25. mail Jõgeval
Linna sünnipäeva rongkäik,
pikalauapidu, Traffic

26. mai Jõgeva linn 80

Kevadlaat, tammeparki puude istutamine
Rohkem infot: www.jõgeva.ee
Lk 6

JÕGEVA valla TEATAJA

Nr 9 (12), 17. mai 2018

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

President väisas Jõgeva valda
3. mail külastas Eesti Vabariigi
president Kersti Kaljulaid Jõgeva
valda. Päeva lõpul nentis president talle visiidist jäänud mulje
põhjal, et Jõgeva on üks täiesti
normaalne euroopalik piirkond.
President rääkis, et tal oli
Jõgeval üks tore päev toredate
inimestega. „Tüüpilise eestlasena ütlen, et Jõgeva on tavaline.
Me tihti mõtleme, et meil on
ääremaadel kuidagi eriliselt kehvasti, aga tegelikult – kui vaatan
ka palju suuremaid riike, siis on
see olukord hästi sarnane. See
pole üldse paha iseloomustus,
üks täiesti normaalne euroopalik
piirkond,“ sõnas president.
Kaljulaid kohtus vallajuhtidega ning tutvus AS Scanola
Baltic rapsiseemne töötlemistehasega, Kiigemetsa kooli ja
Eesti Taimekasvatuse Instituudi töö ja tegemistega. Õhtul
võttis president osa Jõgeva
vallavolikogu istungist. Volikogu
liikmetega arutleti välis- ja julgeolekupoliitika, riigikaitse,
sotsiaalvaldkonna, hariduse ning
õmblusteta ühiskonna teemadel.
„Õlitootmistehase ajalugu on
mulle tuttav, olen seal varem
Mart Laari nõunikuna käinud.
Rõõm on näha, et nad on saanud uusi investeeringuid. See
on raske ja keeruline äri. Tehas
asub kohas, kus transport on
kallis, aga nad on leidnud võimaluse hakkama saada,” lausus
president. Eesti Taimekasvatuse
Instituudis tõdes president, et
tema kui diplomeeritud bioloog
teab, kuidas tänapäeva sorte
aretatakse, aga ikka oli seda tore
näha ja kogeda. “Kiigemetsa kool
oli selline, kus ma nägin, mida
tahan sellistes õppeasutustes
näha. Väga hea meel, et ka siin
on selle kooliga hästi.”

5. mail tehti talgutööd ka
Jõgeva vallas. Üle-eestilisest talgukeskkonnast võis leida infot 39
meie vallas toimuva talgu kohta,
ent arvatavasti tehti ühistööd
suuremas arvus paikades.
Talgutööga said korda paljud
pargid, näiteks Luua ja Kuremaa mõisapark ning Torma
kirikupark. Kassinurme mägedes
tehtud talgutööd valmistasid
aga suuresti ette 3. juunil teoks
saavat maakondlikku laulupidu.
Nõlvalt, mis omaaegsete “Kassirabal” ja “Klaveri” etenduste
ajal publikutribüüni aset täitis,
koristati vanad pehkinud pingid.
Laulupeo ajaks paigaldatakse
sinna ajutised pingid, oru põhja

aga ajutine lava.
Jõgeva linnas tehti talgutööd
näiteks Turu tänava jalgpalli- ja
mänguväljakul ning vana raudteejaama ümbruses. Raudteejaama juures võis näha ka üht
väga noort talgulist: aasta ja kuu
vanust Meribel Kensi, kes ise küll
reha ega labidat ei viibutanud,
vaid panustas talgutesse sellega,
et püsis rahulikult ema Maarja
selga kinnitatud kotis ning laskis
tal tööd teha.
Aitäh kõigile talgujuhtidele ja
talgulistele, tänu kellele Jõgeva
vald senisest veelgi kenamaks
sai! Üle Eesti lõi 2162 talgul
kaasa üle 51 tuhande inimese.
JVT

Kiigemetsa koolis rõõmustasid külalisi õpilaste tantsud ja laulud. Esireas elasid lastele
kaasa vallavolikogu esimees Raivo Meitus, president Kersti Kaljulaid, Kiigemetsa kooli
FOTOD: MARGE TASUR
direktor Urmas Paju ning vallavanem Aare Olgo.
kohus, olenemata sellest, kas ta
on kohalikus volikogus või Kadriorus,“ rõhutas Kaljulaid.
Looduskaunis ääremaa

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel
kinkis presidendile tomatitaime.

Kohalike inimeste Eesti
Presidendi soovitus kohalikele poliitikutele kogukonna
elu paremaks muutmiseks on
lihtne. „Laske inimestel oma kodukohas teha sellist Eestit nagu
nad tahavad. Usaldage nende
soove ja tahtmisi, inimesed
tahavad siiralt head,“ rõhutas
president. Tema hinnangul on
iga poliitiku töö oma inimesi
kuulata ja toetada. Kohalik elu
peab arenema kooskõlas sellega,
mida kogukond tahab, isegi siis,
kui see partei maailmavaatega
kokku ei lähe – kui inimestel on
põhjendatud tahe, siis tuleb leida koostööviisid. Kui kogukond
tunneb, et omavalitsus teda
toetab, toetavad nemad ka kohalikku omavalitsust. President
tõi välja, et vastastikune koostöö peab toimima ka volikogu
liikmete vahel. Selleks tuleb
nii palju kui võimalik kaasata
opositsiooni. „Mulle meeldib,
mida meie põhjanaabrid teevad

Vald sai talgutööga kenamaks

AS Scanola Baltic juhatuse liige Ants Puusta tutvustas
presidendile ettevõtte toodangut.
– nad istuvad eriti rahulikult ja
arutavad ühiskonna küsimusi.
Kui nad minema hakkavad, siis
on seal taga suur rahva toetus,“
tõi Kaljulaid näiteks ja väljendas
lootust, et ka Jõgeval on piisavalt
kannatlikkust, et inimestega asju
arutada.
Haldusreformi järgselt on
president täheldanud, et suuremad vallad tajuvad oma mõju ja

võimu. „Neil on rohkem valikuvõimalusi ja -vabadust. Seetõttu
seavad nad julgemaid eesmärke,“ sõnas ta. Kui kohalikud inimesed aitavad, oskavad omavalitsuste juhid suure valla võimu
ja mõju õigesse kohta suunata.
„Poliitik peab tegema neid otsuseid, mida ta südames tunneb, et
neist läheb Eesti elu paremaks.
See on absoluutselt iga poliitiku

Haldusreformi muutustes on
üha aktuaalsemaks saanud linnastumise ja ääremaastumise
teema. Presidendi sõnul oli linnastumine industriaalajastul vältimatu protsess, kuid see ajastu
hakkab läbi saama ja uued töökohad ei eelda enam kohapeal
istumist ega ettevõttesse kokku
tulemist. „Üle interneti võib
igaüks oma kitsast spetsialiseerumist ise müüa. Internet on suur
võrdsustaja. Võrdsustab maa ja
linna, rohkem ning vähem koolis
käinud inimesi,“ rääkis Kaljulaid.
President lisas, et meie ühiskond
on tehnoloogiline ja digitaalne.
Paljud ettevõtjad on selle ära
tabanud. „Pakkudes tööd ei pea
ütlema, et see asub Tallinnas.
Selle koha võib jätta tühjaks, sest
töö on seal, kus inimene asub.
Ma tean, et Swedbank on nii
viinud palju töökohti pealinnast
välja. Neid võimalusi tuleb juurde ja neid peab oskama nutikalt
kasutada, nii ääremaastumine
kindlasti peatub.“ President Kaljulaid rõhutas, et inimestel peab
olema võimalik erinevatesse Eesti kohtadesse jõuda. Vajadusel
sealt ka välja pääseda, et auto
ei jääks kinni ja kingad ei saaks
poriseks, kui peab linna minema. Seetõttu peab ta oluliseks
väikeste teede kordategemisest.
„Peame panustama neisse kohtadesse, mida mingil põhjusel
ääremaaks kutsume. Ma ei taha
seda sõna kasutada – minu jaoks
on need valdavalt looduskaunid
kohad.“
MARGE TASUR

Jõgevale Pedja jõe äärde on rajamisel Pedjakalda tammik. Jõgeva vallavalitsuse töötajad tegid seal talgupäeval
korrastustööd ja puude revisjoni: tulevases tammikus
on hinnanguliselt kuni paarsada ise tõrudest kasvama
hakanud tamme, mis said külge punavalged lindikesed.
Osale puudest tehti ka võrahooldust. Pidulik tammede
istutamine Pedjakalda tammikusse saab teoks linna sünFOTOD: RIINA MÄGI
nipäevapeo ajal 26. mail kell 14.

Luua mõisapargist koristasid talgulised ära suure hulga
maha langenud oksi ja lehti. Tükeldatud ja koristatud sai
ka ööl vastu talgupäeva maha murdunud vana pähklipuu.

Sadukülas alustati pargis asuva kõlakoja taastamist. Pildil
on kõlakojale uue aluse rajamisega ametis Tanel Aunpuu.
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Head vallaelanikud!
Tänast artiklit alustan ühest väga olulisest sündmusest. 8. mail sai
Jõgeva põhikooli ja linnaraamatukogu hoone nurgakivi ning ehitus
on hoogsalt alanud. Seda ei juhtu just tihti, et samasse kohta pannakse kaks korda nurgakivi ja ehitatakse ka sama ehitis – koolimaja.
Eelmise koolimaja ideest ehituseni läks aega viis aastat. Raamatusarja „Mälestuste Jõgeva“ viiendas raamatus „Jõgeva linna koolid“
on järgmine tekst:
„1965. aastani võeti uue koolimaja ehitus riiklikku plaani. Ideest
teostuseni aga läks aega ja alles suvel 1969 läksid uue koolimaja
ehitustööd linna ääres, lennuvälja läänepoolses servas käima. Ehitajaks oli Jõgeva MEK. Nagu toona ikka, ei räägitud-kirjutatud selliste
suurobjektide rajamisest suurt midagi. Ilmselt kartusest, et ei suudeta
töödega graafikus püsida. Koolimaja pidi uksed avama septembris
1970. Alles 16. juunil, kaks ja pool kuud enne uue kooliaasta algust,
ilmus ajalehes Punalipp esimene pikem kirjutis. “„Saab valmis küll,“
arvas vanemtöödejuhataja Erich Reinumägi. Kui nii läheb, siis võtab
Jõgeva keskkooli pere uue õppeaasta vastu vastses koolimajas. Kuid
selle juures on veel tegemist küll ja küll,“ kirjutas Koit Kuulmata.“
Tänasel päeval oleme uut koolimaja oodanud pikisilmi ja protsess
on olnud ajamahukas. Koostöös paljude osapooltega on leitud parimad lahendused ning täiesti uute võimalustega Jõgeva põhikool ja
raamatukogu avavad uksed 1. septembril 2019. Kahju ainult, et koos
koolimajaga ei saa ehitada uut spordisaali, sest antud meede seda sel
hetkel ei võimaldanud. Aga tegeleme sellega edasi ja minu suurimaks
sooviks on, et saame koolimaja juurde ka tänapäevase spordimaja.
3. mail külastas Jõgeva valda Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Koos vallajuhtidega külastati erinevaid asutusi ja päev lõppes
presidendi osalemisega volikogu istungil. President andis ülevaate
maailmas ja Eestis toimuvast ja juhtis tähelepanu murekohtadele,
mis meie ühiskonnas on. Volikogu liikmetel oli ka võimalusi küsimusi esitada neid huvitavatel teemadel. Ajalukku läheb ka foto, kus
volikogu liikmed ja president said ühele pildile.
12. mail õnnitlesime noorimaid vallakodanikke ja nende vanemaid.
Vastuvõtule oli kutsutud 73 pisipõnni koos vanemate ja lähedastega.
Need põnnid olid esimesed, kes said endale mälestuseks imeilusad
hõbelusikad, kus on peal uus Jõgeva valla vapp. Mul on heameel
nende lastevanemate üle, et nad on valinud oma kodukohaks Jõgeva valla ja otsustanud siin kasvatada suureks ka oma lapsed. Meie
elukeskkonna trumbid on looduslähedus, rohelus ja turvalisus, mis
on ideaalseks kasvukeskkonnaks lastele ja mõjuvad tasakaalustavalt
täiskasvanutele. Tugev ja hästi toimiv perekond suudab pakkuda
tänapäeva heitlikus maailmas inimestele, eelkõige aga lastele kõige
paremat eeskuju ning kõige suuremat turvatunnet. Suureks toeks
on ka vanaemad ja vanaisad, kes oskavad väärtustada stabiilsust ja
tasakaalu meie ümber.
Mai on Jõgeva linna sünnipäevakuu. Sel puhul toimub linnas väga
palju huvitavaid sündmusi. Loodan, et leiate kõik enda jaoks midagi
südamelähedast. Kutsun kõiki vallaelanikke ja külalisi osalema 25.
mail rongkäigul ja sellele järgneval pikalauapeol. 26. mai algab
traditsiooniliselt sünnipäevatordi
söömisega. Terve päev on täis
huvitavaid sündmusi ja seda kõike
koos laadameluga.
Soovin teile kõigile rõõmu imeilusast maikuust! Leidke rohkem
aega viibida looduses ja nautida
kõike seda, mida see meile pakub.
RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees

Ehitised peavad olema kantud
registrisse
Seadusest tulenevalt hakkab Jõgeva vallavalitsus kontrollima seda,
kas kõik ehitised on kantud ehitisregistrisse.
Ehitisregister on andmekogu, mille eesmärk on hoida, anda ja
avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate
ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta.
2015. aasta 1. juulist jõustus Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, mille järgi tuleb ehitisregistri andmed
korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Hiljemalt selleks ajaks peavad
registris olema kõik hooned, mille ehitusalune pind on suurem kui
20 ruutmeetrit, olgu see siis puukuur, kõrvalhoone, vana ait vms.
Soovitame kõigil oma ehitiste dokumendid enne kõnealust tärminit
üle vaadata, sest võib juhtuda, et neil, kelle maja, puukuur või kõrvalhoone ei ole ehitisregistris, tuleb hakata kukrut kergendama. Ainuüksi
riigilõiv õigusliku aluseta ehitise eest võib ulatuda 500 euroni.
Juhul, kui ehitised on ehitisregistrisse kandmata, tuleks kõigepealt
püüda leida dokumente, mis näitavad ehitiste püstitamise seaduslikkust või nende püstitamise aega. Selliste dokumentide olemasolul
saab ehitised kanda registrisse ja sellise kande tegemise eest riigilõivu
tasuda ei tule.
Kui dokumente pole võimalik leida, siis saab vanemate hoonete
korral abi Rahvusarhiivist aadressil www.ra.ee. Sinna tuleb esitada
päring.
OLEV TEDER,
Jõgeva vallavalitsuse ehitusspetsialist

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 7. juunil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi

17. mai 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
30. aprilli istungil:
1) kooskõlastati Palamuse
gümnaasiumi palgajuhend;
2) anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Pööra külla;
3) anti ehitusluba päikeseelektrijaama ehitamiseks Nava
külla;
4) kooskõlastati Siimustis asuva puurkaevu asukoht;
5) anti OÜ-le Elektrilevi nõusolek maakaabliliinide rajamiseks
Jõgeva alevikku;
6) anti nõusolek OÜ-le Elektrilevi isikliku kasutusõiguse
seadmiseks;
7) anti nõusolek AS-le Eesti Gaas isikliku kasutusõiguse
seadmiseks;
8) pikendati Palamuse O. Lutsu
kihelkonnakoolimuuseumi vabastust korraldatud jäätmeveost;
9) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks:
- sünnitoetuse maksmine;
- volituse andmine maaõiguse
valdkonna seadustes pandud

ülesannete täitmiseks;
- Sadala alevikus ja Siimusti
alevikus asuva vallavara võõrandamiseks loa andmine;
- Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri;
- Jõgeva valla teehoiukava
2018. aastaks.
7. mai istungil:
1) otsustati 6. juunil 2018 kell
10.00 läbi viia suure Paunvere
väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade kirjalik
enampakkumine;
2) anti nõusolek AS-ile Eesti Gaas isikliku kasutusõiguse
seadmiseks;
3) anti nõusolek OÜ-le Elektrilevi isikliku kasutusõiguse
seadmiseks;
4) lükati tagasi Palamuse lasteaia mööbli riigihange ja otsustati
korraldad uus, kuna kõik neli
pakkumust ületasid ettenähtud
summa;
5) otsustati sõlmida Jõgeva

põhikooli ehitusprojekti ekspertiisi hankeleping AS-iga Infragate
Eesti maksumusega 8900 eurot;
6) anti ehitusluba puurkaevu
ja tehnoloogilise vee puurkaevu
rajamiseks Viruvere külla;
7) anti ehitusluba remondihalli
püstitamiseks Ookatku külla;
8) anti ehitusluba elamu püstitamiseks Mooritsa külla;
9) anti ehitusluba Jõgeva
raudteejaama kaubalao osa lammutamiseks;
10) anti luba OÜ-le Aqva
Hotels 8. mail kella 13–15 reklaamikampaania korraldamiseks
kesklinnas;
11) lubati OÜ-l Eventtime
nõusolek vabaõhukontserdi “Jõgeva suvealguspidu 2018” korraldamiseks Jõgeva linnas Estakaadi
tn 10 ja 10b esisel platsil 26. mai
kella 18 kuni 27. mai kella 5.
12) lubati MTÜ-l Kääpa OTT
korraldada 12. mail, 9. juunil,
14. juulil, 11. augustil ja 8.
septembril kella 10–12 Jõgeva

kultuurikeskuse ümbruses otse
tootjalt tarbijale kaupade müüki;
13) kehtestati abielu sõlmimise
teenustasu väljaspool Jõgeva
vallavalitsuse ruume;
14) moodustati Kuremaa Enveko AS, Jõgeva Veevärk OÜ,
Torma Soojus OÜ ja Jõgeva
Vallavalitsuse hallatava asutuse
Palamuse Vallavara tegevuse
ümberkorraldamiseks komisjon.
Komisjoni tegevuse eesmärgiks
on ette valmistada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga
(v.a Palamuse piirkond) ning
kommunaalteenustega tegeleva,
sealhulgas ühtset teenusepakkumist tagava ettevõtte loomine;
15) kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks:
- sotsiaalvaldkonna määruste
kehtetuks tunnistamine;
- planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõgeva
vallas.
jvt

Eesti Raudtee lammutab Jõgeva jaamas kaubalao osa
7. mai Jõgeva vallavalitsuse
istungil anti AS-ile Eesti Raudtee
luba lammutada mullu augustis
tulekahjustusi saanud Jõgeva
raudteejaama kaubalao osa.
Plaanis on lammutada hoone
osa kuni tulemüürini. Varikatus
ja tulest puutumata jäänud osa
jäävad alles.
Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp rääkis, et eelmisel aastal
pärast põlengut asus Jõgeva
linnavalitsus otsima võimalusi saavutada Eesti Raudteega
kokkulepe hoone ostmiseks, et
see taastada ja sellele rakendus
leida. Abivallavanema sõnul lubas Eesti Raudtee juhatus toona
teemat koosolekul arutada, ent
muude küsimuste kõrval seda
siiski päevakorda ei võetud.
Praeguseks on kindel, et Eesti

Raudtee hoonel rakendust ei näe
ja seda ise taastama ei hakka.
Hoonet ei olnud võimalik osta
ei linnale ega ka ettevõtjale.
„Eesti Raudtee oli ses osas kategooriline. Raudteel kui kõrgendatud ohuallikal on kaitsetsoon,
mis peab olema viimasest liiprireast 50 meetri kaugusel ja seal
kõrvalised isikud tegevust arendada ei saa,“ rääkis Mati Kepp.
Ta nentis, et juhul, kui linn või
eraisik oleks hoone taastanud,
oleks Eesti Raudtee selle rendile
andnud. „Kui hoonet saab üksnes
rendile võtta, mitte omandada,
pole ettevõtjal ega vallal kindlustunnet selle tuleviku suhtes,
järelikult pole ka mõtet hoonesse
investeerida.“
Jõgeva vallavalitsus peab laohoonet ajalooliselt tähtsaks. Jõ-

Lammutamisel läheb ainult tulekahjustusi saanud laoosa.
FOTO: RIINA MÄGI

geva on paik, kust saadeti repressioonide käigus Siberisse palju
inimesi. Traagilise ajaloosündmuse mälestuse jäädvustamisel
on kaubahoone ja varikatusega
perroon märgilise tähendusega.
„Hoone kuulub küll miljööväärtuslikku alasse, ent raudtee
kõrgem ohutsoon on ülimuslik.

Asumine miljöövääruslikus alas
ei ole piisav alus, et saada hoone
enda kasutusse. Kaubaladu ise
ei ole muinsuskaitse all,“ sõnas
abivallavanem.
Tulekahjustustega kaubalao
osa lammutatakse hiljemalt mai
lõpuks.
jvt

EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kogudus annab
rendile hoone toitlustusteenuse pakkumiseks

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool

Rendile antakse Palamusel Köstri allee 4 asuv endine kirikumõisa
ait kasuliku pinnaga 162,8 m2.
Hoonel on 2 korrust, suveajal saab avada välikohviku.
Info: Arne Tegelmann tel 514 8723.

peakoka

Eakate klubi Paunvere ja Palamuse naisselts
korraldavad 12. juunil ekskursiooni Narva.
Jäänud on veel mõned vabad kohad.
Lisainfo: Õie Kurg, 5335 8670

jõgeva vald
Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandi asukohaga Jõgeva vald, Kassinurme küla, Niidu korteriomand 8 (registriosa nr 9430350)
alghinnaga 500 eurot.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada 18. maiks 2018 kella
9.00-ks kinnises ümbrikus märgusõnaga “Niidu korteriomand”
Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (aadressil Suur tn 5, Jõgeva
linn 48306).
Pakkumiste avamine toimub 18. mail 2018 kell 9.05 Jõgeva
vallavalitsuses, Suur tn 5, Jõgeva linn.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks
esitatud tingimustel;
2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
3. pakkumise esitaja allkiri;
4. esindaja volitusi tõendav dokument;
5. pakkumise esitaja kontaktandmed: telefoninumber ja e-posti
aadress.
Müüdavat vara tutvustab eelneval kokkuleppel Jõgeva valla
majandushaldur Toomas Sepp (info telefonidel 776 6578, 5866
2210).
Küsimuste korral pöörduda Jõgeva vallavalitsuse majandusosakonda Suur tn 5 III korrus Jõgeva linn (info telefonidel 5342
4553 või 5333 7116).

võtab alates 06.08.2018 tööle

Tööülesanded:
menüü koostamine, kaloraaži ja toidumaksumuse arvestamine,
kauba tellimine, söögi tegemine ja jagamine/kaasa arvatud
hommikupudru valmistamine
Nõudmised kandidaadile:
omad koka haridust või oled eelnevalt töötanud antud
valdkonnas;
sul on hea pingetaluvus;
oled initsiatiivikas, kiire taibuga;
sulle meeldib meeskonnatöö;
hea tulemuse nimel oled valmis ka teisi aitama;
vajalik TAI- ja ANC programmi tundmine.
Kandidaadil esitada avaldus, CV, haridust tõendav dokument
kooli kantseleisse paberkandjal või digitaallkirjastatult
aadressil tormapk@tormapk.edu.ee hiljemalt 08.06.2018
Täiendav info: 5346 1595 ja 525 7270 või tulla kohapeale.
Aadress: Kooli tee 23, Torma, Jõgeva vald, 48502 Jõgevamaa.

Laiuse Jaan Poska Põhikool

vajab 2018/2019 õppeaastast järgnevaid õpetajaid:
-

klassiõpetaja
vene keel (12 tundi)
muusika (10 tundi)
informaatika (5 tundi)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata 31. maiks aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik,
Jõgevamaa või siiri@laiusepk.edu.ee
Info telefonil 774 2567 või 529 1744.

17. mai 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Arengukava peab arvestama
ühinenud valla erisustega
Omavalitsuste ühinemine on
toonud kaasa uusi kohustusi. Igaüks meist kogeb nüüd
ümbritsevat ja selles toimuvat
erinevalt. Ikka tuleb kohtumistel arutlusele, kuidas siis ikkagi
tegelikult erinevate osapoolte
”kokkumäng” kõlab.
Muidugi tahavaatepeeglist
tundub, et nii mitmeidki lahendusi või otsuseid tulnuks
teistmoodi järjestada. Mitmete
otsustuste jaoks tulnuks anda
aega adra seadmiseks. Näiteks,
vähemalt pool aastat oleks olnud
vajalik pikendada maavalitsuste
”eluiga”. Mitte kiirustada nii,
et kannatab pakutava teenuse
kvaliteet ning ametnike tööpäev
kaldub pikka õhtusse, mõne
jaoks lausa öötundidesse ja nädalavahetustessegi. Eks tagantjärele tarkus olegi täppisteadus.
Uueks arenguks on vaja vundamendile rahuliku struktuuri
ladumise aega ja mõistmist, et
kogu ehitise iga lüli saaks tugev. Jõgeva vald on alustanud
lähiaastate ja kaugema tuleviku
lahenduste otsimisega. Juba
aprillikuus alustati Jõgeva valla
arengukava koostamist – koos on
käinud töörühmad ja lähiaegadel lisavad oma ettepanekud ja
seisukohad piirkondade aktiivid.

15. oktoobriks peab arengukava
olema saanud kõikide osapoolte
täiendused ja märkused ning
valmis volikogu otsuseks. Samuti
on ettevalmistamisel Jõgevamaa
arengustrateegia aastani 2035+,
mille osisteks on maakonna kolme omavalitsuse arengukavad.
Et arengukavad koostatakse
pikema perspektiiviga, on just
paras moment kujundada meie
lähim ühiskond ja elukeskkond
selliseks, et tunneksime end
turvaliselt, ning meil kõigil oleks
hea elada ja töötada.
Sotsiaalteenuste vajadus
kasvab
Riigikogu kantselei õigus- ja
analüüsiosakond on ühes oma
viimastest analüüsidest märkinud, et vajadus eakaid toetavate
sotsiaalteenuste järele kasvab,
sest mitmete prognooside kohaselt tõuseb Eestis 65+ vanuses
elanike osakaal praeguselt 19
protsendilt 2060. aastaks 29
protsendile. Ent Eesti avaliku
sektori kulutused pikaajalisele
hooldusele on enamikest teistest
EL liikmesriikidest madalamad.
Jõgeva vallas elas 01.01.2018
aasta seisuga 13 889 inimest,
sealhulgas 65+ vanuses inimesi
elas vallas 3126 ehk 22,5 protsenti.

Oleme jõudnud vajaduseni
taas rääkida kauaoodatud eakate
päevakeskusest, mille kohta on
aru peetud palju, asukohti välja
valitud ja ruumijaotusi tehtud.
Praegu on eakate huvi- ja isetegevusringide koduks Jõgeva
kultuurikeskus, mis ruumipuudusele enam vastu ei pea. Eakate
hulgas on populaarsed töötoad,
loengud ja vestlusringid. Meie
„Arukate Akadeemia“ kuulajaskond on ületamas juba 100
kuulaja piiri. See kõik annab
märku sellest, et valla arengukavasse peab see sõnum saama ja
konkreetne rahastus tuleb leida.
Kutsume ellu eakate
nõukogud

seeniortöötegija. Ta võiks olla
ühtlasi ka multifunktsionaalse
eakate keskuse majaperenaine.
Sel maikuul tähistame koos
Jõgeva linna 80. sünnipäeva. Mis
oleks parim kingitus linnale kui
uue suurvalla rahvas oleks aktiivne osaleja arengukava loomisel.
Värskeid mõtteid jagades jõuame koos astuda palju pikema
sammu! Soovin igasse kodusse
ja perekonda õnne ja jõudu, et
paremad päevad ootavad ees
ning muresid meie elus jääb üha
vähemaks!
Mai Treial,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

Möödunud aastal esitas Eesti
Pensionäride Ühenduste Liit
Riigikogule pooleteise tuhande
allkirjaga pöördumise, et valdade ja linnade juures hakkaksid
tegutsema eakate nõukogud.
Taolised omavalitsuste ja eakate koostöövormid on levinud
Skandinaaviamaades. Toetan
seda mõtet ja teen ettepaneku
kutsuda ellu ka Jõgeva vallas
eakate nõukoda, kes on heaks
koostööpartneriks vallavolikogule ja -valitsusele. Veel näen
ma vajadust, et valla sotsiaalosakonna koosseisu kuuluks üks

Volikogu eelarvekomisjoni
aseesimehele avaldati umbusaldust
Jõgeva vallavolikogu 3. mai
istungil avaldati umbusaldust
volikogu eelarvekomisjoni aseesimehele Terje Rudissaarele.
Umbusaldamise algatasid 16
volikogu saadikut eesotsas eelarvekomisjoni esimehe Peep Põdderiga. Vastavasisuline avaldus
anti üle volikogu eelmisel, 26.
aprilli istungil. Avalduses heideti
eelarvekomisjoni aseesimehele
ette seda, et ta eirab komisjoni

istungil elementaarseid käitumis- ja viisakusreegleid, segab
vallaametnike ettekannetele ja
eelarvekomisjoni liikmete küsimustele ning sõnavõttudele
vahele, ei järgi komisjoni esimehe poolt sõna andmise korda
ja ei kuula koosoleku tõrgeteta
läbiviimiseks vajalikke korraldusi. Avaldusele alla kirjutanute
arvates ei sobi Terje Rudissaar
komisjoni aseesimehe kohale,

kuna selle asemel, et soodustada
komisjoni koosolekute tõrgeteta
läbiviimist ja konstruktiivset
arutelu, tegeleb ta sihikindlalt
koosoleku segamisega.
Enne hääletamist said selgituseks sõna nii Terje Rudissaar kui
ka Peep Põdder. Terje Rudissaar
väitis, et Põdderi pahameel tema
suhtes on tingitud sellest, et ta
püüdis takistada ühe eelnõu
komisjonist nn läbisurumist,

Peep Põdder omalt poolt aga
tõdes, et normaalne diskussioon
pole võimalik, kui üks inimene
pidevalt reegleid eirab ja teistele
vahele räägib.
Eelarvekomisjoni aseesimehe
umbusaldamise poolt hääletas
14 ja vastu 7 saadikut, kaks saadikut jäi erapooletuks.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 9. istung
toimus 26. aprillil Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 26 volikogu
liiget. Puudus Priit Põdra.
Päevakorras oli:
Peep Põdder andis üle avalduse, milles 16 volikogu liiget
avaldavad umbusaldust eelarvekomisjoni aseesimehele Terje
Rudissaarele.
1) Võeti vastu määrus „Jõgeva
valla 2018. aasta 1. lisaeelarve”.
2) Võeti vastu määrus „Raske või sügava puudega lastele
abi osutamiseks riigieelarvest
eraldatud toetuse kasutamine».
Korra eesmärgiks on riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine raske või sügava puudega
lastele lapsehoiu-, tugiisiku-,
sotsiaaltranspordi- või muudeks
sotsiaalteenusteks, mis aitavad
vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid
lisavajadusi.
3) Võeti vastu määrus „Tasuta

hommikusöögi võimaldamine
Jõgeva valla lasteaedades”.
Käesoleva määrusega hakkab
kehtima ühtne soodustus kõigile
Jõgeva valla lasteaedades käivatele ja rahvastikuregistri järgselt
Jõgeva vallas elavatele lastele
alates 01.09.2018.
4) Võeti vastu määrus „Lapsevanema osalustasu kehtestamine
Jõgeva valla lasteaedades”.
Määrusega kehtestatakse ühinenud omavalitsuses Jõgeva valla
lasteaedades võrdsed lasteaia
osalustasud 30 eurot kuus ühe
lapse kohta (11 kuud aastas)
alates 1. septembrist 2018.
5) Võeti vastu määrus „Jõgeva
valla arengukava, eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste
arengukavade koostamise kord“.
6) Võeti vastu otsus „Hajaasustuse programmis osalemine
2018. aastal“.
7) Võeti vastu otsus „Esindusvõistkonna määramine“. Määrati
2018. a Jõgeva valla esindus-

võistkonnaks Jõgeva Spordiklubi
Tähe esindusmeeskond.
8) Võeti vastu otsus „Jõgeva
Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine“.
Komisjonide koosseisudes tehti
järgnevad muudatused:
* arvati välja volikogu majanduskomisjoni koosseisust Asso
Nettan ja kinnitati tema asemele Janar Hannolainen, arvati
välja volikogu eelarvekomisjoni
koosseisust Veigo Tumaševski
ja kinnitati tema asemele Raivo
Meitus, arvati välja volikogu
haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisust Raivo Meitus ja
kinnitati tema asemele Veigo
Tumaševski.
9) Võeti vastu määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine“.
10) Võeti vastu määrus „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

liiget. Puudusid Mihkel Kübar ja
Kristian Vaarpuu.

Jõgeva Vallavolikogu 10. istung toimus 3. mail Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 25 volikogu

Merle Meitus,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Päevakorras oli:
Eesti Vabariigi President Kersti
Kaljulaid kohtus volikogu liikmetega.
Vallaelanike pöördumine seoses
Jõgeva valda Viruvere külla rajatava Estonian Plywood AS spoonija vineeritehasega. Ülevaate andis
Estonian Plywood AS tegevjuht,
juhatuse liige Randel Veerits.
Avaldati umbusaldust Jõgeva
Vallavolikogu eelarvekomisjoni
aseesimehele Terje Rudissaarele.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee
Jõgeva Vallavolikogu 11.
istung toimub 17. mail kell
14.00 Piiri tn 4 saalis.
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Jõgeval on lootust saada
nüüdisaegne tervisekeskus
Paari aasta pärast saab Jõgeva loodetavasti nüüdisaegse
perearstikeskuse. See rajatakse
Jõgeva vallale kuuluva Piiri tn
4 hoone põhjapoolsesse tiiba.
Raha hakatakse selleks taotlema
Euroopa Sotsiaalfondist.
Kõnealuse fondi rahastusel
on praegu kogu Eestis rajamisel
nüüdisaegsed tervisekeskused,
kus pakutakse kõiki esmatasandi tervishoiu kohustuslikke
põhiteenuseid: üldarstiabiteenust, koduõendusteenust, ämmaemanda iseseisva vastuvõtu
teenust ja füsioteraapiateenust.
Üks esmatasandi tervisekeskuste
taotlusvoor on juba toimunud
ning käimas on teine. Teise
vooru esitab oma taotluse ka
Jõgeva vald.
“Meil on perearstikeskus sisuliselt juba olemas: Piiri tn 4
hoones, kus asub ka vallavalitsuse sotsiaalosakond, tegutseb
lähestikku asuvates ruumides
viis perearsti, kes on vaja ainult
ühte hooneossa kokku viia ja neile seal nüüdisaegsed tingimused
luua – nii perearsti kui ka kliendi
vaatevinklist. Tervisekeskuses
saab näiteks olema ühtne infolaud, kus vastav töötaja patsiente
arstide vastuvõtule registreerib
ja infot jagab. Siis ei pea sellega
tegelema pereõed,” ütles Jõgeva
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Tema sõnul kaaluti ka tervisekeskuse jaoks eraldi hoone
ehitamist, ent mõttekamaks
peeti siiski Piiri tn 4 hoone ühe
osa kordategemist. See maja on
ühenduses Jõgeva haiglaga, nii
et perearstikeskuse patsientidel
on lihtne minna haigla laborisse,
röntgenikabinetti või eriarstide
vastuvõtule. Uus perearstikeskus hakkab paiknema Piiri tn 4
hoone põhjapoolses tiivas kolmel
korrusel. Sinna tuleb lift ja eraldi
sissepääs. Viimane on tegelikult
juba olemas, ainult et praegu
seda ei kasutata.
“Esmatasandi tervisekeskuste
programmi esimesse taotlusvooru esitati 59 taotlust. Neist

55 said ka rahastuse. Nende
hulgas olid ka näiteks Põltsamaa ja Mustvee tervisekeskus,”
ütles Viktor Svjatõšev. “Meie
lootus teisest voorust raha saada on suur, sest programmi
üks eesmärk on luua tasemel
perearstikeskused just maakonnakeskustesse. Esimeses voorus
ei taotlenud maakonnakeskustest raha vaid Võru, Kärdla ja
Jõgeva. Nii et meie taotlus on
teise vooru oodatud. Ja umbes
14 000 elanikuga Jõgeva vald
on nüüdisaegset perearstikeskust
kindlasti väärt.”
Rahataotlusprojekt on praegu
koostamisel. Sellega tegeleb Civitta Eesti AS, kes valiti konkursi
korras ja kellel on kogemusi sarnaste projektide teostamise alal.
Saadav summa sõltub keskusesse
koondatavate perearstide arvust.
“Otsustasime, et ka uues keskuses hakkab vastu võtma viis
perearsti. Me ei pea õigeks
Vaimastverest, Palamuselt ja
Kuremaalt perearstide äratoomist. Torma perearst ühineb aga
Mustvee perearstikeskusega: sellekohane otsus on juba tehtud,”
tõdes Viktor Svjatõšev.
Tema sõnul on toetuse määr
on 75 % abikõlbulikest kuludest
ja meie lootus on saada umbes
üks miljon eurot abi.
“Kui raha saame, tuleb hakata
kiiresti renoveerimisprojekti
koostama,” ütles Viktor Svjatõšev. “Ehitusasju on meil selle
võrra lihtsam ajada, et Piiri tn
4 hoone kuulub vallale. Ja renoveerimist vajab see niikuinii.
Tervisekeskuse rajamisega saab
40 protsenti hoonest korda. Tõsi,
kaks perearsti, dr Zevakina ja
dr Männik, peavad ehitustööde
ajaks teistesse ruumidesse kolima, aga Jõgeva haigla lubas
neile selleks ajaks asenduspinna
leida. Paremal juhul võiks uus
tervisekeskus valmida 2019.
aastal, ent tõenäolisem on siiski
2010. aasta.”
RIINA MÄGI

Kaasava eelarve hääletus kestab
Jõgeva vallas on praegu käimas kaasava eelarve hääletus.
Hääletusele on pandud üheksa
ettepanekut ning vallakodanikud
saavad oma arvamust avaldada
20. maini.
Jõgeva linna elanikud said
kaasava eelarve kogemuse juba
möödunud aastal. Toona aitas
eelarve kaasav osa teoks teha
väärt mõtte – jäädvustada linnaruumis siinse kultuurielu
edendaja Airi Rütteri mälestus.
Tänavu saavad kaasava eelarve
kogemuse kogu uue suure Jõgeva valla inimesed. Ettepanekuid
selle kohta, millised ideed eelarve kaasava osa abil teostada
võiks, sai esitada 22. aprillini. 13
vallakodanike poolt välja käidud
ideest pandi vastava komisjoni
ettepanekul hääletusele üheksa:
digitaalse kalmistu geoaluse loomine Torma ja Tõreda kalmistule, Jõgeva kettagolfiraja hooldus
ja edasiarendus, Jõgeva aleviku
staadionile pesemisvõimaluste
loomine, Jõgevale koertepargi
rajamine, küüditatute mälestusmärgi kinnistu rekonstrueerimine Jõgeva linnas, laste mänguväljaku korrastamine Jõgeva
kultuurikeskuse pargis, Luua
küla mängu- ja vaba aja veetmise
plats, päikesepatareidel LEDvalgustid bussipeatustesse ja
Siimusti lastekodu Metsatareke
territooriumi piiramine aiaga.
Kaasava eelarve hääletusel

saavad osaleda kõik Jõgeva vallas elavad vähemalt 16-aastased
isikud ning igaüks neist saab
hääle anda kolme ettepaneku
poolt. Elektrooniliselt saab hääletada volikogude infosüsteemis
VOLIS, ent oma hääle saab anda
ka vallavalitsuses. Seal toimub
hääletamine VOLIS-e jaoskonnas
hääletamise mooduli kaudu ja
hääletajale on abiks vallavalitsuse volitatud töötaja. VOLIS-est
leiab ka kõigi üheksa idee lähema tutvustuse.
“Vallakodanikud tunnevad
kaasava eelarve vastu päris
suurt huvi: juba esimesel hääletuspäeval ütles oma arvamuse
välja 40 inimest,” sõnas Jõgeva
vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin
Pärsim. “Vallamajas ja teenuskeskustes on viimane hääletuspäev
18. mai, internetis 20. mai.
Vallamajja või teenuskeskusesse
hääletama minnes tuleb kaasa
võtta ID-kaart või muu isikut
tõendav dokument, millel isikukood peal.”
Elluviimisele kuulub üks või
mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasavale
eelarvele vallaeelarves eraldatud
summa piiridesse. Tänavu on
see summa 10 000 eurot. Nädal
tagasi juhtis edetabelit Jõgevale
koertepargi rajamise mõte.
RIINA MÄGI
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Jõgeva põhikooli ja raamatukogu uus hoone sai nurgakivi
8. mail pandi Jõgeva põhikooli
ja raamatukogu uuele hoonele
nurgakivi. Nurgakivi paigaldamisel osalesid kooli- ja raamatukogupere, valla esindajad, ehitajad
ning haridus- ja teadusminister
Mailis Reps.
Nurgakivi ajakapslisse müüriti
põhikooli kujunemise tähtsad
dokumendid: linnavolikogu
otsus projekti omafinantseerimiseks, SA Innove otsus projekti
rahastamiseks, OÜ KRC Ehitus
hinnapakkumus, foto ehituslepingu sõlmimisest, Jõgeva Valla
Teataja 8. veebruari number,
mille esilehel tutvustati valla
elanikele esimest korda Jõgeva põhikooli kolmemõõtmelist
vaadet, koolileht, õpetajate
nimekiri, 8. mai maakonnaleht
Vooremaa ning haruldased fotod
eelmise koolihoone avamisest
29. augustil 1970. aastal. Nurgakivi paigaldamisel esitas Jõgeva
kooliteater Liblikapüüdja koduteemalise minilavastuse.  
Nurgakivi panek oli väärikas
vahefiniš ja sobiv hetk tänada
kõiki koostööpartnereid alates
Jõgeva põhikoolist, peatöövõtjatest, projekteerijast kuni
haridus- ja teadusministeeriumi
ning rahandusministeeriumini.
“Nende abil oleme pärast väga
keerulist hankelepingu muutmise protsessi ehitamas hästi
läbimõeldud ja kooli soove arvestavat hoonet,” märkis Jõgeva
põhikooli projektijuht Erki Teder.
Arhitekt Kalle Vellevoog sõnas,
et põhikooli projekteerimine on
erakordselt vastutusrikas. „Koolimaja saab olema funktsionaalne,
väljapaistev ning esteetiliselt ilus
21. sajandi õpikeskkonna väärili-

Jõgeva põhikooli ja raamatukogu nurgakivile said kõik soovijad lisada kellutäie mörti. Ehitaja annab viimast lihvi. Taamal seisavad abivallavanem Mati Kepp, vallavanem
Aare Olgo, põhikooli direktor Triin Lõbu, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning
foto: marge tasur
vallavolikogu esimees Raivo Meitus.
ne hoone,” sõnas Vellevoog.
Jõgeva vallavanema Aare Olgo
hinnangul on põhikool märgiline
tervele vallale. “Tahame, et Jõgeva laste ja noorte haridustee
kulgeks inimsõbralikes ja tänapäevastes tingimustes,” sõnas
Olgo. Vallavanem meenutas,
kui Jõgeval avati nüüdisaegne riigigümnaasium, siis lubas ta vähemalt niisama head
või veelgi paremat põhikooli.
Viis aastat hiljem on unistus

uuest koolimajast reaalsuseks
saamas. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps sõnas,
et praegusest investeeringust
võidavad lapsed ja nende lapsed
veel aastakümneid. “Põhikoolide
õppehoonete kaasajastamine
käib üle kogu Eesti ja tänu sellele
saavad meie lapsed ja noored
parema õppekeskkonna. Mul on
hea meel, et Jõgeva esitas tugeva
projekti ja saame selle abil teha
koolimaja nii mugavamaks kui

ka säästlikumaks,” ütles Reps.
Uue koolimaja valmimiseni
õpivad Jõgeva põhikooli lapsed
kolmes hoones: Piiri tänaval asuvas endises ühisgümnaasiumis,
noortekeskuses, lasteaias Rohutirts ning Jõgeva kunstikooli
klassiruumides. Koolimaja ja
raamatukogu ehituseks kulub
ligi 6,8 miljonit eurot, sellele
lisandub koolihoone sisustus ja
uued köögiseadmed. Koolimaja
ehitamist ja sisustamist toetab

Jõgeva abivallavanem
Mati Kepp:
Põhikooli valmimiseks on läbi
käidud pikk bürokraatia kadalipp. Koostöös projekteerijatega
õnnestus põhikooli projekt seada
paika nii, et ministeeriumid ja
Innove olid asjaga nõus. Nüüd on
tõesti valmimas laste- ja õpetajasõbralik ning innovaatiline kool.
Jõgeva linnavolikogu kiitis põhikooli hoone rekonstrueerimise ja
laiendamise heaks 2014. aasta
aprillis. Toona lubas volikogu
katta omafinantseeringu ning
projekti mitteabikõlblikud kulud
2,1 miljoni euro ulatuses. Koolivõrgu korrastamise toetusmeede
avanes planeeritust oluliselt
hiljem ning otsus toetada Jõgeva põhikooli projekti Euroopa
Liidu tõukefondidest kuni 5
miljoni euroga tehti alles 2017.
aasta juulis. Projekteerimistööde
käigus selgus, et eskiisprojekti
ruumiplaani tuleb muuta, et
arvesse saaksid võetud tuleohutus- ja tervisekaitsenõuded ning
terviseameti ettepanek eraldada
garderoob söögisaalist. Seoses
ruumiplaani muutumise ja suu-

kuni 5 miljoni euro suuruse
kaasfinantseeringuga Euroopa
Regionaalarengu Fond. Veidi
üle kahe miljoni euro on Jõgeva
valla omafinantseering. Linnaraamatukogu ehitamiseks
kuulub üle poole miljoni euro
ning vald ehitab selle omavahenditega. Raamatukogu ehitamise
võimalus nähti ette juba hanke

renemisega kaasnes nii koolihoone kui ka raamatukoguhoone
ehituse kallinemine umbes 8
protsendi võrra, mistõttu oli vajadus suurendada omaosaluse ja
mitteabikõlblike kulude summat.
Uut hanget vald korraldama ei
pidanud, kuna 2017 kehtima
hakanud riigihangete seadus
lubab hankijal sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget
korraldamata, kui hankelepingu
üldist olemust ei muudeta ning
muudatuste väärtus kokku ei
ületa 15 protsenti ehitustööde
hankelepingu algsest maksumusest.
alusdokumentides.
Ehitustöid teostavad OÜ KRC
Ehitus ja AS Tartu Ehitus. Arhitektuuribüroo JVR OÜ poolt projekteeritud hoone valmib 2019.
aasta kevadel. Uutes hoonetes
alustatakse tegevust sama aasta
1. septembril.
MARGE TASUR

Arengu- ja planeeringuosakond kui valla arengumootor
Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Triin Pärsimi sõnul on
kõnealuse osakonna ülesanne
hoida valda nüüdisaegsel kursil.
Praegu on Triin Pärsimi ja mitme
tema alluva jaoks “tuliseimaks”
teemaks valla uue arengukava
ettevalmistamine.
Arengu- ja planeeringuosakonna koosseisus on seitse inimest:
peale juhataja arenduse peaspetsialist Erki Teder, arendusja ettevõtlusspetsialist Reelika
Kivimurd, vallaarhitekt Anne
Örd, hankespetsialist Janis Käär,
GIS- ehk geoinfosüsteemi spetsialist Priit Kalme ja IT-spetsialist
Veigo Mandre.
“Nagu meie osakonna nimi ütleb, peaksime olema arengumootor, mis leiab omavalitsusele uusi
võimalusi ja tõmbab teisi kaasa,”
sõnas Triin Pärsim. “Oleme ka
muus mõttes n-ö majaülene
osakond: meie spetsialistid on
paljudes asjades teiste osakondade inimestele toeks. Kõige
nähtavamalt on seda ehk IT-spetsialist, kelle poole kolleegid abi
saamiseks alatasa pöörduvad.”
Selleks, et olla arengumootor,
on vaja teada, kuhu teel ollakse.
Praegu käibki uue suure valla
ühtse arengukava ettevalmistamine. Valdkondlikud töögrupid
on juba koos käinud, täna saab
teoks ka viimane neljast piirkondlikust arenguseminarist.
Kõigilt kokkusaamistelt laekub
sisendeid arengukavasse. See
peab kinnitatud olema 15. oktoobriks.
“Praegu lähtume kuue senise
omavalitsuse arengukavast, sest
lisaks neljale tervikomavalitsusele liitus uue Jõgeva vallaga ka
väiksemaid piirkondi Puurmani
ja Pajusi vallast,” märkis Triin

Pärsim.
Lisaks arengukavale valmistatakse ette valla üldplaneeringut.
Selle valmimine võib aega võtta
paar aastat, sest selle juurde
kuulub mitmeid protseduure:
kooskõlastamisi, strateegilisi
hindamisi ja avalikustamisi.
Triin Pärsimi sõnul on uue
valla kaart veel üsna võõras
vaadata ning eri piirkonnad on
teatud seisukohast vaadatuna
üsna erinevad. Ent arengukavva
sisendite saamiseks korraldatud
valdkondlikel seminaridel oli
ühisosa Triinu meelest kiire
tulema.
“Õigupoolest oli suur osa
inimesi ühel lainel juba enne
omavalitsuste ühinemist, sest nii
positiivsed kui ka probleemsed
punktid on meil ju üsna sarnased,” sõnas Triin Pärsim.
Nii linnas kui ka maal kummitab näiteks ettevõtluseks sobiva
maa nappus: enamik maatükke
on juba kellegi omanduses või
kellegi kasutada. Nii et ettevõtja
võib küll soovida oma tootmist
laiendada või uut ettevõtet
rajada, aga pahatihti seab maaressurss talle piirid.
Huvitav väljakutse
Teine ettevõtluse arengut takistav tegur on tööjõu puudus.
“Jõgeva vallas kasutab näiteks
mitu ettevõtjat Ukrainast pärit
tööjõudu. Rahul on nii ettevõtjad
kui ka töötajad. Kellel püsiv töösuhe tekkinud, toob ka oma pere
siia. Siis tuleb aga juba mõtlema
hakata, kuidas vald saab ettevõtjat aidata, milliseid teenuseid
tema kaugelt tulnud töötajate
peredele pakkuda. Näiteks peaksid meie haridusasutused olema
valmis kaugelt tulnud lastele

Arengu- ja planeeringuosakonna koosseisu kuuluvad arendus- ja ettevõtlusspetsialist
Reelika Kivimurd, vallaarhitekt Anne Örd, juhataja Triin Pärsim, IT-spetsialist Veigo
Mandre, GIS-spetsialist Priit Kalme, hankespetsialist Janis Käär ja arenduse peaspetFOTO: RIINA MÄGI
sialist Erki Teder.
haridust, sealhulgas alusharidust
andma. See on keeruline, aga
samas huvitav väljakutse,” ütles
Triin Pärsim.
Haridusvaldkonnas on teisigi
muresid ja väljakutseid. Näiteks
koolide tugispetsialistide (logopeed, koolipsühholoog, õpilaste
tugiisik) töö on alarahastatud ja
neisse ametitesse on raske inimesi leida. Sotsiaalvaldkonnas
pakub mõtlemisainet erivajadustega inimeste arvu kasv.
“Kellel tervis korras, neil on
lihtsam liikuda sinna, kus suuremad palgad ja paremad võimalused. Need, keda Tallinnas
ja Soomes ei oodata, jäävad aga
väikestesse kohtadesse. Ja nen-

dega tuleb tegelda, st meie head
sotsiaalteenused tuleb veel paremaks saada,” tõdes Triin Pärsim.
Tema sõnul on väikesed vallad
uude suurde valda kaasa võtnud
oma väärtused: head haridusasutused, tublid kultuuritegijad,
kohaliku toidu propageerijad
jne. Nüüd on vaja tarkust, et eri
piirkonnad kenasti koos toimima
saada.
Triinu meelest aitaks üheskoos
kiiremini edasi minna see, kui
vallavolikogu ja selle komisjonide liikmed ning vallavalitsuse
ametnikud valla eri piirkondi paremini tundma õpiksid: saaksid
teada, kus üks või teine objekt
asub, mis seisus see on, mida

ühes või teises paigas teoks teha
soovitakse, kes on eestvedajad
jne.
“Öeldakse küll, et aeg teeb
oma töö, aga antud juhul on
vaja protsessi kiirendada. Mõned
volikogu komisjonid on, tõsi küll,
juba väljasõiduistungeid teinud,”
sõnas Triin Pärsim.
Miinus plussiks
Tema sõnul on strateegilise
planeerimise uueks paradigmaks kestlik kahanemine. See
tähendab kohanemist kahaneva
ja vananeva elanikkonnaga üha
enam linnastuvas piirkonnas,
mille majanduslik konkurentsi-

võime vajab tugevdamist.
“Arengukava tegemise juures
on hästi näha, et on tegureid,
mille vastu ei saa, näiteks demograafilised suundumused,
madal palgatase, vilets eluasemefond. Ent ikkagi tuleb mõelda,
kuidas need tegurid ära nullida,
nende miinust vähendada või
miinus koguni plussiks keerata,”
ütles Triin Pärsim.
Ta tunneb heameelt selle üle,
et Jõgeva vallas käivitus kaasava
eelarve protsess. Eelarve kaasava
osa kulutamiseks laekus päris
palju ettepanekuid ja ka hääletamine on olnud päris aktiivne.
Kel arvamus veel välja ütlemata,
saab seda teha 20. maini.
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja on palju mõtisklenud
ka Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse ning Kuremaa lossi
tuleviku üle.
“Kui arenguplaane süstematiseerida, saaks turismi- ja arenduskeskusest tugeva organisatsiooni, mis veaks käsikäes meie
osakonnaga turismi arengut
kogu vallas, mitte ainult Kuremaa piirkonnas,” arvas Triin
Pärsim.
Tema sõnul on arengu- ja
planeeringuosakonna inimestest
moodustunud hea meeskond.
Selle tekkimisele aitas kaasa asjaolu, et enamikuga oli juhataja
oma eelmistes ametites kokku
puutunud, samuti see, et kõik
spetsialistid on head suhtlejad
ega pelga oma arvamust välja
öelda. “Jõgevamaa arendus- ja
ettevõtluskeskus ning Jõgevamaa koostöökoda on kaasanud
meid ka maakondlike arengudokumentide koostamise protsessi.
Anname sinna hea meelega oma
panuse,” kinnitas Triin Pärsim.
RIINA MÄGI
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Südamekuu sportlik mängudeõhtu
Neljapäeva, 26. aprilli õhtupoolikul kogunesid Jõgeva
lasteaia Rohutirts lapsed koos
peredega lasteaia õuealale, et
üheskoos osa saada perespordiüritusest.
Ürituse eesmärgiks oli tuua
pered välja aktiivselt liikuma ja
ühiselt kvaliteetaega veetma.
Lasteaia tervisemeeskonna
eestvedamisel valmistati ette
mängud, mis olid jõukohased nii
noorematele kui ka vanematele
lastele.
Mängudeõhtu algas liikumisõpetaja juhendamisel soojendusvõimlemisega. Pärast hoogsat
“Lõvilugu” jätkati tegevusi nummerdatud mängupesades. Kõikidel osalejatel tuli läbida kuus
mängupesa, kus viisid tegevust
läbi kogemustega lasteaiaõpetajad. Abiks olid kaks Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilast.
Suurt elevust ja lusti tekitas
mäng langevarjuga. Langevar-

just kinni hoides tuli koos meeskonnaga pallimere palle õhku
visata. Mäng loeti lõppenuks,
kui kõik pallid olid langevarju
pealt maha kukkunud.
Sabapalli viskel üle nööri
mängis vingerpussi tuul. Ühes
pesas pandi mänguliselt “kartul” maha. “Banaanikullis” tuli
jalgadele valu anda. Eriti tuliseks
mänguks osutus “Hobuste jalgpall”. Üheskoos tuletati meelde
ka vanavanemate aegset “Hobusemängu”.
Lasteaia tervisemeeskond
loodab, et toimunud sportlik
mängudeõhtu oli peredele innustuseks, et edaspidigi koos sportlikult aega veeta. Tagasisidena
jäi kõlama mitme lapsevanema
positiivne suhtumine: “Järgmisel
aastal uuesti!”
Tänan kõiki osalejaid!
TIIA VESKI,
Rohutirtsu lasteaia
liikumisõpetaja

Torma koolis toimus jüriööjooks
Reedel, 30. aprillil, toimus
Torma kooli traditsiooniline
jüriööjooks, millel osalesid 4.–9.
klassi võistkonnad. Jooksu korraldatakse igal aastal jüriöö
ülestõusu aastapäeva tähistamiseks. Algselt jooksid lapsed enda
valmistatud tõrvikutega, kuid
nüüd joostakse juba teatepulkadega, et oleks ohutum.
Jooksjatele tulid kaasa elama
klassikaaslased, nooremad koolikaaslased ja lapsevanemad. 9.

Torma kool jõudis üleriigilises
võistlussarjas esikolmikusse

Suurt elevust ja lusti tekitas mäng langevarjuga.
					
FOTO: ERAKOGU

Noortevolikogu sai esimest korda kokku
Aprillis toimusid Jõgeva valla
noortevolikogu valimised. 3.
mail said noortevolikogu liikmed
Jõgeva vallavalitsuse saalis esimest korda kokku. Noori tervitasid Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus ja vallavolikogu
teine aseesimees, haridus- ja
noorsootöökomisjoni esimees
Kristian Vaarpuu.
Noortevolikogu valimiste
koordinaator Ehtel Valk ja vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas kutsusid noori
üles arvamust avaldama, millised võiksid olla vastse volikogu
esimesed ettevõtmised. Kaire
Sakjas märkis, et kui Jõgeva
vallavolikogu hakkab tulevikus
arutama noori puudutavaid

teemasid, siis kutsutakse kindlasti kokku ka noortevolikogu ja
küsitakse nende arvamust. Kui
valitud noorteesindajatel huvi
on, saab neile korraldada ka
näost näkku kohtumisi volikogu
ja valitsuse liikmete ning vallavalitsuse ametnikega.
Kindlasti hakatakse korraldama ka sündmusi, näiteks
laagreid, koolitusi ja kohtumisi
teiste noortevolikogudega. Teretulnud oleks ka osaluskohvikute
korraldamine.
Noortevolikogu järgmine kokkusaamine otsustati korraldada
24. mail. Siis valitakse uudsele
organile ka esimees ja aseesimees.
RIINA MÄGI

fessionaalsetelt lapsehoidjatelt.
Sellist võimalust pakub ka Metsatareke – lapsehoiuteenust nii
tavalastele kui ka raske ja sügava
puudega lastele. Lapsehoius on
võimalik olla nii pikemaajaliselt
(ööpäevaringselt) kui ka mõne
tunni kaupa. Ühe lapsehoidja
hoole all on korraga kuni neli
last. Last arendatakse läbi mängu
ja igapäevaste toimetuste.
Raske ja sügava puudega lastele pakume Sihtasutuse Perekodu
(www.perekodu.eu) koostööpartnerina Jõgeva maakonnas lapsehoiuteenust alates 2016. aastast.
Teenus võimaldab puudega laste
vanematel käia tööl ja puhata

ning jõuti otsusele, et vana ja uue
võrdlemise momenti tekitama
ei hakata, vaid jäädvustatakse
lihtsalt tänane olukord.
Neljas külas peaks Tegelmanni sõnul praegu olema umbes
60–70 majapidamist. Näitusele
tahetakse panna umbes 40 talu
fotod.
“Kõigis taludes ei elata aastaringselt, mõni talu võib ka päris
tühi olla. Ning kõik talud ei soovi
võib-olla ka projektis osaleda,”
sõnas Arne Tegelmann. “Ka see
on inimeste vaba valik, kas jääda
koos oma koduga fotole või lasta
pildistada vaid hooneid.”
Talusid kutsuti jäädvustama
fotograaf Liina Laurikainen. Esimese pildistamisringi tegi ta ära

finaalis kolmanda koha.
“Tähelepanu, start!” võistlussarjas osalevad 2.–5. klassi õpilased: igast klassist kolm tüdrukut
ja kolm poissi. Minule oli see
viimane võimalus sarjas osaleda,
sest järgmisel aastal olen juba
kuuendas klassis. Ent loodan,
et ka järgmisel hooajal võitleb
Torma põhikool välja auväärse
koha esikolmikus.
KAISA KÕRE,
C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli 5. klassist

Kavas:
100 m jooks; kaugushüpe; kuulitõuge.
Vanuseklassid:
kuni 17-a noored; mehed, naised; veteranid (50+).
Osa võivad võtta Jõgeva vallas alaliselt elavad või töötavad
inimesed ja valla koolides õppivad noored.
Vaimastvere Spordiklubi Illi, vaino@vaimastverepk.edu.ee

Naiskodukaitse Torma jaoskond
sai kümneaastaseks
Noortevolikogu liikmeid tervitab Jõgeva vallavolikogu
FOTO: RIINA MÄGI
teine aseesimees Kristian Vaarpuu.

suurest hoolduskoormusest ka
väljaspool tööaega. Tegemist on
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatava teenusega, mille
puhul vanem peab ise maksma
vaid toiduraha. Teiste laste puhul
tuleb teenuse eest maksta vanematel endil või pöörduda toetuse
saamiseks kohaliku omavalitsuse
sotsiaalosakonda.
Suvel on plaanis korraldada
raske ja sügava puudega lastele
loovuslaager. Vahetuse pikkus
on viis päeva. Lastega tegelevad
muusika-, kunsti- jt terapeudid.
Kui lapsele ööbimine võõras kohas ei sobi, on laagrisse võimalik
käia ka iga päev kodust. Laagris

osalemise soovist tuleks teada
anda Jõgeva valla sotsiaalosakonda või Siimusti lastekodusse
Metsatareke. Küsimuste korral
võtke julgesti ühendust!
Selleks, et pakkuda oma lastele hellust, hoolivust ja armastust,
peavad meie endi vajadused
olema rahuldatud ja patareid
laetud. Armsad lapsevanemad,
andke endale see võimalus ja
kasutage lapsehoiuteenust Metsatarekeses!
IMBI IVASK,
Siimusti lastekodu
Metsatareke direktor

Nelja küla juubelikingitus Eestile
Toovere, Varbevere, Imukvere
ja Ronivere küla (kõik asuvad
endise Palamuse valla maadel)
tähistavad Eesti Vabariigi tänavust juubeliaastat sellega, et
korraldavad näituse fotodest,
millele jäädvustatud nelja küla
talud. Näitus, mis avatakse 17.
juunil Imukveres Lilleaasa talus,
kannab pealkirja “Talud raami!”
ja see on nelja küla kogukonna
kingitus juubelit tähistavale Eesti
Vabariigile.
Projekti “Talud raami!” eestvedajaks on MTÜ Look, mida juhib
Arne Tegelmann, külades aitasid
kontakte leida Annika Paavel,
Ivo Kiis ja Kristi Neare. Arne
Tegelmanni sõnul arutati projekt
eelnevalt külade rahvaga läbi

Torma kooli õpilased on olnud
edukad Eesti Koolispordi Liidu võistlussarjas “Tähelepanu,
start!”. Paides toimunud poolfinaalis 13 võistkonna hulgas saavutatud teine koht tagas meile
finaalikoha. Finaalvõistlustelt
tuli aga kolmas koht. Võistluspäev oli pikk ja kurnav, kuid
esikolmikusse pääsemine oli
meile vääriliseks tasuks tehtud
pingutuste eest. Finaalis kolmandaks tulles kordasime oma
mullust tulemust: ka siis saime

Jõgeva valla spordipäev
19. mail kell 11 Vaimastvere areenal

Metsatareke pakub lapsehoiuteenust
Siimusti lastekodu Metsatareke (www.metsatareke.edu.ee) on
varsti 25 aastat pakkunud kodu,
hoolt ja armastust abivajavatele
lastele. Sellest aastast töötame
perekoduna. Meil on kolm peret,
mis pakuvad lastele võimalikult
peresarnast elu koos vanemate
ja õdede-vendadega.
Igas peres kerkib aeg-ajalt
üles vajadus jätta lapsed mingiks
ajaks kellegi teise hoolde, on siis
põhjuseks kiired ajad tööl, komandeering, haigus või lihtsalt
vajadus lõõgastuda ja puhata. On
hea, kui on olemas lähedased,
kes aitavad. Kui seda võimalust
aga pole, saab abi paluda pro-

klassiga jooksis kaasa ka klassijuhataja. 9. klass tuli ka tänavuse
jooksu võitjaks, korrates nii oma
kahe varasema aasta saavutust.
8. klassis olles püstitas see seltskond ka rajarekordi.
Kõik jooksu lõpetanud said endale väikese meene ja hea tuju,
sest ilm oli suurepärane.
TEELE OLGO,
C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli 9. klassi õpilane

12. ja 13. mail. Ent kui Toovere,
Varbevere, Imukvere ja Ronivere
külas leidub veel kedagi, kes
näituseprojektis osaleda soovib,
aga kelleni info esimesest pildistamistuurist ei jõudnud, tuleks
tal Arne Tegelmanniga telefonil
514 8723 ühendust võtta. Ning
mida rutem, seda parem, sest
fotograaf tahaks maikuu jooksul
kogu pildimaterjali kätte saada.
“Soovitav oleks, et taluinimesed ise ka pildile tuleksid, aga
kui sellist soovi pole, võib lasta
jäädvustada vaid hooneid,” selgitas Arne Tegelmann.
Näituse avamise päeval toimub Lilleaasa talus simman
ansambliga Lõõtsavägilased.
A3 formaadis KAPA-plaadile

trükitud näitusefotod saavad
talude elanikud aga lõpuks endale. Foto jääb neile meenutama Eesti juubeliaastat. Näituse
korraldamist toetavad Jõgeva
vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.
Rahataotlus on esitatud ka Kohaliku omaalgatuse programmi.
“Tahame projektiga “Talud
raami!” näidata, et elu on võimalik ka väljaspool suuri linnu.
Väikestes küladeski tõuseb talumajade korstnatest suitsu ning
inimesed tegutsevad ja toimetavad,” ütles Arne Tegelmann.
JVT

Naiskodukaitse Torma jaoskond tähistas 21. aprillil Torma
rahvamajas peetud kontsertaktusega oma kümnendat sünnipäeva.
Naiskodukaitse Torma jaoskond moodustati Kaitseliidu Torma Üksikkompanii vastutusalale
19. aprillil 2008. a. Esimeseks
esinaiseks sai Kadri Kommer,
hiljem on seda ametit pidanud
Jaana Sepper ja Käty Kakko.
Praegu juhib jaoskonda Katrin
Luhamäe.
Hetkel on jaoskonnas 18 liiget,
kelle kohta võib öelda: nad on
väga erinevad, ent samas ühtehoidvad.
“Peale väga suure tänu pole
mul teile midagi anda, kuid
ma loodan, et see, mida me
üheskoos teeme, muudab meie
maailma paremaks paigaks. Te
kõik olete omakasupüüdmatud,
suure südame ja lahtiste kätega.
Teiega läheks luurele küll,” ütles
Katrin Luhamäe oma jaoskonna
naistele. Peale nende olid kontsert-aktusele kutsutud jaoskonna
toetajad-sponsorid, pereliikmed,
esinejad ja muud külalised.
Jaoskond tänas oma aktiivsemaid liikmeid – Triin Pärsimit,
Nele Tõnissood, Jaana Sepperit, Kätlin Ridalit (tema sai ka
Kaitseliidu tänukirja), Katrin
Luhamäed ja Külli Vikatit, tuues
välja nende teened jaoskonna
tegemistes.
Torma jaoskonna naiste algatusel on käima lükatud nii mõnigi iga-aastaseks ettevõtmiseks
kujunenud üritus – piirkondlik
või maakondlik. Näiteks 2011.
aastast on korraldatud isadepäeva, kuhu on oodatud kogu Jõgevamaa pered. Koostöös kohaliku
noorsootöötajaga korraldati aga
2010. a Peipsi-äärsete valdade

noorte moeetendus. Viimastel
aastatel on jaoskond viinud läbi
infopäevi kohalikel laatadel ja
heategevuslikku loteriid Jakobsoni talupäeval Vaiatus ning tutvustanud organisatsiooni Mustvee linna päevadel. Jaoskonna
sisestest traditsioonidest võib
märkida vastlapäeva tähistamist
peredega Sadalas, iga-aastase
nn motivatsiooniürituse korraldamist. Loomulikult osaletakse
üleriigilistel õppustel, nagu
Siil, Torm jne, maakondlikul ja
üleriigilisel Võidupüha paraadil
ning ollakse abiks kaitseväe
üritustel.
Tänukirja ja meenega peeti
meeles jaoskonna toetajaid:
Torma Üksikkompaniid, OÜ-sid
Rauduks, Sadala Agro, Dawel ja
Marimarta, Torma puhkpilliorkestrit, Torma Põllumajandusosaühingut, Vaiatu Küla Seltsi,
Torma spordihoonet, Mustvee
päästekomandot, Politsei- ja
piirivalveametit, Jõgeva vallavalitsust, Liivi Väitsa, Andrus
Väitsa, Harri Luhta ja jaoskonna
auliiget Imbi Paju. Tänu avaldati
ka kaasadele, vanematele ja lastele, kes on pidanud hakkama
saama kogu selle aja, mil meid
kodus ei ole.
Kontsert-aktusel esitas kodutütar Anna-Mai Sepper Eesti Vabariigi hümni, teda saatis Torma
puhkpilliorkester Kristi Talistu
juhatusel. Esines ka segakoor
Sõbrahing Mare Talve juhatusel.
Kontsert-aktust juhtisid ema
ja tütar: Kätlin ja Hanna. Üks
neist on naiskodukaitsja, teine
kodutütar. Nagu näha, hoolivad
Torma jaoskonna naiskodukaitsjad oma järelkasvust: nende laste
hulgas on nii kodutütreid kui ka
noorkotkaid.
KÜLLI VIKAT
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Johannes Võsu, esimene linnavanem
Jõgevale linnaõiguste andmise
80. aastapäeva tähistatakse sel
kuul terve rea sündmustega.
Üks neist on laupäeval, 26.
mail kultuurikeskuse ümbruses
peetav Jõgevamaa kevadlaat.
Laada kultuuriprogrammi ohjab
Jõgeva Linna Teatri lavastaja ja
näitleja Janek Varblas. Tõsi, ta ei
astu rahva ette iseendana, vaid
Jõgeva kunagise linnavanema
Johannes Võsuna. Pidustuste
eel on Jõgeva kandi rahval ehk
huvitav tema kohta üht-teist
teada saada.
Kümme aastat tagasi Jõgeva
linnavalitsuse poolt üllitatud
raamatust “Jõgeva linna lugu”
(toimetaja Merike Kask) võib
lugeda, et Johannes Võsu oli
sündinud 8. augustil (Vikipeedia andmetel 6. augustil) 1887
Võrumaal Valgjärve vallas põllupidajatest vanemate peres. 1916.
aastal (Vikipeedia andmetel
1919. a) asutas ta Jõgevale riidevärvimis- ja –vanutamistöökoja.
Algul asus see Pedja jõe ääres,
hiljem kolis Võsu selle ümber
Kesk tänavale, oma uue elamu
kõrvale rajatud hoonesse, kuhu
asutas 1932 ka avaliku sauna.
Johannes Võsu kahekorruselist
eramut, mis valmis 1927 ja mille
peasissekäiku kaunistasid sambad, peeti aastakümneid Jõgeva
ilusaimaks majaks. Nõukogude
ajal paiknes seal haigla. Kui
raviasutus välja kolis, jäi hoone
tühjaks, sai hiljem kahes tulekah-

jus kannatada ning lammutati.
Johannes Võsu oli tegev Jõgeva
haridusseltsis, spordiseltsis (seal
oli ta esimees) ja tuletõrjeseltsis
(oli peamehe abi ning hiljem
Jõgeva alevi kompanii pealik).
1934. a jaanuaris valiti Võsu
üksikkandidaadina Jõgeva alevi
volikokku. Sama aasta veebruaris sai ta alevivanema abiks,
ent määrati juba märtsis ametist
tagandatud alevivanema kohusetäitjaks. 19. aprillil 1934 valiti
ta ametlikult alevivanemaks.
Kui Jõgeva 1. mail 1938 linnaks
nimetati, sai Johannes Võsust linnavanem ehk praeguses mõistes
linnapea. Sellesse ametisse jäi ta
10. juulini 1940. Saksa okupatsiooni ajal naasis ta lühikeseks
ajaks (25. juulist 1941 kuni 7.
jaanuarini 1942) linnavanema
ametisse, pärast sõda kolis ta aga
Jõgevalt ära sugulase juurde ja
suri 3. mail 1948 ehk siis enamvähem täpselt 70 aastat tagasi
Põlva vallas.
Mõnda ka Jõgeva esimese linnavanema eraelust. Abielus oli ta
kaks korda: 1916. aastal abiellus
ta Lucie-Johanna Rooksiga (sünd
1898), 1936. Aastal Magda Kolliga (sünd 1915). Esimesest abielust sündis tütar Leida (1921) ja
teisest tütar Kaja (1941). Esimene
abielu lahutati.
Võsust kui ärimehest kirjutab
kodu-uurija Ülo Pärn raamatus
“Ettevõtete ja asutuste Jõgeva”,
et tal tuli järjekindlalt hoolt kan-

da riidevärvimisteenust vajavate
klientide säilitamise ja juurde
leidmise eest, sest Palamusel tegutsev suur ja tunnustatud Drawneeki värvimistöökoda pakkus
talle tugevat konkurentsi. Oma
teenuse headuse tõestamiseks
osales Võsu põllumajandusnäitustel, kust võitis vanutatud,
värvitud ja pressitud kangaste
jm eest mitmesuguseid auhindu.
Võsu kui linnavanema kohta
on trükkinud ära toreda killu
Postimehe 1938. aasta 23. oktoobri number (tsitaat on võetud
Ülo Pärna raamatust “Iseäralikke
lugusid ja juhtumeid Jõgeva vanemas ajaloos 1876–1946”):
“Ei puudu Jõgevalgi populaarsed mehed. Linnavanem Võsu,
läbi ja läbi karske mees, on juhtiv
mitte üksi raekojas, vaid ka tuletõrjes, spordiseltsis ja mujalgi.
On hoogne ja kergesti vaimustuv
tegelane, kes varsti patsutab
oma kämblaga teisele õlale, tähendades: “vot, vot, see on alles
täitsamehe jutt.””
Johannes Võsu endagi sulest
on lehelugusid ilmunud. 1940.
aasta 2. juunil ehk veidi enne
Eesti esimese iseseisvusaja lõppu
avaldas ajaleht Uus Eesti Võsu
kirjutise “Jõgevale laiemat arenemisruumi”. Selles oli öeldud:
“Jõgeval ei ole looduslikke eeldusi areneda suvitus- ega turismilinnaks. Ent Jõgeva ei tarvitse
kadestada suvitajate arvel arenevaid väikelinnu, sest viljakandev

ja laialdane tagamaa muudab
niikuinii Jõgeva elutuike kiireks
ja võimsaks. Tänu raudteele ja
omnibuseliinidele on Jõgeval kiire
ja lihtis ühendus välismaailmaga
ning soodsad võimalused jõuka
tagamaa varustamiseks kaupadega kui ka oma ümbruskonna
põllumajandusliku produktsiooni
realiseerimiseks.
Erilise hoo sai Jõgeva areng
omariikluse saavutamise järele.
Nüüd ei ole ta enam tühipaljas
peatuskoht Tartu-Tapa raudteel,
vaid elujõuline majanduselu
keskus. Järjest enam tekib uusi
ehitusi, järjest laienevad juba
asutatud ettevõtted. Ka on pidevalt suurenenud Jõgeva elanike
arv. Ei ole ette näha peatusi sellel
arenemisteel.
Ainsa pidurdava põhjusena
ruumilises laienemises on linna
administratiivpiiride kitsus. Jõgeva tahaks näha, et tema parema
tuleviku pärast vähemalt Jõgeva
mõisa maad kuuluksid linna administratiivpiiridesse.
Linnavalitsus on täie innuga
püüdnud tõsta Jõgeva heakorda.
Lähema tulevikukavatsusena tahetakse linna elutuiksoon – Suur
tänav – muuta liiklemishõlpsamaks selle asfalteerimisega,
milleks maavalitsus juba eeltöid
teinud.
Ja Jõgeva suur elujõud vallutab
kord kõik takistused oma arenemisteel.”
JVT

Jõgeva esimene linnavanem oli Johannes Võsu. Linna
sünnipäeval kehastab teda Janek Varblas.
FOTO: RAAMATUST “JÕGEVA LINNA LUGU”

Palamuse piirkonnas saab teoks rahvakultuuri nädal
21.–27. maini saab Palamuse
piirkonna külades Eesti Vabariigi
100. aastapäeva tähistamiseks
teoks rahvakultuuri nädal. Selleks, et viia kultuuri ka keskusest
väljapoole, külastavad piirkonna
kollektiivid neljal päeval väiksemaid külasid. Esmaspäeval,
21. mail ollakse Luual, uue
õppehoone ees, kus esinevad segakoor Kuus Õuna, seenioridest
seltskonnatantsijad ja Palamuse
neidude bänd Vooluallikas. Veel
saab osa võtta meisterdamise
õpitoast ja proovida läbida 100
kilomeetrit velotrenažööril. Avatud on ka väike kohvik, seega
võib kaasa võtta veidi sularaha.
Vihmase ilma korral toimub üritus Luua klubis.
Teisipäeval ootame kõiki Vaidaverre, kus perekond Kullide
õuel löövad tantsu noorte tantsurühm Peapööritajad ja memmede rühm Paunvere Maali ning
laulavad Palamuse ja Kaarepere
naislauljad.
Kolmapäeval, 23. mail esinevad Kaarepere rahvamaja
ees naisrühm Sirtsuline, noortebänd Šahh Matt, Kaarepere
kapell ja Kaarepere tantsurühm
Tantsulust.
Neljapäeval toimub üritus
Varbevere peopesas ehk endises
klubihoones ning seal osalevad segarühm Paunvere Tootsid-Teeled, Palamuse Kultuuri
vokaalansamblid ja Palamuse

line-tantsijad. Lisategevusi pakub Varbevere külade selts. Programmi algus külades on kell 19.
Palamuse Kultuur koos kollektiividega kutsub inimesi üles
osalema ka 27. mail Palamuse
laululaval toimuval kontserdil,
kohvikutepäeval ja leivaküpsetamise konkursil. Kõik tublid
leivaküpsetajad saavad tuua oma
küpsetise pühapäeval Palamuse
rahvamajja, kus žürii ka parimatele auhindu jagab. Konkursil
osalemiseks tuleb ennast registreerida, lisainfot saab Lealt (524
7640) või Ehtelilt (5306 0460).
Laupäeval, 26. mail esietendub Palamusel Rehe-Möldre
hoovis Palamuse amatöörteatri
lavastus “Hirmuöö”. Palamuse
vesiveskis on aga 26. ja 27. mail
avatud Eesti päritolu vanade
asjade näitus ja mänguasjade
näitus läbi 100 aasta. Näitusele
asjade toomise kohta annab
lisainfot Lea Isotamm.
Pühapäeval 27. mail kell 14
algab Palamuse laululaval kontsert, kus osalevad taas Palamuse kollektiivid ja Palamuse
gümnaasiumi tantsurühmad.
Ootame kõiki avama väikest
kodukohvikut laululava pargis.
Õhtul kell 21 on etendus ReheMöldre hoovis. Veedame koos
toreda nädala ja tähistame Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva!
EHTEL VALK,
Palamuse Kultuuri juhataja

Palamuse Kultuuri
EV100-le pühendatud
rahvakultuuri nädal

17. mai 2018

BETTI ALVERI MUUSEUM
Muuseumiöö “ÖÖS ON PIDU” 19. mail
kell 18.30– 19.00 Betti Alveri püsiekspositsiooni giidituur
kell 19. 00–20.25 Tuule Kanni ja Mirjam Parve kontsert
kell 20.30–21.00 Alo Mattiiseni püsiekspositsiooni giidituur
kell 21.00 kevadine jalutuskäik Jõgeval Betti Alveri luuleridade
jälgedes
Tasuta!
19. mail kell 12 Salme Gussi õmmeldud rõivaste näituse avamine
See näitus toob muuseumi 1940.–1950. aastate Jõgeva meeleolu.
Pääs näitusele muuseumi piletiga (1,5/ 2 €)
Muuseum avatud T–R 10–17 ja L 10–14














Kuremaa loss kutsub külla

PIDULIK AVAMINE 24. MAIL 20.00
ÖÖRAAMATUKOGU AJAL
OSTUSOOVI KORRAL
PÖÖRDUDA
AKVARELLIGALERIISSE
KALA

Kurema lossil on seminaride, konverentside ja erinevate tähtpäevade läbiviimiseks pakkuda kaks erineva suurusega saali.
Looduslikult ja ajalooliselt kaunis ümbrus ning mõisamiljöö
moodustavad parima tulemuse saavutamiseks sobiva tausta.
















JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU
LUGEMISSAALIS
24. MAIST–2. AUGUSTINI
AKVARELLINÄITUS
“JÕGEVA LINNA AKVARELL 5x5”
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Suur saal mahutab olenevalt paigutusest kuni 90 inimest.
Väiksematele rühmadele pakume peeglisaali. Kõigis saalides levib
traadita internet (WIFI).
Võimalus tellida kohvipause, lõuna- ja õhtusööke.
Info: 502 7541, tiina@kuremaaloss.ee
Kuremaa lossis on E–R kella 10–15 (kokkuleppel ka muul ajal)
avatud käsitöökaubamaja. Lossi külastused juunist augustini,
kokkuleppel koos giidiga.
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Sündmused
Jõgeva vallas
17.05 kell 14
19.05 kell 18.30
19.05 kell 22
		
20.05 kell 10
25.05 kell 13
		
		
25.05 kell 18
		
26.05 kell 10
03.06 kell 18

Jõgeva vallavolikogu istung
muuseumiöö Betti Alveri muuseumis
muuseumiöö Paduvere talumuuseumi
tenniseväljakul öine tenniseturniir
Jakobsoni talupäev Vaiatu pargis
kirjandusliku omaloomingukonkursi „Betti Alveri
jälgedes 2018“ pidulik lõpetamine Betti Alveri
muuseumis
Jõgeva linn 80, rongkäik, pikalauapidu,
noortepidu ja ansambli Traffic kontsert
Jõgeva linna 80. sünnipäev ja kevadlaat
maakonna laulupidu Kassinurmes   

KOOLID, LASTEAIAD
17.05 		
Sadala kooli sinilillepidu
18.05 		
Martin Algus Sadala koolis
17.05 kell 16.30 Jõgeva piirkonna lasteaedade eesti lastekirjanduse
		
teemaline murupidu Siimusti lasteaia muruplatsil
25.05 kell 17
koolisaatmispidu Siimusti lasteaias
23.05 		
kooliolümpia Jõgeva põhikoolis
29.05 		
viimane koolikell Jõgeva põhikooli lõpetajatele
31.05 kell 18
Siimusti lasteaed-algkooli direktori vastuvõtt
		
tublimatele õpilastele ja nende vanematele
31.05–01.06
Jõgeva põhikooli pädevuslaager Udu talus
05.06 		
Sadala kooli õppekäik Räpina paberivabrikusse
07.06 kell 18
6. klassi lõpupidu Siimusti algkoolis
08.06 		
lasteaia koolisaatmispidu Sadala kooli saalis
TEATER, KINO, MUUSIKA
17.05 kell 17.30 kooliteatri Liblikapüüdja teatriõhtu
		
Jõgeva kultuurikeskuses
19.05 kell 14
Palamuse laulustuudio kevadkontsert
		
Kaarepere rahvamajas
21.05 kell 19
EV100 üritus Luua Metsanduskooli
		
õppehoone ees
22.05 kell 19
EV100 üritus Vaidaveres perekond Kullide õuel
23.05 kell 19
EV100 üritus Kaarepere rahvamaja ees
23.05 kell 19
Jõgeva kammerkoori kontsert „Laula kuni elad“
		
Laisholmi pubis
23.05 kell 18
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
24.05 kell 19
EV100 üritus Varbevere „peopesas“ ehk
		
endises klubihoones
26.–27.05 kell 21 suvelavastus „Hirmuöö“ Palamusel
		
Rehe-Möldre hoovis
27.05 kell 14
EV100 kontsert Palamuse laululaval
04.–07.06 kell 21 suvelavastus „Hirmuöö“ Rehe-Möldre hoovis
15.06 kell 21
ühislaulmine ja tantsimine „Oh, keeruta, lennuta!“
		
Jõgeva kultuurikeskuse ees
		
Hea Linna Vaimu juures
04.07 kell 19
kriminaaldraama „Äratõmbetuul“ Jõgeva
		 kultuurikeskuses
SPORT
07.06; 09.06
23.06 kell 14
		
18.07 		
		
28.07		

Jõgevamaa suvemängud
Paunvere Rammumees Palamuse rahvamaja
parklas
August Koni mälestusvõistlus kergejõustikus
Palamuse staadionil
Lauri Ausi mälestusvõistlus jalgrattasõidus Luual

EAKAD
30.05 kell 12
Jõgeva linna seenioride kevadpidu
31.05 kell 11–14 nutiakadeemia Jõgeva linnaraamatukogus.
		 Registreeri: www.nutiakadeemia.ee
09.06 kell 16
Jõgevamaa memme-taadi kevadpidu
		
„Nii hea on olla siin“
NÄITUSED
24.05–02.08
		
		
24.05–06.07
		
		
24.05–06.07
		
10.05–03.06
		
03.05–29.06
		
10.05–03.06
		
10.05–23.05
		
30.04–23.05
		

akvarellinäitus „Jõgeva linna akvarell 5X5“.
Pidulik avamine 24. mail kell 20 Jõgeva
linnaraamatukogus
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi
näitus „Ajalooline Palamuse“ Jõgeva
linnaraamatukogus
Gunnar Vasemägi näitus „Must on valge“
Jõgeva linnaraamatukogus
Jõgeva kunstikooli kevadnäitus
Jõgeva spordihoones Virtus
kunstistuudio „Suvi“ õpilaste maalinäitus
Jõgeva kultuurikeskuses
Jõgeva kunstikooli kevadnäitus Jõgeva
spordihoones Virtus
Nukitsamehe lasteaia Kusti rühma laste tööde
näitus Jõgeva linnaraamatukogus
Kersti Kohtla akvarellinäitus
Jõgeva linnaraamatukogus

KOGUDUSED
19.05 kell 13 lõunakontsert lauludega EELK Jõgeva koguduses.
Lea Gabral (sopran) ja Külli Erikson (orel). Kavas: Gabral, Vahuri,
rahvaviisid.
20.05 kell 13 I nelipüha teenistus Laiuse koguduses
20.05 kell 11 I nelipüha teenistus EELK Jõgeva koguduses
26.05 kell 13 kontsert “Hoia Jumal Eestit” Laiuse koguduses
27.05 kell 11 oikumeeniline jumalateenistus Jõgeva kultuurikeskuses
03.06, 10.06 kell 13 teenistused Laiuse koguduses
03.06, 10.06 kell 11 teenistused EELK Jõgeva koguduses
23.06 kell 14 kalmistupüha Laiuse kalmistu kabelis
23.06 kell 12 Jõgeva koguduse kalmistupüha Siimusti kalmistul

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Ella Johanna Jukkum
Georg Teras
Aleks Soome

09.04.2018
25.04.2018
03.05.2018

9. juunil 2018 toimub Kuremaa mõisapargis maakondlik seenioride kevadpidu „NII HEA ON OLLA SIIN…“ ja EHE
EESTIMAA käsitöölaat –
sündmus on pühendatud EV100le
• Käsitöölaat asetseb lossi ees mõisapargi rohealal;
• käsitöölaadale ootame eheda käsitöö ja maitsva eesti toiduga kauplejaid. Laadale registreerimine kuni 18.05.2018 tiina@
kuremaaloss.ee;
• kohtadele paigutamine laupäeval, 9. juuni hommikul kell
8.00–10.00;
• avatud kella 10.00–19.00;
• korraldajad ei väljasta toole ja laudu;
• kohamaks 3 eurot sisaldab kohta kuni 4 m;
• kohamaks 5 eurot sisaldab kohta üle 4 meetri;
• palume ühe teie valitud ehte või eseme annetada
loteriisse (vabatahtlik).
Meeldivat koostööd ja head ettepanekud on oodatud uue jätkusuutliku traditsiooni toimimiseks.

Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kell 8.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja
toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.

17. mai 2018

Paduvere muuseumiöö tennisega
Muuseumiööl korraldab Paduvere talumuuseum öise tenniseturniiri. Turniiril osalejatel palutakse registreeruda ja kohale
tulla Paduvere talumuuseumi tenniseväljakule 19. mai õhtul
kell 22.00. Vastavalt osavõtjate arvule selgub võistlussüsteem.
Turniiri orienteeruv kestvusaeg on kolm tundi.
Õhtutundidel on külastajatele avatud ka talumuuseumi uksed.
Korraldajaks Paduvere Talumuuseumi Selts

XII ööraamatukogu “Öö on öö
on öö on võrratu” 24. mail
Jõgeva linnaraamatukogus
* 19.15 laulavad Anni Zimmermann ja Ingel Liis Hedgren Haljas,
kitarril Karmo Toome;
* 19.30 Inger Fridolin esitab enda loodud laule;
* 19.45 Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja esitab luulelavastuse
“Naaber” (lavastaja Lianne Saage-Vahur);
* 20.00 akvarelligalerii Kala koostatud näituse “Jõgeva linna
akvarell 5 x 5” avamine (näha saab Gennadi Lapini, Eike Salu,
Meeri Remmelga, Kai Brauni ja Zhanna Tohti akvarelle);
* Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi näituse “Ajalooline Palamuse” avamine;
* omaloomingukonkursi “Betti Alveri jälgedes 2018” paremate
tööde esitlemine;
* kohvilaud;
* 21.00 räägivad pärimusest ja selle hoidmisest Liisa ja Ahto
Kaasik;
* 21.30 ühislaulude laulmine Vello Pütsepa akordioni saatel;
* 22.30 muusikaline luulekava Reine Koppeli ja Jaana Koppeli
esituses;
* Gunnar Vasemäe näituse “Must on valge” avamine;
* Ülle Moori rahvarõivavööde näitus (avatud vaid sel õhtul).
Ööraamatukogusse oodatakse kõiki huvilisi! Ööraamatukogu
ajal saab laenutada ja viivisevabalt tagastada raamatuid, tutvuda
raamatukoguprogrammiga RIKSWEB ja omandada tasuta lugejapileti. Ööraamatukogu toetab Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp.

Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Jõgeva kohvikutepäev
12. august
Registreerimine 18. juunini
helle.kajaste@jogeva.ee; 528 3513
Registreerimiseht on
leitav: www.jõgeva.ee

KODUKOHVIKUD
Ootame kodukohvikuid
27. mail Palamuse laululava parki

Info: kultuur@palamuse.ee, tel 5306 0460

Palamuse vesiveski
ootab näitusele vanu Eesti
asju ja mänguasju läbi
100 aasta.
Kui sul on kodus käsitööd või
muid toredaid Eesti asju,
too need teistele näitamiseks.
Info Lea Isotamm,
tel 524 7640

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Jõgeva Linnaraamatukogus
31. mail kella 11–14
Registreeri: www.nutiakadeemia.ee

Liia Kruberg
Vassili Tuželjak
Jaanus Kõre
Gerly Rechlin

18.06.1941–29.04.2018
01.03.1951–29.04.2018
10.01.1972–29.04.2018
11.12.1976–03.05.2018

