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Eesti Terviseradade
meeskond käis Jõgeval
head nõu jagamas

Jõgeva vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, abivallavanem Terje Rudissaar, vallavalitsuse
ehitusspetsialist Olev Teder, omanikujärelevalve teostaja Oleg Lužetski ja KV Infra juhatuse liige
Veikko Viks Pargi tänava rekonstrueeritud lõiku üle vaatamas. FOTO: RIINA MÄGI

Pargi tänava rekonstrueeritud lõik on valmis
Jõgeval lõppes Pargi tänava rekonstrueerimise esimene etapp.
22. juulil vaatasid tellija, peatöövõtja ja omanikujärelevalve
teostaja esindajad rekonstrueeritud teelõigu üle ning avaldasid
valmisolekut digiallkirjastada
objekti vastuvõtu- ja kasutusele
võtmise akt.
Pargi tänava 534 meetri
pikkune rekonstrueeritud lõik
valmis Jõgeva vallavalitsuse
tellimusel. Peatöövõtjaks oli KV
Infra OÜ, omanikujärelevalvet
teostas Insten Projekt OÜ. Rekonstrueerimisprojekt
valmis
Keskkonnaprojekt OÜ-s. Objekti
lepinguline maksumus oli koos
käibemaksuga 404 083,20 eurot. Töid alustati märtsi lõpus
ja lõpetati möödunud nädalal.
Teelõigu vastuvõtuakti sai kirja
ka paar väiksemat tööd, mis veel
tegemist vajavad. Need peavad

valmis olema 1. septembriks,
aga loodetavasti saavad varem.
Rekonstrueeritud teelõigul on
kolmeaastane garantii.
Jõgeva abivallavanem Terje
Rudissaar tunnustas tee-ehitajat
hea töö eest. „Uus tänavalõik on
kena. Varem oli siin ju auk augus
kinni,“ sõnas ta. Vallavalitsuse
hankespetsialist Janis Käär lisas,
et töö tehti ära kiiresti ja üldse
mitte kallilt.
KV Infra juhatuse liige Veikko Viks tõdes, et lepingu järgi
oli ehitajal aega objekti lõpetada oktoobrikuuni, ent tegelikult
loodeti tänavalõik juba jaanipäevaks valmis saada. Tööde suur
maht seda siiski ei võimaldanud. Teelt tuli kõigepealt meeter
pinnast maha koorida ja rajada
uued kandvad kihid. Tee alla
paigaldati kommunikatsioone,
nagu vee- ja sademeveetorustik,

elektrikaabel (õhuliine sel tänavalõigul enam pole) jne. Rajati
ka uus tänavavalgustus ning
kõnniteed. Pargi ja Suure tn ristmikust turuni kulgeb kõnnitee
ühel tänavapoolel, turust raudtee suunas mõlemal poolel. Turu
juurde ehitati välja parkimistaskud. Tõstmist vajasid sadakond
kaevukaant ja maakraani kaitset.
„Kõike projektis ette nähtut
ei jõua üles lugedagi, ent samas
tehti ära ka mõned selliseid asjad, mida projekt ette ei näinud,
aga mida oli väga vaja,“ ütles
omanikujärelevalvet teostanud
Oleg Lužetski Insten Projekt OÜst. Veikko Viks omakorda kiitis
vallavalitsust ja järelevalvajat
hea koostöö eest ehitajaga.
Nii suure objekti puhul on
loomulik, et leitakse ka vigu.
Pargi tn 2a maja juures tekkis

probleem sellega, et kuna tänava pind on nüüd kõrgem, ei saa
majas asuva garaaži uksi avada.
Koostöös omanikuga on leitud
viis, kuidas probleem lahendada. Mõned inimesed on imestanud selle üle, et Pargi tänava
uuendatud osa lõpeb kesklinnast kaugemas otsas ära pisut
enne Suure tänavaga ristumist.
See tehakse korda siis, kui Suure, Pargi ja Laia tänava ristmikku
rekonstrueerima hakatakse. Paljudele tundub praegu harjumatu, et vallamaja eest enam otse
Pargi tänavasse ja vastupidi sõita
ei saa. Selle läbisõidu sulgemine
oli vallavalitsuse soov, mis lähtus liiklusohutuse tagamise vajadusest.
JVT

15 000 eurone vautšer aitab rajada
Kuremaale vaba WiFi leviala
Jõgeva vald sai programmist „WiFi4EU“ 15 000 euro väärtuses vautšeri, et rajada avalikku
ruumi vaba WiFi leviala. Rõõmu hakkab sellest olema eelkõige Kuremaa elanikel ja külalistel:
tipptasemel seadmetega WiFi leviala on plaanis rajada Kuremaa mõisa peahoone ümbrusse, parki
(täpsemalt peoplatsile) ja rannaalale.
WiFi leviala rajamiseks vautšerite taotlemine käis pisut teisiti, kui raha taotlemine tavaliselt:
seda sai teha ühe kindla ja üsna lühikese ajavahemiku (umbes 24 tunni) jooksul. Vautšeri omanikuks said neliteist kiiremat omavalitsust,
Jõgeva vald nende hulgas. Kui palju taotlejaid kokku oli, pole teada. Kogu ettevõtmist rahastab Euroopa Liit.
Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsimi sõnul valiti Kuremaa WiFi leviala väljaehitamise paigaks sellepärast, et seal liigub palju huvireisijaid, puhkajaid ja kultuuriüritustel osalejaid, kellel võib interneti leviala vaja minna: info
hankimiseks, meelelahutuseks, aga ka edasilükkamatute tööülesannete täitmiseks. Ka kohalikele annab rajatav leviala suurema valiku
kaugtöö tegemise ja meelelahutuse võimalusi.
15 000 eurose vautšeri eest saab Jõgeva vald soetada WiFi leviala loomiseks vajalikud saatjad, baas-püsiühenduse peab neile tagama
vald. WiFi saatjate tarnija leidmisel tuleb osaliselt appi WiFi4EU keskkond. Sinna saavad registreerida end nii WiFi seadmetest huvitatud omavalitsused kui ka ettevõtjad, kes neid müüvad, ning nii on info liikumine tagatud. Tarnija valikul tuleb vallal siiski lähtuda oma
hankereeglitest ja võtta kolm pakkumist. Triin Pärsim avaldas lootust, et vaba WiFi leviala saab Kuremaale välja ehitatud juba tänavu.
Kehtestatud reeglite järgi peab see toimima vähemalt kolm aastat.
Euroopa Komisjoni algatuse „WiFi4EU“ eelarve aastateks 2018–2020 on 120 miljonit eurot ja selle raames toetatakse kogukonnakeskustesse WiFi seadmete paigaldamist kogu Euroopas.

Jõgeva valda külastas 14. juulil Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja
Alo Lõoke, et vaadata koos vallajuhtidega üle siinne terviseradade võrgustik ja arutada selle arendusplaane. Nõuandjateks oli Lõoke kaasa
kutsunud valdkonna kogenud tegijad Vladimir Všivtsevi, Jaanus Robi
ja Indrek Eensalu, kes toimetavad vastavalt Narva Äkkeküla, Lähte ja
Kuningamäe terviseradadel. Jõgeva valla poolt osalesid kohtumisel
vallavolikogu esimees Aivar Kokk, vallavanem Tiit Lääne, abivallavanem Aive Tamm, vallavalitsuse sporditöö peaspetsialist Kaily Moones,
Jõgeva spordikeskuse Virtus juhataja Priit Toru ning Kuremaa „spordivedurid“ Raul Soodla ja Andres Lippur.
Külalised nägid suurt potentsiaali Jõgeva Piiri pargis ja kruusaaugus. Viimasesse on võimalik rajada nn skillpark, kus huvilised saavad
maastikurattasõiduks vajalikke oskusi omandada. Piiri parki sobiks
aga hästi kõnni- ja jooksurada, mis oleks seotud linna eri piirkondi
ühendava nn kuldse ringiga. Kruusaaugu ja Piiri pargi arendamine
aktiivse liikumise võimalusi pakkuvateks paikadeks leitigi olevat üks
eesmärke, mille poole lähema aasta jooksul liikuda. Teine eesmärk
on ehitada Kuremaa suusaradade jaoks välja kunstlume tootmise
süsteem. Võimalust suusatada ka siis, kui ilmataat lumega talvel kitsi,
on siinse kandi suusasõbrad ammu oodanud.
„Piiri pargil ja Kruusaaugul on tõesti suur kasutamata potentsiaal.
Kruusaaugus saaks pakkuda eelkõige põnevat tegevust noortele,“ ütles
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne.
Alo Lõoke ütles, et tal on hea meel, et Jõgeva uued vallajuhid ja
kohalikud spordiinimesed on täis tahet luua rahvale uusi liikumis- ja
sportimisvõimalusi. „Kui kohapeal huvi olemas, on Eesti Terviserajad
alati valmis kaasa aitama. Saame vahendada teiste omavalitsuste
häid kogemusi, aga saame mõnede tegevuste, nagu projekteerimine,
märgistus jne, juures ka rahalist tuge pakkuda,“ ütles Alo Lõoke.
Tema külaskäigud Jõgevale on jätkunud ka pärast 14. juulit. Nüüdseks on juba olemas kruusaaugu skillpargi kavand ja kui paberimajandus korda saab, võib rajatis enne suurt sügist valmiski olla. Lisaks
skillpargile on Kruusaauku plaanis rajada kaks kelgunõlva. Piiri pargi
terviseraja jaoks käib lähteandmete kogumine. Tulevikus on plaanis
üle vaadata ka Kassinurmes, Siimustis ja Ehaveres pakutavad liikumisvõimalused ning arutada, kuidas sealsete radade kasutustingimusi
lihtsate vahenditega paremaks muuta.
JVT

Jõgeva valla ja Eesti Terviseradade esindajad võtsid 14. juulil
ette ühise ringkäigu, et vaadata üle siinne terviseradade
võrgustik ja arutada selle arendusplaane. FOTO: RIINA MÄGI
11. juulil said tormis kannatada
Kuremaa tuuleveski tiivad. Paljud
kohalikud ja kaugemad inimesed
on avaldanud soovi veski tiibade
taastamisel abiks olla. Seepärast
on Kuremaa mõisa peahoonesse
üles pandud kast, kuhu saab lasta
annetused veski tiibade taastamiseks. Kes eelistab pangaülekannet,
saab teha ülekande MTÜ Kuremaa
Lossi Fondi arveldusarvele, kasutades märksõna „Veski tiivad“.
Fondi arveldusarve number on
EE641010220269492229.
Sihtasutuse Kuremaa Turismi-ja Arenduskeskus juhatuse liikme Tiina
Tegelmanni sõnul pole praegu veel
teada, kui palju veski tiibade taastamine maksma läheb. Kui ettevõtjalt
hinnapakkumine saadud, antakse
summa ka rahvale teada.
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Ideede ja plaanide korje aeg Luua mänguväljak sai täiesti valmis
Suve teine pool on ikka saagi
korjamise aeg. See ei kehti ainult aia-, põllu- ja metsasaaduste kohta, vaid on oma kohal ka
omavalitsuse igapäevases elus.
Tänavune suvi seda enam, sest
kevadele vajutas oma pitseri
koroonaaeg ning sundis elu mitmel juhul ümber korraldama ja
varem tehtud plaane edasi lükkama. Seepärast olid/on ka tänavune juuli- ja augustikuu veidi
teistsugusemad.
Tavalisest erinev on tänavune
suvi juba seetõttu, et maikuus
võimule tulnud uus koalitsioon
on paljud tegevused ja asjad ümber vaadanud ja hinnanud. Elu
vajab arenguks ikka muutusi ja
uuendusi, senistest raamidest
väljamõtlemist. Nii on ka vallavalitsus koostöös volikoguga viimased kaks kuud korjanud ideid
ja seadnud eesmärke oma plaanide elluviimiseks. Mitte ainult
unistanud ja mõelnud tulevikule, vaid ka astunud konkreetseid
samme ideede-plaanide elluviimiseks. Teinud ettevalmistusi
konkreetsete tegevustega alustamiseks.
Need puudutavad paljuski
just vaba aja veetmise ja sportliku tegevuse võimaluste laiendamist ja parendamist vallas. Kas
siis uute puhkealade kasutusele
võtmise või olemasolevate kaasajastamisega. Aga samuti tänapäevase tervisekeskus rajamist
Jõgeva kesklinna, et pakkuda ka
siinmail parimat perearsti teenust. Viimasel kohtumisel väljendasid linnas töötavad pere-

arstid üksmeelset toetust ideele
rajada tervisekeskus uue hoonena valla keskuse südamesse.
Samamoodi oleme otsinud lahendusi eakatele ja puuetega inimestele mõeldud päevakeskuse
rajamisel. Töös on nii ajutise lahendusena pakutavad variandid
kui ka lähitulevikus rajatav kõiki
võimalusi arvestav päevakeskus.
Sest eakate inimeste ehk seenioride (65+) osakaal Jõgeva vallas
on suurem vabariigi keskmisest
näitajast ning omavalitsuse kohus on hoolitseda igakülgselt
nende inimeste eest, kes on aastate jooksul andnud väärika panuse oma kodupaiga arengusse.
Nii on vallas tänavusel suvel
vähem puhatud ja tehtud rohkem tööd selle nimel, et tänased
otsused ja ideed juba lähiaastatel teoks teha. Muuta meie koduvald ja maakonna süda senisest
veelgi inimsõbralikumaks.

TIIT LÄÄNE,
vallavanem

Jõgeva vallavalitsuses võetakse
kasutusele pilvepõhine
eelarverakendus VeeRa
VeeRa on koostöötamise ja- loomise tööriist. Eelarvetega saavad
nüüd samaaegselt töötada kõik osapooled, näiteks omavalitsusjuhist koolidirektorini, sõltumata nende asukohast või kasutatavast seadmest ja tarkvarast. VeeRa eelarvestamise tarkvara
loob võimaluse lisada numbritele kommentaare ja selgitusi ning
jälgida hiljem jooksvalt eelarve täitmist. See teeb kõigile suhtluse
selgeks, muudatused jälgitavaks ja nende põhjused arusaadavaks
– seda kõike ühes keskkonnas. VeeRa programm aitab planeerida
asutuse tegevusi, analüüsida eelneva perioodi tulu ja kulupoolt
kuni detailideni, mis annab võimaluse täpsemalt planeerida uude
eelarvesse oma tulusid ja kulusid.
Kui esmase koolituse saab vallavalitsus juulikuu lõpus, siis
augustikuust hakatakse õpetama vallavalitsuse teenistujaid ja
hallatavate asutuste juhte, kuidas programmi kasutada ning kasutamisest suurimat kasu saada väiksema ajakuluga. Koolitusi
hakkab läbi viima finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, kes ka praegu
nõustab hallatavate asutuste juhte.
Selline töökorraldus paneb hallatavate asutuste juhtidele kohustuse ise jälgida oma eelarvetäitmist ning tegema sisulisemat
koostööd vallaga.
TERJE RUDISSAAR, abivallavanem ja
KAJA FERSCHEL-PÄRN, finantsjuht

Eakad unistavad kooskäimiskohast
Juba aastaid unistavad Jõgeva linna ja lähiümbruse eakad, et
neil oleks tore ja hubane kokkusaamise koht, kus maailma asju
arutada, arukate akadeemia üritusi korraldada ja oma muresid
ja rõõme jagada. Mitmed lootused oma koha osas on purunenud,
aga soov ja vajadus püsivad.
3. augustil kohtusid vallavalitsuse liikmed eakate esindajatega, et korraldada üks ajurünnak võimaliku ruumi ja lahenduse
leidmiseks. Arutelusse olid kaastaud ka Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Koja esindajad, kes on samuti ruumide kasutamisest huvitatud. Nii saavad kirja kõigi osapoolte soovid ning
vajadused.
Jõgeva linnas on lähiajal plaanis mitmeid arendusi, kuhu on
võimalik rajada sobiv kohtumiskoht. Seniks pakub vallavalitsus
välja ajutise lahenduse, et tegevused saaksid jätkuda sama aktiivselt või aktiivsemaltki.
AIVE TAMM,
abivallavanem

Juulikuus valmis Luua küla mänguväljaku 2. etapp. Nüüdseks on
mänguväljakul olemas kasutusluba ning külaseltsi eestvedajad
võivad rõõmustada: kauaaegne
soov külla korralik ja kaasaegne
mänguväljak rajada on lõpuks
täitunud!
Alustati 2019. aasta alguses,
kui Luua külaselts sai tänu Aivar
Kokale mänguväljaku rajamiseks
toetust riigieelarvest. Järgnevalt
valis selts mänguväljaku hinnapakkumiste seast välja parima
ning asus kohaliku omaalgatuse
programmist (KOP) raha taotlema. Esitatud projekt sai positiivse
vastuse, kuid toetussumma ei katnud kõiki esmaseid kulutusi. Appi
tulid heatahtlikud annetajad.
Sügiseks oligi esimene etapp valmis, paigaldatud sai mängulinnak

ning abivalmis kogukonnaliikmete abiga rajati liivaga turvaala.
Käesoleva aasta kevadel toetas
KOP ka mänguväljaku teise etapi
rajamiseks esitatud taotlust, omaosalusega aitas Jõgeva vald. Juuli
keskel jõudsid Luuale oodatud
kiiged ning kiikpink. Rõõmsavärvilisel mänguväljakul on tegemist
nii pisematel kui ka põhikooliealistel, ent kiikumisest ei ütle ära
ka täiskasvanud! Mänguväljaku
kogumaksumuseks kujunes üle
13 000 euro.
Külaselts tänab atraktsioonide
paigaldajat, OÜ-d TipTipTap, kohaliku omaalgatuse programmi,
Aivar Kokka, Jõgeva valda, Ruby
Grupp OÜ-d, häid annetajaid
ning tegusaid Luua inimesi!
KRISTIINA RAJA

Uus mänguväljak pakub rõõmu nii väikestele
kui suurtele. FOTO: KRISTIINA RAJA

Koostamisel on uuring hallatavate
asutuste piirkondlikust struktuurist
Jõgeva vallavalitsus on koostöös
Põltsamaa vallavalitsusega tellinud uuringu, mille eesmärk on välja selgitada meie valla jätkusuutlik
toimemudel. Uuringu koostamisel
võetakse arvesse rahvastiku prognoosi, muutunud olusid teenuspiirkondade mõjualades ning vallale kuuluvat kinnisvara.
Selleks oleme riigihanke tulemusel endale appi palganud konsultatsiooniettevõtte OÜ Cumulus
Consulting. Lepingu sõlmisime
käesoleva aasta mais ning kava järgi peaks uuring valmima sügisel.
Praeguseks on kokku korjatud detailsed lähteandmed, mis

puudutavad vallale kuuluvat kinnisvara ja hallatavate asutuste
eelarvelisi näitajaid. Valminud on
rahvastiku prognoos aastani 2040.
Detailselt on analüüsitud õpilaste
ja koolieelikute arvu valla eri piirkondades järgnevatel aastatel.
Jõgeva vallas on 37 hallatavat
asutust, osad neist on väikesed
(ühe rühmaga lasteaed) või väga
väikesed (nt ühe töötajaga külade
raamatukogud). Uuringus analüüsitakse teenuste vajadust, teenuse osutamisega seotud tööjõu- ja
majandamiskulusid ja antakse hinnang kasutatava kinnisvara seisukorra ning investeeringuvajaduste

kohta. Üleriigiline kogemus ja
sarnased uuringud teistes omavalitsustes näitavad, et asutuste
juhtimis- ja majandamiskulusid
on võimalik optimeerida ja selle
pealt saavutatud kokkuhoid võimaldab vallale edaspidi paremat
investeerimisvõimekust omaenda
vahenditest.
Töö raames koostatakse kakskolm erinevat alternatiivset stsenaariumi, kus muudatusettepanekute hulk on vastavalt väiksem või
suurem. Hinnataks kõigi tehtavate
muudatusettepanekutega kaasnevaid konkreetseid finantsmõjusid
(iga-aastane kokkuhoid) ning

vabaneva kinnisvara võõrandamise, lammutamise või rentimise
võimalikkust ja selle finantsmõju.
Uuringu tulemusi tutvustame
spetsiaalsel Jõgeva ja Põltsamaa
vallavolikogude ja vallavalitsuse liikmetele korraldataval
ühisseminaril.
Jõgeva valla uuringu maksumus on 11 880 eurot, mida 85
protsendi ulatuses kaasrahastatakse Euroopa Liidu tõukefondide
vahenditest.
ERKI TEDER,
arenduse peaspetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
6. juuli istungil
1. Otsustati anda Eesti Taimekasvatuse Instituudi kasutusse Jõgeva alevikus
asuvad vallale kuuluvad korterid teadurite ja praktikantide majutamiseks.
2. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse ja Palamuse Kultuuri alaeelarvet.
3. Kiideti heaks ja saadeti vallavolikogule Jõgeva valla 2020. aasta teine lisaeelarve, nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kakumetsa
Agro OÜ kasuks, kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse
taotlemine ja rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine, Jõgeva
valla ametiasutuste palgajuhendi muutmine ning nõusoleku andmine
ühisomandi lõpetamiseks.
4. Anti Torma rahvamajale luba 19. juulil Torma piirkonna kohvikutepäeva
ning Laisholm Catering OÜ-l Laisholm pubi esisel platsil vabaõhukontserdi
korraldamiseks.
5. Kinnitati Palamuse raamatukogu direktori töötasu.
6. Kinnitati Jõgeva põhikooli direktori ametisse 21. augustist Kuuno Lille.
7. Kinnitati 1. oktoobrist Jõgeva lasteaia Karikakar direktori ametisse Merli Lepp.
8. Anti kasutusluba Jõgeva alevikus asuvale kasvuhoonele ning päikeseelektrijaamadele Kaera ning Rahivere külas.
9. Anti ehitusluba Jõgeva linnas asuva katlamaja ümberehitamiseks, puuraukude
rajamiseks Vana-Jõgeva külla ning päikeseelektrijaama rajamiseks Õuna külla.
10. Pikendati Tormas asuva aiamaa tasuta kasutamise tähtaega.
11. Määrati Jõgeva alevikus moodustatud katastriüksustele sihtotstarve.
12. Määrati Toovere külas asuva laut-küüni teenindamiseks vajalik maa.
13. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Jõgeva Veevärk kasuks
Kuremaa alevikus Jõgeva valla omandis olevatele kinnistutele tehnorajatise
ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
14. Lükati tagasi Jõgeva valla kruusateede säilitusremondi ja Jõgeva valla teede
pindamise riigihanke kõik pakkumised, kuna pakkumuste maksumused
ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
15. Muudeti 2020. aasta hankeplaani.
16. Otsustati hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine ja rahuldamata
jätmine.
17. Muudeti Palamuse aleviku Staadioni tänava kinnistute võõrandamise
enampakkumise tähtaega.
18. Kinnitati Jõgeva vallale kuuluvate kinnistute võõrandamiseks korraldatud
enampakkumiste võitajad.
19. Otsustati muuta vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja lisada Jõgeva
vallavalitsuse finantsosakonna koosseisu pearaamatupidaja ametikoht.
14. juuli istungil
1. Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada vallale kuuluvad
kinnistud Sadukülas ja Vägeval.
2. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Jõgeva valla omandis olevatele kinnistutele.
3. Vaadati üle ja täiendati Jõgeva valla korraldust „Maa erastamise võimalikkus
ja tingimused“.
4. Anti ehitusluba Painkülas asuva garaaž-saun-keldri lammutamiseks, töökoja
ümberehitamiseks ja PEJ püstitamiseks Vaidavere külla ning välijõusaali
püstitamiseks Tormasse.
5. Anti luba 14. augustil Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses laada korraldamiseks.
6. Otsustati välja kuulutada Jõgeva valla sõidukite ja bussiootepaviljonid
disainikonkurss ning valla tunnuslause konkurss.

21. juuli istungil
1. Määrati 1. detsembrist 2019 kuni 30. maini 2020 rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel 1.–3. koha saavutanud Jõgeva valla
sportlastele toetused sportlike saavutuste eest.
2. Määrati Endla külas asuva Kährisaare kinnisasja jagamisel ning Jõgeva
linnas Estakaadi tn 16, 16a ja 16b kinnisasja piiride muutmisel tekkinud
katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
3. Anti ehitusluba päikeseelektrijaama paigaldamiseks Piiri 10 asuva autode
remonditöökoja katusele.
4. Anti kasutusluba Jõgeva linnas asuvale elamule ja Vana-Jõgeva külas
asuvale suvilale.
5. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Kurista mõisa kalmistu ja kabeli varemete
piiride täpsustamine vastavalt Muinsuskaitseameti ettepanekule.
6. Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumise võõrandada vallale kuuluv
kinnistu Tormas.
7. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse 14.07.2020 vallavara võõrandamise enampakkumise korraldust.
8. Vaadati üle ning võeti seisukoht Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekule.
28. juuli istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
2. Muudeti 2020. aasta hankeplaani ja lisati sinna riigihange kasutusest välja
langenud hoonete lammutamiseks.
3. Muudeti Jõgeva linnaraamatukogu alaeelarvet.
4. Määrati Rasmus Klaosele toetus osalemaks maailmameistrivõistlustel ning
Euroopa meistrivõistlustel.
5. Määrati Härjanurmes asuva töökoja teenindamiseks vajalik maa ja seati
riigimaale hoonestusõigus.
6. Anti ehitusluba Pikkjärve päikeseelektrijaama rajamiseks ja Võduveres
abihoone laiendamiseks.
7. Anti kasutusluba Luual asuvale mänguväljakule.
8. Kinnitati Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi 2020–2030 arengukava.
9. Anti tasuta ja tähtajatult MTÜ Siimusti Konnaka puhkeala kasutusse Savitiigi
kinnisasi avalikkusele suunatud sportlike ja vaba aja tegevuste korraldamiseks.
10. Määrati 1. augustist 30. septembrini Jõgeva lasteaia Karikakar direktori kohusetäitjaks õppealajuhataja Marge Põdra ning alates 1. augustist Kuremaa
lasteaed-algkooli direktori kohusetäitjaks Nelli Sepp.
11. Anti projekteerimistingimused abihoone püstitamiseks Härjanurme.
12. Lõpetati ühisomanike kokkuleppega Jõgeva valla ühisomandiõigus.
13. Kinnitati vallavara võõrandamise tulemused.
14. Kehtestati vallavalitsuse bussi kasutamise tingimused.
15. Muudeti Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise aluseid.
16. Tunnistati kehtetuks Laiuse Jaan Poska põhikooli, Vaimastvere kooli ja
Siimusti lasteaed-algkooli põhimäärused.
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 27. augustil. Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 17. august.
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 39. istung
toimus 16. juulil 2020. Istungil
osalesid kõik volikogu liikmed,
neist üks virtuaalselt.
Jõgevamaa Vaegkuuljate
Ühingu esimees Urmas Vasemägi
andis üle Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Koja 15. juuli 2020 üldkoosoleku protokolli väljavõtte
informatsiooniga Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Koja ruumide
kohta.
Peep Põdder esitas abivallavanem Terje Rudissaarele arupärimise Päästeameti maja vastas
asuvas tiigis kõrkjate niitmise
kohta ja Jõgevale perearstikeskuse rajamist käsitleva arupärimise
abivallavanem Aive Tammele.
Margus Kask esitas arupärimise vastamiseks vallavanem Tiit
Läänele Jõgeva Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade
kinnitamise kohta.
Margus Kask esitas üheksa volikogu liikme poolt allkirjastatud
nõude volikogu istungi kokkukutsumiseks 30. juulil kell 10.
Istungi päevakorras oli 25
päevakorrapunkti.
Volikogu andis nõusoleku isikliku kasutusõiguse seadmiseks

Kakumetsa Agro OÜ kasuks
ning nõusoleku ühisomandi
lõpetamiseks.
Volikogu kinnitas Jõgeva valla teise lisaeelarve, millega võeti
arvele Rahandusministeeriumi
poolt eraldatud tulubaasi stabiliseerimistoetusest 90 000 eurot ning suunati see mittevajalike hoonete lammutuskulude
omaosaluse katmiseks ja vallale
bussiteenuse kasutamise hanke
korraldamiseks. Investeeringuid
teostatakse 187 542 euro ulatuses ning finantseerimine toimub
Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt projekti "Jõgeva Põhikooli
õppehoone ja õueala rekonstrueerimine" finantskorrektsiooni
katteks eraldatud toetusest.
Suunati lammutamisele
üheksa kohaliku omavalitsuse
ülesannete täitmise osas kasutusest välja langenud munitsipaalomandis olevat objekti ning anti
Jõgeva Vallavalitsusele nõusolek
kasutada valla eelarvest lammutamise toetusmeetme omaosaluse
katmiseks kuni 30 000 eurot.
Volikogu otsustas lõpetada Sihtasutuse Jõgeva Linna

Sotsiaalmaja tegevuse likvideerimise teel 31. detsembril
2020, asutada vallavalitsuse
hallatav asutus Jõgeva Valla
Hoolekandekeskus ning kinnitada
Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse
põhimäärus.
Muudeti Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendit, tõstes vallavalitsuse põhipalga
palgavahemikke.
Lubati Jõgeva Vallavalitsusel
võõrandada Jõgeva vallale kuuluv kinnistu Jõgeva linnas, Piiri
tn 1, ühiskondlike ehitiste maa.
Volikogu määras valla esindajad üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuse ja huvikoolide
hoolekogusse.
Volikogu kinnitas C. R.
Jakobsoni nim Torma Põhikooli,
Sadala Kooli, Vaimastvere Kooli,
Kuremaa Lasteaed-Algkooli,
Siimusti Lasteaed-Algkooli,
Laiuse Jaan Poska Põhikooli
ja
Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi põhimääruse
ning muutis Palamuse Lasteaia
Nukitsamees ja Jõgeva Põhikooli

Hea vallarahvas!

põhimäärust.
Määrati Jõgeva valla põhimääruse muutmise eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21. juuli 2020 kell 17.00
ja juhtivkomisjoniks arengu- ja
majanduskomisjon.
Vallavolikogu esimees Aivar
Kokk vastas kirjalikult ja suuliselt Arvo Sakjase arupärimisele
spordihoone Virtus renoveerimise riigihanke kohta.
Vallavanem Tiit Lääne vastas
Mai Treiali esitatud kirjalikule küsimusele seenioride ja puuetega
inimeste oma ruumide kohta.
Abivallavanem Aive Tamm
vastas Arvo Sakjase esitatud kirjalikule küsimusele Jõgeva valla
koolide uute põhimääruste menetlemise kohta.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Kultuuri- ja spordikomisjon tutvus Torma kandi tegemistega
Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni väljasõidukoosolekul
külastati Torma spordihoonet,
rahvamaja ning ringtalli. Torma
ja Vaiatu rahvamajade kultuurijuht Liina Abram rääkis Torma
ringtalli arendusplaanidest ning
spordihoone juht Aarne Neimann
andis ülevaate sportimisvõimalustest. Samuti vaadati üle kaasava eelarve vahenditest rajatav
välijõusaal.
Ühe arendamist vajava teemana tõi Aarne Neimann välja majutusküsimuse. Torma spordihoone
hea saal võimaldaks senisest rohkem võõrustada spordilaagreid
ja selle võrra ka suuremat tulu
teenida. Kuid lisaks kahele naridega toale spordihoone teisel
korrusel oleks vaja täiendavat
majutuspinda.
Unikaalses kaheksakandilises ringtallis näevad tormakad
head väliürituste korraldamise
kohta ning turismiatraktsiooni. Selliseid talle on Eestis ainult kaks: üks Tormas ja teine
Heimtalis. Esimese sammuna
on talgute korras ringtall võsast
puhastatud. Järgmiseks on soov
koristada põlengujäägid ning
koorida pinnas eeldatava munakivisillutiseni. Kui kõik plaanipäraselt sujub, jõuab juba järgmise

Torma ja Vaiatu rahvamajade kultuurijuht Liina Abram, endine
muinsuskaitsespetsialist Sille Raidvere, vallavolikogu esimees
Aivar Kokk ja ettevõtja Urbo Vaarmann. FOTO: MARGE TASUR
aasta juulis publikuni esimene
suveetendus Torma valgustajast
Johan Georg Eisenist.
Komisjoni koosolek jätkus
Torma rahvamajas, kus said
oma tegemistest, plaanidest
ning soovidest rääkida teisedki
valla kultuuri- ja spordiasutuste juhid. Jõgeva vallavolikogu

esimees Aivar Kokk tutvustas
spordikeskuse Virtus renoveerimisplaane ning Jõgeva keskväljaku uuendamist. Augusti lõpus
kuulutatakse välja kesklinna arhitektuurikonkurss ja kõik mõtted
ning ettepanekud on teretulnud,
et projekteeritaval kesklinnaväljakul oleks koht nii kultuuri- ja

spordiürituste korraldamiseks,
vabaaja veetmiseks kui ka välikinos filmide nautimiseks. Samuti
oodatakse soove, mõtteid ja
ideid, millised võimalused spordija kultuuritegemiseks võiks olla
rekonstrueeritavas spordihoones
Virtus.
Volikogu esimees ärgitas valla kultuuri- ja spordiinimesi julgemalt ja suurelt mõtlema ning
tutvustama neid ideid ja ettepanekuid ka volikogu kultuuri- ja
spordikomisjonile. Varsti algavad
järgmise aasta eelarve läbirääkimised ja siis on volikogul võimalik ka kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekul rahastamisotsuseid
teha. Kokk kinnitas, et vald
on valmis oma õla kultuuri- ja
spordiprojektidele alla panema.
Projekte kirjutama asudes tuleb
oma soovidest omavalitsusele
eelnevalt teada anda, nii saab
leida ka võimalused projektide
kaasfinantseerimiseks.
Volikogu esimees kutsus kõiki 23. augustil Torma kirikusse
heategevuskontserdile ning lubas
toetada Torma kaheksakandilise
ringtalli mullatööde rahastamist.
JVT

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

Vallavolikogu kinnitas teise
lisaeelarve
Jõgeva vallavolikogu kinnitas oma 16. juuli istungil valla tänavuse teise lisaeelarve. Lisaeelarvega võeti põhitegevuse tuludena arvele Rahandusministeeriumi
poolt tulubaasi stabiliseerimistoetuseks eraldatud 90 000 eurot ning suunati
see summa vallale mittevajalike hoonete lammutuskulude omaosaluse katmiseks ning vallale hanke korras bussiteenuse ostmiseks. Lammutada on plaanis
Vanamõisa küla Saamuli, Torma aleviku Evaldi, Kantküla küla Vetevälja, Palamuse aleviku Suur tn 6, Jõgeva linna Lai tn 4 ja Rohu tn 10/1 ning Saduküla
küla Mõisavahe tee 12 kinnistul asuvad hooned. Põhiosa selleks ettevõtmiseks
kuluvast rahast hakatakse taotlema Sihtasutuselt KredEx. Hangitavat bussiteenust on plaanis kasutada valla sportlaste treeningutele ja võistlustele viimiseks,
ujumishuviliste Kuremaa ujulasse sõidutamiseks jne.
Investeeringuid tehakse teise lisaeelarve põhjal 187 542 euro ulatuses ning
neid tegevusi finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt projekti
„Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine“ finantskorrektsiooni katteks eraldatud toetusest. Kõnealuse summa eest on plaanis tellida vallavalitsuse Suur tn 5 hoone rekonstrueerimise projekt (65 000 eurot), Siimusti
jalgtee (alevikust kalmistuni) ja selle valgustuse projekt (15 000 eurot) ning
spordikeskuse Virtus rekonstrueerimisprojekt (60 000 eurot). 47 542 eurot
eraldadakse Sadala rahvamaja fassaadi renoveerimiseks.
JVT

Piltijad andsid välja Jõgevamaa pildialbumi
MTÜ Piltijad andsid 10. aastapäeva tähistamiseks
välja Jõgevamaa pildialbumi. Raamatust leiab
pea kümmekonna autori tööd viimasest kümnendist, sekka ka mõned vanemad fotod. Raamatus
olevate fotode autorite seas on ka nüüdseks meie
seast lahkunud piltijad Ardi Kivimets ja Rein
Mõts. Ent pildialbumist leiab ka praeguse Jõgeva
vallavolikogu esimehe Aivar Koka looduspildid.
Piltijate eestvedaja ja raamatu koostaja Johannes
Haav andis Jõgeva vallavalitsuses üle pildialbumi poolsada eksemplari. Jõgeva vallavanem Tiit
Lääne sõnas, et kuna oleme maakonnakeskuse
omavalitsus, on meil hea meel, kui saame meeneraamatuna kinkida mitte ainult oma valda, vaid
kogu maakonda tutvustavat trükist.
Johannes Haava autogrammiga Jõgevamaa pildialbumid võtsid vastu
vallavanem Tiit Lääne ja abivallavanem Aive Tamm. FOTO: MARGE TASUR

Jõgeva esimese promenaadi projekteerimine on alanud. Jõe tänav
saab kivisillutise, uue LED tänavavalgustuse ja pingid, et inimestel
oleks mugav jalutada jõeäärde, kus
juba ootavad laua ja pinkidega katusealused ja riietuskabiinid.
Augustikuu lõpupäevadel kuulutab Jõgeva vald koostöös Eesti
Arhitektide Liiduga välja Jõgeva
linnasüdame arhitektuurikonkursi.
Novembris saavad kõik esitatud töid
vaadata ja oma arvamust avaldada.
Kui parim töö valitud, saab hilissügisel projekteerima hakata ning
tuleval kevadel ehitustöid alustada. Soov on, et Jõgeva saaks maakonnakeskuse väärilise südalinna,
mis oleks üks Eestimaa ilusamaid
ja funktsionaalsemaid. Et siin oleks
hea vaba aega veeta, sportida ning
spordi- ja kultuuriüritusi läbi viia.
Ootame kõiki teie häid mõtteid ja
ettepanekuid!
Oluline on, et meie inimestel
oleksid head sportimis- ja vaba
aja veetmise võimalused. Endine
kruusauk annab hea võimaluse
luua sinna maastikuratta seiklus- ja
oskusraja ning talveks kelgutamise
võimalused. Loodame nende töödega juba sel aastal lõpule jõuda.
Samuti soovime rajada Piiri parki
terviserajad, mis oleksid aastaringseks kasutamiseks nii jooksjatele,
jalgrattasõitjatele kui ka talvel
suusatajatele. Eesmärk on alustada
projekteerimistöid juba sel aastal,
et kevadel oleks võimalik alustada
ehitustöid.
Soovime lähiajal välja kuulutada
ka spordihoone rekonstrueerimise
arhitektuurikonkursi, et järgmise
aasta kevadel alustada ehitustöid.
Virtuse juurde projekteeritakse nii
tehis-jääväljak kui ka sisejooksurajad ning lisasaalid erinevate spordialade jaoks. Et koolilastel oleks

parem kooli juurest spordihoonesse jõuda, on plaanis rajada koolide
juurest Virtusesse viiv jooksurada,
mille ääres asuvates „pesades“
saab sooritada mitmesuguseid
jõuharjutusi.
Lähiaastatel soovime luua
Kuremaa suusaradade jaoks kunstlume tootmise võimalused. Sobiv
maastik võimaldab suusaradade
naabrusse suviseks kasutamiseks
mõeldud maastikurattaraja teha.
Hetkel käivad ettevalmistused selleks, et kogu suusaradade alla jääv
maa valla omandisse saada.
Alati on üheks murelapseks olnud valla teed. Et saaksime vallaelanike soove paremini arvestada,
ootame ettepanekuid, millistele
teedele või teelõikudele, oleks vaja
paigaldada tolmuvaba kate ning
millised asfaltteed vajavad parandamist või uuendamist. Ühe aastaga
pole kõiki teid võimalik korda teha,
aga kindlasti soovime teede korrashoidu järgnevatel aastatel rohkem
panustada.
Ootan teid kõiki 23. augustil kell 14 Torma kirikusse
heategevuskontserdile!
Ilusat ja päiksepaistelist suve
ning toredate kohtumisteni!

JVT

Jõgeva vallavalitsus kuulutab
välja Jõgeva valla sõidukite
ja bussiootepaviljonide
disainikonkursi ning valla
tunnuslause konkursi
Konkursi eesmärgiks on leida kombineeritud element, mis koosneb
logost, kujutisest ja sõnamärgist ning millega tähistada Jõgeva valla kasutuses olevad sõidukid (bussid) ning bussiootepaviljonid.
Konkursi märksõnadeks on Jõgeva valla kultuuriline-ajalooline eripära ja Jõgeva valla loodusväärtus ning maastik.
Konkursitöö esitamise tähtaeg on 17. august 2020. Kinnises ümbrikus konkursitöö, millel on märge „Jõgeva valla tunnuslause / disainikonkurss“ ja autori märgusõna, tuleb toimetada Jõgeva vallavalitsuse
kantseleisse Suur 5, 48306 Jõgeva või saata digitaalselt allkirjastatult
e-posti aadressil disainikonkurss@jogeva.ee. Lisainfo konkursi tingimuste kohta on leitav valla kodulehel: www. jõgeva.ee
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Jõgeval peeti Raimund
Koka mälestusvõistlust

Aare Ilves kuuli tõukamas.
Jõgeva staadionil peeti 24. juulil
Raimund Koka mälestusvõistlust
kergejõustikus. 8 nais- ja 10 meesveterani võtsid üksteiselt mõõtu
kuulitõukes, kettaheites, odaviskes
ning 60 ja 100 m jooksus. Kes tegi
kaasa kõik alad, kes valis endale
sobivamad.
Paremusjärjestust sel võistlusel
välja ei selgitatud, ent eriliselt elati
kaasa vanima osaleja, kaheksakümneaastase Silvi-Mai Eerma etteastetele. Tal on tulnud maadelda tõsiste
tervisehädadega, ent sportimise isu
pole see vähemaks võtnud. Kaasa
panid elama ka siimustilase Hillar
Vaino pikad odakaared. Vaino ise
50 meetri ja 36 sentimeetrise tulemusega rahul ei olnud, sest teab,
et on võimeline enamaks. „Ma ei
tegelnud vahepeal odaviskega kaheksa aastat, ent tänu sellele, et
veteranidele häid võistlusi korraldatakse, hakkasin uuesti selle ala
trenni tegema,“ ütles Hillar Vaino.
Kümme aastat tagasi meie hulgast lahkunud Raimund Kokk oli
Jõgevamaa teenekas kehalise kasvatuse õpetaja ja sporditegelane.

6. augu
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Lauri vanuseklassis oli
parim Kurmo Neemela

FOTO: RIINA MÄGI

Tema mälestusvõistlus toimus tänavu kuuendat korda.
„Olen tänulik nüüdseks meie
hulgast lahkunud spordimehele Villu Ojassalule, kes mu isa mälestusvõistluste korraldamise algatas, samuti Jõgevamaa Spordiveteranide
Klubile, kes ettevõtmist veab,“ ütles
Raimund Koka poeg, Riigikogu liige
ja Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk. „Vanem generatsioon, kes
on elu aeg sporti teinud või vanemas eas enda jaoks spordi leidnud,
tahab omavahel kokku saada. Neile,
kes pidevalt trenni ei tee, on võistlus
ka tubli trenni eest,“ lisas ta.
Aivar Kokk ei tulnud mälestusvõistlusele külalisena, vaid võttis
sellest ka osa. Sama tegi Jõgeva
vallavanem Tiit Lääne. Nii oli rahval tore jälgida, kuidas volikogu
esimees ja vallavanem teineteiselt
kergejõustikualadel mõõtu võtavad.
Diplomi ja medali said nii nemad
kui ka kõik teised osalejad. Lõpuks
söödi ühiselt kringlit.
JVT

25. juulil Luual toimunud kaheksandal Lauri Ausi mälestussõidul
osales üle saja jalgratturi. Esindatud
oli 11 klubi. Populaarse perevõistluse võitis mõlemas arvestusgrupis
perekond Kõiv Tallinna klubist CFC.
Nagu sel võistlusel kombeks, lähetati ratturid rajale eraldistardist.
Nooremad võistlejad (N-10, M-10,
N-12 ja M-12) läbisid 4,2 km, vanemad võistlejad (N-14, M-14, N-16,
M-16 ja täiskasvanud) 8,5 km. Seoses sellega, et Luualt pärit olümpiarattur Lauri Aus oleks tänavu
saanud viiekümneseks, peeti mälestussõidul seekord eraldi arvestust
nn Lauri vanuseklassis ehk viiekümneste ja vanemate meeste klassis.
Nende hulgas oli kiireim Luua oma
mees Kurmo Neemela. Esimeses arvestusgrupis, kus võistlesid vanem
ja 2008. aastal või hiljem sündinud
laps, läks esikoht Kardo ja Glen Gregory Kõivule, teises arvestusgrupis,
kus võistlesid vanem ja 2007. aastal
või varem sündinud laps, said võitjakarika Kardo ja Kevin Kardo Kõiv.
Samasse perre läks ka soovijate vahel välja loositud Tiit Lääne raamat
„Katkenud võidusõit“, mis kõneleb
Lauri Ausist.

Kuremaal tunnustati valla
paremaid sportlasi

„Meie klubi CFC on Lauri Ausi
mälestussõidul käinud igal aastal,
aga meie sattusime siia esimest
korda,“ ütles Kardo Kõiv. „Väga
äge võistlus on. Tänu mägedele on
rada huvitav ja sellist vahvat perevõistlust nagu siin, mujal ei korraldatagi.“
Rattatrenni teevad nii Kardo
Kõiv kui ka pojad Glen Gregory ja
Kevin Kardo. Tänu koroonakriisile
kogunes neil rattakilomeetreid sel
kevadel rohkemgi kui tavaliselt, sest
paljusid muid asju teha ei saanud.
Kevin Kardo suhtub rattasporti nii
tõsiselt, et vahetab tänavu kooli:
suundub Pirita majandusgümnaasiumist Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali.
Pärast võistlussõite tehti traditsiooniline ajavõtuta rahvasõiduring
ümber Kuremaa järve, millel osales
nii võistlusdistantsi läbinuid kui ka
muid rattahuvilisi. Rahulikus tempos läbiti 26 kilomeetrit ja meenutati Lauri Ausi, keda juba seitseteist
aastat meie hulgas pole.
Mälestussõidu toetajate hulgas
oli ka Jõgeva vald.
JVT

Lauri vanuseklassis ehk viiekümneste ja vanemate
meeste seas tuli Lauri Ausi mälestussõidu võitjaks
Kurmo Neemela. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva aleviku staadionil peeti Eesti vanimat jalgpalliturniiri
18. juulil toimus Jõgeva aleviku
staadionil 47. Felix Adrati mälestusturniir jalgpallis. Turniiri võitis
kolme meeskonna konkurentsis Jõgeva SK Noorus-96. Traditsioonilise
penaltivõistluse võitis Põhja-Sakala
meeskond.
Sel aastal võtsid jalgpalliväljakul üksteiselt mõõtu Jõgeva SK
Noorus-96, Põhja-Sakala jalgpallimeeskond ja FC Jõgeva Wolves.
Avamängus saavutas Põhja-Sakala
7:2 võidu FC Jõgeva Wolvesi üle. SK
Noorus-96 ja Wolvesi kohtumisel jäi
peale Noorus-96 meeskond tulemusega 7:0. Nooruse meeskond osutus
võidukaks ka kohtumises Põhja-Sakalaga, lüües väravasse neli palli
vastase kahe vastu.
Karikad andis jalgpalluritele üle
vallavanem Tiit Lääne. Ta tunnustas

jalgpallureid, kes võistlusest osa võtsid. Vallavanem nentis, et koroonaepideemia on küll sel aastal osalenud
võistkondade arvu vähendanud, ent
lahingud palliplatsil olid tulised ning
mälestusturniir endiselt elujõuline.
Sportlase ja spordiaktivist Felix
Adrati (1922–1974) mälestusturniiri on peetud kõik aastad Jõgeva
aleviku staadionil, mille rajamise
eestvedajaks Adrat ise oli. Tegemist
on Eesti vanima, alates 1974. aastast
järjepidevalt toimunud jalgpalliturniiriga. Nagu ikka, kandsid turniiri
korraldamise põhiraskust Felix Adrati kunagised õpilased. Korralduse
eest hoolitsesid Toomas Klaarman ja
Rainer Võsaste oma abilistega.
JVT

Jõgeva vallavanem Tiit Lääne (paremal) õnnitles hokimeest
Harri Kolli Eesti meistriks tuleku puhul ja nimetas teda Jõgeva
valla hetkel tuntuimaks sportlaseks. FOTO: RIINA MÄGI
Kuremaa mõisa peahoones tunnustati 17. juulil Jõgeva valla paremaid sportlasi. Sellist tänuõhtut
korraldab vallavalitsus kaks korda
aastas ning kutsutute hulgas on
sportlased, kes jõudnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti
meistrivõistlustel esikolmikusse.
Heade sportlike saavutuste eest
maksab vallavalitsus ka rahalist
toetust.
Tänuõhtule kutsutud sportlasi,
võistkondi ja klubisid tervitasid ja
andsid neile üle tänukirja Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk
ja vallavanem Tiit Lääne. Aivar
Kokk märkis, et Jõgeva vallas on
head spordibaasid, aga neid on
plaanis veel paremaks muuta:
Jõgeva spordikeskuse Virtus ümber projekteerimiseks on vallavolikogu volitused andnud ning
tulevikus saavad seal treenimisvõimaluse ka kergejõustiklased
ja jääalade harrastajad. Kuremaa
terviseradadele on aga plaanis tekitada kunstlume tootmise võimalus. Tiit Lääne avaldas heameelt
selle üle, et Jõgeva valla sportlased on näidanud end heast küljest
üleriigilistel omavalitsuste spordimängudel. „Kutsun kõiki üles
spordivõistlustel valla au kaitsma
tulema. Siis pole ka esikoht üleriigilistelt spordimängudelt võimatu,“ ütles vallavanem.
Tema hinnangul on hetkel
tuntuim Jõgeva valla sportlane
Tartu klubi Välk 494 ridades Eesti
meistriks tulnud 22-aastane hokimängija Harri Koll. Eesti meistri
tiitleid olümpiaaladel ei tule meie
valda just väga tihti. Hokimees
oli Kuremaal kohal ja meenutas,

et hakkas Jõgeva raudtee tagusel
väljakul uisutamas käima juba
nelja-viieaastaselt,
seitsmeselt
läks aga juba Kaido Poomi juurde
hokitrenni. Eesti meistriks tulekuga täitus üks tema unistusi. Tartu
Välguga liitus Koll möödunud sügisel. Enne seda mängis ta kolm
aastat USA noorteliigas. Kuna seal
tuli vanusepiir ette, on hokimees
nüüd kodumail ja tahab anda tubli
panuse nii Tartu Välgu kui ka Eesti
koondise edusse. „Meistrivõistluste turniiri jõudsime enne eriolukorra väljakuulutamist õnneks
lõpuni mängida. Praegu teeme
iseseisvat trenni, ühistreeningud
algavad loodetavasti septembris,“
ütles Harri Koll.
Sportlaste tänuõhtut juhtis
Artur Rehi, kes esitas ka mõned
laulud. Kahe meeliköitva tantsunumbriga astus üles Kirke Rääk
stuudiost Cestants.
Sportlaste tänuüritusel pälvisid
tunnustuse: Harri Koll, Eha Ester
Laube, Peeter Luga, Kätri-Avelin
Säärits, Rasmus Randoja, Johanna Elisabeth Võsaste, Gudrun
Roosiõis, Triinu Jalg, Merilii Jalg,
Oliver Palmiste, Jana Deinekin,
Aleksandr Grits, Jõgeva spordiklubi Tähe, Greete Kõnnussaar,
Jõgeva kabeklubi, Karmen Kiipus,
Kerta Viira, Kärol Tamson, Mattias Säärits, Kert Ustav, Marten
Annuk, Ander Järv, Maret Piirak,
Siim Martin Eskla, Tantsustuudio
Cestans, Silvi-Mai Eerma ja Hille
Kirpu.
JVT

Vallavanem Tiit Lääne andis võidukarika üle Mihkel
Kukele Jõgeva SK Noorus-96. FOTO: MARGE TASUR

17. juulil tänas Jõgeva spordiklubi Tähe spordikeskuses Virtus kõiki oma fänne ja toetajaid. Auhinnatseremoonial anti üle medalid ja karikad esindusmeeskonnale (pildil), kes oli meistritiitlit oodanud kuus aastat, U14, U16, U18 ja teise liiga võistkondadele. Valla poolt tänasid sportlasi ning
andsid medalid ja karikad üle vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja vallavanem Tiit Lääne. Parimatele mängijatele andis karikad Eesti Saalihoki
Liidu peasekretär Tõnis Teesalu.

10. juulil toimusid Jõgeva linna staadionil Jõgevamaa Spordiveteranide
Klubi eestvedamisel XVI Ülo Kaha mälestusvõistlused, kus kergejõustikuveteranid võtsid üksteiselt mõõtu kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes. Võitis sport ning iga osavõtja sai autasuks mälestusmedali ning diplomi. Silmapaistvalt esines Silvi-Mai Eerma (pildil), kes püstitas kõigil
kolmel alal: kuulitõukes, odaviskes ning kettaheites oma vanusegrupis
uued Eesti rekordid. 2005. aastal alguse saanud võistlustega meenutatakse 1955. aastal kolmikhüppes maanoorte üleliiduliseks meistriks
tulnud jõgevalast Ülo Kaha.
JVT
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Lilleaasa vabaõhulava avati Puuluubi kontserdiga
Varbevere lähedal Lilleaasa talus
avati 26. juulil MTÜ Look eestvedamisel ja PRIA Leader-programmi rahalisel toetusel rajatud
vabaõhulava. Mõte rajada oma
kodutalu õuel seisvate maakivist
aidamüüride vahele vabaõhulava tuli MTÜ Look eestvedajatele
Tiina ja Arne Tegelmannile juba
aastaid tagasi. Nüüd sai see ka
teoks tehtud. Vabaõhulava projekteerisid arhitektid Raul Kotov, Alo
Sidorov ja Indrek Mikk KOKO Arhitektid OÜ-st, ehitamisel oli peatöövõtjaks Mekon Ehitus. Avamispeol tänati neid, kes vabaõhulava
valmimisele ühel või teisel viisil
kaasa aitasid. MTÜ Look eestvedajaid käisid uhke rajatise valmimise puhul õnnitlemas ka Jõgeva
vallavanem Tiit Lääne ja abivallavanem Aive Tamm. Viimane oli
siis, kui MTÜ Look vabaõhulava
jaoks raha taotles, ametis veel Jõgevamaa koostöökojas, mis teatavasti siinkandis Leader-toetustega
tegeleb.
„Üks tegur, mida projektide
hindamiskriteeriumides kunagi
ei arvestata, aga mis tegelikult on
väga tähtis, on sära tegijate silmades,“ sõnas Aive Tamm. MTÜ Look
eestvedajad Tiina ja Arne Tegel-

5. juulil sai Tallinna Linnateatri näitleja Argo Aadli Palamusel kätte Oskar
Lutsu huumoripreemia. Ta on selle auhinna 32. laureaat. Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla asutus Palamuse Kultuur koostöös
Jõgeva vallavalitsusega. Laureaadile üle antav summa koguneb suuresti
huumorisõprade – üksikisikute ja asutuste-ettevõtete – annetustest. Tänavu
saadi kokku 4390,40 eurot. Huumoripreemia saamise kohta ütles Aadli, et
ta ei tee oma tööd tunnustuse pärast, aga kui tema tegemisi on märgatud
ja need kellelegi korda lähevad, on tal hea meel.
Lilleaasa vabaõhulava esimesel kontserdil astus üles ansambel Puuluup.
Pildil teevad nad kontserdieelset proovi. FOTO: RIINA MÄGI
mann, samuti nende tütred Liisi
ja Kadri ning väimehed Hindrek
ja Tim on vabaõhulava ideed tõepoolest ellu viinud säravail silmil.
Ning neil on ka rohkesti mõtteid,
kuidas lava kasutada: seal saab
peale kontsertide korraldada näiteks teatrietendusi ja vabaõhukino seansse. Lava tagaruumides
saab korraldada koolitusi ja töötube. Arne Tegelmann tõdes, et
ühe avaliku ürituse jõuavad nad

ilmselt veel sel hooajal teha. Samas on vaja lava tulevikus veel
edasi arendada: paigaldada elektriühendus, hankida lava tagaruumide jaoks mööbel ning istepingid
kontsertide-etenduste publikule.
Avamise ajaks veeti ajutised elektrijuhtmed ning pingid laenati
Vaiatust.
Lilleaasa lava avamispeole
järgnes avalik kontsert, millel esines ansambel Puuluup ja millele

JVT

kogunes umbes kolmsada kuulajat. Avamissündmust toetas Eesti
Kultuurkapital. MTÜ Look tänab
nii neid kui ka kõiki teisi abilisi!
JVT

Pedja jõe äärde paigaldati katusega pingid

Kuremaast sai 3. juuli õhtul Jõgeva valla suvekeskus. Kevadkeskuse Torma
esindaja, Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Abram (pildil vasakul) andis aastaajakeskuse tiitli ja tunnusmeene suvekeskuse Kuremaa
esindajale, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse juhatuse liikmele Tiina
Tegelmannile üle Kuremaa järve rannas arvuka publiku ees. Osa suvekeskuse
üritusi on praeguseks juba möödas, osa aga veel ees. 9. augustil kell 18 saab
näiteks Kuremaa lossis sarja „Mõisamängud“ raames kuulata Beethoveni
250. sünniaastapäevale pühendatud kontserti, millel astub üles keelpillikvartett koosseisus Harry Traksmann (viiul), Olga Voronova (viiul), Laur
Eensalu (vioola) ja Leho Karin (tšello). 16. augustil kell 19 annab sealsamas
sarja „Helisevad õhtud“ kuuluva kontserdi Hedvig Hanson. Septembris
annab Kuremaa „teatepulga“ üle sügiskeskusele Palamusele.

Jõgeva valla uue võimukoalitsiooni
üks lubadusi oli, et Jõgeval Pedja jõe
ääres saab olema puhkeala. Hiljuti
paigaldati Pedja-äärsele rannaalale
neli katusega pinki, mis tehti valmis
OÜ-s Puukujurid. Supluskohta paigaldati ka riietuskabiinid. Neile, kes
pole tihanud uusi jõeäärseid pinke
kasutada, olgu öeldud, et need on
valla raha eest soetatud ja paigaldatud ning mõeldudki vabaks kasutamiseks. Loodetavasti ei hakka keegi
pinke lõhkuma ega nende ümbrust
lagastama. Pildil rõõmustavad esimeste pinkide paika saamise üle
Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar
Kokk ja Taavi Pirk OÜ-st Puukujurid.

JVT

Kohvikutepäeval koguti
raha Kuremaa veski
tiibade taastamiseks

JVT

Torma kandis peeti esimest korda kohvikutepäeva

Kuurortkorteri kohvikus teenindasid külastajaid üheteistaastased
kaksikud Roseta ja Lisandra. FOTO: RIINA MÄGI

Kohvikutepäeval oli avatud ka Erika Aasa Keraamikakoja kohvik, kus sai nautida hõrki küpsetisi ja head kohvi.
Ühtlasi võõrustas Loov Energia keraamikastuudio Avatud talude päeva külastajaid. FOTO: MARGE TASUR
19. juulil peeti Torma kandis esimest kohvikutepäeva. Külastajaid võõrustasid 14 kohvikut Tormas, Vanamõisas, Lullikatkul ning Vaiatus.
Päev algas Torma rahvamuusikaansambli kontserdiga, kohal oli kevadkeskuse maskott mullamutt Mutt. Kohvikutepäeva kuulutas avatuks
vallvanem Tiit Lääne, kes tänas päeva eestvedajat Liina Abrami väärt
algatuse eest. Vallavanema sõnul näitab kohvikutepäev kohalikku eluolu ning annab ülevaate Eesti külades toimuvast. Kohvikulisi tervitas ka

volikogu esimees Aivar Kokk. Külastajad said välja valida oma lemmikkohviku. Esile tõsteti Torma keskuses asunud Luulekohvikut, Lilleaia
kohvikut Lullikatku külas ja Lääned Köögis kohvikut Vaiatus. Kohvikutepäeva lõpetas Rehi ja Kalm duo kontsert.
JVT

8. juulil peetud Kuremaa kohvikutepäeval oli kohalikul rahval ja kaugematel külalistel võimalik einestada
mõisahoones Lossi kohvikus, talli
hoovis Poni kohvikus, järveäärses
Rannamaja kohvikus, kortermaja
taguses Sigalahedas restoranis, sama
maja juures Saara kohvikus ning ridaelamu esises Kuurortkorteri kohvikus. Viimast oleks võinud nimetada ka kaksikute kohvikuks, sest seal
teenindasid külastajaid 11-aastased
kaksikud Roseta ja Lisandra.
Lisaks statsionaarsetele kohvikutele tegutses ka üks liikuv: kultuuriseltsi Jensel kohvik Tantsutrall.
Seltsi tantsurühma naised liikusid
mööda asulat, tantsisid ja kogusid
annetusi Kuremaa tuuleveski tormis

kannatada saanud tiibade taastamiseks. Annetajatele jagati kingituseks
muffineid. Ka Kuurortkorteri kohviku pidajad otsustasid annetada
kümnendiku läbimüügist veski tiibade taastamiseks.
Kodukohvikutes pakuti nii traditsioonilisemaid kui ka uudsemaid
maitseid. Ent söögist-joogist tähtsamgi oli kohvikutes valitsev mõnus külalislahke meeleolu.
Kohvikutepäeval tegutses
Kuremaa rannamaja juures muusikahoov. Päevale pani punkti German
Gholami Torres-Pardo (tenor) ja
Margus Riimaa (klaver) kontsert.
JVT
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Kuremaal tegutses
suvine muusikahoov

C. R. Jakobsoni
nimelises Torma
põhikoolis õppis
2019./2020.
õppeaastal
hindele „5“ II klassi õpilane
Roosi Säälik;
hinnetele „4“ ja „5“ III klassi
õpilased Johanna Pärna ja
Kristjan Liis.

Muusikahoovi jämmil osales üsna erinevas
vanuses pillimehi. FOTO: RIINA MÄGI
18. juulil tegutses Kuremaa rannas esimest korda suvine muusikahoov. Üritus oli suunatud kõigile Jõgevamaa muusikutele, et edendada ning populariseerida bändimuusika tegemist.
Päev algas pillimeeste klubi “jämmiga”, kus kokku tulnud muusikud mängisid juba kodus harjutatud lugusid. Kohapeal õpiti ka uusi
laule. Repertuaar oli niisama mitmekesine, kui muusikute taustad.
Lugude valik oli Karavanist kuni Nirvanani. Pärast väikest supipausi
algas õhtune üritus. Kõigepealt esinesid jämmil osalenud muusikud,
seejärel Funkitol, Sandem, Egeth, Mehed Garaažist, Šahh Matt ja
Muster. Viimati mainitud noortebändile oli see esimene „elav“ ülesastumine pärast eriolukorda.
Ilus ilm ja erinäolised koosseisud meelitasid kokku palju inimesi
ning nii esinejad kui ka publik jäid üritusega väga rahule. Korraldajate sõnul käib praegu juba järgmise aasta suvise muusikahoovi ette
valmistamine. Pillimeeste klubi jätkab aga regulaarset kooskäimist.
Korraldajad tänavad kõiki muusikahoovi üritusel osalejaid, samuti Jõgeva valla noortekeskust, Jõgeva valda ning Kuremaa rannamaja. Aitäh Indrole helikeeramise eest! Tänu ka Egethile, kes pakkus
välja idee esitada projekt Jõgeva valla noortealgatuse programmi.
URMO KIIS

Jõgeva
põhikooli 7.
lennu lõpetas
Janar Merimaa

Palju õnne
ja tuult
tiibadesse!

Eterniidijäätmete
kogumisring 2020 sügisel
Jõgeva vallavalitsus korraldab koostöös sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus Jõgeva valla
kodumajapidamistes (v.a Jõgeva linn*) tekkinud eterniidijäätmete kogumisringi. Eterniiti võetakse
tasuta vastu ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete äraandmiseks on vaja eelnevalt registreeruda 14.
augustiks või mahu täitumiseni.
Eelregistreeritud isikud saavad eterniidi tasuta üle anda teatud kuupäeval Vaimastvere, Palamuse,
Siimusti, Kuremaa ja Torma piirkondades. Täpsemad kogumiskohtade aadressid ja ajagraafik lepitakse
kokku registreerijatega personaalselt enne kogumisringi toimumist. Kogumiskohta eterniidijäätmete
toomiseks peab ise leidma transpordi ning laadijad.
Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta ära anda soovijal allolevad lahtrid ning saata täidetud
registreerimisleht hiljemalt 14.08.2020 Jõgeva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Taimi Eesmäe
e-posti aadressile taimi.eesmae@jogeva.ee või tuua Jõgeva vallavalitsusse aadressil Suur 5, Jõgeva
linn või toimetada teeninduskeskustesse (Palamuse või Torma).
* Keskkonnaministri 31.01.2020 määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 29 lg 4 p 3 – ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine mittelinnalistes piirkondades.
SOOVITAME REGISTREERIMISEGA KIIRUSTADA, SEST REGISTREERUMISEL KEHTIB REEGEL
– KES EES, SEE MEES!
EES- JA PEREKONNANIMI: ............................................................................................................
TELEFON: .......................................................................................................................................
E-POSTI AADRESS: ........................................................................................................................
Eterniidijäätmete asukoht:
ALEVIK/KÜLA: ...............................................................................................................................
TÄNAV, MAJA/KORTER/TALU: .....................................................................................................

* Need tublid õpilased jäid ekslikult eelmisest lehenumbrist välja.

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 eterniidi kogused, valides ühe kindla parameetri.
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

Abiks 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)
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Kopterilennud
linna kohal!

Eesti taasiseseisvumispäevale
pühendatud sündmused Jõgeva vallas
18.08, kell 18.00

JÕGEVA KULTUURIKESKUSES KONTSERT "VAIGLAD JÕGEVAL", pilet 5€

19.08, kell 20.00

TORMA RAHVAMAJA VABAÕHUKONTSERT ANSAMBLIGA JÄÄÄÄR, pilet 7€
Avatud rändbaar Peeker.

20.08, kell 07.30

TAASISESEISVUMISPÄEVA PIDULIK HOMMIK UDU TALUS
Tervitavad Palamuse Kultuur ja Laulustuudio. Pakutakse hommikuputru ja kohvi.

22.08, kell 19.00

UDU TALUS KONTSERT "SIILID UDUS", tasuta
Muusikat teeb Palamuse Laulustuudio.

23.08, kell 11.00

TORMA KIRIKUS TAASISESEISVUMISPÄEVA JUMALATEENISTUS
Jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma ja pihikõne peab EELK piiskop Joel Luhamets.

23.08, kell 14.00

TORMA KIRIKUKONTSERT "AJAGA SILMITSI", tasuta
Esinevad German Gholami (tenor), Lembit Saarsalu (tenorsaksofon), Olav Ehala (klahvpillid),
Torma Kammerkoor Merle Nisu juhatusel. Kontserti toetab Jõgeva Vallavolikogu.

JÕGEVA KOHVIKUTE PÄEVAL,
9. AUGUSTIL
JÕGEVA KULTUURIKESKUSE EES

ESMAKORDSELT EESTIS
PAARISSIMULTAAN
64-RUUDUSES KABES
Simultaani annavad Ülemaailmse Kabeföderatsiooni (FMJD)
president Janek Mäggi ja Jõgeva vallavanem Tiit Lääne
Osalejate eelregistreerimine Jõgeva kabeklubi kodulehel
ja vahetult kohapeal.
Simultaani algus kell 10.15.
Simultaanil osalejate vahel
loositakse välja Valgevene
kunstniku Victoria Valuki
õlimaal
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Sündmused Jõgeva vallas

Heino Põldoja 75

ETENDUS
21., 22., 23.08 kell 22 suur heli-, valgus- ja püroetendus „Tuledes
Palamuse“ Palamuse muuseumi õuel. Piletid müügil Piletimaailmas või enne etenduse algust kohapeal.

4. augustil tähistas väärikat
75. sünnipäeva Jõgeva valla
mitmekülgne spordimees Heino
Põldoja. Vaidaverest pärit noormees hakkas teadlikumalt sporti
tegema tollases Järve keskkoolis (nüüdseks on sellest saanud
Maarja-Magdaleena põhikool)
õppides. Ta on harrastanud
Kreeka-Rooma ja vabamaadlust,
kesk- ja pikamaajooksu, orienteerumist, raadio- ja autoorienteerumist, VTK mitmevõistlust,
tõstmist ja teisigi alasid. Kõige enam teatakse Heinot vist siiski sangpommisportlasena ja sel alal on tal ette näidata ka kõige säravamad
tulemused. Veteranide Euroopa ja maailmameistrivõistluste medaleid on tema kollektsioonis 26, Eesti meistrivõistluste medaleid umbes kaks korda rohkem. Heino Põldoja on pannud õla alla mitmete
võistluste korraldamisel ning kirjutanud omal ajal ka sporditeemalisi
leheuudiseid. Tema leivatöö on olnud enamasti tehnikaga seotud.
Viimati töötas ta Estem Tehnikakaupade kaupluses mehaanikuna.
Kui tööl juubilar enam ei käi, siis sporti teeb ta edasi. „Sportimine
on minu jaoks elustiil. Väike enesepiitsutus kulub alati ära. Tänu
spordile olen kohtunud paljude toredate inimestega ja saanud ka
maailma näha,“ ütles Heino Põldoja.

MUUSIKA
09.08 kell 18 Jõgeva kohvikutepäeva tasuta lõppkontsert „Kadunud ehted“ Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval
09.08 kell 18 Mõisamängud: Beethoven 250. Suur fuuga Kuremaa lossis. Esineb keelpillikvartett: Harry Traksmann (viiul),
Olga Voronova (viiul), Laur Eensalu (vioola), Leho Karin (tšello).
Pääse 5 €.
15.08 kell 17 suveklassika kontsert Palamuse kirikus. Esineb Estonian Cello Ensemble (Theodor Sink, Andreas Lend, Marius Järvi, Marcel-Johannes Kits, Johannes Välja, Villu Vihermäe). Pilet
15 eurot.
16.08 kell 19 Hedvig Hansoni kontsert sarjast „Helisevad õhtud“
Kuremaa lossis
18.08 kell 18 Alo Mattiiseni mälestuskontsert „Vaiglad Jõgeval“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 5 €.
19.08 kell 20.30 Jääääre vabaõhukontsert Torma rahvamaja
juures. Pilet 7 €. Avatud rändbaar Peeker. Publikuala ja rändbaar
avatud kell 20.
22.08 kell 19 kontsert „Siilid udus“ Udu talus. Muusikat teeb Palamuse laulustuudio.
23.08 kell kell 14 Eesti taasiseseisvumispäeva tähistav kontsert
„Ajaga silmitsi“ Torma kirikus. kavas on eesti muusika ja maailmaklassika paremik. Valla poolt organiseeritakse bussitransport.
Transpordisoovidest teada anda hiljemalt 18. augustiks telefonil
776 6506 või e-posti aadressil helle.kajaste@jogeva.ee
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Palju õnne teenekale spordimehele!

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Roosi Salme			30.05.2020
Fredy Saar			26.06.2020
Adeele Uibos			01.07.2020
Maia Mölder			03.07.2020
Hendrik Saar			03.07.2020
Julius Tomberg			09.07.2020
Fred Kangur			10.07.2020
Uku Mats Jukkum			

Berit Kabin			13.07.2020
Ruslan Raizvihh			15.07.2020
Jakob Marten Kriiva		

17.07.2020

Hendrik Salvador Kirs da Silva

18.07.2020

Lilian Lehtsaar			18.07.2020

Jõgeva Kultuurikeskuses
03. - 30. august 2020

VICTORIA VALUKI
(Valgevene)

SPORT
09.08 kell 10.15 paarissimultaan 64-ruuduses kabes. Simultaani
annavad Ülemaailmse Kabeföderatsiooni president Janek Mäggi
ja Jõgeva vallavanem Tiit Lääne.
13.08 kell 16 Jõgeva valla rattapäev Jõgeva kesklinnas. Rahvusvahelise Baltic Chain Tour 2020 velotuuri I etapi lõpukilomeetrid
meie vallas.
VARIA
09.08 kell 10 Jõgeva kohvikutepäev
12.08 kell 11 Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek Jõgeval
Ristiku 3 Puuetega Inimeste Kojas
LAAT
14.08 kell 9–16 Jõgeva laat kultuurikeskuse ümbruses. Müügil
toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad, käsitöö ja vanavara. Info tel.
5805 1915. Olete oodatud!
MUUSEUMID
29.08 kell 18 muuseumiöö Betti Alveri muuseumis
KOGUDUSED
09., 16., 23., 30.08 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
09.08 kell 12.30 avab Jõgeva kohvikutepäeval uksed koguduse
kohvik. Menüüs on lihtsad ja kodused suupisted (soolased ja magusad), tee ning kohv. Kohvikus mängib mõnus meeleolumuusika. Kohvikutepäeval on avatud ka koguduse kauplus!
23.08 kell 11–12.15 jumalateenistus Torma kirikus, teenistust
viivad läbi EELK peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets
ja Torma koguduse õpetaja Mehis Pupart. Pärast teenistust tutvustab Mehis Pupart koguduse ajalugu, kirikut ja pastoraati ning
kalmistul süüdatakse küünal EELK peapiiskop Edgar Hargi haual.
NÄITUSED
01.–30.08 Palamuse muuseumi tulmenäitus „Ajas on asju“. Näituse pilet 2 €.
03.–30.08 Viktoria Valuki (Valgevene) maalide näitusmüük „Art
Cocktail“ Jõgeva kultuurikeskuses
30.07–28.08 Piret Kiisleri fotonäitus „Tule metsa!“ Jõgeva linnaraamatukogus
04.06–30.09 näitus Eesti rahvatantsu emast Anna Raudkatsist
„Kanname südames Tuljaku tuld“ Torma rahvamajas
04.08–19.08 Maie Paiveli maalinäitus Betti Alveri muuseumis
10. septembrini on Jõgeva kunstikooli õpilase Elar Küti näitus
„Loomad ja looming" Jõgeva spordihoone Virtus fuajees

Tänavu tähistatakse muuseumiööd
üle Eesti 29. augustil
(lisainfo https://muuseumioo.ee/)
„Öös on aega“ teemal avab Betti Alveri muuseum sel
õhtul oma uksed kell 18. Kell 19–20.30 räägib Andero
Uusberg emotsioonide mõjust meie ajatajule;
kell 20.30–22.00 on aeg valmistada Marika Hüti töötoas
nutika koostisega suupisteid (Olemari talu). Kohviku külastamiseks ja suupistete töötoas osalemiseks võtta kaasa
~ 7–8 € sularaha. Lisaks saab osta ka Olemari talu (kitsepiima) tooteid.

10.07.2020

"ART COCKTAIL"
maalide näitusmüük

Jõgeva Vaegkuuljate
Ühingu üldkoosolek
toimub 12. augustil
kell 11.00 Jõgeval
Ristiku 3 Puuetega
Inimeste Kojas.
Päevakorras olevad
teemad:
• Aastaaruande
kinnitamine
• Ühingu tegevus eriolukorras
• Plaanid sügis-talviseks perioodiks
• Liikmemaksude tasumine
Ootame kõiki ühingu liikmeid ja ka neid
kes sooviksid astuda ühingu liikmeks.
Urmas Vasemägi, juhatuse esimees
5345 7405

Siimusti Lasteaedalgkool võtab Saduküla
rühma tööle koka
alates 01.09.2020.
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 17. augustiks 2020 kooli
direktori meiliaadressile:
kaja.reiman@siimustilak.edu.ee. Info tel 5342 7758.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Vahur Einberg
Peeter Haljand
Andrus Jukk
Tarmo Link
Gennadi Sevagin
Helju Rästa
Mikk Kleimann
André Saar
Eha Lindus

09.11.1968–02.07.2020
05.09.1949–04.07.2020
13.08.1980–09.07.2020
17.07.1952–19.07.2020
03.10.1961–20.07.2020
13.09.1931–23.07.2020
01.02.1951–25.07.2020
26.02.1969–25.07.2020
31.10.1954–27.07.2020

