karjäärimess
Jõgeva kultuurikeskuses
7. märtsil kella 11–14

Galeriis ja suures saalis: tööandjate ja koolide esindajad (saab
tutvuda õppimis- ja töövõimalustega Jõgevamaal ja mujal Eestis)
Fuajees: koostööparterid ja karjääriala + karjäärikiirabi (15
min individuaalset karjäärinõustamist)
Töötoad II korruse kammersaalis
11.10–11.50 „Milleks meile maksud ja ettevõtluskonto?“
(Maksu- ja tolliamet)
12.30–13.15 „Töösuhete alustamine ja lepingulised läbirääkimised“ (Tööinspektsioon)
Töötoad 0-korruse saalis
11.15–11.45 „Põnevad välismaal töötamise võimalused“
11.55–12.40 „Milliste töökohtadega kaupleb Jõgevamaatööturg tulevikus?“
12.40–13.30 „Kas minust võiks saada ettevõtja?“
14.00 messi lõpp
Oodatud on põhikoolinoored, gümnasistid, kutseõppurid, tudengid, töötavad ja mittetöötavad, tööotsijad ja pensionärid.
Töömess on tasuta! Tule ja osale!

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond
Infotelefon 15501, www.toomess.ee

14. veebruar 2019
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Olete oodatud 6. märtsil Jõgevale seminarile
„Dementsusega inimese toetamine“
kell 13.00–16.00 aadressil Suur 3
(endine maavalitsuse maja)

Kava:
13.00–13.40 Dementsusega inimese toimetuleku toetamine,
tugigrupid. (Hanna-Stiina Heinmets, Tallinna diakooniahaigla
tegevusterapeut ja dementsusega inimeste osakonna juhataja)
13.40–14.00 Dementsuse kompetentsikeskus töö tutvustus
(Mari Rull, sotsiaalhoolekande juht)
14.00–14.15 Kohvipaus
14.15–15.00 Dementsussõbraliku hooldusteenuse loomine
(Terje Teder, SA Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige)
15.00–15.30 Jõgeva valla sotsiaalteenused ja -toetused (Eve
Viks Jõgeva, vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist ja Luule
Palmiste, Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist)
15.30–16.00 Küsimused ja arutelu
6. märtsil kell 16.15–18.00, pärast dementsusteemalist
seminari ootame lähedasi tugigruppi! Palume eelnevalt registreeruda!
Registreerimine: Terje Teder, e-mail terje@koeruhk.ee, tel
5550 8755
Mis on dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp?
2016. aastal alustas MTÜ Elu Dementsusega tugigruppidega lähedastele Tallinnas (Pirital, Mustamäel, Nõmmel), Tartus,
Võrus, Paides, Keilas, Pärnus ja Kuressaares. Koos dementsuse
kompetentsikeskusega on eesmärgiks luua kolme aasta jooksul
veel 15 tugigruppi. Uued tugigrupid on alustanud Haapsalus,
Jõgeval ja Sauel. Omastehooldajate hoolduskoormusest räägitakse kui sotsiaalprobleemist tänases Eestis. Seni kuni olukorda kaardistatakse ning otsitakse lahendusi, on dementsusega
lähedaste omastehooldajad silmitsi olukorraga, kus vajatakse
koheselt asjakohast informatsiooni, sotsiaalset toetust, koolitusi ja nõuandeid, et mõista dementsussündroomi. Tugigrupis
kohtuvad inimesed, kellel on ühine mure, saavad uut informatsiooni ja küsida nõu, jagada kogemusi ning teadmisi. Tugigrupis on omad reeglid (head tavad), näiteks kõik, mida
tugigrupis räägitakse on konfidentsiaalne, austame ja toetame
tugigrupi liikmeid. Tugigruppi kaasatakse nõustama ka erialaspetsialistide nt sotsiaaltöötaja, õde, arst, tegevusterapeut vms.

Teie lahke annetus läheb Kuremaa lossi peamaja restaureerimiseks. Kontserdi korraldajad on SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus ja Kuremaa Lossi Fond.

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
21.02 kell 11

Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi
teabepäev-üldkoosolek Jõgeva haigla saalis
28.02 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
02.03 kell 10.15 Kuperjanovi retk Puurmanist Tabiverre
EESTI VABARIIK 101 KONTSERT-AKTUSED JÕGEVA VALLAS
21.02 kell 19
Kalle Sepa ja Mikk Tammepõllu kontsert
„Unes või ilmsi“ Jõgeva kultuurikeskuses
22.02 kell 18
Palamuse laulustuudio EV aastapäeva
kontsert Palamuse muuseumi
koolimaja 2. korrusel
23.02 kell 19
Ooper-kvartett Kuremaa lossis: Henno Soode
(viiul), Eivin Toode (viiul), Kerstin Tomson
(vioola), Mati Leibak (tšello).
Tekstid koostas ja esitab Jüri Aarma.
24.02 kell 13
keelpillikvartett „Con-Taktid“ ja Lauri Liiv
Torma rahvamajas
24.02 kell 16
Tartu ülikooli üliõpilaste looduskaitseringi
segakoor Palamuse kirikus
24.02 kell 7.24 lipuheiskamine ja hümn Jõgeva aleviku
lipuväljakul
24.02 kell 7.29 lipuheiskamine Sadala lipuväljakul.
Lauldakse isamaalisi laule.
26.02 kell 17.15 tantsu- ja laulupeoaasta tähistamine Jõgeva
linnaraamatkogus. Esinevad „Kuukressid“.
Raine Lindepuu esitleb oma raamatut
„Meie Mari Muraka memuaarid“.
TEATER
20.02 kell 18.30 Lendteatri kontsert-etendus
„Kui tähed säravad“ Sadala rahvamajas.
Pääse: 4 €.
07.03 kell 19
etendus „Aabitsa kukk“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 7/5 €.
29.03
OLPG teatripäev Palamuse rahvamajas
KINO
15.02 kell 15.30; 27.02 kell 17.30 animafilm „Lego film 2“ 3D
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
15., 20.02 kell 17.30 animafilm „Asterix: Võlujoogi saladus“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
21.02 kell 19
kino “Klassikokkutulek 3”
Palamuse rahvamajas. Pääse: 5/4 €.
20.02 kell 20; 27.02 kell 19.30 draamafilm „Tõde ja õigus“
(Eesti 2019) Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
perepilet 5 €.
26.02 kell 12
kino lastele “Lotte ja kadunud lohed”.
Pääse: 3 €.
01.03 kell 19.30 südamlik koguperefilm „Koera kodutee“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
21.03 kell 19
kino „Tõde ja õigus“ Palamuse rahvamajas
MUUSIKA
15.02 kell 19
15.02 kell 20
17.02 kell 17

27.02 kell 11
08.03 kell 19

09.03 kell 21

15.03 kell 20
15.03 kell 20

NOORED
28.02–01.03
SPORT
16.02 kell 9
16.02 kell 10
21.02 kell 13
23.02 kell 12
23.02 kell 18

Jõgeva kultuurikeskuses esineb Henry Laks.
Pääse: 5 €.
sõbrapäevapidu Sadala rahvamajas.
Musitseerib ja õhtut juhib Raul Kivi.
esimene heategevuskontsert Kuremaa lossi
restaureerimiseks. Kontserdil „Talveõhtu
tähed“ esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala.
Pääse: lahke annetus.
XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise
Jõgevamaa eelvoor Palamuse rahvamajas
naistepäeva pikalauapidu restoranis Kosmos.
Pidu alustab DJ Kada, peaesineja
„RetroKiirabi“. Pääse: 30 €. Hinna sees
tervitusjook, soe- ja külmlaud, kringel ja
esinejad. Piletid ja info: 5396 9831, Tiia Meitus.
naistepäeva tantsupidu Vaiatu rahvamajas
ansambliga „Teine Mees“. Pääse: 5 €.
Kohtade broneerimine: Liina Abram
5343 4742; vaiatukyla@gmail.com.
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas ansambliga
Funkitol. Pääse: 7 €.
tantsides kevadesse ansambliga
„Village Voice“ Sadala rahvamajas.
Pääse: ettetellimisel 6 €, samal õhtul 7 €.
Laudade broneerimine: 521 1967.
Palamuse laulustuudio Öökool
saalihoki energialiiga kohtumine
Jõgeva spordikeskuses
kabeklubi karikavõistluse II-etapp 64-ruudu
kabes Jõgeva spordikeskuses
Jõgevamaa PU-17 saalijalgpalli
meistrivõistlused Jõgeva spordikeskuses
sulgpallivõistlus „Badminton Cup“ üksikmänguturniiri V etapp Jõgeva spordikeskuses
meistriliiga saalihoki kohtumine Jõgeva SK
Tähe/Olivia – TalTech Jõgeva spordikeskuses

14. veebruar 2019

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Geron Paide
Getter Kuusk
Robin Vaher
Kerstin Lääne

16.01.2019
20.01.2019
24.01.2019
28.01.2019

kutsub maakonna vabaühendusi osalema MTÜde arenguprogrammis. Programm koosneb neljast koolituspäevast ja õppereisist ning keskendub motiveerimise ja kaasamise teemadele.
Arenguprogrammi koolitused:
“Motiveerimine ja mõjutustehnikad”, 12. märtsil Kuremaa
lossis. Koolitaja Ene Seidla, HAL Koolitus OÜst.
“Tulemuslik kaasamine kogukonnas“, 28. märtsil Palamuse rahvamajas, 17. aprillil Sadala rahvamajas ja 7. mail B. Alveri muuseumis Jõgeval. Kolmepäevase koolituse viivad läbi Krista
Habakukk ja Ivika Nõgel Kodukandi Koolituskeskusest.
Iga koolituspäeva lõpus on kogemuste vahetamise pooltund
kohalike MTÜde esindajatega. Maikuu lõpus toimub õppereis
Jõgevamaa edukate ja tunnustatud ühenduste juurde kogemuste saamiseks. Koolituskavadega saab tutvuda arenduskeskuse
kodulehel www.jaek.ee.
Programmis osalemise tasu on 30 eurot (koolituste kohvipausid ja lõuna).
Registreerimine kuni 18. veebruari kella 16-ni Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.ee, e-postil
kersti@jaek.ee või tel 520 8423.
Lisainfo programmi kohta: Kersti Kurvits, kodanikuühenduste konsultant, tel 520 8423, kersti@jaek.ee.
MTÜde arenguprogrammi läbiviimist
toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi
teabepäev-üldkoosolek toimub neljapäeval,
21. veebruaril 11.00 Jõgeva haigla saalis

Päevakord:
2018. aasta töö aruanne
2019. aasta tööplaan
Juhatuse liikme valimine
Esmaabi andmine õnnetusjuhtumi korral –
Ene Viitkin Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsist
• Võtame vastu aasta liikmemaksu: 7 eurot
• Ootame uusi liikmeid.
Seltsi juhatus
•
•
•
•

Aitäh, Kuremaa Lossi 2018. aasta toetajad ja sõbrad:

WESTWOOD TIMBER OÜ
MC Jõgeva
ORTHEZ OÜ
Jõgeva vald
MTÜ Kuremaa Külaselts
Kuremaa Raamatukogu
Kultuuriselts JENSEL
Kuremaa ANK
Kuremaa Tall
Kuremaa Lasteaed – Algkool
Kuremaa Lossi Fond
Kuremaa Ujula ja Külalistemaja
Kuremaa Käsitöötegijad
Monika Tuvi

Raul Soodla
Eili Rajapuu
Evi Kuslap
Anu Lippur
Raul ja Ester Orav
Arlet Palmiste
Ivo Helm
Raivo Tralla
Ants Aluoja
Lossi Külastajad ja sündmustel
osalenud publik.
Eriline tänu: Ülle Annuk, Ivo Kiis,
Janar Hannolainen, Priidu Raudkats, Valdur Lääne ja Vello Pütsep

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

KOGUDUSED
17., 24.02 kell 11 teenistused Jõgeva kirikus (Aia 7)
17.02 kell 13
teenistus Laiuse kiriku pastoraadis
03.03 kell 11
teenistus Jõgeva kirikus (Aia 7).
Pärast teenistust koguneb koguduse
täiskogu nõukogu ülesannetes koosolekule.
Koguduse liikmed on oodatud osa võtma.
EAKAD
15.02 kell 12
22.02 kell 12
22.03 kell 12
NÄITUSED
14.01–28.02
01.02–22.02
04.02–04.03
07.02–06.03
07.02–04.03

eakate klubi Paunvere koosviibimine
Palamuse rahvamajas
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
eakate klubi Paunvere koosviibimine
Palamuse rahvamajas
näitus „100 eksliibrist. Meie maa ja meie
rahvas“ Kuremaa lossi II korruse saalis
Kai Brauni akvarellinäitus „Karge talv“
Jõgeva linnaraamatukogus
Katre Arula isikunäitus „See pole lihtsalt üks
keha“ Jõgeva kultuurikeskuses
Peeter Visteri õlimaalide näitus „Värvide võlu“
Jõgeva linnaraamatukogu II korruse
lugemissaalis
Jõgeva kunstikooli õpilase Elisabet Rähni
isikunäitus „Serendipity“
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
OLEG NIKITIN

03.06.1943–15.01.2019

MARIA SRENGA

13.05.1931–16.01.2019

MAIE ROHT
VALEV LIIV

ILDA NILENDER

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

ELVE HIIEMAA

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 28. veebruaril.

ALLAN ÕIM

MAIT MIITER

11.10.1939–16.01.2019
28.06.1938–19.01.2019
05.03.1931–24.01.2019
31.01.1964–25.01.2019
23.11.1963–28.01.2019
25.12.1959–31.01.2019

