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„Tähetunnil“ käsitletakse
Siuru poeetide loomingut
20. ja 21. novembril peetakse Jõgeval taas Betti Alverile pühendatud luulepäevi. 28. järjekorranumbrit kandva „Tähetunni“ teemaks on
„Kuus kuulsat krüsanteemi“. See on viide kunagise tuntud kirjandusrühmituse Siuru kuuele liikmele. Tänavused luulelavastused põhinevadki Siuru poeetide loomingul. Kui algselt oli „Tähetund“ mõeldud
vaid gümnaasiumiastme õpilastele, siis nüüd on luulesündmusele
oodatud ka 7.–9. klassi õpilased ja täna, 5. novembril on viimane
registreerimispäev. Luulepäevade etendused toimuvad Jõgeva kultuurikeskuses, luulehuvilisi toitlustatakse Jõgeva põhikooli Rohu tänava
hoones ning majutuspaigaks on Piiri tänava koolihoone.
Seoses koroonaviiruse võimaliku levikuga on otsustatud luulepäevade korralduses teha mõned muudatused. Truppidel on näiteks
võimalik soovi korral kohale tulla vaid üheks päevaks või valitud
ajaks. Sellise valiku teinutel pole vaja maksta osalustasu täies ulatuses. Korraldajad püüavad võimaluste piires tagada luulepäevadest
osavõtjate hajutatuse ja ohutuse.
Luulepäevi „Tähetund“ korraldab MTÜ Tähetund koostöös Jõgeva
kooliteatriga Liblikapüüdja ja Jõgeva põhikooliga.
JVT

Valla sünnipäevale pühendatud matk sai alguse Torma rahvamaja juurest ja sinna jõuti ka tiiruga tagasi. FOTOD: RIINA MÄGI

Stseen Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9.
klassi trupi mullusest „Tähetunni“ lavastusest
„Sõda ja rahu“. FOTO: RIINA MÄGI
Ligemale kümnekilomeetrise rännaku läbi
teinuid kostitati kohvi ja kringliga.

Torma kalmistul tegid matkajad peatuse
Vabadussõja mälestussamba juures.

Valla kolmandat sünnipäeva tähistati Torma
ümbruse kultuuriloolistel radadel matkates
Nelja omavalitsuse liitumisel
tekkinud uus suur Jõgeva vald
on saanud kolmeaastaseks. Valla
sünnipäeva tähistati 25. oktoobril
Tormas ja Torma ümbruses toimunud matkaga, millel osales 55 inimest. Start anti rahvamaja juurest
ning matkajad saatsid innustavate sõnadega teele vallavanem Tiit
Lääne ja sündmuse korraldaja,
Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Abram.
Ligemale kümnekilomeetrise
teekonna jooksul tutvuti kohaliku aja- ja kultuuriloo seisukohalt oluliste objektidega, nagu
Torma ohvrikivi, Prohveti mänd,
Vabadussõja mälestusmärk ning
Adam Jakobsoni ja Edgar Harki
haud Torma kalmistul, kalmistu
kabel, Torma kirik ja pastoraat,
Rahuorg, baltisakslasest estofiili
Georg Julius von Schultz-Bertrami
lapsepõlvekodu asupaik ja Torma
mõisakompleksi hooned. Matka
lõpp-punkt oli taas rahvamaja juures, kus retke läbi teinuid ootasid
kringel ja kuum kohv.
Et matkajatel marsruuti huvitavam läbida oleks, olid korraldajad loonud NaviCupi äpi. Kes selle
alla laadis, sai iga objekti juures
nutitelefonist giidijuttu kuulata.
Nii kogunes tervisekilomeetritele

lisaks ka hulk teadmisi. Matkajad
said näiteks teada, et Liikatku külas asuv Prohveti mänd on saanud
nime selles paigas elanud pimeda
sauniku järgi, kes ennustanud, et
maa peal hakkavad sõitma raudhobused ja taevas lendama raudlinnud. Kaasaegsed pidasid meest
hulluks, aga tänapäeva inimene ei
oskaks elu ilma raudhobuste ehk
autode ja rongideta ning raudlindude ehk lennukiteta ettegi
kujutada.
Neitsi Maarjale pühendatud
Torma kiriku üheks eripäraks on
see, et selle tornist leiab nii risti
kui ka kuke: tavaliselt on ikka
vaid üks neist. Iseäralik on seegi,
et kiriku seinad on pisut vinklist
väljas. Legendi järgi olevat see
ehitusmeeste üksteisele mängitud
vingerpussi tagajärg. Eriti põnevaks kujunes paljudele teekond
läbi Torma mõisakompleksi, mis
koosneb uskumatult suurest hulgast hoonetest: sealt võib peale
peahoone leida juustu-, õlle- ja
viinavabriku, kupja-, moonakate- ja valitsejamaja, masinarehe,
härjatalli, ringtalli ja sõiduhobuste
talli, tõllakuuri, küüni ja saeveski.
Kes soovis, võis ka tähemängu mängida. Matka peatuspunktidesse olid jäetud täheklotsid.

Kaheteistkümnest tähest moodustus Tormaga seotud tuntud,
aga teenimatult vähe käsitlemist
leidnud kultuuritegelase kaheosaline eesnimi. Nagu selgus, oli see
Eduard Magnus. Selliseid nimesid kandis Carl Robert Jakobsoni
noorem vend, kes oli ühtaegu jutlustaja ning graafik ja raamatute
illustreerija.
Jõgeva abivallavanem Aive
Tamm tõdes, et matk oli väga
hariv ja võimaldas lähemalt uudistada objekte, millest tavaliselt
vaid mööda sõidad. Rännaku kiitsid kasulikuks ka Karina, Triin ja
Girt Kaarepere. Teekond oli nende
meelest paraja pikkusega, ilm looduses kõndimiseks sobiv, teeolud
normaalsed ja marsruut hästi
koostatud: näha sai palju huvitavat. „Et siinne mõisakompleks nii
ulatuslik on, poleks osanud küll
arvata. Ja kui ringtalli müüride vahele tõesti vabaõhulava rajatakse,
nagu plaanis on, on see väga äge,“
ütlesid Triin ja Girt. Karina lisas, et
tavaliselt valib ta looduses liikumiseks mõne rabamarsruudi ning
ses mõttes oli kultuurilooline matk
tore vaheldus.
Eike Jodsche ja Andres Oja kolisid Torma kanti suhteliselt hiljuti
ja valla sünnipäeva matk oli nende

jaoks hea võimalus uue kodupaigaga lähemalt tuttavaks saada.
Nemadki arvasid, et kui mõisa
ringtalli müürid korrastatakse ja
sinna vabaõhulava rajatakse, on
see suur asi.
Matkajate hulgas oli üks inimene, kes oli tulnud mitte ainult
valla, vaid ka enda sünnipäeva
tähistama. Muidugi mitte üksi,
vaid koos mõnede pereliikmete ja
sõpradega. „See on väga mõnus
viis sünnipäeva tähistada,“ arvas
Ulvi Pint.
Matka korraldajal Liina
Abramil oli hea meel selle üle, et
nii palju inimesi matkale tuli, et
vihma sadama ei hakanud ning et
kõik retkelised rõõmsas meeleolus
tagasi jõudsid.
Valla mullust teist sünnipäeva
tähistati matkaga Kaareperest
Palamusele. Matkates peetakse
ka tuleva-aastast neljandat sünnipäeva. Praeguste kavade kohaselt
kulgeb marsruut siis Vaimastvere
ümbruses.

Jõgeva aleviku ajutine
sild valmistub talveks
Suvel alustatud Jõgeva aleviku silla remont jäi sügisel pooleli ning
uus sild ei valmi enne järgmist aastat. Praegu pääseb alevikus üle jõe
jalgsi või jalgrattaga mööda ajutist silda.
Osaühing Nordpont plaanis uue silla ehitustöid alustada 13. juulil
ning saada asfalteerimisega valmis novembris enne talve tulekut. Et
vee erikasutusloa saamisega läks oodatust kauem, lükkus ehituse algus
edasi. Praegu on aga jõevee vooluhulk juba nii suur, et tehnoloogiliselt
ei ole võimalik töid jätkata.
Ehitaja lubas vallavalitsusele tagada seniks ajutise silla turvalisuse.
Ehitaja andis teada, et silla valgustamiseks on paigaldatud prožektorid
ning sild saab täiendavad käsipuulauad. Külmal ajal puistatakse sillale
libeduse tõrjeks graniitsõelmeid. Selleks on palgatud kohalik elanik,
kes kontrollib silla olukorda kaks korda päevas ning teeb vastavat vajadusele talihoolet. Suuremate lumesadude puhul kaasatakse abijõude.
JVT

RIINA MÄGI

Kuna uue silla valmimine viibib, tuleb kohalikel
leppida ajutise sillaga. FOTO: ERAKOGU
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Sünnipäeva peeti
seekord Tormas

Algab Jõgeva valla tänavavalgustuse
suuremahuline rekonstrueerimine

Pärast haldusreformi moodustunud Jõgeva vald sai oktoobrikuu eelviimasel laupäeval
juba kolmeaastaseks. Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkinud
suur vald tähistas ka tänavu oma
sünnipäeva ühise rahvamatkaga. Mäletatavasti tähistati valla
esimest sünnipäeva 2018. aasta
sügisel piduliku aktuse ja kontserdiga. Järgnevad sünnipäevad
on leidnud märkimist aga juba
sportliku ettevõtmisega.
Eelmisel aastal otsustati sünnipäeva puhuks korraldada matk,
kus kõigil vallakodanikel ja külalistel võimalus avastada Jõgeva
vallas uusi ja huvitavaid paiku
ning veeta sügisene päev üheskoos värskes õhus. Nii see tava
alguse sai.
Kui eelmisel aastal matkati sünnipäeva puhul endise Palamuse valla teedel ja
paikades, siis seekord toimus
rahvamatk Tormas. Enam kui
poolsada inimest tulid oktoobri
viimasel pühapäeval sel puhul
sünnipäevalast sportlikult meeles pidama. Üheksa kilomeetri
pikkusel teekonnal saadi juurde
teadmisi nii ajaloo- kui kultuurivallast. Oli põnevat vaatamist
ja toredat taasavastamist. Ning
füüsilise pingutuse lõpus ootas
Torma rahvamaja juures soe jook
ja sünnipäevakringel.
Juba on teada, et järgmise
aasta oktoobris rändab sünnipäevamatk endise Jõgeva valla
maadele ning kõigi eelduste kohaselt toimub see Vaimastvere
ümbruse teedel ja radadel. Et
siis valla viiendat sünnipäeva,
esimest väiksemat sorti juubelit 2022. aastal pidulikuma

8. oktoobril sõlmis Jõgeva vallavalitsus mahuka lepingu tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks. Töid hakkavad tegema kohalikud Jõgevamaa ettevõtted, ühispakkujad OÜ TAA Elekter, OÜ
Võrgutehnikud ja OÜ Eltor. Pearoll on OÜ-l TAA Elekter. Lepingu
sisuks on ligi 780 tänavavalgustuspunkti uuendamine, seejuures ligi
430 juhul on tegemist uue valgusti, masti ja kaabliga. Ehitusprojektis
on välja pakutud Schreder Teceo seeria valgustite kasutamine, mida
saab tehases eelprogrammeerida öistel kellaaegadel osalise võimsusega töötama. Töövõtja sõnul ongi plaanis just need valgustid soetada.
Lepingu hinnaks kujunes hanke tulemusel 728 497 eurot, mis on vallavalitsuse üllatuseks oluliselt vähem, kui oli hanke eeldatav maksumus.
Töid rahastatakse 74 protsendi ulatuses Euroopa Liidu tõukefondidest.

koosviibimisega tähistada.
Koroonaohust kummitaval
ajastul on sellised sportlikku toonust tõstvad üritused igati tervitatavad. Seda toonitas eelmisel
nädalal mitut puhku ka terviseamet. Kui siseruumides toimunud
avalikud üritused olid valla territooriumil mõnda aega keelatud, siis värskes õhus toimuvad
ettevõtmised olid seevastu igati
soovitatavad.
Kuigi Jõgeva vald ühes maakonnaga olid koroonasse nakatanute suhtarvu poolest veel
eelmisel nädalal Eesti tipus, siis
loodame, et mitmed valla kriisikomisjoni töörühma poolt tehtud
piirangud ja soovitused aitavad
meil naasta normaalsusse ja tabeli tipust alla ronida. Ei löönud
meie igapäevaelu rivist välja ka
koolide kaks vaheaja eelset päeva
e-õppes olemist ja mitmete avalike ürituste ning sündmuste ära
jätmine või edasi lükkamine.
Kõik need meetmed kokku
peaksid aitama vallaelanikel püsida tervetena. Nii et hoidke end
ja teisi ning püsige terved!

ERKI TEDER,
projekti koordinaator vallavalitsuses

Palamuse noortekeskus kolib teenuskeskusesse

Palamuse teenuskeskusesse kolides saab noortekeskus suviti kasutada sealset mõnusat õueala. FOTO: RIINA MÄGI

TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva vald andis välja
viis õpilasstipendiumi
Jõgeva vallavalitsus otsustas
2020./2021. õppeaastal välja anda viis õpilasstipendiumi.
1000-eurose stipendiumi pälvisid Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased Elisabet Hein, Kaisa-Siret
Hint, Kirill Matiitšin, Deili Saan
ja Cerle Siim.
Stipendium makstakse välja
kümnes võrdses osas septembrist juunini, ent väikese erandiga: septembri stipendiumi saab
kätte koos oktoobri omaga. Kui
õpilane katkestab õpingud, siis
stipendiumi maksmine lõpetatakse. Iga stipendiumisaaja võib
kulutada saadud raha oma soovi
kohaselt ning aruannet hiljem
esitada pole vaja.
Jõgeva vallvalitsus annab
ühel õppeaastal välja kuni viis
stipendiumi. Jõgeva vald soovib
õpilasstipendiumiga tunnustada
vallas elavaid noori ja ergutada
neid saavutama häid tulemusi
nii õppimises kui ka muudel aladel. Stipendiumi määramisel on
olulised õpitulemused, ent rõhk
on ka õpilase mitmekülgsusel ja
aktiivsusel.
Stipendiumi on võimalik

Rekonstrueeritakse suur osa Jõgeva linna, Jõgeva aleviku, Kuremaa
ja Laiuse tänavavalgustusest, lisaks pannakse Palamusele Suurele
tänavale ja Kaareperre Piibe mnt äärde uued LED-valgustid. Täpse
kaardimaterjali, millistel tänavatel rekonstrueerimine toimuma hakkab, leiab Jõgeva valla kodulehelt. Tööd algavad peatselt ja töövõtjal
on plaanis ka talvel rekonstrueerimist jätkata, kui ilmaolud seda võimaldavad. Tööde lõpptähtaeg on järgmise aasta septembris. Tööde
käigus tuleb paigaldada ka enam kui 10 km ulatuses maakaablit, mis
tähendab kaevamist ja mõningaid ebamugavusi liikluses.

taotleda noorele, kes omandab
gümnaasiumiharidust või põhikooli järgselt kutsekeskharidust
mõnes Eesti või välisriigi õppeasutuses, kes on jõudnud seal
edukalt läbida vähemalt ühe
õppeaasta ning kelle puhul on
täidetud vähemalt kaks viiest
järgnevast tingimusest: õpilane
on pälvinud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistööde konkursil või kutsemeistrivõistlusel või auhinnakoha
üleriigilisel olümpiaadil; õpilane
on saavutanud silmapaistvaid tulemusi õppetöös, huvihariduses
või huvitegevuses; õpilane on
teinud piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö; õpilane õpib
välisriigis enam kui kuus kuud;
õpilane osaleb aktiivselt noorsootöös (kooli või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse või noortevolikogu
tegevuses jms).
Järgmine stipendiumitaotluste
esitamise aeg on 15. september
2021.
JVT

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus Toimetajad:
Riina Mägi, Marge Tasur Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.
ee. Toimetus võib tekste lühendada ja jätta vajadusel avaldamata.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. Trükkija: Prindi.me
OÜ Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord
kuus Tiraaž: 6800 Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 19.
novembril. Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 9.
november.

Palamuse noortekeskus, mis üle kümne aasta ajaloolises apteegimajas tegutsenud, avab peatselt uksed endises vallamajas ehk
praeguses teenuskeskuses. Kolimist sundisid ette võtma Päästeameti
ettekirjutused.
Palamuse noortekeskus kuulub praegu Jõgeva Valla Noortekeskuse
struktuuri. Valla noortekeskuse juhataja Kristin Barbo sõnul tekitas
probleeme asjaolu, et osa Palamuse noortekeskuse ruume paikneb teisel korrusel, kust pole tulekahju korral võimalust turvaliselt evakueeruda. „Varuväljapääsu rajamine oleks olnud väga kallis ja keerukas
ettevõtmine. Seepärast tundus mõistlikum kolida teenuskeskusesse,
kus kõik noortekeskuse ruumid hakkavad paiknema esimesel korrusel,“ ütles Kristin Barbo.
Teenuskeskuses saab noortekeskus enda käsutusse suurema ruumi
ühistegevusteks, meisterdamistoa ja noorsootöötajate tööruumi. Nagu
vanas keskuses, saab ka uues üheskoos kokata: teenuskeskuseski on
olemas kööginurk. „Apteegimajas, kus palju väikseid ruume, olemegi
avaramast ühistegevuste ruumist puudust tundnud. Muinsuskaitse
aluses hoones polnud paraku võimalik vaheseinu ümber tõsta. Ja

õigupoolest polnud selleks, samuti läbitilkuva katuse parandamiseks,
ka raha,“ sõnas Kristin Barbo.
Tema sõnul on noored juba mõnda aega tegelnud noortekeskuse
vara kokkupakkimisega. Kui noortekeskusele määratud ruumid teenuskeskuses vabanevad (üht ruumi kasutas näiteks vahepeal raamatukogu), läheb kolimiseks. Mööbli ja piljardilaua kolimiseks kutsutakse
appi vastav firma, ent tööd jätkub ka noortele. Pole võimatu, et lehe
ilmumise ajaks on kolimisega suuresti ühele poole saadud.
„Uues kohas oleme raamatukoguga suisa naabrid ning ka kool ja
lasteaed on väga lähedal. See soodustab koostöö tegemist. Uues kohas
saame kasutada ka avarat õueala. Õues tegutsemise ruumist oleme
senini suurt puudust tundnud. Ootamegi juba suve, et oma häid mõtteid teostada,“ ütles Kristin Barbo. Ta lubas, et kui kolimisega ühele
poole saadud, tehakse ka soolaleivapidu.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
14. oktoobri istungil
1. Otsustati võimaliku COVID-19 viirusohu suurenemise ära hoidmiseks sulgeda ajutiselt Palamuse lasteaed Nukitsamees.
15. oktoobri istungil
1. Kehtestati koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed Jõgeva
valla ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes.
20. oktoobri istungil
1. Anti ehitusluba puurkaevude rajamiseks Luua, Süvalepa, Visusti
ja Võiduvere külla ning päikeseelektrijaama püstitamiseks Õuna
külla.
2. Anti kasutusluba Vana-Jõgeva külas asuvale üksikelamule.
3. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva valla eelarve koostamise ja täitmise muutmise, spordi toetamise korra muutmise,
Jõgeva valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamise ja
Jõgeva Raamatukogu põhimääruse eelnõu.
4. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani ja lisati
sinna Siimusti jalgtee ehitustööd, Kuremaa ujula külalistemaja
B-korpuse renoveerimine ning väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus arhitektuurivõistluse võitjaga Jõgeva linna
keskväljaku projekteerimistöödeks.
5. Tunnistati Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise
omanikujärelevalve hankel edukaks AS Infragate Eesti pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping

6. Anti luba Tähkveres mootorrataste ja ATV-de kestvussõidu
korraldamiseks.
7. Kinnitati Jõgeva lasteaia Rohutirts, Siimusti lasteaed-algkooli
ja Vaimastvere kooli hoolekogu koosseis.
27. oktoobri istungil
1. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani ja lisati
sinna toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele.
2. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
3. Anti projekteerimistingimused abihoone püstitamiseks Viruverre
ja hobusetalli püstitamiseks Tooma külla.
4. Kooskõlastati Härjanurme rajatava puurkaevu asukoht.
5. Anti kasutusluba Sadukülas asuvale poegimislauda laiendusele.
6. Määrati Jõgeva raskejõustikuklubile RAMM tegevustoetus.
7. Nõustuti maa jätmisega riigiomandisse ning määrati katastriüksustele sihtotstarve.
8. Määrati Änkkülas Tagametsa, Väljaotsa külas Silva ja Mullavere
külas Vana-Annusaare kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
9. Muudeti vallavara komisjoni koosseisu, finantsjuhi Kaja FerschelPärna asemel määrati liikmeks pearaamatupidaja Imbi Saar.
10. Kiideti heaks ja saadeti volikogule korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord.
JVT

Jõgeva Vallavolikogu võttis 8. oktoobri 2020 otsusega nr 205 vastu Jõgeva vallas Õuna külas Allika tn 43 kinnistu detailplaneeringu
vastavalt Terav Kera OÜ (registrikood 11319822) tööle nr DP-03-20. Detailplaneeringuga määrati uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks jäi 100% elamumaa.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis Suur tn 5 Jõgeva linn 13. novembrist kuni 27. novembrini
2020. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis (Suur tn 5) 9. detsembril 2020 kell 16.00.
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Vallas on käimas arengukava muutmise
eelnõu avalikud arutelud

Hea vallarahvas!

Jõgeva valla arengukava
sellel videosilla vahendusel. Nii
muutmise eelnõu läbis volikogu
esitaski ta samal päeval koos ol8. oktoobri istungil esimese lunud külaseltsi laiendatud juhagemise. 9. novembrini on eelnõu
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Sama kehtib arengukava tegeKuremaa järve potentsiaali
pole külaseltsi meelest väärilivuskava kohta. Erki Teder andis
kokkutulnutele põgusa ülevaaselt ära kasutatud. Ümber järve
te, mida ja miks on arengukavas
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on ühe olulise teemana esile kerosales arengukava muutmise eelnõu avalikul arutelul
kinud Jõgeva kui maakonnakesvõiks kohale meelitada linnuvaatvideosilla vahendusel. FOTO: RIINA MÄGI
kuse tähtsustamine. Jõgeva kesklustorn. Kuremaa rahvas sooviks
linn saab sellest lähtuvalt tulevikus uue ilme ning spordikeskusest näha ka korras mõisaparki, asulast terviseradadele viivat kergliikVirtus kujuneb pärast rekonstrueerimist ja laiendamist magnet terve lusteed ning seda, et Vooremaa ansamblite päevast saaks üks valla
maakonna spordiharrastajatele. Oluline ettevõtmine on ka Jõgeval mainesündmusi. Ettepanekuid oli veelgi ning Raul Orav lubas, et need
Suur tn 5 asuva vallamaja rekonstrueerimine. Kui ka sotsiaalosakond, esitatakse ka kirjalikult. Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringumis praegu Piiri tänava hoones asub, Suure tänava hoonesse kolib, osakonna juhataja Triin Pärsim rääkis koosolekule tulnutele ka valla
saavad vallakodanikud kõik teenused kätte ühest kohast.
valmivast üldplaneeringust ja selle Kuremaad puudutavast osast.
Selleks ajaks, kui vallaleht lugejateni jõuab, on arengukava muutKuremaa rahvale on arengukava tegevuskavas mitu head sõnumit.
Näiteks investeeritakse lähiajal Kuremaa lossi fassaadi kordategemisse mise eelnõu avalik arutelu toimunud juba ka Sadukülas, Siimustis,
EAS-i vahendusel saadavad 131 000 eurot, lisaks eraldab vallavalitsus Vaiatus ja Palamusel. Täna, 5. novembril kell 17.30 saadakse kokku
138 000 eurot. Kuremaa külalistemaja senini veel renoveerimata osa Vaimastvere raamatukogus ja 9. novembril kell 17.30 Jõgeval Betti
uuendamiseks eraldatakse 130 000 eurot. „Kuremaa on lähiaja inves- Alveri muuseumis. Parandusettepanekuid eelnõusse saab esitada 9.
teeringute suuruse poolest kohe teine paik pärast Jõgevat," märkis novembrini.
Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.
JVT
Arengukava teemaline koosolek Kuremaal kujunes ses mõttes innovaatiliseks, et Kuremaa külaseltsi üks juhtfiguure Raul Orav osales

2004. aastal sai algatatud traditsioon viia Jõgevamaa I klassi lapsed
ja õpetajad Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi vana aja koolitundi
pidama. Tore, et see traditsioon on vastu pidanud tänaseks juba 17
aastat. 14. oktoobril oli mul taas võimalik Jõgeva valla koolide esimeste klassidega Palamuse muuseumis kohtuda. Meenutasime oma
kooliaega, rääkisime traditsiooniliselt pannkookide küpsetamisest ja
laulsime koos laulu „Põdra maja“.
Viimastel nädalatel oleme me tutvustanud valla eri piirkondades
Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõud. Eelnõu avalikud arutelud
olid meeldivalt konstruktiivsed ja tuli ka mitmeid häid ettepanekuid,
mida kindlasti volikogu komisjonides ja volikogus arutatakse ning
loodan, et ka toetatakse.
Eelmisel nädalal valmisid Jõgeva kesklinna rekonstrueerimise arhitektuurikonkursi tööd ja nendega on kõigil võimalik tutvuda ja oma
arvamust avaldada Jõgeva kultuurikeskuse II korrusel. Kokku laekus
kaheksa tööd, mille hulgast tuleb valida parim. Kui ideekavand projektiks vormunud, saaksime tuleval aastal enne jaanipäeva ehitustöid
alustada. Kavandid on kõik eripalgelised ja parima töö väljavalimine
ei ole kindlasti kerge.
Riigihanke tulemusena on välja valitud kesklinnas asuva vallamaja
ja spordihoone Virtus renoveerimisprojektide teostajad ning lähipäevadel sõlmitakse võitjatega lepingud. Ehitustöid saab alustada järgmise
aasta suvel, kui projektid valmis.
Jõe tänava promenaadi ehitusprojekt on valminud ja hetkel otsitakse riigihanke vahendusel ehitajat. Kui ilmad lubavad, alustatakse
ehitustöid loodetavasti juba sel aastal, et järgmise aasta suvel saaks
mööda kaunist promenaadi Pedja jõe kaldale jalutada.
Promenaadi äärde tulevad kenad pingid, mille seljatoele on kirjutatud Betti Alveri mõttetera „Maailma saatust alati vaekausil määrab
gramm!“. Lähiajal peaksid valmima ka Jõgeva linna esimesed pargipingid, mille seljatoele on kirjutatud Jüri Leesmenti poolt kirjutatud
luulerida „Eestlane olla on uhke ja hää!“.
Selliseid pinke saavad kõik piirkonnad ning siit ka üleskutse: palun
andke teada, kuhu teie piirkonnas oleks vaja paigaldada pargipinke
ning milline teie piirkonna tuntud inimese luulerida või mõttetera
võiks pingi seljatoel kirjas olla.
AIVAR KOKK,
vallavolikogu esimees

Vaimastvere kool pälvis Ettevõtliku
Kooli standardi tunnustuse
Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 17 haridusasutusele, sealhulgas Vaimastvere koolile, esimese astme kvaliteedimärgise
ehk baastaseme ja 5 koolile teise astme ehk hõbetaseme. „Ettevõtlik
kool“ või “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse
saavad need koolid ja lasteaiad, kes vastavad ettevõtliku õppe kriteeriumidele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.
“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe,
mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava
standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis
viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine;
personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine;
õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle
tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitas

Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.
Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja
kuldtasemel.
Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni
igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.
Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks
oma maakonnas.
Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti
siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi
arendamisel.
JVT

Maitsete nädal „Metsast taldrikule“ toob novembris
Jõgevamaale metsikud toiduelamused
Esmakordselt toimuv Lõuna-Eesti maitsete nädal „Metsast taldrikule“ ootab 5.–15. novembrini kuues Lõuna-Eesti maakonnas huvilisi
maitseelamusi nautima.
Ligi 60 toidukohta on pannud kokku erimenüüd, milles kasutatakse vähemalt ühe komponendina eestimaist metsasaadust ning
mis koosneb suuresti kohalikust toorainest. Jõgevamaal osaleb kolm
toitlustuskohta, kelle menüüst leiab näiteks põdraliha, erinevaid seeni
ja marju. Erimenüü hind on vahemikus 15–19 eurot.
Põnevaid maitseelamusi pakkuvad söögikohad ootavad külalisi
veel Tartumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal.
Kõikide toitlustajate ning menüüdega saab tutvuda kodulehel www.
visitsouthestonia.com/metsasttaldrikule.
„Maitsete nädalal osalemine on väljakutse,“ ütles kohviku Ateljee
perenaine Diana Lall, sest teemakohase tooraine hankimine ei olegi
nii lihtne. Ka LAUT resto perenaine Katrin Olesk on seda meelt, et
erimenüü koostamine on põnev ettevõtmine. Avinurme Puiduaida
perenaine Eveli Tooming ootab nädalat aga elevusega, sest neil on
plaanis pearooga päeviti vahetada.
„Metsast taldrikule“ sündmuse eesmärgiks on suurendada toitlustusasutuste külastatavust, toetada piirkonna toidukultuuri ja toidu
väiketootjaid ning tõsta esile kohalikku toorainet.
„Sadakond aastat tagasi söödi meie kandis küll erinevate metsloomade liha ja seeni, kuid marjadest peamiselt jõhvikaid ning neidki
rohkem arstirohuks. Nõukogude ajal kujunes metsas käimisest aga
peaaegu spordiala, sest marjade ja seente hoidistamine oli populaarne
nii toidulaua mitmekesistamiseks kui uute maitsekoosluste katsetamiseks. Täna on võimalik metsasaadusi leida nii poest kui turult

kas toorelt, külmutatult või hoidistena ning metsas käiakse rohkem
jalutamise ja ajaveetmise eesmärgil. Sellegipoolest on omakorjatud
mustikad või kuuseriisikad ikkagi maailma parimad, mis pannakse
laual aukohale,“ rääkis Jõgevamaa Koostöökoja kohaliku toidu spetsialist ja ajaloolane Ülle Jukk. „Seetõttu võiks toidunädal pakkuda
huvi uudishimutsejatele, kuidas erinevaid metsaande kaasaegselt
serveerida ning pärast kodus kasvõi ise järele proovida. Ligi 60 kööki
kutsuvad lisaks toidule ju ka sügisesest Lõuna-Eesti loodusest osa
saama,“ lisas ta.
Lõuna-Eesti maitsete nädalat korraldavad: Tartu linn, Tartu
Ärinõuandla, Lõuna-Eesti turismiklaster, SA Tartumaa Turism,
Jõgevamaa Koostöökoda, Põlvamaa Arenduskeskus, SA Valgamaa
Arenguagentuur, Võrumaa Arenduskeskus ja Lõuna-Eesti LEADER
tegevusgrupid. Ideekontseptsiooni loomisele aitasid kaasa: Tartu
Teaduspark, TÜ Taluturg, MTÜ Sibulatee ja MTÜ Mulgi Väiketootjate
Liit.
Tutvu üritusega Facebookis: www.facebook.
com/events/386318499034438
Maitsete nädalaga seotud kulud kaetakse osaliselt Euroopa
Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise
suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2.
„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“
– raames.

Lae alla koroonaviiruse
levikut piirav
mobiilirakendus HOIA!
Google Play ja App Store kaudu saab telefoni laadida mobiilirakenduse HOIA, mis aitab rakenduse kasutajate kaasabil piirata koroonaviiruse levikut. Rakendus teavitab kasutajat, kui ta on olnud
lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.
Kui mõni rakenduse kasutaja haigestub, märgib ta end (st oma
anonüümse koodi) rakenduses haigestunuks ning teistele kasutajatele
saadetakse teavitus võimalikust lähikontaktist nakatunuga. Rakendus
teavitab inimest juhul, kui tema telefon on olnud hiljem positiivse
koroonaviiruse proovi andnud inimesele nakkusohtlikul perioodil
lähemal kui kaks meetrit vähemalt 15 minutit. Samuti annab rakendus
esmased suunised, kuidas edasi käituda.
Rakenduse arendamisel on erilist tähelepanu pööratud privaatsusele ja turvalisusele. Telefonid suhtlevad omavahel Bluetooth raadiosignaalide abil, vahetades koode, mis ei ütle rakenduse kasutajate
kohta midagi. Rakenduse kaudu riigile mingit infot nakatunute või
nende lähikontaktsete identiteedi kohta ei laeku.
Rakendus loodi sotsiaalministeeriumi, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse, terviseameti ning 12 Eesti ettevõtte koostöös. Lisaks
aitas rakenduse arendamisel kaasa Šveitsi DP-3T projektimeeskond,
kelle loodud lahendus on Eesti rakenduse aluseks.
Esialgu saab Hoia rakendust kasutada Eestis. Järgmise sammuna on
kavas hakata vahetama lähikontaktsete kohta anonüümseid koode ka
piiriüleselt, et rakendust saaks kasutada nt reisides ja välislähetustel.
Lisainfo ja korduma kippuvad küsimused: www.hoia.me
JVT
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Tantsurühm Rabamoorid pidas esimest sünnipäeva
Mõnikord juhtub, et inimese unistus läheb täide. Harvemini täitub
unistus, mis sündinud korraga mitme inimese hinges. Vaimastveres
selline asi aasta tagasi siiski juhtus. Olid inimesed, kes unistasid sellest,
et kohapeal oleks tantsurühm, ja kui külaselts pani Facebooki üles
kutse tantsima tulla, olidki huvilised kohal. Vaimastvere külaseltsi
vanaemade tantsurühm Rabamoorid sai esimest korda kokku möödunud aasta 21. oktoobri õhtul kohaliku kooli võimlas. Praegu tantsib
rühmas 14 tegusat naist, kes tulevad kokku igal esmaspäeval nii siitkui sealtpoolt Vaimastvere küla. Tantsijate etteotsa asus Malle Pügi,
kellel tantsurühma juhendamise staaži juba mõned aastakümned.
Üsna ruttu sai rühm ka nime, ristiemaks Lea Laasik. Rabamooride
nimi viitab sellele, et tantsijad elavad Endla raba lähistel.
Rühma esimene tantsuaasta on olnud tegus ja asine, motivatsiooni
jagub ja soov tantsida püsib. Rabamoorid on saanud oma tantsuoskust näidata mitmel toredal sündmusel: tantsitud on suvisel soojal
jaanipäeval Endla külas, 60. aasta juubelil ja Koeru hooldekeskuse
70. sünnipäeva peol.
Unistustel on kombeks kasvada. Nii oleme enesele püstitanud eesmärgi osaleda III Eesti Naiste Tantsupeol, mille tantsude õppimine
käib. Tantsijate jaoks on õmblemisel Põhja-Tartumaa naise kostüümid.
Rabamoorid teavad, et oluline on hetk siin ja praegu. Aga kui koos
oleva seltskonna tahe ja soov püsivad, saab hetkedest traditsioon. Jääb
vaid üle seda tahet ja soovi toetada ja hoida!
OLGA JÜRMA,
tantsurühma Rabamoorid liige

Pildil vasakult: juhendaja Malle Pügi, Lea Laasik, Ülle
Värva, Valve Paalo, Olga Jürma, Laine Valdmaa, Ruth
Isotamm, Riina Võime, Eve Õunpuu, Elle Sõster, MarjuLy Kaarjärv ja Sirje Võime. Pildilt puuduvad Merike
Aas ja Eda Kinep. FOTO: LILIA VIDERSPAN

Jensel vaatas tagasi kolme aasta
kultuuritegemistele ja seadis tulevikusihte
Kultuuriselts Jensel tegi hiljuti
Käsitööringi õpitubades on
omandatud viimasel kolmel
tagasivaate viimase kolme aasta
tööle. Viie huviringi töös osaaastal klaasvitraaži, keraamika,
leb 13% kogukonna liikmetest,
märgviltimise, heegeldamise,
selgus kultuuriseltsi aruandest.
nahkehistöö, pärlipunutiste, paKui 2017. aasta tegemiste olulikutrüki tehnikas tekstiitoodete
semaks märksõnaks oli seltsi 25.
valmistamise oskused. Õpitube
aastapäeva tähistamine ja 2018.
on juhendanud professionaalsed
aasta märksõnaks Jõgeva maaõpetajad. Algaval hooajal võtame
konna memme-taadi kevadpeo
käsile riideesemete värvimise bakorraldamine, siis 2019. aasta
tikatehnikas. Eeloleval perioodil
on plaanitud õmblustöö õpitoad
sündmused tipnesid naisansambli ja instrumentaalansambli 50.
nii käsitööringis osalejatele kui
tegevusaastat tähistava kahe
ka kogukonna noortele peredesuuremahulise kontserdiga, mille. Käsitööringi töödest annab
lel anti ülevaade poolsajandi reülevaate näitus, mis pannakse
üles Kuremaa lossis toimuval
pertuaarist ja tegemistest. Kogu
selle perioodi jooksul on nende
jõululaadal ja Jenseli suuremakollektiivide tööd juhendanud
tel üritustel.
Kultuuriseltsi Jensel huviringid tegutsevad
Vello Pütsep. Niisama kaua on
Kuremaa lossis toimub
Kuremaa lossis. FOTO: EILI RAJAPUU
Kuremaal rahvatantsurühmade
SA Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskus korraldamisel
juhendajana rahvakultuuri arendanud Silvia Sööt, kes nüüdseks on naisrühma juhendaja teatepulga palju klassikalise muusika kontserte. Kultuuriseltsi lauluansamblid
edasi andnud Vivian Paaksile.
ja instrumentaalansambel Retpop pakuvad meelelahutust levimuusika
Traditsioonilised sündmused on läbi aastakümnete elujõulisena sõpradele. Rahvatantsijad säilitavad ja tutvustavad rahvakultuuri
püsinud. 2021. aasta aprillis on taas tulemas isetegevuslike vokaalan- kombestikku. Kõik oleks nagu hästi, aga ikka oleme rahulolematud
samblite päeva kontsert, mis toob Kuremaale nais- ja meesansambleid ja arenguruumi tõesti veel on.
üle Eesti. 2022. aasta plaanidesse mahub maakondlik memme-taadi
Uuel aruandeperioodil oleme seadnud eesmärgiks koostöö arendakevadpidu. Üks selle laulutraditsiooni edasikandjaid on seenioride mise valla teiste huviringidega ja vallavalitsuse huvi tõstmise isetegesegaansambel Vello Pütsepa juhendamisel, kus osalevad lauljad nii vuslike kollektiivide esinemiste vastu valla üritustel. Oma kollektiivide
Kuremaa kui ka Palamuse piirkonnast.
esinemine võiks publikule rohkem huvi pakkuda, kui teleekraanilt
Rahvatantsijate töö käib aktiivselt III Eesti Naiste Tantsupeo re- tuttava repertuaari kuulamine-vaatamine. Oleme avatud vastastikupertuaari ettevalmistamise ja kohalikel üritustel „hullude“ ideede sele koostööle!
Head energiat ja põnevaid väljakutseid soovides,
teostamise tähe all. Peale tantsimise õpitakse õpitubades rahvariiete
juurde kuuluvate autentsete aksessuaaride valmistamist ning osaKULTUURISELTS JENSEL
letakse aktiivselt külaseltsi korraldatavatel sportlikel üritustel, mis
annab tantspidudeks hea füüsilise vormi.
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Teguderohke esimene
õppeveerand Kuremaa
lasteaed-algkoolis
Meie koolipere täienes sel õppeaastal viie uue õpihimulise 1. klassi
õpilasega. Praegu õpib meie koolis kokku 17 toredat koolilast.
Esimesse õppeveerandisse mahtus mitmeid toredaid ettevõtmisi.
Toimus spordinädal ja selle raames maakondlikud spordivõistlused,
kus meie tublid spordilapsed saavutasid häid tulemusi. Võtsime osa
maailmakoristuspäevast. Lennutasime prügikastidesse suitsukonisid,
igasugust olmeprügi ja randa unustatud rannariideid.
Liikluspolitseinik tuletas meelde liiklusreegleid ja kinkis 1. klassi
õpilastele liiklusaabitsad. Toimus traditsiooniline mihklilaat, kus õpilased müüsid kodus valmistatud maiustusi, hoidiseid ja küpsetisi ning
tõid nunnunäitusele toredaid looduse vingerpusse. Põnevust pakkus
pereüritus maisilabürindis, kus tuli läbida kontrollpunktid. Kõik, kes
läbisid teekonna, said kaubamajast maiustuse. Tore oli veeta aega
koos perega looduses.
Oktoobris sai meie lasteaed-algkool 35-aastaseks. Pidupäevanädalal
kaunistasime aula oma kooli- ja lasteaialaste kunstitöödega. Suuremad
koolilapsed kirjutasid oma koolist luuletusi ja joonistasid õpetajatest
portreesid. Väiksemad koostasid kava teemal „Minu kool”.
Lasteaias kulges sünnipäevanädal meeleolukalt. Lapsi lõbustasid
kostümeeritud tädi Anna ja meie maja sümbol kurg. Suur tänu lapsevanem Marju Maasile, kes valmistas meile kingituseks kauni lilleseade.
Kogu kooli- ja lasteaiapere õppis aastapäeva tähistamiseks selgeks
toredaid koolilaule ja tantse.
Põnevaks kujunes kohtumine kooli vilistlase Kaarel Vandleriga, kes
on elektroonikainsener. Tema rääkis meile oma tööst ja kooliajast. Kui
näete Tallinna tänavatel väikesi pakiroboteid liikumas, siis teadke,
et ka Kaarel on nende valmistamisse oma panuse andnud. Põnev,
kas pole? Valmistasime ka pidupäevatorte. Lasteaialapsed tegid oma
tordi, koolilapsed oma. Päeva lõpus läks maiustamiseks. Toredaid
ettevõtmisi, mis on seotud sünnipäevaga, jätkub veelgi. 1. klassi õpilastel oli huvitav koolitund Palamuse kihelkonnakoolimuuseumis ning
seejärel mõnus jalutuskäik Elistvere loomapargis, kus tehti tutvust
loomapargi uue asuka hundiga. Nii mõnigi laps krimpsutas nina, kui
kuulis, et koroonaviiruse tõttu tuleb koju jääda. Loodame, et saame
targalt käitudes taas sellest pahast viirusest lahti ja võime rahuliku
südamega oma kooliteed jätkata.
Soovime kõigile head põnevat kooliaastat ja tervist!
LINDA TROSS,
Klassiõpetaja

Ettevalmistused on tehtud, sünnipäevapidu
võib alata. FOTO: ERAKOGU

Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp kutsub
üles esitama maakondlike preemiate kandidaate
Kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid,
mittetulundusühinguid ja organisatsioone.
Kultuuripärl 2020
Preemiaga tunnustatakse kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada
Jõgevamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna
kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.
Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise loomingulise
või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.
Elutööpreemia saajaks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.
Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse 2020. aastal Jõgevamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuurivõi spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib
esitada nii füüsilise isiku kui isikute grupi.
Tunnustuspreemia
Preemiaga tunnustatakse Jõgevamaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju

oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases
tegevuses.
Jõgevamaa ekspertgrupp ootab vabas vormis ettepanekuid või
taotlusi, kus on:
• lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest
saavutustest;
• kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
• esitaja kontaktandmed.
kuni 20. novembrini e-posti aadressil jogevamaa@kulka.ee.
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.
Lisateave: Ülle Anton tel 5341 9218
või jogevamaa@kulka.ee.

FOTO: ERAKOGU
Siimusti raamatukogus on avatud Kiigemetsa kooli õpilaste kunstitööde väljapanek „Miski pole võimatu“. Õpilasi motiveerib ja
juhendab õpetaja Meedi Ümar. Õpetaja sõnul arendab keraamiliste tööde valmistamine laste loovust. Väljapanek jääb avatuks
20. novembrini.

5. november 2020

lk 5

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Märgi linnuke nende väidete juurde, milles kirjeldatud olukorrad või faktid on korteriühistu enda jaoks
läbi mõelnud. Need olukorrad, millele veel mõeldud ei ole, tasub ühistul selgeks teha.

Abistav kontroll-leht korteriühistu juhile/juhatusele valmistumisel
elutähtsate teenuste katkestusteks korterelamus.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

ÜLDINE:
Ühistul on plaan tegutsemiseks
elutähtsa teenuse katkemise
korral ja seda on käsitletud ühistu
üldkoosolekul. (NB! Vt plaani sisu
järgmiste teemapunktide alt).
Elutähtsa teenuse katkemisel teavad
elanikud, kuidas ühendust saada
ühistu juhtidega.

□
□
□

Ühistul on tegevuskava elanike kiireks
teavitamiseks võimalike katkestuste
korral.

□

Ühistul on kõikides korterites
elavate perede või isikute (üürnike)
kontaktandmed.

□

Ühistu juht/juhatus teab, kust saada
infot katkestuste likvideerimise käigu
kohta. Ühistule on teada teenuste
osutajate ja kohaliku omavalitsuse
infonumbrid.
Ühistu on teadlik majas elavatest
inimestest, kes elutähtsate teenuste
katkestuste korral vajavad kõrvalist
abi. Ühistu tasandil on kokkulepitud
nende abistamine.
Maja tehnilistele ruumidele
(elektrikilbile, soojussõlmele,
ventilatsioonikambrile, lifti
masinaruumile jmt) on tagatud
juurdepääs. Asjad ei ole ette kuhjatud
ning võtmed on mitmel ühistu juhatuse
esindajal ja/või haldajal.
Ühistul on haldusleping kinnisvara
haldaja tegevused ka võimaliku
elutähtsa teenuse katkemise korral.
Ühistu on kaalunud varude (nt
joogivesi) ühiselt soetamist ja
hoiustamist.
Läbi on mõeldud ühiskasutatavate
pindade puhastamise ja
vajadus ja sagedus,
teada on puhastamise eest vastutaja
ja ühistul on olemas puhastus- ja

ELEKTER:
Maja elektripaigaldis on regulaarselt
hooldatud. Peakaitsme suurus ja
tarbimine hoones on piisavalt suure
varuga.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Uksed, väravad, tõkkepuud vmt on
mehaaniliselt avatavad. Selleks on
juhatusel olemas võtmed.
Kui majas on lift, on neisse paigaldatud
seiskunud liftist väljumise juhend.
Kaugjuhitavad tehnoseadmed
(signalisatsioon, küte, ventilatsioon,
konditsioneer jms) on katkestuse
korral manuaalselt/mehaaniliselt
juhitavad.
Ühistus on kaardistatud, millised
seadmed peaksid elektrikatkestuse
korral olema majas varutoitega kaetud.
Ühistu on arutanud, kas võib tekkida
vajadus majas kasutada/soetada
elektrigeneraatorit. Ühistu teab, kuhu
on elektrigeneraator vajadusel võimalik
paigaldada.

KÜTE:
Ühistul on ülevaade elamu kütteliigist
– kaug- või autonoomne küte.
Ühistul teab, kas piirkonna
kaugküttesüsteem jätkab tööd
elektrikatkestuse korral.
Ühistu teab, kas majasisest
tsirkulatsioonipumpa on
vaja elektrikatkestuse korral
elektrigeneraatoriga töös hoida.
Autonoomse küttega majal on olemas
piisav kütusevaru.

VESI JA KANALISATSIOON:
Ühistu teab, kuidas on tagatud elanike
veega varustamine teenuse katkemise
korral.
Ühistul teab, kust on võimalik hankida
välikäimlaid ja veemahuteid.
Ühistu teab, kus asuvad lähimad puhta
vee saamise võimalused (nt hüdrant,
kaev, allikas vmt) ning siseveekogud
muu tarbevee võtmiseks.
Ühistu poolt on korraldatud veeja küttetorustiku soojendamine
külmumisohu vältimiseks.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

SIDE:
Ühistus on kokku lepitud
kogunemiskoht ja konkreetsed
kellaajad kogunemiseks ning
infovahetuseks sidekatkestuse korral.
Ühistu teab, kus asub lähim infopunkt,
kust kohalikult omavalitsuselt
sidekatkestuse korral infot saada.
Ühistu juhil/juhatusel ja elanikel on
olemas patareitoitel raadiod, et teada
ja järgida meedia vahendusel antavaid
avalikke juhiseid.
Kõik elanikud teavad, et sidekatkestuse
ajal on abi kutsumiseks võimalik
minna ise või saata keegi lähimasse
päästekomandosse, politseijaoskonda,
kiirabisse või haiglasse.

EVAKUATSIOON:
Ühistul on info, millistel elanikel on
vajadusel olemas koht kuhu kodust
lahkumisel ajutiselt minna (lähedaste
juurde vmt).
Ühistu juht/juhatus on valmis
informeerima kohalikku omavalitsust
neist elanikest, kellel võimalus
iseseisvalt kodust lahkuda puudub.
Ühistu on valmis neid aitama, nt
kogunemiskohta minekul.
Elanikud teavad, kus asub
omavalitsuse territooriumil lähim
kogunemispunkt, kust organiseeritakse
transport evakuatsioonikohtadesse.
Elanikud teavad, mida teha ja kuidas
käituda evakuatsiooni korral kodust
lahkumisel.
Ühistu juhatus teab, kes kontrollib, et
elanike lahkumisel oleksid kõik uksedaknad suletud ja lukustatud.
Ühistu juhil/juhatusel on valmidus
omada evakuatsiooni korral eestvedaja
rolli – „Kapten lahkub laevast
viimasena!“.

Talvel on võimalik keldri kaudu
veetorustikust (kütte puudumisel ka
küttetorustikust) vee välja laskmine, et
vähendada torude külmumisohtu.

Tutvu käitumisjuhistega www.olevalmis.ee või „Ole Valmis“ mobiilirakendusest
Küsimuste korral helista riigiinfo telefonil 1247

OHUTUS ALGAB SINUST

lk 6

5. november 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKESTUSTEKS VALMISTUMINE KORTERELAMUS
Tutvu käitumisjuhistega www.olevalmis.ee või „Ole Valmis“ mobiilirakendusest
Küsimuste korral helista riigiinfo telefonile 1247

Uurige välja, kus asub lähim
kogunemispunkt evakuatsiooni
korral. Juhul, kui korteris ei ole
võimalik hakkama saada ja puudub
alternatiivne elukoht, liikuge
kogunemispunkti.

Vee- ja kanalisatsiooni
katkestuse korral saab tellida
ajutiselt välikäimla.

LIFT

WC
PEATUS

LIFT

Uks, lukk, värav, lift ja
tõkkepuu peavad olema
avatavad ka mehaaniliselt.

Talvisel ajal tuleb valmis
olla vee- ja küttetorudest
vee välja laskmiseks ja
nende soojustamiseks.
10

BOILER

VEEMAHUTI

Pikemaajalise vee või
kanalisatsioooni katkestuse
korral uurige KOV-lt või
vee-ettevõttelt, millal jõuab
vesi tarbijateni nt mahutitega.

VESI

ELANIK PEAB MÕTLEMA:
• Kas tean, kust saan infot ja nõu oma majas?
• Kuidas saan iseseisvalt hakkama?
• Mida pean tegema enne kodust lahkumist (evakuatsioon)?

Varuge ühiselt joogivett.

KÜ JUHATUS PEAB MÕTLEMA:
• Milline on korteriühistu sõltuvus elutähtsatest teenustest?
• Kust ja kuidas saab infot enne katkestusi ja nende ajal
ning kuidas edastada seda elanikele?
• Kuidas üksteist abistada, millised rollid on juhatusel,
elanikel ja partneritel?

Elektrigeneraatoriga on
võimalik tagada varutoide.

Kaugküttesüsteem jätkab enamasti
elektrikatkestuse korral toimimist, kuid
soojus ei jõua trassist majja. Majasisene
tsirkulatsioonipump võib elektrikatkestuse
korral vajada varutoidet.

ÜHISTU ÜLDKOOSOLEKUL arutage läbi valmisolek, tegevused ja
infovahetus elutähtsate teenuste katkestuste korral.

Kriisiolukorra koduste
varude meelespea
Joogivesi

□ 2 liitrit inimese kohta

ööpäevas, lisaks 1 liiter
inimese kohta ööpäevas
toidu valmistamiseks

Toit
Pool varudest ei tohiks
vajada valmistamist
Konservid
Pakisupid
Kuivikud
Pähklid, kuivatatud puuviljad
Küpsised, maiustused,
müslibatoonid, mesi
Vajadusel beebitoit

□
□
□
□
□
□

Valgusallikad

□ Taskulamp ja varupatareid
□
□
□
□

/ päikesepatarei või
dünamoga töötav taskulamp
Patareitoitel lamp või
latern ja varupatareid /
petrooleumilamp koos
lambiõliga
Tormilatern
Küünlad
Tikud

!

Ole valmis nädal
aega iseseisvalt
toime tulema.

□ Seep
□
□ Tualettpaber
□ Pabersalvrätid
□ Niisked puhastuslapid
□ Suured prügikotid (50 l)

•

Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere, et iseseisvalt ühe nädala
jooksul hakkama saada. Arvesta võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa kodust
lahkuda, kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või muud eluliselt tähtsad
teenused (elekter, veevarustus jm) ei toimi.

•

Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et need oleksid lihtsasti kättesaadavad sulle ja
sinu lähedastele.

•

Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav pakkida eraldi kotti. Osa
evakueerimiseks vajalikest vahenditest on mõistlik hoida autos, näiteks mobiiltelefoni autolaadija, teedeatlas, lumelabidas jmt.

•

Uuenda varusid regulaarselt.

•

Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi.

Küttematerjal

Raadio

□ Patareitoitel raadio

ja patareid mitmeks
kasutuskorraks /
päikesepatarei või
dünamoga raadio

□ Vedelkütus
□ Gaas
□ Küttepuud

seadmete laadimiseks

Tööriistad

□ Nuga
□ Käärid
□ Kleeplint
□ Kile

Söögiriistad

□ Ühekordsed toidunõud
□ Konserviavaja
PAASTEAMET.EE
OLEVALMIS.EE

Olulised telefoninumbrid
112

Hädaabinumber

□ Akupank mobiilsete

Esmaabivahendid

Hügieenitarbed

Varuge ühiselt seadmeid,
millega vajadusel süüa teha.

Kriisiolukorraks valmistumine

Ravimid

□ Retseptiravimid
□ Valuvaigistid
□ Palavikualandajad
□ Allergiavastased ravimid
□ Seedehäirete ravimid
□ Põletusvastane vahend
□ Külmetusvastased ravimid

Akupank

□ Esmaabivahendite komplekt

Uurige, kus asub lähim
kaev, hüdrant, veekogu
vms joogi- või tarbevee
saamiseks.

Perearsti nõuandetelefon

1313

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon

1343
Riigiinfo telefon 1247
Maanteeinfo 1510
Päästeinfotelefon 1524
Politsei infonumber 612 3000
Ilmajaama valvesünoptik 900 10 32

Elektrilevi rikketelefon

Muu vajalik

□ Sularaha pere vajaduste
□
□
□
□

katmiseks ühe nädala
jooksul
Mask hingamisteede
kaitseks (näiteks tolmumask)
Tulekustuti ja -tekk
Autokütus
Vajadusel lemmikloomatoit

1220
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GALAKONTSERT
JÕGEVA KULTUURIKESKUSES

8. novembril kell 15.00 Pilet: 10 €
TIIT KALLUSTE JA TAAVO REMMEL

P laan
B

s
komöödia
Stand up

ROMET ALLINGU
ANSAMBEL "KIIORA"
SUUPILLIANSAMBEL PICCOLO

15.11 kell 17:00

JENS LUNDBERG

Palamuse
Rahvamaja

KLAASPÄRLIMÄNG SINFONIETTA
A. PIAZZOLLA "AASTAAJAD"

Kohapeal täispilet 17 €, sooduspilet 15 €.
Piletilevist ostes lisandub Piletilevi teenustasu.

Vaiatu Küla Seltsi 20.ja
Vaiatu rahvamaja 55. aastapäevale
pühendatud

Tantsuõhtu
ansambliga

Vaiatu Rahvamajas
21. novembril kell 21.00

Avatud baar
Info ja laudade broneerimine
tel.: 53434742 Liina

PÄÄSE 7.-
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ARMAS
LOGOPEED!

Sündmused Jõgeva vallas
TEATER, KINO
05.11 kell 19 Vana Baskini teatri etendus „Armastus mälukaotuseni“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 17/15 €.
08.11 kell 15 IX rahvusvahelise akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali galakontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 10 €.
10.11 kell 19 filmiõhtu „Igavik meie vahel“ Kuremaa lossis. Pilet
3,5/5 €.
11.11 kell 12 dokumentaalfilm „Vseviov“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/pereliikme soodustus 2 €.
11.11 kell 17.30 animafilm „Lumeinimese perekond“ 3D Jõgeva
kultuurikeskuses. Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/pereliikme
soodustus 2 €.
11.11 kell 19.30 draamafilm „Tove Janssoni rääkimata lugu“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/
pereliikme soodustus 2 €.
12.11 filmiõhtu „Päevad, mis ajasid segadusse“ Palamuse
muuseumis
13.11 kell 11 ballett-fantaasia „Alice Imedemaal“ Jõgeva kultuurikeskuses. Tavapilet 14 €/ sooduspilet (õpilane, üliõpilane,
pensionär) 12 €/ perepilet 3-4 in 45 €.
13.11 kell 17 animafilm „Ella Bella Bingo“ Jõgeva kultuurikeskuses
13.11 kell 19.30 põnevusfilm „O2“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/pereliikme soodustus 2 €.
14.–15.11 Tartu- ja Jõgevamaa harrastusteatrite festival Võnnu
kultuurimajas
15.11 kell 17 Kait Kall stand up komöödias '“Plaan B“ Palamuse
rahvamajas, pilet 17/15 €, lisainfo: 5306 0460.
18.11 kell 11 nukulavastus „Topo-Ropo“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pilet 6 €, grupisoodustus 4 €, perepilet 15 €.
18.11 kell 17.30 animafilm „Lumeinimese perekond“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/pereliikme
soodustus 2 €.
20.–21.11 Betti Alverile pühendatud 28. luulepäevad Tähetund
Jõgeva kultuurikeskuses
24.11 kell 19 teater “Põrgupõhja uus vanapagan” Palamuse rahvamajas, pilet 5 €.
25.11 kell 17.30 animafilm „Kass ja hiir salamissioonil“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/pereliikme
soodustus 2 €.
25.11 kell 19.30 põnevusfilm „Tenet“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pilet 3,5 €/pensionär, õpilane 2,5 €/pereliikme soodustus 2 €.
26.11 filmiõhtu „Stiilipidu“ Palamuse muuseumis
26.11 kell 19 Komöödiateatri etendus Pille Pürg „Kutse juubeliks“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 17/15 €.
MUUSIKA
07.11 kell 19 klubiõhtu Palamuse rahvamajas, tantsuks ansamblid Funkitol ja Everest, üllatusesinejad. Pilet 7 €, info ja laudade
broneerimine 5306 0460.
20.11 kell 20 klubiõhtu Kaarepere rahvamajas ansambliga
C-duur. Pilet 7 €.
21.11 kell 21 Vaiatu Küla Seltsi 20. ja Vaiatu rahvamaja 55. aastapäevale pühendatud tantsuõhtu ansambliga Ergo. Pilet 7 €.
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Jõgeva Lasteaed Rohutirts ootab oma
rõõmsasse töökollektiivi sind, et aitaksid meie
lastel kadunud häälikud üles leida
ja kõnet seada. Aiarühm
a
oht

t
ame
1 ,0

ik

ad
tasan
dusr ele v.a
ühm

Õnnitleme valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Kaisa Saar		
Artur Siimon		
Laureen Lehtsalu		
Emiilia Lehtsalu		

15.10.2020
15.10.2020
18.10.2020
18.10.2020

5883 5563, 5332 5325, 524 1754

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega
palume saata e-posti info@rohutirts.eu või tuua
lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.
Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

19. novembril kell 12
KIRJANDUSKOHVIK Betti Alveri muuseumis
Maarja Vaino „Kirjandusklassikud
ja tänapäev“
Toomas Muru „Kohvikukultuurist läbi aja“
Veedame ühe sisuka pärastlõuna kirjanduslikus kohvikus.
Maarja Vaino räägib meile kirjandusklassikutest ja sellest, mida
on neil tänapäeval meile öelda. Toomas Muru tutvustab müüte ja
legende, mis on seotud kohviku kui ühe kultuurielu keskusega. Ka
Betti Alver ja teised arbujad kohtusid enamasti kohvikus.

VARIA
11.11 kell 18 korvipunumise õpituba Kaarepere huvimajas, registreerumine vajalik: ehtel.valk@palamusekultuur.ee või 5306 0460.
RAAMATUKOGUD
13.11 kell 11.30 kohtub Siimusti raamatukogus huvilistega füsioterapeut Sille Krillo ja kõneleb teemal „Liikumise olulisus ja
füsioteraapia osa selles“
09.–15.11 Põhjamaade raamatunädal: ettelugemine hommikuhämaruses, raamatute väljapanek Siimusti raamatukogus
09.–15.11 Põhjamaade kirjandusnädal: raamatunäitus, ettelugemine hommikuhämaruses lasteaialastele Kuremaa raamatukogus
KOGUDUSED
8., 15., 22.11 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
Teisipäeviti kell 18 on Palamuse pastoraadimajas piibliring.
Kirikuõpetaja Urmas Oras 565 9033.
Pühapäeviti kell 11 teenistused Palamuse kirikus
NÄITUSED
Kuni 20.11 Kiigemetsa kooli kunstitööde väljapanek „Miski pole
võimatu“ Siimusti raamatukogus
17.11 koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsiga avatakse Kuremaa
lossis näitus „Eesti riigipead 1918–1992“
01.11–29.11 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilastööde
näitus Palamuse muuseumis
02.11–28.11 topisemeister Ott Koppa topiste näitus Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonnas
29.10–02.12 Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus „Lõbus tabamatu maailm“ Jõgeva linnaraamatukogus
09.10–28.11 Jõgeva kunstikooli õpetajate maalinäitus „Inspireeriv
Lõuna-Prantsusmaa" Betti Alveri muuseumis
05.10–16.11 MTÜ Piltijad sügisnäitus Jõgeva kultuurikeskuses
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Maagaasi müük
Maa- ja vedelgaasiseadmete ning
abiseadmete paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine,
remontimine ja hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning
haljastusteenused
Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja
kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Kraanaga multilifti veoteenused
Septikute paigaldus

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Marju Kanna		
Ants Mändla		
Hinno Ilmjärv		
Aina Kosk		
Harri Kirt		
Meinhard Tõnurist		
Matti Ilves		
Ärni Priks		
Oleg Saar		
Evi Välbe		

10.10.1944–13.10.2020
17.11.1941–13.10.2020
07.08.1947–13.10.2020
26.10.1932–15.10.2020
24.03.1942–21.10.2020
11.05.1957–22.10.2020
27.12.1945–23.10.2020
14.09.1932–24.10.2020
10.11.1964–25.10.2020
11.05.1939–26.10.2020

