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Aruküla mäel avati Struve kaare punkti tähis

Vooremaa arvamusliidrite
hommikusöögil jagati
ettevõtlusauhindu
9. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuses toimunud Vooremaa
arvamusliidrite hommikusöögil
arutleti ettevõtluse, poliitika ja
meedia teemadel ning anti üle
Jõgevamaa ettevõtlusauhinnad,
millest üks tuli ka Jõgeva valda.
Pärast Aivar Koka ja Jõgeva
vallavanema Tiit Lääne tervituskõnesid said sõna peaminister
Jüri Ratas ja ettevõtja Oleg Gross.
Jüri Ratas vaagis oma sõnavõtus
seda, kuidas kuri koroonaviirus
meie majandus- ja ühiskonnaelu
mõjutanud on. Ta tõdes, et riigieelarvet koostades tuleb näha
kaugemale, kui Tallinna ja Tartu
Raekoja plats. Rakvere ärimees
Oleg Gross, kes juhib 70 kauplusega Grossi Toidukaupade ketti,
tõi mõtlemapanevaid näiteid sellest, kuidas ühiskonna ülereguleeritus ettevõtja elu keeruliseks
teeb. Järgnenud debatil, mida
juhtis raadioajakirjanik Märt
Treier, vahetasid Aivar Kokk, Oleg
Gross ning Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos mõtteid selle üle, kuidas väiksemates
paikades ettevõtlusele „vunki“
juurde anda.
Järgnenud tunnustamisel
anti välja Jõgevamaa ettevõtlusauhinnad viies kategoorias.
Aasta ettevõtteks 2020 tunnistati Jõgeval tegutsev Softcom OÜ.
1999. aastal loodud ja põhiliselt
pehme mööbli tootmisele spetsialiseerunud ettevõte on üks
piirkonna suuremaid tööandjaid.
Koroonakriisi ajal suutsid nad
kiiresti reageerida ning asusid

Struve kaare mõõtmispunkti tähise avamisele kogunenud said hulga teadmisi juurde
ning Aruküla mäelt avanevaid vaateid nautida. FOTOD: RIINA MÄGI

Aruküla mägi on kujunenud Jõgevamaa kettagolfarite
üheks meelispaigaks. Päeval, mil seal Struve
kaare mõõtmispunkti tähis avati, selgitati välja
ka maakonna meistrivõistlused kettagolfis.
Kaareperes Aruküla mäel avati laupäeval, 10. oktoobril Struve
meridiaanikaare punkti tähis.
Struve meridiaanikaar on 200
aasta eest astronoomi ja geodeedi
Friedrich Georg Wilhelm Struve
eestvedamisel Maa suuruse ja
kuju täpsustamiseks ning täpsete topograafiliste kaartide koostamiseks rajatud mõõdistusahel,
mis koosnes 265 mõõdupunktist
ning ulatus Põhja-Jäämerest
Musta mereni. Üks triangulatsioonipunktidest paiknes ka
Kaareperes Aruküla mäel. 2005.
aastal kanti Struve kaar UNESCO
maailmapärandi nimekirja.
Jõgeva vallavolikogu esimees
Aivar Kokk ütles, et Struve kaare
punkti tähise näol on vald juurde saanud ühe olulise maamärgi, mis kõneleb sellest, millised
kõvad mehed meil siin Eestis
on teadust teinud ja tudengeid õpetanud. Vallavanem Tiit
Lääne lisas, et vastse turismiobjekti juures on uhke seista ning
et loodetavasti hakatakse nüüd
Aruküla mäel, mis kettagolfarite
üheks lemmikpaigaks kujunenud,

ka teaduspärandiga tutvumas
käima.
Nii vallavanem kui ka volikogu
esimees tänasid endist abivallavanemat Viktor Svjatõševi, kes
Struve kaare punkti tähistamise
algatas, ning Rainis Polli, kes tähise paigaldas. Viktor Svjatõšev
meenutas, et Aruküla mäele
tähise paigaldamise idee sai
tõuke ühelt paari aasta taguselt
turismiseminarilt, kus viibisid
Leningradi oblasti turismifirmade esindajad, kes ka populaarteadusliku suunaga reise korraldavad. Nad palusid abi Struve kaare
Tartu ja Simuna punkti kohta info
hankimisel. Viktor Svjatõšev asus
uurima, kas ka Jõgeva valla piirides Struve kaare punkt on, ning
selgus, et see on Aruküla mäel.
Koostöös Maa-ameti esindaja ja
vallavalitsuse GIS-spetsialistiga
sai õige koht kindlaks määratud
ja vastav tähis tellitud.
Maa-ameti geodeesiaosakonna juhataja Karin Kollo tänas
Jõgeva valda Struve kaare punkti
tähistamisel üles näidatud ettevõtlikkuse eest. Eesti Geodeetide

Softmedi brändi all isikukaitsevahendeid tootma.
Kategoorias „Väike ja tubli“ läks auhind Mustvee vallas Kääpal tegutsevale OÜ-le
Mäerand Grupp, investeerija
kategoorias AS-ile OG Elektra
(Grossi Toidukaubad), turismitegija kategoorias OÜ Wakepark
hallatavale Wpargile Kamaris
ning õpilasfirma kategoorias
Põltsamaa ühisgümnaasiumi
õpilaste loodud firmale Torm!.
Ehkki auhindu tuli Jõgeva valda
vaid üks, tasub märkida, et auhinna nominente oli meilt rohkem.
„Väikese ja tubli“ kategoorias jõudis nominentide hulka Palamusel
kulinaaria- ja pagaritooteid valmistav Tootsteele OÜ ning investeerija kategoorias Jõgeva
Majandusühistu.
Üleriigilise ettevõtlusnädalaga haakuva sündmuse korraldas
Riigikogu rahanduskomisjoni
esimees, Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuse nõukogu
esimees ja Jõgeva vallavolikogu
esimees Aivar Kokk koostöös
arendus- ja ettevõtluskeskusega
ning maakonnalehega Vooremaa.
„Tänamist pole kunagi liiga palju. Seepärast olengi pidanud vajalikuks kord aastas ettevõtjad ja
teised piirkonna elu arendajad
kokku kutsuda ja nende arvamuse ära kuulata. Ametid on mul
küll aja jooksul vahetunud, aga
tänuhommikusöök toimus tänavu
juba viieteistkümnendat korda,“
sõnas Aivar Kokk.
JVT

Liivika Harjo MTÜ-st Võivere Tuuleveski andis haarava
ülevaate sellest, kuidas Struve kaare Väike-Maarja Vallas
asuv Võivere mõõtmispunkt tasapisi, aga järjekindlalt
üha suuremaks turismimagnetiks on muutunud.
Ühingu esimees Mairold Kakko
pakkus välja mõtte, et Aruküla
mäel võiksid olla ka tähised, mis
näitaksid, mis suunas ja kui kaugel asuvad mõõdistusahela naaberpunktid. Struve pärandi huviline Aivar Niinemägi avaldas aga
arvamust, et Jõgeva vald võiks
esitada kõigile Eesti omavalitsustele, kelle maadel Struve kaare
mõõtmispunktid asuvad, üleskutse meie teaduspärandi tutvustamisel koostööd teha. Tulevikus
võiksid ju kõik Eestimaa pinnal
asunud punktid tähistatud olla.
Aruküla mäelt suundusid Struve pärandi austajad
Kaarepere huvi- ja spordimajja.
Seal toimunud kõnekoosolekul
selgitas Tartu observatooriumi
teaduslik nõustaja Tõnu Viik,
miks Struve üldse oma geodeetilise kaare rajas ning kuidas
sai Struve kaarest UNESCO
kultuuripärandi osa. Sõna said
ka MTÜ PAIK endine juht Aivar
Niinemägi, kes tutvustas rahvusvahelise Leader-võrgustiku
toel teoks saanud põnevat reisi
Rootsi, Soome, Läti, Leedu ja

Valgevene territooriumil asuvatesse Struve kaare punktidesse,
ning Liivika Harjo MTÜ-st Võivere
Tuuleveski, kes jutustas sellest,
kuidas Väike-Maarja Vallas asuv
Võivere mõõtmispunkt tasapisi,
aga järjekindlalt üha suuremaks
turismimagnetiks on muutunud.
Kui arvestada seda, millised
vaated Aruküla mäelt avanevad
(Struve-sõbrad käisid neid pärast
kõnekoosolekut vallavalitsuse
GIS-spetsialisti Priit Kalme juhatusel ka nautimas), on turismipotentsiaali sellelgi paigal. Jõgeva
abivallavanem Aive Tamm tänaski sündmusel osalenuid inspireerivate mõtete eest ja lubas, et
vald võtab Struve kaare teema n-ö
suureks rääkimise südameasjaks.
Struve pärandi huvilistel
oli võimalik kaasa elada ka
Jõgevamaa meistrivõistlustele kettagolfis: Aruküla mäel
asub üks Jõgevamaa paremaid
kettagolfiparke.
RIINA MÄGI
OÜ Softcom juhatuse liige Priit Pettai pärast ettevõtlusauhinna
kättesaamist tänukõnet pidamas. FOTO: RIINA MÄGI

lk 2

Õuna külas avati nüüdisaegne
teraviljakuivatikompleks
9. oktoobril avati Jõgeva linna piiril Õuna külas Punkri kinnistul teraviljakuivatikompleks.
Kaasaegse kompleksi rajamise taga on tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad. Tänaseks on ühistu seitsmeaastane. Selle aja sisse on mahtunud häid
ja väga häid aegu, aga ka raskemaid perioode, ent
tulemuseks on see, et maakonnas on investeeritud
teravilja kuivatus-, säilitus- ja käitlemisseadmetesse.
Kuivatikompleksi investeerimise plaan sai alguse
2016. aastal, väärika finišini jõuti tänavu juunis.
Kompleksi rajamist toetas Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond. „Pärast esimest uudseviljakoormat sai kuivati käima sätitud ning häälestamist jätkus kogu lõikusperioodiks. Nüüd sügisel, kui tibusid
ja saaki loetakse, on iludus valmis,“ sõnas tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad juhatuse esimees
Raul Soodla.
Kuivati tootmisvõimsus on vilja keskmise niiskuse puhul tuhat tonni ööpäevas ning punkermahtu on kompleksis 10 tuhat tonni. Kevadest on tööl
kaks noormeest. Ehitaja Agroekspert OÜ esindaja
Urmas Nigula rääkis, et ehituse tarvis kulus kaks
tuhat tonni betooni, üle 500 tonni terast ning 30

Külakogukonnad saavad kaasa rääkida
valguskaunistuste paigutamisel

km kaablit. Teiste kuivatite seas on Jõgeval asuv
eriline oma pindlikkuse poolest. Nimelt on kuivatil
400 automaatikaliini ehk teed, kuhu vilja saata. Nii
saavad erinevad põllukultuurid erinevates suundades liikuda. Kuivatikompleks on täisautomaatsel juhtimisel, seega saab kuivatis töötav inimene
protsesse juhtida ka distantsilt – juhul, kui ta viibib
interneti levipiirkonnas.
Kompleksi avamisel osalenud maaeluminister
Arvo Aller tänas kohalikke põllumajandusjuhte, kes
on seljad kokku pannud ning leidnud väljapääsu,
kuidas ühiselt edasi minna. Selle ilmekaks näiteks
on juba kaugelt silma jääv kuivatikompleks. Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk kinnitas samuti,
et kui erinevad ettevõtjad suudavad omavahel kokku leppida ning koos tegutseda, on see edu trump.
Vallavanem Tiit Lääne nentis, et põllumajandus on
Jõgeva vallas olnud oluline tootmisharu. Jõgevamaa
ja valla heal järjel põllumajandustootmine on aidanud ka praeguse kriisiperioodi muretumalt üle
elada.
JVT

Kuivati lindi lõikasid läbi (vasakult) kuivati juht Erki Teder, maaeluminister
Arvo Aller, tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad juht Raul Soodla,
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne ja Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk. FOTO: MARGE TASUR

Aia ja Rohu tänava
vaheline jalgtee sai valmis
5. oktoobril andis ehitaja Jõgeva vallale üle Jõgeva Aia ja Rohu
tänava vahelise jalgtee, mida ka Sidekäiguks kutsutakse. 165
meetriselt tänavalõigult eemaldati vana asfalt ja selle asemele paigaldati tänavakivid. Kõnnitee algus- ja lõpuosas on need ühtlaselt
hallid, keskosas vahelduvad hallid kivid sinistega. Selline värvikombinatsioon on viide valla lipu ja vapi värvidele. Aia ja Rohu
tänava vaheline kõnnitee on esimene osa Jõgevale kavandatavast
promenaadist. Tänavakivid paigaldas sinna Kivikuvand OÜ, mille
tegevjuht Andrus Sibul käis objekti ka Jõgeva vallavalitsusele üle
andmas. Töö võtsid vastu abivallavanem Terje Rudissaar, teede
peaspetsialist Jakob Kuld, hankespetsialist Janis Käär ning ehitusjärelevalvet teostanud Urmas Ilves. Kõik jäid tehtuga rahule.
Valmis kõnniteele kehtib kaheaastane garantii.
JVT

Abivallavanem Terje Rudissaar, vallavalitsuse hankespetsialist
Janis Käär, teedespetsialist Jakob Kuld, OÜ Kivikuvand
tegevjuht Andrus Sibul ja ehitusjärelevalvet teostanud Urmas
Ilves valminud kõnniteed üle vaatamas. FOTO: RIINA MÄGI
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 5.
novembril. Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on
26. oktoober.
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Jõgeva vallavalitsus sai suurepärase uudise: sel nädalal saame kätte esimesed sada
Jõgeva valla sümboolikast inspireeritud
jääkristalli kujuga valguskaunistust, mis on
plaanis paigutada tänavavalgustuspostide
külge ning mis hakkavad valla eri piirkondades jõulumeeleolu looma. Ühtekokku on
selliseid kaunistusi tellitud 232.
Kuigi on alles oktoobri keskpaik, tuleb
kaunistuste paigaldamisega kohe tegelema hakata. Oleme arutanud ja vaadanud,
kuhu need imekaunid jääkristallid paigutada, ja jõudnud tõdemuseni, et Jõgeva linnas
paigutame need Tallinna maantee ja Kesk
tänava äärde, et ka läbisõitvad inimesed
autodes-bussides ja rongis meie kauneid
jääkristalle näeksid. Veel on plaanis kaunistused paigutada Siimusti, Jõgeva, Palamuse,
Torma, Laiuse ja Kuremaa alevikku ning
Luua, Sadala, Vaimastvere, Kaarepere,
Kurista, Vaiatu, Kassinurme, Saduküla,
Metsakatsejaama, Tõikvere, Kudina, VanaJõgeva, Pikkjärve, Kärde ja Varbevere
külla. Kuhu täpsemalt? Siinkohal palun
kogukonnaliidritel ja külaseltsidel meiega
kaasa mõelda. Olen heameelega valmis kohapeale valguskaunistust näitama tulema ja
koos arutama, missugustele tänavapostidele
need paigutada. Seega, kui korraldate oma
kogukonnaga koosoleku, siis ärge unustage
mindki sinna kutsuda. Seda tuleks ainult
teha enne novembri algust. Mulle saab kirjutada aadressil terje.rudissaar@jogeva.ee või
helistada 517 5750, et aeg kokkusaamiseks
kokku leppida.
NB! Kui sul kasvab lagendikul kuusk,
mis võiks kaunistada Jõgeva linna väljakut
jõulukuusena, siis anna sellest teada haljastusspetsialist Taivo Paeveerile kirja teel taivo.
paeveer@jogeva.ee või telefonitsi 5345 4917.
Peatse kohtumiseni!
TERJE RUDISSAAR,
abivallavanem

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
6. oktoobri istungil
1. Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi aruannet.
2. Kooskõlastati Kuristale rajatava puurkaevu asukoht.
3. Anti kasutusluba Vana-Jõgeval asuvale üksikelamule.
4. Anti ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Endla külla.
5. Otsustati anda Kaareperes asuv aiamaa tasuta kasutusse aiasaaduste kasvatamiseks.
6. Määrati Kuristal asuva majandushoone teenindamiseks vajalik
maa ning anti nõusolek maa ostuõigusega erastamiseks.
7. Seati Siimusti aleviku Toominga tn 1 kinnisasjale sundvaldus
Elektrilevi OÜ kasuks.
8. Otsustati suurendada 2020/2021. õppeaastal Jõgeva põhikooli
4. c klassi õpilaste arvu 25 õpilaseni ning 5. a, 5. b, 5. c, 7. a ja 7.
c klassi õpilaste arvu 26 õpilaseni.
9. Kinnitati Jõgeva põhikooli ja Palamuse lasteaia Nukitsamees
hoolekogu koosseis.
10. Otsustati maksta Laiuse Jaan Poska põhikooli direktorile täiendavat töötasu.
11. Anti luba 6. novembril ja 11. detsembril kultuurikeskuse ümbruses laada korraldamiseks.
12. Otsustati võõrandada pelletikatel nurjunud enampakkumise järgselt Jõgeva valla veebilehel avaldatud kuulutuse peale pakkumise
esitanud aktsiaseltsile Valmeco.
13. oktoobri istungil
1. Anti otsustuskorras üürile Jõgeva linnas Suur 5 asuvad äriruumid.
2. Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi aruanne.
3. Tunnistati kehtetuks hajaasustuse programmi taotluse tingimuslikult rahuldamine.
4. Kinnitati Jõgeva lasteaia Karikakar hoolekogu koosseis.
5. Määrati viiele õppurile õpilasstipendiumid.
6. Otsustati maksta Jõgeva Kergejõustikuklubile Harta toetust, et
katta novembrist detsembrini Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis
toimuvate treeningute kulud.
7. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetused.
8. Tunnistati Jõgeva linna Tallinna maantee sissesõidu rekonstrueerimise hankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumus ja otsustati
sõlmida hankeleping.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Muudeti 2020. aasta hankeplaani ning lisati sinna Jõgeva linnas
asuva Jõe tänava rekonstrueerimine.
Tunnistati Jõgeva spordikeskuse rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööde riigihankel edukaks ühispakkujate P.P.
Projekt OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pakkumus ja otsustati
sõlmida hankeleping.
Tunnistati Jõgeva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde riigihankel edukaks Projekt O2 OÜ pakkumus
ja otsustati sõlmida hankeleping.
Määrati Kurista külas Kurista keskus 14 ja 15 kinnisasja piiride
muutmisel ning Leedi külas Maie kinnisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
Kooskõlastati Vaidavere külla rajatava puurkaevu asukoht.
Anti kasutusluba Jõgeva linnas Jõe tänaval asuvale üksikelamule.
Anti ehitusluba Arukülla, Palamuse alevikku ja Pikkjärve külla puhkeala inventari paigaldamiseks ning Kudinal asuvale
päikeseelektrijaamale.
Anti projekteerimistingimused sauna ja päikeseelektrijaama püstitamiseks Änkkülla.
Kinnitati vallale kuuluvate kinnistute ja sõiduauto Citroën
Berlingo võõrandamise tulemused.
Muudeti Jõgeva vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu. 1.
jaanuarist kaotatakse finantsnõuniku ametikoht ja suurendatakse
rahandusosakonna raamatupidajate teenistuskohtade arvu ühe
võrra.
Kiideti heaks ja esitati volikogule otsuse eelnõu volituse saamiseks
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kontrollimiseks.
Kinnitati vallavalitsuse struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus.
Otsustati tunnustada Jõgeva valla aukirjadega haridusvaldkonna
töötajaid.

13. oktoobri teisel istungil
1. Toetudes kriiskomisjoni ettepanekule otsustati võimaliku
COVID-19 viirusohu suurenemise ära hoidmiseks sulgeda alates
14. oktoobrist ajutiselt Torma lasteaed.
JVT

Jõgeva Vallavalitsuse 15. septembri 2020 korraldusega nr 459 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistul.
Kinnistu praegune kasutusotstarve on 100% elamumaa. Kinnistu suurus on 3 251 m² (katastritunnus 24901:002:0310). Algatatava detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa. Kinnistule
planeeritakse ehitada seitsmekorruseline korterelamu. Jõgeva Vallavalitsuse 29. septembri 2020 korraldusega nr 487 anti sama detailplaneeringu koostamise tellimise õigus üle Avella Kinnisvara OÜ-le.
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Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
Jõgeva vallavolikogu 44. istung toimus 8. oktoobril 2020. Istungil
osales 26 volikogu liiget, puudus Andrei Fedossovski.
Aare Olgo esitas arupärimise vallavanem Tiit Läänele Aia ja Rohu
tänava vahelise jalgtee ehitustööde kohta.
Peep Põdder esitas kaks arupärimist abivallavanem Terje Rudissaarele,
Aia ja Rohu tänava vahelise jalgtee ehitustöid teinud firma Kivikuvand
kohta ja Saduküla piirkonna prügiveo kohta.
Päevakorras oli:
1. Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise aluste muutmine.
2. Jõgeva vallas Õuna külas Allika tn 43 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine.
3. Jõgeva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve.
4. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
5. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
6. Loa andmine Palamuse aleviku Suur tn 6 kinnistu võõrandamiseks.
7. Loa andmine korteriomandite moodustamiseks.
8. Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks.
9. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Osaühingu Juta & Kaido kasuks.
10. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus kasuks seatud isikliku

kasutusõiguse lõpetamine.
11. Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise esimene lugemine ja järgnev menetlemine.
12. Eelmisel volikogu istungil esitatud arupärimistele vastamine.
Rainis Polli arupärimisele sotsiaalosakonna teenistujate koosseisu
kohta vastas abivallavanem Aive Tamm.
Girt Kaarepere arupärimisele Jõgeva tervisekeskuse kohta vastas abivallavanem Aive Tamm.
Arvo Sakjase arupärimisele sotsiaalmeedias vallavalitsuse struktuuri
muutmise vajaduse kohta esitatud arvamusest, vastas abivallavanem
Terje Rudissaar.
Arvo Sakjase arupärimisele sotsiaalmeedias vallavalitsuse struktuuri
muutmise vajaduse kohta esitatud arvamusest, vastas vallavanem
Tiit Lääne.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel
www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

Arengukava muutmise
eelnõu läbis esimese
lugemise

Jõgeva vallavolikogu andis Jõgeva vallavalitsusele loa võõrandada
Palamusel Suur tn 6 asuv 2493 ruutmeetrine kinnistu, millel paiknev
kahekorruseline hoone oli enne uude majja kolimist koduks Palamuse
lasteaiale Nukitsamees. Sellekohane otsus võeti vastu volikogu oktoobri istungil.
Tänavu juulis kinnitas vallavolikogu nende objektide nimekirja, mis
on plaanis Kredexist saadava toetuse abil lammutada. Sellesse nimekirja arvati ka Suur tn 6 hoone, milles on tegutsenud nii kool kui ka lasteaed, ent mis nüüd on amortiseerunud ja vallale mittevajalik. Samas
asub kõnealune hoone kinnismälestise kaitsevööndis, mis tähendab,
et seda saab lammutada ainult koostöös Muinsuskaitseametiga ning
nende nõudeid järgides. See on aega nõudev protsess, mille ajal peab
vallavalitsus kandma hoone hooldamise ja ohutuse tagamisega seotud
kulud.
Eelöeldust tulenevalt võttis vallavolikogu seisukoha, et Palamuse
Suur tn 6 kinnistu tuleb võõrandada. Kui see ei õnnestu, tullakse
tagasi lammutusplaani juurde. Kõnealust kinnistut on vald püüdnud
võõrandada ka varem, ent see pole õnnestunud. Nüüd minnakse uuele
katsele.

Jõgeva vallavolikogu 8. oktoobri istungil toimus Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise eelnõu esimene lugemine. Oktoobris
ja novembris toimuvad valla eri paikades eelnõu avalikud arutelud.

Valla noortevolikogu
uus koosseis valitakse
üheksaliikmeline
Jõgeva vallavolikogu muutis oma oktoobriistungil Jõgeva valla
noortevolikogu tegutsemise aluseid. Muudatused, mille eesmärgiks on
noortevolikogu töö efektiivsemaks muutmine, puudutavad volikokku
kandideerijate vanust, volikogu liikmete arvu ja volikogu töövorme.
Kui varem võisid noortevolikokku kandideerida 13–26 aastased
noored, siis nüüd on vanuse ülempiiriks seatud 20 eluaastat. Selline
muudatus otsustati sisse viia seepärast, et 21–26-aastastel aktiivsetel
noortel on potentsiaali ka teisel viisil valla arengule kaasa aidata:
kandideerida vallavolikogusse, osaleda volikogu komisjonide töös või
anda oma panus mittetulundustegevuse kaudu. Vanusepiiri ajendas
langetama ka asjaolu, et 13- ja 26-aastaste noorte liiga suur vanusevahe võib saada takistuseks eduka koostöö saavutamisel ja grupisisese
võrdsuse tagamisel.
Jõgeva valla noortevolikogu praegune koosseis on 15-liikmeline,
uus koosseis valitakse üheksaliikmeline. Koosseisu otsustati vähendada, kuna aktiivsed noored on hõivatud väga paljude tegevustega.
Jõgeva vallas on näiteks loodud palju uusi võimalusi huvihariduses ja
huvitegevuses osalemiseks. Ka teiste omavalitsuste kogemus näitab,
et noortevolikogudesse kandideerib varasemast vähem noori. Samas
on sellised aktiivsed noored, kes kodukoha tegemistes kaasa rääkida
soovivad, ikkagi olemas ja neile tuleb noortevolikogu töös osalemise
võimalus anda.
Et valla eri piirkondades elavate ja eri koolides õppivate noortevolikogu liikmete kokkusaamiseks on keeruline sobivat aega ja kohta
leida, otsustati lisada noortevolikogu töövormide hulka elektrooniline
koosolek. Sellise töövormi kaasamine vähendab ka transpordimuresid.
Valla noortevolikogu esimese koosseisu tööaeg hakkabki läbi saama. 12.–18. oktoobrini saidki noortevolikogu uude koosseisu kandideerida soovijad kandideerimisavaldusi esitada. Infot noortevolikogu
valmiste kohta saab valla kodulehelt ja Jõgeva valla noorteinfo portaalist (www.noorteinfo.ee)
JVT

Jõgeva valla koolide esimese klassi õpilased käisid 14. oktoobril
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis vana aja koolitundi
pidamas. Ühekorraga kõik 133 last mõistagi muuseumi klassituppa
ei mahtunud, vaid tundi tuli pidada kolmes jaos. Muuseumipedagoog
Aili Kalavus tutvustas lastele vana koolimaja ja vana aja koolielu ning
uuris, kui palju lapsed esimeste kuude jooksul koolitarkust omandada
on suutnud. Koolitunni lõpus tegid lapsed tutvust ka vallajuhtidega.
Vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja vallavanem Tiit Lääne jutustasid
lastele mõned lood oma kooliajast ning kinkisid neile Kätlin Kaldmaa
kirjutatud lasteraamatu „Ajalend“.
Aivar Kokk avaldas heameelt selle üle, et tema poolt 2004. aastal
algatatud traditsioon kutsuda maakonna koolide esimese klassi õpilased Palamusele vana aja koolitundi, on nii kaua püsinud. Toona oli
ta maavanem, nüüd sai ta samal üritusel osaleda vallavolikogu esimehena. Päev varem, 13. oktoobril käisid vana aja koolitunnis Mustvee
ja Põltsamaa valla koolide esimese klassi lapsed.
Jõgevamaa koolide esimese klassi õpilaste Palamusel käiku korraldas Jõgeva vallas tegutsev MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus.
Ettevõtmist toetati maakonna koolide ühisürituste rahast.
JVT

Vallavolikogu andis loa
Palamuse Suur tn 6
kinnistu võõrandamiseks

JVT

Palamusel peeti vana
aja koolitunde

Jõgeva abivallavanem Terje Rudissaar ütles eelnõud tutvustades,
et arengukava puhul on nüüdisajastatud hetkeolukorra kirjeldust,
läbi vaadatud teemade kaupa probleemid ja arengu eeldused ning
tehtud korrektiive vastavalt olukorra trendidele ja vajadusele. Valla
SWOT analüüsi osas on ümber sõnastatud või välja jäetud mitmeid
valla tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.
Vastavatesse loeteludesse on lisatud ka uusi punkte. Rida muudatusi on tehtud arengukava tegevuskavasse. Need puudutavad näiteks
vallavalitsuse Suur tn 5 hoone rekonstrueerimist, Vooremaa kui külastuskeskkonna ühtset kujundamist, Jõgeva linna keskväljaku rekonstrueerimist ja spordikeskuse Virtus laiendamist ja rekonstrueerimist,
vaba aja veetmise võimaluste loomist jne.
Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud valla kodulehel
kuni 9. novembrini 2020, ettepanekuid selle kohta saab esitada kuni
9. novembrini 2020 vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse
või e-posti aadressil info@jogeva.ee.
Arengukava muutmise eelnõu üks avalik arutelu on Kuremaa lossis
juba toimunud. Järgmised arutelud toimuvad algusega kell 17.30:
29. oktoobril Jõgeva linnaraamatukogu Saduküla
haruraamatukogus
2. novembril Siimusti lasteaed-algkoolis
3. novembril Vaiatu rahvamajas
4. novembril Palamuse teenuskeskuses
5. novembril Vaimastvere raamatukogus
9. novembril Betti Alveri muuseumis.
„Kutsun kõiki üles arengukava muutmise eelnõu aruteludel osalema. Olen ka ise kõigil aruteludel kohal, et selgitusi jagada,“ ütles
Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.
JVT

Vallavolikogu võttis vastu
neljanda lisaeelarve

Vallavanem Tiit Lääne ja volikogu esimees Aivar Kokk rääkisid
lastele lõbusaid lugusid oma koolipõlvest. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva ja Tartu vallajuhid
arutasid koostööplaane
7. oktoobril kohtusid Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk,
vallavanem Tiit Lääne ja abivallavanemad Aive Tamm ning Terje
Rudissaar Tartu valla esindajatega. Naabervallast olid külas vallavanem Jarno Laur ja abivallavanem Tarmo Raudsepp.
Kohtumise põhiteemadeks oli piiriülene koostöö ning
Kalevipoja kuju tagasijõudmine Jõgeva valda. Kalevipoja uueks
asukohaks planeeriti Mullaveres asuv küngas, mille vahetus läheduses on parkla. Nii on huvilistel mugav ja turvaline peatuda, et
kuju lähemalt uurida. Asukoha sobivust uurib Tartu vald maanteeametist. Öösel hakkavad Kalevipoega valgustama päikesepaneelidega töötavad lambid.
Nii Tartu kui Jõgeva valla esindajad peavad oluliseks kahe omavalitsuse koostöö jätkumist. Piirkondi seob Vooremaa maastik,
mille ühisest turundamisest on mõlemad osapooled huvitatud.
Tartu vallavanem kinnitas, et turism ja turundus on valdkond,
milles peab koos tegutsema. Turismivaldkonnas köidavad inimesi
ägedad kohad, mida on nii Tartu kui Jõgeva vallas. Piki Piibe
maanteed kulgedes saaks kaks omavalitsust panna külastajale
kokku põneva programmi.
Kohtumisel kinnitasid Jõgeva valla esindajad valmidust asuda
läbirääkimistele, et osaleda Tartu kultuuripealinna 2024. aasta
programmis. Edasise koostöö osas peetakse plaani hankida ühtses
stiilis bussiootepaviljonid.
JVT

Jõgeva vallavolikogu võttis 8. oktoobri istungil vastu neljanda lisaeelarve, millega suurendati investeeringute mahtu 195 000 euro võrra. Lisasummasid on vaja Jõgeva vallavalitsuse Suur tn 5 hoone ning
spordikeskuse Virtus rekonstrueerimisprojektide jaoks.
Jõgeva Suur tn 5 hoone rekonstrueerimisprojekti jaoks nähti teises
lisaeelarves ette 65 000 eurot, hanke käigus selgus aga, et tegelikult
on projekti jaoks vaja 108 000 eurot (summasse on sisse arvestatud
ka käibemaks). Virtuse rekonstrueerimisprojekti puhul oli teise lisaeelarvega ette nähtud summa 60 000 eurot, hankel kujunes aga maksumuseks 212 000 eurot. Vallavolikogu esimees Aivar Kokk ütles
volikogu istungil selgituseks, et kui algne summa oli kavandatud
eelprojekti tellimiseks, siis hankel selgunud summa võimaldab tellida sellise projekti, millega saab kohe ehitushankesse minna. See
võimaldab aega kokku hoida.
Rekonstrueerimisprojektide tellimist finantseeritakse likviidsete
varade arvelt.
JVT

Esireas vasakult Jõgeva abivallavanemad Terje Rudissaar ja
Aive Tamm, Tartu abivallavanem Tarmo Raudsepp ja Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk. Tagareas vallavanemad
Tiit Lääne ja Jarno Laur. FOTO: MARGE TASUR
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Valla sünnipäeva saab tähistada rahvamatkal osaledes

Valla sünnipäeva rahvamatka alg- ja lõpp-punktiks
on Torma rahvamaja. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva vald saab oktoobri lõpus kolmeaastaseks. Nagu mullugi, on
rahvas ka tänavu valla sünnipäeval matkale oodatud. Kui mullu tehti
retk Kaareperest Palamusele, siis tänavu võetakse ette jalutuskäik
Torma ümbruses. Start antakse 25. oktoobril kell 11 Torma rahvamaja
juurest ja valmistuda tuleb umbes kahetunniseks ja kümnekilomeetriseks teekonnaks.
Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Abram ütles, et matk
on seekord natuke orienteerumise moodi. Matkajuhti, kes ees kõnniks ja teed näitaks, pole. Igaüks saab liikuda oma tempos või liituda
sobiva grupiga. Ning igas järgmises punktis saab teada, kuhu edasi
suunduda. Objektid, mis üles leida vaja, on seotud enamasti Torma
kandi aja- või kultuurilooga. „Kel võimalik, võtku kaasa nutitelefon.
Siis saab iga objekti juures selle kohta internetist infot hankida,“ ütles
Liina Abram ja lisas, et matka lõpp-punktiks on taas Torma rahvamaja.
Matkale tuleks selga panna ilmastikukindel riietus ja jalga mugavad
jalanõud. Kes soovib, võib kaasa võtta kõnnikepid. Ning kellel matka
lõppedes veel jõudu üle on, võib suunduda Torma spordihoone juurde
hiljuti rajatud välijõusaali harjutusi tegema. Matkal kulutatud kalorid
saab taastada kohapeal: matkajaile pakutakse teed, kohvi, pirukaid
ja kringlit.
Tulge kõik sügiseses looduses kulgemist nautima ning Torma aja- ja
kultuurilooga tutvuma! Matka lõpus kuulutatakse välja ka tuleva-aastase valla sünnipäevamatka toimumiskoht.

Eakate sügispeol tunnustati
Arukate Akadeemia
eestvedajaid
Jõgeva kultuurikeskuses tähistati 1. oktoobril eakate päeva. Kultuurikeskuse korraldatud
Jõgeva valla eakate sügispeo raames peeti ära ka valla teadmishimulisi seeniore ühendava Arukate
Akadeemia 20. sünnipäev. Pidulisi
tervitas Riigikogu liige ja Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk.
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne ja
abivallavanem Aive Tamm andsid
Mai Treialile, Anne Mihkelesile,
Viivi Põderile, Irja Ostonenile ja
Viivi Uuele üle vallavalitsuse tänukirja töö eest, mida nad teinud
Arukate Akadeemia edendamisel.
Tänukirja pälvis ka akadeemiale
aluse panija ja kauaaegne vedaja
Asta Paeveer, kes kahjuks kohal

ei viibinud. Viimased neli aastat
Arukate Akadeemiat juhtinud Mai
Treial tegi lühiülevaate akadeemia
ajaloost ning tänas kõiki koostööpartnereid, sealhulgas kultuurikeskust, mille ruumes akadeemia koos
on käinud.
Eakate sügispeol said sõna
Jõgeva Linna Pensionäride
Ühenduse esimees Heino Ilves ja
kultuurikeskuse rahvakultuurispetsialist Elle Lepp. Viimane tutvustas eakate huvitegevuse võimalusi.
Vahesketšidega pakkusid meelelahutust Mafalda ja Loreida ehk
Astrid Hallik ja Iiri Saar, muusikat
tegid Toomas ja Tauri Anni.
JVT

JVT

Külli Paaveli paunverelikud mustrimängud savil
Palamuse muuseumis avati 1. oktoobril Külli Paaveli
keraamikanäitus „Mustrimäng savil“. Näitusetööd, mis
jutustavad Palamuse lugu autori isiklikust vaatenurgast, on valminud linnulennult vaid paarisaja meetri
kaugusel muuseumist, saja-aastases majas, kuhu asus
pärast abiellumist elama Oskar Lutsu „Kevades“ tegutseva Raja Teele prototüüp. Külli Paavel ongi oma
loomingus põiminud Lutsu „Kevade“, „Suve“, „Sügise“
ja „Talve“ motiivid kokku aastaaegadega looduses.
Samas on tema keraamika mõjutatud eesti rahvakunstist ja perekonnaloost. Mõnel saviesemel võib
näha kohalikku vöökirja või sukamustrit, mõne anuma vorm järgib aga vanaemalt päritud leivavaka või
muu arhailise anuma kuju. Külli on oma keraamikale
kandnud ka Lutsu loomingust inspireeritud teksti- ja
piltsõnumeid, mis avanevad vaid lähemalt uurides,
eemalt vaadatuna näivad aga pigem mustrid.
Keraamika põneva maailmaga puutus Külli esimest
korda kokku tema kunagises töökohas korraldatud
elamuskoolitusel: selle üheks osaks oli savist meisterdamine. See andis tõuke minna Tartu rahvaülikooli keraamikakursusele. Järgnesid õpingud Eesti
Kunstiakadeemia avatud akadeemias keraamika algkoolitusel ning osalemine tunnustatud keraamikute
töötubades Eestis ja Inglismaal. Palamuse muuseumi
üles saanud näitus tõukub aga kõige rohkem Tartu
ülikooli vabade kunstide professuuri õppeainest, mida
juhendas Kärt Summatavet ning kus õpetati kohalikku
lugu oma toodete kaudu visuaalselt väljendama.
Igapäevatööd teeb Külli Paavel väikeses perefirmas,
ent keraamika loomisel on tema elus vähemasti niisama oluline roll. Ta pakub keraamikaga tegelemise
võimalust teistelegi: üks kindel seltskond käib näiteks
korra nädalas tema juures savi „mätsimas“. „Saviga
töötamine on teraapiline tegevus. Kui ma ise mõne
keraamiku töötoas osalen või kui minu stuudiosse savitööd tegema tullakse, siis süvenetakse asjasse nii, et
ainult nohinat on kuulda,“ ütles Külli Paavel muiates.
Tema näitus jääb Palamuse muuseumi vana koolimaja teisel korrusel avatuks 29. oktoobrini.
JVT

Vallavanem Tiit Lääne andis Arukate Akadeemia eestvedaja
Mai Treialile üle tänukirja. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva aleviku sauna taasavamise esimene aastapäev

Külli Paaveli keraamikanäituse tööd on valminud tema
koduses keraamikastuudios, mis asub vaid paarisaja meetri
kaugusel näitusepaigast. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgevamaa kaunid kodud pälvisid tunnustuse
2. oktoobril autasustasid Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse nõukogu ja
Jõgeva vallavolikogu esimees
Aivar Kokk Avinurme Puiduaidas
Kauni Kodu konkursi Jõgevamaa
laureaate. Jõgeva vallast pälvisid
tunnustuse Andrei Mahhov ja
Anna Mahhova Jõgevalt, Kalle ja
Merle Aare Selli külast ning Mait
Pajo Tormast. Presidendi vastuvõtule on meie vallast palutud
perekonnad Aare ja Mahhov.
Tunnustust jagus ka Mustvee ja
Põltsamaa valla peredesse. Palju
õnne iluloojaile!
FOTO: Aivar Kokk

JVT

Jõgeva alevikus asuv avalik saun
suleti Jõgeva vallavalitsuse otsusel
2018. aastal. Põhjuseks oli, et lavaruumi puitehitiste amortiseerunud
kandekonstruktsioonid olid kasutajatele ohtlikud. Oli veel teisigi puudusi, samuti puudus saunateenuse
osutamiseks sauna haldaja. Selle
rolli võttis kohaliku kogukonna soovil enda peale aleviku kultuuriselts
Vanaveski. Jõgeva vallavalitsus sõlmis Vanaveskiga lepingu saunaruumide tasuta kasutamiseks ning
eraldas sauna korrastamiseks ja
tegevuse alustamiseks 2500 eurot.
Kultuuriseltsi ja kogukonna
liikmed puhastasid vabatahtliku
tööga saunaruumid, remontisid leiliruumi ja dušinurgad, parandasid
pesuruumi istepingid, puhastasid
äravoolutorustiku ja tegid mitmeid
väiksemaid remonditöid. Soetati
sauna toimimiseks vajalikke tarvikuid ja väikevahendeid, tolmuimeja, suitsuandurid, tulekustutus- ja
esmaabivahendid, samuti asendati
katlamaja välisuks.
Korrastatud saun avas taas
uksed 2. novembril 2019. Kokku
on taasavamisest kuni käesoleva
ajani toimunud 43 saunapäeva.
Kodulähedast saunateenust kasutab laupäeviti kella 12–19.30 järjepidevalt 40–60 inimest Jõgeva
alevikust, Jõgeva linnast, samuti
Siimusti, Kurista ja Laiuse alevikust
ning ümbruskonna küladest.
Sauna hügieeniliste ja sanitaarsete tingimuste parandamisel on
praegu takistuseks 1970. aastate
lõpust pärinevad ning nüüdseks
amortiseerunud istepingid ja riidekapid. Soovida jätab ka riietusruumi üldine seisund. Kultuuriselts
Vanaveski esitas kohaliku omaalgatuse programmi 2020. a sügisvooru meetmesse „Elukeskkonna
ja kogukonnateenuste arendamine“ projektitaotluse riietusruumi
pinkide ja riidekappide ostmiseks
ning riietusruumis sanitaarremondi tegemiseks. Kui raha saadakse,

paranevad sauna hügieeniline
keskkond, terviseohutus ning esteetiline üldmulje. Eeldatavalt suureneb siis ka külastajate ja sauna
toimimisest kasu saajate arv.
Jõgeva vallavalitsus pikendas
kultuuriseltsiga Vanaveski sõlmitud avaliku kasutuse lepingut
kuni 31. detsembrini 2026. See on
heaks näiteks kohaliku kogukonna
ja omavalitsuse koostöö tugevnemisest ja pikaajalise partnerlussuhte
loomisest.
Sauna haldamisega ei kaasne
personalikulusid, sest vajalikud
toimingud (elektrikerise, gaasikütte ja ventilatsiooni sisse- ning
väljalülitamine saunapäeval, raamatupidamine, näitude võtmine ja
edastamine vallavalitsuse raamatupidamisele, koristamine, jooksev
hooldus) teevad kultuuriseltsi ja
kogukonna liikmed vabatahtliku
tööna. Sauna perenaiseks ja haldajaks on kultuuriseltsi Vanaveski
juhatuse liige Katrin Kalm.
Tere tulemast Jõgeva aleviku
sauna!
VAHUR KUKK,
kultuuriseltsi Vanaveski eestvedaja
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Siimustis käisid külas kirjanikud Helga ja Enn Nõu
Septembrikuu viimasel päeval
külastasid Siimusti raamatukogu
Eesti kõrgkultuuri hoidjad, kirjanikest abielupaar Helga ja Enn
Nõu. Ka see kohtumine võinuks
teoks saada kevadel, kuid kõigile teada olude sunnil sõitsid
kirjanikud Rootsist Eestisse alles
septembrikuu algul ja jäid oma
teisele kodumaale, Eestisse, vaid
mõneks nädalaks.
2019. aastal tunnustas Eesti
Kultuurkapital Helga Nõu tegevust kirjanduse sihtkapitali elutööpreemiaga, kokku on kirjanike
paaril ilmunud üle neljakümne
raamatu, viimati Helga sulest
noorteromaan „Sim-sala Harri“
(2020) ja Ennul ajalool põhinev
romaan „Ufa umbsõlm“ (2020).
Rootsis elades on Enn Nõu töötanud arstina mitmes Uppsala
ülikooli kliinikus ja dotsendina
Uppsala ülikoolis, Helga aga kooliõpetajana. Ta on koostanud ka
mitmeid lugemikke.
Helga Nõu on ka kunstnik.
Ta on kujundanud nii enda kui

Kirjanikud Enn ja Helga Nõu käisid Siimustis lugejatega
kohtumas, ent Helga Nõu kinkis sealsele raamatukogule ka
oma maali „Lugemispuu“. Selle võttis vastu raamatukogu
direktor Tiina Mihhailov. FOTO: ERAKOGU
ka abikaasa raamatute kaasi.
Siimustissegi tõi kultuuritegelased pigem Helga maalitud taies
nimega „Lugemispuu“. Selle
kinkis autor raamatukogule.
Aasta tagasi, raamatukogu 40.

sünnipäeval, kinkis vallavalitsus
raamatukogule raha, mille eest
soovisin osta raamatukogule
kunstitöö. Nüüd siis, aasta möödudes, sai Helga Nõu maal endale raamatukogu näol uue kodu.

Maal on kingituseks, tasuti vaid
raami eest.
Kirjanikud jutustasid kohaletulnuile endi elust paguluse
alguses, kohanemisest uuel kodumaal, õpinguaastaist Rootsis,
tutvumisest, lastest (neid on abielupaaril kolm) ja pika kooselu
saladustest. Enn Nõu nimetas, et
rootslased olid sõbralikud, põgenike laagris elades tulid sõnad
iseenesest ja aastaga õpiti rootsi
keel ära. Ta rõhutas, et eestlased
hoidsid kokku, moodustades kogukonna, justkui oma riigi, välja arvatud sõjavägi ja politsei.
Nende kirjutatud raamatud on
segu tõelisusest ja välja mõeldust.
Helga Nõu nimetas, et nende perekonda ühendab kunst, kirjutamine ja arstiteadus.
Oli väga emotsionaalne ja hariv kohtumine. Aitäh kõigile, kes
tulid!
TIINA MIHHAILOV,
Siimusti raamatukogu direktor

Valla laste seeriajooksu kokkuvõte
Valla laste seeriajooksul, millel tavaliselt
on olnud kuus etappi, piirduti tänavu koroonaviiruse tõttu kolme osavõistlusega. Kokku
osales neljas vanuserühmas 34 tüdrukut ja
32 poissi. Võistlused toimusid Palamusel (55
võistlejat), Kuremaal (43) ja Laiusel (48).
Kuna etappe oli tavalisest vähem, siis karika
võitmiseks tuli osaleda kõigil kolmel korral.
Tüdrukutest tegid seda 20, poistest ainult 13
võistlejat. See maksis nii mõnelegi kokkuvõttes ka koha esikolmikus, kuid samas andis võimaluse karikavõidust rõõmu tunda jooksuga
stabiilsemalt tegelevale noorele.
Lõppenud seeriavõistlusele oli iseloomulik
üldvõitjate kõrge jooksutase: kõigi kontosse
jäi kolm etapivõitu.
Karikavõitjad 2020 on:
Tüdrukud 2011–2012 (9 võistlejat)
I
Luisa Mirell Kalamees (Palamuse; 93p)
II Karola Aia (Laiuse; 85p)
III Lisandra Lääne (Siimusti; 83p)

Tüdru kud 2009–2010 (11)
I
Verona Pant (Vaimastvere; 93p)
II Liine Noormägi (Kuremaa; 84p)
III Greete Põder (Palamuse; 83p)

Poisid 2009–2010 (11)
I
Ats Lääne (Siimusti; 93p)
II Matis Allingu (Laiuse; 84p)
III Joosep Väljaots (Laiuse; 79p)

Tüdrukud 2007–2008 (8)
I
Kertu Kaisa Kalamees (Palamuse; 93p)
II Janeli Siim (Vaimastvere; 87p)
III Maili Patrikats (Torma; 83p)

Poisid 2007–2008 (5)
I
Janis Siim (Vaimastvere; 93p)
II Oskar Kevvät (Palamuse; 87p)
III jäi välja andmata

Tüdrukud 2004–2006 (6)
I
Kätriin Palm (Siimusti; 93 p)
II Marii Maria Alund (Vaimastvere; 86p)
III Christina Siim (Vaimastvere; 85p)

Poisid 2004–2006 (5)
I
Rasmus Randoja (Laiuse; 93p)
II Moorits Enel (Palamuse; 85p)
III Patrick Palmsaar (Palamuse; 85p)

Poisid 2011v2012 (12)
I
Olger Ein (Vaimastvere; 93p)
II Carl Koppel (Kuremaa; 81p)
III Rover Noormägi (Kuremaa; 75p)

Palju õnne ja edu nimetatutele ning kõigile osalejatele ja etappide korraldajatele!
Loodetavasti alustame taas ikka kevadel
Siimusti jooksurajal.
VALLO VÄLJAOTS,
Peakohtunik
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Täiskasvanud õppija nädal
tõi valda mitu tunnustust

Jõgevamaa aasta koolitaja on Palamuse lasteaia Nukitsamees
õppejuht Amino Põldaru ning koolitussõbralikum
tööandja on Palamuse lasteaed Nukitsamees eesotsas
direktor Marika Meruskiga. FOTO: MARGE TASUR
8. oktoobril toimus Avinurme kultuurikeskuses täiskasvanud õppija
nädala (TÕN) Jõgevamaa tänuüritus. Tunnustuse pälvisid Jõgevamaa
aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikum tööandja ning õpitegu.
Neljas kategoorias tuli kolm tiitlit Jõgeva valda.
Jõgevamaa 2020. aasta koolitaja on Palamuse lasteaia Nukitsamees
õppejuht Amino Põldaru. Amino on oskuslik alushariduse temaatikas
ning koolitanud kogu maakonna lasteaiatöötajaid. Talle on kõige
tähtsam inimene, kes õpib. Amino lähtub põhimõttest, et iga õppija
on eriline, arvestab tema individuaalsust ja kogemust ning sotsiaalset
tausta. Koolitajana oskab ta luua keskkonna, kus täiskasvanud õppija on koostööaldis, suhtleb vabalt nii koolitaja kui õpperühmaga.
Jõgevamaa 2020. aasta koolitussõbralikum tööandja on Palamuse
lasteaed Nukitsamees. Direktor Marika Merusk on loonud lasteaias innustava ja julgustava keskkonna. Töötajad käivad täiendkursustel ning
taseme- ja ümberõppes. Koostööd tehakse Läti, Saksamaa, Soome ja
Rootsi kolleegidega. Palamuse lasteaias korraldatakse kogu maakonna
õpetajatele suurüritusi ja konverentse. Palamuse lasteaed Nukitsamees
on viie viimase aasta jooksul olnud maakonnas koolituste lipulaev.
Jõgevamaa 2020. aasta õpiteo tiitli pälvis MTÜ Käsitöökoda Kuldne
Õlg. Käsitöökoja rõõm oli suisa kahekordne, sest aasta õppija nominendina pälvis tunnustuse Alice Hansing. Käsitöökojas Kuldne Õlg
tehakse oma kätega "kuldseid asju" ning õpetatakse seda teistelegi.
Nende õpitegu on käsitöökoolitused, mida saab kokku võtta nimega
käsitöö kuldse hetked.
Jõgevamaa aasta koolitaja eripreemia anti üle Priidu Raudkatsile,
kes teeb tänuväärt tööd Kuremaa veskis, tutvustades erinevatele põlvkondadele Eesti põllumajanduse ajalugu ning rahvakultuuri.
Aasta õpiteo nominent oli Jõgeva täiskasvanute keskkool, kes innustab igas eas õppureid oma kooliteed jätkama. Jõgeva vallast olid
veel aasta õppija nominendid Ülvi Nool-Kõre ja Jaak Pallo.
Traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal, mida koordineerib
ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, toimus
7.–16. oktoobrini.
JVT

5883 5563, 5332 5325, 524 1754

Seeriajooksu karikavõitjad rõõmustavad oma autasude üle. FOTO: KAILY MOONES

Tormas selgusid Jõgevamaa noortemeistrid tennises

Maakonna noorte meistrivõistlustel medali
saanud tennisistid koos võistluste peakohtuniku
Arvo Raudsepaga. FOTO: ERAKOGU

Jõgevamaa noorte tänavused tennisemeistrid selgitati välja septembri lõpus Tormas. Turniiri mängud toimusid Torma spordihoone
sise- ja välisväljakutel. Võistlusel osales 17 noormängijat, kes kõik
õpivad Torma põhikoolis. Jõgevamaa meistriteks tulid Vidrik Väits,
Eliise Kattel, Ken-Martti Viitak, Greete Põder, Maksim Vjalov, Triin
Urvik ja Kaisa Neimann. Tennisesõbrad on võistluste korraldamise
eest tänulikud JSL Kaljule, C. R. Jakobsoni nim Torma põhikoolile ja
Torma spordihoonele.
Laste tennisetreeningud on Torma spordihoones: kolmapäeviti
kella 16–17 (1.–5. klass) ja 17–18 (6.–9. klass) ning neljapäeviti kella
15–16 (1.–5. klass) ja 16–17 (6.–9. klass).
ARVO RAUDSEPP,
võistluse peakohtunik ja Torma tennisetreener

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Pildil Vaimastvere Kooli 8. klassi õpilased oma esimeses
praktikumis, kus tutvuti koka erialaga. FOTO: ERAKOGU

Oktoobris sai stardipaugu
Vaimastvere Kooli ja Tartu
Kutsehariduskeskuse
koostööprojekt
Möödunud õppeaasta Vaimastvere Kooli lastevanemate koosolekul
avaldasid vanemad soovi, et karjäärinõustamine toimuks koolis senisest intensiivsemalt ning võimalusel enne 9. klassi. Seda selleks, et
noored oleksid rohkem kursis sellega, millised valikud ja võimalused
neid pärast põhikooli lõppu ees ootavad. Suhtusime sellesse ettepanekusse väga positiivselt. Leiame, et teadlik karjäärivalikute tegemine
on põhikooli lõpetava õpilase üks tähtsamaid ülesandeid ning teeme
omalt poolt kõik, et neid sellel teel aidata ning suunata.
Seega on käesolev õppeaasta Vaimastvere Kooli 8. klassi õpilaste jaoks varasemast veidi erinev. Alustasime koostöös Tartu
Kutsehariduskeskusega projekti, mis on suunatud meie 8. klassi noortele karjäärivõimaluste avastamiseks, ning mille eesmärk on aidata
õpilasel end paremini tundma õppida, muutustega kohaneda ning
mis peamine, teha läbimõeldud valikuid selleks, et jätkata pärast
põhikooli lõppu oma haridusteed ning kujundada seeläbi tulevikus
teadlikult oma tööelu.

Tore päev looduses

Sügis on käes!

Meie kooli esimesel ja kolmandal klassil oli tore koolipäev metsas.
Sõitsime bussiga metsa. Seal ootas meid Vahur Sepp, kellega koos
algas matk. Me õppisime puid ja uurisime, milliseid jälgi loomad on
puudele jätnud. Kõndisime sügavale metsa ja siis nägime rästikut. Ta
oli ennast päikese kätte soojendama tulnud. Seal oli väga palju pohli.
Me sõime neid. Metsas oli väga tore. Pärast pidasime piknikku. Siis
sõitsime Kalevipoja kotta, kus räägiti metsloomadest. Saalis oli palju
loomanahkasid. Me saime neid katsuda ja nendega mängida. Kõigile
meeldis see päev väga. Vahur Sepp kutsus meid kevadel tagasi, siis
on linnuhääli ka kuulda.

Vaimastvere koolis toimus
tänavu tavapärase sügis- ja nunnunäituse asemel huvitav ja maitseküllane hoidistekonkurss „Suvi
purgis“, mis kujunes väga menukaks sündmuseks. Õpilased ja
õpetajad tõid kooli enda valmistatud moose ning konserveeritud
seeni, kurke ja salateid. Üheskoos
kogeti uusi ja huvitavaid maitseelamusi ning jagati põnevaid
retsepte.
17. septembril osales terve
kool Maailmakoristuspäeval. Koristasime oma kooli, õpilaskodu ning
staadioni ümbrust mikroprügist. Õpilased oli üllatunud korjatud prügi
kogusest, sest teadlikult prügi koristades jäi seda oluliselt rohkem
silma kui tavalisel argipäeval.
22. septembril külastasid 1.–7. klassi õpilased seiklusringi raames
Tore talu maisilabürinti, mis sellel aastal oli erakordselt suur. Õpilaste
jaoks on maisilabürindis orienteerumine muutunud iga-aastaseks
traditsiooniks, mida nad väga ootavad!

KADRI HÄÄLME,
Torma põhikooli 3. klassi õpilane

Torma kooli 9. klass käis
Kalevipoja kojas
24. septembril käisid Torma kooli 9. klassi õpilased Kääpal asuvas
Kalevipoja kojas. Kalevipoja muuseum annab noortele võimaluse eepost avastada väga nüüdisaegsel moel. Vaatasime filmi Kalevipojast,
uurisime ka teisi eepose tegelasi ja vaatasime Kalevipojast maalitud
pilte. Saime teada, et kõik Kalevipoega kujutavad maalid on maalitud meeskunstnike poolt. Seiklushimulisemad said ka ise kehastuda
Kalevipojaks ning võidelda virtuaalreaalsuse kaudu Vanapaganaga.
Pärast muuseumi külastust saime mänguõuel lustida: ronisime, kiikusime ja nautisime ilusat ilma. Uudistasime ka õuel seisvaid palkhooneid, kus sai näha vanu nõusid, töövahendeid, mööblit ja paljut muud.
Tagasiteel tegime peatuse Kääpa jõe kaldal, et vaadata Kalevipoja
mõõka. Kahjuks oli veetase liiga kõrge ning seekord me seda ei näinud.
Kalevipoja kojas oli meil suurepärane võimalus kinnistada kirjanduse tunnis räägitut ning raamatust loetut.
LIISI LINDSALU ja EGLE VAGANOVA

Meie õpilaste jaoks on Tartu Kutsehariduskeskus koostanud 35-tunnise õppekava, millest lähtuvalt käime umbes kord kuus Tartus, kus
õpilased läbivad kümne erineva eriala õppepäevi, osalevad praktilistes töötubades ning saavad karjäärinõustaja abiga endast ja oma
huvidest teadlikumaks. Õppekava läbijatele väljastatakse Tartu
Kutsehariduskeskuse tunnistus, mida on võimalik arvestada edasistes õpingutes.
DEILI MATSON

Torma kooli õpilased käisid
Endla looduskaitsealal
allikaid uudistamas
17. septembril käisid Torma kooli 6. ja 9. klass Endla looduskaitsealal allikaid uurimas. Kaasas olid õpetajad Mare Maasik ja Aili
Tähepõld.
Endla looduskaitseala keskuses ootas meid keskkonnahariduse
spetsialist Elo Raspel. Tutvusime kõigepealt majaga ning siis sõitsime allikate juurde. Vaatasime nelja allikat: Norra, Oostriku ja Sopa
allikat ning Valtri kaevu nime kandvat purskavat allikat. Norra allika
juures tegime väikese tutvumismängu, kus pidime ütlema oma nime
ja veega seostuva sõna.
Oostriku allika juures saime ülesanded, mida pidime allikate juures täitma. Näiteks tuli meil mõõta allikate temperatuuri. Saime ka
allikavett maitsta. Kui olime mööda metsarada eesti sügavaima, 4,8
meetri sügavuse Sopa allikani jõudnud, tegime väikse lõunapausi.
Lõpetasime oma matka Valtri kaevu juurde kõndides. Tagasitee looduskeskuse juurde oli pikk ja väsitav, paljud isegi tukastasid bussis.
Looduskeskuses kontrollisime oma töölehti. Kuues klass jäi sinna
ööbima ja meie sõitsime tagasi.
Ilm oli küll niiske ja tuuline, kuid see ei seganud matka. Saime teada päris palju uut ja põnevat. Näiteks seda, et Endla looduskaitseala
asub kolmes erinevas maakonnas, ja seda, kuidas Valteri kaev ühe
kraavihalli uppumise tõttu endale nime sai.
KAROL KATTEL ja SIRLI PÄRN,
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli IX klass

22. oktoober 2020

Torma kooli 9. klassi õpilased Kalevipoja
kojas. FOTO: ERAKOGU

Torma lapsed käisid Puhta
vee teemapargis
Torma põhikooli 7. ja 8. klassi õpilased käisid Puhta vee teemapargis Lääne-Virumaal Järsi külas. See oli väga lõbus ja õpetlik koolipäev
looduses.
Õppekäiku viisid läbi kaks toredat naisterahvast, kes õpetasid,
kuidas mõõta puid karjapoisi meetodil ning tutvustasid vanu mõõtühikuid, millega pidid meie vanavanemad hakkama saama. Mõõtsime
puude ümbermõõtu ning vaatasime erinevaid puuliike. Saime ka ühe
nipi, mille abil on võimalik jalakat ära tunda: jalakal on jalad all.
Meile räägiti ka vahtralehe seentest ja nende kasvukeskkonnast.
Mina küll ei teadnud, et need mustad täpid vahtralehel on seened.
Saime nuusutada erinevaid taimi, mida toidu sees tihti kasutatakse.
Üks lõhnas nagu sidrun ja teine nagu pitsa ja tuli välja, et seda taime
kasutataksegi pitsa valmistamisel.
Ringkäigu lõpus tutvustati üht veepumpa, mille küljes oli kang,
mida pidi vee kättesaamiseks sikutama alla ja üles. Meie kahjuks
vett kätte ei saanud, aga lõbus oli see siiski. Õppepäeva lõpetasime
ühise mänguga.
CARL-KRISTJAN SEPP,
7. klass

FOTO. ERAKOGU

KERLI PAMBERG-MÄGI,
Vaimastvere Kooli klassiõpetaja

Torma kooli 9. klassi
õpilased panid end
õpetajatena proovile
2. oktoobril tähistati C. R. Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis
õpetajate päeva. Traditsiooni kohaselt andsid sel päeval tunde 9. klassi
õpilased.
Koolipäev algas piduliku aktusega. Tervituskõne pidas 9. klassi
õpilane Kaisa Neimann, selle päeva direktor. Õpetajaid tänati lillede ja
kaartidega. 2. ja 9. klass esinesid lauludega ja aktuse lõpus lauldi koos
kooli laulu. Koridoris oleva stendi piltidelt sai näha, et õpetajatel on ka
väljaspool kooli palju tegemist. Nad reisivad, tegelevad aiandusega,
laulavad, tantsivad, teevad sporti, käivad kalal, seenel ja marjul ning
veedavad aega oma perega. Klassides ootasid algavaid koolitunde
õpetajate riideid kandvad mannekeenid.
Pärast aktust sõitsid õpetajad Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi
ja õpilastel algasid tunnid. 9. klass arvas pärast, et nad said õpetamisega päris hästi hakkama. Tore oli end proovile panna koolikaaslasi
õpetades. Nii mõnedki neist vaatavad õpetajaametit nüüd hoopis
teise pilguga. Paljud leidsid, et õpetajaamet on raske ja väsitav, kuid
põnev ja vahva. Koolikaaslased arvasid hiljem nii mõnegi uue õpetaja
kohta, et nad olid tunnis nagu päris õpetajad, kohati ka ranged, kuid
sõbralikud ja toredad. Paari 9. klassi neiu soov ka ise ükskord õpetajaks
saada sai sel päeval veelgi kinnitust.
9. klassi korraldatud koolipäev oli täis rõõmsat elevust ja läks hästi
korda.
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikool

Torma kooli õpetajad ja üheksandikud
õpetajate päeval. FOTO: ERAKOGU

Vaimastvere
õpilased
osalesid
Junior Achievementi
majandusviktoriinis
8. oktoobril toimus üleriigilise ettevõtlusnädala raames majandusteemaline e-viktoriin. Junior Achievementi organisatsiooni poolt
korraldatud viktoriini eesmärk on arendada noortes ettevõtlikkust.
Vaimastvere Kooli esindasid viktoriinis Oskar Tambur, Sten-Egert
Kaldjärv, Gert Laasik, Henrik Palm, Bryan Jõuram, Marii-Maria Alund
ja Markus Koort. Ettevõtlikkusalaste oskuste arendamine aga pole
veel läbi, kuna viktoriin on osa “Creatloni” programmist, mille kaks
järgmist etappi on ettevõtlusalane meeskonnatöö ja loovuse ülesanne.
Edu meie tublidele 8. ja 9. klassi noortele!

Torma kooli õpilased purskava allika juures.

FOTO: ERAKOGU

Torma kooli 7. klaasi õpilased Puhta vee
teemapargis. FOTO: ERAKOGU

KAISI KÜÜN ja KERLI PAMBERG-MÄGI ,
Vaimastvere Kooli õpetajad

22. oktoober 2020
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Jõgeva vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
oktoobrikuu juubilare!

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende
vanemaid!

Virve Aasma

75

Rein-Andres Tamm

75

Sündmused Jõgeva vallas

Elle Videvik

75

Elin Jaadla		
Hanna Raevald		
Devin Koger		
Jakob Päll		

Florida Meidla

75

TEATER, KINO
03.11 kell 19 etendus „Põrgupõhja uus vanapagan“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse 5 €.
07.11 kell 19 klubiõhtu Palamusel, tantsuks ansambel
Funkitol, esinevad segarühmad Paunvere Tootsid-Teeled,
Kaaratsim, Jõgevahe Pere segarühm, Avitaguse segarühm.
Pääse 7 €.
15.11 kell 15 kohtumine Argo Aadli ja Indrek Ojariga
Sadala rahvamajas. Saab vaadata kontsert-etendust
"Agulihärrad".
15.11 kell 17 Kait Kall stand up komöödias “Plaan B“
Palamuse rahvamajas. Pääse 17/15 €.
20.11 kell 20 klubiõhtu Kaareperes ansambliga C-duur.
Pääse 7 €.
24.11 kell 19 teater “Põrgupõhja uus vanapagan” Palamuse
rahvamajas. Pääse 5 €.

Helju Ploompuu

75

Milvi Luht

75

Vello Luhalaid

75

Valentina Karp

75

Kusta Kruus

80

Heivi Piilberg

80

Mare Soopalu

80

Tõnu Räli

80

Malle Päri

80

Leida Reisalu

80

Laine Leppik

80

Peeter Lindpere

80

Tiiu Teras

80

Vello Ilves

80

Paul Riiman

80

Malle Toots

80

Milvi Luik

80

Virve Ulvi

80

Aita Mänd

85

Heldi Raidvere

85

Enn Olesk

85

Johannes Surva

85

Maret Leht

85

Laine Laur

90

Arnold Olt

90

Õie Jalakas

90

Ilma Tamm

95

Leili Alling

95

Meida Planken

95

NB! Sündmuste info
14. oktoobri seisuga.
Seoses COVID-19
levikuga palume eelnevalt jälgida
koraldaja infot ja suuniseid.

KOGUDUSED
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus
25.10 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
01., 08.,15., 22.11 kell 11 jumalateenistused Jõgeva
koguduses
02.11 kell 17.30 hingedepäeva kontsert Jõgeva kiriklas
NÄITUSED
29.10–02.12 Jõgeva kunstikooli näitus „Lõbus, tabamatu
maailm“ Jõgeva linnaraamatukogus
06.–28.10 vana digitehnika näitus Jõgeva
linnaraamatukogus
05.10–16.11 Piltijate sügisnäitus Jõgeva kultuurikeskuses
05.–31.10 ruumiliste raamatute näitus Jõgeva
linnaraamatukogus
01.–28.10 Kai Brauni näitus „Kai unenäod“ Jõgeva
linnaraamatukogus
01.–29.10 Külli Paaveli näitus „Mustrimäng savil“ Palamuse
muuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

11.09.2020
22.09.2020
05.10.2020
10.10.2020

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Valdek Vabaoja
Urmas Reisalu
Andres Piiri
Osvald Pint
Leonhard Raun
Tiiu Limbak
Raul Engbusk
Koidu Malm

29.01.1935–04.10.2020
04.061966–07.10.2020
19.10.1968–08.10.2020
19.03.1925–09.10.2020
11.08.1934–10.10.2020
15.10.1951–11.10.2020
31.03.1962–12.10.2020
16.04.1931–12.10.2020

