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Aukodanik jõudis väärika juubelini

Homme algavad
luulepäevad „Tähetund“

Asta Paeveeril täitus eile üheksakümmend eluaastat. Neist
ligemale kuuskümmend kuus on
ta veetnud Jõgeval ning jätnud
siinsesse haridus- ja kultuuriellu
sügava jälje.
Asta on pärit Ida-Virumaalt
Vaivara vallast muusikalembesest kodust. Pärast keskkooli lõpetamist oleks ta ülikooli ajalugu
õppima minna tahtnud, aga selle
asemel tuli tal kõigepealt arstide abiga tuberkuloos seljatada
ning seejärel tööle asuda. Saksa
sõjaväe tanksaabastes ja Vene sõjaväe puhvaikas – aga paremaid
riideid võtta polnud – ei saanud
ju ülikooli minna. Kõigepealt
proovis Asta zootehniku ametit,
aga siis selgus, et kohalikku Vana-Sõtke kooli on õpetajat vaja
ja kutsega pedagoogi puudumisel sobis sellele kohale hästi ka
keskkooli lõpetanud neiu. Astale
meeldisid tema töö ja kolleegid
väga, aga Vaivara kaotas noore
perspektiivika pedagoogi siiski
Jõgevale, sest mängu tuli armastus. Asta tutvus Kuunoga, kes
teenis sel hetkel Sillamäed üles
ehitavas tööpataljonis, ent kel
olid selja taga ka Saksa sõjaväes
ja vangilaagris veedetud aastad.
Noored abiellusid ja nende ühiseks elupaigaks sai Kuuno ema
kodukoht Jõgeva. Kuuno asus
siia elama juba varem, Asta aga
1953. aasta alguses. Kuuno sai
tööd teedevalitsuses, Asta oli
algul mõned kuud koduproua
(paaril oli selleks ajaks sündinud
juba tütar Ly), siis kutsuti teda
aga tööle lasteaeda. Sinna jäi ta
27 aastaks, olles algul rühma-,
hiljem muusikakasvataja.
Astale meeldis töö lastega,
aga ka see, et muusikakasvataja
lühike tööpäev võimaldas õhtupoolikul taidlusringe juhendada.
1961. aastal, kui Jõgeval valmis
uus kultuurimaja, hakkas Asta
seal lasteringe juhendama. Hiljem olid Asta juhatada Jõgeva
tööveteranide segakoor Tungal,
Jõgeva KEK-i naisansambel Kellu, Jõgeva kultuurimaja lauluklubi Lepalind, Vaimastvere
segakoor Endla, Kuremaa segakoor Naabrike ja mitu muud
taidluskollektiivi. Suisa omaette
peatüki Asta elus moodustab
meesansambli Sõprus juhendamine. See laulumeeste seltskond kutsuti 1962. aastal kokku
selleks, esindada kohalikku
teeninduskombinaati taidlusülevaatusel. Ansambel pidi jääma
n-ö ühekordseks projektiks, ent
mõni aeg pärast ülevaatust tuli
tõelise muusikuhingega tenor
Meinhard Alla Astalt küsima, kas
ansambel ei võiks ikkagi jätkata.
Nii sai alguse üks Jõgeva kultuuriloo köitvamaid edulugusid.
Topeltkvartett Sõprus suutis
1966. aastal võita Eesti Televisiooni korraldatud üle-eestilise
ansamblite konkursi.
“Mõni mees ostis selleks telekagi, et end ekraanilt näha.
Televiisorit polnud tollal veel
kaugeltki igas kodus,” meenutas
Asta.
1967. aastal käis Sõprus Moskvas üleliidulisel taidlusfestivalil,
kust tuldi tagasi laureaaditiitliga.
Samal aastal esindas ansambel

Homme algavad Jõgeval XXVI Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tähetund“, mille motoks on „Luuletajad kõnnivad kahekesi
läbi unede ulgumerise ao“. 18 Jõgeva kultuurikeskuses etendatavat
luulelavastust on koostatud Doris Kareva ja/või Jaan Kaplinski loomingu põhjal.
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur
ütles, et Jaan Kaplinski on üks tema lemmikluuletajaid. Nii tema
kui ka Doris Kareva loomingu „Tähetunni“ kavva võtmine oli tal
ammu meeles mõlkunud. Nüüd siis tundus otstarbekas olevat neid
koos käsitleda: Kaplinski maskuliinsem ja jõulisem looming on heaks
vastukaaluks Kareva lüürilistele ja nukra alatooniga mõtisklustele.
Samas on kaks luuletajat nii erinevad, et nende luulet ühes lavastuses
käsitleda pole üldse lihtne.
„Kujutasingi ette, et trupid valivad kas ühe või teise luuletaja
loomingu, ent tegelikult on lavastuste hulgas päris palju neid, mis
mõlema tekste interpreteerivad,“ ütles Lianne Saage-Vahur.
Ka Liblikapüüdja viieteistliikmelise gümnaasiumitrupi lavastuses
„Kuuldes lindude laulu“, millega astutakse üles homme õhtul, on
ühendatud Kareva ja Kaplinski looming.
Luulepäevadele on tulemas umbes 250 noort luulesõpra, kes
ööbivad Jõgeva põhikoolis. Jõgeva kultuurikeskuses saab aga lisaks
lavastustele vaadata luulepäevadele pühendatud fotonäitust „Kapten
Oleandri ja teiste imelised seilamised luulemerel“, autoriteks Riina
Mägi ja Anatoli Makarevitš. Luulepäevade ajal on kõik huvilised
oodatud ka Betti Alveri muuseumi. 22.–24. novembrini on sissepääs
sinna tasuta.
Luulepäevi „Tähetund“ korraldavad Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja ja MTÜ Tähetund koostöös Jõgeva põhikooliga.
JVT
Jõgeva aukodanik Asta Paeveer ütles, et kui positiivseid emotsioone koguda ja ärksa
Betti Alveri 112. sünniaastapäeva tähistamine Jõgeval
vaimuga inimestega suhelda, ei jäta optimistlik vaim sind ka vanemas eas maha.		 Reedel, 23. novembril
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9.15 mälestushetk Betti Alveri haual Tartu Raadi kalmistul,
osalevad Jõgeva põhikooli õpilased ning Betti Alveri
Eestit Moskvas korraldatud Eesti
täiendada tundis ta ka siis, kui
muuseumi ja vallavalitsuse esindajad
korda kirjutada seoses tema 55.
kultuuripäevadel, kus anti seitse
mõistis, milline suurepärane
13.00 luulepäevade „Tähetund“ avamine Jõgeva kultuurikeskuses
sünnipäevaga. Tollal, 35 aastat
kontserti. Sõpruse mehed olid
lauljate kooslus meesansamb13.30–19.30 luuleetendused kultuurikeskuses
tagasi, said naised sellesse ikka
siis oma kandis ja kaugemalgi
li Sõprus näol tema kätte on
16.15 mõttehetk Betti Alveri pargis
jõudes pensionile. Kirjutasin siis,
tehtud mehed ja küllakutseid
sattunud. Et olla neile targem
Laupäeval, 24. novembril
et Asta võttis küll pensionipõlsadas kaela robinal. Ja need
juhendaja, võttis ta ette õpin10–12.15 luuleetendused kultuurikeskuses
ve üksinduse leevendamiseks
võeti ka lahkesti vastu: Sõpruse
gud Viljandi kultuurharidustöö
14
kontsert kultuurikeskuses: The Swingin’ Sisters & Band
koera, aga esialgu kannatab
meestel jätkus repertuaari mitme
koolis, millest nüüdseks on
15.30
XXVI luulepäevade „Tähetund“ lõpetamine kultuurikeskuses
üksinduse all koer, sest perenaist
kontsertkava jaoks ja neil olid
välja kasvanud Tartu ülikooli
ootavad lapsed pioneerimajas,
kaasa võtta ka oma sõnakunstniViljandi kultuuriakadeemia. Kui
Tungla ja Vaimastvere segakoori
kud, kes vahepalu pakkusid. Ühpedagoogiline kool õnnestus tal
lauljad, lauluklubilased ja kes
Jõgeva vald otsib aasta tegu!
tekokku tuuritati niimoodi oma
lõpetada n-ö nominaalajaga,
kõik veel. Nüüd, tagantjärele
kolmkümmend aastat ja Astal on
siis kultuurikooli õppeaeg venis
targana, võin öelda, et ega Asta
Jõgeva vallavalitsus selgitab välja aasta parimad teod ja tunnussellest ajast väga soojad mälespäris pikaks – sel lihtsal põhjusel,
enne tõsisemalt “tuure maha”
tab nende elluviijaid. Ootame vallaelanike ettepanekuid, millised
tused: Sõpruse meestel oli peale
et õppesessioonil viibitud aja
võtnudki, kui möödunud aastal
vallas aset leidnud ettevõtmised, algatused ja sündmused võiksid
ilusa hääle ka hea huumoritaju.
eest palka ei makstud (õpingud
lõpus, mil ta enda käivitatud
kandideerida Jõgeva valla aasta teo tiitlile!
polnud ju seotud Asta põhitööArukate akadeemia juhtimise
Jõgeva valla aasta teo tiitliga tunnustatakse aasta jooksul aset
Ikka inimeste keskel
ga!) ning tuli hoolega kaaluda,
Mai Treialile üle andis.
leidnud ettevõtmisi, mis on vallaelanikele olnud olulise tähtsusega.
millal seda põntsu rahakoti pihta
Arukate akadeemia, mille eelEsitatud kandidaatidest koostame nimekirja, mis läheb rahvaLasteaiatöölt oli Asta sunnitud
endale lubada võib ja millal mitkäijaks oli eakate kodulooring,
hääletusele. Tegudest saab teatada info@jogeva.ee. Ettepanekuid
1980. aastate alguses lahkuma,
te. Pika õppeaja tõttu tuli ette
on suurepärane leiutis. Inspiratsaab teha 30. novembrini.
sest hääl hakkas vimkasid viskatragikoomilisi lugusidki. Kui Asta
siooni selle käivitamiseks andis
ma. Lühikest aega oli ta ametis
näiteks pärast üht pikemat pausi
Astale Tartu ülikooli elukestva
kultuurimajas, siis asus aga
taas õpinguid jätkata üritas ja
õppe keskuse juures tegutsev
pioneeride maja ehk hilisema
oma soliidses eas klaveriõpetajat
Väärikate ülikool, kus ta aastaid
laste- ja noortekeskuse rahvaotsima läks, selgus, et too oli vatagasi ise käima hakkas. Akaluuleringi juhendama. Selle ringi
hepeal juba ära surra jõudnud…
deemia koosviibimistel käiksid
lastest kasvasid oma juuri hästi
kindlasti ka nooremad inimesed,
tajuvad ja kodupaiga rahvakulPidu, nii et krohv kukub
kui südapäevane aeg seda võituuri rikkusest teadlikud noored
maldaks, sest seal saavad vastuse
inimesed. Jõgeva kandi ajaloost
Ka Asta diplomikontsert ei
nii mõnedki eluliselt olulised küja siinsete paikade seosest Kamöödunud vahejuhtumiteta.
simused ja silmaringki avardub.
levipoja legendidega on Asta
Keset tema lavastatud kolme
“Paljud lektorid, keda olin
rääkinud ka sadadele turistidele:
põlvkonna õhtut (seal astusid
Väärikate ülikoolis kuulanud,
atesteeritud Jõgevamaa giid sai
üles segakoor Tungal, ansambel
olid lahkesti nõus ka Arukate
temast 1996. aastal.
Sõprus ja lasteaialapsed) kukkus
akadeemia ette tulema,” ütles
Astale on ikka meeldinud olla
lava kohalt laest suur latakas
Asta. “Poliitikud ja ametnikudki
inimeste keskel ja elukestev õpe
krohvi alla. Lapsed olid õnneks
pole küllakutsest ära öelnud.”
kujunes talle elamise viisiks
just lavalt lahkuda jõudnud ja
Asta on oma elutööga Jõgeva
juba siis, kui sellist terminitki
järgmised esinejad olid saabukandi “kultuurikihti” tükk maad
Jõgeva spordikeskuses Virtus tähistati 11. novembril
ei tuntud. Lasteaias töötades
mata. Asta mõtles, et nüüd on
paksemaks kasvatada aidanud
isadepäeva. Kogupereüritusel „Iga issi on supermees“
ei andnud talle rahu see, et tal
tema tähtis kontsert tuksis, aga
ja selle eest on teda mitmel viisil
jätkus tegevust nii tuppa kui õue: spordikeskuse ees sai
oma ameti pidamiseks erialaseid
konferansjee pööras asja naljaks,
tunnustatud. 2011. aastal pälvis
tutvuda päästeautode ja politseiautoga, Virtuse suures
teadmisi napib, ja kui Tartu peöeldes, et kus on ikka pidu: isegi
ta näiteks kodanikupäeva ausaalis pakkusid mitmesugust tegevust Kaitseliidu, Naisdagoogilisse kooli 1956. aastal
krohv kukub laest! Kui praht oli
märgi. Jõgeva linna aukodaniku
kodukaitse, noorte kotkaste, kodutütarde jt organisattäiendav vastuvõtt avati, läks
koristatud, läks kontsert lustiga
tiitlit kannab ta 1998. aastast.
sioonide esindajad. Jälgida sai ka teadusteatri etendust.
Asta kaugõppeosakonda õppima.
edasi. Õppejõud imestasid veel,
Ehkki Jõgeva linna omavalitsusMaadlussaalis meisterdati isadepäevakaarte. Selle saali
Väikeste laste kõrvalt (1954. aaset kuidas Asta Jõgeva-suguses
üksusena enam ei eksisteeri, ei
tõmbenumbriks oli aga minifarm, kus lapsed puldiga
tal oli perre sündinud poeg Jaan)
väikelinnas saali täis sai, kui teiskao Asta tehtu ja rahva austus
juhitavate autode ja traktoritega talutöid teha said. Kes
polnud see lihtne, ent kolme aaste koorijuhidiplomi nõudlejate
kuhugi. Palju õnne!
soovis, võis osta isadepäeva laadalt kingitusi, kes soovis,
ta pärast oli tal algklassiõpetaja
kontserte oli kuulamas vaid kovõis aga hoopis geenidoonoriks hakata. Meeleoluka isadiplom taskus.
misjon ja veel paar asjahuvilist.
RIINA MÄGI
depäeva korraldusmeeskonda juhtis Renee Köök.
Teravat vajadust oma teadmisi
Minul oli au Astast esimest
FOTO: RIINA MÄGI
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Eriilmeline lastehoid avab rühma
ka Jõgeva linnas
Alates septembrikuust alustas
Torma lasteaias tööd lastehoiurühm Mummupesa. Rühm avati
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja
Jõgeva vallavalitsuse rahastatud
kaheaastase projekti „Jõgeva
valla eriilmelised lapsehoiukohad“ toel.
Projekti raames luuakse 2018.
aastal Jõgeva valda kokku 25
lapsehoiukohta, neist 15 Tormasse ning 10 Jõgeva linna. Tormas
töö juba käib ja praeguseks
on hoiusoovi avaldatud 18-le
lapsele. Vajadusel pakutakse ka
ööhoidu.
Lapsehoidu pakutakse lastele
vanuses 0–7 eluaastat ning sel
ajal, kui päevane lasteaed on
suletud. Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on lapsevanemate
töötamise ja toimetuleku toetamine. Teenust saavad kasutada
lapsevanemad, kes käivad tööl
või soovivad naasta tööturule,
kes täiendavad tööks vajalikke
teadmisi koolis või kursustel ning
kes töötavad ebatraditsioonilistel
aegadel.
Praegu käivad ettevalmistused

hoiurühma avamiseks Jõgeva
linnas. Jõgeval avatakse lapsehoid alates 1. jaanuarist 2019
lasteaia Rohutirts ruumides.
Projekti raames saavad tööd 5
lapsehoidjat. Tormas on vajalik
personal olemas, Jõgevale lapsehoidjate otsimisega tegeldakse.
Rohutirtsu lasteaias avatav
lastehoid toetab Jõgeva linna
ning selle lähiümbruse lapsevanemaid. Rühm töötab tööpäeviti
kella 18–23 ja nädalavahetustel
kella 7–23. Sel ajal, kui lapsevanemad tööd teevad, on lapsed
turvaliselt lapsehoidjate hoole
all.
Lapsehoiuteenuse saamiseks
tuleb esitada sooviavaldus ning
lapsevanemaga sõlmitakse teenuseleping. Tasuda tuleb teenusel olles ainult toidu eest.
Infot lapsehoiu kohta jagavad
lahkesti Jõgeva vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Triin Pärsim (tel 776
6536) ning Jõgeva vallavalitsuse
sotsiaaltöö spetsialist ja Torma
lastehoiu kontaktisik Ainika
Zilinski (tel 776 2903).

ESMASPÄEVAL, 26. NOVEMBRIL KELL 17.30
VAIMASTVERE KOOLI SÖÖKLAS

Vägeva, Selli, Tooma, Kärde, Pedja, Rohe,
Kõola, Paduvere, Vaimastvere ja Endla
elanike rahvakoosolek

"Vallavanem käib
Vaimastvere kandis külast külla"
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad
on ringkäigul valla eri kantides, et sealsete
inimeste ja nende eluoluga paremini
tuttavaks saada.

TULE ÜTLE
SÕNA SEKKA!

Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama hakata
kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200
000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks, et oma
plaane täpsemini koostada ja kiire internet tuua nende inimesteni,
kes seda kõige rohkem vajavad, kogub Elektrilevi sooviavaldusi,
mis aitaksid võrgu rajamise plaane teha. Avaldusi saab täita Jõgeva
vallavalitsuse kantseleis (Suur 5) ning Torma ja Palamuse teenuskeskustes ja veebiaadressil: https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet

Puurmani kool tähistab oma
95. aastapäeva 07.12.18 hariduskonverentsiga
ja 08.12.18 vilistlaste kokkutulekuga

Täpsem info kooli
kodulehel
www.puurmani.edu.ee
või kooli telefonil
773 7136.
Kohtumiseni!
Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 6. detsembril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Eesti riigist viis korda noorem
Kui Eesti Vabariik tähistab
tänavu sajandat sünnipäeva, siis
Siimustis tegutsev Kiigemetsa
kool on viis korda noorem: nädal
tagasi peeti kooli kahekümnenda sünnipäeva pidu. Tähtsaks
sündmuseks sai koolihoone uue
välisilme: varasemale hallile on
nüüd lisandunud erksamat kollast ja rohelist.
“Uuenenud fassaad on nagu
sünnipäevakingitus,” ütles Kiigemetsa kooli direktor Urmas Paju.
“Ehitustööde tõttu lükkasimegi
kooli sünnipäeva peo tavapäraselt septembri alguselt novembri
keskele.”
Lisaks sellele, et koolihoone
väljanägemine on nüüd kenam,
vastab see ka paremini energiatõhususe ja tuleohutusnõuetele.
Majja lisandus tuletõkkeuksi,
õpilaskodu duširuumid varustati
aga põrandaküttega. Urmas Paju
sõnul on haridus- ja teadusministeerium, kellele koolihoone
kuulub, hea peremees. Kiigemetsa kool on oma spetsiifikast
tulenevalt riigikool.
Kiigemetsa kool alustas tegevust 1. septembril 1998, võttes
üle senise Vägeva eriinternaatkooli tööjärje. Koolis õpivad
intellektipuudega lapsed, kellest
osa on lihtsustatud õppel, osa
aga toimetuleku- või hooldusõppel. Viimased kümme aastat
on tegutsenud väikeklass autismispektri häiretega õpilastele.
Riikliku meetme raames pakutakse puudega lastele ka rehabilitatsiooniteenust ning suviti
lapsehoiuteenust.
Abi ühest kohast
“Rehabilitatsiooni- ja lapsehoiuteenust pakume ka neile
lastele, kes meie koolis ei õpi,”
ütles Urmas Paju ja lisas, et
rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on Kiigemetsas olemas
kõik vajalikud spetsialistid, nagu
logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, ravivõimlemise spetsialist jne. Lapsevanema jaoks on
see suur kergendus, kui laps saab
mitmekülgset abi ühest kohast.
Mõnigi rehabilitatsiooniteenusel
olnud laps on tulnud hiljem ka
Kiigemetsa kooli õppima.
Kiigemetsa koolis on 120
õpilaskohta. Kõik kohad pole täidetud, nii et praegu saaks kooli
veel õpilasi vastu võtta. Kooli
õppima asumiseks peab olema
koolivälise nõustamismeeskonna
soovitus. Tegemist ei pea olema
Jõgevamaa lastega.
“Laps, kes tavakoolis hakkama
pole saanud, tunneb meie koolis
end paremini, sest meil on ole-

Kiigemetsa kooli õuel avati kooli 20. sünnipäeva puhul kiik, millele on kinnitatud kooli
esimese direktori Janne Vilmsi ning kauaaegse õpetaja ja õppealajuhataja Hilja Simsoni
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nimeplaadid. Praegu juhib Kiigemetsa kooli Urmas Paju (pildil).
mas hea tugivõrgustik ja me saame igale lapsele individuaalselt
läheneda,” märkis Urmas Paju.
Tema sõnul on Kiigemetsa
koolis atraktiivne õpikeskkond.
Muu hulgas on seal head õuesõppe võimalused. Kolm aastat
tagasi avati kooli juures näiteks
loodusõpperada, kus saab ka
ilmavaatlusi teha. Kui selline
kogemus olemas, saavad lapsed
paremini aru, mida televisiooni
ilmateates räägitav jutt tähendab.
Kiigemetsa Kool on ainus hariduslike erivajadustega laste kool,
kes on liitunud Liikuma Kutsuva
Kooli projektiga.
“Vaatame õpilaste päevakava
üle, et sinna mahuks vähemalt
tund liikumist. Siis ei kulu vahetunnid üksnes nutitelefoni
näppides. Valitud õpilased, kes
on läbinud mängujuhi koolituse,
hakkavad vahetundides kaaslastele liikumismänge korraldama.
Koolitusi toimub ka õpetajatele
ja lapsevanematele,” ütles Urmas Paju.
Kiigemetsa kool on ka ainus
hariduslike erivajadustega laste
kool, kes on vastu võetud FIRST
LEGO League programmi. Lisaks
sellele näitavad Kiigemetsa kooli
õpilased häid tulemusi spordis
ja kunstis. Kunsti alal paistavad
Kiigemetsa lapsed silma ka
tavakoolide lastega võrreldes,
spordis ollakse edukad eriolümpia süsteemi võistlustel. Paremad
sportlased on osalenud maailma
eri nurkades toimunud eriolüm-

pia maailmamängudel ja saanud
nii maailma näha.
Direktori sõnul on osal Kiigemetsa kooli lõpetanud noortel
võimalik edasi õppida. Lihtsustatud õppekava läbinuid oodatakse nii mõnessegi kutsekooli,
kus neil on võimalik omandada
kutseoskused näiteks koka abi,
puhastusteeninduse, ehituse jt
erialadel. Paljud tublid lõpetajad
on ka kohe tööd leidnud.
Naabritega, näiteks Siimusti
algkooli ja külaraamatukoguga
on Kiigemetsa koolil head sidemed. Algkool kasutab Kiigemetsa
kooli spordisaali ja puutööklassi.
Kaks kooli korraldavad vahel
ühisüritusi. Tänavu marsiti näiteks Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul ühises rongkäigus
läbi Siimusti aleviku.
Kooli 20. sünnipäeva pidustused algasid möödunud neljapäeval kontsertaktusega kooli
saalis, kuhu kogunes lisaks kooliperele hulgaliselt külalisi. Kooli
kauaaegsetele töötajatele kingiti
kunstiõpetaja Meedi Ümara ja
õpilaste ühistööna valminud
keraamilised nukud. Mitmed
töötajad pälvisid tulemusliku töö
eest tänukirjad.
Kiigemetsa kool sai kiige
Kiigemetsa koolil on nüüd
omanäoline kiik. Seegi avati
möödunud neljapäeval. Kooli
siseõuel asuval katusega kiigel
saab mõnusalt laua taga istudes kiikuda või vajaduse korral

väiksema seltskonnaga õuesõppetundi läbi viia. Kiige pinkidele
on kinnitatud kaks plaati. Ühele
on graveeritud Kiigemetsa kooli
esimese direktori Janne Vilmsi
(juhtis kooli 1998–2008) ning
teisele kooli endise õpetaja ja
õppealajuhataja Hilja Simsoni
(töötas koolis 1998–2009) nimi.
Mõlemal on suured teened kooli
käimatõmbamisel.
Veel mahtusid nädala tagusesse programmi teadusteatri
etendus, ilutulestik ja disko,
millel muusikat valis Ringo Saar.
Pidustused jätkusid möödunud
reedel kooli õpilaste ja töötajate
ühise lõunaga Kuremaa lossi
saalis, kus kuulati ka väikest
kontserti.
“Tahtsime, et meie lapsed
saaksid kogeda tõelist pidulikkust,” sõnas Urmas Paju.
Kooli ümmarguse sünnipäeva
tähistamine jätkub tuleva aasta
aprillis, kui ilmub kooli viimase
viie aasta tegemisi kajastav almanahh ning saab teoks kooli
olevikku ja tulevikku käsitlev
konverents, kuhu kutsutakse
maakonna koolide esindajad
ning valdade sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad. Sündmuste reale
paneb punkti 8. juunil toimuv
vilistlaste kokkutulek. See on
selle kooli ajaloos esimene ja
loodetavasti võtavad vilistlased
kutse vastu, et omavahel ja endiste õpetajatega kokku saada
ning kooliaegu meenutada.
RIINA MÄGI

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
5. novembri istungil:
1) anti sihtasutusele Jõgeva
Haigla tasuta kasutusse Piiri tn
4 asuvad ruumid;
2) kinnitati hajaasustuse programmi aruanded;
3) määrati Jõgeva alevikus,
Painkülas ja Võiduvere külas asuva teenindusmaa koha-aadressid
ja sihtotstarve;
4) anti ehitusluba discgolfi
raja rajamiseks Siimustisse Eeva
Niinivaara parki;
5) anti kasutusluba reoveepuhastile Kivijärvel;
6) anti ehitusluba aiamaja laiendamiseks Vana-Jõgeva
külas;
7) anti ehitusluba puurkaevu rekonstrueerimiseks Liivoja
külas;
8) muudeti Kuremaa raamatu-

kogu alaeelarvet;
9) nimetati Jõgeva valla IdaEesti jäätmehoolduskeskuse ja
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu õiguste teostajaks
abivallavanem Mati Kepp;
10) lubati Jõgeva vallavalitsusel võõrandada otsustuskorras
Jõgeva vallale kuuluv korteriomand Kaarepere külas.
11) määrati Torma alevikus
asuva maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve;
12) anti seisukoht Jõgeva valla
arengukava 2018–2028 eelnõu
avalikustamise käigus laekunud
ettepaneku kohta;
13) kiideti heaks ja saadeti volikogule: Jõgeva
valla 2018. aasta 3. lisaeelarve,
maamaksumäära kehtestamine
ja maamaksust täiendava

vabastamise ulatus ja kord, loa
andmine Kaarepere külas asuva
vallavara võõrandamiseks.
12. novembri istungil:
1) otsustati pikendada Tõikvere külas asuva eluruumi üürilepingut ja anda eluruum üürile;
2) kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded;
3) määrati Jõgeva Linna Teatrile ja seltsingule Sõbrahing
mittetulundustegevuse toetused;
4) muudeti C. R. Jakobsoni
nim Torma põhikooli hoolekogu
koosseisu;
5) nõusuti Palamuse Nukitsamehe lasteaia koosseisu suurendamisega alates 1. detsembrist
ühe lasteaia õpetaja ja kahe
õpetaja abi ametikoha võrra;
6) lõpetati maa ostueesõi-

gusega erastamise menetluse
eeltoimingud;
7) lõpetati vaba metsamaa
erastamise eeltoimingud;
8) anti projekteerimistingimused üksikelamu laiendamiseks
Endla külas;
9) anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Luua külla;
10) anti ehitusluba Jõgeva
linna kaugküttetorustiku ümberehituseks;
11) finantsjuht andis ülevaade
Jõgeva valla 2018. aasta eelarve
täitmisest ja reservfondi kasutamisest 30. septembri seisuga.
13. novembri istungil:
1) vaadati läbi Jõgeva valla
eelarvestr ateegia 2018–2022
eelnõu.
JVT
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Vastumõte Terje Rudissaarele
Kui lehetoimetus palus mul
Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehena kommenteerida Terje Rudissaare artiklit,
ütlesin kõigepealt, et tüüpilise
skolastikuga pole mingit mõtet
vaielda. See on puhas ajaraisk,
seda enam, et kui volikogu liige
viitab valla arengukava projekti
üldsõnalisusele, siis tegelikult
on tema enda artikkel üldsõnaline ja sisutühi. Sellega, et loo
lõppu virutatakse üks tuntud
„Kartaago tuleb hävitada“ stiilis
klähvakas Aare Olgole, oleme
me ka kõik harjunud ja pigem
ajab see suu muigele. Üllatuseks
oleks, kui mõni Terje Rudissaare
suurematest vaimusünnitistest
ilma vallavanemat sõimamata
läbi saaks.
Ent pidin siiski sule haarama,
sest artiklis on lõik, kus räägitakse sellest, et eelarvestrateegias
Jõgeva põhikooli spordikompleksi ei ole. Viies kokku selle lause
ka eelarvekomisjonis Rudissaare
poolt öelduga, näen tõsist ohtu,
et ta hakkab põhikooli spordikompleksi ehitamisel jõuliselt
läbi suruma samasugust skeemi,

mis läks ajal, kui ta oli Palamuse
vallavolikogu esimees, käiku
Palamuse lasteaia ehitusel. Selle skeemi tulemusena on meil
„rõõm“ maksta 20 aastat hoone
rentimise eest kõrget üüri, mis
suure kasumiga katab hoone ehituskulud, kuid kahekümne aasta
pärast oleme situatsioonis, kus
lasteaed ei ole ikkagi valla oma,
vaid kuulub ehitajale. Ise maksame maja kinni, kuid majast näeme lõpptulemusena vaid und.
Maja maksumuse absurdsusest
ma siinkohal ei räägigi. Viimasel eelarvekomisjoni koosolekul
arutasime eelnõud, mille alusel
viskame sellesse lõputusse katlasse veel 240 000 eurot (mööbli
ostmiseks ja päikesepatareide
paigaldamiseks). Vastutustundetu käitumine sellise finantseerimismeetodi valimisel on ju rööv
meie kõigi maksurahast. Sarnase
skeemi taasgenereerimine uues
Jõgeva vallas Jõgeva põhikooli
spordikompleksi ehituse finantseerimiseks oleks lubamatu ja
minu arvates lausa kuritegelik.
Proua Terje Rudissaar – käed
eemale Jõgeva Põhikoolist! Loo-

dan sügavalt, et vallavalitsus on
meil vaatamata Rudissaare süüdistustele arukas ja ettepandud
ämbrisse ei astu.
Mis aga puudutab artiklis
käsitletud arengukava ja eelarvestrateegiat, siis soovitan
lehelugejatel need siis, kui nad
ilusti vastu võetud on, valla
koduleheküljelt üles otsida ning
oma silmaga veenduda, et tegemist on täiesti normaalsete ning
arusaadavate tekstidega, mis
ehteestlaslikult arvestavad meie
majanduslikke ja finantsilisi võimalusi ning ei ehita õhulosse, ei
anna katteta lubadusi ega tegele
populismiga selle sõna halvimas
tähenduses. Mina eelistan küll
pigem remonditud teid, valgustatud tänavaid nii linnas kui
alevikes, korralikku koolitoitu,
kui iga Jõgeva valla suurema
künka otsa vaatetorni ehitamist.
Samuti soovitan teil, lugupeetud
lugejad, mitte kasutada valladokumentide sisu ja valla tegevuste
kirjeldamisel „tõlkijana“ Terje
Rudissaare abi. Isegi kui veerandit usute, saate kolmveerandiga
petta. Olge ise tublid ja võtke

aktiivselt osa valla tegemistest,
pange vahel õhtul prill ninale ja
vaadake Jõgeva valla koduleht
oma silmaga üle – mida on huvitavat, mida uut. Ja kes viitsib,
püüdke proua Rudissaarelegi selgitada, kuidas asjad tegelikult on
ja et Achilleus ikkagi kilpkonnast
mööda jookseb, kuigi skolastikud
vastupidist väitsid.
PEEP PÕDDER,
Jõgeva vallavolikogu
eelarvekomisjoni esimees

Ühisprojekt aitab sotsiaalteenuste kvaliteeti tõsta
Mittetulundusühing Jõgevamaa Tugikeskus koostöös
Jõgeva vallavalitsuse ja Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojaga
valmistub käivitama projekti,
mis võimaldab saada parema
ülevaate sotsiaalteenuste pakkujatest Jõgeva vallas ja tõhustada
koostööd nende vahel.
Jõgeva vallas pakub sotsiaalteenuseid omavalitsus, aga ka
mittetulundus-, era- ja avaliku
sektori organisatsioonid. Nagu
kogemused näitavad, pole eri
teenused alati omavahel integreeritud ja mõnikord jääb puudu
ühtsest kliendikesksest lähenemisviisist. Teenusepakkujate
vähene koostöö viib aga teatud
puhkudel ressursi raiskamiseni.
Nende hädade vastu peaks aitama käivitatav projekt.
Koostööprojekti idee tekkis
MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus
juhatuse liikmel Kaire Kaasikul
ja Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajal Aime
Meltsasel selle aasta alguses,
kui nad mõlemad osalesid kodanikuühiskonna sihtkapitali
rahastatud sotsiaalse ettevõtluse
koosloomelaboris.
“Minu jaoks oli teiste sotsiaalteenuseid pakkuvate MTÜ-de ja
ettevõtjate kohta info saamise
vajadus selge juba varem,” ütles
Kaire Kaasik. “Sotsiaalkindlustusamet soovib sageli kompleksteenust tellida, pannes näiteks
ühte hankesse psühholoogilise
nõustamise, võlanõustamise ja
tugiisiku teenuse või siis hoopis
tugiisiku teenuse, lapsehoiuteenuse ja invatranspordi. Kuna
meie MTÜ pakub ainult tugiisiku, isikliku abistaja, võlanõustaja
ja perelepitusteenust, siis tuleb
meil sellistes hangetes osalemiseks partner(id) leida. Jõgevamaa Nõustajate Ühendusega
teemegi tihedat koostööd, aga
näiteks invatransporditeenust ei
ole neilgi pakkuda.”
Nii tekkiski Kaire Kaasikul
mõte, et koostööpartnerite tuttava tuttava kaudu otsimise
asemel võiks kõik sotsiaalteenuste pakkujad üles otsida ja
ühise laua taha infot vahetama
kutsuda. Aime Meltsasega asja
arutades jõuti arusaamisele, et

MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus juhatuse liige Kaire Kaasik.
foto: erakogu
					
sama laua taha on vaja kutsuda
ka omavalitsuse esindajad, et
välja selgitada, millised on valla
vajadused ja teenusepakkujate
võimalused. Konsultatsioonifirma
Civitta Eesti AS, keda projekti
teostamisele appi kutsuti, käis
omalt poolt välja mõtte kaasata
projekti sotsiaalteenuste tarbijad:
nende arvamus on kliendikesksete teenuste väljaarendamisel
väga oluline. Teenuste tarbijaid
esindab projektis Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Koda. Projekti “Sotsiaalvaldkonna koostöö
arendamine Jõgeva vallas” rahastab Leader-programm. Projekti
kogueelarve on 11 754 eurot,
omaosaluse katavad rahalise ja
mitterahalise panusega Jõgeva
vald, Jõgevamaa Tugikeskus ja
Jõgevamaa Puuetega Inimeste
Koda.
“Civitta esindajad kutsusime
appi, sest neil on hea protsesside juhtimise kogemus. Tänu
nende kaasamisele on tagatud ka
objektiivsus ja neutraalsus. Kui
viiksime ise projekti läbi, võiksid liialt rolli mängima hakata
isikutevahelised suhted või siis
saadud tulemus kellegi, näiteks
omavalitsuse või teenusepakkujate huvide suunas kaldu jääda,”
ütles Kaire Kaasik ja lisas, et Civitta esindajad on koostanud ka

projekti läbiviimise metoodika.
Praegu käib projekti ettevalmistamine. Moodustamisel
on projekti juht- ja töörühm.
Mõlemasse kaasatakse kõigi
partnerite esindajad. Veel sel
aastal saab teoks üks töörühma
kohtumine ning kaks fookusgrupi intervjuud – teenusepakkujate
ja teenuse tarbijate esindajatega.
Teenuste tarbijate fookusgruppi
aitab inimesi leida Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Koda.
Järgmise aasta jooksul toimuvate seminaride käigus kaardistatakse Jõgeva vallas sotsiaalteenuste pakkujad ja nende valikus
olevad teenused. Kaardistatakse
ka sotsiaalteenuste valdkonna
kitsaskohad ning töötatakse
välja võimalikud lahendused ja
koostöömudelid. Oluline märksõna on seejuures innovaatilisus:
probleemidele püütakse võimaluse korral leida uuenduslikud
lahendused. Aasta lõpuks töötavad sotsiaalteenuste pakkujad
välja kaks-kolm arendatavat
projekti, mis ei vaja elluviimiseks

olulisi finantsressursse, kuid parandavad samas märgatavalt Jõgeva valla sotsiaalteenuste kvaliteeti. Ülejärgmise, 2020. aasta
esimesel poolel keskendutaksegi
piloteeritavatele projektidele,
mille tulemusena luuakse mõni
teenuste pakett, töötatakse välja
standardite kogum või võetakse
ette ühisteavitus.
“Konkreetsetest tulemustest
peaksime saama raporteerida
2020. aasta kolmandas kvartalis,” ütles Kaire Kaasik ja lisas,
et sellist sektoriteülest projekti
pole Leader-programmi toetusel
varem tehtud. Tänu kõnealusele
projektile saavad teenusepakkujad parema ülevaate omavalitsuse vajadustest ja teenuste
kasutajate ootustest. Tänu sellele paraneb teenuste kvaliteet.
Lisaks sellele saavad teenuste
pakkujad teada, kes on nende
võimalikud koostööpartnerid ja
mis suunas oleks mõistlik oma
teenuseid arendada, et need
paremini üldisele “maastikule”
sobituksid.
Ka Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime
Meltsas tõdes, et projektist on
palju kasu tõusmas.
“Fookusgrupi intervjuud aitavad meil mõista, millised on ootused teenuste suhtes ja millised
nende osutamise võimalused,”
ütles Aime Meltsas. “Tihti me
küll teame, et inimesed vajavad
näiteks sotsiaaltranspordi või
koduhooldusteenust, aga ei tea,
milline see teenus täpsemalt olema peaks, et see kasutaja kõigile
soovidele vastaks.”
Aime Meltsas avaldas heameelt selle üle, et Jõgevamaa
Tugikeskus kasutas ära võimaluse omavalitsusega koostööd
teha. Hea meel on tal ka selle
üle, et projekt viiakse ellu Civitta spetsialistide kompetentse ja
erapooletu juhtimise all.
RIINA MÄGI
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Mulle meeldib, kui volikogu
volinikud ja valitsus toimetavad
volikogu ja riigi vastuvõetud
raamdokumentide järgi. Valla
tähtsaim dokument on arengukava. See on valla „alustala“,
milles peab olema kirjas valla
pikaajaline areng ja tahe, kuhu
aastate pärast jõuda soovime.
Arengukava projekti avalikud
arutelud toimusid 13.–19. septembrini ja said päris palju vastukaja. Kuidas mõista visiooni,
milles puudub ambitsioonikus
ning areng? Kas elu uues Jõgeva
vallas on tõesti perspektiivitu
nagu kirjutab Kristi Klaos 25.
mai Vooremaas? Kui puudub
nägemus ja visioon, siis saabki
valitseda vallavanem Olgo väite
järgi ainult „tugevama õigusega“, külad soovivad lahkuda teistesse valdadesse ja korra kuus on
riiklikus meedias valla juhtimist
halvustav lugu. Arengukava
projektist puudusid analüüsid,
mis selgitaksid, mis on praegu
vallas hästi, seatud eesmärgid ei
ole mõõdetavad, välja toomata
jäid probleemid ning kitsaskohtade põhjused. „Üldsõnalisus oli
arengukava koostamisel teadlik
valik“, selgitas arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, kui viidati eesmärkide üldsõnalisusele.
Kogu selline kaos sundis vallarahvast esitama 486 parandusettepanekut arengukava projekti!
Selline suur arv näitab, kui nõrk
on vallavalitsuse poolt koostatud
Jõgeva valla 2018–2028 arengukava projekt.
Arengukava loogiliseks jätkuks
on eelarvestrateegia, milles
kirjeldatakse valla finantsplaani
nelja aasta perspektiivis. Seaduse järgi peab eelarvestrateegia
eelnõu olema avalikustatud
vähemalt 14 päeva, siiski leidis
Jõgeva vallavalitsus, et piisab
ka 12 päevast. Seadus ütleb, et
avalike arutelude kaudu tuleb
kõiki huvitatud isikuid kaasata
eelarvestrateegia koostamisse.
Meie vallas tehti seda viisil, kus
arutelu alguseks määrati kell
üks tööpäeval ning volikogu ja
komisjonide liikmeid teavitati
sellest vähem kui 20 tundi enne
algust! Igatahes saavutati tulemus, kus peale korraldajate oli
kohal ainult üks külaline.
Eelarvestrateegia peaks andma hoova vallavalitsuse ametnikele näitamaks, missugune
tööpõld neid nelja aasta jooksul
ootab ning selgitama ka vallarahvale, mida selle nelja aasta

jooksul valitsus vallas plaanib
teha. Äärmiselt kahju on, et
eelarvestrateegiasse pole planeeritud isegi Jõgeva põhikooli
spordikompleksi ehitust. Selle
ehitamata jätmine halvendab
sportimise võimalusi, on väike
ja ajale jalgu jäänud.
Põhivara müük on tulusse
üldse planeerimata, aga kui analüüs Jõgeva valla majandusliku
olukorra kohta puudub, siis
võibki põhivara müügiga mitte tegeleda ning eelarvestrateegiasse planeerimata jätta.
Missuguseid põhimõtteid ja
mille alusel kulude planeerimist
rakendatakse, seda kirjas ei ole,
aga sellise info esitamine peaks
olema primaarne. Saame teada
vaid kolm fakti. Majanduskulu
tõuseb 5,9 protsenti, personalikulud tõusevad 5,7 protsenti ja
antavad toetused kasvavad 15
protsenti. Kui vaadata eelarvestrateegias investeeringute tabelit,
siis aastateks 2020–2022 polegi
investeeringuid kavandatud.
Avalikul arutelul küsisin selle
kohta infot ning sain vastuse, et
eelarvestrateegias kajastatakse
ainult neid investeeringuid,
millele on toetus juba olemas!
Selline lähenemine on väär, sest
eelarvestrateegia on aluseks
kohaliku omavalitsuse üksuse
eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks
toetuse taotlemisel.
Kõike eeltoodut kokku võttes
tuleb tõdeda, et valla strateegilise juhtimisega tegelevad juhid
ei ole pädevad oma rollis. Jääme
lootma, et koalitsioon leiab võimekamad juhid või usaldavad
valla juhtimise pädevatele inimestele.
TERJE RUDISSAAR
ja valimisliidu
Vooremaa esindajad

26. novembrist 2. detsembrini toimuv Ühisnädal – „Sada
aastat aktiivset kodanikku!“, kutsub kõiki jõgevamaalasi osa
saama kodanikuühenduste tegemistest ja osalema Jõgevamaa
Ühisnädala sündmustel:
29. novembril kell 14 Mustvee kultuurikeskuses kodanikupäeval antakse
üle tunnustused Jõgevamaa 2018. aasta parimatele kodanikuühendustele.
Lisaks arutletakse koos Artur Talvikuga kodanikuühenduste rollist praeguses
ja tuleviku Eestis. Vajalik on registreerimine https://www.jaek.ee/uhisnadal-2018, tel 520 8423 või kersti@jaek.ee.
28. novembril kell 10 on Jõgeva valla eakate mõttekoda Jõgeva kultuurikeskuses. Üheskoos püütakse leida lahendusi, kuidas senisest enam
kaasata eakaid kohaliku elu arendamisse ning kas selleks kaasamisvormiks
võiks olla vallavolikogu juurde eakate mõttekoja loomine. Kõik eakad on
oodatud, lisainfo tel 507 2838.
Käsitöökoda Kudne Õlg kutsub kell 17.15 Laiuse õlemuuseumisse
meisterdama.
26. novembril valmistatakse seinakalendreid
27. novembril meisterdatakse jõulukroone
28. novembril kaunistatakse purke
Osalustasu 2–8 eurot. Lisainfo tel 507 1653, leina.kreek@gmail.com
Sadala Külade Selts ootab Sadala rahvamajja
27. novembril kell 10.30 Laiuse, Torma ja Sadala piirkonna lapsi klounide
Piip ja Tuut etendusele. Pääse 2 €.
1. detsembril kell 16 kõiki piirkonna inimesi I advendiküünla süütamisele ja Laikrete perebändi kontserdile. Lisainfo: tel 521 1967, pille.tutt@
gmail.com
Infot Ühisnädala sündmuste kohta Jõgevamaal saab JAEKi kodulehelt:
https://www.jaek.ee/uhisnadal-2018, kogu Eesti ürituste kava on Ühisnädala kodulehel www.ühisnädal.ee.
Ootame kõigi huviliste rohket osavõttu!
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva valla 2019. aasta eelarve
Eelnõu projekt
Jõgeva valla 2019. a eelarve projekti esimene lugemine
ja järgnev menetlemine
Jõgeva valla eelarve koostamise ja täitmise korra § 3 punkti 8 alusel ja
arvestades, et Jõgeva valla 2019. aasta eelarve projekt on avalikustatud 19.
novembril 2018. a Jõgeva valla veebilehel ja vallakantseleis ning 22. novembril
2018. a ilmunud Jõgeva Valla Teatajas
vallavolikogu otsustab:
1. Määrata Jõgeva valla 2019. a eelarve projektile muudatusettepanekute

Eelarve
klassifikaator

Tulu
/kululiigi nimetus

Summa
(euro)

PÕHITEGEVUSE TULUD
MAKSUD
9 901 700
Füüsilise isiku tulumaks
9 400 000
Maamaks
500 000
Reklaamimaks
1 700
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1 889 963
Riigilõivud
11 440
Tulud majandustegevusest
1 878 523
Tulud haridusalasest tegevusest
730 092
Tulud kultuurialasest tegevusest
116 856
Tulud spordialasest tegevusest
662 425
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
116 872
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
50 000
Tulud muudelt majandusaladelt
26 148
Üür ja rent
161 442
Õiguste müük
288
Muu kaupade ja teenuste müük
14 400
SAADUD TOETUSED
7 581 458
Saadud sihtfinantseerimine
482 632
Saadud mittesihtotstarbeline
finantseerimine
7 098 826
38
MUUD TULUD
64 240
382
Muud tulud varadelt
62 240
388
Muud tulud
2 000
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
19 437 361
30
3000
3030
3044
32
320
322
3220
3221
3222
3224
3225
3232
3233
3237
3238
35
350
352

01
01.111
01.112
01.114
01.114
01.600
03
03.600
04
04.110
04.210
04.510
04.730
04.740
04.900
05
05.100
05.400
05.600
06
06.100
06.300
06.400
06.605

PÕHITEGEVUSE KULUD
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI
TEENUSED
2 514 120
Jõgeva Vallavolikogu
222 681
Jõgeva Vallavalitsus
2 059 723
Reservfond
70 000
Stabiliseerimisreserv
70 000
Muud üldised valitsussektori
teenused
91 716
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
17 000
Muu avalik kord ja julgeolek
17 000
MAJANDUS
907 191
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
20 000
Põllumajandus
8 000
Maanteetransport
405 753
Turism
67 750
Üldmajanduslikud arendusprojektid
111 367
Muu majandus
294 321
KESKKONNAKAITSE
400 515
Jäätmekäitlus
109 708
Bioloogilise mitmekesisuse ja
maastiku kaitse
268 807
Muu keskkonnakaitse
22 000
ELAMU- JA
KOMMUNAALMAJANDUS
449 813
Elamumajanduse arendamine
8 200
Veevarustus
88 635
Tänavavalgustus
118 267
Muud elamu- ja
kommunaalmajanduse tegevus
234 711

esitamise tähtajaks 06. detsember 2018. a. Muudatusettepanekud esitada
volikogu kantseleisse või e-posti aadressile volikogu@jogeva.ee.
2. Volikogu alatistel komisjonidel (v.a eelarvekomisjon) arutada eelarve
projekt läbi 03.-05. detsembril 2018. a toimuvatel koosolekutel ning esitada
muudatusettepanekud hiljemalt 06. detsembriks 2018. a volikogu kantseleile.
3. Vallavalitsusel esitada oma arvamus esitatud muudatusettepanekute
kohta hiljemalt 12. detsembriks 2018. a volikogu kantseleile.
4. Volikogu eelarvekomisjonil juhtkomisjonina viia läbi esitatud muudatusettepanekute läbivaatamiseks koosolek 17. detsembril 2018. a ning esi-

Eelarve
klassi-

Tulu
/kululiigi nimetus

07
07.210
07.600
08

TERVISHOID
Üldmeditsiiniteenused
Muu tervishoid
VABA AEG, KULTUUR,
RELIGIOON
Sport
Jõgeva Spordikeskus
Kuremaa Ujula
Torma spordihoone
Noorsootöö ja noortekeskused
Jõgeva Valla Noortekeskus
Vaba aja üritused
Jõgeva Linnaraamatukogu
Palamuse Raamatukogu
Kaarepere Raamatukogu
Torma Raamatukogu
Sadala Raamatukogu
Siimusti Raamatukogu
Laiuse Raamatukogu
Kuremaa Raamatukogu
Vaimastvere Raamatukogu
Vägeva Raamatukogu
Jõgeva Kultuurikeskus
Palamuse Kultuur
Torma Rahvamaja
Sadala Rahvamaja
Vaiatu Rahvamaja
Rahvakultuur
Muuseumid
Ringhäälingu- ja
kirjastamisteenused
Religiooni ja muud
ühiskonnateenused
HARIDUS
Jõgeva Lasteaed Rohutirts
Jõgeva Lasteaed Karikakar
Palamuse Lasteaed Nukitsamees
Jõgeva Aleviku Lasteaed
Kurista Lasteaed Karukell
Sadala Kool
Torma Põhikool
Kuremaa Lastead-Algkool
Siimusti Lastead-Algkool
Laiuse Põhikool
Vaimastvere Põhikool
Alusharidus
Kuremaa Lastead-Algkool
Siimusti Lastead-Algkool
Jõgeva Põhikool
Torma Põhikool
Sadala Kool
Laiuse Põhikool
Vaimastvere Kool
Palamuse Gümnaasium
Põhihariduse otsekulud
Palamuse Gümnaasium
Üldkeskhariduse otsekulud

08.102
08.102
08.102
08.102
08.107
08.107
08.109
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.202
08.202
08.202
08.202
08.202
08.202
08.203
08.300
08.400
09
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.210
09.210
09.212
09.210
09.210
09.210
09.210
09.212
09.212
09.213
09.213

Summa
(euro)
18 667
11 967
6 700
2 694 257
137 000
239 129
784 252
95 087
14 000
163 000
62 000
188 033
24 907
19 197
26 622
21 743
26 119
23 817
20 863
20 546
9 543
259 225
136 390
22 199
21 115
15 001
263 696
52 000
46 973
1 800
10 350 282
830 249
508 935
696 372
189 195
129 675
88 217
333 042
107 054
275 382
102 882
63 734
36 452
238 712
367 217
2 147 585
641 391
214 624
443 756
552 940
813 021
42 720
67 824
48 060

tada oma otsus muudatusettepanekute osas vallavalitsusele 18. detsembriks
2018. a.
5. Vallavalitsusel koostada eelarvekomisjoni otsuse alusel eelarve projekti
lõplik redaktsioon ning esitada see volikogu kantseleile hiljemalt 20. detsembriks 2018. a.
6. Jõgeva valla 2019. a eelarve projekti teine lugemine ja eelarve vastuvõtmine näha ette volikogu 2018. a detsembrikuu korralisel istungil.
Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

Eelarve
klassi-

Tulu
/kululiigi nimetus

Summa
(euro)

09.213
09.510
09.510
09.510
09.600
09.601
09.602
09.609
10
10.121

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
212 949
Jõgeva Kunstikool
63 426
Jõgeva Muusikakool
254 605
Kuremaa Spordikool
19 000
Koolitransport
244 200
Koolitoit
241 454
Vaimastvere Õpilaskodu
79 747
Muud hariduse abiteenused
295 862
SOTSIAALNE KAITSE
1 603 623
Muu puuetega inimeste sotsiaalne
kaitse
200 400
10.201
Muu eakate sotsiaalne kaitse
322 200
10.400
Asendus- ja järelhooldus
148 500
10.400
Siimusti Lastekeskus Metsatareke
279 988
10.402
Muu perekondade ja laste
sotsiaalne kaitse
228 048
10.600
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
81 326
10.701
Riiklik toimetulekutoetus
102 275
10.900
Muu sotsiaalne kaitse
240 886
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
18 955 468
PÕHITEGEVUSE TULEM
481 893

INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus
04
MAJANDUS
04.510
Maanteetransport
06
ELAMU- JA
KOMMUNAALMAJANDUS
06.300
Veevarustus
06.400
Tänavavalgustus
08
VABA AEG, KULTUUR,
RELIGIOON
08.102
Sporditegevus
09
HARIDUS
09.212
Põhikool
Saadav sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Finantstulud ja -kulud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
EELARVE TULEM

-1 784 000
-1 163 000
-1 163 000
-150 000
-100 000
-50 000
-11 000
-11 000
-460 000
-460 000
500
-92
-1 376
-895

000
939
939
046

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Laenude võtmine muudelt residentidelt
Võetud laenude tagasimaksmine
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU

680 000
-1 000 000
-320 000

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Raha ja pangakontode saldo muutus
EELARVE DEFITSIIT/ÜLEJÄÄK

-1 227 000
11 954

Jõgeva valla 2019. aasta eelarve projekti SELETUSKIRI
SISSEJUHATUS
Ülevaade
majanduskeskkonnast
2017. aasta 5% majanduskasv
ehmatas ära nii mõnedki analüütikud
ja kardeti, et Eesti majandus on jälle
üle kuumenemas. Selline kiire kasv
aga leidis aset pärast mitu aastat
kestnud stagneerunud arengu perioodi. Lisaks raskendas majanduse
võimetekohase mahu hindamist
20%ne langus majanduskriisi aastatel. Tehnilised hinnangud näitavad
praegu Eesti majanduse toimimist
veidi üle oma potentsiaalse taseme.
Keskmise palga kasv aeglustub
lähiaastail veidi ja palgakulude
kasv tervikuna püsib majanduskasvuga samas tempos. Tegevusalade
võrdluses on ka palgakasv olnud
laiapõhjaline, kuigi tööjõu puudus,
mis on suurim ehituses ja teeninduses, peaks seal kaasa tooma kiirema
palgakasvu.
Tarbijatele on valmistanud pettumuse hinnatõus, mis kiirenes eelmisel aastal 3,4%ni ja inflatsioonitempo
olulist taandumist ei ole oodata enne
järgmist suve. Eelmisel suvel alanud
naftatoodete hinnatõus jätkub seoses
maailmamajanduse kiire kasvuga.
Tänavune kuiv ilm kergitab nii elektri kui ka toidukaupade hindu.

Tarbimise kasv on sellel ja järgmisel aastal ilmselt kiire ja püsib 4%
lähedal, kuid eratarbimise osakaal
majanduses on ajalooliselt madal ja
viimasel ajal taas languses. Seda võib
seletada sissetulekute ootamatult kiire kasvuga, mille jätkumisse ei usuta.
Ettevaatlikult käituvad ka ettevõtted, kelle investeeringute tase on madal erinevate nurkade alt vaadatuna.
Eelmisel aastal tõstsid ettevõtete
investeeringuid paar kitsast tegevusala ning investeeringud võivad
majanduses tervikuna sellel aastal
taas väheneda. Positiivsena võib
siiski mainida, et kapitalimahutus
intellektuaalomandiga seotud toodetesse kasvab endiselt kiiresti ning
viitab meie majanduse struktuuri
muutumisele teadmismahukamaks.
Aeg näitab, kas elanike suur säästmishuvi ja ettevõtete tagasihoidlik
investeerimisaktiivsus on kriisi pikk
vari, mis taandub aegamööda, kui
kriisi vapustused ununevad. Kui
tarbijate ja investorite usk tulevikku
taastub, siis võib mõne aasta pärast
oodata investeeringute ja sedakaudu
tootlikkuse ning elatustaseme kiirematki kasvu. Kui see on uus normaalsus, siis jäävad kohalikud säästud
tuleviku kasvu nimel kohalikku
majandusse investeerimata ja Eesti
kasvupotentsiaal jääb madalamaks.¹
Makromajanduslikud näitajad

Näitaja

Ühik

SKP reaalkasv
%
SKP jooksevhindades mld
eurot
Sisemajanduse
nõudlus
%
Tarbijahinnaindeks
%
Tööhõive kasv
%
Tööpuuduse määr
%
Keskmise palga
reaalkasv
%
Keskmise palga
nominaalkasv
%
Keskmine palk
eurot

2017¹

2018¹

2019¹

2020¹

2021¹

2022¹

4,9

3,6

3,0

2,9

2,8

2,7

23,6

25,5

27,1

28,6

30,2

31,8

4,3
3,4
2,2
5,8

1,8
3,3
1,2
4,9

3,1
2,8
0,8
4,6

2,7
2,4
-0,1
4,5

2,6
2,0
-0,1
4,5

2,5
2,0
-0,2
4,5

3,0

3,6

3,1

2,8

3,1

3,2

6,5
1 221

7,0
1 307

6,0
1 385

5,2
1 458

5,2
1 534

5,2
1 613

¹ Allikas: Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvine majandusprognoos
2017-2022
Jõgeva vallavalitsus esitab
vallavolikogule kinnitamiseks Jõgeva
valla 2019. aasta ülejäägiga eelarve.
Jõgeva Vallavalitsus on haldusreformi tulemusena ühinenud Jõgeva
linna, Jõgeva valla, Torma valla ja
Palamuse valla ühendomavalitsus,
ühinemisleping allkirjastati 22. detsembril 2016. aastal.
Tulumaksu kinnipidamise määr
2019. aastal on 20%, maksuvaba tulu
0..500 eurot kuus ning sotsiaalmaksu
minimaalse kohustuse aluseks olev
kuumäär on 500 eurot. Töötuskindlustusmakse määrad 2019. aastal on
töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
Töötasu alammäär 1. jaanuarist

2019 on 540 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr 33%. Alates 2014.
aastast eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele tulumaksu 11,6%
brutotulust, 2018. aastal 11,9% ja
2019. aastal tõuseb 11,93%le.
Eelarve eelnõus on summad esitatud eurodes. 2019. aasta eelarve
on esmakordselt koostatud tekkepõhiselt. Seega kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele,
sõltumata sellest, millal nende eest
raha laekub või välja makstakse.
Kuna varasematel aastatel oli eelarve
kassapõhine (kassapõhises eelarves
kavandatakse majandustehingud
selles perioodis, millal planeeritakse
nendega seotud raha laekumine või

väljamaksmine), on ka võrdlusandmed kassapõhised. Seetõttu võib erinevast arvestusmetoodikast tuleneda
teatud erisusi aastate võrdluses.
Eelarve koostamisel on aluseks
võetud kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadus, kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus,
Rahandusministeeriumi 2018. aasta
suvine majandusprognoos ja 2019.
aasta riigieelarve eelnõu. Eelnõus
ei ole esitatud eelmise eelarveaasta
tegelikke näitajaid, kuna omavalitsus
alustas tegevust 2.1.2018.
Määruse „Jõgeva valla 2019.
aasta eelarve” eelnõu seletuskirja
ülesehitus on kooskõlas määruse
ülesehitusega. Kõigepealt kajastatakse 2019. aasta prognoositavad
põhitegevuse tulud ja kulud, sellele
järgnevad investeerimistegevus ja finantseerimistegevus ning likviidsete
varade muutus.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Põhitegevuse tulude planeerimisel on vallavalitsus lähtunud
kulupõhisest planeerimisest, 2018.
aasta reaalsetest laekumistest, laste
arvu muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest järgnevaks
aastaks. Eelarve eelnõu valmimise
hetkeks ei ole teada riigipoolsed
eraldised omavalitsustele, seega on
lähtutud rahandusministeeriumi

2019. aasta tasandusfondi arvutusmudelist. Toetusfondi vahendid on
korrigeeritud vastavalt rahandusministeeriumi infole ja käesoleva aasta
näitajatele. Kui Vabariigi Valitsus ja
ministeeriumid kinnitavad eraldiste
suurused, korrigeeritakse eelnõus
või siis juba vastu võetud eelarves
nimetatud numbreid. Jõgeva valla
põhitegevuse tulude kogumaht 2019.
aastal on 19,4 milj eurot, 2018. aasta
kinnitatud eelarves 17,2 milj eurot,
kavandatava kasvuga 13%.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Põhitegevuse kulud on planeeritud kulupõhise eelarvestamise
meetodil ja jaotatud tegevusalade
järgi. Põhitegevuse kulude kogumaht
2019. aastal on 18,9 milj eurot,
2018. aasta kinnitatud eelarves 16,5
milj eurot, kavandatava kasvuga
15%. Majandamiskulud kasvavad
eelkõige tulenevalt kütuse aktsiisi,
elektrihinna ja soojusenergia hinna
tõusust. Majanduskulude kasvu/
vähenemist mõjutab kulude ümberjagamine tegevusalade vahel. Personalikulud kasvavad keskmiselt 5,7%,
suuremat tõusu võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega mõjutab
aasta algul toimunud palkade ühtlustamine ning eelarveliste vahendite
ümberjagamine tegevusalade vahel.

22. november 2018
Personalikulude kasvu eestvedajaks on 2019. aastaks kehtestatud
palga alammäära tõus 500 eurolt
540 eurole (8%). Õpetajate töötasu
alammäär tõuseb 1 150 eurolt 1
250 eurole (8,7%) kuus, millega on
seotud lasteaiaõpetajate palgamäär,
mis omakorda survestab kogu palgakulude kasvu. Personalikulude
kasvu mõjutab ka puhkusereservi
kohustus, mida kassapõhise eelarvestamise juures ei arvestatud. 2018.
aasta tegelike kuludega võrreldes
kasvavad keskmiselt majandamiskulud 6%, personalikulud 5,7% ja
antavad toetused 15%.
INVESTEERIMISTEGEVUS
Investeerimistegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud
ja laenuintresside tasumine. Eelarves
on kavandatud investeeringute mahuks 1,3 milj eurot.
EELARVE TULEM
Põhitegevuse tulude eelarveosa
kogusumma ja põhitegevuse kulude
eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse
eelarveosa kogusumma, nimetatakse
eelarve tulemiks. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub
nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui
eelarve tulem on positiivne. Eelarve
on puudujäägis, kui eelarve tulem on
negatiivne. Esitatava eelarveprojekti
tulem on -0,8 milj eurot.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse all on
kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluste
finantseerimiseks ja võetud laenude
põhiosade tagasimaksed vastavalt
kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Finantseerimistegevuse
maht on 0,3 milj eurot.
LIKVIIDSETE VARADE
MUUTUS
Likviidsete varade muutuse all
on kajastatud pangakontode saldo
muutust.
PÕHITEGEVUSE TULUD
2019. aastal on valla eelarve
põhitegevuse tuludeks kavandatud
19 437 361 eurot. Suurima osa tulubaasist moodustavad maksud 50,9
% põhitegevuse tulude kogumahust,
millele järgnevad toetused 39%.
Tululiik
2019		 osakaal
		
tuludes
			%
Maksud
9 901 700
50,9%
Kaupade ja
teenuste müük
1 889 963
9,7%
Saadud
toetused
7 581 458
39,0%
Muud tulud
64 240
0,3%
Põhitegevuse
tulud
kokku

19 437 361 100,0%

Jõgeva valla 2019. aasta põhitegevuse tulubaasi struktuur on ära
toodud alljärgneval joonisel:
0%
39%
51%

10%
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud

30 MAKSUD
Maks on seadusega või seaduse
alusel vallavolikogu määrusega riigi
või kohaliku omavalitsuse avalikõiguslike ülesannete täitmiseks või
selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või
perioodiline rahaline kohustus, mis
kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses
ja tähtaegadel ning millel puudub
otsene vastutasu maksumaksja
jaoks. Eesti maksusüsteem koosneb
vastavalt maksukorralduse seadusele
maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning
seaduse alusel vallavolikogu poolt
oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike
omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud
maksud kehtestatakse vallavolikogu
määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.
Jõgeva vallas kehtivaks kohalikuks
maksuks on reklaamimaks. Kohalike
maksude seadus näeb ette lisaks
nimetatule veel viit võimalikku kohalikku maksu (teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks,
loomapidamismaks, lõbustusmaks ja
parkimistasu), mida Jõgeva vallas ei
ole rakendatud.
Maksutulud on suurim tululiik,

moodustades pisut üle poole põhitegevuse tuludest. Suur enamus
maksutuludest laekub füüsilise
isiku tulumaksust. Võrreldes 2018.
a kinnitatud eelarvega kasvavad
maksutulud 10% ehk 868 496 euro
võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava
kasvu tulemusel.
Laekumist maksudest kavandatakse kokku 9,9 milj eurot. Maksutulud
moodustavad eelarve põhitegevuse
tulude mahust 50,9%. Riiklike maksude prognoos 2019. aastaks on 9,9
milj eurot, mis moodustab eelarve
maksutuludest 99,9% ja eelarve
põhitegevuse tulude mahust 51%.
Kohalike maksude tuluks on 2019.
aasta eelarves kavandatud 1,7 tuh
eurot (0,02% eelarve maksutuludest).
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3000 Füüsilise isiku tulumaks
2019 eelarve kava 9 400 000 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
8 586 204 EUR
Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus
ja rahandusministri 19.12.2008. a
määrus nr 54 „Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord“. Tulumaksu
laekumist mõjutavad maksumaksjate
arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal
aastal omavalitsustele kehtestatav
tulumaksu laekumise määr.
Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil teenitud tulu,
millest on tehtud seadusega lubatud
mahaarvamised. Maksumäär on alates 2015. a 20%, kuid see ei mõjuta
omavalitsustele laekuvat tulu. Tasutud tulumaksust eraldatakse maksumaksja elukohajärgsele kohaliku
omavalitsuse üksusele tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt
11,86% tema maksustatavast tulust,
arvestamata tulumaksuseaduse 4.
peatükis sätestatud mahaarvamisi.
Omavalitsusüksusele eraldatava
maksusumma arvutamisel ei arvata
maksustatava tulu hulka pensione ja
kasu vara võõrandamisest.
Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama
kalendriaasta 1. jaanuari seisuga
Maksu- ja Tolliameti peetavasse
maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Rahandusministeeriumi
andmetel on 2018. a algul Jõgeva
valla maksumaksjate arv 5784. Eelarve koostamise hetkeks oli teada 8
esimese kuu andmed ning augusti
seisuga on maksumaksjate arv 6093.

JÕGEVA VALLA TEATAJA

sustab kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud
küsimusi kohalikus omavalitsuses
volikogu, kes võib delegeerida nende
küsimuste lahendamise valitsusele.
Maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja §
11 lõikes 1 ning rahandusministri 17.
jaanuari 2001 määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord”
§ 6 alusel võib kohalik omavalitsus
kehtestada oma haldusterritooriumil
maamaksumäärad diferentseeritult
maa hinnatsoonide lõikes.
Maamaksu tasumiseks on kaks
tähtpäeva – 31. märts ja 1. oktoober.
Summaline piirmäär on 64 eu-rot,
millest väiksema või võrdse summa
peab ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märtsiks). Üle 64 euro
suuruse maksusumma puhul peab
maksumaksja tasuma 31. märtsiks
vähemalt pool summast, kuid mitte
vähem kui 64 eurot ning ülejäänud
osa maamaksust tasutakse hiljemalt
1. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata,
kui maksusumma on alla 5 euro.
Maamaksukohustus tekib jooksva
aasta 1. jaanuaril ning maksuteade
väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari
seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik,
hoonestaja või kasutusvaldaja. Vallasvara puhul arvestatakse hoone
omandamist 1. jaanuari seisuga.
2018. aastal kehtivad maksumäärad on metsa-, muu- ja õuemaa maksumääraks 2,0-2,5% ning haritaval
ja looduslikul rohumaal 1,2-2,0%.
2019. aastal on kavandatud maksumäärade muutmine haritaval ja
looduslikul rohumaal 1,8% ning
metsa-, muu- ja õuemaal 2,5% maa
maksustamise hinnast. Alates 2013.
aastast on vabastatud maamaksust
kodualune maa ja see on kompenseeritud tulumaksumäära tõstmisega
0,17% võrra. Maamaksu laekumise
kasvuks on kavandatud 12%.
3044 Reklaamimaks
2019 eelarve kava 1 700,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
1 700,00 EUR
Reklaamimaksu laekumist reguleerivad reklaamiseadus ja Jõgeva
linnavolikogu 22.4.2010 määrus
nr 6 „Reklaamimaks Jõgeva linnas“. Maksuobjektiks on reklaam
ja kuulutused, mis on paigaldatud
Jõgeva linna territooriumil füüsiliste
ja juriidiliste isikute poolt, samuti
Jõgeva linnas elavatele või asuvatele
isikutele kuuluvatena registreeritud
ühissõidukitele paigaldatud reklaam.
Maksumaksja on reklaami paigaldaja.
Nimetatud määruse alusel on maksumäära arvestuse aluseks reklaamipinna 1 m ² ööpäeva maksumus.
Maksumäär reklaamipinna 1 m ² eest
on 0,13 eurot.
32 KAUPADE JA
TEENUSTE MÜÜK
Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud valla eelarvesse summas 1
889 963 eurot, mis moodustab 9,7%
valla eelarve põhitegevuse tuludest.

Näitaja
2016
Maksumaksjate keskmine arv
5 751
Kogu tulu (euro)
64 212 523
Keskmine kuu tulu (euro)		
930

Füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel 2019. aastaks on lähtutud
2018. aasta loodetavast tulumaksu
laekumisest (9 milj eurot) ning majandusprognoosist. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega on kavandatud tulumaksu laekumise kasv 9%.
Tulumaksu laekumist mõjutab
maksumaksjate arv, brutosissetulek
ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. Tulumaksu laekumise
määra suurendamisega on kohalikele
omavalitsustele antud täiendavaid
ülesandeid (korraldada üldhariduskoolide õpilaste ujumisõpet,
parandada koolis laste toimetulekut
ja toetada nende arengut jm)
3030 Maamaks
2019 eelarve kava 500 000,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
445 000,00 EUR
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle
vaidlustamise kord kehtestatakse
lähtudes maa hindamise seadusest.
Vabariigi Valitsuse 22.05.2001
määrusega nr 179 kehtestatud „Maa
maksustamishinna arvutamise kord”
kohaselt arvutab maatüki maksustamishinna kohalik omavalitsus.
Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõikest 2, ot-

2017
5 797
69 177 972
994

2018 8 kuud
6 043
48 877 407
1 011

Saadava tulu koosseisu kuulub põhitegevuse tulemusena tekkepõhiselt
arvestatud tulu müüdud toodete ja
osutatud teenuste eest. Tegevusala
baseerub üksuse põhitegevusalale,
millega tulu saamine on seotud
(näiteks kui haridusasutus saab tulu
õpilaste toitlustamisest, siis klassifitseeritakse see tuluna haridusalasest
tegevusest).
8,5% 0,8% 0,6%
1,4%
38,6%
2,6%

6,2%
35%

6,2%

Riigilõivud
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuurialasest tegevusest
Tulud spordialasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse
tulud
Tulud muudelt majandusaladelt
Üür ja rent
Muu kaupade ja teenuste müük

320 Riigilõivud
2019 eelarve kava 11 440,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
11 440,00 EUR

Riigilõivude laekumist reguleerib
riigilõivuseadus (RLS). Riigilõiv on
tasutav summa lõivustatud toimingu
(juriidiliste toimingute tegemise,
avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise) tegemise eest
(RLS § 2). Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud on sätestatud
RLS-i 16. peatükis. Vastavalt RLS §
7 lg 2 laekub kohaliku omavalitsuse
üksuse asutuse toimingu eest tasutav
riigilõiv vallaeelarvesse.
Ehitusloa toimingute riigilõivu
reguleerivad riigilõivuseaduse §-d
331¹ (hoone ehitusloa taotluse
läbivaatamine) ja 331² (rajatise
ehitusloa taotluse läbivaatamine).
Elamu ja seda teenindava rajatise
ehitusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
Elamu ja seda teenindava rajatise
lammutamiseks vajaliku ehitusloa
taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja
seda teenindava rajatise ehitusloa
taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja
seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse
läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Rajatiste ehitusloa
taotlemise läbivaatamise riigilõiv
on sõltuvalt rajatise olemusest kas
30 eurot või 250 eurot. Rajatiste
lammutamiseks vajaliku ehitusloa
taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 30 eurot.
Kasutusloa toimingute riigilõivu
reguleerivad riigilõivuseaduse §-d
331³ (hoone kasutusloa taotluse
läbivaatamine) ja 331 4 (rajatise
kasutusloa taotluse läbivaatamine).
Elamu ja seda teenindava rajatise
kasutusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Raudteerajatise, auditi-kohustusliku
surveseadme või gaasipaigaldise,
jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja
telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde,
puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30
eurot. Avalikkusele ligipääsetava
eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt
ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise,
veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku,
veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu
elektrirajatise ja prügimäerajatise
kasutusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Ülalnimetatud toimingud tehakse
ehitusseadustiku alusel.
Ühistranspordiseaduse alusel tehtavate toimingute riigilõivu reguleerivad riigilõivuseaduse §-d 332-335.
Taksoveoloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 64 eurot ja
teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest 38 eurot.
Riigilõivusid on kavandatud valla
eelarvesse summas 11 440 eurot
(0,6% kaupade ja teenuste müügist).
Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud
vastavalt riigilõivuseadusele:
1) ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest (11 000 eurot);
2) ühistranspordiseaduse alusel
tehtavatest toimingutest (440 eurot).
3220 Tulud haridusalasest
tegevusest
2019 eelarve kava 730 092,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
727 503,00 EUR
Tulud haridusalasest tegevusest
moodustavad majandustegevuse
tuludest 38,9%. 2019. aasta tulud
haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 730 092 eurot. Tulud
koosnevad vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste omatuludest,
teiste omavalitsuste poolt laekuvast
tulust, kui nende õpilased käivad
Jõgeva vallavalitsuse hallatavates
haridusasutustes. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83,
kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu
piirmäära ühe kuu kohta.
Koolieelse lasteasutuse kohatasu
on reguleeritud koolieelsete lasteasutuste seaduse (KELS) § 27 lg 3.
Lasteasutuse majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulude katmine toimub vallaeelarve vahenditest
ning vallavolikogu otsusel osaliselt
vanemate poolt. Vanemate poolt
kaetav osa ühe lapse kohta ei või
ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulude katmises

lk 5
osalevad täies ulatuses teised vallad
või linnad proportsionaalselt nende
haldusterritooriumil elavate selles
lasteasutuses käivate laste arvuga.
Eelarves on eeldatud, et koolieelsetes
lasteasutustes käib teiste omavalitsuste lapsi 40. Tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta valla
lasteaedades kujuneb vahemikus 294
eurost kuni 620 euroni.
Osaliste kulude katmiseks vanemate poolt kehtestab vallavolikogu
vanemate kaetava osa määra, mis
võib olla diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse
majandamiskuludest või muudest
asjaoludest (KELS § 27 lg 4). Jõgeva
vallavolikogu 26.4.2018. a määrus
nr 31 „Lastevanemate osalustasu
kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades“ sätestab, et koolieelsetes
lasteasutustes on vanemate poolt
kaetava osa määr 30 eurot ühes
kalendrikuus, kui laps kasutab lasteasutuses kohta täiskoormusega.
Kui laps kasutab lasteasutuses kohta
osakoormusega, ilma toitlustamiseta
vaid õppe- ja mänguaegadel, siis on
lapsevanema poolt kaetav osa ühes
kuus 60% osalustasu määrast. Kui
lapsevanemal on kaks või enam
last, kes kasutavad kohta koolieelses
lasteasutuses, siis saab lapsevanem
soodustust 50% teise lasteaias käiva
lapse eest ja 100% kolmanda ja iga
järgmise lasteaias käiva lapse eest.
Koolimineku aastale eelneval aastal
käiva lapse eest tasub lapsevanem
60% osalustasu määrast. Tulud on
kavandatud 11 koolieelse lasteasutuse arvel, kus on lapsi keskmiselt
610, sh eelkooli ealisi ~110 ning
samaaegselt ühest perest käivate
kahe või enam laste arv on ~100.
Lapse toidukulu lasteasutuses
katab KELS-i § 27 lg 2 alusel lapsevanem. Lapse toidukulu päeva-maksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab
asutuse juht. Vahendid toitlustamise
korraldamiseks planeeritakse lapsepõhiselt lähtudes laste arvust ja
kavandatavast toidupäevade arvust
ja toidupäeva maksumusest. Toidupäeva maksumus on lasteaedades
1,20 – 1,80 eurot toidupäeva kohta.
Jõgeva vallavolikogu 26.4.2018 määrusega nr 30 „Tasuta hommikusöögi
võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades“ võimaldatakse lasteaedades
tasuta hommikusöök neile lasteaias
käivatele lastele, kelle elukoht koos
vähemalt ühe vanemaga on Eesti
rahvastikuregistri alusel Jõgeva
vallas.
Laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide teenuse eest on
reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS), mis sätestab,
et munitsipaalkooli tegevuskulude
katmises osalevad täies ulatuses
teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht asub nende valdade
või linnade haldusterritooriumil.
Jõgeva vald teatab munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises
osalevatele valdadele ja linnadele
igal aastal õppekoha tegevuskulu
arvestusliku maksumuse ühe õpilase
kohta. Arvestatud on, et Jõgeva valla
koolides õpib 160 õpilast teistest
omavalitsustest ning teiste omavalitsuste poolt kaetavaks tasuks õpilase
kohta on arvestatud 60 eurost kuni
89 euroni kuus.
Õpilaste õppetasu huvikoolides on
reguleeritud huvikooli seaduse ning
vallavalitsuse korraldustega. Jõgeva
Muusikakoolis õppivalt 143 lapselt
(sh põhiõppes 78 last ja huviõppes
65 last) laekub lapsevanemate poolt
tasutavat õppetasu 26 729 eurot.
Õppetasu suurus muusikakoolis on
13 eurost kuni 27 euroni. Muusikakooli omatulud vähenevad võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega 6%
tulenevalt laste arvu vähenemisest.
Jõgeva Kunstikoolis õppivalt 81
lapselt (sh põhikoolis 54 last, eelkoolis 14 last ja individuaalõppes
13 last) laekub lapsevanemate poolt
tasutavat õppetasu 10 204 eurot.
Õppetasu suurus on 7 eurost kuni 16
euroni. Kunstikooli omatulud kasvavad võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega 23% tulenevalt laste arvu
kasvust.
Täiskasvanute keskkooli omatuludeks 2019. aastal on prognoositud
120 eurot, laekumine töövihikute ja
riigieksamimaterjalide eest.
Jõgeva valla haridusasutuste
omatuludesse on arvestatud asutuste
personali toidupäeva tasu. Vaimastvere Põhikoolil on kavandatud omatuludesse õpilaskodu teenus teistelt
omavalitsustelt. Õpilaskodul on 21
kohta, millest teiste omavalitsuste
lapsed moodustavad 80%. Kohamaks
on 60 eurot kuus õpilase kohta.
Tulud jaotuvad asutuste lõikes

järgmiselt:
Jõgeva Lasteaed
Rohutirts 		
Jõgeva Lasteaed
Karikakar
Jõgeva Aleviku
Lasteaed
Kurista Lasteaed
Karukell
Palamuse Lasteaed
Nukitsamees
Kuremaa
Lasteaed-Algkool
Siimusti
Lasteaed-Algkool
Jõgeva Põhikool
Torma Põhikool
Laiuse Põhikool
Vaimasvere Kool
Sadala Kool
Jõgeva Täiskasvanute
Keskkool
Palamuse Gümnaasium
Jõgeva Muusikakool
Jõgeva Kunstikool
Jõgeva Vallavalitsus

79 421,00
56 233,00
18 900,00
10 494,00
54 455,00
12 060,00
48 181,00
7 280,00
45 159,00
17 203,00
14 888,00
13 165,00
120,00
5 600,00
26 729,00
10 204,00
310 000,00

3221 Tulud kultuurialasest
tegevusest
2019 eelarve kava 116 856,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
160 288,00 EUR
Prognoositav laekumine kultuurija kunstiasutuste majandustegevusest 2019. aastal on 116 856 eurot
(6,2% majandustegevusest). Tulud
koosnevad vallavalitsuse hallatavate
asutuste (raamatukogud, kultuurimajad) tasulistest teenustest. Tulude
vähenemine 27% tuleneb renditulude kajastamisest üüri ja rendi eelarve
real. Jõgeva Vallavalitsuse tuludesse
on kavandatud Paunvere laada ja
väljanäituse tulud.
Tulud jaotuvad asutuste lõikes
järgmiselt:
Jõgeva
Linnaraamatukogu
570,00
Kaarepere
Raamatukogu
12,00
Siimusti Raamatukogu
50,00
Jõgeva Kultuurikeskus 10 624,00
Torma Rahvamaja
600,00
Sadala Rahvamaja
600,00
Vaiatu Rahvamaja
600,00
Palamuse Kultuur
8 800,00
Jõgeva Vallavalitsus
95 000,00

3222 Tulud
spordialasest tegevusest
2019 eelarve kava 662 425,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
559 604,00 EUR
Tulud koosnevad vallavalitsuse
hallatavate asutuste (spordiasutuste)
tasulistest teenustest vastavalt kehtestatud hinnakirjadele. Kavandatavad tulud kasvavad Jõgeva Spordikeskusel 7% ja Kuremaa Ujulal 23%.
Tulud jaotuvad asutuste lõikes
järgmiselt:
Jõgeva Spordikeskus
Torma Spordikeskus
Kuremaa Ujula

90 755,00
4050,00
567 620,00

3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
2019 eelarve kava 116 872,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
292 600,00 EUR
Tulud Siimusti Lastekeskuse
Metsatareke majandustegevusest
ja sotsiaalabiteenuse osutamisest
(transporditeenus, koduteenus,
kogukonnas elamise ja toetatud
elamise teenus jm). Tulud moodustavad majandustegevuse eelarvest
6% ning vähenevad 60%. Vähenemine toimub Siimusti Lastekeskuse
Metsatareke tuludes, tulenevalt
asjaolust, et asenduskodu teenuse
vahendid eraldatakse tasandusfondi
toetusmeetmena, mida ei kajastata
asutuse omatuludena. Lastekeskuses
viibivast 22 lapsest moodustavad
pooled Jõgeva valla lapsed.
Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos
majutuse ja toitlustamisega. Teenuse
eesmärgiks on suurendada inimese
iseseisvat toimetulekut ja arendada
igapäevaelu tegevuste korraldamise
oskusi ühistes tegevustes osalemise
kaudu. Kogukonnas elamise teenust
osutatakse raske, sügava või püsiva
kuluga psüühikahäirega täisealisele
isikule rehabilitatsiooniplaani alusel
kui ta suudab toime tulla enese eest
hoolitsemisega ning osaleda majapidamistöödes ja kui talle ei osutata
samaaegselt igapäevaelu toetamise
teenust, toetatud elamise teenust või
ööpäevaringset erihooldusteenust.
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Jõgeva vallas on loodud 4 kohta,
mis ka käesoleval ajal on täidetud.
Teenuse kasutajatel on omaosalus
230 eurot/kuus ning kulude katmisel
osaleb ka Sotsiaalkindlustusamet
415 euroga kuus teenuse saaja kohta.
Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi
kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse
majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema
võimalikult iseseisev toimetulek
iseseisvalt elades. Toetatud elamise
teenust võib osutada inimese enda
elamispinnal, teenuse osutaja poolt
inimesele üüritaval elamispinnal
või grupikodus. Toetatud elamise
teenust osutatakse raske, sügava
või püsiva kuluga psüühikahäirega
täisealisele isikule, kellel puudub
elamispind iseseisvaks elamiseks
ja ta pole suuteline seda endale
muretsema, soovitus kasutada seda
teenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis, ta suudab ise enda
eest hoolitseda ja juhendamise
korral toime tulla igapäevaelu toimingutega. Jõgeva vallas on loodud
10 kohta, millest käesoleval ajal on
täidetud 7. Teenuse saajad katavad
omaosalusega ruumide halduskulud
ning Sotsiaalkindlustusamet osaleb
kulude katmisel 208 euroga kuus
teenuse saaja kohta.

Tehnovõrgu ja -rajatise talumise
tasu laekub kinnisasja omanikule,
kui omanik on kohustatud taluma
oma kinnisasjal tehnovõrku või –rajatist (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise
side või elektrivõrku, nõrkvoolu-,
küttegaasi- või elektripaigaldist või
surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi) (AÕS §-d
158, 158¹ ja 158²). Tasu makstakse
üks kord aastas 1. detsembriks ja on
kavandatud 48 objektilt.
3238 Muu kaupade ja
teenuste müük
2019 eelarve kava 14 400,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
2 500,00 EUR
Muude tulude all on kavandatud
maasoojuspumba süsteemi osamaksed, Jõgeva Kultuurikeskuse piletilevi arvlemised jm tulud.
35 SAADUD TOETUSED
Saadud toetusi on eelarvesse
kavandatud 7 581 458 eurot, mis
moodustab 39% eelarve põhitegevuse tuludest. Toetused on eelarvesse planeeritud, võttes aluseks
riigieelarve 2019. aasta eelarve
eelinformatsiooni.
6%

Tulud jaotuvad asutuste lõikes
järgmiselt:
Siimusti Lastekeskus
Metsatareke
Jõgeva Vallavalitsus

68 440,00
48 432,00

3225 Elamu- ja
kommunaaltegevuse tulud
2019 eelarve kava 50 000,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
222 400,00 EUR
Tulud hallatavalt elamufondilt ja
kalmistutel osutatavatest teenustest.
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
moodustavad majandustegevusest
2,7% ning tulud vähenevad 78%.
Jõgeva Vallavolikogu 23.8.2018 otsusega nr 75 lõpetatakse Jõgeva Vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse
Vallavara tegevus 31.12.2018. Palamuse Vallavara osutas korteriühistutele haldamisteenust, kuid 2018.
aasta 1. jaanuaril jõustus 2014.
aastal vastu võetud korteriomandi- ja
korteriühistu seadus, mille kohaselt
hakkas kõigi korteriomandite majandamine toimuma iseseisva juriidilise
isiku (korteriühistu) vormis.
3232 Tulud muudelt
majandusaladelt
2019 eelarve kava 26 148,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
23 540,00 EUR
Jõgeva bussijaamale on kehtestatud kasutamise tasu. Teenuse
hinnaks 2018. aastal oli kehtestatud 1,30 eurot iga liinile väljuva
bussi kohta, 2019. aasta hinnaks on
kehtestatud 1,35 eurot. Kavandatud
tulude kasv on 11%.
Tasu kehtestati vastavalt ühistranspordiseaduse § 5.
3233 Üür ja rent
2019 eelarve kava 161 442,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
164 084,00 EUR
Planeeritud üüri- ja renditulu
sisaldab vallale kuuluva kinnisvara
üürile andmisest saadavat tulu.
Aastal 2019 on üüri- ja renditulude laekumiseks prognoositud 161
442 eurot (8,6% majandus-tegevusest), mis koosneb alljärgnevalt:
1) Jõgeva Muusikakooli poolt osutatud teenuste eest 21 eurot;
2) Jõgeva Spordikeskus poolt
osutatud teenuste eest 9 227 eurot;
3) Kuremaa Ujula poolt osutatud
teenuste eest 2 020 eurot;
4) Jõgeva Kultuurikeskuse poolt
osutatud teenuste eest 9 000 eurot;
5) Palamuse Kultuuri poolt osutatud teenuste eest 2 000 eurot;
6) Jõgeva Põhikooli poolt osutatud
teenuste eest 1 800 eurot;
7) Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli poolt osutatud teenuste eest
30 eurot;
8) Jõgeva Spordikeskus poolt
osutatud teenuste eest 9 227 eurot;
9) Jõgeva Vallavalitsuse poolt osutatud teenuste eest 137 344 eurot.
Võrreldes 2018. aastaga vähenevad tulud 2%.
3237 Õiguste müük
2019 eelarve kava
2018 kinnitatud
eelarve		

288,00 EUR
0,00 EUR

94%

Saadud sihtfinantseerimine
Saadud mittesihtotstarbeline
finantseerimine
350 Saadud
sihtfinantseerimine
2019 eelarve kava 482 632,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
341 665,00 EUR
Sihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 482 632 eurot, mis
moodustab 6,4% toetuste mahust.
Laekuvad vahendid on seadusega
ette nähtud õppelaenude kustutamiseks (452 eurot), õpilaskodu
ülalpidamiskulude katmiseks (42
000 eurot), haldusreformi ühinemistoetus ( 403 150 eurot) ja projekti
eriilmeline lapsehoiuteenus (37 030
eurot) kulude katmiseks.
Meetme „Lapsehoiu ja puudega
laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ eesmärgiga võimaldada
lapsehoidu ja/või puudega laste
tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul. Avatud on
Tormas lasteaia Linnutaja majas eriilmeline lapsehoid ning 2019. aastal
on kavandatud teenuse pakkumisega
laieneda Jõgeva linna.
352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine
2019 eelarve kava 7 098 826,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve
5 585 631,00 EUR
Mittesihtotstarbelisi toetusi on
eelarvesse kavandatud 7 098 826
eurot, mis moodustab 93,6% toetuste mahust. Mittesihtotstarbeliste
toetustena saadavad vahendid on
eelarvesse kavandatud lähtuvalt
rahandusministeeriumi prognoosist ja prognoositavatest tegelikest
muutujatest.
Riigieelarvest toetatakse kohaliku
omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Sihtotstarbelised toetused on mõeldud projektipõhiseks rahastamiseks. Üldised
toetused jagunevad kaheks, milleks
on tasandusfond ja toetusfond.
Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel.
Ideaalselt toimivat tasandusfondi
meetodit on väga raske leida, sest
see peaks ühelt poolt toetama kohalike omavalitsuste toimimise
efektiivsust ja teiselt poolt, toetust
ei tohiks saada need omavalitsused,
kel on piisavalt vahendeid elanikele
kvaliteetsete avalike teenuste pakkumiseks. Säilima peaks omavalitsuste
motivatsioon arendada ettevõtlust
ja kohalikke teenuseid, et meelitada
oma territooriumile elama rohkem
elanikke. Tasandusfondi suuruse
arvestuse aluseks on arvestuslike
tulude ning arvestuslike kulude
vahe. Arvestuslike kulude arvestuse
aluseks on parameetrite väärtused
ühe lapse, kooliealise, gümnaasiumi
õpilase, tööealise (19-65 a), vanuri,
arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava puu-
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dega isiku kohta (lisaks väikesaarte
parameetrid, mis Jõgeva valda ei
puuduta). Arvestuslik keskmine
tegevuskulu saadakse statistiliste
näitajate ning ühiku maksumuse
korrutiste summeerimisega. Arvestuslikud tulud kujunevad järgmiselt:
1) tulumaksu tegelikud laekumised
arvestatakse ümber (keskmistatakse
kolme viimase aasta laekumise järgi)
selliselt, et üle-üleeelmise aasta laekumise osakaal on 0,2, üle-eelmisel
aastal 0,3 ja eelmisel aastal 0,5; 2)
maamaks on arvestuslik: lähtutakse maamaksuseaduses sätestatud
maksumäära maksimumväärtusest.
Seejärel leitaksegi tulu- ja kuluvajaduse vahe, mis tasandusfondi summa
määramisel korrutatakse 0,9-ga. See
korrutis tehakse seepärast, et katta
tulu- ja kuluvajaduse vahest 90%
(ehk siis mitte täielikult).
Toetusfondi vahendite jaotuse
kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud
hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid,
koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse ja teenuste osutamise toetuseks,
teede toetuseks, puuetega laste
hooldajatoetuseks, jäätmehoolduse
arendamiseks, huvitegevuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada
vastavalt seatud eesmärkidele, kuid
kohaliku omavalitsuse üksustele on
antud vabadus otsustada vahendite
kasutamise viisi üle. Toetusfond
on eelarvesse prognoositud rahandusministeeriumist saadud eelinfo
alusel ja lähtuvalt prognoositavast
õpilaste arvust.
Riigieelarvest Jõgeva vallale eraldatava toetuse suurus võib muutuda.
Summa täpsustatakse peale 2018.
aasta riigieelarve seaduse § 3 alusel
tasandus- ja toetusfondi määratud
vahendite jaotuse kinnitamist.
Tasandusfond suureneb 2019.
a 1,8 milj euro võrra. Vahendite
tulubaasi tõstmiseks suurendatakse
kohalike omavalitsuste tulumaksu
osa suurust 0,03 protsendipunkti
(2019. aastal 11,90-lt 11,93-le ehk
+2,9 milj eurot) ja tasandusfondi lisatakse 1,8 milj eurot. Tasandusfondi
täiendavate vahendite jaotamiseks
lisatakse ajutiselt tasandusfondi
valemisse määratud hooldajaga
puuetega laste arv. See on vajalik,
et tagada sujuv üleminek uutele
rahastamise alustele. Hooldajaga
puuetega laste arvu parameetrite
väärtust hakatakse alates 2020.
aastast iga-aastaselt vähendama 15
protsendipunkti võrra, kuniks 2026.
a parameeter kaob. 2019. a jätkub
arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude
korrigeerimine. Lasteaiaealiste ja
kooliealiste parameetrite arvväärtused suurenevad, sest omavalitsuste
kulud nende vanusegrupi teenustele
on kasvanud. Tööealiste ja eakate
parameetrite arvväärtused püsivad
2017/2018.a tasemel. Hooldatava
puudega inimese parameetri arvväärtust vähendatakse jätkuvalt 15
protsendipunkti aastas, sest pikemas
vaates on plaanis sellest parameetrist loobuda. Jätkub tagamaalisuse
koefitsiendi juurutamine ning see
suureneb 25 protsendipunkti. Koolipidamine on tagamaalises piirkonnas
kallim kui keskustes.
2019. a kaob teede parameeter
ja kuluvajadus on jaotatud kõigi eagruppide vahel võrdselt. Analüüside
kohaselt on teehoiu kulude suurus
seotud elanike arvuga, mitte teede
pikkusega.
2019.a võetakse tasandusfondi
valemis maamaksulaekumine arvesse maksimaalsetes määrades
(2,0% haritava maa ja 2,5% üldmaa
osas). Muudatuse põhjus on selles,
et praegu on kohalike omavalitsuste
maamaksumäärad maksimumi lähedal ning senine 1,25% keskmise
määra aluseks võtmine ei ole enam
põhjendatud.
Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel, toetust antakse üldistel alustel.
Toetust antakse Vabariigi Valitsuse
määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud
toetusfondi vahendite jaotamise
ja kasutamise tingimused ja kord“
alusel. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades
katta õpetajate tööjõukulusid, tagada
koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning
hooldada kohalikke teid.
Toetusfond hariduskuludeks jaguneb haridustoetuseks ja tugiteenuste toetuseks. Üldhariduskoolide
pidamiseks antav toetus eraldatakse
õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende
täienduskoolituseks, õppevahenditeks ning koolilõunaks. Tugiteenus-

te toetus antakse omavalitsustele
haridustoetusena läbi toetusfondi
õpilastele tõhustatud või eritoe
rakendamiseks. Toetatakse vajalike
tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja –keskkonna
pakkumisega seotud kulude katmist.
Hariduskulud on kavandatud lähtudes õpilaste arvust 10. septembri
2018. a seisuga. Koolilõuna kulude
hüvitamine on arvestusega 1 eurot
koolipäeva kohta, kokku 175 toidupäeva. Õppevahendite soetuseks on
arvestatud 57 eurot õpilase kohta
aastas.
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse
kohaliku omavalitsuse üksustele
alates 1. septembrist 2017. a eesmärgiga motiveerida neid suurendama
õpetajate palka. Toetuse saamiseks
2019. a peab kohaliku omavalitsuse
üksuses olema lasteaiaõpetaja töötasu vähemalt 90% üldhariduskooli
õpetaja töötasu alammäärast.
2017. a 1. septembrist käivitunud
huvitegevuse toetusskeem panustab noorteprogrammi eesmärkide
saavutamisse. Toetuse eesmärk on
teha huvitegevus ja huviharidus
7–19-aastastele noortele paremini
kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt
kolmes valdkonnas: kultuur, sport
ning loodus- ja täppisteadused ja
tehnoloogia.
Toimetulekutoetust maksavad
välja kohaliku omavalitsuse üksused
selleks riigieelarvest saadava hüvitise
arvelt. Alates 2018. a muudeti toimetulekutoetuse süsteemi puudutavaid
tegevusi (sh motiveeritakse toimetulekutoetuse saajaid tööle minema,
suurendatakse toimetulekutoetuse
regulatsiooni paindlikkust jms).
Toimetulekutoetust saavatele peredele aitab vajaduspõhise peretoetuse
kaotamist kompenseerida toimetulekupiiri tõstmine 2019. a seniselt 140
eurolt 150 euroni kuus ning alaealistel 1,2 kordseks. Sotsiaaltoetuste ning
-teenuste osutamise toetus koosneb
toimetulekutoetuse väljamaksmisega kaasnevate kulude hüvitamisest
ning lisatoetustest, mis suurendab
kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust sotsiaalteenuste arendamisel
ja toetuste maksmisel (sh puuetega
laste hooldamiseks). Raske ja sügava
puudega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse
kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus
saab toetust kasutada raske ja sügava
puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-,
sotsiaaltranspordi- või muudeks
sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega
lapse perekonna hoolduskoormust
või puudest tulenevat lisavajadust.
2018. a lisandusid toetusfondi matusetoetus ja asendushooldusteenuse
toetus. Matusetoetuse jaotamisel
võetakse aluseks 19–64-aastaste
isikute ning 65-aastaste ja vanemate
isikute arv rahvastikuregistri andmetel vastava aasta alguse seisuga.
Asendushooldusteenus on alates
2018. a kohaliku omavalitsuse üksuse
korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse
heaolu ja õiguste tagamine, lapsele
tema põhivajaduste rahuldamiseks
peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks
soodsa elukeskkonna loomine ning
lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Jäätmehoolduse arendamise toetuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotamisel lähtutakse jäätmeseaduse §-st 72. Kohalikule omavalitsuse
üksusele antakse toetust juhul, kui:
1) tema territooriumil töötab
jäätmejaam või on elanikele tagatud
jäätmejaama teenuse kasutamine
teises kohaliku omavalitsuse üksuses;
2) tema territooriumil on korraldatud jäätmevedu;
3) tal on kehtiv jäätmekava ja
jäätmehoolduseeskiri;
4) ta on asutanud jäätmevaldajate
registri.
Toetus on ette nähtud jäätmehoolduse arendamiseks. Jäätmehoolduse
arendamine on jäätmealase teabe
levitamine, jäätmealane nõustamine
ja jäätmehoolduse kavandamine
või muu tegevus, mille eesmärk on
vältida või vähendada jäätmeteket
ning tõsta jäätmehoolduse taset.
Jäätmehoolduse raha saamiseks ei
ole vaja alates 2019. a tingimuste
täitmist riigile tõestada.
Kohalike teede hoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste
võimekust kohalike teede jooksval
hooldamisel ning ehitamisel. Toetus
jaotatakse kohaliku omavalitsuse
üksuste vahel proportsionaalselt
kohalike maanteede ja tänavate
pikkusega, seejuures tänavate pikkus
korrutatakse viiega.
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Nimetus				
2018 kinnitatud
2019 eelarve
				eelarve		projekt
Tasandusfond			
1 820 601		
1 885 000
Kohalike teede hoiu toetus		
433 862		
440 000
Jäätmehoolduse arendamise toetus
21 937		
22 000
Raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetus			
27 068		
27 068
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis
46 293		
10 000
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis
16 823		
17 000
Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise
toetus				91 922		91 922
Vajaduspõhine peretoetus		371		0
Matusetoetus			0		46 000
Asendus- ja järelhoolduse arendamise
toetus				0		380 830
Üldhariduskoolide pidamiseks antav
toetus				
2 896 029		
3 691 810
Koolieelsetele lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetus			0		129 534
Huvihariduse- ja tegevuse toetus
230 725		
267 662
38 MUUD TULUD
Muud tulud on eelarvesse planeeritud summas 64 240 eurot, mis
moodustab 0,3% eelarve põhitegevuse tulude mahust.
3%

97%

Saadud sihtfinantseerimine
Saadud mittesihtotstarbeline
finantseerimine
382 Tulud varadelt
2019 eelarve kava 64 240,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
121 100,00 EUR
Tulud varadelt on planeeritud
summas 64 240 eurot. Vastavalt
keskkonnatasude seadusele laekub
kohaliku ja riikliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu ja
vee erikasutustasu.
Tulud on kavandatud lähtuvalt
2018. aasta eeldatavatest tegelikest
laekumistest.
388 Muud tulud
2019 eelarve kava 2 000,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
3 400,00 EUR
Muud tulud on planeeritud summas 2 000 eurot, väärteomenetluse
seadustiku alusel määratud trahvid
jm.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Valla eelarve põhitegevuse kulude
kogumaht on 18 955 468 eurot.
Kululiik

2019

		
Üldised
valitsussektori
teenused
2 514 120
Avalik kord ja
julgeolek
17 000
Majandus
907 191
Keskkonnakaitse
400 515
Elamu- ja
kommunaalmajandus
449 813
Tervishoid
18 667
Vaba aeg,
kultuur,
religioon
2 694 257
Haridus
10 350 282
Sotsiaalne kaitse 1 603 623
Põhitegevuse
kulud kokku
18 955 468

osakaal
kuludes
%

13,3%
0,1%
4,8%
2,1%

2,4%
0,1%

14,2%
54,6%
8,5%
100,0%

Alljärgneval joonisel on toodud
2019. aasta kavandatava eelarve
valdkondade põhitegevuse kulude
osakaalud:
8,5%

13,3% 0,1%

4,8%
2,1%
2,4%
0,1%

54,6%

14,2%

Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur, religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Üldised valitsussektori teenused
(13,3 % põhitegevuse kulude eelarvest)

2019 eelarve
kasv
kava
2 514 1200 EUR 2%
2018
kinnitatud
eelarve
2 471 778 EUR

2,8%

2,8% 3,6%

8,9%

81,9%
Jõgeva Vallavolikogu
Jõgeva Vallavalitsus
Reservfond
Stabiliseerimisreserv
Muud üldised valitsussektori
teenused

Üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud eelarves 2 514
120 eurot alljärgnevalt:
1) Jõgeva Vallavolikogu kuludeks
kavandatakse 222 681 eurot (8,9%
valitsussektori kuludest). Eelarve
koosneb 27 volikogu liikme, 7 alatise komisjoni ja volikogu kantselei
kuludest. Volikogu ja tema komisjonide liikmete tasude arvestamisel
on juhindutud Jõgeva Vallavolikogu
9.11.2017 määrusest nr 1 „Jõgeva
Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise
kord“, millega määrati tasud vallavolikogu aseesimeestele, fraktsioonide
esimeestele, volikogu liikmetele,
komisjonide esimeestele ja liikmetele
ning Jõgeva Vallavolikogu 9.11.2018
otsusest nr 9 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse palgaliste ametikohtade
töötasu ja hüvitise määramine“, millega määrati tasu vallavolikogu esimehele. Volikogu istungid toimuvad
volikogu poolt kinnitatud kava alusel
üks kord kuus. Juulis ja augustis
reeglina istungeid ei toimu. Volikogu
liikmetele makstakse vallavolikogu
istungil osalemise eest 100 eurot
istung. Vallavolikogus on 7 alatist
komisjon 53 liikmega. Komisjoni liikmetele makstakse hüvitist koosolekul
osalemise eest 50 eurot koosolek.
Komisjoni esimeestele makstakse
tasu 150 eurot koosolek. Volikogus
on 6 fraktsiooni, fraktsiooni esimehe tasu on 5 eurot kuus fraktsiooni
iga registreeritud liikme kohta.
Vallavolikogu kantselei koosneb 2
ametikohast. Personalikulud on
kavandatud vastavalt vallavolikogu
poolt kinnitatud määradele. Majanduskulud on kavandatud vallavolikogu töö administreerimiskuludeks,
koolitus- ja lähetuskuludeks, infotehnoloogiakuludeks jm. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
vähenevad kulud 8%, sealhulgas
vähenevad personalikulud 11% ja
majandamiskulud kasvavad 52%;
2) Jõgeva Vallavalitsuse kuludeks
kavandatakse 2 059 723 eurot (82%
valitsussektori kuludest). Personalikulud on kavandatud vastavalt
vallavolikogu poolt kinnitatud struktuurile ja arvestatud on 48 ametikoha ja 34 töökohaga. Vallavalitsuse
liikmete töötasude arvestamisel on
aluseks võetud Jõgeva Vallavolikogu
9.11.2017 määrus nr 1 „Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele
tasu ja hüvitiste maksmise kord“.
Majandamiskulud on põhiliselt planeeritud administreerimiskuludeks,
auditeerimiskuludeks, ruumide
halduskuludeks (sh teenuskeskused), lähetus- ja koolituskuludeks,
sõidukite ülalpidamiskuludeks, ning
infotehnoloogia- ja inventarikuludeks jm. Kulud kasvavad võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega 1%,
sealhulgas majandamiskulud 7%.
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4) Reservfond ettenägemata ja
edasilükkamatute vajaduste kulude
katmiseks on 70 000 eurot (2,8%
valitsussektori kuludest);
5) Stabiliseerimisreserv majanduse riskide maandamiseks ja eelarvest
finantseeritavate tegevuste rahastamise stabiliseerimise tagamiseks on
70 000 eurot (2,8% valitsussektori
kuludest);
6) Muudeks üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud 91 716
eurot (3,6% valitsussektori kuludest),
mis suunatakse liikmemaksude
tasumiseks summas 59 001 eurot,
Jõgeva linna fiiberoptilise (FOC)
võrgu hooldus- ja areduskuludeks
summas 12 715 eurot. Uue tegevusena on valdkonda kavandatud
rahvusvaheliste suhete kulu 20 000
eurot. Tänapäeva avatud maailmas
on oluline olla nähtav, omada sõpru
ja koostööpartnerid teistes riikides.
Ühinenud omavalitsuste õigusjärglasena on Jõgeva vallal lepingulised
ja ka mittelepingulised sõprussuhted
enam kui 20 välisriigi omavalitsusega. Tänasel päeval on headeks
partneriteks kümme omavalitsust:
• Voložini rajoon, Valgevene,
leping sõlmitud endise Jõgeva Vallavalitsuse poolt 20.6.2012;
• Ukraina Vabariigi Kiievi oblasti
Makarovi rajoon, leping sõlmitud
endise Jõgeva Vallavalitsuse poolt
2016. aastal;
• Karlstad, Rootsi, leping sõlmitud
1992. aasta Jõgeva Linnavalitsuse
poolt;
• Keuruu, Soome, leping sõlmitud
1991. aastal Jõgeva Linnavalitsuse
poolt;
• Kaarina, Soome, leping sõlmitud
2005. aastal Jõgeva Linnavalitsuse
poolt;
• Jonava, Leedu, leping sõlmitud
2010. aastal Jõgeva Linnavalitsuse
poolt;
• Priekuli vald Läti Vabariik, lepingut ei ole;
• Kaišiadoryse rajoonivalitsus, Leedu Vabariik, leping sõlmitud Jõgeva
Maavalitsuse poolt;
• Ungheni Rajoonivalitsus, Moldova Vabariik, leping sõlmitud 2012.
aastal Jõgeva Maavalitsuse poolt;
• Maracineni vallavalitsus, Rumeenia Vabariik, leping puudub.
Kuludena on kavandatud delegatsioonide vastuvõtt ja väliskoolitused
töötajatele.
Jõgeva vallavalitsus on liige alljärgnevates organisatsioonides:
• Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA, liikmemaks summas
26 000 eurot;
• Eesti Linnade ja Valdade Liit,
liikmemaks summas 9 650 eurot;
• Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, liikmemaks summas 2 600 eurot;
• Eesti Tervislike Omavalitsuste
Võrgustik, liikmemaks summas 300
eurot;
• Jõgevamaa Spordiliit Kalju, liikmemaks summas 6 000 eurot;
• Vooremaa Geopark, liikmemaks
summas 6 089 eurot;
• Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
MTÜ, liikmemaks summas 6 300
eurot;
• Jõgevamaa Koostöökoda, liikmemaks summas 960 eurot;
• Peipsi Kalanduspiirkonna arendajate Kogu, liikmemaks summas 1
102 eurot.
Avalik kord ja julgeolek
(0,1% põhitegevuse kuludest)
2019 eelarve kava 17 000,00 EUR
2018 kinnitatud
eelarve		
17 000,00 EUR
Valla eelarvest suunatakse linna
avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 17 000 eurot, mis on 0,1%
eelarve põhitegevuse kuludest.
Vahendid on planeeritud toetusena
Lõuna Prefektuuri Jõgeva politseijaoskonnale abipolitseinike patrulli
rakendamiseks avaliku korra tagamisel ja vabatahtlike päästekomandode
tegevuse toetamiseks.
Majandus (4,8% põhitegevuse kuludest)

Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
Põllumajandus
Maanteetransport
Turism
Üldmajanduslikud
arendusprojektid
Muua majandus
Majanduse valdkonna kuludeks
on planeeritud kokku 907 191
eurot (4,8% eelarve põhitegevuse
kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika summas 20 000 eurot
(2,2% majanduse kuludest), mis kavandatakse ettevõtluse arendamiseks
ja ettevõtjatele suunatud tegevuste
koordineerimiseks, ettevõtlusalaste
koolituste ja kogemuste vahetamise
korraldamiseks. Kulud kasvavad
14 tuh eurot võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega;
2) Põllumajandus summas 8 000
eurot (0,9% majanduse kuludest),
mis kavandatakse maa kinnistamise
ja erastamise korraldamiseks. Kulud
kasvavad 9% võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega;
3) Maanteetransport summas
405 753 eurot (44,7% majanduse
kuludest), mis kavandatakse teede ja
tänavate remondiks ja korrashoiuks,
avalikelt teedelt sadevete ühiskanalisatsiooni juhtimiseks, piirkondade bussipaviljonide hoolduseks,
teekattemärgistuste uuendamiseks,
uute liiklusmärkide soetamiseks,
liiklusmärkide, valla skeemide ja
suunaviitade hoolduseks. Kulud
kasvavad 2,6% võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega;
4) Turism summas 67 750 eurot
(7,5% majandamise kuludest), mis
kavandatakse Jõgeva valla reklaamiks turismikataloogides ja meedias, üldkasutatavate puhkealade
ja turismiobjektide korrashoiuks,
sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskus tegevuse toetamiseks
(kasv 12,2%) . Jõgeva valla turismi
valdkonna edendamine on efektiivne vaid koostöös teiste valdadega
meie lähipiirkonnast. Sedamoodi
suudame pakkuda mitmekesist kava
ning turistide pikemat peatumist
regioonis. Vähe on pakkuda paikkonda tutvustavaid hinnalt sobilikke
suveniire. Puuduvad paikkonna
vaatamisväärsusi tutvustavad matkamarsruudid jalakäijatele, ratturitele,
auto ja motosõpradele. Samuti talvised matkarajad. Turismi eelarvesse
on kavandatud esmaste jõukohaste
tegevuste elluviimisega: koostöös
Tartu-Põltsamaa-Mustvee vallaga
matkamarsruutide väljatöötamine,
välismesside külastused koostöös
partneritega, osalemine TourEstil
2019, regiooni tutvustavad artiklid,
voldikud, filmiklipid. Kulud kasvavad
13% võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega;
5) Üldmajanduslikud arendusprojektid summas 111 367 eurot
(12,3% majandamise kuludest), mis
kavandatakse planeeringute teostamiseks ja kuulutuste avaldamiseks,
planeeringutarkvara litsentsitasudeks, infotehnoloogia hooldus- ja
arenduskuludeks, ettevõtlusalaste
projektide omaosalusteks. Kulud
kasvavad 102 tuh eurot võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega;
6) Muu majandus summas 294
321 eurot (32,4% majandamise
kuludest), mis kavandatakse valla
kinnisvara haldamis- ja majanduskuludeks, Jõgeva linna bussijaama,
bussiootepaviljonide ja infotahvlite
ning reklaamtulpade haldamiskuludeks. Kulud kasvavad 11% võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega.
Keskkonnakaitse (2,1% põhitegevuse kuludest)
2019 eelarve
kasv
kava
400 515,00 EUR 11%
2018
kinnitatud
eelarve
361 201,00 EUR
5,5%

27,4%

2019 eelarve
kasv
kava
907 191,00 EUR 15%
2018
kinnitatud
eelarve
788 901,00 EUR
32,4%

2,2%

0,9%

67,1%

Jäätmekäitlus
Bioloogilise mitmekesususe ja
maastikukaitse
Muu keskkonnakaitse
44,7%

12,3%
7,5%

Keskkonnakaitsekuludeks on kavandatud 2019. aasta eelarves 400
515 eurot (2,1% eelarve põhitege-
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vuse kuludest). Kulud kavandatakse
alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Jäätmekäitlus summas 109
708 eurot (27,4% keskkonnakaitse
kuludest), mis kavandatakse jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtade
haldamiskuludeks, ohtlike jäätmete
kahjutustamiseks, Jõgeva linna
piirkonna haljastusjäätmete kogumiseks, prügiurnide remondiks ja prügi
koristamiseks. Kulud kasvavad 19%
võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega;
2) Bioloogilise mitmekesisuse ja
maastiku kaitse summas 268 807
eurot (67,1% keskkonnakaitse kuludest), mis kavandatakse haljastute
ja lillepeenarde hoolduslepingute
kulude katteks, parkide hoolduseks,
lillede ja uute istikute soetuseks,
puude lõikuseks, purskkaevu hoolduseks. Kulud kasvavad 8% võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega;
3) Muu keskkonnakaitse summas
22 000 eurot (5,5% keskkonnakaitse
kuludest), mis kavandatakse Pedja
jõe kalda korrastamiseks, Piiri pargi
tiikide puhastamiseks, tammepargi
kõnniteede rajamiseks. Kulud kasvavad 10% võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega.
Elamu- ja kommunaalmajandus (2,4% põhitegevuse
kuludest)
2019 eelarve
kasv
kava
449 813,00EUR 33%
2018
kinnitatud
eelarve
338 771,00 EUR
1,8%

19,7%

52,2%

26,3%
Elamumajanduse arendamine
Veevarustus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaaltegevus

Elamu- ja kommunaalmajanduse
kuludeks on kavandatud 2019. aasta
eelarves 449 813 eurot (2,4% põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Elamumajanduse arendamine
summas 8 200 eurot (1,8% elamuja kommunaalmajanduse kuludest),
mis kavandatakse kasutada toetuseks
korterelamute juurde kuuluvate
teede ja platside korrastamiseks.
Kulud jäävad 2018. aasta kinnitatud
eelarvega samale tasemele;
2) Veevarustus summas 88 635 eurot (19,7% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse
veemajanduse ettenägematute tööde
teostamiseks. Kavandatud vahenditest 71 535 eurot on hajaasustuse
programmi toetamiseks. Kulud kasvavad 80 tuh eurot võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega tulenevalt
hajaasustuse programmist;
3) Tänavavalgustus summas 118
267 eurot (26,3% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse tänavavalgustuse jooksvaks
remondiks ja rekonstrueerimiseks
ning elektriarvete tasumiseks. Kulud
kasvavad 7% võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega;
4) Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus summas 234
711 eurot (52,2% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest). Kulud
kavandatakse kalmistute korrashoiukuludeks 90 tuh eurot, hulkuvate
loomadega seonduvateks kuludeks
10 tuh eurot. Üldkasutatavate saunade toetamiseks Jõgeva ja Siimusti
alevikus, teenindushoonete ja valla
korterite ülalpidamiskuludeks, heakorrakonkursiks, jõulukaunistuste
soetuseks ja aastalõpu ilutulestiku
korraldamiseks. Personalikulude all
kajastatakse Saduküla katlakütja kulusid. Kulud kasvavad 11% võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega.
Tervishoid (0,1% põhitegevuse kuludest)
2019 eelarve
kasv
kava
18 667,00 EUR 11%
2018
kinnitatud
eelarve
16 750,00 EUR
Tervishoiukuludeks on kavandatud 2019. aasta eelarves 18 667
eurot (0,1% põhitegevuse kuludest).
Kulud kavandatakse perearstipunktide ruumide halduskuludeks ja
ravikindlustusega hõlmamata isikute
ravikulude katmiseks.
Vaba aeg, kultuur, religioon
(14,2% põhitegevuse kuludest)

2019 eelarve
kasv
kava
2 694 257 EUR 18%
2018
kinnitatud
eelarve
2 279 554 EUR

Vaba aja, kultuuri ja religiooni
kuludeks on kavandatud 2019. aasta
eelarves 2 694 257 eurot (14,2%
põhitegevuse kuludest).
0,1%
1,7%
5,1%
1,9%
9,8%
16,8%

14,2% 2,3% 6,6%

41,5%

Sport
Spordiasutused
Noosootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused (sport)
Raamatukogud
Kultuuri- ja rahvamajad
Rahvakultuur
Muuseumid
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni ja muud
ühiskonnateenused
Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Sporditegevus summas 137
000 eurot (5,1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse noortespordi treeninggruppide treenerite
palgatoetuseks ja esindusvõistkonna
toetuseks kokku 50 tuh eurot ja spordiklubide tegevustoetusteks 67 tuh
eurot ning noortespordi treeningsaalide kulude katmiseks 20 tuh eurot.
Kulud kasvavad 20% võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega;
2) Jõgeva Spordikeskus summas
239 129 eurot (8,9% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 14,3 tuh
eurot ehk 6%, sealhulgas personalikulud kasvavad 8% ja majandamiskulud 5%. Majandamiskulude all on
kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud,
staadioni, tenniseväljakute ja Jõgeva
linna mänguväljakute halduskulud;
3) Kuremaa ujula summas 784
252 eurot (29,1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 209,8 tuh eurot ehk
37%, sealhulgas personalikulud
kasvavad 16% ja majandamiskulud
12%. Majandamiskulude all on
kajastatud asutuse administreerimiskulud, hoone halduskulud, Kuremaa
suusa- ja terviseradade hoolduskulud. Personalikulude kasvu mõjutas
osaliselt struktuuri suurendamine
seoses hosteliteenuse pakkumisega.
Kulude kasvust 23% kaetakse asutuse tulude kasvuga;
4) Torma Spordihoone summas 95
087 eurot (3,5% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 10,6 tuh eurot ehk
13%, sealhulgas personalikulud
kasvavad 13% ja majandamiskulud
12%. Majandamiskulude all on
kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud;
5) Noorsootöö ja noortekeskused
summas 14 000 eurot (0,5%tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse ülevallaliste sündmuste
korraldamiseks (malev-töölaager,
noortevolikogu, rahvusvaheline
noorsootöö jm). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad
kulud 22,8 tuh eurot ehk 62%, mida
eelkõige mõjutab noortekeskuste
tegevuste koondumine Jõgeva Valla
Noortekeskuse alla;
6) Jõgeva Valla Noortekeskus summas 163 000 eurot (6% tegevusvaldkonna kuludest, mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Hallatav asutus asutati 2018. aastal
ning koondab endas valla piirkondade noortekeskuste (9) tegevused.
Võrreldes 2018. aasta eelarvega,
vähenevad kulud 10,7 tuh eurot
ehk 6%, sealhulgas personalikulud
kasvavad 23% ja majandamiskulud
vähenevad 48%.
7) Vaba aja üritused spordi valdkonnas summas 62 000 eurot (2,3%
tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse spordiürituste korraldus- ja osaluskuludeks, treenerite
koolitamiseks, valla esindamiseks
spordisündmustel, valla elanike
transpordikuludeks Kuremaa ujulasse, terviseedenduseks jm. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,

vähenevad kulud 6,7 tuh eurot ehk
11%;
8) Jõgeva Linnaraamatukogu summas 188 033 eurot (7% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-,
koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute
soetuse ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
30,6 tuh eurot ehk 16%, sealhulgas
personalikulud kasvavad 5% ja majandamiskulud 43% seoses ümberkolimisega uude hoonesse;
9) Palamuse Raamatukogu summas 24 907 eurot (0,9% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 2,2 tuh eurot ehk 9%;
10) Kaarepere Raamatukogu summas 19 197 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega
jäävad kulud samale tasemele;
11) Torma Raamatukogu summas
26 622 eurot (1% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
teavikute soetuse kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
vähenevad kulud 1,6 tuh eurot ehk
6%, sealhulgas personalikulud vähenevad 22% tulenevalt struktuuri
muutmisest ja majandamiskulud
kasvavad 23% teavikute soetuse
kasvust tulenevalt;
12) Sadala Raamatukogu summas
21 743 eurot (0,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
teavikute soetuse kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 4,2 tuh eurot ehk
20%, sealhulgas personalikulud kasvavad 11% ja majandamiskulud 30%
eelkõige teavikute soetuse arvelt.;
13) Siimusti Raamatukogu summas 26 119 eurot (1% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-,
koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute
soetuse ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 1
tuh eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud kasvavad 9% ja majandamiskulud vähenevad 2%;
14) Laiuse Raamatukogu summas
23 817 eurot (0,9% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 5 tuh eurot ehk 21%,
sealhulgas personalikulud kasvavad
11% ja majandamiskulud 32% seoses teavikute soetus ja sündmuste
korraldamise kuludega;
15) Kuremaa Raamatukogu summas 20 863 eurot (0,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia, teavikute soetuse ja sündmuste
korraldamise kulud. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 1,7 tuh eurot ehk 8%, sealhulgas personalikulud kasvavad 7% ja
majandamiskulud 11% IT kulude ja
teavikute soetuse arvelt;
16) Vaimastvere Raamatukogu summas 20 546 eurot (0,8%
tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all
on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste
korraldamise kulud. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 1,4 tuh eurot ehk 7%, sealhulgas personalikulud kasvavad 10% ja

majandamiskulud 2%;
17) Vägeva Raamatukogu summas
9 543 eurot (0,4% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse kulud.
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 0,5 tuh eurot
ehk 6%, sealhulgas personalikulud
kasvavad 3% ja majandamiskulud
9% teavikute soetuse arvelt;
18) Jõgeva Kultuurikeskus summas 259 225 eurot (9,6% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise,
infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 34,7 tuh eurot ehk
13%, sealhulgas personalikulud kasvavad 9% ja majandamiskulud 20%.
19) Palamuse Kultuur summas
136 390 eurot (5,1% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
12,4 tuh eurot ehk 9%, sealhulgas
personalikulud kasvavad 16% tulenevalt struktuuri suurenemisest ja
majandamiskulud 7%.;
20) Torma Rahvamaja summas
22 199 eurot (0,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Personalikulude all on kajastatud
ringijuhtide tasustamine, millest
tulenevalt kulud kasvavad. Majandamiskulude all on kavandatud
ruumide haldamiskulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 7,2 tuh eurot ehk
32%, sealhulgas personalikulud kasvavad 63% ja majandamiskulud 4%;
21) Sadala Rahvamaja summas
21 115 eurot (0,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Personalikulude all on kajastatud
ringijuhtide tasustamine, millest
tulenevalt kulud kasvavad. Majandamiskulude all on kavandatud ruumide haldamiskulud. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 6,1 tuh eurot ehk 29%, sealhulgas personalikulud kasvavad 49%
ja majandamiskulud 17%;
22)Vaiatu Rahvamaja summas
15 001 eurot (0,6% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
personali- ja majandamiskuludeks.
Personalikulude all on kajastatud
ringijuhtide tasustamine, millest
tulenevalt kulud kasvavad. Majandamiskulude all on kavandatud ruumide haldamiskulud. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega jäävad
kulud samale tasemele, sealhulgas
personalikulud vähenevad 89% ja
majandamiskulud kasvavad 54%;
23) Rahvakultuur summas 263
696 eurot (9,8% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse sihtotstarbelisteks projektitoetusteks
mittetulundusühingutele sündmuste
korraldamisel 30 tuh eurot, tegevustoetuseks kultuuriorganisatsioonidele 56,3 tuh eurot (tegevustoetus
ja toetus kollektiivide juhtide personalikuludeks), valla ürituste korraldamiseks, toetuseks Klubi 38 liikmetele ja Jõgeva linna aukodanikele,
reklaamplakatite kujundamiseks ja
ülespanekuks, kultuurivaldkonna
inimeste tunnustamiseks. Personalikuludes on kavandatud Torma piirkonna kultuurijuhi kulud. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega
kasvavad kulud 87,5 tuh eurot ehk
50%, sealhulgas personalikulud
kasvavad 100%, toetused 67,9% ja
majandamiskulud kasvavad 23% ;
24) Muuseumid summas 52 000
eurot (1,9% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse tegevustoetusena sihtasutusele Betti
Alveri Muuseum. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega kasvab
toetus 4%;
25) Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused summas 46 973 eurot
(1,7% tegevusvaldkonna kuludest),
mis kavandatakse valla lehe väljaandmiskuludeks. Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega kasvavad
kulud 25%;
26) Religiooni ja muud ühiskonnateenused summas 1 800 eurot
(0,1% tegevusvaldkonna kuludest),
mis kavandatakse toetusena EELK
Laiuse Püha Jüri koguduse hoone
halduskulude katmiseks. Toetus jääb
2018. aasta tasemele.
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Hariduse kuludeks on kavandatud
2019. aasta eelarves 10 350 282
eurot (54,6% eelarve põhitegevuse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 17%. Toetusfondi vahendeid
on eelarvesse kavandatud 4 089
006 eurot (39,5% hariduskulude
eelarvest), mis jagunevad järgmiselt:
• 3 691 810 eurot üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus;
• 129 534 eurot koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude
toetus;
• 267 662 eurot huvihariduse- ja
tegevuse toetus.
2018. aastast viidi kohalikele
omavalitsustele eraldatud üldhariduskoolide õpilaste ujumisoskuste
parandamise toetus tasandusfondi
koosseisu. 2019. aasta eelarves on
koolidele eraldatud eelnimetatud
toetust summas 14 628 eurot.
2,3%
2,4% 0,8%
2,9%
3,3%
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Põhiharidus
Teise astme haridus
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Alushariduse kuludeks on eelarves
kavandatud 3 361 189 eurot (32,5%
hariduskuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele
lasteaedade personali- ja majandamiskuludeks:
1) Jõgeva Lasteaed Rohutirts
summas 830 249 eurot (24,7%
alushariduse kuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 115,3 tuh eurot
ehk 14%, sealhulgas personalikulud
16% ja majandamiskulud 2%. Lasteaias töötab 10 rühma sealhulgas
1 mängurühm, 6 sobitusrühma ja
1 tasandusrühm. Laste keskmiseks
arvuks on planeeritud 152. Majandamiskulud on kavandatud asutuse
administreerimis-, lähetus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-,
inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste korraldamise
kuludeks;
2) Jõgeva Lasteaed Karikakar
summas 508 935 eurot (15,1%
alushariduse kuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 66,1 tuh eurot ehk
13%, sealhulgas personalikulud 17%
ja majandamiskulud vähenevad 4%.
Lasteaias töötab 6 rühma sealhulgas
1 mängurühm, 1 sobitusrühm. Laste
keskmiseks arvuks on planeeritud
106. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-,
lähetus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste
korraldamise kuludeks;
3) Palamuse Lasteaed Nukitsamees summas 696 372 eurot (20,7%
alushariduse kuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 286,3 tuh eurot ehk
14%, sealhulgas personalikulud 33%
ja majandamiskulud 50%. Lasteaias
töötab 6 rühma sealhulgas 1 sobitusrühm. Laste keskmiseks arvuks on
planeeritud 105. Majandamiskulud
on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-,
toitlustamise, õppevahendite ja
sündmuste korraldamise kuludeks.
Kulud kasvavad tulenevalt kooseisu
muutumisest ja uue lasteaiahoone
üüri- ja halduskulude ning ujula
teeninduskulude lisandumisest;
4) Jõgeva Aleviku Lasteaed summas 189 195 eurot (5,6% alushariduse kuludest). Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 21,9 tuh eurot ehk 12%, sealhulgas personalikulud 13% ja majandamiskulud 6%. Lasteaias töötab
2 rühma. Laste keskmiseks arvuks on
planeeritud 35. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste
korraldamise kuludeks;
5) Kurista Lasteaed Karukell sum-

mas 88 217 eurot (2,6% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
21,3 tuh eurot ehk 16%, sealhulgas
personalikulud 13% ja majandamiskulud 26%. Lasteaias töötab 1
rühm. Laste keskmiseks arvuks on
planeeritud 17. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste
korraldamise kuludeks;
6) Sadala Kool summas 88 217
eurot (2,6% alushariduse kuludest).
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 53,2 tuh
eurot ehk 60%, sealhulgas personalikulud 56% ja majandamiskulud
100%. Lasteaias töötab 2 rühma.
Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 20. Majandamiskuludest on
kavandatud toitlustamise kulud.
Muud majandamisega seostud kulud
on kajastatud tegevusalal 09.210;
7) Torma Põhikool summas 333
042 eurot (9,9% alushariduse kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
15,5 tuh eurot ehk 5%, sealhulgas
personalikulud 20% ja majandamiskulud vähenevad. Lasteaias töötab 4
rühma. Laste keskmiseks arvuks on
planeeritud 71. Majandamiskuludest
on kavandatud toitlustamise kulud.
Muud majandamisega seostud kulud
on kajastatud tegevusalal 09.210;
8) Kuremaa Lasteaed-Algkool
summas 107 054 eurot (3,2% alushariduse kuludest). Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 28,6 tuh eurot ehk 36%,
sealhulgas personalikulud 32% ja
majandamiskulud vähenevad. Lasteaias töötab 2 rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 20.
Majandamiskuludest on kavandatud
toitlustamise kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud
tegevusalal 09.210;
9) Siimusti Lasteaed-Algkool
summas 275 382 eurot (8,2% alushariduse kuludest). Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 97,4 tuh eurot ehk 55%,
sealhulgas personalikulud 42% ja
majandamiskulud vähenevad. Lasteaias töötab 4 rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 69.
Majandamiskuludest on kavandatud
toitlustamise kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud
tegevusalal 09.210;
10) Laiuse Põhikool summas
102 882 eurot (3,1% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
35 tuh eurot ehk 52%, sealhulgas
personalikulud 38% ja majandamiskulud vähenevad. Lasteaias töötab 2
rühma. Laste keskmiseks arvuks on
planeeritud 25. Majandamiskuludest
on kavandatud toitlustamise kulud.
Muud majandamisega seostud kulud
on kajastatud tegevusalal 09.210;
11) Vaimastvere Põhikool summas
63 734 eurot (1,9% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
21,3 tuh eurot ehk 50%, sealhulgas
personalikulud 43% ja majandamiskulud vähenevad. Lasteaias töötab
1 rühm. Laste keskmiseks arvuks on
planeeritud 14. Majandamiskuludest
on kavandatud toitlustamise kulud.
Muud majandamisega seostud kulud
on kajastatud tegevusalal 09.210;
12) Õppelaenude kustutamiseks
riiklike vahendite arvelt summas
452 eurot;
13) Alusharidus summas 36 000
eurot (1% alushariduse kuludest),
mis kavandatakse haridusteenuse
ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
8,9 tuh eurot ehk 33%.
Põhihariduse kuludeks on eelarves
kavandatud 5 461 966 eurot (52,8%
hariduskuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele
personali- ja majandamiskuludeks:
1) Kuremaa Lasteaed-Algkool
summas 238,7 eurot (4,4% põhihariduse kuludest). Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 56,1 tuh eurot ehk 31%, sealhulgas personalikulud 27% ja majandamiskulud 13%. Majandamiskulud
on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste
korraldamise ja transpordikuludeks;
2) Siimusti Lasteaed-Algkool
summas 367 217 eurot (6,7% põhihariduse kuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega
jäävad kogukulud samale tasemele.
Personalikulud vähenevad 18% ja
majandamiskulud kasvavad 41%.
Majandamiskulud on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-
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ja koolitus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise
ja transpordikuludeks;
3) Jõgeva Põhikool summas 2
147 585 eurot (39,3% põhihariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
517,7 tuh eurot ehk 32%, sealhulgas
personalikulud 27% ja majandamiskulud 6%. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste
korraldamise ja transpordikuludeks;
4) Torma Põhikool summas 641
391 eurot (11,7% põhihariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
73,2 tuh eurot ehk 13%, sealhulgas
personalikulud 5% ja majandamiskulud 31%. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste
korraldamise ja transpordikuludeks;
5) Sadala Kool summas 214 624
eurot (3,9% põhihariduse kuludest).
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, vähenevad kulud 5,5 tuh
eurot ehk 3%, sealhulgas personalikulud 8% ja majandamiskulud
kasvavad 14%. Majandamiskulud
on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste
korraldamise ja transpordikuludeks;
6) Laiuse Põhikool summas 443
756 eurot (8,1% põhihariduse kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 10,1
tuh eurot ehk 2%, sealhulgas personalikulud 11% ja majandamiskulud
kasvavad 25%. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste
korraldamise ja transpordikuludeks;
7) Vaimastvere Kool summas 552
940 eurot (10,1% põhihariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 114,3 tuh eurot ehk 26%,
sealhulgas personalikulud vähenevad 10% ja majandamiskulud 19%.
Majandamiskulud on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetusja koolitus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise
ja transpordikuludeks;
8) Palamuse Gümnaasium summas
813 021 eurot (14,9% põhihariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud
96,9 tuh eurot ehk 11%, sealhulgas
personalikulud 27% ja majandamiskulud 13%. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste
korraldamise ja transpordikuludeks.
Majandamiskulude vähenemine
tuleb asjaolust, et endine Palamuse
vald oli kooli eelarvesse arvestanud
põhiharidusteenuse ostmise teistelt
omavalitsustelt;
9) Põhiharidusteenuse ostmiseks
teistelt kohalikelt omavalitsustelt
summas 42 270 eurot (0,8% põhihariduse kuludest). Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 0,9 tuh eurot ehk 2%.
Teise astme hariduskuludeks on
eelarves kavandatud 328 833 eurot
(3,2% hariduskuludest). Kulud
kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele personali- ja majandamiskuludeks:
1) Palamuse Gümnaasium summas 67 824 eurot (20,6% teise
astme hariduskuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
vähenevad kulud 41,2 tuh eurot ehk
38%. Kulud on kavandatud personalikuludeks ning täpsustatakse peale
hariduskulude toetusfondi selgumist;
2) Teise astme haridusteenuse
ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt 48 060 eurot (14,6% teise
astme hariduskuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 7,9 tuh eurot ehk
20%;
3) Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
summas 212 949 eurot (64,7% teise
astme hariduskuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 23,2 tuh eurot ehk
12%, sealhulgas personalikulud 10%
ja majandamiskulud 15%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse
administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite,
sündmuste korraldamise kuludeks.
Huvialahariduseks on eelarves

kavandatud 337 031 eurot (3,2%
hariduskuludest).
Kulud kavandatakse alljärgnevalt:
1) Jõgeva Kunstikool summas 63
426 eurot (18,8% huvialahariduse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 3,3 tuh eurot ehk 6%, sealhulgas
personalikulud 6% ja majandamiskulud jäävad samale tasemele.
Majandamiskulude all on kajastatud
asutuse administreerimis-, lähetus-,
koolitus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite
ja sündmuste korraldamise kulud;
2) Jõgeva Muusikakool summas
254 605 eurot (75,5% huvialahariduse kuludest). Võrreldes 2018.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 29,8 tuh eurot ehk 13%,
sealhulgas personalikulud 12% ja
majandamiskulud 8%. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-,
ruumide haldus-, infotehnoloogia-,
inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud;
3) Kuremaa Spordikool summas
19 000 (5,6% huvialahariduse kuludest), mis on kavandatud majandamiskuludeks. Võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega jäävad kulud
samale tasemel.
Koolitranspordi kuludeks on eelarves kavandatud 244 200 eurot (2,4%
hariduskuludest), mis kavandatakse
õpilastranspordi kulude katmiseks.
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, vähenevad kulud 32 tuh
eurot ehk 12% tulenevalt tasuta
ühistranspordi rakendumisest 2018.
aastal.
Koolitoidu kuludeks on eelarves
kavandatud 241 454 eurot (2,3%
hariduskuludest), mis kavandatakse õpilaste toitlustuskuludeks ning
kaetakse toetusfondi eraldusest.
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 32 tuh
eurot ehk 16%.
Vaimastvere Õpilaskodu summas
79 747 eurot (0,8% hariduskuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
14,2 tuh eurot ehk 22%, sealhulgas
personalikulud 17% ja majandamiskulud 20%. Majandamiskulude all
on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide
haldus-, infotehnoloogia-, inventari-,
õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud.
Muudeks hariduse abiteenusteks
on eelarves kavandatud 295 862
eurot (2,9% hariduskuludest), mis
kavandatakse õppetoetuste maksmiseks gümnaasiumiastme õpilastele
töövihikute ostmiseks, aasta õpetaja
tunnustamiseks, haridusalaste sündmuste korraldamiseks. Tegevusalal
on kajastatud toetusfondi eraldusena saadav huvitegevuse toetus.
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 25,5 tuh
eurot ehk 9%.
Sotsiaalne kaitse (8 % põhitegevuse kuludest)
2019 eelarve
kasv
kava
1 603 623 EUR 17%
2018
kinnitatud
eelarve
1 376 148 EUR

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 2019. aasta eelarves 1 603
623 eurot (8% eelarve põhitegevuse
kuludest). Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
227,4 tuh eurot ehk 17%.
15,0%
6,4%

12,5%
20,1%

5,1%

14,2%

17,5%

9,3%

Muu puuetega inimeste sotsiaalne
kaitse
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Asendus- ja järelhooldus
Siimusti Lastekesku Metsatareke
Muu perekondade ja laste
sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse

Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse summas 200 400 eurot
(12,5% sotsiaalse kaitse kuludest),
mis kavandatakse toetusena puuetega inimestele ja nende hooldajatele.
Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt

hooldusvajadusest. Hooldajatoetus,
rahalise määraga 30 eurot (raske
puude korral), saajate arvuks on
kavandatud 90, määraga 50 eurot
(sügava puude korral) on toetuse
saajate arvuks 60. Puudega lapse
hooldajatoetus, rahalise määraga
100 eurot (raske puude korral), on
toetuse saajate arvuks 70 ja rahalise
määraga 200 eurot (sügava puude
korral), on toetuse saajate arvuks
10. Sotsiaalmaksu kavandamisel on
lähtutud sotsiaalmaksu seadusest,
mille alusel on maksumäär 165 eurot. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 12,7 tuh
eurot ehk 7%;
2) Muu eakate sotsiaalne kaitse
summas 322 200 eurot (20,1%
sotsiaalse kaitse kuludest), mis
kavandatakse sotsiaalteenuste ostmiseks hoolekandeasutustelt. Jõgeva vallavalitsus ostab eakate
hoolekandeteenust 15 partnerilt 77
hooldatavale. Võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega, suurenevad
kulud 4% tulenevalt teenuse hinna
kallinemisest ja hooldatavate arvu
muutusest;
3) Asendus- ja järelhooldus summas 148 500 eurot (1,4% sotsiaalse
kaitse kuludest), mis kavandatakse
asenduskoduteenuse ostmiseks.
Jõgeva vallavalitsus ostab teenust 3
partnerilt 8 teenuse saajale. Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud 100%, kuna
toetusmeede lisandus 2018. aastast
kohalike omavalitsuste toetusfondi;
4) Siimusti Lastekeskus Metsatareke summas 279 988 eurot (2,7%
sotsiaalkaitse kuludest). Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
vähenevad kulud 16,8 tuh eurot
ehk 6%, sealhulgas personalikulud
jäävad samale tasemele ja majandamiskulud vähenevad 36%.
Majandamiskulud on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetusja koolitus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise
ja transpordikuludeks. Lastekeskuses
on 22 kohta, millest on täidetud 20
sh valla lapsed moodustavad poole
laste arvust;
5) Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse summas 228 048 eurot
(14,2% sotsiaalse kaitse kuludest).
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 102,7 tuh
eurot ehk 45%. Kulud kavandatakse:
• sünnitoetusteks summas 48
000 eurot, prognoositud on 80
lapse sünd. Sünnitoetust makstakse lapse vanemale kui laps on
rahvastikuregistri andmetel Jõgeva
valla elanik sünnist alates ja elab
toetuse taotlejaga samal aadressil.
Sünnitoetuse suurus on 600 eurot,
300 eurot makstakse peale lapse
sündi ja 300 eurot pärast lapse
üheaastaseks saamist tingimusel,
et laps ja tema üks vanematest või
üksikvanem on rahvastikuregistri
andmetel katkematult olnud Jõgeva
valla elanik alates lapse sünnist kuni
lapse üheaastaseks saamiseni;
• esmakordselt kooli mineva lapse
toetuseks summas 35 100 eurot.
Toetuse suurus on 260 eurot ja prognoositud 135 lapsega. Esimest korda
kooli mineva lapse toetust on õigus
saada lapsevanemal või eestkostjal
juhul, kui laps on rahvastikuregistri
andmetel Jõgeva valla elanik ja
vähemalt üks lapse vanematest on
rahvastikuregistri andmetel Jõgeva
valla elanik;
• matusetoetuseks summas 67
500 eurot. Matusetoetust makstakse
rahvastikuregistrisse Jõgeva valla
elanikuna kantud inimese surma
korral matuse korraldamise kulude
katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.
Matusetoetuse määr on 450 eurot;
• vajaduspõhine toetus summas
20 400 eurot, mis on kavandatud
vallakodanike hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või
täielikuks hüvitamiseks;
• tervisetoetus summas 16 800 eurot , taotlemise eelduseks on inimese
terviserike, krooniline haigus või
muu tervislikust seisundist tulenev
erivajadus, mida ei hüvita Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet;
• vältimatu sotsiaalabi summas
240 eurot, millega võimaldatakse
piisavate elatusvahenditeta isiku
olukorrale vastavad hädavajalikud
sotsiaalhoolekandealased abinõud,
mis tagavad isikule vähemalt toidu,
riietuse ja ajutise peavarju;
• eestkostetoetus summas 9 600
eurot on ette nähtud isikule, kes on
kohtu poolt määratud eestkostjaks.
Toetuse suurus on 25 eurot kuus;
• omasteta surnute matmiskuludeks, sotsiaaltransporditeenuseks,
koduteenuseks, peredele tugiisikuteenuse, lapsehoiuteenuse osu-

tamiseks jm kuludeks summas 26
700 eurot.
6) Eluasemeteenus sotsiaalsetele
riskirühmadele summas 81 326 eurot
(5,1% sotsiaalse kaitse kuludest) on
kavandatud turva- ja õpilaskoduteenuse ostmiseks, sotsiaalkorterite
haldamiseks, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenuse kuludeks.
Võrreldes 2018. aasta kinnitatud
eelarvega, suurenevad kulud 41,8
tuh eurot ehk 51%;
7) Riiklik toimetulekutoetus summas 102 275 eurot (6,4% sotsiaalse
kaitse kuludest), mis on kavandatud
toimetulekuraskustega inimestele
toetuste maksmiseks ja toimetulekutoetuste menetlemise kulude osaliseks katmiseks. Toimetulekutoetust
määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud
ulatuses ja tingimustel. Võrreldes
2018. aasta kinnitatud eelarvega,
suurenevad kulud 53,8 tuh eurot
ehk 53%. Riiklik toimetulekutoetus
on toetusfondi komponent;
8) Muu sotsiaalne kaitse summas
240 886 eurot (15% sotsiaalse kaitse
kuludest), mis kavandatakse sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamiseks
ja tegevustoetusteks. Majanduskulude katmiseks on kavandatud 46 tuh
eurot, tegevustoetusteks ja sotsiaaltoetuste ja teenuste arendamiseks
(riiklik toetus) 195 tuh eurot. Sihtasutusele Jõgeva Linna Sotsiaalmaja
tegevustoetuseks on kavandatud 85
400 eurot. Võrreldes 2018. aasta
kinnitatud eelarvega, suurenevad
kulud 89,7 tuh eurot ehk 37%.
INVESTEERIMISTEGEVUS
Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse jaotuse
järgi koostatakse eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarveosas
on toodud nii tulud kui ka kulud.
Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke:
• sissetulekud plussmärgiga,
• väljaminekud miinusmärgiga.
Kuludena – väljaminekutena on
selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:
• majandusvaldkonna investeeringud -1 163 000 eurot:
* kohalike teede pindamise, remondi, projekteerimise ja ehitamise
kava elluviimiseks -1 093 000 eurot;
* Luua küla kergliiklustee rajamiseks –70 000 eurot;
* Luua vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks –100
000 eurot;
* tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks –50 000 eurot.
• spordi- ja kultuurivaldkonna
investeeringud -11 000 eurot:
* Kuremaa Ujula hosteli automaatse tulekahjusüsteemi ehitamiseks -11
000 eurot;
• haridusvaldkonna investeeringud -460 000 eurot:
* Jõgeva põhikooli õppehoone
ja õueala rekonstrueerimine -460
000 eurot.
• laenude intresside tasumine -92
239 eurot.
Tuludena – sissetulekutena on
selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:
• saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 500 000 eurot, ühinemistoetuse täiendav osa suunatakse
kohalike teede pindamise, remondi,
projekteerimise ja ehitamise kava
elluviimiseks;
•
laekuvad intressid pangakontodel olevatelt rahaliste vahendite jäägilt 300 eurot.
Investeerimistegevus kokku on
eelarves kavandatud 1 376 939
eurot.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu
võtmine, summas 680 000 eurot
ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed, summas 1 000 000
eurot. Laenuga on kavandatud katta
omaosalus Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimisel
(460 tuh eurot), Luua küla kergliiklustee rajamisel (70 tuh eurot),
Luua vee- ja kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimisel (100 tuh eurot),
tänavavalgustuse rekonstrueerimisel
(50 tuh eurot).
Finantseerimistegevus kokku on
eelarves kavandatud 320 000 eurot.
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Selles eelarveosas näidatakse
aastavahetusel 2018/2019 eelarve
likviidsete varade muutumine 2018.
aasta lõpuks 1 227 000 eurot.
Kogu jääk suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.

22. november 2018

lk 9

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Mardisantidena taimekasvatuse instituudis

Torma koolis külas käinud olümpiavõitjalt Gerd Kanterilt
FOTO: ERAKOGU
soovisid paljud autogrammi.

Kohtumine olümpiavõitja Gerd Kanteriga
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikoolis käis 2. novembril külas
kettaheitja ja Pekingi olümpiavõitja Gerd Kanter.
Gerd Kanter, kes alles hiljuti lõpetas oma tippsportlaskarjääri,
rääkis meile oma elust läbi aegade. Ta jutustas, kuidas oli võimalik
väikesest maakohast – Vana-Vigalast pärit poisil jõuda nii kaugele
ja võita väga kõrgeid kohti. Gerd Kanter tutvustas oma reegleid ja
rääkis, kuidas tal on nendest kasu olnud ja on ka edaspidises elus.
Tema tähtsaimad põhimõtted on kirja pandud koos Raul Rebasega
kirjutatud raamatus „15 sammu võiduni“. Olümpiavõitja lasi ringi
käima oma tähtsamad medalid ja isikliku ketta. Meil oli võimalus
küsida küsimusi tema eeskujude kohta ja nõuandeid. Kanter rääkis,
et tema iidol oli noorena korvpallur Michael Jordan. Esimene spordiala, mida ta tõsisemalt harrastas, oli korvpall. Gerd Kanter rõhutas
mitmeid kordi, et õppimine on olulisem kui sport. Lõpetuseks said
kõik soovijad Kanterilt autogrammi küsida ja teha temaga koos pilti.
Meie arvates oli see üritus väga tore ja jäi mulje, et Gerd Kanter
on väga positiivse ellusuhtumisega inimene. Meil on väga hea meel,
et meie kooli on külastanud olümpiavõitja.
LIISI LINDSALU, KAISA NEIMANN (VII KLASS)

Isadepäeva kontsert Linnutaja lasteaias
Torma Linnutaja lasteaia ümbruses polnud ammu sellist hulka
sõidukeid nähtud, kui oli isadepäeva kontserdi ajal. Parkijate
rivi ulatus peaaegu alevikku
läbiva maanteeni välja.
Kõige väiksematel, Rõõmurullide rühmal, piisas juba lavale
tulemisest, kui nunnumeeter
põhja ja vaatajatel silmad heldimusest niiskeks läksid. Etteasteid
jätkas Midripere rühm, kes esitas
„Vihmalaulu“ ning astus üles ka
pillimängu ja keerutantsuga, mis
publikult tugeva aplausi välja
teenisid.
Kava jätkus lustaka äratava vahepalaga. Nipitiri rühma lapsed
õpetasid publikule selgeks liikumisega laulu, mis üha kiiremaks
läks ning publikus suurt elevust
tekitas. Naerumummude rühm
luges luuletusi tublidest ja osa-

vatest isadest. Need vaheldusid
laulude, pillimängu ja tantsudega. Viimasena tuli vanemate
ette Nipitiri koolieelikute rühm.
Tantsiti, jutustati ilmast, isadest
ja ka maailma erinevates paikades kõlavatest pillidest. Lapsed
saatsid end kõlapulkade, džembede, marakate ja kanneldega.
Kontserdi lõpetas ühine lõpulaul „Isade räpp lastele“. Isadele
jagati sõnad kätte ja nad said
räppimisega pärast väikest harjutamist hästi hakkama.
Pärast kontserti koguneti veel
rühmadesse, kus iga isa sai lapse
meisterdatud meene.
Aitäh kõigile Linnutaja lasteaia
õpetajatele ning eriline tänu
liikumis- ja lauluõpetajale Ly
Antile meeldejääva peo eest!
EIKE JODSCHE,
lapsevanem

Torma lasteaia Linnutaja isadepäevapeol oli palju nii
FOTO: ERAKOGU
esinejaid kui ka pealtvaatajaid.
Jõgeva valla noortevolikogu kutsub
6. detsembril kell 9 Jõgeva
kultuurikeskusesse
noorte osaluskohvikule.
Osaluskohviku eesmärk on tuua ühiste teemade ümber erineva
tausta ja kogemusega noored ning noortemeelsed, et arutleda
järgmiste teemadel:
1) sport ja vaba aeg
2) rahvusvaheline noorsootöö
3) sotsiaalmeedia ja kiusamine
4) noored tööl
Lisaks 6.–12. klassi noortele ootame osalema õpetajaid, noorsootöötajaid, koolijuhte, kohalike omavalitsuste juhte ja spetsialiste.
NB! Osaluskohvikusse saab registreerida 30. novembrini! Leia
registreerimisvorm FB märksõnade “Jõgeva valla noortevolikogu”
või “Jõgeva valla osaluskohvik” alt.
Osaluskohvikust ei puudu hea toit ja meelelahutus. Kohal on
tänavusel MyHits Awardsil aasta juutuuberi tiitliga pärjatud Andrei
Zevakin, kes juhib ühte laudkonda.
Kohtumiseni Jõgeva valla osaluskohvikus!
Lisainfo: jogevavallanvk@gmail.com

Jõgeva aleviku lasteaia Jänkude rühm on ikka rahvakalendri
tähtpäevi tähistanud. Mardipäeval oleme varasematel aastatel
mardisantidena naaberrühmas
käinud, seekord otsustasime aga
minna lasteaia kõrvalmajas tegutsevasse Eesti Taimekasvatuse
Instituuti.
Kõigepealt vestlesime hommikuringis sellest, kuidas vanasti
mardipäeva tähistati. Seejärel
meisterdasime lastega maskid ja
riietusime tumedatesse riietesse.
Mardid pidid ju riides olema
nagu poisid ning välja nägema
koledad. Õpetaja Epp hakkas
mardiisaks ja õpetaja Marjust sai
mardiema. Ühe lapse riietasime
sokuks. Harjutasime mardilaulu
ja olimegi valmis minema.
Kui jõudsime instituudi majja,
hiilisime vaikselt trepist üles ja
otsisime üles puhketoa ukse.
Koputasime ja jäime laulu saatel sisse kutsumist ootama. Uks
lükatigi lahti ja meid kutsuti
edasi. Mardiisa tutvustas end ja
puudutas iga ruumis viibijat vitsakimbuga, et kõigil oleks uuel
aastal tugev tervis. Mardiema
rääkis mardipäevast ja tutvustas
mardisandi peret. Seejärel kutsusime kõik ringmängu mängima.
Oli tore näha, et nii suured kui
väikesed tundsid rõõmu ühisest
tegevusest.
Vanasti prooviti mardipäeval jõudu erinevates võistlusmängudes. Mardiisa oli kaasa
võtnud tühjad kartulivõrgud ja
hernekotid ning kõik said oma
osavuse proovile panna. Seejärel
tuli looga alt läbi pugeda, ikka
selleks, et järgmine aasta parem

Mardisantideks riietatud Jõgeva aleviku lasteaia Jänkude rühma lapsed käisid Eesti
foto: reine koppel
Taimekasvatuse Instituudi töötajatele head viljaõnne soovimas.
tuleks. Mardisokk muutus aga
järsku ülemeelikuks, puksis,
nügis ja tegi valju häält. Mardisoku pusklemise mõte oli tagada
pererahvale eelolevaks aastaks
raudne tervis ja jõud. Nüüd aga
asus mardiema uurima, kas kõik
tööd ja tegemised on ikka tehtud.
„Kas autol talverehvid all?“ uuris
ta ühe töötaja käest. Seejärel
said ka väikesed mardisandid
üksteise võidu uurida, kui tublid
töötajad Eesti Taimekasvatuse
Instituudis on. Mardiema uuris,
kas kõigil mardimauk on juba
valmis? See küsimus tekitas palju

elevust, sest keegi ei teadnud,
mida see sõna tähendab. Pika
arvamise peale saadi õige vastus
teada: mardimauk on nimelt
lõngaviht ja vanasti pidi usinal
perenaisel olema mardipäevaks
juba üks lõngaviht valmis kedratud, et see siis mardiemale
kaela panna.
Vana kombe kohaselt soovisid
mardid pererahvale õnne ja heaolu, sooviti seda, mida võis elus
vaja minna. Näiteks lasterohkust
või vallalistele pruudi-peiuõnne.
Ka meie soovisime taimekasvatuse instituudi inimestele kõike pa-

remat ning suurt viljaõnne. Mardiisa tänas pererahvast meeldiva
vastuvõtu eest ning mardisandid
hüppasid jalalt jalale ja tänasid.
Mardiema kuulutas välja, et kahe
nädala pärast tulevad kadrid ja
asusimegi tagasi lasteaia poole
teele, kaasas hea tuju, uued teadmised ja kotitäis meelepärast.
Täname Eesti Taimekasvatuse
Instituuti meeldiva koostöö eest!
MARJU KATTEL,
Jõgeva aleviku lasteaia
õpetaja

Oktoobrikuised tegemised Kuremaa lasteaed-algkoolis
Oktoobrikuus toimus lisaks õppimisele Kuremaa lasteaias ning
koolis mitmeid põnevaid üritusi.
Meie lastele tulid külla pärimusmuusikud eri riikidest.
Noored pillimehed olid pärit Portugalist, Šveitsist ja Šotimaalt.
Nad on Eestis muusikat õppimas
ja esinevad eesti muusikutega.
Hoogsad ning lustakad lood
mängiti viiulite, flöötide, akordioni, kontrabassi ning trummide saatel. Kaunist häälepilli kõla
esitas noor Eesti neiu, lauldes
mitmes eri keeles. Lugude vahele tutvustati kaasavõetud pille.
Esitatud lood olid rütmikad ning
meloodilised, olime lummatud
kogu kontserdist. Ehk tekkis mõnel meie maja lapsel soov minna
muusikat õppima? Mine tea!
Tähtsal õpetajate päeval said
käe valgeks 4. klassi õpilased.
Noortel õpetajatel oli sisustatud
oma õpetajate tuba teelauaga.
Samal ajal valitses kord, vaikus
ja töömeeleolu klassides. Päeva
lõpus tõdesid lapsed, et õpetaja
töö pole sugugi kerge.
Esimene klass tutvus vana
traditsiooni kohaselt Paunveres

Kuremaa lasteaed-algkooli lastel käisid oktoobris külas mitme maa noored pärimusFOTO: ERAKOGU
muusikud, kellega koos tehti ka ühispilt.
vana aja koolieluga. Esimest
korda hoiti käes sulge ning tutvuti tindipoti sisuga, harjutati
kirjutamist päris eheda tindiga
vanale paberile. Nähtu ja kogetu
andis mõtlemisainet pikemaks
ajaks. Vana aja koolielu tundus
lastele ülipõnev.
Lasteaialastele toimus Kure-

maa raamatukogus ettelugemise
hommik, kus luubi all oli eesti
rahvusloom hunt. Ilmar Tomuski
raamat „Hundi sõbrad“ andis hea
ülevaate võsavillemi tegudest.
Oktoober lõppes lehtede riisumisega, et korrastatud õuega
minna vastu vaiksele hingedekuule. Söödi veel jäätist ja

nauditi sooja oktoobri lõppu.
Nii sooja ja imelist sügist ei
mäletagi.
INGI SIREL-ARU
Kuremaa lasteaed-algkooli
lasteaiaõpetaja

Poiste nädal Laiuse Jaan Poska põhikoolis jääb kauaks meelde
Möödunud nädalal toimus
Laiuse Jaan Poska põhikoolis
õpilasesinduse eestvedamisel
poiste nädal. Igal päeval oli
oma ettenähtud stiil värvikoodist ametiteni. Nädala jooksul
said poisid kanda nii pagari
põlle kui ka oma isa tööriideid.
Vahetundides toimusid põnevad
tegevused, kus poisid end proovile panid. Joonistati pilte isast,

lauldi laule, valmistati uhkeid
rõivaid prügikottidest ja esitleti
neid moeetendusel ning võisteldi
tähelepanumängudes. Nädala
tippsündmus oli kahtlemata
parima pagari konkurss. Poisid
tõid kooli küpsetisi, mida hindas
žürii. Pärast pandi küpsetised
lauale, kõik soovijad said endale
lõunasöögi kõrvale magustoidu
valida. See reede jääb kõigile

kauaks oma maitsetega meelde!
Poiste nädalal toimus kolmapäeva õhtul isadepäevapidu
1.–5. klassile, millest õpilased
koos kõigi pereliikmetega osa
said võtta. Toimus viktoriin, lauldi kooli laulu ning kirjutati üles
isa ja laste lemmikretseptid. Iga
isa koos lapse või lastega esitles
enda lemmikut ühistegevust läbi
pantomiimi. Pered tulid isade-

päevapeole lootuses veeta üks
vahva õhtu ja kinnitasid pärast
üritust, et selle nad tõepoolest
said!
Pärast sellist aktiivset ja meeleolukat nädalat ei jõua meie
naissoost koolipere tüdrukute
nädalat ära oodata!
Marge Tänava,
huvijuht
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ESIMENE ADVENT JÕGEVA VALLAS

TORMAS 2. detsembril kell 16
EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart
süütab Torma A ja O poe juures jõulukuusel advendiküünla.
Esinevad Torma piirkonna rahvakultuurikollektiivid.
JÕGEVAL 2. detsembril kell 16
Süüdatakse advendiküünal Jõgeva linna jõulukuusel.
Järgneb Jõgeva kammerkoori advendikontsert
Jõgeva kultuurikeskuses.

ADVENDIKONTSERT
9. DETSEMBRIL

SADALAS 1. detsembril kell 16
Laikrete perebändi advendikontsert Sadala rahvamajas
ja advendiküünla süütamine. Advenditule kojuviimiseks
võta kaasa oma pere küünal.
Pakutakse piparkooke, teed ja kohvi.
LAIUSEL 2. detsembril kell 13
Advendikontsert Laiuse kirikus.
Esinevad Koit Toome ja Jorma Puusaag.
Kontserdile toob buss: Vägeva 11.45, Kärde rahumaja 11.50,
Vaimastvere 11.55, Kurista 12, Jõgeva taksopeatus 12.05,
Siimusti bussijaam 12.13, Olly plekitehas 12.22,
Kuremaa 12.34.

22. november 2018

THE
LAST WEEKEND
PALAMUSEL 2. detsembril kell 17
Männiste pereansambli advendikontsert „Ootuse aeg“
Palamuse kirikus. Rahvamaja ees süüdatakse
advendiküünal.
Rahvamaja saalis pakutakse teed ja piparkooke.
VAIATUS 2. detsembril kell 18
Vaiatu rahvamajas avatakse advendiaeg.
Jõuluaega õnnistab EELK Torma Maarja koguduse
õpetaja Mehis Pupart. Esineb Palamuse laulustuudio.
KUREMAAL 2. detsembril kell 19
Haaslava meeskoori topeltkvarteti “Väike punt”
advendikontsert Kuremaa lossis.

Palamuse rahvamajas
kell 18:00
Pileti hind: 7/10

22. november 2018
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Meil on suur rõõm tervitada teid salongiõhtul, mis pakub võimalust oma loomingut tutvustada ja inspireerida nii ennast kui ka
teisi kaunitare! Mõeldes lähedastele ja eelseisvatele jõuludele, leiab
miskit erilist ja armastusväärset kingikotti.
Salongiõhtul on plaanis nautida mõnusate rütmide saatel naiselikku jõulubazaari koos pop-up kohviku „Armastus“ maitsenüansside ja inspireerivate edulugudega.
Kava:
18–20 Jõulubazaar – aktiivne loomingu tutvustamine ja müük
20.00 inspiratsioon elust: Ateljee Cherie ja edulugu Taimi Saarelt
20.30 elava muusika pooltund duolt Meeletu
Sissepääs tasuta!
Mehed on naiste kaaslastena alati ja väga oodatud.
Betti Alveri muuseum (Jaama 3B, Jõgeva)
Kontakt & lisainfo: Egelt Põhjala 5816 1378
või egeltpohjala@gmail.com

LÄTI 100
Läti kultuuri kuule Jõgeval paneb uhke punkti ooperigala
29. novembril kell 19.
Läti rahvusooperi solistid Inga Šļubovska-Kancēviča (sopran)
ja Viesturs Jansons (tenor) ning eesti laulja Atlan Karp (bariton)
esitavad aariaid, duette ja triosid Verdi, Puccini, Rossini ja Lehari
ooperitest. Neid saadab klaveril läti pianist Aldis Liepiņš.
Ooperigalale väljub Jõgeva vallavalitsuse finantseeringul tasuta
buss: Vägeva 18.15, Kärde 18.20, Vaimastvere 18.24, Kursita
18.29, Siimusti 18.34.

Sissepääs tasuta. Osalemissoovist teada anda hiljemalt 12.
detsembriks Jõgeva kultuurikeskuse infoletti või helistades tel
772 1987.
Lisainfo: Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht Egelt Põhjala
egelt@jogevakultuurikeskus.ee või 5816 1378.

Jõgeva jõululaat
14. detsember kell 9.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuses
ja selle ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, jõulukaubad
ja käsitöö. Info tel. 5805 1915.
Tule kogu perega!

Helkurite jagamiseks koguneda:
Jõgeva Lasteaed Karikakar
laste ja vanemate koostöös
valminud näitus

Avatud 19.11-19.12.2018
Jõgeva linnaraamatukogus

Torma kauplus (Kesk 6, Torma alevik)
Siimusti noortekeskus (Kaave tee 5, Siimusti alevik)
Jõgeva politseimaja (Suur 1, Jõgeva linn)
Vaimastvere noortekeskus (Vaimastvere alevik)
Kuremaa noortekeskuse (Kaalumaja 2, Kuremaa)
Sadala A ja O kauplus (Sadala alevik)
Palamuse noortekeskus (Suur 5, Palamuse alevik)
Laiuse noortekeskus (Kuremaa tee 32, Laiuse alevik)

“Esivanemate tarkuses, taevakuu rütmis” on vestlusõhtute sari maarahva põlistest tarkustest ja elamisest taevakuu ja looduse rütmis.
Kutsume sind rändama sel kaunil sügisajal!
Järgmine kohtumine toimub täiskuu ajal ja on pühendatud täiskuu ja kaduaja kuu mõjudele! 22. kooljakuud ehk novembril kell
18–20 Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonna saalis, kus seinale
joonistatud Sipsik meid kuu pealt piilub. Oled taas väga teretulnud
ja oodatud!
Kolmas kohtumine leiab aset 6. detsembril kella 18–20.
Kolm kohtumisõhtut kokku annavad põhjaliku ülevaate Eesti rahva
kuupärimusest, uskumustest ning seostest rahvakalendri tähtpäevade ja pühadega. Osalejad saavad praktilisi teadmisi ja oskusi,
kuidas iidset kuutarkust oma igapäevaelus rakendada.
Egelt Põhjala & Liisa Kaasik
MTÜ Iseolemine & MTÜ Põline Pere. Fotol Liisa Kaasik (erakogu)
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Õnnitleme Jõgeva valla
novembrikuu sünnipäevalapsi!

Sündmused Jõgeva vallas
22.11 kell 14
26.11 kell 18
29.11 kell 10
01.12 kell 18
04.12 kell 16

Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
helkurikõnd
Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev
Kuremaa lossis
salongiõhtu naistele Betti Alveri muuseumis
Jõgeva linnaraamatukogu juures süüdatakse
küünlad HIVi ja AIDSi ohvrite mälestuseks.
Vestlusring raamatukogus.

TEATER, MUUSIKA, KINO
22.11, 06.12 kell 18 vestlusõhtu esivanemate tarkusest Jõgeva
linnaraamatukogus
22.11 kell 19
kino „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“
Palamuse rahvamajas. Pääse: 3 €.
22.11 kell 16
vestlusõhtu Kärt Tomingas „Korallid Emajões“
+ laulud eesti luuletajate tekstidele. Duo
Kärt Tomingas & Are Jaama. Tähistame Betti
Alveri 112. sünniaastapäeva Betti Alveri
muuseumis. TASUTA.
23.11–24.11
Betti Alverile pühendatud 26. luulepäevad
„TÄHETUND“ Jõgeva kultuurikeskuses
27.11 kell 10.30 Piip ja Tuut kontserdil Sadala rahvamajas.
Pääse: 2 €.
28.11 kell 18
draamafilm „Õigus õnnele“ (Eesti 2018) Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
28.11, 05.12 kell 17.30 koguperefilm „Elliot, kõige väiksem
põhjapõder“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
perepilet 5 €.
29.11 kell 19
LÄTI 100: ooperigala Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 8/10 €. Toob tasuta buss. Vt. lk 11
30.11 kell 19
noortepidu Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb
Jõgeva juurtega hip-hopi legend Utoopia.
30.11 kell 20
luule- ja veiniõhtu „Monokulm“ Palamuse
rahvamajas. Pääse: 5 €. (NB! Eelmisel korral oli
lehes ekslikult vale piletihind)
07.12 kell 19
Rakvere teatri etendus „Paunvere poiste igavene
kevade“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 13/15 €.
07.12 kell 19
klubiõhtu Palamuse rahvamajas
14.12 kell 19
Wiera teatri etendus „Charlie tädi“ Palamuse
rahvamajas
27.12
kino „Õigus õnnele“ Palamuse rahvamajas
SPORT
24.11 kell 10
24.11 kell 14
25.11 kell 11

Jõgeva kabeklubi seeriavõistluse VII etapp
64ruuduses kabes Jõgeva spordikeskuses
sulgpalli karikavõistlus „Badmint CUP“ II etapp
Jõgeva spordikeskuses
Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis

KOOLID, LASTEAIAD
23.11
Kurista ja Vaimastvere lasteaialaste ühine
kadritrall
26.11
Kurista lasteaia Karukell lapsed külastavad
Eesti Piimandusmuuseumi Imaveres
22.11
Jõgevamaa lasteaedade juhtide õppepäev
Palamusel
22.11
Jõgeva aleviku lasteaia õppekäik Vaimastvere
lauta
23.11
kadripäeva tähistamine Jõgeva aleviku lasteaias
23.11
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaia
kadritrall koos vanavanematega „Laske sisse
kadrisandid”
27.11
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaia
õpetajate abid lapsehoidjate koolituspäeval
Palamusel
27.11
Jõgeva aleviku lasteaia spordipäev „Spordin Sordi
pargis!“
29.11
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaia
Nipitiride üheöö projekt „Öö lasteaias”
30.11
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaia
laste kohtumine jõuluvanaga Sirguveres
JÕULUOOTUS
06.12 kell 17
kontsert-etendus „Maailm, rõõmusta!“
Jõgeva muusikakoolis. Pääse: 5 €.
09.12 kell 14–15.45 kaarikusõit Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses. Kell 16 II advendiküünla süütamine
ja Jõgeva muusikakooli talveetendus Jõgeva
kultuurikeskuses.
09.12 kell 18
advendikontsert Palamuse rahvamajas.
Esineb The Last Weekend.
14.12 kell 9–16 jõululaat Jõgeva kultuurikeskuses
16.12
laulustuudio jõulukontsert Palamuse rahvamajas
16.12 kell 16
III advendiküünlas süütamine Jõgeva linna
jõulukuusel. Kogu Eestile kuulutab jõulurahu välja
piiskop Joel Luhamets. Tervitused annab edasi
riigikogu esimees Eiki Nestor. Kell 17 järgneb
Jõgeva kultuurikeskuses jõulurahukontsert.
Esinevad Sissi ja Dave Benton.
21.12 kell 20
särtsakas peoõhtu Sadala rahvamajas.
Esineb tantsutrupp Showstep ja tantsumuusikat
mängib ansambel Vanad Sõbrad.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke ja nende vanemaid
Clara Pook
Reti Kuusk
Sten Jüriöö
Jonathan Sulp
Andu Sommer

31.10.2018
01.11.2018
01.11.2018
05.11.2018
15.11.2018

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad oktoobrikuu juubilare!
Vello Uibopuu
Eda Tamberg
Eevi Puusepp
Koidula Nigul
Heino Eres
Liia Linkiene
Enno Veri
Ilme Makkar
Zinaida Sevagina
Maie Hunt
Mart Kastan
Tiiu Tursk

75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80

Linda Tupits
Jekaterina Matsievskaja
Leili Pärn
Arno Välba
Maie Lauri
Linda-Marie Tuimets
Elisabet Kivimurd
Silvia Ingver
Mihhail Timofejev
Asta Paeveer
Marta Annok

PALAMUSE PIIRKONNA UJULABUSS
Visusti elanike soovil sõidab Palamuse piirkonna ujulabuss
katseliselt alates 25. novembrist läbi Visusti ja Mullavere küla.
Soovijail koguneda Visusti koolibussipeatusse (siloaugu juures)
või hääletada tee ääres bussi.
Graafik veidi muutunud (pühapäev):
Luua 13.10 – Pikkjärve 13.15 – Visusti 13.25 – Kaarepere 13.35
– Palamuse 13.45

HIV ja AIDS – ajalugu ning tänapäev

* Esimest ülemaailmset AIDSi päeva
tähistati esmakordselt 1. detsembril
1988.
*Hinnanguliselt on üle maailma 36,7
miljonit inimest, kellel on HIV-viirus.
* Ülemaailmne AIDSi päev on võimalus näidata solidaarsust miljonite
inimeste vastu, kellel on HIV.
4. detsembril 16.00 toimub Jõgeva
linnaraamatukogu juures küünalde
süütamine HIVi ja AIDSi ohvrite mälestuseks.
Sellele järgneb vestlusring, mille viib
läbi seksuaalhariduse lektor Meelis
Tasur, EPR vabatahtlik.
Olete oodatud!
EPR Jõgevamaa Selts
Jõgeva Linnaraamatukogu

80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90

Audiitori järelvalvel osutame
raamatupidamisteenuseid,korrastame sassiläinud
raamatupidamist, oleme abiks finatsküsimuste
lahendamisel.
Firma on edukalt tegutsenud alates 1993. aastast.
Tel 504 1379

5673 7538 KKrin Rentsel

KOGUDUSED
18., 25.11 ja 9.,16., 23., 25. ja 30.12 kell 13
jumalateenistused Laiuse kirikus
18., 25.11 ja kell 11 2., 9.., 16., 23., 25., 30.12 kell 11
jumalateenistused Jõgeva koguduses
24.12 kell 15
jõuluõhtu jumalateenistus Laiuse kirikus
24.12 kell 17
jõuluõhtu jumalateenistus Jõgeva koguduses
31.12 kell 16
aastalõpu jumalateenistus Jõgeva koguduses
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus EELK Palamuse Püha
Bartholimeuse kirikus. Igal teisipäeval kell 18 piibliring koguduse
kantseleis Palamuse rahvamajas (toimub septembrist maini).
NÄITUSED
16.11–05.01.19

Kärt Summataveti graafikanäitus Betti Alveri
muuseumis
19.11–19.12
Jõgeva lasteaia Karikakar laste ja vanemate tööde
näitus „Meie kingitus Eestile“ Jõgeva
linnaraamatukogus
03.12–31.12
Tiina Sääliku fotonäitus „Ilusad hetked“
Jõgeva kultuurikeskuses. Näituse avamine
07.12 kell 17.17.
05.11–29.11
akvarellinäitus „Eesti 100“ Kaarina kultuurikeskuses. Näitus on sõpruslinnade Jõgeva
ja Kaarina koostööprojekt. Näituse kuraator
on Gennadi Lapin akvarelligaleriist Kala.
01.11–28.11
Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus
„Kodumaad silmates“
Jälgi sündmuseid: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
EAKATE HUVITEGEVUS
22.11 kell 14
Eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
(kontakt Ene Sööt)
23.11 kell 12
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
26.11 kell 10.30–11.30 eakate infotund ja vestlusring Jõgeva
kultuurikeskuses
26.11 kell 12.00 Lõunakino: Eesti film „Õigus õnnele“ Jõgeva
kultuurikeskuses
28.11 kell 10–12.00 seenioride osaluskohvik Jõgeva
kultuurikeskuses
28.11 kell 12.00–14.00 Arukate Akadeemia loeng Jõgeva
kultuurikeskuses. Notar Kaja Tenisson
räägib pärimisest ja kinkelepingust.
5.12 kell 10–11.30 tervisevõimlemise hommik (projekti
lõpetamine), Jõgeva kultuurikeskuses. Pane pähe
päkapikumüts ja tule võimlema! Lõpetame
kogemussarja jõulumeeleolus. Osalemine tasuta!
14.12 kell 12
eakate klubi jõulupidu Palamuse rahvamajas
19.12 kell 15
Jõgeva linna seenioride jõulupidu Jõgeva
kultuurikeskuses
28.12
eakate jõulupidu Kaarepere rahvamajas
Huvitegevusringid Jõgeva kultuurikeskuses:
Teisipäeval – laulusõbrad, juhendaja Hillar Laane, kell 11.45
Kuukressid, juhendaja Hillar Laane, kell 17.30
Teisipäeval ja neljapäeval – Jõgevahe Pere memmede rühm,
juhendaja Elle Lepp
Kolmapäeval – tervisevõimlemise hommikud (projekti raames 2
x kuus), juhendaja Egelt Põhjala, kell 10.00–11.30
Reedel – eakate näputööring, juhendaja Janne Vaabla, kell
10.00–12.00

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ENNO MAASIK
MALIA GERASIMOVA
MILVI NOORMETS
ELVI EVERT

14.08.1948–09.11.2018
01.12.1926–09.11.2018
10.01.1937–09.11.2018
17.04.1942–11.11.2018

