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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Kuremaa lossi vestibüülile
antakse soliidne ilme

Uue koolihoone ja raamatukogu kolmemõõtmeline vaade.

JOONIS: OÜ JVR

Jõgeva põhikoolile ehitatakse uus hoone
Jõgeva põhikooli
Rohu tänava hoone
lammutustööd lõppesid
jaanuaris. Uue koolihoone
vaivundamendi rajamine
algab pärast ehitusloa
väljastamist sobivatel
ilmastikutingimustel
umbes kuu aja pärast.
Jõgeva linn sõlmis mullu septembris uue koolihoone projekteerimis- ja ehitustöödeks
hankelepingu ühispakkujatega
OÜ KRC Ehitus ja AS Tartu Ehitus. Oktoobris sõlmiti lepingu
muudatus, millega telliti kooli
juurde ka linnaraamatukogu uue
hoone ehitus. Raamatukogu ehitamise võimalus oli ette nähtud
juba hanke alusdokumentides.
Arhitektuurse ja konstruktiivse projekti koostamiseks võeti
alltöövõtjaks OÜ JVR Arhitektuuribüroo. Arhitektid on hanke
alusdokumentides ette antud
ruumiprogrammi alusel välja
töötanud uue ruumiprogrammi
ja arhitektuurse lahenduse. See
erineb mõnevõrra esialgsest
eskiisprojektist, millega linn
hankesse läks. Uus lahendus
vastab paremini kooli ja linnaraamatukogu vajadustele ning
Terviseameti ja Päästeameti
nõuetele.

Kooli süda
Vanas eskiislahenduses paiknesid garderoobid ruumi kokkuhoiu mõttes söömisega samas
ruumis. Tervisekaitse ametnikud
sellist lahendust heaks ei kiitnud – kui riietumine ja söömine
toimuvad ühes ruumis, ei ole
elementaarsed hügieeninõuded
täidetud. See muudatus on
tinginud kõige suurema sisulise
ja arhitektuurse muutuse kogu
projektis. Söögisaal asub nüüd
eraldi ja on nihutatud põhja
poole, peasissekäigust kaugemale. Garderoobid on peidetud
stiilselt tõusva astmestiku alla,
mis sobivad nii õppetööks kui
puhkamiseks. Nii lahendatakse
Terviseameti nõue, luuakse kaasaegsem õpikeskkond suuremate
liikumisvõimalustega puhkepauside ajal ja mitme klassi õpilasi
hõlmavate suuremate ühisloengute ja muude ühistegevuste
läbiviimiseks. Sünnib esinduslik
ja funktsionaalselt hästi sobituv
kooli aatrium, nö kooli süda ja
keskpunkt. Põhjalikult muutub
ka kooli ja raamatukogu ümbrus.
Kooli peasissekäiguni viib Rohu
tänavalt erivärviline lai betoonkivikatendiga tee. Raamatukoguni
viiva kergliiklustee ääres säilivad
noored tammed ja teised puuliigid. Uusehitise tõttu tuleb kogu

Jõgeva põhikooli hoone eelmise aasta sügisel enne lammutustööde algust.

kinnistul siiski ka kümmekond
puud langetada. Asendiplaani
avaldame valla kodulehel.
Ruumikas koolimaja
Kooli peasissekäik on muudetud klaasfassaadpindadega
avaramaks ja valgusküllasemaks.
Samas on vähendatud koridoride
laiusi ja klassiruumid on paigutatud kahele poole koridore (vanas
lahenduses ainult ühele poole),
et kokku hoida üldpinda ja jääda
võimalikult lähedale esialgsele
ruumiprogrammile. Tööõpetuse
klassid on viidud aulast eemale
võimla juurde ning käsitöö ja kodunduse klassid paigutatud aula
kõrvale. Vastasel korral oleks
ainult ehituslike meetmetega
olnud üpris keeruline ja kallis
tagada seinatarindite nõutavat
minimaalset mürapidavust aula
ja tööõpetuse klassi vahel, mis
asusid vanas lahenduses kõrvuti.
Vaatamata püüdlustele ruumi
kokku hoida tõi uus ruumilahendus kaasa ruumiprogrammi
suurenemise ligi 170 m² võrra
(kasv 3 protsenti). Õnneks olid
Jõgeva linna poolt rakendusüksusele SA-le Innove esitatud
argumendid ja uue kooli ruumiprogramm piisavalt hästi põhjendatud ning jaanuari lõpuks
andis SA Innove nõusoleku ruu-

miprogrammi suurendamiseks.
Uus ruumilahendus, astmestik
aatriumis ja suuremas mahus
klaasfassaadide kasutamine,
samuti erinevate Päästeameti
nõuete täitmine (täiendavad
suitsuluugid, evakuatsiooniuks
vanasse võimlasse, treppide
laiuste suurendamine jm) on
lisatööd, millega töövõtjad ei
olnud pakkumuses arvestanud.
Kallinemine on suurusjärgus 460
tuhat eurot, s.o ligi 8 protsendi
võrra. Jõgeva vallavolikogu
menetleb täiendava summa
eraldamist kooli ehitamiseks 8.
veebruari istungil.
Ehitustööde lõpp on planeeritud 2019. aasta kevadesse. Kool
ning raamatukogu saavad oma
uutes hoonetes tegevust alustada
sama aasta 1. septembril. Kooli
ja õueala ehitustöid kaasrahastatakse 85 protsendi ulatuses
Euroopa Liidu Regionaalarengu
Fondist. Linnaraamatukogu hoone ehitab vald omavahenditega.
Ehitustööde kogumaksumus on
ligi 6,7 miljonit eurot, sellele
lisandub uue sisustuse ja seadmete soetamine 2019. aasta
kevadel.
ERKI TEDER,
projektijuht

Aasta lõpus alanud lammutustööd on nüüdseks lõppenud.
fotod: erakogu

Kuremaa lossi saabujaid tervitab peatselt värske ja soliidse
ilme saanud vestibüül. Kuni
remonditööd käivad, tuleb leppida sellega, et lossi peauks on
suletud.
“Ükski sündmus meil vestibüüli remondi tõttu ära ei jää,”
kinnitas Sihtasutuse Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus juhatuse liige Tiina Tegelmann.
“Tavaolukorras on lossi sisenemiseks kasutusel lossi ujula
poolne külguks, rahvarohkemate
sündmuste ajal palume siseneda
tagauksest.”
Vestibüüli remont peaks lõppema märtsis. Konkreetset kuupäeva ei hakanud Tiina Tegelmann
siiski välja pakkuma, sest ehitusja remonditööde puhul võib alati
üllatusi ette tulla.
“Aga kui vestibüül valmis saab,
on meil juures üks ilus autentse
ilmega, st mõisalik ruum,” tõdes
Tiina Tegelmann.
Vestibüüli remondi ühe eeltööna sai 2016. aasta aprillis teoks
seinte sondeerimine. Seda tööd
käisid tegemas Tartu kõrgema
kunstikooli maalimise ja maalingute restaureerimise osakonna
erialaõppejõud Heli Tuksam ja

neli sama osakonna tudengit.
Hilisemaid viimistluskihte ettevaatlikult eemaldades jõudsid
nad välja algse (mõisahoone
valmis aastal 1843) seinapinnani, millel võis näha kustunud
maalingukatkeid, ning leidsid
ka fragmendi hiljem, arvatavasti
19. ja 20. sajandi vahetusel vestibüüli seintele maalitud jõulisest
juugendstiilis ornamendist.
Juugendmaalingu fragment
on plaanis välisuksest vasakule
jääval seinal ka eksponeerida.
Üldiselt saavad vestibüüli seinad
aga tagasi oma algsed, roosakad
ja hallikad toonid. Taastatakse
ka laekarniis ja uksepealsed karniisid, millest vestibüül jäi ilma
1986. aasta tulekahju tagajärjel.
Vestibüüli sisekujunduse tööprojekti autor on Nele Rohtla
Mõisaprojekt OÜ-st. Ehitajaks on
OÜ Jaagor Grupp, kellel olemas
muinsuskaitselistel objektidel
tegutsemise luba. Ehitustööd tehakse Jõgeva valla eelarve raha
eest ja sedakorda on mõeldud
ühinemiseelset Jõgeva valda.
Tööd lähevad maksma umbes
75 000 eurot.
RIINA MÄGI

Instituut saab uue aretuskeskuse
Jõgeva alevikus tegutsev Eesti
Taimekasvatuse Instituut saab
ületulevaks aastaks endale uue
teraviljade aretuskeskuse hoone,
mis ehitatakse aastaid tühjana
seisnud katlamaja asemele. Uus
aretuskeskus on kui juubelikingitus: 2020. aastal möödub
sada aastat ajast, mil Jõgeval
sordiaretusega tegelema hakati.
Möödunud aasta lõpus sai instituut kätte uue hoone projekti.
Kui praegu on Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) hooned
mööda Jõgeva alevikku laiali,
siis uus hoone võimaldab kõik
katsepõldudelt kogutud saagiga
tehtavad toimingut ühte kohta
koondada. Praegu veetakse
seemned kõigepealt kuivatisse,
sealt lattu ja siis laboritesse. Ehkki vahemaad pole pikad, raiskab
see siiski aega. Uues aretuskompleksis on kõik koos: nii kuivati,
ladu kui ka laborid. Nagu ETKI
direktor Mati Koppel naljatamisi

ütles, lähevad maja ühest uksest
seemned sisse ja teisest uksest
tuleb sai välja. Nisu aretamise
juurde kuuluvad nimelt ka küpsetuskatsed, mis näitavad, kui
head saiajahu ühest või teisest
tulevasest sordist saab.
Aretuskeskuse hoone on projekteerinud OÜ BOA arhitektid.
Huvitav on märkida, et vana
katlamaja korsten jäetakse alles
ning selle sisse on plaanis rajada väike puhkenurk grilli või
lõkkeasemega, mis meenutab
veidi hoone endist funktsiooni.
Kogu ETKI kinnisvara antakse
üle Riigi Kinnisvara AS-ile ning
sama firma hakkab korraldama
ka uue hoone rajamist. Ehitamiseks läheb loodetavasti tuleval
aastal, kui riigieelarvest vajalik
summa eraldatakse. Hoone ehitamine ja sisustamine lähevad
maksma ligi kolm miljonit eurot.
RIINA MÄGI

Selline hakkab välja nägema ETKI uue aretuskeskuse
BOA ARHITEKTIDE ESKIIS
hoone.
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Muutused valla haridus- ja kultuuritöös
Jõgeva valla struktuuri alusel on meie haridus- ja kultuuriosakond
neljaliikmeline. Senini pidid nelja inimese töö ära tegema kaks ja
seda kõige pingelisemal osakonna töö käivitamise perioodil. Aga mõlemad, nii Helle Kajaste kui Kaire Sakjas on sellega väga hästi toime
tulnud. Selgus, et nad tulid toonase Jõgeva linnavalitsuse teenistusse
juhuslikult täpselt ühel ja samal päeval, pea kümme aastat tagasi.
Aja jooksul on nad õppinud üksteist mõistma sõnadeta. Aitäh teile,
tublid ja töökad inimesed!
Kuulutasime juba vana aasta sees välja konkursid nii spordi- kui
kultuuritöö peaspetsialistide leidmiseks. Tänaseks on konkursid
lõppenud ja uued töötajad välja valitud. Sporditöö peaspetsialistiks
kandideeris inimesi nii meie maakonnast kui väljastpoolt. Konkurents
oli tihe ja võrdseid kandidaate mitu. Määravaks sai võimalikult kiire
tööle asumise aeg. Alates 24. jaanuarist töötab sporditöö peaspetsialisti ametis Kaido Alev. Kaido on kõrgharidusega Jõgeva noormees,
kes varem töötas Jõgeva maavalitsuses tervisedenduse spetsialistina.
Kultuuritöö peaspetsialisti konkursi aega pidime aga pikendama,
kuna tähtajaks oli saabunud vaid üks tingimustele mittevastav sooviavaldus. Ja pikendamine tasus ära, veebruaris asub kultuuritöö
peaspetsialistina tööle Ilona Piirimägi. Ilona on haritud ja kogenud
kultuuritöötaja Tartumaalt, kes varemalt seotud mitmete rahvusvaheliste projektidega.
Äsja moodustatud Jõgeva Valla Noortekeskuse juhatajana asus
alates 1. veebruarist tööle Riin Juurma. Riin on pärit Jõgevalt, aga
elab Puurmanis. Soovin kõigile tööd alustavatele spetsialistidele
aktiivset eluhoiakut, pealehakkamist ning oma võimete täielikku
rakendamist Jõgeva valla heaks.
Kõik meie osakonna arvukad allasutused on nõupidamistel tutvunud uute tingimuste ja nõudmistega asutuse töö korraldamisel.
Tundub, et suurimad muudatused on tingitud raamatupidamise
ühtsetele alustele viimisest. Kindlasti oli nõupidamiste eesmärk ka
allasutuste juhtide üksteisega tutvumine ja kindlustunde saamine, et
aastalõpu juhtimisvaakum on läbi ja me läheme koos edasi.
Lisaks nelja omavalitsuse ühinemisele, liitus Jõgeva vallaga ka
mitu küla endisest Puurmani vallast ja üks küla Pajusi vallast. Nii
võtsime üle Puurmani lasteaia Saduküla rühma ja Puurmani raamatukogu Saduküla harukogu. Et mitte veel suurendada meie arvukate
allasutuste arvu, liitsime lasteaiarühma Siimusti lasteaed-algkooliga
ja haruraamatukogu Jõgeva linnaraamatukoguga. Ma tänan Siimusti
lasteaed-algkooli direktorit Kaja Reimani, kes käitus väga professionaalselt. Minu tänu ka Jõgeva linnaraamatukogu direktorile Meeri
Remmelgile koostöö eest.
Osakonnal ootab ees suur töö koolide töötajate töötasude ühtlustamisel. Riik on suurendanud kooliõpilaste ujumise algõppe
rahastamist. Vallavalitsus on leppinud Kuremaa ujulaga kokku ujula
kasutamise algõpetuseks ning pakkunud koolidele Kuremaa spordikooli ujumisõpetaja abi algõppe korraldamisel. Tänan Kuremaa ujula
juhatajat Raivo Trallat, kes suudab igale olukorrale lahenduse leida.
Lasteaedade erinevad kohatasud tuleb samuti ühtlustada, samas on
soov vabastada Jõgeva linna lasteaedade eeskujul kõik vanemad lasteaia hommikusöögi eest tasumisest. Lähim võimalus selleks tundub
olevat uuest õppeaastast ehk esimesest septembrist.
Tehes ringsõitu valla avatud noortekeskustes selgus, et kõige
vähem ruumi noorte tegevusele on Laiusel. Kindlasti on seal vaja
keskust laiendada. Noorsootöötajad on aga kõik aktiivsed inimesed
ja osalevad erinevates projektides.
On olnud mitmeid kohtumisi, seda Jõgeva põhikooli õpetajate,
Jõgevamaa gümnaasiumi direktori Priit Põdraga, Jõgeva linna
pensionäridega kui Luua metsanduskooli direktoriga. Koolijuht Haana
Zuba-Reinsalu taotleb Jõgeva vallavalitsuse abi kooli raamatukogu
tegevuseks ühtlasi külaraamatukogu ja kohaliku internetipunktina.
Varemalt toetas seda Palamuse vald, kuid 2018. aasta eelarvesse
toetussummasid ei olnud planeeritud. Minu arvates oleks koostöö
mõistlik.
Jõgeva koolinoorte üks tippüritusi on Betti Alverile pühendatud
luulepäevad. Sedakorda juba tõid
XIII luulepäevad Tuulelapsed meile
külla mitusada luulehuvilist üle
Eesti. Jõgevlased tunnevad uhkust
ürituse korraldajate, MTÜ Tähetund juhtide Maimu Valdmanni ja
Lianne Saage-Vahuri üle.
Ilusat talve ja pidulikkust ning
suursugusust Eesti Vabariik 100
tähistamisel!
Arvo Sakjas,
Jõgeva abivallavanem

Rahvastikusündmused Jõgeva vallas
Seisuga 01.01.2018 elas Jõgeva valla territooriumil 13889 inimest,
neist 6720 meest ja 7169 naist. Kõige suurema elanike arvuga üksus
on Jõgeva linn – 4986 inimest. Võrreldes seisuga 01.01.2017 on valla
elanike arv vähenenud 304 inimese võrra.
2017. aastal registreeriti Jõgeva vallas 119 sündi, neist Jõgeva
linnas 76, Jõgeva vallas 26, Torma vallas 9 ja Palamuse vallas 8.
Samal ajavahemikul registreeriti 246 surma, neist Jõgeva linnas
58, Jõgeva vallas 151, Palamuse vallas 18 ja Torma vallas 19.
Tänavu jaanuariga on valda sündinud 9 last ja registreeritud 29
surma.
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 22. veebruaril.
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Eesti Vabariik on väärtus!
Ettevalmistused Eesti Vabariigi 100. juubeliks on alanud.
Usun, et kõigil meil on hinges
väike ärevus – kuidas väärikalt
tähistada sündmust pereringis,
sõpradega, sugulastega või töökollektiiviga, millistel kontsertidel, aktustel või vastuvõttudel
osaleda.
Ka Jõgeva linn tähistab sellel
aastal juubelit. 1. mail 1938 sai
Jõgeva linnaõigused. Sama aasta
2. mai Postimees kirjeldab meie
linna järgmiselt: “Kõige väiksem,
kuid kõige jõukam Tartumaa
uuest viiest linnast on Jõgeva.
Elanikke on seal praegu 1441,
kuna 1931. a oli seal 1224, nii
et juurdekasv selle aja sees on
271. Kaupade läbikäik Jõgeva
raudteejaamas on palju suurem
kui mitmes vähemas maakonnalinnas. Jõgeva jõukus ei paista
välja aga tema välimuses. Linna
ehistik koosneb peamiselt väikestest ühekordsetest puumajadest”.
80 aastat hiljem nõustun toonase Postimehega selles osas, et
Jõgeva linn ei ole jõukas oma
ehituste poolest, küll aga jõukas
oma inimeste ja väärtuste poo-

lest. Meil on väga palju häid,
tublisid, tegusaid ja hoolivaid
inimesi. Juubeliaasta algus on
olnud linnas ja uues vallas vahest
tormilisem kui mõnel varasemal
aastal. Suurte muutuste tuules
on üsna selge, et inimesed on
ärevamad, emotsionaalsemad
ning rahutumad. Tööd on veel
palju ees, kuid täna on põhjust
vaadata tulevikku palju julgemalt kui kaks kuud tagasi, mil
selgusetus ja vastastikune mittemõistmine lisas niigi segasele
olukorrale juurde ebavajaliku
annuse paanikat, viha ja trotsi,
mis pigem lõhestas kui liitis kogukonda. See on õppimise koht
kogu vallale, poliitikud kaasa
arvatud. Ärevus, selgusetus,
pahatahtlikud kuulujutud ei tule
kellelegi kasuks. Mõnikord jääb
mulle arusaamatuks, miks võidelda alati kõige vastu kui võiks
vahest jätta kõrvale poliitika ja
isiklikud ambitsioonid ja näha
asju positiivses võtmes ning ise
hoopis kaasa aidata.
Järgnevad aastad näitavad,
kas valla juhtimisel lähtutakse
edaspidi inimesest või liigutakse

edasi projekti- ja objektipõhise
planeerimisega. Oleme hetkeseisus, kus edaspidiseks arenguks on vaja selget mõtteviisi
muutust, arukust ning avatust,
et otsustada, millised on meie
eesmärgid tulevikus. Alavääristamata taristu olulisust omavalitsuse arengus, peame järgnevatel
aastatel leidma selge võrdsuse
objektide ja inimeste vahel, mis
viimastel aastatel on olnud objektide poole kaldu.
Käesoleva aasta juhtmõtteks
meie vallas võiks olla mitmekülgsus. Uhkust tunda on meil
põhjust paljude inimeste ja
ettevõtmiste üle. Olles uhked
hea üle, vaadates probleemidele
ausalt otsa, liikudes läbimõeldult
tulevikku, tegutsedes otsustavalt
seal, kus see on hädavajalik, ning
võttes hoogu maha seal, kus
kiirustamine võib kahju teha,
saame ühiselt liikuda riigi 100.
aastapäeva poole.
Eesti Vabariik on väärtus, mida
me ise loome ja kujundame.
Seda ka Jõgeva vallavolikogus,
kus teostame avalikku võimu
demokraatlikult valitud esin -

duskogus. Mul on hea meel, et
üha enam söandavad kodanikud
iseenda või oma organisatsiooni
probleemidega volikogu poole
pöörduda. Usun, et nii sünnivad
ka parimad lahendused. Meie
vald on meie enda tegu ja nägu.
Soovime ju kõik, et meie väike
riik ja meie kodukoht oleks
hoitud ja siin elavad inimesed
õnnelikud.
Soovin kõigile julgust ellu viia
ideid, mis muudavad meie elu
paremaks.
Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!
RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees

Huvihariduse ja -tegevuse täiendavaks toetamiseks saab esitada avaldusi
Huvihariduse ja huvitegevuse
täiendavaks toetamiseks saab
avaldusi esitada 1. märtsini.
Jõgeva vallavolikogu võttis 29.
detsembri istungil vastu huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille järgi jagatakse
Jõgeva vallas 268 tuhat eurot
riiklikku toetust huvihariduse
ja huvitegevuse kättesaadavuse
parandamiseks ning noortele
mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks.
Korra järgi on kolm toetuse
liiki: teenuse pakkuja toetus, õppuri toetus ja transporditoetus.
Teenuse pakkuja toetust saavad taotleda kõik äriregistris
registreeritud juriidilised isikud,
kes pakuvad huviharidust või huvitegevust Jõgeva valla territooriumil Jõgeva valla õppuritele.

Toetust saab kasutada töötasu
kulude, vahendite ja transpordikulude katmiseks;
Õppuri toetus makstakse
Jõgeva vallas elava ja õppiva
7–19-aastase huvitegevuses osaleja õppetasu kulude katmiseks.
Õppuri toetust saavad taotleda
õppuri vanemad ja alates 18.
eluaastast õppur ise, kui pere
on viimase 12 kuu jooksul olnud
toimetulekutoetuse saaja või
peres kasvab 2 või enam alla
19-aastast last.
Teenuse pakkuja ja õppuri
toetust saab taotleda kaks korda
aastas. Taotlus esitatakse vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks
(septembri–detsembri eest).
Transporditoetust makstakse
huvitegevuses osaleja trans-

pordikulude katmiseks. Seda
saavad taotleda õppuri vanemad
ja alates 18. eluaastast õppur
ise juhul, kui õppuri elukoht ja
huvialaga tegelemise koht on
erinevad ja õppuri elukohas ei
pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.
Transporditoetust saab taotleda kolm korda aastas. Taotlus
koos transpordikulu tõendavate
dokumentidega esitatakse vallavalitsusele 5. märtsiks (detsembrist veebruarini kantud transpordikulude eest), 5. juuniks
(märtsist maini kantud transpordikulude eest) ja 5. detsembriks
(septembrist novembrini kantud
transpordikulude eest).
2017. aastal Torma ja Palamuse valla poolt huvihariduse
ja huvitegevuse toetust saanud

õppurite toetamine jätkub 2017.
aastal kehtinud tingimustel 30.
juunini 2018.a.
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord ja taotlemise vormid on leitavad Jõgeva Vallavalitsuse kodulehel ( www.jõgeva.
ee/eeskirjad-ja-korrad2 ). Paberkandjal saab tutvuda Jõgeva
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas
(Piiri 4 Jõgeva) ning Palamuse ja
Torma teenuskeskustes.
Taotlusi saab esitada elektrooniliselt e-mailile info@jogeva.
ee, paberkandjal Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse (Suur 5
Jõgeva), haridus- ja kultuuriosakonda ning sotsiaalosakonda
aga ka Jõgeva Vallavalitsuse
teenuskeskustesse Palamusel ja
Tormas.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
22. jaanuari istungil:
1) otsustati osutada vallaelanikule koduteenust kord nädalas;
2) määrati sügava puudega
vallaelanikule hooldaja;
3) määrati Jõgeva vallas Lemuvere külas asuva kinnisasja
katastriüksustele koha-aadress
ja sihtotstarve;
4) määratleti ehitise teenindamiseks vajaliku maa suurus
ja piirid ning seati riigimaale
hoonestusõigus;
5) anti ehitusluba Jõgeva
linnas Rohu tn 10 garaaži lammutamiseks;
6) kooskõlastati Siimusti lasteaed-algkooli töötajate koosseis:
Saduküla Puurmani lasteaia
rühm liideti Siimusti lasteaedalgkooliga;
7) kinnitati Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete
lasteasutuste õpetajate töötasu
alammääraks 978 eurot kuus
täistööajaga töötamisel.
8) vaadati läbi Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik
maksumus 2018. aastal;
9) otsustati korraldada hange
Jõgeva vallale sõiduauto kasutusrendile võtmiseks;
10) kehtestati Jõgeva vallalehe
reklaami ja kuulutuste hinnakiri;
11) määrati alates 1. jaanuarist 2018 Sihtasutuse Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus nõu-

kogu esimehele makstava tasu
suuruseks 150 eurot ja nõukogu
liikmele makstava tasu suuruseks
100 eurot iga osaletud koosoleku
eest;
12) nimetati Jõgeva valla kui
AS-i Emajõe Veevärk aktsionäri
õiguste teostajaks vallavanem
Aare Olgo;
13) kiideti heaks ning esitati
vallavolikogule menetlemiseks
õigusaktide eelnõud:
* nõusoleku andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jõgeva linna
omandis oleva Suure tänava kinnistule tehnorajatiste ehitamiseks
ning majandamiseks;
* Jõgeva valla ametiasutuste
struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu muutmine. 1. märtsist 2018 kaotatakse Jõgeva
Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna koosseisust 3,75
noortejuhi töökohta, mis viiakse
üle Jõgeva Valla Noortekeskuse
koosseisu;
* nõusoleku andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Telia
Eesti AS kasuks Jõgeva valla
omandis olevale kinnistule Jõgeva linnas Suvila tänaval sideehitise ehitamiseks ning haldamiseks;
* Jõgeva põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimise
omaosaluse ning projekti mitteabikõlblike kulude katmine
2017., 2018. ja 2019. aastal kok-

ku kuni 2 560 000 euro ulatuses;
* Torma vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise ja Jõgeva valla koolide,
koolieelsete lasteasutuste, raamatukogu ja hoolekandeasutuse
töötajate töö tasustamise õigusaktide kehtetuks tunnistamine;
* spordi toetamise kord Jõgeva
vallas;
* Jõgeva valla sotsiaalteenuste
osutamise tingimused ja kord;
* Jõgeva valla sotsiaaltoetuste
andmise tingimused ja kord;
* eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramiseks
Jõgeva vallas;
* Jõgeva vallavara valitsemise
kord.
29. jaanuari istungil
1) määrati Jõgeva valla eelarvest sotsiaaltoetused;
2) anti nõusolek maa riigi
omandisse jätmiseks ning määrati maaüksuse koha-aadress ja
sihtotstarve;
3) määrati Jõgeva vallas Lilastvere külas asuva maaüksuse
koha-aadress ja sihtotstarve;
4) määrati puudega isikule
toetus;
5) lõpetati kahe vallaelaniku
hooldus seoses nende surmaga;
6) otsustati maksta Jõgeva valla eelarvest olmetoetust kahele
vallaelanikule;
7) kinnitati alates 1. veeb-

ruarist Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ametikohale Riin
Juurma;
8) vabastati korraldatud jäätmeveost taotluse alusel Pajusi,
Puurmani ja Jõgeva valla külades
asuvad kinnistud, kus ei elata ja
kinnistut ei kasutata;
9) anti ehitusluba elamule
Jõgeva vallas Visusti külas;
10) anti ehitusluba Jõgeva vallas Tõikvere külas veetorustiku
ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks;
11) anti kasutusluba üksikelamule Jõgeva vallas Kassinurme
külas;
12) anti kasutusluba Kaarepere
küla ühisveevärgile ja kanalisatsioonitrassile;
13) anti projekteerimistingimused vineeri tootmiskompleksi
projekteerimiseks Jõgeva valda
Viruvere külla Sikkali, Tööstuse
ja Kase kinnistule;
14) anti projekteerimistingimused Jõgeva vallas Vilina külas
üksikelamu projekteerimiseks;
15) muudeti Jõgeva põhikooli
alaeelarvet.
16) kiideti heaks ning esitati
vallavolikogule menetlemiseks
õigusaktide eelnõud:
* Palamuse alevikus Staadioni
tänaval maa rendile andmine
otsustuskorras;
* Jõgeva valla 2018. aasta
eelarve.
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Aasta algusest hakkas kehtima uus
Jõgeva valla põhimäärus
Jõgeva valla
põhimäärusesse põimiti
nelja omavalitsuse
traditsioonid ning ajalugu.
Uue peatükina on sisse
viidud elanike kaasamine
otsustusprotsessi.
Põhimäärus on vallavolikogu
ja vallavalitsuse põhiline alusdokument. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus sätestab omavalitsusorganite tegevuse üldise
korra, kuid jätab suures osas
täpsema korra reguleerimata, siis
tehaksegi seda eraldi õigusaktiga
ehk põhimäärusega.
Uue põhimääruse väljatöötamisega alustati mullu veebruaris,
sellega tegeles linna- ja vallasekretäride laiendatud töörühm
koosseisus Jaan Järv, Tiina Leeben,
Egle Lääne, Elvira Osberg, Ülle
Sihver ja Mai Treial. Omavalitsuste
ühinemise juhtkomisjon arutas
uue põhimääruse eelnõud 20.
septembri koosolekul, kus otsustati
põhimääruse tööversioon esitada
arutamiseks uuele volikogule.
Vallavolikogu arutas põhimääruse
eelnõud 9. novembri istungil. Siis
määrati muudatusettepanekute
esitamise aeg ning moodustati
volikogu ajutine komisjon koosseisus Mai Treial, Terje Rudissaar,
Raivo Meitus, Triin Pärsim, Aivar
Kokk, Heli Raevald, Egle Lääne ja
Jaan Järv. Põhimääruse eelnõule
laekus 53 muudatusettepanekut.
Mitu ettepanekut tekitasid elava
arutelu, mille käigus leidis komisjon enda hinnangul parima

lahenduse küsitavust tekitanud
sätete sõnastamiseks.
Põhimääruses on sätestatud:
* volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord,
volikogu komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused
ning valla esindamise kord;
* valitsuse moodustamise kord,
vallavanema või linnapea valimise
kord, valitsuse pädevus;
* valla või linna sümbolid ja
nende kasutamise kord;
* valla või linna ametiasutuste ja ühisametite või -asutuste
moodustamise kord;
* valla või linna arengukava,
eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted;
* valla või linna õigusaktide
vastuvõtmise, avalikustamise ja
jõustumise täpsem kord.
Põhimäärus sisaldab ka muid
linna tegevust reguleerivaid sätteid. Jõgeva valla põhimääruses
on valla sümboolika – vapi ja
lipu kirjeldus. Olgu siinkohal
mainitud, et valla põhimääruse
vastuvõtmisega kinnitasid kõik
volikogu liikmed peale ühe valla
uues sümbolid. Jõgeva valla lipul
ja vapil on kujutatud jääkristalli ja
Laiuse ordulinnuse müüri. Lisaks
lipule ja vapile saavad vald ja
selles asustusüksused kasutusele
võtta logo ja tunnuslause. Nende
kirjelduse ja kasutamise põhimõtted kehtestab vallavalitsus. Et
väärtustada ühinenud piirkonda-

de ajalugu ja traditsioone, pidas
komisjon oluliseks seni valdades
tähistatud tähtpäevad kajastada
põhimääruses.
Kogukonna vastutus
Tegelikult puudutab valla põhimääruse kehtestamine meid
kõiki, rääkides võrgustikupõhise
koostöö ning kogukonnakeskse
lähenemise olulisusest. Erinevate
koostöövormidega on võimalik
saavutada majanduslikku efektiivsust ja isegi mõningast kokkuhoidu. Kogukonna aktiivsus,
kaasarääkimine ja kaasalöömine
oma kodu lähiümbruse tegemistes,
olgu see külaliikumine, vabatahtlik töö või muus vormis tegevus,
muutub üha populaarsemaks
ning sellest võib loota, et kujuneb
märkimisväärne kohaliku elu
korraldamise viis. Näeme, et riik
on üha rohkem vastutust andmas
avalike ülesannete täitmisel ja
vabatahtlikele ühendustele. Uue
põhimõttena on põhimäärusesse
lisatud vallaelanike kaasamine
otsustusprotsessi. Kooskõlas ühinemislepinguga soodustatakse
kohapealse algatusena tekkivate
piirkondlike kogukonnakogude
moodustamist, et kaasata elanikke,
kodanikuühendusi, ettevõtjaid ja
teisi huvigruppe vallajuhtimisse.
Muudatused volikogu ja
hallatavate asutuste töös
Uudsena on põhimääruses säte
volikogu eestseisusest. Sinna kuuluvad vaikimisi volikogu esimees,
aseesimehed ja fraktsioonide

30 tuhat Eesti noort on
tööjõureservis

esimehed. Eestseisusel eraldi õigusi ei ole, selle kutsub vajadusel
kokku volikogu esimees nõuandva
koguna. Volikogu kantselei juhiks
on määratud volikogu kantselei
juhataja, varasemalt oli volikogu
esimees. Volikogu istungi kokkukutsumisel saadetakse kutse koos
eelnõude ja muude vajalike materjalidega volinikele vaid elektrooniliselt. Volikoguliikme soovil saab
ta väljatrüki volikogu kantseleist.
Volikogu istung protokollitakse
üldjuhul seitsme tööpäeva (varem
nelja) jooksul. Selguse huvides on
eraldi välja toodud erisused eelnõu
menetlemisel mitmel lugemisel.
Täpsustatud on selliste eelnõude
muudatusettepanekute esitamist.
Erinevalt varasemast saavad uue
põhimääruse järgi fraktsiooni
moodustada vähemalt kaks ühises
nimekirjas kandideerinud volikogu liiget senise kolme asemel.
Hallatavate asutuste osas on loobutud nõudest kinnitada asutuse
koosseis ja koolide palgajuhend
vallavalitsuse istungil. Nende
osas on vallavalitsusele pandud
kooskõlastamise kohustus. Valla
esindamisel on lubatud hallataval
asutusel sõlmida suhete arendamise eesmärgil lepinguid välisriigi
sarnase tegevusega asutusega, kui
sellega ei võeta ühe aasta eelarvet
ületavaid kohustusi.
Jõgeva valla põhimäärusega
saab tutvuda Riigi Teatajas ja
Jõgeva valla kodulehel.
JVT

Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas
01.01.2018 on Jõgeva vallas kolm veopiirkonda:
1) Endised Jõgeva, Torma ja
Palamuse vald – vedajaks AS
Ragn-Sells;
2) Kaave (endine Pajusi vald),
Jõune, Pööra, Härjanurme ja
Saduküla küla (endine Puurmani
vald) – vedajaks AS Ragn-Sells;
3) Jõgeva linn – vedajaks Eesti
Keskkonnateenused AS.
Piirkonniti on erinevad
jäätmeliigid, vedajad, kokkulepped ja käitlushinnad.
Piirkond: Jõgeva, Torma ja
Palamuse piirkond
Vedaja: AS Ragn-Sells
Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 606 0439, Sepa
26, 51013 Tartu;
Jäätmed: segaolmejäätmed
Veoperiood: 01.10.2016–
30.09.2021, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad
tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.
Piirkond: Kaave, Jõune,
Pööra, Härjanurme ja Saduküla piirkond
Vedaja: AS Ragn-Sells
Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 606 0439, Sepa
26, 51013 Tartu;
Jäätmed: segaolmejäätmed
Veoperiood: 01.05.2016–
30.04.2019, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad
tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.
Kuna 1. märtsist 2018 algab Jõgeva linnas uus veoperiood, teavitame pikemalt
Jõgeva linna korraldatud
jäätmeveost. Vedajaks on jätkuvalt Eesti Keskkonnateenused AS.
Uus veoperiood algab 1. märtsil
2018 ning lõppeb 30. septembril
2021.
Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong ning biola-

gunevad köögi- ja sööklajäätmed.
Korraldatud jäätmeveopiirkond
on kogu Jõgeva linn, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine
on kohustuslik. Kohustust ei ole
jäätmeloa ja kompleksloga jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei
toimu alalist tegevust, on võimalik
erandkorras vedu peatada jäätmevaldaja poolt vallavalitsusele
esitatud põhjendatud taotluse (sh
e-kirja) alusel.
Lepingu allkirjastamine
või allkirjastamata jätmine!
Veebruari keskel saadab vedaja
teavituse kahes eksemplaris eeltäidetud lepingu ja sinna juurde
kuuluva lepingu lisa. Kontrollige
lepingus olevad andmed ja vajadusel parandage või lisage puuduv info. Kui lepingut ei ole vaja
parandada või täiendada ehk kui
andmed jäävad kõik samaks, ei pea
lepingut uuesti allkirjastama. Kui
muutsite andmeid või lisasite infot,
tuleb leping vedajale allkirjastatuna tagasi saata.
Samuti peavad lepingu üle vaatama ja allkirjastatuna vedajale tagasi saatma, kel on ebaregulaarsed
tühjendamised, rendivad konteinereid või soovivad lisateenuseid.
Kogumismahutid
Kogumismahutite omandivorm
on teie otsustada, kuna neid ei
pea ostma ja rentima Eesti Keskkonnateenused AS-lt. Eesti Keskkonnateenused AS kogumismahuti
rentimise korral palun vaadake
leping üle ja saatke allkirjastatud
leping vedajale.
Erisused
• Võimalik on esitada vallavalitsusele ühiskonteineri kasutamise
kokkuleppe.
• Veopiirkonnas kahe või enama
kinnistu omanik liitub kõikide
tema omandis olevate kinnistutega. Omanikul on õigus teha valik
ilma vallavalitsuse nõusolekuta,
millis(t)el kinnistu(te)l lepingu
sõlmib ja toob lepingus välja
millistel kinnistutel ta seda ei tee.

Teiste kinnistuomanikega sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel
jäätmeid üle andes mõnel teisel
veopiirkonnas asuval kinnistul lisab ta jäätmekäitluslepingu juurde
vastava kokkuleppe.
Kogumismahutite minimaalsed tühjendussagedused:
• Üle 24-korteriliste elamute
jäätmemahutitel vähemalt üks
kord 14 päeva jooksul;
• Alla 24-korteriliste elamute,
väike- ja ridaelamute ja maakasutuste, mille sihtotstarve ei
ole elamumaa, jäätmevaldajate
mahutitele vähemalt üks kord 28
päeva jooksul;
• Väike- ja ridaelamute ning
2-4-korteriliste elamute jäätmevaldajate segaolmejäätmete mahutitele vähemalt üks kord 12
nädala jooksul kui biojäätmete
kompostimine on jäätmetekke
kohas tagatud (taotluse alusel);
• Paberil ja kartongil vähemalt
üks kord 28 päeva jooksul;
• Biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel vähemalt üks kord 14
päeva jooksul.
Veosageduse saate vedajaga
kokku leppida jäätmekäitluslepingu sõlmimisel, järgides põhimõtet, et äravedu peab toimuma
sagedusega, mis välistab mahutite
ületäitumise.
Tühisõit on kui jäätmemahutis
on mittevastavad jäätmed, puudub
juurdepääs jäätmemahutile või
puudub jäätmemahuti. Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu
eest arve. Tühisõit võrdub 90%
vastava mahuti tühjendamise
hinnaga (kord). Ei rakendata kuni
01.04.2018.
Vedaja kohustused:
• Ei tohi esitada tühisõiduarvet
mittetoimunud teenuse osutamise
eest veoperioodi esimese kuu eest
(märts 2018.a.) ja juhul, kui on
ilmnenud olulised asjaolud, millest jäätmevaldaja ei ole saanud

vedajat õigeaegselt teavitada (nt
haiglas või kinnipidamiskohas
viibimine, jäätmemahuti vargus
või hävimine veoeelsel või veopäeval jne).
• Tasuta teostama teisaldatavate
jäätmemahutite veokini toimetamist kuni 5 meetri kauguselt.
• Ei tohi määrata eraldi tasu veo
alustamise eest, sh pärast veokatkestuse lõppemist.
Vedajal on õigus:
• Esitada tühisõiduarve juhul
kui jäätmed sisaldavad ohtlikke
või muid selliseid jäätmeid, mida
vedaja vedada ei tohi, jäätmemahutile puudub juurdepääs ja kui
jäätmemahuti tühjendamine on
selle paigaldusest või mittekorrasolekust tingitult ohtlik avalikkusele, laadimistööde teostajale
või autojuhile.
• Esitada tühisõiduarve (kui

Eestis on noorte töötus keskmisest töötusest kaks korda
suurem. Vaatamata üldiselt heale
seisule tööturul on see hakanud
suurenema. Noored ei leia tööturul rakendust töökogemuse
vähesusel või erialase hariduse
puudumisel. Nad vajavad tuge
hariduse või töökogemuste saamiseks. Riik pakub noortele küll
mitmesuguseid teenuseid, kuid
need on sageli killustunud või
ei ole piisavalt kättesaadavad.
Peamisteks takistusteks nende
abistamisel on ülevaate puudumine tuge vajavatest noortest.
Riigikogus on menetlemisel eelnõu, kus omavalitsustel on õigus
välja selgitada noorte abivajadus
ning töödelda enda piirkonnas
elavate 16–26-aastaste isikute
andmeid. Nii on võimalus pakkuda neile edaspidi tuge haridusse
ja tööturule tagasipöördumisel.
2016. aasta andmetel pöördus
Töötukassasse ainult 24,1 protsenti 16–26-aastastest noortest,
kes ei tööta ega õpi. Kui seda suhet kasutada meie valla kontekstis, siis detsembri lõpus oli meil
sarnaseid noori veidi üle 100.
Miks? Kas pole huvi õppimiseks
või tööks? Ei teata võimalustest
või on nõudmised kõrged? Mida
teha? Kas tööjõuprobleemide
lahendamiseks loodame abi
püsiva töökogemuseta noortest
eritrealannadest, kes saabusid
hiljuti Vägevale või siin õppivale
ca 1200 välitudengile, kellest
näiteks 2015. aastal tahtis end
Eestiga siduda 203. Või välistööjõule Ukrainast ja Venemaalt?
Noored ei jõua iseseisvalt riiklike ja kohalike teenusteni ning
isegi ulatuslikud teavituskampaaniad pole olukorda parandanud. Näiteks hõlmas noortele
töökogemuse ja tööturule jõudmiseks loodud kampaania “Minu
esimene töökoht” raadio- ja
veebireklaami ning välimeediat.
Kampaaniaga jõuti hinnanguliselt 83 protsendini sihtrühmast
(15–29-aastased noored). Ometigi ei andnud nii suure sihtrühma teavitamine märgatavat

tulemust. 2015. aastal eeldati
509 noore osavõttu, osales aga
212; 2016. aastal oodati 657
noore osavõttu, osales 358. Kuid
täna teeb ikkagi murelikuks ligi
30 000 noort (2015. aastal), kes
on eemal tööturust, õpingutest,
koolitustest ehk 12,5 protsenti
vastavast vanuserühmast. Nendest ligi kolmandik olid töötud ja
kaks kolmandikku mitteaktiivsed
(ei soovi töötada või ei ole selleks
võimelised).
Osa neist teeb väga tänuväärset tööd, hoolitsevad laste
või teiste pereliikmete eest,
sealhulgas viibivad rasedus- ja
sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel (ca 43 protsenti).
See on väga vajalik tegevus
tänases päevas, kus oleme kõige
kiiremini kahaneva rahvastikuga
riik Euroopas. Eestlasi päästaks
väljasuremisest ainult see, kui
kõik naised viiksid ellu ka soovitud laste arvu sünnitamise perekonda. Praegu me ise oma soove
ei täida. Ju ei soosi laste saamist
ja kasvatamist ka elu Eestis.
Emapalk ei toimi. Toetused laste
kasvatamiseks väikesed. Noori
lastega peresid ei väärtustata
vajalikul tasemel. Pereväärtuste
kallal ilgutakse. Järgmisel valitsusel on siin võimalus kardinaalselt olukorda muuta.
Noorte tööhõives on vaja tähelepanu pöörata potentsiaalselt
abivajavatele noortele, et aidata
neil jätkata haridusteed, suurendada tööhõivevalmidust ja
kaasata neid tööturule. Kasvava
tööjõupuuduse tingimustes on
oluline, et iga noor leiaks endale
tööturul rakenduse või täiendaks
oma oskusi.
Tegelikult on meie kogukonnad väikesed ning teadmine
abivajavatest noortest on lihtsalt
saavutatav. Kui seadus annab
aluse nende noortega tegelemiseks, on loota edu. Elame, näeme! Aga reserv tööjõupuuduse
lahendamiseks on missugune!

jäätmevaldaja ei ole vedajat teavitanud) kui mahutit ei ole veopäeval välja pandud või on muutunud
asukohta selliselt, et autojuht ei
näe või puudub mahutile juur-

depääs.
• Esitada mahutiväliste jäätmete
koguste eest arve vastavalt vedaja poolt kehtestatud hinnakirja
alusel.

RAIVO PÕLDARU,
EKRE fraktsioon

Piirkond: Jõgeva linn
Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS
Eesti Keskkonnateenused kontaktid: klienditeeninduse telefon 738
6700, üle-eestiline infotelefon 1919, Tähe 108, 51013 Tartu; tu@ke
Jäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögija sööklajäätmed
Veoperiood: 01.03.2018–30.09.2021, veopiirkonnas kehtivad kuni
veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.
TAIMI EESMÄE, keskkonnaspetsialist Jõgeva vallavalitsus

Kehtiv alates 01.03.2018 Jõgeva linnas (Olmejäätmete kogumine ja vedu)

Konteineri maht /m
kuni 0,02
(jäätmekott)*
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,66
kuni 0,8
kuni 1,1
kuni 1,5
kuni 2,5
kuni 4,5

3

Ühe konteineri
tühjendus
(km-ta 20%)

Ühe konteineri
tühjendus
km(20%)

Ühe konteineri
ühe kuu üür
(km-ta)EUR

Ühe konteineri
ühe kuu üür
(km 20%) EUR

Müük
(km-ta)EUR

Müük
(km 20%)
EUR

0,15
0,58
1,02
1,74
2,68
4,79
5,80
7,98
10,88
18,13
32,63

0,18
0,70
1,22
2,09
3,22
5,75
6,96
9,58
13,06
21,76
39,16

1,95
1,95
2,50
3,50
5,50
6,50
8,90
12,00
12,00
14,00

2,34
2,34
3,00
4,20
6,60
7,80
10,68
14,40
14,40
16,80

39,17
39,17
50,00
88,33
180,00
190,00
220,00
630,00
820,00

47,00
47,00
60,00
106,00
216,00
228,00
264,00
756,00
984,00

* ei sisalda jäätmekoti maksumust
Graafikuvälisel olmejäätmeteveo tellimisel rakendatakse 30% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahindadega.
Vanapaberi kogumine ja vedu
Konteineri maht /m3
kuni 0,66
kuni 2,5
kuni 4,5

Ühe konteineri
tühjendus (km-ta
20%)
0,00
0,00
0,00

Ühe konteineri
tühjendus km(20%)
0,00
0,00
0,00

Ühe konteineri ühe
kuu üür (km-ta)EUR
5,50
12,00
14,00

Ühe konteineri ühe kuu
üür(km 20%) EUR
6,60
14,40
16,80

Ühe konteineri
tühjendus km(20%)
0
0

Ühe konteineri ühe
kuu üür (km-ta)EUR
1,95
1,95

Ühe konteineri ühe kuu
üür(km 20%) EUR
2,34
2,34

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
Konteineri maht /m
kuni 0,14
kuni 0,24

3

Ühe konteineri
tühjendus (km-ta
20%)
0
0
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Kultuurikeskuse seinal avatakse
Airi Rütteri bareljeef

Vaiatu naisrühm Somel (vasakult esimene rühma juhendaja Liina Abram) näitas oma viienda sünnipäeva kontserdil,
FOTO: RIINA MÄGI
et on vägagi heas vormis.

Somel tähistas viiendat sünnipäeva
Vaiatu rahvamajas peeti
möödunud laupäeval
kohaliku naisrühma
Somel viiendat
sünnipäeva. Nad ei
alustanud viis aastat
tagasi päris tühjalt
kohalt: Vaiatus oli ka
kunagi varem rahvatantsu
harrastatud, ent sellest
oli juba päris palju aega
mööda läinud.
Rahvatantsurühma juhendab
Liina Abram. Tema oli ka viis
aastat tagasi rühma kokkukutsumise initsiaator. Ühest küljest
innustas teda rühma looma see,
et ta käis parasjagu tantsujuhtide
koolitusel ja vajas kollektiivi,
kelle peal värskelt saadud teadmisi praktiseerida, teisalt oli
tema jaoks oluline see, et Vaiatu
kogukonnal oleks üks päris oma
rahvakultuurikollektiiv.
Õigupoolest üritas Liina algul
moodustada segarühma, ent
mehi saadi kampa vaid kaks ning

üht neist nähti proovides haruharva. Naised olid tantsuhimulisemad ja kohusetundlikumad.
Tõsi, naisigi oli rühmas algul
vaid neli. Et tänapäeva autoritantsud nii napile koosseisule
üldjuhul ei sobi, tuli Liinal neile tantsud ise luua. Vahepeal
tegutses naisrühma kõrval ka
lasterühm. Kord esineti eraldi,
kord koos naistega. Praegu on
naisrühmas kümme tantsijat. Kui
algul kuulusid rühma vaid Vaiatus elavad või Vaiatuga seotud
naised, siis nüüd on haare laiem.
Kaugeim tantsija sõidab näiteks
kohale Tartust.
Sellest, et rühma koosseis
suhteliselt kiiresti vahetunud on
ning praeguste liikmete hulgas
pole ühtegi algkoosseisu tantsijat, on juhendajal päris kahju.
“Rahvatants on meeskonnatöö. Rühm saab olla sellisel tasemel, nagu tema uusim tantsija,”
tõdes Liina Abram.
Kui algul esines Somel vaid
kohalikel pidudel, siis ülemöö-

dunud aastal käidi ära ka II
Eesti Naiste Tantsupeol, mida
peeti teatavasti Jõgeval. Nüüd
tahetakse end proovile panna
tuleva-aastase “suure” tantsupeo
ettevalmistusprotsessis
Rühm teeb trenni korra nädalas, mida on Liina meelest
tegelikult liiga vähe. Repertuaari
valib juhendaja selle järgi, mis
rühmale jõukohane, aga mis
samas ka tantsijaid arendaks.
Someli naiste lemmiktantsuks on
“Ma es kuule, ma es näe”, mis oli
naiste tantsupeo kavas. See on
selline krapsakas ja karakteriga
tants. Rühma teine lemmiktants
on Maido Saare “Kodu jääb
koduks”, mis on hoopis teise
iseloomuga: mahe ja graatsiline.
“Kodu jääb koduks” oli ka
see tants, millega Somel oma
sünnipäevapidu alustas. Seda
tantsiti küünlavalgel: Someli
sünnipäevaga koos tähistatigi
küünla-maarjapäeva, mis oli
vanarahva hulgas teada-tuntud
naistepüha. Sünnipäevaküla-

lised said üht-teist teada selle
päeva kombestikust ja maitsta
ka “naistepuna” ehk punast
jõhvikanapsi. Kes soovis, võis ka
Eike Jodsche juhendatud töötoas
kangale trükkimist proovida. Nii
valmisid Peipsi piirkonnale omased trükikaunistustega pearätid.
Somelit olid sünnipäeva puhul
õnnitlema tulnud Torma naisrühm ja Palamuse naisrühm Sirtsuline. Sirtsulise juhendaja Sirje
Kiis sõnas, et Somel on lühikese
ajaga hea taseme saavutanud,
eriti kui arvestada, et tantsijad
päris kiiresti vahetunud on.
Tormalanna Maret Kuslap, kes
on Somelis tantsinud viimased
kolm aastat, ütles, et rühmas on
koos väga tore seltskond.
“Seda, et rühma liikmed on
üsna erinevas vanuses, me ise ei
märkagi,” sõnas Maret Kuslap.
“Juhendaja Liina on aga fantastiline inimene, kes meid liidab
ja innustab.”

ning praegune Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste. “Saatsime kunstnikele ka Airi Rütteri
fotod ja elulookirjelduse.”
Kunstnike saadetud visioonidest jäi sõelale Jaak Soansi
oma. Soansit võib nimetada
eesti skulptuuri suurmeheks:
tema loodud on näiteks A. H.
Tammsaare monument Tallinnas
ja Kristjan Jaak Petersoni monument Tartus.
Ajal, mil skulptor bareljeefi
savimudelit valmistas, käisid
linnavalitsuse, kultuurikeskuse
ja Airi perekonna esindajad
kolmel korral Tallinnas tema
tööga tutvumas ning omalt poolt
nõu andmas. Viimase käigu ajal
tunnistati mudel sobivaks ning
kunstnik võis taiese pronksi valada. Bareljeef toodi Tallinnast
ära juba detsembris ning senini
on see seisnud kultuurikeskuses.
Nüüd aga leiab see koha kultuurikeskuse seinal.
Kui Airi Rütteri bareljeefi avamisele on oodatud kõik, kes tema
kaalukast elutööst lugu peavad,
siis Jõgevahe Pere sünnipäevapeole kutsus folklooriselts need
inimesed, kes seltsi tegemistesse
ühel või teisel viisil oma jälje
on jätnud. Ka folklooriselts ise
on jätnud sügava jälje Jõgeva,
Jõgevamaa ja kogu Eesti kultuuritegemistesse. Palju õnne!
RIINA MÄGI

RIINA MÄGI

Kaarepere eakad hoiavad kindla käega
kodupaiga kultuuritõrvikut
Kaarepere kandi eakad kogunesid kohalikku rahvamajja traditsioonilisele uusaasta
koosviibimisele. Elati kaasa
kultuuritegijate etteastetele ning
nauditi head seltskonda erinevate jututeemadega. Mitmeski
lauas oli kõneaineks Kaarepere
ja selle ümbruse käekäik tänases
Jõgeva vallas.
Enne kui pidu veel ametlikult
algas, saabus kohale pillimees
Jaan Reino. Istus koos sõprade ja
tuttavatega lauda ja hakkas akordioni mängima. Mis lugu kõlas?
“Eks see üks valsi lugu olnud.
Hakkasin pilli mängima 17-aastaselt ja heaks ajaviiteks on see
jäänud tänaseni,” rääkis Reino,
kes peagi saab 88-aastaseks.
Mitme lauluga sisustas koosviibimise ansambel Kuukressid
juhendaja Hillar Laanega. Enne
esimest etteastet tutvustas ansambli vanem Virve Peterson
läbi muheda huumoriprisma
kõiki liikmeid. Repertuaar, mida
Kuukressid Kaareperes esitas,
oli jõuluteemaline. Sama kavaga
esineti ka Pajusi rahvamajas.
“Olime Kuukressidega ainult üks
kord varem Kaarepere rahvamajas esinenud, sest töötavatele
ansambliliikmetele ei sobinud
kellaajad. Nüüd on aga olukord

Ülehomme, 10. veebruaril,
tähistab folklooriselts Jõgevahe
Pere Jõgeva kultuurikeskuses
oma 30. sünnipäeva. Samal
päeval kell 15 avatakse kultuurikeskuse seinal folklooriseltsi
asutaja ja kauaaegse eestvedaja,
naiste tantsupidude käivitaja Airi
Rütteri pronksbareljeef, mille
autoriks on tuntud skulptor Jaak
Soans.
Airi Rütter lahkus meie hulgast 2016. aasta detsembris. Kui
Jõgeva linn andis möödunud
aastal oma kodanikele võimaluse
pakkuda välja nn kaasava eelarve ideid, siis tegi poliitik Mai
Treial ettepaneku jäädvustada
linnapildis linna aukodaniku Airi
Rütteri mälestus. Kõige kohasemaks viisiks, kuidas seda teha,
pidas ta bareljeefi paigaldamist
kultuurikeskuse seinale: olid ju
paljud Airi tegemised pikkade
aastate jooksul seotud just selle
majaga. Ta oli ka kultuurikeskuse
kauaaegne juht.
Kaasava eelarve tarvis välja
käidud ideedest pälviski rahvahääletusel kõige suurema toetuse Airi Rütteri mälestuse jäädvustamise idee. Selle teostamiseks
oli linna mulluses eelarves ette
nähtud 10 000 eurot.
“Valisime välja viis kunstnikku
ja tegime neile suunatud pakkumise: pärisime, kas nad oleksid
huvitatud sellise summa eest
bareljeefi valmistegemisest,” ütles endine Jõgeva linnavalitsuse

Jõgeva kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar näitab Airi
Rütteri bareljeefi, mis leiab peatselt koha kultuurikeskuse
FOTO: RIINA MÄGI
seinal.

Hoiame oma lugu...

Jelena Maksimova

Uusaasta koosviibimisel esines ansambel Kuukressid.
FOTOD: JAAN LUKAS

muutunud ja vallapiiridki vahelt
kadunud,” ütles Peterson.
“Minu kokkupuuted Kaarepere
rahvamajaga algasid ligi kaheksa
aastat tagasi, kui hakkasin siin
muusikaringe juhendama. Palamuse valla juhid on Kaarepere
rahvamaja käekäiguks olulise
panuse andnud. Loodame et
edukäik jätkub ka suures omavalitsuses, sõnas mitmekülgne
kultuuritegelane Virve Peterson.
Teenekas kultuurielu edendaja ja
koduloolane Helma Kaeval ütles,
et Kuukresside laulud läksid talle
igati südamesse.

Kaarepere rahvamaja kapelli
esituses kõlasid nii hingelisema
kui ka hoogsama meloodiaga
laulud ja pillilood. Ansamblis
mängib kitarri Helgi Kaeval, rütmipilli Heli Murumaa, akordioni
Virve Peterson, kes ka kollektiivi
juhendaja. Mitmeid kordi tulid
saalipõrandale jalgu keerutama
ka seeniorieas rahvatantsijad.
“Tänane pidu oli väga vahva.
Loodan, et Jõgeva valla juhid tulevad kohtuma Kaarepere kandi
rahvaga. Huvitav oleks kuulda
nende mõtteid,” ütles vanim
koosviibimisel osaleja 93-aasta-

ne Jelena Maksimova, kes kunagi
juhtis Kaarepere pensionäride
seltsielu. Tal on meeles, kuidas
eakad Tartust laevaga Pihkva
ekskursioonile sõitsid ja teel
Piirissaarel peatusid.
“Kaarepere rahvamaja tööd
koordineerib Palamuse Kultuur.
Eakate üritusi korraldab aga
Mare Okapuu. Hea, et püsib soov
laulda, tantsida, pilli mängida.
Loodetavasti leiavad inimesed ka
tulevikus tee meie majja,” ütles
rahvamaja perenaine Helgi Kaeval, kes juhendab naisansamblit.
JAAN LUKAS

Minu hoida ja hallata on Jõgeva endiste koolide materjalid,
kus on väga ilusaid kirjutisi,
meenutusi ja mälestusi. Nimelt
on minu käsutuses Jõgeva gümnaasiumi ja ühisgümnaasiumi
sündmuste ja ürituste kirjeldusi,
huviringide aruandeid, au- ja
tänukirju, tänumedaleid ja teisi
mälestusesemeid. Kogusin kokku
kõik selle, mida me ei suutnud
Jõgeva linna koolide reformimisel ära visata. Sellel kõigel on
oma lugu.
Siin on vilistlaste mälestusi
oma koolielust. Talletatud on
albumeid, kirjeldusi, kokkuvõtteid, artikleid nii õpetajate kui
ka õpilaste tegevusest pärast
õppetööd. Olen aukohale seadnud koolide kuld- ja hõbemedali
omanikud, aga ka need, kes on
autahvlil olnud.
Väga palju on fotosid erinevatest üritustest: festivalidest, puhke- ja salongiõhtutest, esimestest
koolipäevadest, lõpuaktustest,
kohtumistest huvitavate inimeste
ja koolidega, matkadest jne.
Need on materjalid, mis aitaksid nüüdseid õppureid, kir-

jutamaks uurimus- või loovtöid.
Eraldi hoian Betti Alverile
pühendatud luulepäevade Tähetund ja Tuulelapsed materjale: programme, fotoalbumeid,
videoid jm.
Kuigi materjali on palju, võtan sellegipoolest vastu Jõgeva
koolide vilistlaste kirjalikke mälestusi, aga ka esemeid, fotosid,
mis iseloomustavad endisi koole.
Soovin ka edaspidi valgustada
kõike seda, millel on oma väärtus ja lugu.
Usun, et iga kool meie vallas
mõtleb, kuidas hoida kõike seda,
mis on aastate pärast juba ajalugu. Elu muutub väga kiiresti
ja nii ka koolielu. Oluline on, et
kõigest sellest, mida me teeme,
jääks jälg. Infotehnoloogia annab
selleks head võimalused, aga
ainuüksi sellest ei piisa. On vaja
inimesi, kes kõike seda hoiaks.
Minuga saab ühendust võtta
aadressil valdmannmaimu@
gmail.com või Jõgeva põhikooli
kaudu.
Maimu Valdmann
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Teistmoodi aasta algus
Karikakra lasteaias

Sünnipäev on tore päev

Kuuskede ärasaatmine toimus
meie lasteaias seekord hoopis
teisiti. Kolmekuningapäeval tuli
külla Spordipäkapikk Aimur, kes
oli kogu jõuluaja trenni teinud ja
ühelegi jõulupeole ei jõudnud.
Ta tänas päkapikke, kes tema
jõulupakid Jõuluvana kingikotti
panid ning oli kurb, et laste esinemisi ei näinud.
Kõik rühmad näitasid Spordipäkapikule ühe oma etteaste,
mille nad olid jõulupidudeks
õppinud. Lastel olid laulud ja
tantsud väga hästi meeles, nii sai
Spordipäkapikk Aimur osa laste
jõulupidudest.
Seejärel võtsid meie maja
kombe kohaselt koolieelikud
kuuselt kaunistused. Päkapikk
lülitas kuusel välja jõulutuled,
koolieelikute õpetajad Katrin ja
Kai kustutasid lavakaunistuse
tuled. Saabus veidi nukker vaikus, sest üks ilus aeg sai seekord
möödanikuks.

Jõgeva aleviku lasteaed
sai sellel aastal
68-aastaseks. Sünnipäeva
tähistasime juba
traditsiooniliseks saanud
lastehommikuga.

Ilmataat mängis meile vingerpussi – suur tuul ei lubanud
Sipelgate rühma kuuske lasteaia
hoovis põletada. Mõne aja pärast
pakkus vallavalitsus välja võimaluse põletada kruusaaugus
sinna kokkutoodud kuused. 17.
jaanuaril süütasime lõke, mille
panid valmis spordihoone Virtus
direktor koos oma abilistega.
Õpetaja Aimuri ja rühma õpetajate valvasa pilgu all korjasid
lapsed kokku ilutulestikust maha
jäänud prahi ning viisid lõkkesse
lisa.
Suur lõke lõi piduliku meeleolu ja lapsed nautisid võimalust
kruusaaugus lustida.
Eesti sünnipäevaks kaunistame lasteaia ruume, õpime laule,
tantse ja luuletusi ning koostame
lapsevanemate abiga 100-leheküljelist raamatut, mis enne
köitmist on näitusena kõigile
uudistamiseks.

Lapsed jätsid jõulupuudega hüvasti kruusaaugus. 		
foto: erakogu
					

Siimusti raamatukogus on võimalik vaadata Tiia Piilingu
näitust “Art by Tiia”. Tartu kunstikooli LT kursusel õpib
ta kujundusgraafikat, kuid oma sõnade kohaselt on tema
elus oluline koht maalimisel ja joonistamisel, samuti igas
muus vormis disainimisel. Tiia arvab, et elu peakski olema kui üks jalutuskäik pargis – kerge, kaunis ja rõõmu
toov. Tiia pilte saab raamatukogus vaadata veebruarikuu
lõpuni. Tema töödega saab tutvuda: www.instagram.com/
tiialooming/. Pilte saab osta Jõgeval Kunsti Kodu poest
ja tellimiseks võib võtta ühendust artbytiia@gmail.com
TEKST JA FOTO: TIINA MIHHAILOV

Meie lasteaias on tavaks saanud, et õpetajad teevad lastele
temaatilisi, õpetliku sisuga näidendeid. Nii on meie lasteaias
olnud palju tegelasi. Aastaid
lõbustas lapsi Karlsson koos
Majasoku ja Juuliusega, Lotte
ja Bruno, Päikesejänku, Pipi ja
paljud teised lastele tuttavad
tegelased lastekirjandusest ja
multifilmidest.
Sünnipäevahommikul valmistus Sipsik lasteaia sünnipäevaks:
kaunistas tuba, kattis lauda ja
ootas koos lastega külalisi. Külla
tuli Buratino suure kingikastiga.
Sipsik uuris kingitust, aga selgus,
et Buratino oli pidanud kingituse ära võluma, et seda pakkida
ja kohale tuua. Kastis oli koer.
Sipsikul oli hea meel, aga selgus,
et ta ei tea midagi looma eest
hoolitsemisest. Ta tahtis panna
koera riiulisse teiste mänguasjade juurde ja pakkus söögiks sünnipäevatorti. Buratino sai aru, et
looma ei tohi kinkida enne kingisaajaga läbi arutamist, sest koer

Sipsik, Buratino ja koer lasteaia sünnipäeval. foto: erakogu
vajab palju hoolt ja tähelapanu.
Koos otsustati leida kutsule uus
ja hoolitsev peremees.
Meie Eesti saab 100-aastaseks
ja Jõgeva aleviku lasteaia esimese juhataja Fernanda Tamme
sünnist täitub 21. veebruaril
116 aastat. Fernanda Tamm
oli ka iluvõimlejate juhendaja.
Fernanda juhendatud Kalevi
naisvõimlejate rühm tõi 1939.
aastal Stockholmis toimunud
võimlemispeolt, kus osalesid 37
riigi sportlased, oma 16 liikmelise naisrühmaga Eestisse esikoha

Marju Kattel,
Jõgeva aleviku lasteaia
õpetaja

Jaanuar on Kuremaa lasteaed-algkoolis kodumaa
sünnipäevaks valmistumise kuu
Aasta läbi kestis aasta.
Noh ja nüüd on aasta läbi.
Seda aastat me ei taasta.
Mis on läbi, see on läbi.

Pole hullu, tuli uus – armsalt
lumine jaanuarikuu, mis on
lasteaed-algkoolis Eesti sünnipäevaks valmistumise kuu.
Tundides räägime ja joonistame oma kodumaast. Valmistume
juubelivääriliseks kontserdiks,
mis sel aastal toimub Kuremaa
lossis ja toimetame oma tavalisi
toimetusi.
Sekka on mahtunud mõned
põnevad üritused. Näiteks külastasid lasteaialapsed Tartus
AHHAA keskust. Põnevust pakkusid kõik tegevused, kuid kõige
toredam oli valmistada retsepti
järgi šokolaadi ja teada saada,
kuidas näeb välja kakaopuu vili
ja kus kakaopuud kasvavad.
Talvemaa näitusel prooviti suu-

satamist ja laskesuusatamist ning
kelgukoertega võiduajamist.
Hakkajad koolilapsed on järele
proovinud meie kodupaiga järvejää ja esimesed suusarajadki on
sisse aetud ning sõidud tehtud.
Lasteaialapsed on kelgutamisest
rõõmu tundnud. Seda rõõmu
jätkus küll lühikeseks ajaks, kuid
jääme lootma, et talvetaat paneb
peagi lumeveski taas korralikult
tööle.
30. jaanuaril käisime lasteaia- ja kooliperega Elistvere
loomapargis õppekäigul. Kellel
võimalik, võttis kaasa väikse
kingituse loomaperedele.
Seni aga õpime luuletusi,
laule ja tantse, et rõõmustada
oma kodumaad tema suurel
sünnipäeval.
Linda Tross,
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja

AHHAAs valmistasid lapsed šokolaadi.

foto: erakogu

Jõgeva valla noortemalev otsib tööandjaid
Jõgeva vallavalitsus vajab
suvise noortemaleva korraldamiseks piirkonna ettevõtjate abi.
Otsime maleva jaoks tööandjaid,
kes tahavad panustada noorte
töökasvatusse ja palgata noori
tööle.
Malevas osalevad noored vanuses 13–20 eluaastat ja ühe
vahetuse pikkus peab olema

vähemalt viis päeva.
Tööandjail tuleb malevlastele
maksta vähemalt 2,97 eurot
töötunni eest, millele lisanduvad
maksud. Maleva juhendajate
tasude, malevlaste transpordi
ja toitlustuse eest hoolitseb
Jõgeva vallavalitsus. Samuti
jääb valla kanda malevlaste
töötamisega seotud dokumentat-

Alates 1. jaanuarist töötavad Tartu politseijaoskonna
Jõgeva piirkonnagrupis kaks uut piirkonnapolitseinikku
Alfia Matrossova ja Steven Kaio.
26. jaanuaril toimus Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses noortevaldkonna aasta suursündmus – silmapaistvamate tegijate tunnustamine.
Laureaadid kuulutas välja haridus- ja teadusminister Mailis Reps.
Noortevaldkonna tunnustuskonkurssi on korraldatud juba 12 aastat
järjest. Sellel aastal jagati tunnustust kaheteistkümnes kategoorias.
Jõgeva piirkonnast olid kandidaadid esitatud seitsmes kategoorias.
Aasta noorsootöötaja – Janar Hannolainen, aasta huvikool – Jõgeva
muusikakool, aasta noortekeskus – Jõgeva linna noortekeskus, aasta
noortemalev – Saare valla noortemalev (korraldaja Kadri Kommer,
kes töötab nüüd Kuremaa noortekeskuses), aasta noorsootööühing
– MTÜ Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus, aasta tegu
noorsootöös – Jõgeva põhikooli rahvusvaheline projekt CARE 3 ja
Graffiti suvepäevad Vaimastveres ning pikaajaline panus noortevaldkonda – Tiina Tegelmann.
Tunnustusüritusel osalesid muusikakooli direktor Merike Katt ning
noorsootöötajad Kadri Kommer, Marju Saviauk, Kertu Soonberg ja
Kaire Sakjas (fotol vasakult paremale).
JVT

ja kuldmedalid. Tema abikaasa
Rudolf oli aga sordiaretaja.
Fernada korraldatud lastepeod
pargis olid alati oodatud ja
meeldejäävad. Väga väärikad
numbrid! Nii tähtsaid sünnipäevi tuleb meeles pidada eriliselt.
Algasid ettevalmistused peoks.
Lapsed õpivad laule, luuletusi
ja tantse. Rühmaruumid saavad
peoks kaunistatud. Vanema rühma lastega joonistasime Tamme
tädi ja korraldasime näituse.
Kõik on oodatud näitust külastama. Seejärel tekkis meil mõte

paigaldada mälestuspink. Pink
oli plaanis teha “EV 100 igas
külas” projekti raames meie kõige esimesele lasteaiajuhatajale
Fernanda Tammele.
12. veebruaril kell 16.30 toimub Jõgeva aleviku lasteaias
heategevuslik laat. Laada müügi
tulu läheb lasteaia õuele Tammetädi mälestuspingi toetuseks.
Ootame kõiki vanemaid, vilistlasi ja huvilisi laadale. Müüa
võib kõike: küpsetisi, ehteid,
meisterdusi, käsitööd, riideid,
mänguasju. Palun anna oma
osalemissoovist teada, et oskaksime arvestada teie sooviga
müügilaudade paigutamisel
(772 2798, alevikulasteaed@
gmail.com või anna sellest teada
rühma). Laadaliste tuju aitab
rõõmsana hoida rahvamuusika
ansambel Tuustar Eha Niglase
juhendamisel.
21. veebruaril toimub aga
lasteaias pidulik kontsert Eesti
Vabariik 100 auks ja pingi avamine. Oleme peole kutsunud ka
Fernanda Tamme endised võimlejad. Sünnipäev on tore päev!
Palju õnne meile kõigile!

Alfial on eelnev kogemus Kasepää vallavalitsuse sotsiaalspetsialisti
ametikohal, Steven töötas eelnevalt Jõgeval patrullpolitseinikuna
kuni käesoleva aasta jaanuarini. Töö piirkonnaks on Jõgeva valla
territoorium.
Piirkonnapolitseiniku esmaseks kohustuseks on tagada kogukonnas
turvalisus ja lahendada kogukonda häirivaid probleeme. Teostada
järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete üle ja ennetada, tõkestada, kõrvaldada ning välja selgitada süütegude toimepanemist.
Olge julged ühendust võtma, muret/rõõmu kurtma ning infot
jagama!
Alfia kontakt: alfia.matrossova@politsei.ee
77 68474; 5381 8677
Steveni kontakt: steven.kaio@politsei.ee
77 68473; 5757 0376

sioon – tööregistrisse kandmine,
tööinspektsiooniga suhtlemine,
lapsevanemate nõusolekud, lepingud noortega jne.
Töökogemuse kaudu areneb
kohusetunne, laieneb silmaring,
saadakse ettekujutus töödistsipliinist ja vastutusest ning tekib
tööharjumus. Seeläbi tõuseb
noorte tööhõivevalmidus ja kon-

kurentsivõime tööturul.
Andke noortele võimalus leida
oma esimene töökoht.
Lisainfo soovist või soovist
tööd pakkuda anna teada hiljemalt märtsi lõpuks Jõgeva
vallavalitsusele e-mailil: kaire.
sakjas@jogeva.ee.
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Siimusti noortekeskuse põgenemistuba
viib metsavendade rajale
Jõgevamaa gümnaasiumi
õpilased Agnes Värk, Anna-Liis Rähn ja Birgit Lill
ehitasid kogukonnatööna
Siimusti noortekeskusesse
metsavendade teemalise
põgenemistoa. Pole ka
imestada – nii tüdrukud
kui nende abilised osalevad aktiivselt Kaitseliidu
tegevustes.
Põgenemistoa üks loojatest
Anna-Liis Rähn räägib, et kuna
kõik tegijad on kaitseliidu noored, siis ei pidanud teemavalikut
pikalt kaaluma. “Vanglast põgenetakse ikka metsa – nii viis üks
asi teiseni ja lugu hakkas ennast
ise looma,” sõnab Siimusti noorsootöötaja Laidi Grauen. Põgenemistoa ehitamine ja mööbli paigutamine toimus kordamööda.
Kitsukesest vanglaaknast poleks
suurt voodit enam sisse viia saanud. Kogukonna praktikantide
juhendamisega soovis Laidi anda
noortele uue vaatenurga, luua
ise teistele midagi põnevat ja
kaasahaaravat.
Kogu põgenemislugu hakkab
hargnema vanglast. Osalejate käed pannakse raudu ning
trellidest uks klõpsatab kinni.
Noorsootöötaja Laidi märgib, et
arestikambrist põgenemine on
seotud ajaloolise faktiga. Nimelt

on tegemist Kawe keldriga. See
Tallinnas Pärnu maanteel asuv
büroohoone oli 1939. aastani
šokolaadivabriku Kawe laohoone. Nõukogude okupatsiooni
ajal 1940–1941 kasutati hoonet
ajutise kinnipidamiskohana.
Huvitava nimemänguna tuleb
mainida, et Siimusti noortekeskus asub Kaave teel. Ajalooliselt
on teda, et Kawe keldrist õnnestus ühel arreteeritul põgeneda
valvuri lohakuse tõttu – see ongi
esimene vihje. Põgenemistee
viib seiklejad vanglast metsa,
kus öökullid huikavad, ritsikad
siristavad ning paar rõõmsamat
värvulist säutsuvad sekka. Saab
sumbata liivahunnikutes ning
hiilida kuuskede vahel. Metsast
pääseb kodutarre, kus erinevaid
ülesandeid lahendades saab
lõpuks vabadusse. Põgenemisel
läheb vaja taiplikkust ja leidlikkust – lahendusi on mitmeid.
Põgenejate tegevust jälgib arvutiekraanidelt mängujuht. Kui
mängijad kasutavad mängus
mõistuse asemel jõudu, on mängujuhil õigus mäng koheselt
peatada.
Põgenemistuba valmis meeskonnatööna pooleteise kuuga.
Agnes Värgile, Anna-Liis Rähnile
ja Birgit Lillele tulid koolitöös
appi Siimusti aktiivsed kodutüt-

red ja noorkotkad Annabel Kallo,
Gerli Sein, Maris Kallo, Joosep
Joost, Jürgen Joost, Kaur Rihard
Grauen, Siim Kolberg ja nende
juhendajad Karl Lennard Grauen
ja Kaur Käämer. Ehitustöid juhendas Rain Grauen, kaltsuvaipu
kodutarre aitas valmistada Laidi
Grauen, elektri- ja keevitustöid
teostas Mario Vill. Sisustuselemente annetasid või laenutasid
MTÜ Vaimastvere rahvamaja,
Kaitseliidu Jõgeva malev, Ave
Varblas, Raimu Müürsepp, Rain
Grauen, Mario Vill, Kaur Käämer,
Kairi Merimaa, Jane Kasak, Anna-Liis Rähn, Birgit Lill, Agnes
Värk, Gerli Sein, Maris Kallo,
Annabel Kallo. Projekt sai teoks
riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest.
Siimusti noortekeskuse põgenemistuba on avatud kõigile
10–19aastastele noortele. Grupis
võib olla kaks kuni neli liiget,
kes on vaimselt ja füüsiliselt
heas vormis ega karda kinniseid
ruume ja pimedust. Broneerimiseks tuleb kirjutada Siimusti
noortekeskusele Facebookis sõnum. Üks põgenemine maksab
grupile 10 eurot. See summa
aitab põgenemistuba majandada
ja katta jooksvad kulud.
JVT

Jõgeva linna noortekeskuse uues
köögis toimus esimene teemakohvik
Noored küpsetasid Jõgeva
linna noortekeskuse
uues lumivalges köögis
tassikooke ning rääkisid
ohvriabi töötaja Rita
Kaasikuga armastusest ja
suhetest.
Esmaspäeval kogunesid Jõgeva linna, aleviku, Siimusti ja
Vaimastvere noored Jõgeva linna
noortekeskuse teemakohvikusse
– uus valge köök õnnistati sisse
tassikookidega. Kööki ei kasutata ainult kokkamiseks. Maitsva
söögi kõrvale passivad asjalikud
arutelud. Sedapuhku sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötaja Rita Kaasikuga,
kes rääkis noortega armastusest,
vihkamisest ning lähisuhte vägivallast.
Lähisuhte vägivallas peab
paika ütlus, et armastus on pime.
Sageli ohver ei märka või ei taha
endale tunnistada, et ta on vägivaldsesse suhtesse sattunud. Rita
Kaasik tõi noortele välja mõned
ohumärgid. Noortel armunutel
on „liblikad kõhus“, poiss toob

lilli, on hooliv – kõik on nagu
päris. Ühel hetkel hakkab noormees halvustama neiu sõbrannasid ja ülema, kellega ta tohib
suhelda. Ta võib näiteks küsida
tüdruku Facebooki paroole,
et vaadata üle vestlused ning
sõbrad – alles jääb ainult tema
kontrollitud nimekiri. Eesmärk
võib olla ära lõigata kõik sõbrad
ja lähedased, et tüdruk ei saaks
oma halbu tundeid jagada. Nii ei
saagi ta aru, et midagi on valesti.
Kui kardin ei lange õigel ajal,
siis mõned abielluvad lootuses,
et kõik muutub. Saavad lapse,
samas lootes, et kõik muutub.
Võib muutuda, aga ka järjest
hullemaks minna. Suhtes pole
vägivaldsed ainult mehed, vaid
ka naised. Tegelikkuses võivad
neiud olla hoopis leidlikumad ja
alatumate nippidega. Statistika
küll ütleb, et kümnest vägivallatsejast on üheksa meest ja
üks naine. Samas märgib Rita
Kaasik, et viimaste uuringute
järgi hakkab see suhe muutuma.
Mehed on läinud julgemaks ja ei
pelga oma murest rääkida, sageli

astuvad esimese sammu hoopis
mehe lapsed, kes annavad teada,
mis olukord kodus valitseb.
Kaasik rõhutas, et sellisest
suhtest väljatulekul on noortel
kindlasti vaja psühholoogi või
nõustaja abi. Ohvriabitöötaja
tohib sekkuda siis, kui inimene
on andnud nõusoleku. Vahel
nad lihtsat ei saa rääkida ning
vajavad enda jaoks õiget aega.
Samas teab Rita Kaasik oma
töökogemuse põhjal rääkida, et
kümnekonna aastaga on inimesed läinud palju julgemaks, et
märgata ja teatada. Müüt – et peres juhtuv on pere enda asi – on
murtud; kui nähakse abivajajat,
siis sellest antakse teada.
Teemakohvikuid rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
MARGE TASUR

Jõgevamaa gümnaasiumi noored, kes kindlustasid koolile rahvusvahelisel internetipõhisel inglise keele olümpiaadil Best in English kahekümnenda koha.
Poisid vasakult: Illimar Laanisto, Kristjan Variksoo, Jasper Jõgi, Villu Lillik, Peep Kolberg, Märt Välba, Felix Ranne. Tüdrukud vasakult: Kerly Roosmägi, Liisbeth Kirsimägi,
Diana Sammel.
FOTO: NELE GRAVERSON

Euroopa kahekümnes kool –
see kõlab hästi!
Jõgevamaa gümnaasiumi
paremad inglise keele
oskajad panid end hiljuti
proovile üle-euroopalisel
internetipõhisel inglise
keele olümpiaadil Best
in English ja saavutasid
seal koolide arvestuses
kahekümnenda koha.
Edu saatis sama kooli
noori ka rahvusvahelisel
Cambridge Advanced
English (CAE)
tasemeeksamil.
Võõrkeelevõistlust Best in English korraldab Tšehhi Vabariigis
tegutsev Institute for Competencies Development 2015. aastast alates ning see on mõeldud
15–19-aastastele gümnaasiumiõpilastele. Osaleda võivad kõik
Euroopa Liidu ja teistegi riikide
koolid. Jõgevamaa gümnaasium
proovis sellel jõudu esimest korda. Tšehhimaale polnud õpilastel
selleks sõita vaja, piisas kindlaks
määratud ajal arvuti taga istumisest.
Online-olümpiaad toimus
möödunud aasta 30. novembril
ning õpilastel tuli olümpiaadiülesandeid lahendades demonstreerida ingliskeelse teksti
lugemise ja kuulamise oskust
jne. Näiteks mängiti õpilastele
ette videoklipp ja esitati siis selle
kohta käivaid küsimusi. Lisaks
õigete vastuste eest kogutud
punktide arvule oli võistlejate
pingerea kujunemisel aluseks
vastamise kiirus.
Parem kui riigieksam

Jõgeva linna noortekeskuse uues köögis küpsetati ja kaunistati tassikooke. Külas oli
FOTO: MARGE TASUR
ohvriabitöötaja Rita Kaasik.

Jõgevamaa gümnaasiumist
otsustas end rahvusvahelisel
olümpiaadil proovile panna 36
õpilast. Üldse osales võistlusel
aga üle 17 tuhande õpilase 29
riigi 750 koolist. Koolide paremusjärjestus pandi paika iga
kooli kümne edukama võistleja
tulemuste põhjal ning Jõgevamaa gümnaasium võitles selles
arvestuses välja auväärse kahekümnenda koha.
“Euroopa kahekümnes kool –
see kõlab ju hästi!” ütles Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele

õpetaja Rita Sildnik. “Olime
üllatunud, et meil nii hästi läks,
aga muidugi ka väga rõõmsad.”
Need kümme, kelle kogutud
punktid Jõgevamaa gümnaasiumil kahekümnenda koha saada
aitasid, olid Illimar Laanisto,
Kristjan Variksoo, Felix Ranne,
Diana Sammel, Märt Välba,
Liisbeth Kirsimägi, Peep Kolberg, Kerly Roosmägi, Jasper
Jõgi ja Villu Lillik. Ent tublid
olid ka kõik teised olümpiaadil
osalenud. Lisaks Rita Sildnikule
juhendas neid sama kooli teine
inglise keele õpetaja Maive Kase.
Nii mõnigi rahvusvahelisel
olümpiaadil osalenu tõestas oma
head inglise keele oskust ka kahel olümpiaadile järgnenud päeval, 1. ja 2. detsembril. Siis sai
Tartus Jaan Poska gümnaasiumis
nimelt CAE tasemeeksamit sooritada. Ja seda soovis teha tervelt
17 Jõgevamaa gümnaasiumi
abiturienti.
CAE eksam on Rita Sildniku
sõnul alternatiiv riigieksamile. Teatud mõttes on see isegi
parem, sest võimaldab taotleda kõrgemaid keeletasemeid.
Riigieksami põhjal saab maksimaalselt B2 ehk edasijõudnute
taseme, CAE eksami põhjal võib
püüda ka C2 ehk haritud emakeelekõneleja taset. Miinuseks
on see, et CAE test on tasuline ja
selle maksumus tõuseb tasapisi
iga aastaga. Seekord tuli õpilastel või õigemini nende vanematel
eksami eest välja käia 165 eurot.
Ka CAE tasemeeksamil läks Jõgevamaa gümnaasiumi õpilastel
ülihästi: tervelt kuus neist, Andra
Värnik, Karolina Tupits, Felix
Ranne, Peep Kolberg, Naatan
Johannes Bender ja Jaak Martin
Kaarepere, said kätte C2 taseme,
mida üldjuhul eeldatakse pigem
ülikooli lõpetavatelt inglise filoloogidelt. Lisaks sellele said
kümme õpilast C1 ja kaks õpilast
B2 taseme. Ka nendega võib
õpetajate sõnul rahul olla.
Rita Sildnikul on eredalt meeles see päev – 15. detsember
– kui tema telefoni järjest sõnumeid hakkas tulema – neilt, kes
unistatud C2 taseme kätte said.
“Terve koolimaja rõkkas, noor-

tel oli nii hea meel,” meenutas
Rita Sildnik. “Ka meil, õpetajatel,
olid emotsioonid laes: meie tööle
oli see suur tunnustus.”
Intensiivsed tunnid
CAE tasemeeksami sooritanud
noored ei pea nad enam inglise
keele tundides käima ega inglise
keele riigieksamit sooritama.
Tänu sellele jääb neil rohkem
aega teisteks eksamiteks valmistuda. Rääkimata sellest, et tee
Euroopa kõrgkoolidesse on neile
avatud: nad ei pea sinna pääsemiseks enam keeletesti sooritama.
Miks siis Jõgevamaa gümnaasiumi noortel inglise keeles nii
hästi läheb?
Rita Sildnik tõdes, et kooli õppekavas pakutavate inglise keele
kursuste arv on tegelikult suhteliselt väike – üheksa. Nii mõneski
ümberkaudses koolis pakutakse
näiteks kahtteist kursust.
“Aga see-eest on meil inglise
keele tunnid väga intensiivsed:
niisama naljategemiseks seal
aega ei jää. Ja õpilased teevad
ka palju iseseisvat tööd,” ütles
Rita Sildnik.
Tema sõnul testitakse igal sügisel kümnendasse klassi astunud
õpilased läbi ja selgitatakse välja
inglise keele alal andekamad.
Ning nendega tehakse läbi kõigi
kolme kooliaasta lisatööd. CAE
tasemeeksamit teha soovijaile
korraldavad õpetajad veel eraldi
valikkursuse. Õpilased käivad
kolme kuu jooksul kaks korda
nädalas koos ja treenivad spetsiaalselt selleks eksamiks.
“Olen rõõmuga märganud, et
meie noored loevad internetist
keerulisi teaduspõhiseid ingliskeelseid tekste, aga ka ingliskeelset ilukirjandust,” märkis
Rita Sildnik.
Tema sõnul ei jää tähelepanu
alt välja ka teised koolis õpitavad
võõrkeeled: täna on Jõgevamaa
gümnaasiumis näiteks võõrkeelte
luulepäev: õpilased loevad luulet
kõikides võõrkeeltes, mida koolis
õpetatakse ning tänavu on valikus
koduteemalised luuletused.
RIINA MÄGI
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Palamuse Kultuur ootab kõiki külade ja
MTÜ-de esindajaid ning ka teisi aktiivseid inimesi
EV100 teemalisele koosolekule
Palamuse rahvamajas 12. veebruaril kell 18.00.
Lisainfo: Ehtel Valk 5306 0460

Kuremaa lossis
22.veebruaril kell 17.00
Kuremaa lasteaed-algkooli
EESTI VABARIIK 100
pühendatud kontsert
Korraldaja Kuremaa lasteaed-algkool
Info: Külli Suvi, 776 2099
Maire Baida, 776 2098
Lossis avatud kohvik Alexander ja Helene

Saame kokku 25. veebruaril!

Eesti riik saab 100 aastaseks
ja meil kõigil on põhjust üksteist
ja iseennast sel puhul õnnitleda.
On põhjust olla tänulikud neile,
kelle tarkus ja pühendumus meid
tänasesse päeva on toonud. On
põhjust rõõmustada, et me arvult väike rahvas suutis raskete
aegade kiuste püsima jääda, et
oskasime oma keelt ja kultuuri
hoida. See kõik annab põhjust
uhke olla, pidu pidada, suured
ja väikesed saalid ilu ja rõõmuga
täita. Üks võimalus sest kõigest
osa saada oleks head inimesed
kokku kutsuda ja 25. veebruaril
oma väike kodune või kodukoha
laulupidu teha – kingituseks
Eestile.
Usun, et just üheskoos laulmine oli karskusseltside, hoiulaenu ühistute jms loomise ning
tegevuse kõrval üks neid olulisi
allikaid, mis kasvatas rahvuse
kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii üksteist kuulama kui ka
võtma eestvedamisega kaasnevat

vastutust. Tänu ühistegevuse
kogemusele kasvasid valmisolek
luua oma riik ja kindlus selle juhtimisega hakkama saada. Oma
kultuuri hoides püsisime koos
ja vajadus ühte hoida pole 100
aastaga sugugi kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis
aitab meil selles üleilmastuvas
tõmblemises kestma jääda.
Kindlasti pole mõtet vastanduda nn masina-muusikale, kuid
selle kõrval peab elus püsima
oskus ja tahtmine ise viisijupp
üles võtta ja sõprade abiga lugu
lõpuni laulda. Meeli liigutav
laulmise pidu peab olema vaba
igasugusest sunnist või “kinnitatud” repertuaarist, abiks võiksid
olla eestvedajate ja kokkutulnute
poolt varutud salmikud-laulikud.
Sõltub kokkutulnute arvust, mitu
korda igaüks viisiotsa üles saab
võtta; minu lood oleksid näiteks:
“Jää vabaks, Eesti meri”, “Mu
meelen kuldne kodukotus…”,
“Merepidu”, “Maid ja rahvaid

maha jättes…”, “Laev tõstis purjed üles…”, “Uhti, uhti uhkesti”,
“Rohelised niidud” ja midagi
Valgrelt.
Kindlasti peaksid kodusest
kooslaulmisest osa saama lapsed
ja noored ning neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks
pakkuda. Tore oleks sel päeval
kõlanud lood kokku koguda ja
üks EV100 laulraamat trükkida
– kui eestvedajatel on tahtmist
oma koduse laulmise peo muljeid jagada, siis minuga saab
ühendust tel. 515 8724. Moraalselt saab kingituse mõtet toetada
aadressil: https://www.ev100.ee/
et/laulmise-pidu
Eesti ja Eesti piiride taga erinevais paigus, aga ühel päeval
sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks ilus kingitus
esivanematele selle kauni kombe
ja meie riigi eest.
VALTER PARVE,
Pärnu

Projek�ga “EV100 igas külas” toimub
Jõgeva aleviku lasteaias 21. veebruaril kell 10.15
EV100 pühendatud kontsert
ja õpetaja Fernanda Tamme
mälestuspingi avamine.

23.02 kell 18
Saduküla
rahvamajas
EV 100 –
“Sünnipäevapidu
meie moodi.”
Info: 5354 3369,
5656 1820 või
Facebookis:
Härjanurme Maarahva Selts

Torma rahvamajas
16.veebruaril kell 19.00
Kontsert-aktus

EESTI VABARIIK 100

Esinevad:
Avinurme meeskoor
Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma
valla puhkpilliorkester
Torma naisrühm
Torma kapell
Korraldaja MTÜ Torma Kultuur

Sissepääs tasuta!

lk 8

Veebruar Jõgeva vallas
NB! Eesti Vabariigi aastapäeva sündmused lk 7
08.02 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 majas
09.02 		
Leader projekti “Käelise pärandi radadel”
		
käsitöö õpituba Sinimäel
09.02 kell 20
klubiõhtu ansambliga Perfekt Kaarepere
		 rahvamajas
09.02 kell 20
sõbrapäeva tantsuõhtu Vaiatu rahvamajas
10.02.18 kell 11 vastlapäevamatk Pööra külla, Põrgupõhja
		
tallu. Tutvume küla, talu, nende hobuste ja
		
sepikojaga, maitseme vastlatoitu.
		
Info tel 5354 3369.
11.02 kell 13
Eesti laste 18. meistrivõistlused sumos
		
Jõgeva spordikeskuses
12.02–16.02
sõbranädal Laiuse Jaan Poska põhikoolis
12.02 kell 16.30 heategevuslik laat Jõgeva aleviku lasteaias.
		
Laada müügitulu läheb Tamme-tädi
		
mälestuspingi toetuseks. Ootame kõiki
		
vanemaid, vilistlasi ja huvilisi laadale.
13.02 		
vastlapäev Jõgeva aleviku lasteaias
14.02 		
sõbrapäev Jõgeva aleviku lasteaias.
		
Ootame külla eelmisel aastal kooli läinud lapsi.
15.02 		
lastehommik Jõgeva aleviku lasteaias.
		
Tähistatakse koera-aasta saabumist.
22.02 		
Jõgeva aleviku lasteaia vanem rühm Elistvere
		
loomapargis. Osaletakse programmis Mõista,
		
mõista – kes ta on?

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid

Mia Marie Pärn
Miina Mäerand
Laur Kangur
Sander Saare
Hendrik Paulus
Kenert Cristopher Vesso
Ly-Sandra Saia

UISUMARATON
25. veebruaril 2018
I
I

Reedel 9. veebruaril, Kohvik Ateljee (Jõgeva, Pargi 13)
kell 18.00

Peipsi jarve jaal mustvees

start

Ülemaailmse vähi vastu võitlemise päeva (4. veebr.)

30 km kell 10.00
9 km kell 12.00
Uisumatk kell 12.05-15.00

HEATEGEVUSÜRITUS

Doktor Eneli Kaasik räägib meile sellest haigusest ja kuidas end hoida.

JUHEND ASUB www.jslkalju.ee
I

info: mustveevald.kovtp.ee
I

22. veebruarini osavotjate registreerimine hp://events.antrotsenter.ee
25ndal veebruaril registreerimine v0istluspaigas
I

Osavotasu
30 km 9 km Uisumatk
kuni 22.02.2018 20 eur 10 eur 2 eur
25.02.2018
30 eur 20 eur 5 eur -

I

50% sooduss opilastele
sundinud al. 1996-2004
ja pensionaridele
II

Korraldajad
II II

Koostoopartnerid

I

Tiia Piilingu kunstinäitus Siimusti raamatukogus
käsitöönäitus “Pärandatud põlvest põlve”
Saduküla rahvamajas
Meeri Remmelga ja Piret Kiisleri fotonäitus
“Armastusega koduvallalt Eestile”
Jõgeva linnaraamatukogus
Eesti akvarellistide ühisnäitus „Eesti kultuuripärand maastikumaalidel”
Jõgeva linnaraamatukogus

30.10.2017
13.01.2018
10.01.2018
11.01.2018
15.01.2018
24.01.2018
27.01.2018

KALEVIPOJA VII

Rakvere teatri lasteetendus “Timbu-Limbu”
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 8 €.
Rakvere teatri etendus “Gravitatsioon”.
Pääse: 15/13 €.
Vilde teatri etendus “Minejad” Palamuse
rahvamajas

KINO
09.02 kell 18
Uus Eesti dokumentaalfilm “Rodeo” (Eesti 2018)
		
Jõgeva kultuurikeskuses
15.;16.; 21.02 kell 19.30 komöödia “Klassikokkutulek 2:
		
Pulmad ja matused” Jõgeva kultuurikeskuses
27.02 kell 12
kino lastele Palamuse rahvamajas
NÄITUSED
22.01–28.02
20.–26.02
		
02.01–02.03
		
		
01.02–14.03
		
		

Õnnitleme Jõgeva valla
veebruarikuu sünnipäevalapsi!

I

TEATER
14.02 kell 13
		
14.02 kell 19
		
27.02 kell 19
		

Nr 2, 8. veebruar 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Saab teha annetuse vähiravifondi “Kingitud elu”. Annetustelefonid:
900 4005 annetad 5 EUR
900 4010 annetad 10 EUR
900 4050 annetad 25 EUR
või Vähiliidule
900 1004 annetad 5 EUR
Korraldajad: Eesti Tervisedenduse Ühingu Jõgevamaa osakond, MTÜ Lood,
MTÜ Loomemõis, Ateljee kohvik. Lisainfo tel 52 58 087

Mustvee Vallavalitsus

Müüa kasutatud kummimatid

Mustvee Varahaldus
Eesti Punane Rist
Jõgevamaa Selts

KIRIKUD
11.; 18.; 25.02 kell 11 jumalateenistus EELK Jõgeva
koguduses (Aia 7)
NB! Jõgeva koguduse Täiskogu nõukogu ülesannetes koosolek
toimub 18. veebruaril kell 12.00; pärast jumalateenistust (algus
kell 11.00) kavas koosolek. Täiskogu liikmed oodatud osa
võtma. Päevakorras 2018. aasta eelarve vastuvõtmine ja 2017.
aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine ning teised olulised
küsimused, info.

Matid on väga heas seisus ja TUGEVAD.
Matte ostetud: hobusetallide boxidesse, pesuruumidesse, kitse ja lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puidu ja metallifirmadesse põranda katteks,
aiamaadele, staadionitele, jõusaalidesse jne, kasutus
valdkond väga lai.
Mõõdud: 72x68cm ning pakus 2,7cm.
Hinnad: 7-8 eurot, sõltub kogusest. Kui on küsimusi,
võtke julgelt ühendust 5370 7039, dvora@hot.ee
Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid!
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja
toetame abivajavaid inimesi koostöös Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes

11.; 18.; 25.02 kell 13 jumalateenistus Laiuse kiriku
kogudusemajas
NB! Laiuse koguduse Täiskogu nõukogu ülesannetes koosolek
toimub 25. veebruaril kell 14.00; pärast jumalateenistust (algus
kell 13.00) kavas koosolek. Täiskogu liikmed oodatud osa
võtma. Päevakorras 2018. aasta eelarve vastuvõtmine ja 2017.
aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine ning teised olulised
küsimused, info.

INFO EAKATELE
KÕHULE PAI. Tervisevõimlemine 60+. Veebruarist alustab uus
grupp tervisevõimlejaid. Liituda võivad kõik, kes huvi tunnevad!
Võimlemine toimub igal kolmapäeval kella 13–14.
Osalustasu: 2 eurot, grupi suurus: 12 inimest. Osalemiseks saada
e-kiri: egelt@jogevakultuurikeskus.ee või tule kohale! Tervisevõimlemisse tulles palume kaasa võtta joogamati, veepudeli,
vahetusriided ja lõdvestuseks pleedi.
16.02 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse
rahvamajas
21.02 kell 11 tähistavad Arukate Akadeemia osalejad pidulikus vestlusringis “Mis on Eesti mõte” eesti kirjandusteadlase, ajakirjaniku, kirjaniku, TLÜ emeriitprofessori ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe Rein Veidemanniga Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva.
23.02 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas

Südamlikud laulud kitarri saatel Reinelt, luuletused Tiinalt

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Riigivara võõrandamine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Jõgeva linnas ning Laiuse ja Siimusti alevikus asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2018.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.

15. veebruaril kell 11.00
Jõgeva haigla saalis
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi
üldkoosolek-teabepäev
Võtame vastu liikmemaksu.
Seltsi juhatus

Tarmo Ots		
Ilmar Ott		
Maie Soo		
Endla Paavel		
Jelizaveta Siimer
Linda Kuusik
Rein Liisma		
Maimu Stimmer
Anna Veski		
Jüri Sulp		
Endel Muru		
Mati Mägi		
Marie Kruusoja
Laine Väät		

16.02.1971–31.12.2017
31.12.1947–03.01.2018
05.05.1938–03.01.2018
23.04.1950–16.01.2018
06.08.1931–18.01.2018
21.11.1921–18.01.2018
25.10.1944–20.01.2018
05.10.1922–21.01.2018
11.06.1922–21.01.2018
23.07.1960–22.01.2018
08.08.1932–24.01.2018
26.09.1952–25.01.2018
21.09.1927–25.01.2018
19.03.1926–30.01.2018

