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Jõgeval kuulutatakse välja
jõulurahu kogu Eestile
Kolmandal advendil, 13. detsembril kell 16 kuulutab Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Jõgeval välja
jõulurahu kogu Eestile.
Jõuluootuse tervitused annavad edasi Riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder, Jõgeva vallavolikogu esimees ja Riigikogu
liige Aivar Kokk ning Jõgeva vallavanem Tiit Lääne. Jõgeva jõulukuusel süüdatakse kolmas advendiküünal ja jõulurahu tuli. Kõigil soovijail
on võimalik oma laternaga jõulurahutuld ka koju viia.
Jõulurahu väljakuulutamisele järgneb kell 17 advendikontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb tütarlastekoor Ellerhein. Kontserdile
on vaba sissepääs, ent järgida tuleb viiruseohust tingitud turvareegleid. Üle-eestilist jõulurahu kuulutatakse Jõgeval välja 15. korda.
JVT

Kolmandal advendil stardib
Jõgeva Jõulujooks
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9. klassi trupp pälvis lavastusega „Valge lind“ luulepäevadel „Tähetund“ laureaaditiitli.

Ka Liblikapüüdja gümnaasiumitruppi
tunnustati laureaaditiitliga. Nende lavastus
kandis pealkirja „Magdaleena“.

Luulepäevade avamisel astus üles Liblikapüüdja 3. a
klassi trupp. Nende lühilavastus põhines Betti Alveri
luuletusel „Mina ise“. FOTOD: RIINA MÄGI

Pühapäeval, 13. detsembril kell 12 stardib Jõgeva spordikeskuse
Virtus eest kuues Jõgeva Jõulujooks.
Jõulujooksu 10kilomeerine rada kulgeb mööda Jõgeva valla kõvakattega tänavaid ning ületab Tartu-Jõgeva maantee. Distantsi on
võimalik läbida joostes või kõndides. Rajal on kaks joogipunkti, kus
pakutakse vett ning spordijooki. Rada on kogu ulatuses tähistatud,
olulistes kohtades on rajal suunajad, kelle märguandeid peavad osalejad ohutuse tagamiseks täitma.
Osaleda võivad kõik jooksu- ja tervisespordihuvilised, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks ning hindavad liikumist värskes
õhus. Jõgeva Jõulujooksul on elektrooniline ajavõtt – aega võetakse
kiibiga. Number tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav
kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni.
Võistluspäeval toimub registreerimine stardi-finišipaigas kella
10.30ni. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Stardinumbrite
väljastamine toimub võistluspäeval Virtuse spordikeskuses kella
10.00–11.50.
Osavõtutasu on 10. detsembrini 10 eurot ning võistluspäeval 15
eurot. Osavõtumaks tuleb tasuda Jõgeva Vallavalitsuse SEB panga
arveldusarvele. Pärast osavõtutasude laekumist lisatakse osalejad
stardiprotokolli kolme tööpäeva jooksul. Registreerimiseks ja maksmiseks vaata valla kodulehele www.jõgeva.ee.
Kõiki jooksu ja kõnni lõpetajaid ootab finišis soe supp ning medal!
Autasustatakse kolme paremat meest ja naist. Lisaks autasustatakse
jooksu vanuseklasside esikolmikuid.
Jõgeva Jõulujooksu korraldavad Jõgeva vald ja Jõgeva spordikeskus koostöös vabatahtlike, sponsorite ning toetajatega.

Liblikapüüdja pälvis „Tähetunnil“ kaks laureaaditiitlit
20. ja 21. novembril peeti
Jõgeval 28. Betti Alverile pühendatud luulepäevi „Tähetund“, millel käsitleti kirjandusrühmituse
Siuru poeetide loomingut. Kahe
päeva jooksul vaadati Jõgeva
kultuurikeskuses ära kaksteist
õpilastruppide lavastust. Neid
hindas žürii ehk Akadeemia,
millesse kuulusid Tallinna 32.
keskkooli teatriõpetaja Toomas
Lõhmuste, näitleja Maarius Pärn,
Eesti Rahva Muuseumi arendusdirektor Viljar Pohhomov, kirjanik Valdur Mikita ning raadioajakirjanik ja koolitaja Märt Treier.
Laureaaditiitliga tunnustati
kolme näiteseltskonda: Jõgeva
kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9.
klassi truppi, sama kooliteatri
gümnaasiumitruppi ja Rakvere
reaalgümnaasiumi truppi VäikeKarla. Liblikapüüdja truppidele
tõid tunnustuse Marie Underi
tekstil põhinev lavastus „Valge
lind“ ja Henrik Visnapuu tekstil
põhinev lavastus „Magdaleena“,
mõlema autoriks Lianne SaageVahur. Lianne pälvis ka lavastaja
eripreemia, gümnaasiumitrupi liige Triinu Tõnts aga ühe

näitlejapreemiatest.
Märt Treieri sõnul võib lavastust luues lähtuda argisest n-ö
põrandatasandist, võib vajuda
põrandast allapoolegi, ent võib
tõusta ka põrandast kõrgemale.
Lianne Saage-Vahuri lavastusesd
toetuvadki justkui õhkpadjale
ega vaju sellest kunagi läbi. „See
on kõige oskuslikum kõndimine
muinasjutulisel õhkpadjal,“ ütles
Märt Treier.
Viljar Pohhomov püstitas lustaka hüpoteesi, et Lianne korjab
tulevased Liblikapüüdja näitlejad
juba sünnitusmajast kokku ja töötab nendega senikaua, kuni nad
suudavad isegi varvastega luulet
lugeda. „Selline seltskond püsib
ühel noodil, ühel lainepikkusel ka
siis, kui neid laval palju on,“ ütles
Pohhomov.
Toomas Lõhmuste tõdes, et
mõni trupp püüdis publikut rabada tehnikaimedega, aga palju
olulisem on see, et sõnas oleks
vägi sees ja sõnum jõuaks kuulajani. Liblikapüüdja lavastuste
puhul on see alati nii. „Selle aasta jaanuaris, kui 32. keskkooli
õpilastega pärast jõuluvaheaega

aulas esimest korda proovi tegime, nägime äkki lae all liblikat
lendamas. Lianne lavastused
ongi niisama erilised ja õrnad,
kui jaanuarikuine liblikas. Käin
siinsetel luulepäevadel nagu pihil ja armulaual ning lahkun alati
puudutatuna, liigutatuna, tõstetud meeleolus. Olen saanud justkui liblikatiiva pai,“ ütles Toomas
Lõhmuste.
Valdur Mikita, kes viibis
„Tähetunnil“ esimest korda, tõdes, et tänapäeva koolilaste jaoks
on luulemaailm üldjuhul üsna
kauge nähtus. „Tähetunnil“ koges
ta, et on olemas siiski maagiline
uks, mille kaudu noored luuleilma sisenevad ja mille kaudu äraseletatud näoga tagasi tulevad;
on olemas kriitiline mass noori,
kellele luule reaalselt korda läheb. „Jõgeva jaoks on see suur
lotovõit, et luulefestival on siin
saanud kohalikuks traditsiooniks
kõige paremas mõttes. Ja pikkade aastate jooksul ka ellu jäänud,
ehkki korraldajatel on tulnud mitmes mõttes vastuvoolu ujuda,“
sõnas Valdur Mikita.
Viiruseohu tõttu jäi osa truppe
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„Tähetunnile“ tulemata. Kes said
ja tahtsid kohale tulla, järgisid
kenasti korraldajate seatud reegleid: maski kandmine oli kohustuslik, telefoni pidi olema laetud
HOIA äpp, kultuurikeskuse saali
uksel tuli lasta mõõta endal kehatemperatuuri. Loodetavasti jäävad „Tähetunnist“ kõigile ainult
head mälestused. Lianne SaageVahurile jääb ilmselt igaveseks
meelde üks ekstreemses vormis
kiitus, millise osaks ta varem
pole saanud. Rakvere videomees
Jaanus Lekk, kes lavastusi jäädvustas ja videoülekannet tegi,
tuli pärast „Valge linnu“ etendust Lianne juurde ja pahvatas:
„Mine p…, raisk, mida sa teed!“
See lavastus oli väga pika ja väga
rahuliku mehe hinges miskit tõeliselt segi pööranud. Heas mõttes
muidugi.
Luulepäevi „Tähetund“ korraldab MTÜ Tähetund koos
kooliteatriga Liblikapüüdja ja
Jõgeva põhikooliga. Oma õla
pani sündmusele alla ka Jõgeva
vallavalitsus.
RIINA MÄGI

13. Detsember 2020
kell 12:00
10:00 Võistluskeskuse avamine
(Spordimaja Virtus ees- Aia 40)
10:00-11:50 Stardimaterjalide
väljastamine
10:00-11:30 Kohapealne
registreerimine
12:00 Jooksu ja kepikõndijate start
14:00 Autasustamine
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Et jõulud tuleksid koos
lähedastega
Möödunud pühapäeval süütasime esimese advendiküünla. Tuled süttisid sel päeval valla eri paigus ning pidulikkus ja sära täitsid hilissügisese
pimeda pühapäeva. Algas jõuluootus.
Tänavune jõuluaeg tuleb meile kõigile teistmoodi, sest elame jätkuvalt
Covidist tingitud piirangute keskel. Kanname maske ning täidame vabariigi valitsuse korraldusi, et koroona teise lainega paremini toime tulla.
Just praegused nädal-kaks on otsustavaks kaalukeeleks selles suhtes, kui
vabad me saame olla jõulupühade aegu.
Kui järgime nõudeid, mis praeguseks kehtestatud, on lootust, et saame
veeta jõulud koos lähedastega pereringis, mitte üksinda isolatsioonis.
Tegelikult on soovid ja piirangud, mida meie käest selleks palutakse,
lihtsad: kanda maski, vältida suuri kogunemisi, desinfitseerida käsi, hoida
ennast ja teisi. Kui me kõik neid reegleid järgime, ei pea me lähinädalatel
tundma hirmu, et kehtestatakse uued liikumispiirangud või, mis veel
hullem, eriolukord.
Vallavalitsus on pidevalt jälginud haiguslaine arenguid meie valla
piirkonnas ja lähinaabrite juures ning vastavalt sellele ka tegutsenud.
Möödunud nädalal sulgesime vallamaja uksed, et veidi piirata tavapärast
vaba liikumist. Kuid see ei tähenda, et inimestel pole vallaametnike juurde
võimalik jõuda. Ikka on, aga selleks on vaja ennast registreerida vallamaja
uksel toodud numbritel või meiliaadressil ja ette teatada. Küll võimaldab
aga maja ajutine sulgemine (nagu seda kinnitas ka kevadise koroonalaine
kogemus) hoida paremini kontrolli all igapäevaseid liikumisi ja käimisi.
Nädal tagasi oli taas koos kriisikomisjon ja arutasime läbi lähipäevade võimalikke stsenaariumeid. Kindlasti ei
ole me hetkel arvamusel, et valla elu tuleks
täiel määral lukku keerata, kuid võimalikeks
muutusteks peame iga päev valmis olema.
Kõik algab aga ikka meist endist ja seepärast
tasub meil kõigil anda endast parim, et ka
eelseisvad jõulud tuleksid koos lähedastega.
Hoidke end ja teisi tervetena! Ilusat
jõuluaega!
TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva valla 2021. aasta
kaasav eelarve
Taas on võimalik vallaelanikel otsustada, kuidas kasutada üht osa vallaeelarvest. Jõgeva valla kaasava eelarve kasutamiseks saab ettepanekuid
esitada 31.detsembrini 2020.
Ettepanekuid ootame kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS jogeva.volis.ee kaudu, e-kirja teel aadressile kaasaveelarve@
jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse ning
Torma teenuskeskustesse.
Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik. Ettepaneku objekt
peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav. Idee peab olema elluviidav ühel eelarveaastal ning objektist
ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1) ettepaneku esitaja;
2) ettepaneku nimetus;
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4) ettepaneku kirjeldus;
5) võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse
hindamisel;
6) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku
hindajatele idee kohta teada anda.
Jõgeva valla kaasava eelarve rakendamise korra leiab siit: https://
www.riigiteataja.ee/akt/408032018003?leiaKehtiv

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 17. detsembril. Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 7. detsember.
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Jõgevamaa esimene aasta isa on Aivar Rudissaar
13. novembril Kuremaa lossis
toimunud pidulikul sündmusel
kuulutati välja Jõgeva maakonna
aasta isa. Selle tiitli pälvis Jõgeva
valla ettevõtja Aivar Rudissaar, kes
on koos abikaasa Terjega üles kasvatanud viis last, kellest üks veel
gümnaasiumiõpilane, ülejäänud
juba täiskasvanud. Ettevõtjana on
Aivar Rudissaar pakkunud juba 23
aastat Kudina rahvale veeteenust.
Praegu juhib ta ka veerand sajandit tegutsenud pereettevõtet OÜ
Tootsteele, mis tegeleb toitlustamisega ning pagari- ja kulinaariatoodete valmistamisega.
Värske aasta isa tõdes, et aeg,
mil lapsed väikesed olid, oli toredam, sest siis oli märksa rohkem
võimalust nendega koos olla, ent
nüüdki leitakse aega ühiseks ajaveetmiseks, näiteks koos kettagolfi mängides. Tütar Kerliga aetakse
nüüd aga juba ühist ärigi: tema
vastutab Tootsteeles müügitöö eest.
„Isa on väga tore olla. Mulle
meeldis Jõgevamaa aasta isa tiitli
ühe nominendi Kaarel Orase mõte,
et isaks ei saada lapse sünnihetkel,
vaid see tuleb ajaga. Lapsed oma
erinevate iseloomudega tõepoolest
õpetavad sind isa olema. Usun, et
kui kõik lapsed saaksid öelda, et
neil on maailma parim isa, oleks
maailm kordades parem paik, kui

praegu," sõnas Aivar Rudissaar.
Tal oli hea meel märkida, et tunnustuse osaliseks sai hiljuti ka
Tootsteele: kuu aega tagasi toimunud Jõgevamaa ettevõtlusauhindade jagamisel oli see firma kategoorias „Väike ja tubli" üks auhinna
nominente. „Meie töötajad olid selle üle väga rõõmsad," ütles Aivar
Rudissaar, kelle suurpäevale oli
kaasa elamas kogu pere, välja arvatud üks poeg, kes viibib Kanadas.
Jõgevamaa aasta isa tiitlit anti
välja esimest korda ja sellele oli
13 nominenti, kes olid samuti vastuvõtule kutsutud. Jõgeva vallast
olid nominentide hulgas Eduard
Onopa, Marko Saksing ja Sulev
Tutt. Et kevadise emadepäeva ajal
kehtis meil eriolukord ja sellekohane pidulik üritus jäi pidamata, kutsuti isadepäeva pidulikule vastuvõtule ka maakonna aasta ema ja selle
tiitli nominendid, et neid publiku
ees tunnustada. Ka aasta ema tiitel tuli mäletatavasti Jõgeva valda:
selle pälvis kauaaegne raamatukogutöötaja, kahe lapse ema ja kuue
lapse vanaema Sirje Narits. Aasta
ema nominentide hulgas olid aga
meie vallast veel Terje Rudissaar ja
Ave Anslan.
Aasta ema tiitli saaja kuulutati
välja juba mais emadepäeval ning
lilled ja meene sai Sirje Narits kätte

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk, aasta
ema Sirje Narits, aasta isa Aivar Rudissaar ja
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne isadepäeva pidulikul
sündmusel Kuremaal. FOTO: RIINA MÄGI
samal päeval Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuse juhatuse
liikmelt Maimu Kelderilt, kes külastas teda tema lapsepõlvekodus
Põltsamaal: Sirje oli seal parasjagu
külas oma kõrges eas emal.
„See oli toona suur ja tore üllatus. Aga väga tore on kohtuda ka
siin, Kuremaa lossis, kõigi aasta
ema ja isa nominentidega. Eriti
vahva on see, et aasta ema nominentide seas oli veel teinegi endine raamatukogudirektor, Laidi
Zalekešina Mustveest,“ ütles Sirje
Narits.
Nii maakonna aasta isa kui

ka aasta ema tiitli väljaandmist
korraldab Sihtasutus Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
Kokkutulnuid tervitasid JAEK-i
nõukogu esimees, Jõgeva vallavolikogu esimees ja Riigikogu
liige Aivar Kokk ning JAEK-i nõukogu liige ja Jõgeva vallavanem
Tiit Lääne. Muusikalisi vahepalasid pakkusid Karol Kattel, Marta
Saariste ja Karmo Toome Palamuse
laulustuudiost.
Palju õnne kõigile tiitliomanikele ja nominentidele!
JVT

Hooligem neist, kes on meie kõrval
Detsembrikuu kolmandal
päeval tähistame rahvusvahelist
puuetega inimeste päeva. Küllap
räägitakse siis tavalisest rohkem
puuetega inimeste õigusest saada haridust, elada iseseisvalt,
käia tööl, tegeleda huvialadega.
Räägitakse ka väärikast vananemisest, põlvkondade järjepidevusest.
Et me kõik üheskoos mõtleksime
neile, mõtleksime nende vajadustele ja soovidele. Eesti ratifitseeris
ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni 2012. aastal, millega
võttis riik endale vastutuse kaitsta
puuetega inimeste õigusi ja parandada nende toimetulekut.
Erivajadus on sageli nii terviseprobleem kui ka sotsiaalne
probleem. Sobiva elukeskkonna
loomisele ning tarviliste oskuste
omandamisele saavad kaasa aidata nii riik, kohalikud omavalitsused kui ka ühiskond tervikuna.
Puuetega inimestele on hindamatu

väärtusega ka mõistvad ja toetavad
lähedased ning eelarvamusteta
tööandjad. Väga oluline on ka inimese enda motivatsioon, soovid ja
pürgimused.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste
Koda tähistab kahekümnendat tegevusaastat. Organisatsiooni arenguloos on olnud tõuse ja mõõnu.
Kui koda 5. oktoobril 2000. aastal 15 üksikisiku poolt loodi, oli
see tegelikult organisatsiooni n-ö
kolmas tulemine. See sai teoks entusiastliku Luule Palmiste käe all
ja koda tõusis jalgadele, et jääda.
Koos üheksa liikmesühinguga on
kahekümne aasta jooksul tehtud
olulist ja tõsist tööd puuetega inimeste sotsiaalse võrgustiku loomisel ning inimeste kaasamisel,
osalemaks aktiivses ühiskonnaelus.
Viimased aastad on koja tööd juhtinud staažikas sotsiaaltöö tegija
Anne Veiram. Tema juhtimisel on
valminud koja uus arengukava

Ülevaade vallavalitsuse
istungitest
17. NOVEMBRI ISTUNGIL
1. Lubati erastada Kaareperes kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva
kasutusvõimaluseta maa.
2. Määrati Vaimastveres asuva puutöökoja teenindamiseks vajalik maa ja
anti nõusolek selle ostueesõigusega erastamiseks.
3. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Sätsuverre ning päikeseelektrijaamade püstitamiseks Kodismaale ja Änkkülla.
4. Anti kasutusluba Ookatkul ja Siimustis asuvatele päikeseelektrijaamadele.
5. Anti projekteerimistingimused Torma alevikku Lullikatku teele kuuri
püstitamiseks.
6. Kinnitati Jõgeva aleviku lasteaia ning Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi hoolekogude koosseis ning muudeti C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli hoolekogu koosseisu.
7. Kinnitati hallatavate asutuste töötajate koosseisud.
8. Kooskõlastati OÜ Jõgeva Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind.
9. Lükati tagasi Jõgeva valla haljastuste riigihanke kõik pakkumised,
kuna pakkumuste maksumused ületasid hankelepingu eeldatavat
maksumust.
19. NOVEMBRI ISTUNGIL
1. Kooskõlastati OÜ Jõgeva Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
ning tunnistati kehtetuks 17. novembri 2020 korraldus hinnakirja
kooskõlastamisest.
24. NOVEMBRI ISTUNGIL
1. Sadala kooli lapsehoolduspuhkusel viibiv direktor esitas lahkumis-

aastateks 2021–2025.
Kui Eestis tervikuna on puuetega inimeste osakaal kõige kõrgem
Põlvamaal, siis Jõgevamaa „hoiab“
21 protsendiga (6024 inimest)
Võrumaa järel kolmandat kohta.
Jõgeva vallas on puuetega inimeste
osakaal 19,89 protsenti, ehk 2686
inimest. Tänu kõigile tublidele inimestele, kes on puuetega inimeste
tegemistes eestvedajaiks olnud:
Aime Meltsas, Urmas Orusalu,
Daisy Utsar, Aavo Aru, Urmas
Vasemägi, Elina Kabanen, Maive
Tõkke, Merle Lints, Kaja Hansing,
Erna-Elmagda Karu, Kaire Kaasik
ning mitmed teised abilised ja
toetajad.
Juba ammu vajavad Jõgeva
puuetega inimesed oma tegevuseks
uusi, suuremaid ja hea ligipääsetavusega kaasaegseid ruume. Kes
leiaks sellele „tõvele rohtu“?
Eesti
ühiskond
läbis

koroonaviiruse kriisi ajal eriolukorra, mis tõi kaasa seninägematud
piirangud. Nüüd on koroonaviirus
tagasi ja öeldakse, et sellega tuleb
„koos edasi“ elada. Juba kevadine
eriolukord andis meile kõigile õppetunni ja teadmise, et sellisel ajal
muutub erivajadustega inimeste
elu veelgi keerulisemaks, sest varasematele liikumis- või tegutsemispiirangutele lisandub ka psühholoogiline isolatsioon.
Head sõbrad! Mõelgem kõik
sellele ja leidkem üksteise jaoks
rohkem aega. Hooligem neist, kes
on meie kõrval. Selleks soovin teile tugevat tervist, sooja südant, armastust ja hingerahu! Minu sügav
kummardus ja lugupidamine teile.
Olge hoitud!
MAI TREIAL

avalduse, sellega lõppesid ka tema asendajate lepingud. Vallavalitsus
otsustas välja kuulutada konkursi uue direktori leidmiseks, seni jätkab
direktori ametis praegune asendaja Taavi Duvin.
2. Tunnistati Jõgeva linna Jõe tänava rekonstrueerimise hankel edukaks
OÜ TEEARU GRUPP ja TAA Elekter pakkumused ja otsustati sõlmida
hankeleping.
3. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Alaverre, päikeseelektrijaama
paigaldamiseks Leedisse noorveiste lauda katusele ning Liivoja külla.
4. Anti kasutusluba Pikkjärvel asuvale päikeseelektrijaamale.
5. Anti projekteerimistingimused Võduveres asuva puidutöökoja laiendamiseks ja päikeseelektrijaama püstitamiseks Varbeverre.
6. Määrati Pipi kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
7. Seati Tooveres asuvale riigimaale hoonestusõigus.
8. Tunnistati kehtetuks vaba metsamaa erastamiseks katastriüksuse
moodustamise korraldus.
9. Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks.
10. Määrati rahvakultuuri valdkonna projektitoetused.
11. Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla eelarvestrateegia 2021–
2024, Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028 ja
Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava 2021–2028.
12. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
13. Vaadati üle arengukava eelnõu muudatusettepanekud ja otsustati
esitada need koos vallavalitsuse seisukohtadega vallavolikogule.
25. NOVEMBRI ISTUNGIL
1. Otsustati korraldada konkurss Jõgeva Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.
JVT
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Valla raamatukogud koondatakse ühtse juhtimise alla

Hea vallarahvas!

Jõgeva vallas tegutseb praegu kümme rahvaraamatukogu.
Uuest aastast ühendatakse need
üheks Jõgeva Raamatukoguks,
millel on haruraamatukogud
Jõgeval, Kaareperes, Kuremaal,
Laiusel, Palamusel, Sadalas,
Siimustis, Tormas, Vaimastveres,
Sadukülas ja Vägeval.
Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma novembriistungil lõpetada
Jõgeva Linnaraamatukogu ning
Kaarepere, Kuremaa, Laiuse,
Palamuse, Sadala, Siimusti,
Torma, Vaimastvere ja Vägeva

Päkapikud juba käivad ja üllatavad lapsi, esimene advendiküünal on
süüdatud ning kaugel pole enam õhtu, mil tuleb jõuluvana. Jõgeva valla
eri piirkondades on viimastel nädalatel toimunud mitmeid sündmusi ja
kohtumisi. 14. novembril toimusid spordihoones Virtus ajalehe Vooremaa
41. auhinnavõistlused maadluses, mis tõid matile 190 poissi ja tüdrukut.
Suur tänu Aimur Sääritsale, kes on läbi aastakümnete seda võistlust kõrgel
tasemel korraldanud. 15. novembril rõõmustasime koos Sadala rahvamaja „uue kuue“ saamise puhul. Aitäh Pille Tutile ning tema meeskonnale
rahvamaja tegemiste eestvedamisel! Järgmisel aastal saab Sadala kergtee
ka valgustuse ja vallapingid. 19. novembril muutus Betti Alveri muuseum
paariks tunniks kirjanduskohvikuks, kus räägiti kirjandusklassika rollist
meie rahvuskultuuris ning kirjanduse ja kohvikute seosest. Suur tänu
Toomas Murule ja Heli Järvele sündmuse korraldamise eest!
Samasse päeva jäi kohtumine vallamaja (Suur tn 5) projekteerijatega.
Soov on tuua kõik vallavalitsuse töötajad kokku ühte majja, et inimesed
saaksid kõik valla pakutavad teenused kätte ühest kohast. Projekt peaks
valmima järgmise aasta aprillis ja ehitustöid saab alustada juba enne jaani.
20. novembril kohtusime spordihoone Virtus ümberehituse projekteerijatega ja leppisime kokku, et enne jõule tutvustab arhitekt võimalikke
lahendusi spordivaldkonna eestvedajatele ja teistele huvilistele. Siis saab
vajadusel veel projekti muudatusi teha. Samal päeval tutvustasime Jõe
tänava elanikele nende kodutänava rekonstrueerimise projekti. Jõe tänava
inimesi tuli kohale päris palju ning neil oli rohkesti küsimusi selle kohta, kuidas Jõe tänava ümberkujundamine nende elu mõjutama hakkab.
Kohtumine möödus konstruktiivses õhkkonnas ning huvilised said oma
küsimustele vastused. Ehitustööde leping sõlmitakse juba sel aastal ning
ehitustööd peaksid lõppema järgmise aasta maikuus. 20. ja 21. novembril
toimusid Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tähetund“, mis tõid
kokku luulet armastavaid noori mitmelt poolt ning tegid Jõgeva Eesti luulepealinnaks. Suur tänu Lianne Saage-Vahurile, „Tähetunni“ eestvedajale!
21. novembril pidas Vaiatu Küla Selts oma 20. ja Vaiatu rahvamaja oma
55. sünnipäeva. Aitäh Liina Abramile ja tema meeskonnale!
Eelmisel neljapäeval kohtusime spordiinimestega ja arutasime Jõgeva
põhikooli õpilaste sportimisvõimaluste üle. Tunnustasime ka Jõgevamaa
paremaid kodanikuühendusi. Palju õnne Jõgevamaa Diabeetikute Seltsile
maakonna 2020. aasta parimaks kodanikuühenduseks tunnistamise puhul! Õnnitlused ka kõigile parima kodanikuühenduse, parima kodanikuühenduse projekti, ettevõtliku vabaühenduse ja väärt algatuse tiitli
nominentidele meie vallast: neid oli rohkesti.
Eelmisel reedel tänasime haridustöötajaid,
pühapäeval nautisime valla eri piirkondades esimese advendi kontserte ja süütasime
esimese advendiküünla.
Kaunist advendiaega, meeldivate kohtumisteni ning olgem terved!

raamatukogu tegevuse ning luua
nende baasil 11 haruraamatukoguga Jõgeva Raamatukogu. Nagu
kümme praegust raamatukogu,
hakkab ka uus loodav raamatukogu tegutsema vallavalitsuse
hallatava asutusena. Praegused
raamatukogude direktorid viiakse üle loodavasse asutusse haruraamatukogude juhatajatena.
Jõgeva Linnaraamatukogu direktori koht koondatakse, Jõgeva
Raamatukogu juhi kohale on
praegu käimas konkurss.
Raamatukogude ühendamise

eesmärk on optimeerida raamatukogude juhtimist, parandada
teavikute komplekteerimist,
jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid
teenuseid ja tõsta teeninduse
kvaliteeti. Ühtse juhtimise alla
koondatud raamatukogud saavad võimaluse tellida suuremas
valikus teavikuid, tekib ka ühtne
arenguvisioon ja paraneb koostöö. Uut suurt raamatukogu
nähakse asutusena, mis on suuteline läbi viima ka kogu valla
elanikke haaravaid ühisüritusi.

„Jõgeva valla raamatukogude
ümberkorraldamine ei too kaasa
vallaelanikele pakutava raamatukoguteenuse halvenemist: tegevust jätkavad kõik olemasolevad
kogud ja töötajad, ainult pisut teises staatuses. Küll aga võib öelda,
et ühte asutusse koondatud raamatukogudes on paremad võimalused tagada kogu valla piirides
teenuse ühtselt kõrget kvaliteeti,"
ütles abivallavanem Aive Tamm.
JVT

Korterelamu õueala korrastamise
toetust saab nüüd kogu vallas
Kui Jõgeva linna korteriühistutel oli võimalik elamu õueala
korrastamiseks toetust taotleda
ka varem, siis nüüd laienes see
õigus Jõgeva valla teistelegi piirkondadele: Jõgeva vallavolikogu
kehtestas oma novembriistungil
korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise ühtse
korra.
Jõgeva linnas seati korterelamute õuealade korrastamise toetus sisse juba enne haldusreformi. Piirkondade tasakaalustatud
arengu seisukohalt oli oluline
anda sellise toetuse saamise võimalus teistegi valla piirkondade
korteriühistutele. Toetust makstakse valla eelarvest ning seda
on võimalik saada vähemalt
nelja korteriga elamute õuealal
paiknevate rajatiste säilitamiseks,

taastamiseks või ehitamiseks.
Kahel või enamal kõrvuti asetseval korteriühistul on võimalik
toetust taotleda ka ühiselt.
Toetust makstakse kuni 50
protsendi ulatuses tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, ent on kehtestatud ka
toetuse piirmäär: teede ja parklate ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituse ja renoveerimise
puhul on see 3000 eurot, mänguja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude
hoovirajatiste renoveerimise ja
paigaldamise puhul 1000 eurot
ning eelpool nimetatud rajatistega seotud projekteerimistööde
puhul 600 eurot.
Toetuse taotlemiseks ei
pea üldjuhul olema esitatud

ehitusteatist või väljastatud ehitusluba, piisab n-ö hinnastatud
ideest ehk kavandist ja selle elluviimiseks küsitud hinnapakkumisest. Teede, parklate ja sademevee ärajuhtimise süsteemide
puhul eeldatakse siiski geoaluse
ja projekti olemasolu.
Kui Jõgeva linnas kehtis põhimõte, et õuealade toetust anti
taotlemise järjekorras ning raha
lõppedes lõpetati ka taotluste vastuvõtt, siis uus kord näeb
ette, et taotlused tuleb esitada
kindlaks tähtajaks, misjärel hakatakse taotlusi sisuliselt hindama.
Nõudmistele vastavaid taotlusi
hindab vallavolikogu eelarvekomisjon, kes võtab arvesse tööde
vajalikkust ning tegevuste ja
kulude põhjendatust, korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha

olulisust, taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta ning valla
eri piirkondade võrdse toetamise
printsiipi.
Kõik kavandatavad tegevused
tuleb ellu viia hiljemalt taotluse
esitamise järgse kalendriaasta 15.
novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustusega
rajatiste puhul peab vallavalitsus
olema selleks ajaks ka rajatise kasutamisega nõustunud.
Kui suur saab olema 2021.
aastal korterelamute õuealade
korrastamise toetuste kogusumma, selle sätestab vallavolikogu
tuleva aasta eelarves.
JVT

Jõe tänava elanikele tutvustati nende
kodutänava rekonstrueerimisprojekti
20. novembril tutvustasid vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja
vallavalitsuse esindajad vallamaja saalis Jõgeva Jõe tänava elanikele nende kodutänava rekonstrueerimise projekti. Kohal oli ka
projekti autor Aigar Reimann
Landverk OÜ-st, samuti valgustuse projekteerija Enn Kippasto
Line Engineering OÜ-st. Jõe tänava inimesi tuli kohale päris palju
ning neil oli rohkesti küsimusi
selle kohta, kuidas Jõe tänava
ümberkujundamine nende elu
mõjutama hakkab.
Rekonstrueeritud Jõe tänaval,
mis saab kivisillutise, hakkavad
eelkõige liiklema jalakäijad ja
jalgratturid, ent kõik selle tänava elanikud saavad oma krundile ka autoga ligi. Betti Alveri
muuseumi juurest jõe äärde jalutavate inimeste jaoks rajatakse
puhkekohti ning tänav saab ka
atraktiivse valgustuse. Jõe tänava elanike üks mureküsimus oli
seotud sademevee äravooluga:
kuna sõidutee pinda on kogu
aeg tõstetud, on see õuealade
pinnast kõrgem ning suurema
vihma ajal on õued üle ujutatud.

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

Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist

Jõe tänava rekonstrueerimise projekti vastu tundsid selle
tänava elanikud elavat huvi. FOTO: RIINA MÄGI
Projekteerija avaldas arvamust,
et tänava äärde projekteeritud
haljasriba peaks imema suurema
veekoguse endasse, nii et õuedes
enam ei uputa. Lisameetmena
pakkus projekteerija välja, et sissesõitudele võiks teha mõnesentimeetrise künnise, mis autoga

sõitmist ei sega, küll aga takistab
vee õue voolamist.
Muret tunti ka paari puu
pärast, mis tuleb ohvriks tuua,
samuti selle pärast, et Jõe tänavale promenaadi rajamine võib
segada jõe ääres elutsevaid nahkhiiri. Keskkonnaamet on siiski

seisukoha võtnud, et tänava rekonstrueerimine nahkhiirtele
ohtu ei kujuta.
Kohtumine möödus konstruktiivses õhkkonnas ning huvilised
said oma küsimustele vastused.

Jõgeva Veevärk OÜ kehtestab alates 01.01.2021 Kantkülas, Kassinurmes,
Kuremaal, Kuristal, Kärdes, Laiusel, Laiuseväljal, Metsakatsejaamas, Painkülas,
Raaduveres, Rääbisel, Sadalas, Sadukülas, Siimustis, Tormas, Tõikveres,
Vaiatus, Vaimastveres, Vilinas alljärgnevad veeteenuse hinnad:
hind käibemaksuta

hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

1,18 €/m3

1,416 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,04 €/m3

2,448 €/m3

JVT

Jõgeva vallavolikogu 45. istung toimus 12. novembril 2020. Istungil
osalesid kõik 27 volikogu liiget. Peep Põdder esitas Keskerakonna ja
Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku abivallavanem Terje
Rudissaare ametist tagasi kutsumiseks.
Päevakorras oli:
1. Jõgeva valla 2020. aasta viies lisaeelarve.
2. Jõgeva valla eelarve koostamise ja täitmise korra muutmine.
3. Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord.
4. Jõgeva valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine.
5. Jõgeva Raamatukogu põhimäärus.
6. Ülevaade Jõgeva valla 2020. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest.
7. Arupärimistele vastamine.
Aare Olgo arupärimisele Aia ja Rohu tänava vahelise jalgtee ehitustöid teostanud äriühingutega seonduva kohta vastas vallavanem
Tiit Lääne. Peep Põdderi arupärimisele Aia ja Rohu tänava vahelise
jalgtee rekonstrueerimise pakkumuste ja ehitusjärelevalve kohta vastas
abivallavanem Terje Rudissaar. Peep Põdderi arupärimisele Saduküla
piirkonna prügiveoringi kohta vastas abivallavanem Terje Rudissaar.
Järgmine volikogu istung toimub 17. detsembril 2020. Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist
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Sadala rahvamaja sai kauaoodatud uue kuue

Vanaveski sauna
esimese kinkekaardi
sai Johannes Haav

Sadala rahvamaja uue kuue avamisel viibinud külalised, toetajad ja sõbrad. FOTOD: MARGE TASUR
Sadala kultuuri- ja külaelu
tuksuvaks südameks on ajalooliselt rahvamaja. Nüüd on vägeval
sisul ka väärikas „kuub“. Sadala
Külade Seltsi esimees Pille Tutt
tutvustaski 15. novembril valla
esindajatele, rahvamaja toetajatele ja sõpradele hoone uuenenud välimust. Rahvamaja
värskenduse läbinud fassaad on
peamiselt hallikates toonides
ning aknaid raamivad hibiskuse
karva liistud. „Kunagi sai majja
toodud pisike piisk punast, siis
on ka väljas sama joont jätkatud.
Haljastus on kevadesse planeeritud. Advendisündmusteks loodame valmis saada varikatusega
küljetrepi ning varikatusega uhke
sissepääsu,“ rääkis Pille Tutt.
Rahvamaja ehitati kolmekümnendate alguses Laius-Tähkvere
põllumeeste seltsi eestvedamisel.
Värske kuuega sai rahvamaja ka
uue sildi, millel on tähistatud
maja õnnistamise kuupäev 6.
detsember 1930. Lisaks on sildil üleval ja all rahvalikud sümbolid. „Kõige rohkem on seal

nelinurkseid märke, mil mitu
tähendust. Esiteks on rahvamaja
igasse ilmakaarde kõigile avatud.
Märk kannab maa nimetust, see
on põllumaa, heinamaa, kodumaa, isamaa. Seal on lilleornamendid, mis on loovuseandjad,
hoidjad ning jätkusuutlikkuse
näitajad,“ selgitas Pille Tutt.
Rahvamaja kuulub Jõgeva vallale, ent 2004. aastast on see hoone Sadala Külade Seltsi hallata.
„Oleme majas ehitus- ja renoveerimistöid teinud 2009. aastast.
Alustasime ikka katusest, kuigi
naised oleksid toona tahtnud
hoone seest korda saada,“ ütles
Tutt. Kui 2017. aastal anti teada,
et Leader-programmist on veel
viimane ja hea aeg raha taotleda,
esitas Sadala Külade Selts taotluse hoone fassaadi korrastamiseks.
Positiivne vastus tuli 2018. aasta
märtsis. Välisfassaadi uuendamiseks saadi toetust 35 tuhande
euro ulatuses, oma õla pani alla
ka Jõgeva vallavalitsus.
Jõgeva vallavolikogu esimees
Aivar Kokk tunnustas Pille Tutti ja

tema meeskonda silmapaistva töö
eest nii Sadala kultuurielus kui
rahvamaja arendamisel. „Selline
rahvamaja on piirkonna hing,“
sõnas Kokk ja lisas, et uue „kuuega“ majast on võimatu mööda
sõita. Volikogu esimees rääkis, et
rahvamaja eest kõlakojani paigaldatakse kaunis sini-must-valge

valgustus ning hõbedased pingid.
Ehitustöid tegi osaühing
Mauleman Põlvamaalt ning ehitusjärelevalvet OÜ Pärn Projekti
ehitusspetsialist Kalev Pärn.
JVT

JAAN LUKAS

Rahvamaja sõbrad ja toetajad said kingituseks päris oma
riidepuu, et külla tulles oleks ikka hea üleriided varna riputada.
Fotol vasakult volikogu esimees Aivar Kokk, abivallavanem
Terje Rudissaar, Sadala Külade Seltsi esimees Pille Tutt,
abivallavanem Aive Tamm ja vallavanem Tiit Lääne.

Vallakodanik kirjutab: Mõned mõtted haldusreformist
Haldusreformi eelsel küsitlusel toetasin Jõgeva valla ühinemist Jõgeva linna ja
Palamuse ning Torma vallaga üheks suurvallaks. On teada, et suure hulga inimeste
seast on rohkem võimalusi leida tegusaid,
aktiivseid volikogu liikmeid ja vallaametnikke. Suurema rahakoti korral on ka võimalik
algatada suuremaid projekte. Lugesin läbi
erakondade ja valimisliitude lubadused, mis
olid paljutõotavad. SDE esimeseks valimislubaduseks oli vältida poliitilisi abivallavanemaid. Tegelikult asus nende esinumber
aga just nimelt abivallavanemana ametisse.
Kuidas saab ka nende muid lubadusi uskuda?
Koalitsioon moodustas vallavalitsuse eakatest erakondlastest, noortele võimalusi ei
pakutud. Uues vallas jõudis esimene koalitsioon uue kaasaegse õpikeskkonnaga põhikooli ehitada. Raamatukogu viimist põhikooli
juurde pean siiski veaks.
Käesoleval kevadel toimunud koalitsiooni muutus on asjad väga segaseks teinud.
18.06.2020 Jõgeva Valla Teatajast saan teada, et tahetakse rajada Jõgevale kesklinna,
raamatukogu, põhikooli, gümnaasiumi, spordikeskust Virtus, Piiri parki, kogukonnakeskust ja vaatetorni üheks siduv promenaad.
Promenaad jätkuks teiselpool raudteed Jõe
tänavat pidi Pedja jõeni. Pedja jõgi on väga

20. novembril sai fotograaf ja akordionist Johannes Haav Jõgeva
alevikus paiknevas Vanaveski saunas pidulikult kätte selle ihuharimist
edendava, tervist tugevdava ja suhtlemist soosiva asutuse esimese
kinkekaardi.
Ühel saunaliste seltskonnal tekkis mõte esitada Facebookis küsimus, kes Jõgevamaaga seotud tuntud Eesti näitlejate pereliikmetest
on Vanaveski sauna hoolekogu esimees. Valikuvariantideks olid Tiit
Suka ema Sirje Sukk, Alo Kõrve äi Endel Kõre ja Ain Lutsepa abikaasa
Elo Lutsepp.
Õige vastus on Endel Kõre. Mitme õigesti teadja hulgast valis loos
auhinna saajaks fotograafi ja muusiku Johannes Haava. Sauna president Vahur Kukk andis talle üle esimese Vanaveski sauna kinkekaardi.
„Lisaks pesemisele, leili viskamisele ja vihtlemisele kuulub sauna juurde ka suhtlemine, mille lahutamatuks koostisosaks on nali. Ses mõttes
oli kohane esitada selline vaimukas mälumänguküsimus,“ ütles Kukk.
„Olen küll ehitanud sauna oma korterisse, kuid küllap tulen uudistama ka legendaarset Vanaveski sauna,“ ütles Johannes Haav. Oma
perekonnanimest tulenevalt uuris ta, kas saunalava on ikka ehitatud
haavapuust.
Vahur Kukk märkis, et Vanaveski sauna hoolekogu esimees Endel
Kõre on saunatarkuste väga põhjalik tundja ja oskuslik sauna kasutaja, kes aidanud väga palju kaasa ka saunaruumide kordategemisele.
„Endel annetas saunale ka oma peegli. Tema lang, Alo Kõrve isa Are
Kõrve kinkis saunale aga kaalu. Kirglik saunaline on ka Endli abikaasa
Auli,“ sõnas ta.
Kuke sõnul on Vanaveski saun aidanud märkimisväärselt tugevdada
kogukonnatunnet. Saunas käivad lisaks Jõgeva aleviku elanikele ka
inimesed Jõgeva linnast, Siimustist, Laiuselt ja teistest Jõgeva valla
paikadest. Jõgeva alevikus on saunamõnusid nautinud Jõgevamaale
sattunud tallinlasigi. Hiljuti paigaldati sauna lähedal voolavale Pedja
jõele ka väike ujumissild, mille ehitas Jõgevamaalt võrsunud ettevõtja
Marek Vikati ettevõte OÜ Vibur.
„Sauna kinkekaarte me massiliselt välja andma ei hakka. Kel tõsine
huvi on, võib aga meie poole ikka pöörduda. Küll me kokkuleppele
saame,“ ütles Vanaveski sauna president.

halvas seisukorras – suuremalt jaolt rohttaimestikku täis kasvanud. Alustada tuleks
Pedja jõe korrastamisest, et inimesed tahaksid seal jõe ääres oma vaba aega veeta.
Promenaade soovib praegune koalitsioon
ehitada ka valla eri keskustesse – Tormasse,
Sadalasse, Palamusele, Luuale, Jõgeva alevikku, Siimustisse, Vaimastverre, Kaareperre,
Laiusele ja Kuremaale. Sooviksin teada, kas
seoses promenaadide rajamisega lõpetatakse
Jõgeva linnas ja loetletud asulates autoliiklus. Praegune Jõgeva keskväljak on soliidne
ja roheline. Kahjuks tundub, et see läheb hävitamisele ja asemele tuleb totter kiviplats.
Ambitsioonikaid, suurejoonelisi plaane on
praegusel koalitsioonil ohtralt. Tahaksin teada, kust tuleb nende plaanide täitmiseks raha
ja mille arvelt seda tehakse. 2020. aastal vana
vallavalitsuse poolt läbi viidud teede remondi
hange tühistati rahaliste vahendite puudumisel ja teed jäid remontimata. Ka teede hooldus
on olnud väga halb – mõnedel teedel pole
käesoleval aastal greider kordagi käinud.
On arusaamatu, miks lammutati Jõgeva
aleviku sild, kuna seal praegu midagi ei
tehta. Mida on vald ette võtnud olukorra
normaliseerimiseks?
Kahjuks pole vald andnud informatsiooni
perearstikeskuse kohta. Kuhu perearstikeskus

ehitatakse, millal hakatakse ehitama ja millal peaks valmis saama? Kõige sobivam koht
perearstikeskuse jaoks oleks Jõgeva haigla
juures.
Rahaga seoses meenub mulle üks asi valdade ühinemisaastast. Nimelt toimus ühe
valla esindajate vaidlus ülejäänud ühinejatega, sest oli võetud suuri rahalisi kohustusi.
Ajalehest Postimees sain teada, et ülejäänud
ühinejad oskasid küll lugeda, aga ei saanud
loetavast aru. Praeguseks ajaks on need ühe
poole vaidlejad vallas kõrgetel ametikohtadel.
Vana Jõgeva vald pidas veidi enne ühinemist 150 aasta juubelit. 05.11.2020 Jõgeva
Valla Teatajast lugesin, et vald sai kolmeaastaseks. Selline mõttekäik on arusaamatu. Nii
tsaari kui ka saksa ajal, aga ka nõukogude
perioodil oli Jõgeva vald omavalitsusena
olemas. Minu arust puudub siin loogika! Kui
Puurmani peaks liituma kunagi Jõgeva vallaga, kas siis ajalugu algab jälle otsast peale?
Saan aru, kui on tegu selliste ühendustega
nagu Lääne-Harju vald, Põhja-Sakala vald
jne – pole kahtlust, et on tegu uue ajalooga
ja vanus algab nullist. Jõgeva vallal on aga
ajalugu olemas.
RAIVO KITTUS

Johannes Haav Jõgeva alevikus paiknevas Vanaveski
saunas võidetud kinkekaardiga. FOTO: ERAKOGU

Riiklikud COVID-19
põhisõnumid
• Nakatuda võib igal pool. Koroonaviiruse levik on Eestis
laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool
inimestega kokku puutudes. Paljudel inimestel avaldub koroonaviirus kergete sümptomitega. Seega hoia distantsi,
kanna maski, õhuta ruume, pese käsi ja laadi alla HOIA mobiilirakendus! Nüüdsest kehtivad rangemad distantsinõuded
paljudes avalikes ruumides.
• Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid.
Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise
riski. Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus.
• Hangi infot usaldusväärsest allikast. Koroonaviiruse teemal
levib sotsiaalmeedias eksitavat infot ja vandenõuteooriad,
mis panevad inimesi enda ja teiste tervisega asjatult riskima
ning aeglustavad sellega tavaelu juurde naasmist. Kutsume
üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama
edasi ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate poolt
kinnitatud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.
ee ja riigiinfo telefonilt 1247.
• Tähistame jõule ja aastalõppu pereringis – jätame ära suuremad peod.

3. detsember 2020
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„Nukitsamehe“ esmailmumisest sai sada aastat
Oskar Lutsu tuntuimaks
teosek s
on
kahtlemata
„Kevade“, ent kunstmuinasjutt
„Nukitsamees“ ei jää sellele populaarsuselt palju alla. Tänavu
möödus „Nukitsamehe“ ilmumisest sada aastat. Palamuse
lasteaed ja muuseum tähistasid
seda toredat juubelit üheskoos
12. novembril. Palamuse lasteaed kannab teatavasti juba
veerand sajandit Nukitsamehe
nime, muuseum hoiab ja säilitab aga kogu Oskar Lutsu pärandit, seega läks kirjandusteose juubel mõlemale vägagi
korda.
Muuseumipedagoog Aili
Kalavus otsis juubeli puhuks
muuseumi kogust välja eri aegadel ja eri keeltes välja antud
„Nukitsamehe“ eksemplare.
Seda teost on saanud lugeda
näiteks ka vene, saksa ja inglise keelt kõnelevad lapsed.
Muuseumil on olemas ka kohaliku käsitöömeistri Ingrid
Juuse valmistatud komplekt
„Nukitsamehe“ tegelasi kujutavaid käpiknukke. Nende abiga
andsid lasteaiaõpetajad Liina
Stamm, Egle Kattel ja Piret Prits
lastele minietenduse.
Saja aasta jooksul jõuab keel

Palamuse lasteaia Kusti rühma lapsed ning õpetajad Egle Kattel,
Pille Prits ja Liina Stamm Palamuse muuseumis „Nukitsamehe“
ilmumise sajandijuubelit pidamas. FOTO: ERAKOGU
päris palju muutuda. Nii esineb
„Nukitsamehe“ tekstis rohkesti
sõnu ja lauseid, mis tänapäeva
lastele juba arusaamatud. Aili
Kalavus oli neist väikese valiku teinud ning seletas lastele
nende tähenduse lahti. Ta esitas lastele ka „Nukitsamehe“
teemalisi küsimusi, millele

lapsed enamasti vastata oskasid: kohal olid ju lasteaia
vanima rühma lapsed, kellele
„Nukitsamehe“ raamat juba tuttav. „“Nukitsamees“ toob esile
selle, et Oskar Luts oli väga
hea psühholoog ja pedagoog.
Ta oskas väga hästi väikese
lapse hingeelu ja peresuhteid

kujutada,“ ütles Palamuse lasteaia direktor Marika Merusk.
Palamuse lasteaias on tore
traditsioon valida kooli minevate laste seast Nukitsamees,
Kusti ja Iti – just nii, nagu
Palamuse gümnaasiumis on
juba aastaid abiturientide seast
Tootsi ja Teelet valitud. Ka tänavu detsembri algul saab lasteaed endale uue Nuki, Kusti ja
Iti. „Nukitsamehe“ juubelipeol
vaadati aga videolõike varasematest valimistest.
Kolme tegelase valimine
pole siiski ainus viis, kuidas
Palamuse lasteaia lapsed kohalikust kultuuriloost osa saavad. Tegelikult käib selle paiga
rikas kultuuripärand ühel või
teisel moel läbi kogu lasteaia
õppekavast. „Tahame, et meie
lapsed saaksid juba lasteaiast
kaasa teadmise sellest, kui kultuuriliselt rikkas paigas me elame. Palamusele hiljuti tulnud
uusasukate peredel aitab kultuuriloost osa saamine ka paremini kohalikku olustikku sisse
elada,“ ütles Marika Merusk.

Stiilinädal Siimusti lasteaed-algkoolis
Siimusti lasteaed-algkoolis toimus
stiilinädal koroonaviirusest hoolimata.
Esmaspäeval riietusid kõik kuulsusteks.
Näha oli poliitikuid, lauljaid ja näitlejaid. Kahhootis said kõik ennast proovile
panna tuntud inimeste tundmises. Osa
võtsid rohkem nooremate klasside õpilased, kuid osalejaid oli ka vanematest
klassidest.
Teisipäev oli superkangelaste päev.
Maskides ja kostüümides õpilasi oli
igal pool. Kolmapäeval riietusime vanaemadeks ja vanaisadeks. Sellest päevast
võtsid küll kõik osa. Õpetaja Kaire oli
lausa rullid pähe unustanud. Vahetunni
ajal tantsisime twisti ja rock’n’rolli.
Neljapäeval oli ametite päev. Oli see vast
kirev seltskond! Ringi liikus arhitekte,
ehitajaid, politseinikke, poliitikuid, arste,
tuletõrjujaid ja muidugi arvestatav hulk
õpetajaid. Võisteldi ametite tundmises.
Nädala viimasel päeval riietuti sinimustvalgesse õpilaste endi soovil. Sel korral
tantsisime kõik koos kaerajaani. Kes veel
ei osanud, sai nüüd selgeks. Meil oli väga
tore stiilinädal. Õpetajad olid kostüümides nii ägedad!
MARII AMUR ja KÄTLIN TIIK,
6. klassi õpilased

JVT

10. novembril külastas Siimusti raamatukogu ja rõõmustas
oma esinemisega kohale tulnud inimesi tuntud lastekirjanik ja keeleameti
peadirektor Ilmar
Tomusk. Kirjanik
rääkis sellest, kuidas tema looming
alguse sai ja tutvustas lühidalt
oma seni ilmunud
36 lasteraamatut.
Eriti rõhutas ta
seda, et lugemine
teeb targaks ning et
need lapsed, kes lugeda
armastavad, on nutikad ja
sõnaosavad.
13. novembril käis Siimusti raamatukogus huvilistega kohtumas Jõgeva haiglas töötav füsioterapeut Sille Krillo. Ta rõhutas, et
igas eas on tervise aluseks
liikumine ja kui kehva
ilma tõttu õue minna
ei saa, siis võimelda saab ka kodus
ja isegi voodis.
Hommikul enne
tõusmist võiks
teha juba oma esimesed harjutused,
et lihased päeva
jooksul hästi töötaksid. Täiskasvanud inimesed peaksid iga päev
tempokalt liikuma vähemalt
30 ja lapsed 60 minutit.

Käsitööd möödunud
aegadest

Stiilinädala alguses said õpilased end Kahhooti vahendusel
proovile panna kuulsuste tundmisel. FOTO: ERAKOGU

Detsembrikuus saab Palamuse muuseumis vaadata näitust „Käsitöö
möödunud aegadest“. Näitusel olevad esemed on jõudnud muuseumi
Ivo Kiisi vahendusel ning need pärinevad tema emapoolse vanavanaema Helene Vähi (1898–1993) ja vanatädi Linda Kirei (1920–2000)
kogust.
Helene tegi käsitööd palju ning suure armastusega. Oma nooruspõlves töötas ta Avanduse mõisas toatüdrukuna, hiljem Rakke lubjavabriku omaniku Karl Kadaku juures teenijana. Tal oli seitse last, kõik said
toidetud ja kaetud tänu käsitööle. Temalt tellisid õmblustöid nii oma
küla kui ka kaugemad inimesed. Oma kunstimeele ja käsitööoskuse
andis ta edasi kõigile oma lastele. Kahjuks jõudis seitsmest lapsest
täisikka ainult kolm.
Linda Kirei töötas pioneerijuhi, müüja ning farmitöölisena. Oma
töökohustuste kõrvalt tegi ta tihti kaunist käsitööd: tikkis, heegeldas,
kudus, ning leidis aega ka joonistamiseks. Lõngad ja kaltsuvaipade
materjali värvisid Helene ja Linda ise käsitsi. Nende käte all valmisid
linikud, seinavaibad, ilupadjad, lapitekid, kaltsuvaibad, kampsunid,
sokid-kindad ja muu seesugune.
„Mina olen alati lugu pidanud käsitööst ning eriti oma vanavanema
ja vanatädi tehtust. Nende valmistatud käsitöid on meil kodus suur
hulk. Aga kuna neid enam eriti ei kasutata, on nad veidi unustuse
hõlma vajunud, kuid seda enam on nad eksponeerimist väärt,“ ütles
Ivo Kiis.
JVT
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Vallaelanike hinnang jäätmemajandusele
Hiljuti viisime läbi valla jäätmemajandust käsitleva küsitluse.
Suur tänu kõigile 245 elanikule, kes
leidsid küsimustikule vastamiseks
aega. 215 vastanut sorteerivad prügi ja on teadlikud, kuhu sorteeritud
jäätmed viia. Mõned asjad vajavad
siiski neile selgitamist ja meelde
tuletamist. Oli neid, kes vastasid,
et ei sorteeri jäätmeid, kuid küsimustiku järgmistele küsimustele
vastates loetlesid, mida sorteerivad
ja kuhu viivad. Üksikud vastasid, et
nad panevad kõik ühte prügikasti,
tuues põhjenduseks enda mugavuse, sorteeritud jäätmete mugava
äraandmise võimaluse puudumise
või selle, et piirkonda teenindab
üks prügiauto.
SORTEERIMINE. Tulemustest
järeldades sorteeritakse kõike.
Enim sorteeritakse olmejäätmetest eraldi klaaspakendit, ohtlikke
jäätmeid, paber- ja kartongpakendit, elektroonikaseadmeid, vanapaberit, metalli, segapakendeid,
aia- ja haljastusjäätmeid, köögi- ja
sööklajäätmeid jne. Kuna panditaara kogumise süsteem toimib hästi,
siis me selle liigi kohta küsimust ei
esitanud.
Sorteerimist mõjutab pakendikonteinerite asukoht, nende
välimus ning see, kui mugav on
sinna pakendeid sisestada. 57,7
protsendil vastajatest jäi konteiner vähem kui 500 m ja 27,8 protsendil vastajatest enam kui 1 km
kaugusele. Külaelanike puhul olid
vastavad protsendid 28,8 ja 56,6.
Hajaasustuse piirkondades soovitakse, et segapakendikonteiner
oleks kohaliku kaupluse juures või
võetaks mitme majapidamise peale üks mahuti. Meil on soov luua
tuleval aastal eramutele pakendikogumissüsteemiga vabatahtliku
liitumise võimalus. See tähendab
vabatahtliku liituja jaoks, et ta rendib või ostab konteineri või tellib
pakendikotiteenuse, makstes tühjendamise eest.
Küsitlusest selgus, et 33,6
protsendil kortermajadest on segapakendikonteiner, neid, kes arvavad, et see nende majal olema
peaks, on aga tervelt 71,8 protsenti. Jõgeva linnas ja Siimusti
alevikus on kõigil korteriühistutel (edaspidi KÜ) võimalus
Tootjavastutusorganisatsioon OÜlt (edaspidi TVO) oma kortermaja juurde segapakendikonteiner
tellida. Konteineri tühjendamine
ja pakendijäätmete käitlemine

on tasuta, konteineri paigaldamise ühekordse kulu, rendi või
ostu kulu ja vajadusel lukkude/
tõkete avamise kulud kannab KÜ.
Kahjuks ei ole me saanud TVO-d
nõusse, et ka teiste asulate KÜ-d
saaksid sellist võimalust kasutada. Uue korraldatud jäätmeveo
hankega soovime luua pakendite
kogumise võimaluse kõikidele KÜdele. Siinkohal kutsun linna KÜsid endale segapakendikonteinerit
võtma. Näiteks Jõgeva linnas Pae
poe parklas on avalikel konteineritel suur koormus, kuna lähedal
olevatel Tellissaare, Suislepa, Pae ja
osadel KEK-i kortermajadel puudub
pakendikonteiner.
Hetkel on paberi ja kartongi konteiner kohustuslik ainult
Jõgeva linna 36 ja enama korteriga majadele. Kuna meil on soov
kaasata rohkem jäätmevaldajaid
vanapaberi kogumisse, tundsime
huvi, kuidas võiks lahendada vanapaberi kogumise hajaasustuses.
Enim vastati, et piisab vanapaberikonteinerist mitme majapidamise peale või lähimas keskuses.
Keskkonnaministeeriumi soovitus
on, et igal kortermajal peab olema
võimalus paberikonteiner võtta,
olenemata sellest, kas seal on keskvõi ahiküte. Eramute osas peame
veel mõtlema, kuidas olukorda
lahendada.
KONTEINERID. Jõgeva vallas
on nii räämas kui ka korralikke
konteinereid. Organisatsioonid, kes
peavad konteinerite väljanägemise eest hoolt kandma, on lubanud,
et muudatused tulevad. Algust on
teinud Eesti Pakendiringlus OÜ,
paigaldades novembrikuu jooksul
korralikke konteinereid. Juba on
tulnud kaebusi, et nende luuke ei
saa avada ning eri mõõdus pakendeid peab panema kitsast avast
sisse. Keskkonnaministeerium
selgitas, et luugid ei peagi avatud
olema ning suuremaid pakendeid
või klaaspurke võib viia ka jäätmejaama või -kogumiskohtadesse.
Üheks probleemiks on konteinerite
ületäitumine. Enamajaolt tühjendatakse neid kahe või nelja nädala
tagant. Probleeme on ka konteinerite ümbruse heakorraga: kui
konteineri kõrvale on pandud pakendikott või klaaspurgid-pudelid,
koristab organisatsioon, muu prahi
aga vald. Ka siis, kui pakendi- või
klaasikonteiner on täitunud mittevastava jäätmeliigiga, peab vald
tühjendamise eest tasuma.

KOGUMISKOHAD. Jõgeva
linna jäätmejaama ja kuude jäätmekogumiskohta on võimalik viia
erinevaid jäätmeliike. Elanikud on
tee jäätmejaama või -kogumiskohta üles leidnud, kuigi alati ei teata
täpselt, mida saab ära anda. Tasuta
saab ära anda elektri- ja elektroonikaseadmeid, rehve, pakendeid,
vanapaberit. Vaimastveres, Laiusel
ja Palamuse jäätmekogumiskohas
ning Jõgeva linna jäätmejaamas
saab ära anda ka ohtlikke jäätmeid.
Ülejäänud jäätmeliikide vastuvõtmine on tasuline. Infot saab valla
kodulehelt klahvi „keskkond“ alt,
jäätmejaama ja -kogumiskohtade vastuvõtjatelt või keskkonnaspetsialistile helistades või e-kirja
saates. Uuel aastal alustame suurema arvu jäätmeliikide vastuvõtmist. Sellest täpsemalt järgmises
vallalehes.
Ettepanekuid tehti lahtiolekuaegade ja vastuvõetavate liikide
osas. Hetkel on jäätmekogumiskohad avatud ainult laupäeviti,
v.a Palamuse ja Laiuse kogumiskoht. Kuuel jäätmekogumiskohal
on kolm vastuvõtjat. Kui saame
soetada süsteemi, mis võimaldab
kogumiskoha väravat avada IDkaardiga, on võimalik jäätmeid viia
ära kogu aeg.
Kurb oli lugeda mõnest vastusest, et elanikul on lühem tee
metsa kui jäätmekogumiskohta
või –jaama või pakendikonteineri
juurde. Paaril korral avaldati ka arvamust, et jäätmekogumissüsteem
toimiks ainult siis, kui elanikule
oleks äraandmine tasuta ja vald
korraldaks vähemalt paar korda
aastas erijäätmetele kogumisringe. Tarbimisühiskonnas tekib jäätmeid paraku palju, seepärast on
oluline, et elanikul oleks vastutus
ja kohusetunne. Sel sügisel korraldasime näiteks tasuta suurjäätmete
äraandmise võimaluse, mida kasutasid vähesed.
Elektri- ja elektroonikaseadmete, suurjäätmete ja ohtlike
jäätmete äraandmine on kõigile
tuttav, kasutatakse jäätmejaama
ja –kogumiskohti või kogumisringe. 16,7 protsenti vastanutest
põletab suurjäätmeid. Ehitus- ja
lammutusjäätmed viiakse Torma
prügilasse või jäätmejaama, osa
põletatakse või taaskasutatakse.
Kasutatud tekstiil/rõivad viiakse
enamjaolt taaskasutuskeskusesse,
antakse sõpradele ja tuttavatele
või pannakse olmejäätmete hulka.

Uuel aastal alustame ka jäätmekogumiskohtades tekstiili ja rõivaste
vastuvõtmist ja teatud koguse saab
elanik tasuta ära anda. Sellest järgmistes lehtedes.
Hiljemalt 31. detsembril 2023
peab biolagunevaid jäätmeid koguma tekkekohal. Hea on teada, et
juba hetkel koguvad 64 protsenti
vastajatest biolagunevaid jäätmeid
eraldi, kompostides neid oma aias.
Jõgeva linnas on alates 36 korteriga
majadest biolagunevate jäätmete
kogumine kohustuslik. Tuleval
aastal lisatakse jäätmeveosse, et
igal kortermajal peab olema biolagunevate jäätmete, ennekõike
söögi- ja sööklajäätmete konteiner. Eramutes, kui toimib kompostimine aianurgas, mitte lihtsalt
mädandamine, on võimalik anda
vabastus.
K O R R A L D A T U D
JÄÄTMEVEDU. Korraldatud jäätmevedu ehk olmejäätmete vedu toimib vallas hästi. Väljaspool linna on
hõlmatud korraldatud jäätmeveoga
ainult olmejäätmed, Jõgeva linnas
olmejäätmed, võimalik pakendikotiteenus ning alates 36 korteriga
majadest biolagunevad jäätmed
ning paber ja kartong. Need, kes
elavad kohustuslikus piirkonnas,
saavad vabastuse, kui kinnistul ei
elata. Selleks tuleb valda vastavasisuline avaldus saata. Kui elatakse
väljaspool kohustuslikku piirkonda
ja puudub korraldatud jäätmevedu,
saab soovi korral ikkagi sõlmida lepingu AS-iga Ragn-Sells.
Kui näete, et teie naaber põletab prügi, palun andke sellest
teada Keskkonnainspektsiooni tel
1313, tööpäeviti võite saata vihje
valla keskkonnaspetsialistile taimi.eesmae@jogeva.ee. Kuigi kogu
piirkond ei ole korraldatud jäätmeveoga kaetud ja kõigile ei ole olmejäätmevedu kohustuslik, on prügi
põletamine taunitav.
Infot oleme jaganud ja jagame ka tulevikus rohkem vallalehe abiga, kuna vallaleht viiakse
igasse postkasti. 66,1 protsenti
vastanutest saigi kõige rohkem infot vallalehest, siis sõpradelt ja
tuttavatelt, valla kodulehelt ja
sotsiaalmeediast.
Tänan veelkord neid, kes leidsid
aega vastamiseks!
TAIMI EESMÄE,
keskkonnaspetsialist

JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE LAHTIOLEKUAJAD 2020
Jõgeva jäätmejaam (Toominga 32, Jõgeva linn)
Avatud: T, K, N, R 10–18; L 10–14, suletud E ja P, riigipühad
Vastu võetakse tasuta: pakendeid, paber ja kartongi, metalli, elektroonikaseadmeid (komplektsed), rehve, patareisid ja ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldavad jäätmed). Ülejäänud jäätmed vastavalt
kehtivale hinnakirjale. Jõgeva jäätmejaama lahtiolekuaegadel tel
5306 3022.
Siimusti (Kaave tee 5a, Siimusti)
Avatud: paaritu nädala L (05. ja 19.12) kell 13–16; paaris nädala
L (12.12) kell 9–12; 26.12 on SULETUD!
TASUTA: pakendid, paber ja kartong, vanapaber, elektri- ja elektroonikaseadmed, rehvid TASU EEST: suurjäätmed.
Kuremaa (Tammemetsa tn 3, Soomevere)
Avatud: paaritu nädala L (05. ja 19.12) kell 13–16; paaris nädala
L (12.12) kell 9–12; 26.12 on SULETUD!
TASUTA: pakendid, paber ja kartong, vanapaber, elektri- ja elektroonikaseadmed, rehvid. TASU EEST: suurjäätmed.
Jõgeva alevik (Poe tn 2a, Jõgeva alevik)
Avatud: paaritu nädala L (05. ja 19.12) kell 9–12; paaris nädala L
(12.12) kell 13–16; 26.12 on SULETUD!
TASUTA: pakendid, paber ja kartong, vanapaber, elektri- ja

elektroonikaseadmed, rehvid.

TASU EEST: suurjäätmed.

Vaimastvere (Vaimastvere remondiruum, Vaimastvere)
Avatud: paaritu nädala L (05. ja 19.12) kell 9–12; paaris nädala L
(12.12) kell 13–16; 26.12 on SULETUD!
TASUTA: pakendid, paber ja kartong, vanapaber, elektri- ja
elektroonikaseadmed, rehvid ja ohtlikud jäätmed. TASU EEST:
suurjäätmed.
Laiuse (Siniallika tee 5, Laiuse)
Avatud: N (10., 17.12) kell 15–18; paaritu nädala L (05. ja 19.12)
kell 9–12; paaris nädala L (12.12) kell 13–16;
24., 26. ja 31.12 on SULETUD!
TASUTA: pakendid, paber ja kartong, vanapaber, elektri- ja
elektroonikaseadmed, rehvid ja ohtlikud jäätmed. TASU EEST:
suurjäätmed.
Palamuse (Jäätmejaam, Palamuse)
Avatud: E (7., 14., 21. ja 28.12) kell 15–18; paaritu nädala L (05.
ja 19.12) kell 13–16; paaris nädala L (12.12) kell 9–12;
26.12 on SULETUD!
TASUTA: pakendid, paber ja kartong, vanapaber, elektri- ja
elektroonikaseadmed, rehvid ja ohtlikud jäätmed TASU EEST:
suurjäätmed.
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Keskkonnaministeerium
kaardistab kasutuses
olevate asbesti sisaldavate
toodete koguseid
Keskkonnaministeerium soovib infot, et kaardistada Eestis veel
kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete (eterniit või muu ehitusmaterjal) kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi
asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige
eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Paljudes piirkondades on kasutusest väljas olevaid eterniidist hooneid (laudad,
kuivatid jms), palun andke ka selliste hoonete kohta infot! Tegemist
ei ole projektiga, mille raames kogume infot ja korraldame kogumisringi! Keskkonnainvesteeringute Keskus SA eelinfona andis teada, et
toetuse soovijad saavad alles 2021 sügisel taotlusi esitada ja kindlasti
Jõgeva vald seda ka teeb. Loodame, et 2022 saame taas eterniidijäätmeid koguda.
Palume teil jagada infot, täites allolev tabel ning saata info paberil
või e-maili teel keskkonnaspetsialistile taimi.eesmae@jogeva.ee kuni
10. jaanuarini 2021. Ootame infot jagama kõiki nii eraisikuid maalt
ja linnast kui ka ettevõtteid.
EES- JA PEREKONNANIMI/ETTEVÕTE:
....................................................................................................
TELEFON:
....................................................................................................
E-POSTI AADRESS:
....................................................................................................
Asbesti sisaldavate toodete asukoht:
LINN/ALEVIK/KÜLA:
....................................................................................................
TÄNAV, MAJA/KORTER/TALU:
....................................................................................................
Millal plaanite asbesti sisalduvate jäätmetest vabaneda/need üle
anda:
2021 –2025..................................................................................
Kunagi tulevikus (ei ole veel plaaninud)
....................................................................................................
1. Püüdke teha selgeks, millist tüüpi eterniit teil on, kasutades selleks
tabelis esitatud andmeid (veerud 1-4). Kui ükski pakutud tüübist
ei sobi, siis täitke tabeli viimased read ise, lisades võimalikult
palju infot.
2. Veergudes 5-6 märkige eterniit kogused, valides ühe kindla parameetri. Kui eterniit on väljas olnud, siis võib julgelt lisakilod lisada.
1. Tüüp

2.Plaadi mõõt,
mm

3. Plaadi
paksus,
mm

4. Plaadi
kõrgus, mm

6 laineline

1220x700

5,5

35

8 laineline

1750x1130

5,8

40

9 laineline

1250x1120

6,0

30

9 laineline

1875x1120

6,0

30

9 laineline

2500x1120

6,0

30

5. Eterniidi
kogukaal, kg

6. Plaatide hulk, tk

Katkised
plaadid

Muu asbesti sisaldav materjal (nimetus, kogus):
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Abiks eterniidiplaatide arvutamisel
1.Tüüp

2. Plaadi mõõt,
mm

3. Plaadi paksus,
mm

4. Laine kõrgus,
mm

5. Plaadi
kaal, kg

6 laineline

1200x700

5,5

35

9

8 laineline

1750x1130

5,8

40

23

9 laineline

1250x1120

6,0

30

16,4

9 laineline

1875x1120

6,0

30

24,6

9 laineline

2500x1120

6,0

30

32,8

(Palju on eterniiti veel Eestis kasutusel, Keskkonnaministeerium, 2008)

3. detsember 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA
6. detsember 2020 kell 15

Palamuse kirikus

Märt Jallakase
mälestuskontsert

„Jõulude ootel“
Esinevad Heino Elleri Muusikakooli noored lauljad

Sissepääs vabatahtlik annetus Märt Jallakase
kultuuristipendiumi väljaandmiseks

Toetajad Jõgeva vald
ja hr Mart Mäerand

Korraldab MTÜ Look
Arne Tegelmann,
tel 514 8723

lk 7

lk 8
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende
vanemaid!

Sündmused Jõgeva vallas
ADVENDIAEG JÕGEVA
VALLAS

Lars Jartsev-Moont
Oliivia Ronk		
Kardo Tervonen		
Mia Maris Buddell		
Liset Veedla		

08.12–18.12 jõulud Paunveres. Jõlueelsed koolitunnid, mängud
ja tegevused Palamuse muuseumis. Lisainfo: www.palamusemuuseum.ee
TEINE ADVENT
06.12 kell 11 advendi jumalateenistus EELK Jõgeva koguduses
06.12 kell 13 Eeva ja Villu Talsi advendikontsert Palamuse rahvamajas, pilet 10/7 eurot
06.12 kell 15 Märt Jallakase mälestuskontsert „Jõulude ootel“
Palamuse kirikus. Esinevad Heino Elleri muusikakooli noored
lauljad

12.10.2020
04.11.2020
07.11.2020
09.11.2020
12.11.2020

KOLMAS ADVENT
13.12 kell 11 advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses
13.12 kell 11 advendi jumalateenistus Torma kirikus
13.12 kell 13 advendi jumalateenistus Laiuse kirikus
13.12 kell 13 orelikontsert „Jubilate“ Palamuse kirikus, orelil Kadri
Toomoja. Uue oreli sisseõnnistamine ja toetajate tänamine.
13.12 kell 16 üle-eestilise jõulurahu väljakuulutamine Jõgeval
13.12 kell 17 jõulurahu kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb
tütarlastekoor Ellerhein, sissepääs prii.
NELJAS ADVENT
20.12 kell 11 advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses
20.12 kell 11 advendi jumalateenistus Torma kirikus
20.12 kell 15 kultuuriseltsi Jensel jõulukontsert Kuremaa lossis
20.12 kell 16 Jõgeva kirikutorni avamine ja neljanda advendiküünla süütamine. Esinevad Marek Sadam ja Tõnu Laikre.
JÕULULAUPÄEV
24.12 kell 13.30 jõululaupäeva jumalateenistus Jõgeva koguduses
24.12 kell 15 jõululaupäeva jumalateenistus Laiuse kirikus
ESIMENE JÕULUPÜHA
25.12 kell 11 jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses
25.12 kell 13 jõulupüha jumalateenistus Laiuse kirikus
25.12 kell 17 jõulupüha kontsert „Oled olemas“ Palamuse kirikus.
Esinevad Marie, Robert ja Raul Vaigla.
TEATER, MUUSIKA, KINO
09.12 kell 19 Rakvere teatri etendus „Ilma sinuta“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 16/14 eurot.
11.12 kell 11 lastelavastus „Nuusikhiirte jõulud“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 9 eurot.
11.12 kell 11 miisukal "Kassid" Sadala rahvamajas. Pilet 2 eurot.
12.12 kell 19 Palamuse Seltsimaja 110. juubeli kontsert Palamuse
rahvamajas
16.12 kell 19 ansambli Terminaator albumi „Maailm vs. Lilian“
esitluskontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 22–27 eurot.
17.12 kell 19 kino „Hüvasti NSVL“ Palamuse rahvamajas, pilet
5/4 eurot
18.12 kell 19.30 sädelev peoõhtu Sadala rahvamajas
19.12 kell 14 Palamuse Laulustuudio talvekontsert Palamuse
rahvamajas
SPORT
06.12 kell 11 Paunvere kabeturniir Kaarepere rahvamajas (ainult
osalejatele), registreerimine: Ülar Poom 505 8239.
13.12 kell 12 Jõgeva Jõulujooks algusega Jõgeva spordikeskuse
Virtus juurest
KOGUDUSED
27.12 kell 11 jumalateenistus EELK Jõgeva koguduses
31.12 kell 15 vana-aasta õhtu jumalateenistus EELK Jõgeva
koguduses
03.01.21 kell 11 uusaasta jumalateenistus EELK Jõgeva koguduses
NÄITUSED
18.11–06.12 XXVIII Betti Alveri luulepäevadele pühendatud fotonäitus „Luuletervitused Avele mere taha“ Jõgeva kultuurikeskuses
24.11–31.12 Kiigemetsa kooli õpilaste valmistatud tekstiilesemete
näitus (juhendaja õpetaja Mare Rosin) Siimusti raamatukogus
27.11–28.02.21 Jõgeva kunstikooli õpilaste lõputööde näitus
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
01.12–31.12 näitus „Käsitöö möödunud aegadest“ Palamuse
muuseumis
03.12–06.01.21 Peeter Visteri õlimaalide näitus „Looduse värvid“
Jõgeva linnaraamatukogus
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

EELK Jõgeva koguduse riidekaupluses
on hulgaliselt lasteriideid ja mänguasju
soodsa hinnaga.
Pakkuda hulgaliselt ka muud riidekaupa: ülikondi, kleite, jopesid, särke, pluuse, pükse.
Kauplus avatud E–L 10–13.

Soovijatel on võimalik soetada vaatetorni nimeline aste, millele paigaldatakse nimeplaat.
Astmeid on ühtekokku 100.
Kogudus on otsustanud, et
nimeplaadiga astme eest
on soovituslik annetus eraisikutele 300 ning asutustele ja firmadele 500 eurot.
Annetusi saab teha koguduse kontole SEB pangas:
EE601010220239609220
(selgitus: annetus nimelise trepiastme jaoks, nimi,
perekonnanimi, soovitud
astme number). Umbes 30
astet on juba ostetud või
broneeritud, seega oleks
mõistlik kontrollida soovitud astme saadavust, kirjutades e-posti aadressile
jogeva@eelk.ee. Annetatud
raha kasutatakse kellamängu soetamiseks.

20. detsembril
kell 16 Jõgeva
kiriku vaatetorni
avamine ja neljanda
advendiküünla
süütamine.
Torni avavad ja
kuulutavad jõuluaja
alanuks peapiiskop
Urmas Viilma, piiskop
Joel Luhamets ja Tartu
praost Ants Tooming.
Muusikalist meeleolu
loovad Marek Sadam
ja Tõnu Laikre.
Huvilistel on võimalik
tutvuda torniga!

Jõgeva valla teedel teevad talihoolet järgmised ettevõtted:
Jõgeva aleviku piirkond – Kuremaa ENVEKO OÜ (tel 5383 8993)
Laiuse piirkond – Kuremaa ENVEKO OÜ (tel 5342 0570)
Kuremaa piirkond – Kuremaa ENVEKO OÜ (tel 5342 0570)
Sadala piirkond – Kuremaa ENVEKO OÜ (tel 5342 0570)
Palamuse piirkond – Kerseli OÜ (tel 510 0683)
Siimusti piirkond – Merelen OÜ (tel 505 1616)
Vaimastvere ja Kaave piirkond – Moreen OÜ (tel 520 0933)
Saduküla piirkond – Saarevälja OÜ (tel 522 0946)
Torma piirkond – Torma POÜ (tel 511 2411)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Vello Ude		
Tiiu Soonvald		
Otto Klaos		
Loreida Punnar		
Laine Ilp		

08.08.1946–13.11.2020
15.05.1930–15.11.2020
26.08.1957–18.11.2020
28.10.1921–19.11.2020
24.09.1935–22.11.2020

