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Eesti juubeli aastale pannakse punkt

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets kuulutas Jõgeval jõulurahu tervele Eestile.

FOTOD: MARGE TASUR

Jõgeval kuulutati välja üle-eestiline jõulurahu
Kolmandal advendil kuulutas
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
piiskop Joel Luhamets Jõgeval
välja jõulurahu kogu Eestile.
Piiskop Luhamets rääkis, et
sageli inimesed ei mõista rahusõnumi väärtust. „Kui kuulutataks välja sõda, siis tunneme,
kui halvasti asjad on. Vähem
taipame aga rahu kuulutades,
kui hästi meil on,“ lausus piiskop. Ta rõhutas, et rahusõnum,
millest kõneleb jõuluaeg, on see
rahu, mis peaks tulema inimese
ja Jumala vahele. „Eks inimene
oma rikutud loomusega on sõdinud aina Jumala vastu. Inimene
on tahtnud teha midagi muud,
kui on see Jumala tahtmine.
Inimene on oma vigu püüdnud
peita ja õigustada, süüdistada
teist inimest, olukordi, lõpuks
ka Jumalat ja oma hingepiinast
lahti saamiseks leidnud ühe võimalusena öelda, et Jumalat ei
olegi olemas,“ sõnas Luhamets
jõulurahu väljakuulutamisel.
Piiskop tõi välja, et kui jõuluajal
räägitakse lunastaja sünnist, siis
öeldakse, et tuli ka rahu. „Lunastaja annab andeks inimese
eksimused ja katab kinni meie
süü. Jumal hoolib inimestest,
sellistena nagu oleme ja armas-

tab meid. See toob hinge rahu ja
lepituse,“ kinnitas piiskop Joel
Luhamets. Jõulurahu pöördumises ütles piiskop, et rahutus
maailmas murede keskel vajab
inimene hingamisaega, et kosuda ja saada uut rammu. Nii on
ka Jumal seadnud – kuus päeva
töötamiseks ja seitsmenda hingamispäevaks. „Inimene vajab
puhkust ja rahu. Kui pole tarvis
tegutseda ja midagi korda saata,
pole põhjust ka muretseda,“
nentis Luhamets. Piiskop rääkis
rahu ja muretsemise näiteks oma
elust seiga ajast, mil ta töötas
Saaremaal. Tuli lennata lennukiga Tallinnast Saaremaale,
tööülesandeid ja muretsemist
oli palju. Aga lennuki väljumine
lükati tund edasi, siis veel tund
ning lõpuks teatati, et lend jääb
ära. „Alguses jättis süda löögid
vahele ja siis tuli rahu. Mõtlesin,
et millisele sõbrale ma külla lähen,“ lausus Luhamets.
Jõuluootuse tervitused andsid
edasi ka Jõgeva vallavanem Aare
Olgo, Riigikogu esimees Eiki
Nestor ja Jõgeva vallavolikogu
esimees Raivo Meitus. Eiki Nestor rääkis, et külmalinnas Jõgeval on inimestel soojad südamed,
nii pole ka imestada, et just siin

2. detsembril tähistati EELK Torma Maarja koguduses 1. adventi
jumalateenistusega, kuhu kaks bussi tõid inimesi kihelkonnast kohale.
Jumalateenistusel esines Tartust üheksaliikmeline rahvamuusikaansambel „Sirgutii” („Linnutee“ Tartu murdes) Mare Lillaku juhatusel.
Ansambel mängis eri rahvaste toredaid jõululugusid. Pärast jumalateenistust jätkus pastoraadis omavaheline osadus toidulauas ja lõpus
toimus humanitaarabiriiete jagamine. Osavõtjaid oli kuuskümmend
viis.
Tänan antud ürituse korraldamise eest Torma kogudust, rahvamuusikaansambel „Sirgutiid” Mare Lillaku juhatusel ning Jussi
Kalevi ja Natalja Peltomaad, tänu kellele sai teoks toitlustamine ja
humanitaarabiriiete jagamine!
MEHIS PUPART,
EELK Torma Maarja koguduse õpetaja

Tänavu esines Jõgeva kultuurikeskuses jõulurahukontserdil Dave Benton.
Teda saatis klahvpillidel
Margus Kappel ja kitarril
Madis Arvisto.
jõulurahuküünlad süüdatakse.
Nestor tõdes, et ärevatel aastatel
oodatakse veelgi enam jõulurahu. Riigikogu esimees soovis, et
jõulurahu vaim ja arusaam kehtiks veel pikalt pärast jõulusid.
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus kutsus inimesi jõulude ajal mitte unustama neid,

kes peavad sel ajal tööd tegema
nagu päästjad, arstid ja politseinikud, nad saavad sageli pühade
ajal suurema koormuse. Volikogu esimees soovis, et inimesed
unustaksid oma argipäevamured
ning leiaksid aega olla koos pere
ja sõpradega, unustaksid tülid, et
käsi tõuseks ainult paitamiseks
või õlale patsutamiseks. Traditsioonide hoidmiseks piisab,
kui igaüks teeb ise positiivseid
jõuluimesid – nii saame rõõmu
teiste üllatustest.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
rõhutas, et inimesed vajavad
rahu ning see on tänapäeval
ülioluline. „Jõulurahu kuulutamisega juhime tähelepanu
rahu tähtsusele elus. Praeguses
rahutus maailmas on oluline
hoida ja säilitada traditsioone,
mis lubavad aja maha võtta,
enda sisse vaadata, olla koos
oma lähedastega ning mõista,
mis on tõeliselt oluline,” sõnas
Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
Jõulurahu väljakuulutamisele
järgnes Dave Bentoni advendikontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Külmalinnas kuulutati jõulurahu tänavu välja 13. korda.
JVT

31. detsembriga lõpeb Eesti jaoks oluline aasta – meie riigi sajanda
sünnipäeva aasta. Sel puhul toimub Eesti maakonnakeskustes juubeliaasta lõpupidu. Jõgeval kannab see pealkirja „Sajaga edasi, Jõgeva!“.
Aasta viimase päeva pärastlõunal tantsitakse Jõgeval ja veel viieteistkümnes linnas EV100 algatuse „Eesti tantsib“ viimane ühistants.
Eesti sajanda sünnipäeva puhul kutsusid festival Koolitants ja Eesti
Rahvusringhääling mäletatavasti kõiki osalema tantsuväljakutses
„Eesti tantsib“. Internetti riputatud videode hulgast tuli valida endale
sobivas žanris tants, esitada seda koos sõpradega, filmida ja pildistada tulemust ning laadida video ja fotod „Eesti tantsib“ kodulehele.
Möödunud aasta 31. detsembril alanud tantsuaktsioonile pannakse
nüüd ühistantsimisega uhke punkt. Ühistantsimiseks on koostatud
neljast eri žanris lühikesest tantsust koosnev popurrii, mida saab
õppida Jõgeva kultuurikeskuse ees 31. detsembril kell 14.
„Tantsima on oodatud kogu vallarahvas. Julgen öelda, et selle popurrii saab selgeks igaüks, ka tantsukogemuseta inimene,“ kinnitas
Jõgeva kultuurikeskuse kunstiline juht Marika Järvet.
Ühistantsimiseks läheb kell 15. Täpselt samal ajal tantsitakse samu
tantse ka teistes Eesti maakonnakeskustes. Jõgeva kultuurikeskusel
on plaanis siinne tantsuaktsioon jäädvustada ja video Eesti Rahvusringhäälingule saata.
Kella 14-ks tuleb kultuurikeskuse juurde ka Jõgewa muuseumi
esindus koos ajaloolise soomusauto koopiaga, nii et lisaks tantsuhuvilistele on kohale oodatud ka ajaloohuvilised.
Juubeliaasta lõpupeo programm jätkub kultuurikeskuse ees kell
23, kui tantsuks hakkab mängima ansambel Tarvas. Kell 23.50
kuvatakse kultuurikeskuse seinale telepilt ning saab kuulata Eesti
Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi uusaastatervitust. Pärast seda
lauldakse ühiselt hümni.
„Mõned Jõgeva kammerkoori lauljad on lubanud n-ö eeslauljateks
tulla,“ ütles Marika Järvet.
Keskööl lendab taevasse ilutulestik.
Juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Jõgeva!“ saab teoks Riigikantselei EV100 programmi eestvedamisel ja toel. Jõgeval on peo
korraldajateks kultuurikeskus ja vallavalitsus.
JVT

Fotol vasakult Mairi Must, Ketriin Rätsep, Kermo Harak
FOTO: ANDRA KIRNA /Vooremaa
ja Greteliis Tõnisson.

Kiigemetsa kooli õpilaste tehtud
videost saab rahvusooperi Estonia
tänavune jõulukaart
Kiigemetsa kooli lapsed osalesid videokonkursil, kus rahvusooper
otsis endale jõulutervitust. Konkursile laekunud 31 töö seast osutus
just nende joonisfilm jõulutervituseks, mille rahvusooper saadab oma
sadadele sõpradele ja koostööpartneritele. Idee esitada konkursile
joonisfilm tekkis seetõttu, et õpilased on ka varem joonistanud filmi
jaoks pabernukke. Töö oli neile tuttav, ainult muinasjutukangelased
tuli lastel omast peast ja õpetaja antud piltide järgi valmis joonistada.
Oma edust said lapsed teada Estonia rahvusooperi auhinnagalal. Võidu toonud filmiklippi näidati ka Terevisioonis. Filmi panid õpetajate
Meedi Ümara, Tuijo Küütsi ja Meelis Tasuri abiga kokku õpilased Mairi
Must, Ketriin Rätsep, Kermo Harak, Greteliis Tõnisson, Karl Kärner,
Helen Puna ja Laura-Liisa Viks. Kingituseks sai tublid filmimeistrid
teatripiletid lastemuusikalile „Karlsson katuselt“. Veel ootab neid ees
sõit Lux Expressiga Riiga ja ringkäik Riia ooperiteatris.
JVT
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Jõgeva vald selgitab
välja aasta teo!
Jõgeva vallavalitsus selgitab välja aasta paremad teod ja tunnustab nende elluviijaid. Alljärgnevalt toome ära valiku vallakodanike
ettepanekutest selle kohta, millised teod võiksid kandideerida aasta
teo tiitlile.
Jõgeva valla aasta teo tiitliga tunnustatakse aasta jooksul aset
leidnud ettevõtmisi, mis on vallaelanikele olnud olulise tähtsusega.
Antud sedeli saab välja lõigata ning viia tähistatult oma lähimasse
raamatukokku, Palamuse ja Torma teenuskeskusesse või Jõgeva
kultuurikeskusesse. Kohapeal on hääletamiseks olemas ka lisasedelid. Oma lemmiku poolt saab hääletada ka Jõgeva valla kodulehel:
www.jõgeva.ee.
Hääle saab anda KOLMELE teole. Hääletus lõppeb 6. jaanuaril
2019. Tiitel antakse üle Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vabariigi aastapäeva vastuvõtul.
Jõgeva valla aasta teod 2018
□ Cestants tantsustuudio ruumide avamine
□ Siimusti aleviku supluskoha korrastamine ja väljaehitamine
□ Jõgevamaa gümnaasiumi õpilaste algatatud
heategevuskontserdid
□ Jõgeva rulapargi ehitus ja uuendus
□ Betti Alveri luuleridade paigaldamine Jõgeva linnaruumi
□ Palamuse muuseumi uue ja kaasaegse hoone avamine
□ Kõlakoja, lipuväljaku ja tulealtari rajamine Sadala
rahvamaja juurde
□ KÜ Aia 52 korterelamu renoveerimine Jõgeval
□ Kuremaa lossi fuajee renoveerimine ja Erki Pütsepa
muuseumitoa avamine
□ 50. retrojooksu ümber Kuremaa järve ja rahvaspordiürituste
sarja „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ korraldamine
□ Wolves Winter Cup 18 saalijalgpalliturniiri korraldamine
□ Vaiatu Külavainu tammiku rajamine
□ Mänguväljaku rajamine Jõgeva kruusaauku
□ Poolesajale lastega perele vingugaasianduri kinkimine
□ Ants Paju skulptuurpingi avamine Jõgeva kesklinnas
□ Kogukonnapaviljoni ehitamine Sadukülla
□ Neste tankla avamine Jõgeval
□ Pedjakalda tammiku rajamine Jõgevale
□ Palamuse gümnaasiumi heategevusliku pardiralli
korraldamine Amme jõel
□ Huntfoodi uuenenud söögikoht Jõgeval Suurel tänaval
□ Metsatarekese lastekeskuse tervisepargi rajamine
□ Airi Rütteri bareljeefi avamine Jõgeva kultuurikeskuse seinal
□ Jõgeva Aamisepa tänava mänguväljaku korrastamine
kodanikualgatuse korras
□ Aasia restorani avamine Jõgeval
□ Puhkpilliorkestrite festivali ToPoF taaselustamine
□ Jõgewa militaarmuuseumi arendamine ja ajaloolise soomusauto
koopia ehitamine
Muu…………………………………………………………………
………………............................................................................
..................................................................................................

Hoiame elukoha andmed täpsed
1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus,
mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult
kohaliku omavalitsuse täpsusega – näiteks elukohaks on märgitud
üksnes Jõgeva vald. 2018. aasta jooksul tuleb neil inimestel esitada
vallavalitsusele oma elukoha täpne aadress.
See on väga oluline selleks, et ka edaspidi oleks inimestel võimalik
kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks
lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms)
ja osaleda valimistel.
Selline olukord, et registris on elukohana märgitud vaid Jõgeva
vald, on tekkinud sel põhjusel, et pärast kolimist ei ole inimene oma
elukohaandmeid ise muutnud ja endise elukoha omanik on palunud
omavalitsusel inimene oma korterist või majast välja registreerida.
Uue rahvastikuregistri seadusega kaotavad omavalitsuse täpsusega
elukohaandmed kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda nende inimeste elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.
Siseministeerium on vallavalitsusele edastanud nende inimeste
andmed, kelle elukoha-, samuti side- ja kontaktandmed on rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vallas. Neid inimesi on meie valla nimekirjas 278. Siseministeerium on nendele isikutele saatnud käesoleva
aasta kevadel ka omapoolse teavituse.
Elukohaandmete uuendamine on lihtne ja selleks tuleb vallavalitsusele esitada elukohateade. Seda saab teha nii riigiportaalis
www.eesti.ee, saata e-postiga või tavakirjaga või täita elukohateade
vallavalitsuses kohapeal.
Kui elatakse Jõgeva valla territooriumil, aga täpseid elukohaandmeid ei ole võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna
registreerimiseks nõusolekut), tuleb pöörduda Jõgeva vallavalitsuse
kantselei rahvastikutoimingute peaspetsialisti juurde aadressil Suur
tänav 5, Jõgeva linn. Välisriigis elades on elukohateade võimalik
esitada ka Eesti välisesinduses.
Esitades meile enda kohta täpsed elukohaandmed, on võimalik
saada ka uuel aastal soovitud teenuseid. Õiged andmed rahvastikuregistris annavad vallavalitsusele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates
paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega
paremini ühendust saada. JVT

Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub jaanuaris 2019
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Ilusaid jõulupühi!
Oleme jõudnud aasta kõige
kaunimasse aega, jõuluaega.
Jõulude ootuse ehk advendiajal
ootasime kõik jõulupühi ja jõuluvana, ootasime lund ja valgemat aega. Tänasega on see kõik
peaaegu et kohal. Õues on maa
vähemalt valge, jõuluvana pakib
viimaseid kingitusi kotti ja koostab sõidugraafikut ning otsib
parimaid põhjapõtru oma saani
ette. Päkapikkudel on olnud
tihedad tööpäevad, loodetavasti
leidsid nad kõik head lapsed üles
ja nende aknale ootele asetatud
sussid täitusid öösiti hea ja paremaga.
Jõuluajal on inimesed lahkemad ja heatujulisemad kui
muidu. Naeratame üksteisele,
soovime häid pühi, külastame
oma lapsi, vanemaid ja lähedasi.
Oskame tunda pühadest rõõmu.
Haldusreformist möödub peagi üks aasta. Kas oleme suutnud
kõikide inimeste ootusi täita?
Kahtlematult oleme suutnud

päris palju. Oleme liitnud kõik
meie valla üheksa noortekeskust ühiseks asutuseks Jõgeva
Valla Noortekeskus. Meie lapsed
saavad hea hariduse. Koguni
kümnes piirkonnas töötab oma
raamatukogu. Oleme üks esimesi, kes suutis moodustada valla
noortevolikogu, mille kaudu
noored saavad kaasa rääkida
valla probleemide lahendamisel. Nelja liitunud omavalitsuse
lasteaedade osalustasud oleme
ühtlustanud, kusjuures linna
lasteaedades see veidi vähenes.
Kõikidele meie vallas elavatele
lastele on lasteaia hommikusöök tasuta. Palamuse lapsed
said enda käsutusse Eesti ühe
moodsama lasteaia, kus lastele
pakutakse ka võimalust karastada end veeprotseduuridega ning
harjutada inimesele nii vajalikku
oskust, kui seda on ujumisoskus.
Tunneme uhkust meie valla
MTÜde üle, kes rikastavad kodukoha elukvaliteeti. Selle aasta

Vallas kehtestati ühtne maamaksumäär

2019. aastal kehtib Jõgeva valla haldusterritooriumil ühtne
maamaksumäär 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,8 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord
2019. aastal kehtib täiendava maamaksuvabastuse andmine
okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tema kasutuses oleva Jõgeva vallas asuva ühe elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei kohaldu talle seadusega
kehtestatud muu maamaksuvabastus või -soodustus ning isik ei saa
maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maa loetakse represseeritu kasutuses olevaks, kui represseeritu on
selle omanikuna kantud kinnistusraamatusse.
Maksuvabastuse taotlemiseks esitab represseeritu Jõgeva vallavalitsusele kirjaliku avalduse hiljemalt 15. jaanuariks. Maksuvabastuse
avaldust ei ole vaja uuesti esitada, kui eelmises avalduses, sealhulgas
ühinenud valda või linna varem esitatud avalduses olevates andmetes
ei ole muudatusi.
Avalduses märgitakse järgmised andmed:
1) represseeritu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) alalise elukoha aadress;
3) kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress);
4) maamaksust vabaks taotletava maa koha-aadress, katastriüksuse
tunnus, kinnistusraamatu registriosa number ja pindala;
5) avalduse esitamise kuupäev, esitaja nimi ja allkiri.
Avalduse lisa on koopia represseeritu tunnistusest.
JVT

Jõgevamaa parimaks kodanikuühenduseks tunnistati Sadala
Külade Selts ja Jõgeva piirkonna
parimaks Kuremaa külaselts.
Soovime neile jätkuvat aktiivset
tegevust!
Ä sja tunnustasime v al l a
paremaid sportlasi. Selline tunnustamisüritus toimus teist korda. Parimaid tulemusi saavutati
kergejõustikus, jalgrattaspordis,
kabes, sumos, sangpommispordis ja vibuspordis. Tunnustame
sportlaste kõrval ka tublisid treenereid – Piret Kolli, Kaido Kriiti,
Ülar Poomi, Aimur Sääritsat ja
Tiina Laurissoni.
Loodame leida senini juhita
olnud rahvamajadele Tormas ja
Vaiatus aktiivse juhi. Kui senini
tegutses eakate huvijuht Jõgeva
linnas, siis uuest aastast laieneb
huvijuhi tööpõld üle kogu valla.
Kindlasti ei ole kõik asjad
veel nii, nagu ootaksime. Aga
töötame iga päev selle nimel, et
meie Jõgeva vald ei oleks nelja

ühinenud omavalitsuse kunstlik
ühendmoodustis, vaid see olekski meie kõigi ühine kodu. Me
soovime, et kõigil oleks Jõgeva
vallas hea elada, et me armastaksime oma kodukohta ja me
koos muudaksime meie kodu
paremaks.
Ilusaid jõulupühi!
ARVO SAKJAS,
abivallavanem

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Jõgeva valla logo ja tunnuslause leidmiseks
Logo ja tunnuslause kasutusele võtmise eesmärgiks on Jõgeva valla
ühtse visuaalse identiteedi kujundamine ning valla tutvustamine ja
teadvustamine loodud märgi kaudu.
Konkursitöö tingimused:
• Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isik. Osaleja
võib esitada mitu konkursitööd;
• konkursile võib esitada logo ideekavandi ja tunnuslause eraldi,
koos esitades peavad logo ja tunnuslause olema kooskõlas, kuid
võimaldama kasutamist ka teineteisest eraldi;
• logo võib esitada vabalt valitud tehnikas nii mustvalge kui ka
värvilise variandina;
• kavandit peab olema võimalik vormistada vektorgraafikas;
• iga konkursile saadetav töö peab olema märgusõnaga. Kui
konkursil osaleja saadab mitu tööd, siis peab iga töö olema erineva
märgusõnaga;
• konkursile saadetav töö peab olema ümbrikus, mille tagaküljele
on kirjutatud „Jõgeva valla logo ja tunnuslause konkurss” ja võistlustöö märgusõna. Samasse ümbrikusse tuleb panna kinnine märgusõnaga ümbrik, milles on konkursist osavõtja nimi, aadress ja telefon;
• tööde laekumise tähtaeg on 14.01.2019 kell 16. Tööd tuleb
esitada kinnises ümbrikus vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur
5, Jõgeva linn, Jõgevamaa.
Logo ja tunnuslause konkursi auhinnafond on 2000 eurot.
Informatsioon konkursi kohta: www.jõgeva.ee
Helle Kajaste helle.kajaste@jogeva.ee, tel 776 6506
Triin Pärsim triin.parsim@jogeva.ee, tel 776 6536

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
3. detsembri istungil:
1) anti FIE Elmo Laurimäele tähtajatult taksoveoluba ja
sõidukikaart taksoveoteenuse
osutamiseks;
2) määrati maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve;
3) muudeti Kuremaa Ujula
teenuste hinnakirja;
4) muudeti Jõgeva Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaani
ja lisati lihthange 2019. aastal
Jõgeva Valla Teataja väljaandmiseks;
5) anti projekteerimistingimused kasvuhoone püstitamiseks
Kudina külla;
6) otsustati jätta Vaimastvere
vesisefarmi laiendamise projekteerimistingimuste andmisel
keskkonnamõjud hindamata;
7) anti kasutusluba Viruvere
ja Kurista külas asuvale kanalisatsioonisüsteemile;
8) anti ehitusluba puurkaevude rajamiseks Änkkülla ja
Palupere külla;
9) suunati Jõgeva linnaraamatukogu ülelaekunud tulu põhitegevuse kuludeks ja muudeti
alaeelarvet;
10) suunati Jõgeva põhikooli,
Jõgeva kunstikooli ja Jõgeva Valla Noortekeskuse ülelaekunud
tulu põhitegevuse kuludeks;
11) muudeti Siimusti Lastekeskuse Metsatareke, Kuremaa,

Siimusti ja Torma raamatukogude alaeelarvet;
12) kiideti heaks kuus hajaasustuse programmi aruannet
ning pikendati ühe projekti kestuse tähtaega;
13) kinnitati hallatavate asutuste juhtidele lisatasu maksmine;
14) kinnitati Sadala Kooli
hoolekogu koosseis;
15) kooskõlastati Jõgeva lasteaia Rohutirts sisehindamise
aruanne;
16) kinnitati Siimusti lasteaedalgkooli arengukava aastateks
2018–2021;
17) kiideti heaks ja saadeti
volikogule eelnõu MTÜ Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumiseks ja määrus
volituse andmiseks huvihariduse
ja huvitegevuse kava kinnitamiseks.
10. detsembri istungi:
1) muudeti Siimusti Lastekeskuse Metsatareke hinnakirja;
2) määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve;
3) anti kasutusluba Torma
alevikus asuvale päikeseelektrisüsteemile ja Vaiatu rahvamaja
katlaruumile;
4) tunnistati Jõgeva valla
jäätmejaama ja kogumiskohtade
haldamise hanke edukaks aktsia-

selts Epler & Lorenz ja otsustati
sõlmida hankeleping;
5) nõustuti Utilitas Eesti AS-i
õhusaasteloa muutmisega;
6) otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine;
7) anti luba 16. detsembril
Jõgeva jõulujooksu korraldamiseks;
8) lubati Palamuse Valla Lasteaial Nukitsamees täiendada
1. jaanaurist koosseisu ujula
instruktor-tervishoiutöötaja 0,5
ametikoha ja haldusspetsialisti
1,0 ametikoha võrra;
9) lubati Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumil täiendada
alates 1. jaanuarist koosseisu
laborandi 0,2 ametikoha võrra;
10) kinnitati Laiuse Jaan Poska
põhikooli arengukava 2018–
2020;
11) anti projekteerimistingimused veisefarmi laiendamiseks
Järvepera külas ning farmikompleksi püstitamiseks Vaimastvere
külla;
12) kehtestati Jõgeva linnas
Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala
ning Piiri tn 2a ja 2b kinnistu ja
nende lähiala detailplaneering;
13) kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi aruannet;
14) muudeti Kuremaa Ujula ja
Palamuse Valla Lasteaia Nukitsamees alaeelarvet;
15) suunati Jõgeva kultuuri-

keskuse ülelaekunud tulu põhitegevuse kuludeks ja muudeti
alaeelarvet;
16) esitati vallavolikogule
Jõgeva valla 2019. aasta eelarve
projekti muudatusettepanekud
koos vallavalitsuse seisukohtadega;
17) kiideti heaks ja saadeti
volikogule Jõgeva kunstikooli ja
Jõgeva muusikakooli põhimäärused; Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmise kord; OÜ
Torma Soojus ja aktsiaseltsi Kuremaa Enveko jagunemine ning
restruktureerimine osaühingusse
Jõgeva Veevärk, aktsiaseltsi
Kuremaa Enveko kapitali vähendamine ja ümberkujundamine;
Vee-ettevõtja määramine ja tema
tegevuspiirkonna kehtestamine;
18) volitada ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga ühendatava
kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetele vastavust
kontrollima Jõgeva Veevärk OÜ
töötajad Kalle Pint ja Avo Leivategija; tunnistada kehtetuks
Torma vallavolikogu määrus
volitatud esindaja määramiseks
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooninõuete vastavuse kontrollimiseks; Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekti omaosaluse
katmine; Sihtasutuse Betti Alveri
muuseum põhikirja kinnitamine.

JÕGEVA VALLA TEATAJA

20. detsember 2018
Kuperjanovi retk tuleb juba
neljandat korda! Ka järgmisel
aastal suundume Kuperjanovi
partisanisalga jälgedes üheskoos Puurmanist Tabiverre.
Sel korral tellisime kauni
talveilma 2. märtsiks 2019,
et rada oleks võimalik läbida
nii jalgsi kui suuskadel. Märgi
endale juba praegu kuupäev
kalendrisse ja jää ootama
lisainformatsiooni!

Spordi toetamise korda muudeti
otstarbekamaks
Jõgeva vallavolikogu kehtestas tänavu veebruaris vastava
määrusega spordi toetamise
korra Jõgeva vallas. Volikogu
22. novembri istungil otsustati
sellesse sisse viia muudatused,
et toetussüsteem saaks otstarbekam ja selgem.
Nagu abivallavanem Arvo
Sakjas volikogu istungil selgitas, oli spordi toetamise korras
sätestatud, et rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel osalemise toetust
makstakse täiskasvanud sportlasele. Ent kogemused näitavad,
et ka alaealisele sportlasele
võib osaks langeda au Eestit
või Jõgevamaad tiitlivõistlustel
esindada ja sellisel juhul vajab
ka tema valla toetust. Nii peetigi
vajalikuks kaotada võistlusel
osalemise toetuse maksmisel
vanusepiirang.
Sportlike saavutuste eest toetuse maksmisel leiti aga vajalik olevat selline piirang just
kehtestada. Üksikvõistleja saab
muudetud korra alusel saavutuste eest toetust taotleda, kui
ta on 11-aastane või vanem,
võistkonna puhul on piiriks U-11
vanuseklass. Nagu vallavalitsuse
sporditöö peaspetsialist Kaido
Alev märkis, sooviti vanusepiirangu kehtestamisega tagada, et
tulemustel, mille eest tunnustatakse, oleks ka kvaliteeti. Samuti
sooviti vältida olukorda, kus toetusteks ette nähtud summa tuleb
väga väikesteks osadeks jagada.
„Samas ei keela keegi nooremaid sportlasi muul viisil kiita ja
tunnustada,“ kinnitas Kaido Alev.
Sportlike saavutuste eest toetuse maksmisel on nüüd teinegi
uuendus: kui senini võis selle
valdkonna taotlusi vallavalitsusele esitada aasta ringi, siis
nüüd korraldatakse aastas kaks
taotlusvooru, st määratakse kaks
tähtaega, milleks taotlusi oodatakse. Nii on taotlusi lihtsam menetleda ja tulemused muutuvad
paremini võrreldavaks.
Kui senini tuli iga spordivaldkonna toetuse puhul (välja arvatud toetus sportliku saavutuse
eest) koostada toetuse andja ja
saaja vaheline leping, siis muudetud korra kohaselt pole leping

enam vajalik, vaid toetuse andmise tingimused ja toetuse saaja
kohustused kirjutatakse sisse
toetuse maksmise korraldusse.
„Lepingute süsteem oli ebamugav nii vallavalitsuse ametnikele
kui ka toetuse saajatele,“ tõdes
Arvo Sakjas. „Ametnikud kulutasid lepingute koostamisele palju
aega ja vaeva, taotlejad pidid aga
toetuse kättesaamist päris pikalt
ootama. Nüüd hakkab raha kiiremini liikuma.“
Spordirahva soovil pikendati
spordiürituse läbiviimise toetuse
kasutamise aruande esitamise
tähtaega: varem tuli see esitada
ühe, nüüd kahe kuu jooksul
pärast ürituse toimumist. Muudatus tehti sellepärast, et kõik
ürituse korraldamisega seotud
arved ei pruugi kuu ajaga laekuda.
Spordi toetamise täiendatud korda on sisse kirjutatud
ka punkt spordikomisjoni ellu
kutsumise kohta. Nimetatud
komisjoni moodustab vallavalitsus valla eri piirkondade
esindajatest, kes on aktiivselt
seotud valla sporditegemistega
ja omavad sellekohast infot, ent
ei kuulu samas ühegi Jõgeva
vallas spordiga tegeleva MTÜ
juhatusse. Viieliikmeline komisjon, millesse kuulub ka abivallavanem Arvo Sakjas, on nõuandev
organ, mis hakkab läbi vaatama
spordiürituste korraldamise
toetuse taotlusi ja annab nende
kohta esmase arvamuse. Samas
pole spordikomisjoni arvamus
siduv taotlusi edasi menetlevate
organite, vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ning
vallavalitsuse jaoks.
Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettepaneku lisada spordi toetamise korra muutmise määruse eelnõusse klausel,
et haridus- ja kultuuriosakond
kaasab sportlaste võistlustel
osalemise, sportlike saavutuste
tunnustamise ning spordiürituste korraldamise toetuse taotluste
läbivaatamisse vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe. Täiendusettepanek leidis
istungil volikogu toetuse. Toetuse leidis ka määrus tervikuna.
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Viimaste volikogu määruste valguses
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta nõuab artikli 3 lõike 1
järgi, et kohaliku omavalitsuse
võimuorganitel oleks nii õigus
kui ka võime seaduse piires ja
kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa
nende vastutusalasse kuuluvast
ühiskonnaelust. Sättega lasub
KOV üksustel endal kohustus
tagada kohalike elanike huvides
kohaliku võimu teostamine. Ja
just elanike huvides pidi töötama
ka haldusreformi seadus. Jõgeva
linna ning Jõgeva, Palamuse ja
Torma valla ühinemislepingu seletuskirjas on öeldud, et valdade
ühinemise tulemusena tagatakse
suurem haldussuutlikkus ja kvaliteetsemad avalikud teenused,
kasutades seniste omavalitsuste
parimaid praktikaid. Paraneb
teenustele ligipääs sotsiaalvaldkonnas, huvihariduses ja
noorsootöös ning laiemalt kogu
elukeskkond.
Pean parimaks praktikaks ela-

nike jaoks parimaid lahendusi.
Volikogu viimaste määruste
hulgast võib leida näiteid nii
ühest kui teisest. Represseeritutele täiendava võimaluse
loomine osaliseks maamaksust
vabastuseks on näide, kuidas
ühes endises vallas kehtinud
hea praktika rakendati kogu
ühinenud vallas. Samas võeti
vastu määrus, millega kehtestati
ühtseks maamaksumääraks 2,5
protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritav maa ja
looduslik rohumaa, mille maamaksumääraks sai 1,8 protsenti
maa maksustamishinnast aastas.
Kehtestati just kahes vallas
kehtinud kõrgeimad määrad.
Järgmisest aastast mõjutab see
enim endise Jõgeva valla elanikke. Seega oleks kõrgem maksustamine justkui parim praktika.
Võib ju vaielda ja küsida, palju
siis neid kohalike maksude keh-

testamise võimalusi ikka on.
Kust siis omavalitsus raha saab?
Pole see minu tänase artikli sisu,
kuid arvan, et elamine maal on
väärtus Eesti riigile ja seda on
vaja soosida, mitte järjest enam
võimatumaks, kallimaks teha.
Ja kuna opositsiooni ülesanne on juhtida võimuliidu
tähelepanu tegematajätmistele,
puudustele, siis ikka satub meie
kätte ka infot, mis vallaelanikele
vallavalitsuse asjaajamises ei
meeldi. Nii on mulle kurdetud,
et lastevanemate arveldamisel
valla raamatupidamisega tuleb
ette ebatäpsusi, loogilisuse puudumist.
Head inimesed! Kus viga näed
laita, seal tule ja aita! Nii ütleb
vana rahvatarkus. Andke teada
ja otsime koos lahendusi. Nagu
näiteks tasuta ühistransport,
mida olete saanud kasutada juba
pea pool aastat. Andke teada,
kuidas on paranenud teie liikumisvõimalused. Kas bussigraafi-

kud on muutunud, rahuldavad
teie vajadusi?
Ootan teie mõtteid, arvamusi,
ettepanekuid. Küllap leiab ka
vallavolikogu revisjonikomisjon
sealt midagi oma tööplaani
jaoks.
RAIVO PÕLDARU,
vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimees,
Riigikogu liige

Komisjon, milles on ettevõtlikud inimesed
Kui varem oleme vallalehes
tutvustanud vallavalitsuse osakondi, siis nüüd on järg vallavolikogu alatiste komisjonide käes.
Neid on moodustatud ühtekokku
seitse, igal oma valdkond. Alustame arengu- ja reformikomisjonist, mida juhib volikogu liige
Andrei Fedossovski.
Arengu- ja reformikomisjon
tegeleb valla arendustegevuse,
arengukavade ning üld- ja detailplaneeringutega seotud küsimustega, samuti küsimustega, mis on
tekkinud haldusreformiga seonduvalt. Nagu teisedki volikogu
komisjonid, tegeleb ka arengu- ja
reformikomisjon oma valdkonna
eelnõude läbivaatamise ja arvamuse andmisega.
Metsamajandamise ja hakkepuidu tootmisega tegelevat Kaarepere firmat Fööniks Ruudus
juhtiva Andrei Fedossovski jaoks
on nii volikogusse kuulumine
kui ka komisjoni juhtimine uus
kogemus: enne möödunudaastasi volikogu valimisi polnud ta
poliitikaga tegelnud. Komisjonis
on kaheksa inimest, neist pooled
kuuluvad ka volikogusse. Tegutsemisalalt on enamik komisjoni
liikmeid ettevõtjad. Ühest küljest
tähendab see seda, et inimesed
saavad üksteisest päris hästi aru,
teisalt seda, et kõigile sobiva
koosoleku aja leidmine valmistab
päris suurt peavalu.
Komisjonis on esindatud valla
eri piirkonnad. Ehkki tegemist
on eri erakondadesse kuuluvate

Vallavolikogu arengu- ja reformikomisjoni ettevõtjast
esimehe Andrei Fedossovski sõnul on firma ja komisjoni
FOTO: RIINA MÄGI
juhtimine üsna erinevad asjad.
inimestega, ei lähe koosolekutel
„ärapanemiseks“, vaid arutelud on konstruktiivsed. Asjalik
koostöö on komisjoni liikmetel
kujunenud ka vallaametnikega.
„Väga suureks abiks on mulle
volikogu kantselei juhataja Maire
Kasvandik, kes meie koosolekuid
ka protokollib,“ ütles Andrei
Fedossovski.
Komisjon käib koos vastavalt
vajadusele. Arengukava parandusettepanekute (neid esitati
peaaegu viissada) arutamiseks

tuli üsna lühikeste vaheaegadega
kuus koosolekut pidada, tavaline
rütm on üks kokkusaamine kuus.
Arengukava kõrval on üheks
raskemaks „pähkliks“ osutunud
kogukonnakogu statuudi teema.
Uuel aastal on plaanis selle menetlemisega edasi minna.
„Uuel aastal on vaja ka arengukava tegevuskavva muudatusi
sisse viia. Arengukava ongi ju pidevas muutumises,“ ütles Andrei
Fedossovski.
Tulevikus on arengu- ja refor-

mikomisjonil plaanis volikogu
teiste komisjonidega koostööd
teha. Kultuuri- ja spordikomisjoniga on mõned ühised ettevõtmised juba kavandatud.
Komisjoni aseesimees Mihkel
Kübar tõdes, et komisjoni esimene tööaasta on olnud õppimise
aasta: selgemaks on saanud, kust
jooksevad piirid ning vastutus
komisjoni, volikogu ja vallavalitsuse töö vahel.
„Komisjonil on veel palju arenemisruumi. Teoorias peaks rohkem initsiatiivi ja ettepanekuid
valla elu parendamiseks tulema
just komisjonist, volikogu kinnitab või lükkab ettepanekud tagasi ning vallavalitsus viib volikogu
enamuse heakskiidu saanud
otsused ellu. Praegu on komisjon pigem vallavalitsuse poolt
tulnud ettepanekuid arutanud.
Aga asjad jõuavad muutuda, sest
ees on veel kolm aastat,“ ütles
Mihkel Kübar.
RIINA MÄGI

ARENGU- JA
REFORMIKOMISJON
Andrei Fedossovski – esimees
Mihkel Kübar – aseesimees
Ain Aru
Marek Mardimäe
Alari Päären
Marek Saksing
Riho Seppet
Kaido Väljaots

Jõgeva kultuurikeskuses tunnustati 12. detsembril Jõgeva
valla sportlasi, kes saavutanud
häid kohti Eesti meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Vallavanema Aare
Olgo sõnul on Jõgeva vallas nii
palju häid sportlasi, et nende
tunnustamiseks tuleb vastuvõttu
korraldada kaks korda aastas.
Kui vastuvõtule kutsutute järgi
otsustada, on meie valla edukamateks spordialadeks kabe,
kergejõustik, jalgrattasport,
ratsutamine, sangpommisport,
sumo, rannamaadlus, jalgpall ja
uue alana vibusport. Kui eilsel
sündmusel anti sportlastele üle
vaid tänukirjad, siis rahaline
toetus sportliku saavutuse eest
kantakse iga sportlase pangakontole.

JÕGEVA VEEVÄRK

Kümneaastast Jõgeva Veevärki ootavad
uuel aastal ees muudatused
Detsembris kümnendat aastapäeva tähistav osaühing Jõgeva
Veevärk hakkab tulevast aastast
pakkuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust lisaks Jõgeva
linnale endise Jõgeva valla ja
Torma valla piirkonnas. Jõgeva
Veevärgi juhatuse esimehe ja tehnoloogiadirektori Kalle Pindi sõnul tähendab vallaelanikule ettevõtete liitmine teenuse paremat
ja efektiivsemat kättesaamist
ning kvaliteeti. „Meie praegune
müügimaht on 540 000 eurot,
käive suureneb ca 300 000 euro
võrra ning kaks inimest tuleb
juurde palgata,“ märkis Pint.
Tööle tuleb võtta tehnoloog, kes
tegeleb reovee- ja veepuhastuse
tehnoloogiliste küsimustega,
ning elektrik-operaator, kelle
vastutada on seadmete hoolduse, remondi ja automaatikatööd.
Jõgeva linna ning Jõgeva, Palamuse ja Torma valla liitumisel
lepiti kokku, et uues omavalitsuses saab olema ühine veevarustuse ja -kanalisatsiooni ning
kommunaalteenustega tegelev
ettevõte. Valla territooriumil
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse pakkumine koondatakse
OÜ-sse Jõgeva Veevärk, ülejäänud kommunaalteenuseid hakkab osutama aktsiaselts Kuremaa
Enveko. OÜ Torma Soojus annab
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud
varad üle Jõgeva Veevärgile ning
muud varad Kuremaa Envekole.
Jagunemise tulemusena lõpetab
Torma Soojus oma tegevuse. Kuremaa Enveko annab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud
vara üle OÜ-le Jõgeva Veevärk.
Vallavalitsuse hallatav asutus
Palamuse Vallavara lõpetab tegevuse. AS Emajõe Veevärk jääb
haldama ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme Palamusel,
Kaareperes ja Luual.
Hinnad jäävad samaks
„Esimene aasta hinnamuutusi
kaasa ei too. Aastaga peab selguma, millised on hooldus- ja
avariikulud, kas neid on kuidagi
võimalik optimeerida või vähendada ning jälgida, kas kahe
inimese juurde palkamine on piisav,“ selgitas Kalle Pint. Olulise
ettevõtmisena tõi ta välja Kantküla ja Vaiatu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise,
mis peab saama tehtud 2021.
aastaks. Jõgeva linnaski on pooled torud vanad ning ootavad
väljavahetamist. Järgmise aasta
üks suuremaid ettevõtmisi on
Viruvere tehase kanalisatsiooni
ühendamine Jõgeva linna süsteemiga. Arengud ootavad ees ka
KEKi ettevõtluspiirkonda, kus on
vaja torustikke renoveerida. Pindi sõnul esitatakse järgmisel aastal projektitaotlus Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondile. Toetuse
saamise korral on ehitustegevus
planeeritud aastatel 2020–2021.
Plaan on rekonstrueerida linna
veehaare ja II astme pumpla ning
ehitada ja uuendada veetorustikke. Kanalisatsiooni puhul on
kavas rekonstrueerida reoveepuhasti ja kaks reoveepumplat
ning rekonstrueerida torustikke. Nende töödega kaasneb
sadeveekanalisatsiooni osaline

Jõgeva Veevärk OÜ kontor asub alates 2010. aasta novembrist Jõgeva linnas Toominga 34. Samal territooriumi tegutseb ka Jõgeva linna jäätmejaam.

rekonstrueerimine. Investeeringu tulemusena peab vähenema
veekadu ja avariide arv, väheneb reoveepuhastile juhitava
reovee kogus, paraneb joogivee
kvaliteet ning reoveepuhasti
töökindlus. Kavandatud tööde
orienteeruv maht on 2,5 miljonit
eurot. Fondist loodetakse abi
saada 70–80 protsendi ulatuses.
Ülejäänu tuleb katta vee-ettevõtte omavahendite ja laenudega.
Teenuse järjepidevuse
tagab investeerimine
OÜ Jõgeva Veevärk asutamine
sai alguse praktilisest vajadusest.
„Euroopa Liidu toetuste saamiseks oli vaja luua kohalikule
omavalitsusele kuuluv ettevõte,“
selgitas Kalle Pint. Kuigi ettevõte loodi 17. detsembril 2008.
aastal Jõgeva linnale kuuluva
äriühinguna, hakati vee- ja kanalisatsiooniteenust osutama
2010. aasta 1. maist. Ettevõtte
majandustegevus jaguneb kolmeks suureks osaks: esmalt
veevarustus alates põhjavee
välja pumpamisest kuni kliendile
vee andmiseni, teiseks reovee
kogumine ja ärajuhtimine ning
kolmandaks reovee puhastamine. Jõgeva Veevärk tegeleb
veel sadevee ärajuhtimisega.
2010.–2013. aastal sai teoks mahukas Euroopa Liidu Ühtekuulusvusfondi projekt. Kvaliteetse
joogivee pakkumiseks ning reovee kogumiseks rekonstrueeriti
vanu torustikke ja ehitati uusi
liitumisvõimaluste loomiseks.
„Varustuskindlus on paremaks
läinud ja veekadu on oluliselt
langenud, selle saime langetatud
paari esimese aastaga, praegu
on see stabiliseerunud. Veel
nullindate alguses oli veekadu
pea viiskümmend protsenti,
täna 12–13 protsenti,“ rääkis
Pint märgatavatest muutustest.
Ta lisas, et vee- ja kanalisatsioonivõrgu välja arendamine andis
paljudele inimestele võimaluse
veevärgiga liituda. Esimestel
aastatel kasutati võimalust väga
aktiivselt. Viimasel aastal on taas

hakanud rohkem huvilisi tulema,
sest riik toetab kinnistuomanike
liitumist. „Meie poolt on alati
liitumiseks vajalikud tingimused
täidetud – liitumispunktid on
välja ehitatud. Kui liitumispunktid ei ole juba Euroopa Liidu toetusega ehitatud, siis oleme seda
teinud ettevõtte vahenditest,“
märkis juhatuse esimees.
Kalle Pint on Jõgeva veeteemadega tegelnud juba 1993.
aastast, mil ta oli abilinnapea. Valitsuses oli tema üheks ülesandeks
muuta Jõgeva Vesi ühisettevõtteks ning alustada reoveepuhasti
projekteerimisega. Hiljem tegi ta
eraettevõtjana ehitusjärelevalvet
ehitatavale reoveepuhastile. See
valmis 2001. aasta suvel. Pindi
sõnul on ehitus korralik ning
lähema paari-kolmekümne aasta jooksul sellega muret ei ole.
„Seadmeid tuleb siiski uuendada.
Elektri- ja automaatikasüsteemid
vananevad ning seadmedki kuluvad. Kahe-kolme aasta jooksul
tuleb need välja vahetada,“ täheldas ta.
Pärast mahuka Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi rahastatud
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise
ja laiendamise on tehtud väiksemaid projekte, jooksvaid töid ja
pakutud liitumisvõimalusi. Aastatel 2016–2017 osales Jõgeva
Veevärk Suvila ettevõtlusala torustike rajamise finantseerimisel.
„Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonirajatiste ehitamine
oli sellel perioodil üks olulisemaid
ettevõtmisi,“ lausus Pint.
Tänane vee hind ei võimalda
investeerida kogu süsteemi koheseks rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks. „Viimasel viiel
aasta oleme omavahenditest
saanud investeerida 50 000–100
000 eurot aastas,“ ütles Kalle
Pint. Oleme ehitanud ja rekonstrueerinud liitumispunkte ja välja
vahetanud siibreid veetorudel,
tellinud uuringuid projektide
ettevalmistamiseks. Omavalitsuse rahastamisel oleme aastas

Jõgeva Veevärgi juhatuse esimees ja tehnoloogiadirektor Kalle Pint on Jõgeva veemaFOTOD: MARGE TASUR
jandusega tegelenud erievates rollides veerand sajandit.
paigaldanud kaks-kolm tuletõrjehüdranti.
Jõgeva vee hind on üle Eesti
keskmise, aga Kalle Pindi hinnangul täiesti talutav. Euroopa
Liidus on hea tava, et veeteenuse kulu ei tohiks ületada nelja
protsenti inimese sissetulekutest. Jõgeva linnas on see 1,3
protsenti 2018. aasta seisuga.
Praegu kulutab Jõgeva linna
elanik keskmiselt 60–62 liitrit
vett ööpäevas, Tallinna inimene
aga 90–100 liitrit. „Kui tarbimine
oleks suurem, saaks hinda alandada. Veeteenuse hinna määrab
suuresti ära püsikulu, mis on
vajalik teha süsteemide töös
hoidmiseks, sõltumata tarbimise
mahust,“ nentis ta. Kantmeetri
vee ja kanalisatsiooni kulu on
3,86 eurot koos käibemaksuga.
Selleks, et kliendil oleks kraani
avamisel vesi saadaval, peab
hoidma võrgus ühtlast rõhku.
Võrgus püsiva rõhu hoidmiseks,
peavad pumbad kogu aeg töötama. Sama kehtib ka reoveesüsteemide puhul.

Jõgeva Veevärk OÜ
• Osaühing Jõgeva Veevärk asutati 17. detsembril 2008 täielikult Jõgeva linnale kuuluva äriühinguna. Täna on Jõgeva Veevärk
OÜ 100% Jõgeva vallale kuuluv ettevõte.
• Vee- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva linnas ja osaliselt Jõgeva
aleviku haldusterritooriumil hakati osutama 2010. aasta 1. maist.
• Alates 2014. aasta suvest haldab Epler & Lorenz AS koostöös
Jõgeva Veevärk OÜ-ga Jõgeva linna jäätmejaama.
• 2019. aastast võtab Jõgeva Veevärk OÜ-lt Torma Soojus ja
AS-ilt Kuremaa Enveko üle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamise.
• 2018. aasta prognoositav käive on 540 000 eurot.
• Jõgeva linnas on 39 km veetorusid, 41 km reoveetorusid,
15,5 km sademeveetorusid.
• Ööpäevas antakse klientidele ca 540 m3 vett, juhitakse ära
ja puhastatakse ca 970 m3 reovett.
• Keskmine klient kasutab ööpäevas 60 l vett.
• Aastatel 2010–2014 viidi ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastatav projekt Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks.
• 2017. aastal rekonstrueeriti Suvila-Jaama tänavate ettevõtlusala torustikud.
• Jõgeva linnas on ettevõttel 765 klienti, 2019. aastal lisandub
üle 300 kliendi.

20. detsember 2018
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Jõgeva Veevärgi suurimaks väärtuseks
on tublid ja pühendunud töötajad
Katrin Kairo tunneb kõiki Jõgeva
Veevärgi kliente hääle järgi
Teenindusjuht Katrin Kairo tegeleb kõigega, mis on seotud
kliendiga alates sellest, kui inimene soovib kliendiks tulla ning lõpetades neile arvete esitamisega. Ta on ka ettevõtte juhi parem käsi
ehk juhiabi. Eriti töised ajad on tal kuu lõpud ja algused, kui esitatakse
veenäidud ning tuleb teha arved. „Mulle see töö sobib, sest saan inimestega suhelda,“ lausus ta. Jõgeva Veevärk oma eelkäija, Jõgeva Vee,
lepinguid üle ei võtnud, seepärast tuli kõigi klientidega uued lepingud
sõlmida. Kontor asus siis Suurel tänaval ning kohal käis palju kliente.
Kui Toominga tänavale, praegusesse Jõgeva Veevärgi kontorisse koliti, olid lepingud tehtud ning praegu käib suhtlus põhiliselt e-posti ja
telefoni teel. Kui Katrin kuuleb näiteks poes mõne inimese häält, siis
ta teab kohe, kes ta on.
„Kui Kalle küsib, kas mõnel aadressil on vesi või kanalisatsioon, kes
on omanik, ei pea ma programmist vaatama, sest mul on need kõik
meelde jäänud,“ kinnitas Katrin.
Enam kui kaheksa aasta eest tööle asudes ta Jõgeva linna tänavaid
nimepidi ei teadnud.
„Nüüd on kõik linna tänavad mulle pähe kulunud. Minu käest võib
alati küsida, kus miski asub,“ muigas ta. Katrin on justkui üheksat ametit pidanud hunt Kriimsilm. Tänu keskkonna-alasele haridusele on ta
Jõgeva Veevärgis tegelenud reoveepuhasti analüüsidega. Omakontrolli
mõttes teeb ta laboris analüüse nii heit- kui ka reoveele. Kord kuus
käivad küll Tartu labori esindajad proove võtmas, ent Katrini hinnangul on mõistlik loodusesse lastava vee kvaliteeti jälgida tihedamalt.
Varem käis ta ka joogivee analüüse võtmas ning edastas need Tartusse.
Nüüd ostetakse seda teenust sisse. „Jõgeval on väga hea vesi, ainult
kare – aga näitajad on väga head. Põhjavesi läheb otse tarbimisse ning
kemikaale ei kasutata.“

Kellel mureks kuiv kraan, kellel
umbes kanalisatsioonitoru
Avo Leivategija on Jõgeva Veevärgi meister ja reoveepuhasti
operaator. Avo lahendada on veevarustus- ja kanalisatsiooniprobleemid. Tema vastab ka avariitelefonile. „Põhiliselt on inimeste mure
ikka selles, et reovesi ei lähe ära või kraanist vett ei tule,“ sõnas
Avo. Operaatorina peab ta hoidma reoveepuhasti töös ettenähtud
parameetrite alusel. „Väljaminev vesi peab olema normis ja vastama
keskkonnanõuetele,“ selgitas ta. Kuigi töö on automatiseeritud ning
arvutist jälgitav, ronib Avo ikka tünni otsa ja viskab puhasti tööle
silma peale. Platvormilt saab veenduda, et kõik seadmed töötavad
nagu vaja. „Inimesed lasevad ikka uskumatuid asju ja rämpsu koos
veega alla. Eriti ohtlikud on riidejupid, kui need võrest läbi lähevad
ja mootorisse satuvad. Tekkib ülekoormus ja pump võib läbi põleda,“
rääkis meister. Reovett puhastatakse annuspuhastis, mis puhastab vett
portsjonite kaupa. Enne kui vesi tagasi loodusesse jõuab, läbib see
pika protsessi: alates sellest, kui inimene kodus nupule vajutab ning
reovesi torustikest puhastisse jõuab, kuni settimiseni, kus muda vajub
põhja ning puhas vesi jookseb mööda kraavi Painkülas Pedja jõkke.
„Vesi on nagu vaja – ilus, selge ning keskkonnale ohutu,“ kinnitas
Leivategija. Avo on Veevärgis tööl 2010. aasta maist. Maaparandaja
elukutsega mees on rahul, et saab kodu lähedal teha erialalast tööd.

Jõgeva Veevärgi töötajad külas Emajõe Veevärgil Elvas 2016. aastal. Tagareas vasakult: Raimo Aasa, Villu Kuusemäe,
Kalle Pint, Avo Leivategija. Esireas vasakult: Krista Kruus, Maiken Teesalu, Katrin Kairo ja Urve Auksmaa. FOTO: ERAKOGU

Finantsjuhi töö pakub rõõmu ja
huvitavaid väljakutseid

Villu Kuusemäe sõidab iga päev
kõik pumplad läbi

Finantsjuht Urve Auksmaa oli Jõgeva Veevärgi esimene töötaja.
Ta asus tööle 2009. aasta kevadel enne seda, kui ettevõte alustas
teenuse osutamist. „Raamatupidajat oli vaja, aruandeid tuli esitada
ja väiksed liikumised ikkagi toimusid,“ rääkis ta. Urve vastutusse kuulub nii jooksev raamatupidamine, finantsjuhtimine kui ka
personaliküsimused. Finantsjuhi sõnul pakub töö nii rõõmu kui
väljakutseid. Ta sõnas, et probleemidele tuleb leida lahendused –
mitte põhjendada, miks ei saa, vaid uurida, kuidas saab. Mõeldes
eelseisvatele muutustele märkis Urve Auksmaa, et klientidele peab
muutus olema võimalikult mugav. „Nad peavad ikka saama kraanist
joogivee ja võimaluse reovee ärajuhtimiseks,“ rääkis finatsjuht. Ta
lisas, et arveldamisel peavad korteriühistud ennast kokku võtma,
sest klientideks saavad olla kinnistu omanikud. Seega on kortermaja
puhul kliendiks korteriühistu. Finantsjuht rõhutas ka, et sularahas
arveldamist ei toimu. „Senini vedasime linnas paberarveid ise laiali,
pärast laienemist ei tule see vallas enam kõne alla. Tuleb kasutada
Eest Posti teenust,“ tõi ta eesootavaid muudatusi välja.

Villu Kuusemäe on Jõgeva Veevärgi kuldsete kätega lukkseppelektrik. Pumplate ja kõigi jäätmejaama agregaatide hooldus ja
remont – see on Villu põhiline töö. Varem töötas ta Jõgeva Vees. Kui
loodi praegune firma, siis jätkas ta sujuvalt oma tööd. Vee-ettevõttes
on ta juba nii kaua töötanud, et algust enam ei mäletagi. „Korra sai
selle ala peale mindud ja nii ma siia jäin. Olen rahul, et hea töö on
kodukohas olemas,“ rääkis mees. Villu tõdes, et üksjagu tööd on
reoveepumpadega. Nagu Avogi, ei varja Villu hämmeldust, mida
kõike inimesed kanalisatsiooni lasevad. Mõnikord on riideräbal nii
tõsiselt pumpa ohustamas, et seade tuleb remontimiseks välja tõsta.
Villu kinnitusel on tööd kogu aeg. Ja kui tõesti peaks kõik korras
olema, siis hakkab ta koristama. Villugi töös on arvuti tähtsal kohal.
„Arvutist näeb probleemi ära, aga lisaks sellele sõidan ma iga päev
kõik pumplad läbi, sest tehnikat lõpuni usaldada ei saa. Oma silm
on kuningas – see ongi mu töö.“

Raimo Aasa on veemajanduses tegev olnud üle 30 aasta

Raimo Aasa hoole all on Jõgeva Veevärgi üks kallimaid seadmeid mudapress.
FOTO: MARGE TASUR
									

Üle kolmekümne aasta Jõgeva veemajandusega tegelenud
Raimo Aasa vastutab Jõgeva
Veevärgis muda pressimise ja
komposteerimise eest. Muda
pressitakse kaks-kolm korda
nädalas. Lisaks mudale kompostitakse ka lehti. Kui lehekompost
müüakse kohe ära, siis muda puhul kardavad inimesed ravimeid
ja puhastusvahendeid. 70 kraadi
juures hävivad küll „pahad poisid“, ent ravimite ja kemikaalide
hävitamiseks peab temperatuur
olema 120 kraadi. Selliseid seadmeid on Eestis vähe. „Korralik
muda on. Julgustan haljastuses
kasutama,“ ütles Raimo Aasa.
Kui vaja, abistab Raimo kolleege
iga töö juures, asendab meistrit
või vaatab pumplaid üle. Tema
hoole alla on jäetud ka ettevõtte
masinad ning ta sõidab traktoriga, suvel niidab, segab komposti
ja talvel lükkab lund.
Jõgeva rajooni veevarustuse
ja kanalisatsiooni tootmiskoon-

dise jaoskonda asus Raimo tööle
1987. aastal. „Oli vaja kõrgharidusega inimest. Mul oli diplom ja
teadmised mehhaanikast,“ sõnas
mees. Toonase vee-ettevõtte
keskus asus Tallinnas. Kohaliku
jaoskonna hallata oli nii Jõgeva,
Põltsamaa kui Mustvee. Üle riigi
kehtis sama veehind. Väiksed
linnad olid kahjumis, ent suurte
linnade kasum kattis vahe ära.
Taasiseseisvumise järel üleriigiline tootmiskoondis kadus ja
tööd alustas Jõgeva Vesi. Sel ajal
tegeles ettevõte iga korteriga
ja korteriomanikke oli 2500.
Põhitegevuseks olidki korterite
arved ning võlgnikud, toona
tuli isegi juristid palgata. Kõik
avariid tuli ka ise likvideerida.
Nii pole ka imestada, et töötajaid
oli 16–18. Raimo sõnul oleks
hakkama saanud maksimaalselt
12 töötajaga. Naljatamisi ütleb
mees, et aastatega on ta olnud
nii insener kui raamatupidaja,
ainult laborant ei ole ta olnud,

küll aga kvaliteedijuht.
Nelja aasta eest hakkas Epler
& Lorenz AS koostöös Jõgeva
Veevärgiga haldama Jõgeva linna jäätmejaama. Raimo kanda
on ka jäätmekäitlus. „Jäätmejaam ei ole prügimägi, vaid siin
sorteerime jäätmeid,“ rõhutas
Aasa. Ta nentis, et sageli tulevad
inimesed ja mõtlevad, et siin on
üks suur kuhi, kuhu võib oma
prügi jätta. Jäätmejaama saavad
valla elanikud tuua tasuta pakendijäätmeid, paberit ja kartongi,
metalli, elektroonikaseadmeid,
patareisid ja ohtlikke jäätmeid.
Tasu eest saab ära anda näiteks
ehitusjäätmeid, tekstiili ja rõivaid, mööblit, eterniiti ja plasti.
Viimase aastaga on inimesed
teadlikumaks läinud ning koha
üles leidnud. „Kohalikud keskkonnainspektorid ja valla keskkonnaspetsialist on inimestele
märkusi teinud ning nüüd nad
tulevad oma jäätmetega siia,“
selgitas Raimo Aasa.
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Jõgeva Veevärk OÜ informeerib, et alates 05.06.2018 on
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
kaudu võimalik taotleda toetust ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
Toetust saavad Jõgeva vallas taotleda Jõgeva linna ja aleviku
elanikud.
Eelinfo toetusmeetme kohta
Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine
reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.
Riigi Teatajas on olemas Keskkonnaministri määrus „Ühisveevärgija kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001).
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Kuidas taotleda?
Taotleda on võimalik:
• e-toetuse keskkonnas;
• KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel või paberkandjal.
1
2

Kes saab toetust taotleda?
• Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult

Täitke taotlusvorm

Esitage taotlus koos lisadega
• Küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused, mis sisaldavad:
liitumispunkti asukoha koordinaate ja kas liitumisvõimalused
on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooniga.
• Küsige kogumismahutite rajamisel vee-ettevõtja või KOV
kinnitus ÜVK liitumisvõimaluste puudumise kohta 5 aasta
perspektiivis.
• Esitage kinnitus, et toetust ei taotleta hoonestamata 		
kinnistule.

Jõgeva Veevärk OÜ on välja töötanud uutele klientidele (kes varem on arveldanud Torma Soojus OÜ-ga
ja AS Kuremaa ENVEKO-ga) info kogumise vormi, et
teenuslepingute ümbervormistamine läheks kliendi
jaoks ladusamalt.
Käesoleva vormi saate siit lehest välja lõigata, täita ja võtta
kaasa, kui Teie piirkonnas toimub infotund (NB! vaata infotundide toimumise aegu samast ajalehest). Infolehe võib meile ka
ära tuua Jõgeva Veevärk OÜ kontorisse (Toominga 34, Jõgeva
linn) või saata e-postile info@jvv.ee.
Küsimuste tekkimisel kindlasti kirjutage info@jvv.ee või helistage 772 2720.
NB! Jõgeva Veevärk OÜ sõlmib lepingu üksnes kinnistu omanikuga või volitatud esindajaga.
Korteritega eraldi arveldamist ei toimu, sellisel juhul on kliendiks korteriühistu ehk lepingu sõlmime korteriühistu esindajaga.

Infoleht
Teenuslepingu VORMISTAMISEKS vajaminevad
andmed
Kinnistu omaniku nimi:_____________________________

• Esitage kolmandate isikute nõusolek tööde elluviimiseks, kui
kinnistu ühendamiseks ÜVKga tuleb läbida nende kinnistuid.

______________________________________________________

• Esitage volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.

Isikukood: __________________________________________

3

KIK teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta

4

Teostage tööd pärast positiivset otsust
(sh majasisesed torustike ehitustööd)

Telefon:_____________________________________________
Kinnistu aadress, millele lepingut sõlmitakse
(NB! Täpne aadress, võimalusel lisada katastrinumber):
_____________________________________________________

5

Esitage väljamaksetaotlus koos lisadega
• Projekti lõpparuanne.

Joonis 1. Reoveekogumisala Jõgeva linnas.

määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal (joonis 1). Toetust saab
taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse
füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
Milleks toetust antakse?
• Elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.
• Elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Milleks toetust ei anta?
• Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
Mida tuleks silmas pidada?
• Kui on rajatud liitumispunkt nii veevärgi kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema
teenusega.
• Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

6

_____________________________________________________

• Vee-ettevõtjaga sõlmitud teenusleping.

Teenused, mida kasutatakse (palun tõmmake ring

• Teostusjoonis.

ümber, mida kasutate):

• Kogumismahuti paigaldamisel ostudokumendid, paigaldamise
fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis.

E-mail:______________________________________________

KIK teeb väljamakse pärast tööde vastuvõtmist

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta
SA KIKi kodulehel
(https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine).
Kasutatud allikad: Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleht
Jõgeva linna kinnistute osas saab täpsemat informatsiooni ja
konsultatsiooni Jõgeva Veevärgist
aadressil Toominga 34, Jõgeva linn, tel 772 2720, info@jvv.ee;
juhataja kontaktid: Kalle Pint 5267925, e-post: kalle.pint@jvv.ee

vesi

kanal

E-arve puhul IBAN konto:___________________________

Veearvesti info:________________________________________
Mark/Tüüp:___________________________________________
Viimane taatluaeg:_____________________________________

24.12.18–26.12.18, 01.01.19 on Jõgeva
Veevärk OÜ ja Jäätmejaam SULETUD!
31.12.18 on Jõgeva Veevärk OÜ avatud kella
8.00–12.00 ja Jäätmejaam on SULETUD!
Alates 01.01.2019 osutab Jõgeva Veevärk OÜ veeteenust
piirkondades, kus varem osutas veeteenust Torma Soojus OÜ ja
Kuremaa ENVEKO AS.

Infotunnid veeteenuse
klientidele

21.12.2018 kell 13.00 Torma rahvamajas Torma
piirkond – Torma ja Sadala alevikud, Vaiatu, Tõikvere, Rääbise,
Kantküla külad
21.12.2018 kell 15.00 Siimusti algkoolis Siimusti
– Kassinurme, Metsakatsejaam, Painküla, Saduküla, Kurista,
Vaimastvere ja Kärde külad ning Siimusti alevik
27.12.2018 kell 17.00 Laiuse põhikooli saalis Laiuse
piirkond – Raaduvere ja Laiusevälja külad, Laiuse ja Kuremaa
alevikud
28.12.2018 kell 15.00 Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaalis Jõgeva – Jõgeva alevik ja kõik teised asulad eelnevalt
toodud piirkondadest
Teemad, mida käsitletakse:
• Veeteenuse lepingu sõlmimisest
• Veeteenuse osutamisest
• Arvlemisest
• ÜVK arengutest piirkonnas
Kui tekib vajadus ja soov infotundi läbi viia muus asulas, siis
saab selle kokku leppida jaanuarikuusse. Alati võib tulla JVV
kontorisse, helistada, saata e-meil oma küsimusega või selgitustaotlusega. Leiame probleemidele ja küsimustele lahendused.
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Evelyn Merusk sai Coopi loosiga võidetud auto kätte Palamuse kaupluse ees. Üleandjateks olid Coop Jõgeva esindajad Toomas Vahur ja Endla Raud. FOTOD: MARTIN MIIDO/Coop Eesti

Palamusel anti üle Coopi
võiduauto
Palamusel Coop Jõgeva kaupluse ees leidis 12. detsembril aset rõõmus sündmus: Palamuse gümnaasiumi huvijuhile Evelyn Meruskile
anti üle Coopi autoloosiga võidetud sõiduauto Volkswagen Passat. Ta
on selle aasta autoloosi kolmas võitja. „Tundub ikka veel uskumatu,
et see minuga juhtus. See on mu elu parim jõulukink ja paneb uhke
punkti niigi ägedale aastale,“ ütles Evelyn Merusk.
Coopi autoloosis osalemiseks ei tule inimesel teatavasti teha muud,
kui Coopi kauplustest osta ja ostud Säästukaardiga registreerida.
Evelyn tõdes, et Coopi kauplused ongi nende pere lemmikpoed:
sealne valik sobib nende toitumisharjumustega.
Kui Evelynile Coopist helistati ja öeldi, et ta on auto võitnud,
arvas ta, et ilmselt tuleb varsti uus kõne teatega, et eelmine kõne
oli mingi naljasaate tüngakõne, aga selgus, et polnud. „Kahte autot
läheb peres vaja küll. Iseasi, et olen viimased kümme aastat sõitnud
automaatkäigukastiga autoga, uuel autol on aga manuaalkäigukast.
Nii et tuleb harjutama hakata,“ ütles Evelyn.
JVT

UUDISED / TEATED

Hetk Palamuse muuseumi pidulikult avamiselt. Muuseumi
direktorit Arne Tegelmanni (paremal) õnnitleb Jõgeva
FOTO: RIINA MÄGI
vallavolikogu esimees Raivo Meitus.

Muuseum avas uuendatud kompleksi
Palamusel avati 7. detsembril pidulikult muuseumi uus peamaja
ja restaureeritud vana kihelkonnakoolimaja. Kultuuriminister Indrek
Saar märkis, et Palamuse uuendatud muuseumi avamine on ilus
kingitus meile kõigile ning ilus juubelikingitus tänavu saja-aastaseks saanud Eesti Vabariigile. Avamispeol tänas muuseum ehitajaid,
projekteerijaid, ekspositsiooni loojaid, rahastajaid ja kõiki teisi, tänu
kellele muuseum suure arenguhüppe on teinud.
Kui 7. detsembril peeti pidu kitsamas ringis, siis 8. detsembril oli
muuseumi oodatud laiem publik. Viidi läbi juhendatud ringkäike
muuseumi peamajas ja koolimajas, koolimaja teisel korrusel avati aga
näitus „Sada palamuslast“, mis tutvustab Palamuse kandi ajalugu seal
elanud või tegutsenud isikute kaudu. Näitus paikneb lisaks kihelkonnakoolihoonele kirikus, rahvamajas, apteegis, gümnaasiumi väikeses
saalis, teenuskeskuses, kaupluses, raamatukogus ja perearstikeskuses.
Eesti Kultuurkapitali toetusel valminud näitust „Sada palamuslast“
saab vaadata 30. maini. Enne kohale minekut tasub siiski uurida,
millal asutused, kus väljapanek paikneb, avatud on.
Palamuse muuseum on nüüd taas lahti iga päev kella 10–18 ja seal
tegutseb ka kohvik.
JVT
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Luua metsanduskooli noored
loovad digilahendusi metsa
mõõtmiseks
Kolmandat aastat toimuvas
kutsekoolinoorte koolitusprogrammis Samsung Digi Pass asub
võidu digilahendusi looma kümme 14-20-aastaste noorte meeskonda õppeasutustest üle Eesti.
Luua metsanduskooli õpilased
soovivad tarkvaralahendustega
muuta metsamajandaja elu lihtsamaks.
Luua metsanduskooli metsuri
eriala õpilased soovivad veebruariks välja töötada uuenduslikke lahendusi: tarkvara droonile
ja Android-seadmele, mis teeb
metsa mõõtmist täpsemalt ja
väiksema ajakuluga.
Meeskonda „Flying Forest“
kuulub kolm noormeest – Romert Rehe (18), Mihkel Märtin
(16) ja Silver Pärn (18) –, kellest
viimane sai hiljuti ka Maaelu
Edendamise Sihtasutuse (MES)
2018. aasta parima maamajanduseriala õpilase tiitli.
Meeskonna juhi Silver Pärna
sõnul tahavad nad tehnoloogia
abil lahendada probleemi, et
metsa mõõtmiseks peab kasutama erinevaid tööriistu, mida
on ebamugav kaasas kanda.
Tarkvara, mis kasutab drooni abi,
asendaks tema sõnul enamus
metsas kasutatavaid mõõtmisvahendeid.
Täpsed tulemused

Seoses loodava lapsehoiuteenusega
võtab Jõgeva lasteaed Rohutirts tööle

lapsehoidjad
Tööle asumine alates jaanuar 2019
Eeldused kandidaatidele:
• Lapsehoidja kutsetunnistus või eripedagoogika, koolieelse
pedagoogika või sotsiaaltöö eriala tõendav tunnistus
• Arvutioskus
• Tervisetõend
Kasuks tuleb:
• Kogemus lastega töötamisel
• Sotsiaalsed oskused inimestega töötamisel
Omalt poolt pakume:
• Fikseeritud ja motiveerivat töötasu
• Vahetustega tööd
• Meeldivat ja huvitavat töökeskkonda
• Toredaid ja toetavaid kolleege
• Võimalust olla juures uue teenuse loomisel ja kujundamisel
Palun tutvusta ennast ja saada CV ja motivatsioonikiri kas posti
teel aadressil: Jõgeva lasteaed Rohutirts, Rohu 8, Jõgeva linn,
48307 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@jogeva.
ee. Dokumendid esitada kuni 27.12.2018.
Info telefonil: Ainika Zilinski tel 776 2903 või
e-post: ainika.zilinski@jogeva.ee; Triin Pärsim tel 5450 1711
või e-post triin.parsim@jogeva.ee; Heli Torm tel 772 2931
või e-post: direktor@rohutirts.eu
Palamuse lasteaed Nukitsamees
kuulutab välja konkursi 1,0 ametikohaga
haldusspetsialisti
leidmiseks.
Sooviavaldus saata lasteaia e-posti aadressile lasteaed@palamuse.ee hiljemalt 4. jaanuariks 2019. a või tuua käsipostiga
aadressil Pähklimäe 1, Palamuse lasteaed Nukitsamees, Palamuse
alevik, Jõgeva vald. Täiendavat infot saab lasteaia direktorilt
Marika Meruskilt tel 5343 6372.
Kandidaadilt eeldame:
• erinevate kütte- ja ventilatsiooniseadmete tööpõhimõtetest
arusaamist;
• valmisolekut;
• töökogemust lihtsamate remondi- ja hooldustööde tegemisel;
• head suhtlemisoskust ja koostöövõimet erinevate asutustega;
• autojuhilubade olemasolu.
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 30.01.2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee.

Jõgeva Kultuurikeskus
võtab tööle

PERENAISE

Perenaise tööülesanded:
• Igapäevane ruumide puhastamine ja korrastamine
• Kohvi- ja banketilaudade koristamine ja nõude pesemine
• Pesu pesemine
• Ruumide ettevalmistamine vastavalt sündmusele
• Suurpuhastuste teostamine
• Kultuurikeskuse ümbruse korrashoid

„Kui hetkel metsamees ei näe,
mis toimub puude ladvas, siis
drooni abil saab näiteks märgata
mõnda olulist seenhaigust, mis
muudab metsa majandamist olulisel määral. Samuti on metsas
raske teostada mõõtmisi, kui on
tihe alusmets. Drooniga suudaks
saavutada täpsed mõõtmistulemused, olenemata alusmetsa
tihedusest. Meie tarkvara aitab
metsamajandajal kokku hoida
ressurssi inim-, aja- ja raharessurssi,“ kirjeldas ta võistlusideed.
„Drooniga saab mõõta metsa
tagavara, kasutades kolmemõõtmelist pilti. Drooni tarkvara
suudab mõõta puude kõrgusi, läbimõõte ja puistu tagavara. Selle
põhiline kasutusvaldkond on
metsandus. Tarkvara saab kasutada ka ilma droonita, tavalises
nutitelefonis. Tarkvara suudab
mõõta puu kõverusi, mida hetkel
turul keegi veel edukalt teha ei
suuda,“ lisas Pärn.
Kõik meeskonnaliikmed peavad oma digioskuste taset eeskujulikuks: enda sõnul valdavad
nad vabalt oma eriala digilahendusi ja suudavad kiiresti ise
õppida kasutama ka uusi erialaseid äppe.
Pärn arvab, et digitehnoloogia
mõjutab oluliselt ka metsuri
erialal töötamist ning tuleviku
karjäärivõimalusi. „Infotehnoloogia teeb metsanduses kindlasti töö tegemist lihtsamaks ja
samas kiiremaks. Informatsiooni
hankimine muutub olulisel määral, digilahendustega on oluline

kaasas käia,“ selgitas ta Samsung
Digi Pass koolitusprogrammis
osalemise põhjust.
Praktilised digioskused
hinnas
Samsung Electronicsi Digi
Pass programmi juht Baltikumis
Egle Tamelyte tõi välja, et Eestis
finaali valitud kümme digiideed
aitavad lahendada elulisi probleeme ja mentorid julgustavad
noori ka tulevikus oma äriplaani
ellu viima.  
„Järgmisena ongi novembri
lõpus noori ees ootamas veebiseanss mentoriga – meeskonnatöö, ideede väljatöötamise
ja probleemide lahendamise
koolitus, kus kirja pandud mõtet
koos tehnoloogiavaldkonna spetsialistiga päriselt arendama hakata. Projekti lõpus saavad kõik
osalejad ka digitaalse passi, mis
näitab tööandjatele omandatud
vajalikke digitaalseid ja sotsiaalseid oskusi,“ ütles Tamelyte.
Samsung Digi Pass programmi
esimesed koolituspäevad toimusid 26. ja 27. oktoobril Tallinna
Ülikoolis, kus osalejad läbisid digitaalsete oskuste testi ning said
ülevaate prototüüpimisest kuni
nutiseadmete eripärani. Programmi lõpuüritus toimub 13.
veebruaril 2019, kus meeskonnad esitavad oma projekti žüriile
ja kuulutatakse välja võitja.
Digi Pass koolitusprogrammis töötavad kutsekooliõpilased mentorite toel oktoobrist veebruarini enda valitud
tarkvaradisaini projektidega,
omandades tööturul vajalikke
digioskusi. Võistlustulle asuvad
nii tulevased tarkvaraarendajad, multimeedia spetsialistid,
tööstusinformaatikud, juuksurid,
metsurid, laotöötajad kui ka
koka eriala õpilased.
Oma kolmeliikmeliste meeskondadega on kutsekoolinoorte
digipädevuste koolitusprogrammis väljas Luua Metsanduskool
ning Järvamaa ja Tartu Kutsehariduskeskus. Kaks võistkonda
on osalemas nii Kehtna kui Võrumaa Kutsehariduskeskusest ning
kolm meeskonda Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskusest.
Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke koolitusprogramm
kutsekooliõpilastele vanuses
14–20 eluaastat. Koolitus aitab
osalejal omandada oskused, mis
on vajalikud unelmate karjäärile
aluse panemiseks.
Koolituse lõpus saavad osalejad spetsiaalsed digitaalsed
passid, mis on tõestus tulevasele
tööandjale omandatud oskustest
ja kogemustest.
Noortele mõeldud programmi on töötanud välja Samsung
Electronics Baltics koostöös
Tallinna Ülikooli ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.
ANNA-LIISA VILLMANN

Nõudmised kandidaadile:
• Füüsilise koormuse talumine
• Ausus ja kohusetundlikkus
• Valmisolek vajadusel töötada ka õhtusel ajal ja nädalalõppudel
Omalt poolt pakume:
• Rõõmsameelset kollektiivi
• Kaasaegset töökeskkonda
Tööle asumise aeg: 10. jaanuar 2019
Sooviavaldus ja CV palun saata hiljemalt 29. detsembriks 2018
e-posti aadressile info@jogevakultuurikeskus.ee või tuua
kultuurikeskuse administraatori lauda.

Luua metsanduskooli „Flying Forest“ meeskond: Mihkel
Märtin, Silver Pärn, Romert Rehe.
FOTO: Magnus Heinmets
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Vaimastvere kandis elab
01.07.2018 seisuga 637 inimest.
Vaimastvere kanti kuuluvad:
Vägeva, Selli Tooma, Kärde,
Pedja, Rohe, Kõola, Paduvere,
Vaimastvere ja Endla.
Vägeva külas elab 30,
Selli külas 41, Toomal 13,
Kärdes 106, Pedjal 53,
Rohe külas 14, Kõolas 52,
Paduveres 28,
Vaimastveres 255
ja Endlas 45 elanikku.

Vaimastvere kandi keskus, Vaimastvere küla, on olnud
kunagi ka samanimelise valla keskus. Vaimastveret
on esimest korda mainitud 1527. aastal, esimesed
teated mõisa kohta pärinevad aastast 1552.
Eesti mõisaportaali andmetel on Vaimastvere kandis
üldse olnud kuus mõisa: Kärde, Ripuka, Selli, Tirma,
Vaimastvere ja Vägeva. Vaimastvere kool tegutses
kaua aega Vaimastvere mõisahoones ja
1968. aastal valminud juurdeehituses.
1995. aastal hävis mõisahoone
tulekahjus ja järgmisel aastal ehitati
selle asemele uus koolimaja.
Vaimastvere kooli koosseisu kuulub
praegu ka lasteaiarühm ja kooliga
ühe katuse all tegutseb
külaraamatukogu. Vaimastveres
on veel Coop Jõgeva kauplus ja
perearstikeskus. 19. sajandil rajatud mõisapark
on looduskaitse all. Parki on püstitatud
mälestusmärk Vabadussõjas langenuile ja
Vaimastveres sündinud näitekirjaniku Hugo Raudsepa
mälestuskivi.
Vaatamisväärsusi on ka ümberkaudsetes külades, Kärdes näiteks 1661. aastal Venemaa ja Rootsi vahel
sõlmitud rahulepingut meenutav rahumajake, Kärde mäel nn Preilikivi, Toomal Endla looduskeskus,
Paduveres talumuuseum jne. Vaimastvere
kanti jääb ka kaks raudteejaama, Vägeva ja Pedja.
1991. aastal sai üle Eesti tuntuks Kõola küla:
ilmnes, et sealses Läänemardi talus oli
okupatsiooniajal peidus olnud
Eesti Üliõpilaste Seltsi originaallipp
ehk Eesti sinimustvalge alglipp.
Viimasel ajal on sellest piirkonnast
üleriigilises meedias figureerinud
kõige rohkem Vägeva: 2016. aastal avati seal
varjupaigataotlejate majutuskeskus.

Elu maal võib olla nauditav hobi
Kase talus käis novembri lõpus
kihnu jäärapoiste pügamine. Viimasena astus „lammaste salongi“
Denis Kadaku (pildil) käe alla jäär
Joosep. Jäärapoiss sündis kevadel
ning see on tema esimene pügamine. Esiti otsib Denis Joosepi
kõri alt Kihnu põlislammastele
iseloomulikke nisalaadseid moodustisi ehk tilpasid. Kui tõulambaid hinnatakse, siis saab tilpade
eest lisapunkte – see on ikka väga
„kõva“ lammas. Nii veendubki
peremees enne pügamist, et ta
olulist tõunäitajat ära ei lõika.
„Denis on lambalausuja. Seda ei
ütle ainult meie, vaid ka teised
inimesed, kelle juures oleme käinud lambaid pügamas,“ teatab
Kerle Pärt (pildil). Denis Kadak,
Kerle ja Rein Pärt on kolm sõpra,
kes tegutsevad Vaimastvere kandis
Kihnu maalammaste kasvatamise,
aretamise ja säilitamisega. Lambapidamine on jagunenud Denisi
Aasa ja Reinu ning Kerle Kase
talu vahel: esimeses elavad uted
talledega, teises jäärad. Kolme
sõbra ettevõtmine on koondunud
osaühingu Hallivilla alla.
Denis ja Kerle kinnitavad, et
lambapidamine on nende hobi
ning lammaste kõrvalt tuleb ikka
tööl ka käia. Muhelemisi teatab
Denis, et kasumit jagada pole ning
Kerle lisab, et nii ei ole sõpradel
ka põhjust tülli minna. Lambapidamine sai alguse kolm aastat
tagasi. Pärast kolmanda lapse
sündi tööle naastes tundis Kerle,
et vajab kontoritööle vaheldust.
„Vend käis Kihnus ja ütles, et võtke kihnu maalambad,“ meenutab
Kerle. Denis ja Kerle on lambakasvatust õppinud Olustvere
teenindus- ja maamajanduskoolis.
Kursuse lõpus valmis äriplaan,
kus ühe teenusena kirjutati sisse
lammaste pügamine. See töö
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ei lõppe kunagi. Inglismaalt on
hangitud lambapügamismasin
ning üle Eesti on välja kujunenud
karjad, keda külastatakse. Teine
äriplaani punkt on traditsiooniline
naha parkimine. Vanade eestlaste
nahaparkimistarkusi on Kerle õppinud Viljandi kultuuriakadeemia
täiendkoolitusel Made Uue juhendamisel. Oma lammaste nahad
pargitakse kõik traditsioonilisel
viisil. „Aasa talus on üks ruum,
kus toimetame, aga kõik käib veel
„põlve otsas“,“ märkis Kerle. Kase
talu kõrvalhoonesse on planeeritud tulevikus naha parkimine
ning villatöökoda. Praegu on talu
asukad jäärapoisid ning karjakoer
Drover. Jõuluks on maja seest
juba nii korras, et Kerle ja Reinu
pere saab sisse kolida. Edaspidi
on lambapidajatel üks suuremaid
eesmärke uurida toetuste kohta,
et saaks rajada lihaköögi või tapapunkti. „Sellega peab veel vaeva
nägema,“ kinnitas naine.
Jäärapoiss Joosepi kasuka pistab
Kerle looma nimega tähistatud
kotti. „Kihnu lammastel kogutakse
villa lamba nime järgi,“ selgitas ta.
Nimi pannakse ema esimese tähe
järgi ja need ei tohi Eestis ühegi
teise Kihnu lambaga kattuda. Hallivilla karjas on üle saja isendi ning
Eestis üle 700 tõutunnistusega
põlislamba. Seega nimesid veel jagub, ent tuleb leidlik olla. Nimede
nuputamisel tulevad appi lapsed.
Kihnu maalammas on vähenõudlik ja sobib igasugusele karjamaale. Suvel silkavad loomad
heinamaal ning neile tuleb vaid
vett viia. Talvel elavad nad külmlaudas ning käivad aastaringselt
väljas. Tuleb muidugi heina ja vett
viia. Maiuspalaks saavad lambad
nii vilja kui kuivatatud leiba. Leivaga on iga lammas pügamiseks
„ära ostetav“.

Vaimastvere kandis on kaks raamatukogu: Vaimastvere ja Vägeva.
Vaimastvere raamatukogu asub
kohaliku kooliga ühe katuse all
ja avab uksed olenevalt päevast
kell kaheksa või pool üheksa, aga
suurem sats rahvast tuleb kohale
kell kümme, kui avatakse ka kauplus. Siis saab mitu asja korraga
ära ajada.
„Kui raamatukogu omal ajal
koolimajja kolis, siis rahvas natuke võõrastas seda paika, aga nüüd
ollakse harjunud,“ ütles raamatukogu juhataja Maris Paas (pildil).
„Kooliga ühe katuse all olemine
võimaldab kommunaalkulusid
kokku hoida.“
Lugejaid on Vaimastvere raamatukogul 230 ringis. Eakatele
lugejatele, kes enam kodunt väljas
ei käi, viib raamatukogutöötaja
kirjavara koju.
Tänu pikale kogemusele teab
Maris Paas üsna hästi, mida keegi
lugeda tahab. Teab ka seda, et raamatu valik ei sõltu ainult sisust,
vaid ka näiteks kirja suurusest,
trükise raskusest jne. Ajalehtiajakirju on tellitud paarkümmend
nimetust ja juhataja meelest on
see täiesti piisav.
Kui muud kultuuriasutust kohapeal pole, peab raamatukogu
Maris Paasi sõnul olema ka teatud
määral külakeskuse eest. Kohalik
külaselts pidaski viimati oma
koosolekut just raamatukogus ja
seal on toimunud muidki sündmusi. Tuleval aastal saab Vaimastvere

raamatukogu 110 aastaseks.
Vägeva raamatukogu asub
kunagi raudteelaste elamuks
ehitatud hoones, mis pärast sõda
võeti kasutusele jaamahoonena:
varem seda funktsiooni täitnud
ehitis hävis sõja ajal. Seal, kus
praegu on raamatukogu, olid
tollal ootesaal ja jaamakorraldaja
ruum, kust müüdi ka pileteid.
Teatud mõttes on vana ootesaal
oma funktsiooni säilitanud: Endla
looduskaitsealalt tulnud matkajad
teevad tihtipeale rongini jäänud
aega raamatukogus parajaks, eriti
pühapäeviti – erinevalt paljudest
teistest on Vägeva raamatukogu
pühapäeviti avatud.
Vägeva raamatukogu juhataja
Maret Hurt tõdes, et raamatukogu teeninduspiirkonda jäävad
peale Vägeva veel Kärde, Selli
ja Tooma küla. Selle kandi lapsed käivad üldiselt Vaimastveres
koolis ja rahuldavad seal ka oma
lugemishuvi. Paraku ei jää Vägeva
raamatukoogu ka selle piirkonna
täiskasvanutele naljalt töö- ja
kojusõiduteele. Samas käib seal
Rakkest ja mujalt inimesi, kes
avastanud Rikswebist, et raamat,
mida nad kodukoha raamatukogust kätte pole saanud, on Vägeval
saadaval.
„Kuna piirkond on väike, saame
ka teavikute ostu raha suhteliselt
vähe. Aga kurta ma siiski ei saa:
olulisem kirjavara on olemas ja
ajalehti-ajakirjugi käib piisavalt,“
ütles Maret Hurt.

Vaimastvere rahvas on õnnega koos, sest neil on kohapeal
tubli perearst Malle Koppa, kes
töötanud selles piirkonnas juba
42 aastat. Selle aja jooksul on ta
hästi tundma õppinud nii kohalikke elanikke kui ka elu-olu ja
probleeme. Vahepeal oligi ta pikalt
„krooniline“ vallavolikogu liige ja
siis tuldi tema jutule ka muude
kui tervisemuredega. 2012. aastal
nimetati Malle Koppa Jõgeva valla
aukodanikuks.
Malle Koppa perearsti nimistus
on praegu 1120 inimest. Osa neist
on paraku tööl Soomes ega oma
seetõttu Eesti tervisekindlustust.
Aga neidki on vaja aidata. Lisaks
kohalikele patsientidele käib
doktor Koppa juurde ka kaugemal
elavaid inimesi, kes Vaimastvere kandist pärit või kes lihtsalt
kuulnud, et seal on hea arst, kelle

Vaimastvere mõisa tõllakuuri (mõnedel andmetel aida) hoone risustas aastaid tagasi
oma räämas olekuga küla üldpilti. Ehitis oleks hävinenud, ent 2004. aastal renoveeriti
see riigi kaasrahastamisel ning praegu tegutsevad selles pilku püüdvas hoones kooli
õpilaskodu ja noortekeskus.

Kool, kust ei taheta koju minna
Vaimastvere on olnud kooliga
küla 97 aastat: 1921. aastal toodi
varem Endla külas tegutsenud
kool üle Vaimastverre. 32 aastat on
Vaimastvere kooli juhtinud Väino
Ling (pildil), Jõgevamaa konkurentsitult staažikaim koolijuht.
Vaimastvere koolis õpib praegu
76 last ning direktoril oli hea meel
märkida, et õpilaste arv näitab üle
pika aja tõusutendentsi.
„Meil on väikesed klassid ja
õpetaja jõuab iga õpilaseni. Kui
kellelgi õppimisega probleeme
on, tulevad need ruttu ilmsiks
ja nendega hakatakse kohe tegelema,“ ütles Väino Ling. Tema
sõnul on Vaimastvere kool aidanud
nii mõnelgi ajutiselt sinna tulnud „linnavurlel“ õppimises järje
peale saada. Juba viisteist aastat

on Vaimastvere koolil ka õpilaskodu, mis sedalaadi õpirännet
soodustab. Õpilaskoduks ehitati
riigi toel ümber kunagine mõisa
tõllakuur, mis muidu mõne aasta
pärast kokku oleks kukkunud.
Praegu on see Vaimastvere ilusaim
hoone. Õpilaste majutustoad on
teisel korrusel, alumisel tegutseb
noortekeskus.
Viimasel ajal õpib Vaimastvere
koolis ka hoopis teisest keele- ja
kultuuriruumist pärit õpilasi.
Vägeval on nimelt 2016. aastast
tegutsenud varjupaigataotlejate
majutuskeskus ja seal asupaiga
leidnud perede lapsed õpivad
Vaimastvere koolis. Nende arv
muutub pidevalt, sest üldiselt ei
jää pered Vägevale kauaks. Kes
saab elamisloa ja asub mõnda

Tooma „värav“ – Endla
looduskaitseala matkaradadele
Kirjavara saab laenutada
Vaimastverest ja Vägevalt

KAAREPERE KANDIS
Ükski päev ei sarnane eelmisega

Paljude jaoks on Tooma küla
eelkõige paik, kust alustatakse
matka Endla looduskaitseale.
Ent on ka neid, kellele Tooma
on elu- või tööpaik. Töö, mida
13 elanikuga külas pakutakse,
on üsna spetsiifilise iseloomuga.
Näiteks tegutsevad seal Tooma
Põllumajanduse Osaühingu hobusekasvandus, Riigi Ilmateenistuse
soojaam ja Keskkonnaameti Endla
looduskeskus. Viimane täidab ka
Endla looduskaitseala keskuse
funktsioone. Seal on mitme ametniku tööruumid, aga ka looduskaitseala ja Eesti soid tutvustav
ekspositsioon, mida uuendati viis
aastat tagasi Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.
„Kõige põhjalikuma andmestiku
Eesti soode kohta leiab just siit,“
kinnitas Endla looduskeskuse loodushariduse spetsialist Elo Raspel.
Ta viib läbi loodusõppe programme nii looduskeskuses, kaitseala matkaradadel kui ka koolides-lasteaedades. Kaitsealale võib
ka omapäi matkama minna, aga
kui keegi giidi kaasa tahab, võib
ta pöörduda looduskeskusesse.
Nädalavahetustel on see suletud,
ent loodushariduse spetsialisti
saab vajaduse korral telefonitsi
kohale kutsuda.
Elo Raspeli tähelepanekute põhjal liigub Endla matkaradadel tihti
ka välismaalasi. Nad on enamasti
süvahuvilised, kes tulevad sooviga mingit kindlat teemat uurida.
Looduskeskusest nad üldjuhul abi
ei otsi, aga ära ka ei eksi. Seda viimast võib juhtuda pigem kohalike
marjuliste-seenelistega.
Endla looduskaitseala paikneb

kolme maakonna, Jõgeva-, Järvaja Lääne-Virumaa, piirialal ning
selle suurimateks väärtusteks on
inimtegevusest vähe mõjutatud
sood ning Pandivere kõrgustiku
lõunanõlva karstiallikad.
„Endla looduskaitseala kuulub rahvusvahelisse märgalade
võrgustikku. Eestis on selliseid
märgalasid üldse 17,“ märkis
Keskkonnaameti Lõuna regiooni
looduskasutuse spetsialist Kai
Kimmel.
Nii tema kui ka Elo Raspel
avaldasid arvamust, et kui varem
sai tehtud usinat propagandat, et
rabad on toredad kohad matkamiseks ja n-ö akude laadimiseks,
siis nüüd, mil rabade väärtust
enam kellelegi tõestama ei pea,
tekib tahtmine rahva rappa kutsumisel natuke „pidurit panna“.
Tõepoolest: rabad on enda jaoks
avastanud nii lastega pered, noorteseltskonnad kui ka paljud teised
ning kahjuks toob see vahel kaasa
tagasilööke tallatud rabapinna või
maha pudenenud prahi näol.

suuremasse linna tööle, kes läheb
mõnda teise riiki sugulastele külla
ega naasegi enam Eestisse jne.
Pagulaslastega seoses on tulnud
kooliperel lahendada ka probleeme, ent samas on õpilased ja õpetajad saanud huvitava ja arendava
kogemuse osaliseks. Pagulasnoorte abiga korraldatud keeltekohvik
tõi aga kooliperele tunnustuse:
see saavutas „Ettevõtliku kooli“
edulugude üle-eestilisel konkursil
noortealgatuste kategoorias teise
koha.
Vaimastvere kooli eripäraks on
ka see, et 2005. aastast kuulub
selle koosseisu lasteaiarühm, samuti see, et kooli õppekavas on
keskkonnaõpetuse tunnid. Et kool
asub Endla looduskaitseala vahetus läheduses, on keskkonnateema

käsitlemine igati õigustatud. Keskkonnaõpetuse tunde annabki kaitseala endine töötaja Katrin Möllits.
Tulevikus hakatakse Vaimastvere
koolist aga võib-olla rääkima kui
jalgpallurite kasvulavast: mõni
aeg tagasi valmis seal Leaderprogrammi toel täismõõtmetes
kunstmurukatte ja valgustusega
jalgpalliväljak. Selle rajamisel oli
eestvedajaks samuti Väino Ling,
ainult et mitte kui koolidirektor,
vaid kui Vaimastvere Külaarendamise Seltsi liige.
„Oleme viimasel ajal õpetajatega täheldanud, et lapsed ei taha
pärast tunde kohe koju minna,
vaid veedavad ka pärast seda
meelsasti aega koolimajas. Sama
on tõdenud mõned lapsevanemad.
Minu arvates on see hea näitaja,“
ütles Väino Ling.

Põllumees on vajalik igal ajal
Kolhoosiaja lõpus tegutses Vaimastvere kandis Endla kolhoos.
Praegu on selle piirkonna põllumajanduses suurimaks tegijaks
2001. aastal loodud osaühing
Vaimastvere Agro. Seal on palgal
21 inimest.
„Senini oleme kohaliku tööjõuga hakkama saanud,“ ütles
Vaimastvere Agro juhatuse liige
Jaanus Teras.
Vaimastvere Agro veisekari on
umbes tuhandepealine, lüpsilehmi
on 450. Umbes pool karjast on
punast, pool mustakirjut tõugu.
Nagu kogemused näitavad, on
punastel lehmadel tervis parem,
mustakirjud annavad aga rohkem
piima. Aasta keskmine piimatoodang lehma kohta on üheksa ja
pool tonni.
„Meie eesmärk pole piimaanni
rekordite püstitamine. Lehmade
tervis on tähtsam,“ ütles Jaanus
Teras.
Vaimastvere Agros toodetud
piim viiakse Leetu. Sealse töötlemisfirma auto võtab Vaimastverest
iga päev peale umbes kümme
tonni piima. Leedulased ei paku
kõrgemat hinda, aga siinsel lähimal tootjal, Valiol, pole lihtsalt
nii palju piima vaja. Leedu firma
peab aga pikka sõitu Eestisse mõttekaks, sest siin on suured farmid.
Leedu talunike väikesi lautu mööda kolistades kulub sama koguse
piima saamiseks rohkemgi aega.
Veistele mõeldud sööda kasvatab Vaimastvere Agro ise. Haritavat maad on firmal umbes tuhat
hektarit, osa sellest on firma enda
omanduses, osa riigilt kasutusvaldusesse saadud ja osa teistelt

omanikelt renditud.
Vaimastvere Agrol valmis kuus
aastat tagasi uus lüpsikarjalaut.
Nüüd valmistub firma PRIA uuest
taotlusvoorust euroraha taotlema,
et ümber ehitada Vaimastveres
asuv vanem, 1974. aastal valminud laut ning tuua kogu kari ühte
kohta kokku. Ka silo- ja sõnnikuhoidla vajavad ümberehitamist.
„Kui toetuse saame, läheb tuleval aastal ehitamiseks,“ sõnas
Jaanus Teras.
Põllumehe elu pole lihtne, ent
tema tegevusel on alati mõte,
sest süüa tahavad inimesed iga
valitsuse ajal.
„Kui raskemad ajad said üle elatud, siis nüüd küll ei maksa püssi
põõsasse visata,“ kinnitas Jaanus
Teras, kes leiab põllumajandusfirma juhtimise kõrvalt aega
edendada ka külaelu: ta kuulub
Vaimastvere külaarendamise seltsi
juhatusse.

vastuvõtule minnes ei pea kaua
ukse taga passima.
„Oleme iga patsiendi jaoks
arvestatud aega kakskümmend
minutit ja püüame sellest ka kinni
pidada. Ja vastuvõtt lõpeb siis, kui
kõik hädalised on abi saanud. Kui
kedagi järgmise päeva peale lükata, tekib varsti n-ö pais ja siis on
tegu, et uuesti järje peale saada,“
ütles Malle Koppa.
See, millised vaevused esiplaanil on, sõltub tema sõnul
aastaajast. Sügisest kevadeni
kimbutavad inimesi viirused, kartulivõtu ajal seljavalud, jõuluajal
kõhuvaevused ja kuumal suvel
südamehädad. Kui aastaid tagasi
oli üsna tavaline, et kohalik tohter
keset ööd voodist välja aeti, siis
nüüd töötab kiirabi hästi ja tegeleb ootamatute juhtumitega ise.
Perearst tõdes, et tema praksis
tuleb toime tänu sellele, et vald
kannab perearsti käsutuses olevate ruumide kommunaalkulud.
Tohter kiitis väga ka oma pereõde
Viive Pärti.
Küsimusele, mis teda nii kaua
perearsti ametis on hoidnud, vastas Malle Koppa:
„Ükski minu tööpäev ei sarnane
eelmisega. Ja Vaimastvere kandis
on toredad inimesed. Kui ma 42
aastat tagasi paljurahvuselisest
tööstusasulast Kohilast, kuhu
mind pärast ülikooli suunati ning
kus tuli ette nii rongiõnnetusi
kui ka kaklusi, Vaimastvere kanti
tulin, tundus siin nii rahulik ja
turvaline. Ja tundub praegugi.“

Paduveres tegutseb vanim eramuuseum
Paduvere talumuuseum on teadaolevalt esimene või üks esimesi
eramuuseume Eestis. Eramuuseumina on see tegutsenud 1993.
aastast, muuseumile kogudele
panid aga paduverelased Vilma
ja Heino Lääne aluse juba 1960.
aastatel. 1971. aastal avas talumuuseum uksed.
„Muuseumi loomine oli tegelikult ema idee, aga isal kui
majandijuhil oli võimalik see
teostada,“ ütles MTÜ Paduvere
Talumuuseumi Selts eestvedaja,
ajalehe Vooremaa peatoimetaja
Tiit Lääne.
Muuseumi asupaigas vohas
tema sõnul pool sajandit tagasi
võsa. Vanad taluhooned, mis seal
nüüd seisavad, on lähiümbrusest
kokku veetud. Lähiümbruse küladest on kokku kogutud ka hoonetes eksponeeritavad esemed.
„Näiteks Villakvere ja Kalalinna
olid kunagi üsna jõukad külad
ning asusid suhteliselt vähe käidavas kohas. Tänu sellele oli seal
palju väärtuslikku säilinud,“ ütles
Tiit Lääne.
Muuseumi külastaja saab uudistada vana rehielamut, aita,
suitsusauna ja Kõola koolimaja.
Muuseumi juurde on rajatud ka
suvel kasutatav peopaik ning mitmeid abihooneid. Paduvere muuseumi üheks eripäraks on see, et
seal saab paljusid asju, mis teistes
muuseumides klaasi taha pandud,
oma käega katsuda. Muuseumis
käiakse mitte ainult ajalooga
tutvumas, vaid ka mitmesuguseid

üritusi ja pidusid pidamas. Sel aastal on muuseumis käinud umbes
kolm tuhat külastajat.
Kui praegu on muuseum avatud
üksnes suvel, siis Pedja meiereisse
rajatava muuseum-loomemaja
valmides muutub muuseumi
tegevus aastaringseks. Hoones
on Leader-programmi toel juba
hulk töid tehtud. Paljud on majas
seeski käinud, sest möödunud
ja sel suvel etendati seal Jõgeva
Linna Teatri lavastust „Piimamees
Tevje“. Tulevikus saab selles majas
näha ekspositsiooni, mille põhiteljeks on Eesti sinimustvalge
alglipu säilitamise lugu: lipp oli ju
okupatsiooniajal peidus sealsamas
lähedal Kõola külas Läänemardi
talus. Ekspositsioonis kajastuvad
veel kunagiste Vaimastvere ja
Jõgeva valla ajalugu ning piirkonnast pärit oluliste tegelaste
elulood. Meiereisse on kavandatud ka seminarisaal, loometoad
maalijatele ja kangastelgedel
kudujatele, avaliku kasutusega
arhiivraamatukogu (õpilased ja
tudengid kasutavad Paduvere
muuseumi materjale tihti oma
uurimistöödes) ja maalihoidla,
kus leiab koha Tiit Lääne maalikunstnikust onu Osvald Lääne loominguline pärand. Tuleval aastal
loodab Paduvere muuseumi eestvedaja Pedja meiereis hulga tööd
ära teha, sest Leader-programmi
järjekordne toetus on eraldatud
ja ka riigilt on teatav rahasumma
tulemas.
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Kärdes elab rahu
„Siin on aset leidnud ajaloolised
sündmused. Kui neist rääkida,
annab see külale rahuliku noodi,“
rääkis Kärde Küla Seltsi juhatuse
liige ja asutaja Marve Millend.
Kui ajaloosündmused kõrvale
jätta, siis külaelanike koos tegutsemine ühendab inimesi. „Kui
anonüümsus kaob, tekibki rahutunne,“ märkis Millend. Aktiivsed
külaelanikud tulid kokku kaheksa
aasta eest sooviga tuleval aastal
tähistada väärikalt 350 aasta möödumist Vene-Rootsi rahulepingu
sõlmimisest ja 600 aastat Kärde
esmamainimisest. Sealt hakkas
külaelupall veerema: kapsamaast
sai külaplats, kus on tegevust nii
lastele, noortele kui vanematele
inimestele: võrkpalliplats, mängulinnak, grillikoht ja peopaik,
puidust varjualused pinkide ja
laudadega ning seljatugedega pingid lõkkeplatsi ääres. Lisaks külaplatsile sai selts osa mõisapargist.
KIKi abiga on pargis lõigatud võsa
ning veetud ära ohtlikud puud ja
kännud. Talgute korras on parki
paigaldatud ajalugu tutvustav
infotahvel ning rajatud jaanituleplats, kus saab pühade järel ka
jõulukuuski põletada. Unistuseks
on rajada kettagolfirada ja lastele seiklusrada ning jalutajatele
ja tervisesportlastele pargiteed
istepinkidega.
2012. aastast tehakse koostööd Tooma külarahvaga. Kärde
aktiviste võib piltlikult nimetada
sillaehitajateks Tooma Linajärve
ja maailma vahele. Arvestades, et
järve läheduses on Endla matkarajad ja looduskeskus, on ujumissillast kasu matkajatele üle ilma.
Voldemar Ilvese ettepanekul ja
Taavi Tõntsi eestvedamisel tuli
mõte rajada Linajärvele avalikku
ujumiskohta uus sild koos lastebasseiniga. See sai võimalikuks
tänu inimeste, ettevõtete ning
Jõgeva valla toetusele. Millendi
sõnul olid lapsedki ettevõtmisesse
kaasatud, nii mõnigi andis isegi
oma jäätiseraha sillaehituseks.
„See on meie kõigi oma ning hoia-

Kärde rahumajake.
me sellel silma peal. Igal üritusel
ja tegevustes kaasatakse küla noori; ka neid, kes õpivad ja elavad
mujal. Traditsioonilised üritused
ja ühised tegemised hoiavad sidemed tugevatena eri põlvkondade
vahel,“ sõnas Millend.
Kogukonnale on üks aasta
tähtsamaid ettevõtmisi Kärde
killamängud. See on koht, kus
endised ja praegused ning naaberkülade elanikud saavad kokku
ning veedavad koos aega sportides
ja kultuuri nautides. Viimastel
killamängudel osales pea kakssada inimest, neist poolsada lapsed
ning nii mõnigi kärdekas tuli koju
kaugelt välismaaltki.
Külaseltsil oma ruume ei ole.
Koos on käidud nii Kärde baaris
kui naaberkülas Toomal looduskeskuse majas. Heaks võõrustajaks on ka oma küla mees Jüri
Ansberg. Tema naine Helju on
rajanud esindusliku pargi. Jüri
tellis pallimänguvärvad ning
lapsed saavad nende pargis palli
mängida.
Kärdekad on oma ajalugu
talletanud ka raamatutesse.
Näiteks on ilmunud kunagise
külaelaniku ja krooniku Miili
Millendi raamat „Kärde küla
talud 1921–2011“ ning Marve
ja Miili Millendi raamat „Kärde
mõisast Tooma Katsebaasini“.
2015. aasta sõbrapäevast alates pärjab külaselts kogukonna
silmapaistvamaid liikmeid Kärde
Kuldkivi tiitli ja auhinnaga. Jõgevamaa Liikumine Kodukant valis
Kärde küla 2016. aasta külaks.

Kui ei usuks, ei tasuks rabelda
Taasiseseisvunud Eestis läbi
viidud maareformi järel hakkasid
paljud värsked maaomanikud
talupidajaks. Nüüdseks on selle
tegevuse juurde jäänud vaid
visamad. Vaimastvere kandis on
talunikke siiski päris palju. Üks
neist on Pedja külas Kükkeri talus
tegutsev Urmas Jukkum.
Algul üritas ta talu pidada
palgatöö kõrvalt: ta oli Jõgeva
metsamajandis töökoja juhataja.
Et talupidamiseks rohkem aega
jääks, vahetas ta töö metsamajandis öökasvataja ameti vastu
Vägeva eriinternaatkoolis, siis aga
loobus palgatööst üldse. Kui paljud soliidsemas eas põllumehed
on hädas sellega, et järeltulijad
ei taha end põllumajandusega
siduda, siis Urmas Jukkum selle
üle kurta ei saa: tema poeg Ragnar
toimetab samuti Kükkeri talus. Isa
ja poeg ajavad küll ühte asja, aga
eri ettevõtlusvormis: isa on füüsilisest isikust ettevõtja, poeg on
käivitanud osaühingu Kükkeri Ait.
Tänavu oli talul põllumaad veel
520 hektarit, tuleval aastal aga
juba 640 hektarit, sest üks talupidamisest loobunud naaber annab
oma maa Jukkumitele kasutada.
Kükkeri põldudel kasvasid tänavu teravili ja raps, aga ka hernes
ja uba – neid tuleb kasvatada
keskkonnasõbraliku majandamise
kohustuse tõttu.
„Poeg kasvatab ka küüslauku,“
märkis Urmas Jukkum.

Mullune ja tänavune aasta olid
põllumehele rasked: möödunud
aastal põllud uppusid, tänavu
vaevlesid põua käes. Urmas Jukkumi sõnul oli viljasaak tänavu
pea poole võrra tavalisest väiksem.
„Aga tulev aasta saab kindlasti
olema hea vilja-aasta. Kui ma seda
ei usuks, siis ei tasuks rabeldagi,“
kinnitas Urmas Jukkum.
Nagu paljudel taludel, on ka
Kükkeri talul oma lugu. Urmas
Jukkumi vanavanaisa ostis selle
üle-eelmise sajandi lõpus. Vabadussõja järel tuli perekonda veel
üks talu: Jukkumi Vabadussõjas
võidelnud vanaisa sai selle sõjas
üles näidatud vapruse eest. Kahe
talu maad puutuvad nurkapidi
kokku. Ilmselt oleksid nii vanavanaisa kui ka vanaisa rahul, kui nad
näeksid, kuidas Urmas ja Ragnar
Kükkeril kahekesi rassivad.

TEKSTID JA FOTOD: MARGE TASUR JA RIINA MÄGI
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Eesti president tunnustas
Karina Kaareperet
Härjanurme Maarahva Seltsi
pikaajalisel eestvedajal Karina
Kaareperel jääb lõppevast aastat iseäranis pidulikuna meelde
detsembrikuu esimene päev, mil
ta Jõhvi kontserdimajas Eesti
Vabariigi presidendilt Kersti Kaljulaidilt Aasta Vabatahtliku 2018
aumärgi vastu võttis.
„Igati hingekosutav, kui sinu
tegemisi ka kodukandist kaugemal märkimisväärseks peetakse,“
oli esimene mõte, mis Karina
Kaareperel tekkis pärast kutse
saamist aasta vabatahtlike tunnustamisüritusele. Karina aimas,
et ettepanek tunnustamiseks tuli
Härjanurme Maarahva Seltsilt,
mille kokkuhoidvas peres üksteise väärtusi ja kordaminekuid
ikka märgatakse.
„Tunnustamisele oli kutsutud
eri valdkondade inimesi: politseinikke ja päästjaid, kes teinud
rohkem, kui ametikohustused
ette näevad, eakate tegevusterapeut ja spordiürituste korraldajad. Mõne sõna sain vestelda
ka presidendiga, kes soovitas
mul enam mitte varju hoida,
vaid oma tegemisi ikka hinnata ja neist rääkida. Nimelt oli
minu tutvustuses tekst, et kuigi
seltsi on ikka tunnustatud, olen
mina varju jäänud,“ ütles Karina
Kaarepere.
Paik, kus Karina Kaareperet
eriti sageli vabatahtlikuna toimetamas näeb, on Saduküla
rahvamaja. „Praegu töötavad
siin kolmapäeval lauluring ja
neljapäeval käsitööring,“ ütles
Karina Kaarepere. Kangasteljed
on rahvamajja toonud Saduküla
kandi tragid naised Anne Mägisoo, Anu Kõrve ja Marianne
Orgulas nii oma kodust kui ka
oma tuttavate käest ja nendel

Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid ja Karina
Kaarepere.
FOTO: PRESIDENDI KANTSELEI

käib kudumine aastaringselt.
Mõlema ringi tegevuses osaleb
Karina ka ise.
„Meie saalis saab mängida
võrkpalli ja indiacat. Sportmänge harrastavad ka mehed.
Mõnedki kokkusaamised, näiteks
reisimuljete vestmised ja kalendritähtpäevade tähistamised
saavad teoks raamatukoguhoidja
Inna Kübarsepa eestvedamisel ja
meie majas paiknevas raamatukogus,“ rääkis ta.
„Seltsielu alustasime kohe,
kui Eesti taasiseseisvumine seda
võimaldas. Kaasa hakati lööma
perekonniti. Mitmed toonased
lapsed on nüüd täiskasvanud ja
tegusad seltsi liikmed ja nende
lapsedki on nüüd kaasatud,“
sõnas Karina Kaarepere.
Karina Kaarepere tunneb heameelt selle üle, et Saduküla piirkonna neli küla on sulandumas
omavalitsuste liitmise järgsesse
Jõgeva valda. „Otsustajate ja
vastutajate ringkondades enam
väga ei üllatuta, kui Saduküla
rahvamajast kuuldakse,“ ütles
Karina. Saduküla kandi asju
ajavad Jõgeva vallas ka vallavolikogu liige Girt Kaarepere,
kes on Karina Kaarepere poeg,
ja vallavalitsuse liige Kalle Pint.
Mõlema kohta on piirkonna
inimestel vaid tänusõnu öelda.
Karina Kaarepere kergitas
katet ka Härjanurme Maarahva
Seltsi tuleva aasta kavatsustelt: „Hakkame kuduma Kursi
kihelkonna rahvarõivaseeliku
kuponge, mille hiljem ka seelikuks õmbleme. Tarviliku raha
taotlesime LEADER-programmist. Samuti korraldame projekti
raames tuleval aastal Saareväljal
ka traditsiooniks kujunenud Roosidepäeva, seekord juba viiendat
korda.“
Vabatahtliku töö nõuab palju
aega. „Vahel tuleb välja käia ka
oma raha, rääkimata telefoniarvete või sõidukulude ise kinni
maksmisest. Kõik laabub aga
seda paremini, mida jõudsamalt
mõtete elluviimisele kaasa aidatakse. Ning tundub, et aitajaid
jätkub nii Saduküla kogukonnas
kui ka kogu Eestis. Ma ei nimetaks seda isegi mitte vabatahtlikuks tööks, vaid see on minu üks
elamise viise, mis on mind nii
Härjanurme Maarahva Seltsis,
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuses kui ka Jõgevamaa
Koostöökoja juhatuses kokku viinud toredate inimestega. Oleme
koos läbi läinud „tulest, veest ja
vasktorudest“ ning nendega kohtumise üle tunnen alati rõõmu.
Kõik, mis ma olen andud, olen
mitmekordselt tagasi saanud!“
lõpetas aasta vabatahtlik 2018
Karina Kaarepere, kellel kogukonna rahva usaldus ja austus,
sest teatakse, et tubli eestvedaja
neid alt ei vea.
JAAN LUKAS
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Jõgeva vallas tegutsevad aasta
kodanikuühendus ja aasta küla
Mustvee kultuurikeskuses toimunud kodanikupäeva autasustamissündmus tõi Jõgeva valda
kaks head uudist. Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus
kuulutas Sadala Külade Seltsi
Jõgevamaa selle aasta parimaks
kodanikuühenduseks, Jõgevamaa Kodukandi Ühendus aga
Sadala külade piirkonna aasta
külaks. Jõgeva piirkonna parimaks kodanikuühenduseks valiti
tänavuse aasta tulemuste põhjal
Kuremaa Külade Selts.
Sadala Külade Seltsi nimel
käisid tunnustamissündmusel
auhindu vastu võtmas juhatuse esimees Pille Tutt ning
liikmed Marje Kütt, Vilja-Mari
Luhalaid ja Ludmilla Ofart.
Tänavustest sündmustest tõid
Sadalale suuremat tähelepanu
kõlakoja, lipuväljaku ja tulealtari
rajamine, rahvalik ühislaulmine,
tantsimine ja pillimängimine,
avatud külaväravate üritus, traditsioonilised Sadala külateatrite
päevad ja mitmed koolitused.
Üldrahvalikke sündmusi hakkas Sadala Külade Selts korraldama kohe pärast asutamist,
millest tuleval aastal möödub
viisteist aastat. Teoks said laulupäevad lastele, tantsu- ja peoõhtud, rahvakalendri tähtpäevade
tähistamine. Koolitusi alustati
arengukava koostamise õppimisest. Osaleti kogukonnateenuse
(väikeettevõtlus ja peolaudade
korraldamine) koolitusel. Teemakohane õppetöö sai teoks
koostöös liikumisega Kodukant
ja Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega ning praktika viidi läbi
Sadala rahvamajas.
„Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ja
Järvamaa kutsehariduskeskus aitasid täiskasvanud õppija nädalal
läbi viia koolitused, kus teemaks
fruktodisain, lauakatmine ja eri

Sadala Külade Seltsi juhatuse liikmed tunnustamisel koos Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimehe Liia Lusti ja Jõgeva abivallavanema Arvo Sakjasega. FOTO: Deivi Suiste
laadi toidulauad. Sadala Külade
Teatri näitetrupile ja teistele
selle valdkonna huvilistele on
korraldatud põnevaid õppetunde teatrikunsti teemadel.
Lastele toimuvad meisterdamise
ja käsitöö õpitoad. Segakoor
Sõbrahing ja tantsurühmad on
osalenud mentorkoolitustel ja
koos külade seltsiga valdkonna
põhiseid koolitusi korraldanud,“
rääkis Pille Tutt.
„Meie kogukonna sündmustel osalevad eri põlvkondade
inimesed piirkonna mitmest paigast: Sadala alevikust, Iraverest,
Kantkülast, Kodismaalt, Ookatkult, Reastverest ja Tuimõisast.
Toetajate ja abilistena löövad
kaasa põllumehed ja teistegi
valdkondade ettevõtjad Eckard
Klug, Luule Väin, Sulev ja Mikk
Tutt, Andres Meos, Ants Joala ja
Marko Nork,“ lausus Vilja-Mari
Luhalaid.
„Sadalat läbib ka tuleva-aasta-

Tutvuti Stockholmi vanalinnaga, sealhulgas parlamendi
hoonetega.
Meie kooli 2.–5. klassi õpilased
osalesid „Tähelepanu! Start!“
kiiruse ja osavuse teatevõistlustel. Esimene etapp toimus
9. novembril Põltsamaal, kus
lapsed saavutasid IV koha. Teine
etapp leidis aset 29. novembril
Tormas ja õpilased said tubli II
koha. Kahe etapi kokkuvõttes
tuli maakonnas III koht.
Aasta pimedaimasse kuus-

terviseliikumisele pühendatud
uuendusliku sarisündmuse „Kaks
teist korda ümber Kuremaa
järve“. Selle raames on praeguseks toimunud kaheksa matka
kõndides, suuskadega, jalgratastega jne. Kogukonnaga
suhtlemisel kasutab Kuremaa külaselts tegusalt sotsiaalmeediat.
Tugevnenud on koostöö teiste
ühenduste ja ettevõtjatega. Kuremaa külaseltsist olid tunnustust
vastu võtmas Reelika Kivimurd,
Raul Soodla ja Kaido Väljaots.
Kodanikupäeva tunnustamistseremoonia viisid läbi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse mittetulundusühingute
konsultant Kersti Kurvits ja
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimees Liia Lust.
Laureaate ja nominente Jõgeva
vallast õnnitles abivallavanem
Arvo Sakjas.
JAAN LUKAS

Siimusti algkooli lapsed käisid Robotexil
Siimusti lasteaed-algkooli
robootikaringi õpilased osalesid
1. detsembril planeedi suurimal
robootikafestivalil Robotex International 2018. Osalejaid oli 46
riigist, külastajaid käis Robotexil
üle 20 000.
Enne võistlusele minekut tuli
kokku panna kuni viieliikmeline
võistkond. Võistkonna ülesandeks oli välja mõelda oma
iduettevõte teemal “Meie esimene start-up”. Meie kooli esindas
kaks võistkonda: tüdrukute
tiim „Punased küünised“ (Marii
Amur, Kätlin Tiik, Anu Aas ja
koolis abilisena Greta Maria
Põlts) ning poiste tiim „RaSiRo“
(Ragnar Randjärv, Simo Kütt,
Romet Saksniit ja koolis abilisena
Marcus Schleigel).

Tüdrukud mõtlesid välja ja
ehitasid roboti nimega „Roboloom“, kes töötab loomaaedades
ja siseneb ohtlike ning suurte
kiskjate puuridesse, kui need
omavahel tülli on läinud. Inspiratsiooni said nad „Ringvaate“
saate uudisest, kus Indianapolise
loomaaias tappis emalõvi oma
kolme poja isa ja töötajatel ei
õnnestunud lõvisid õigel ajal
eraldada. „Roboloom“ siseneb
puuri, möirgab lõvi kombel, liigub edasi-tagasi, tõmbab tähelepanu endale ja hakkab mängima
keelpillimuusikat, sest teadlaste
arvates rahustab see kiskjaid.
Poisid mõtlesid välja ja ehitasid roboti „Terek“, kelle motoks
on „Viisakus on tarkus, järelikult
on ebaviisakus rumalus“. Ro-

Novembrikuu tegemised Vaimastvere koolis
Vaimastvere kooli perele oli
november teguderohke ja toimekas: sellesse kuusse mahtusid
nii juba traditsiooniks saanud
üritused nagu mardipäeva, kadripäeva ja isadepäeva tähistamine, kui ka mitut laadi võistlused
ja väljasõidud.
Novembri alguses koristasime
kooli ümbrusest mahakukkunud
lehed. Töötegemises osalesid
kõik kooli õpilased ja õpetajad.
2.–4. novembrini käisid 9. klassi
õpilased laevaga Stockholmis.

se juubelilaulupeo tule teekond
Jõgevamaal. Tule vastuvõtmise ja päevakohase rahvapeo
paigaks saavad kõlakoda ja
lipuväljak koos tulealtariga. Sadala ja Ookatku täistavad oma
esmamainimise 600. aastapäeva. Põhjalikud ettevalmistused
käivad Sadala Külade Seltsi
viieteistkümnenda aastapäeva
tähistamiseks. Oodata on mitmeid põnevaid ettevõtmisi,“
ütles Pille Tutt.
Sadala Külade Selts oli kodanikupäevale pühendatud tunnustamisel esitatud nominendiks
ka parima kodanikuühenduse
projekti (kõlakoda, lipuväljak
ja tulealtar) ja Jõgeva piirkonna
parima kodanikuühenduse aunimetuse saamiseks.
Jõgeva piirkonna parimaks
kodanikuühenduseks kuulutas
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Kuremaa külaseltsi,
kes lõppeval aastal korraldas

se mahtusid veel väljasõidud
Rakverre (seal vaatasime noorteetendust „Moraal“), Jõhvis
tegutsevasse Viru vanglasse
ning Põltsamaa Felixi tootmishoonesse.
16. novembril osalesid meie
õpilased HITSA Ida-Eesti piirkondlikul Jõgevamaa robootikapäeval. Õpilased võistlesid
„WeDo2“ köieveol ja kiirendusvõistlusel. Meie kool võitis
kiirendusvõistlusel I ja II koha!
29. novembril toimus Tallinnas

üleriigiline noortekonverents
„Lahe koolipäev“, mille selleaastane alateema oli „Aeg“.
Konverentsil oli teiste kõnelejate
seas ka Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid.
KAISI KRUUSTÜK

Vaimastvere kooli esindus HITSA Ida-Eesti piirkondlikul Jõgevamaa robootikapäeval.
FOTO: ERAKOGU

bot liigub koolis ringi ja võtab
hommikuti õpilased uksel vastu. Igaüks saab „Tereki“ käest
kaardi ühe viisaka käitumise
juhisega, mis on õpilase selle
päeva ülesanne. Muidugi on
„Terek“ ka lihtsalt lahe tegelane,
kes püüab tähelepanu endale
ega lase vahetundide ajal lastel
nutiseadmetes olla.
Võistluslaua alused meisterdas
meile Marii isa ja need osutusid
nii ülipopulaarseteks, et taheti
isegi ära osta või tellida.
Žürii hindas meeskonnatööd,
esinemisoskust ja ideed. Lisaks
mentorile andsid õpilased intervjuu ka Insplay esindajale ja päeva
juhile. Olime pidevalt pildis ja
saime kiita. Kõik võistlejad said
üritusel osalemise eest meeneid.

Päeva jooksul oli võimalik
tutvuda ka teiste parajasti käimas olevate võistlustega. Saime
vaadata joonejälgimise ning tüdrukute tuletõrjumise võistlust ja
paadirallit. Erinevates boksides
saime uurida roboteid, hologramme ja programmeeritud
rongide ja vaaterattaga legolinna.
Robotexilt lahkudes oli hea
meel õpilastelt kuulda, et neile
väga meeldis ja et nad soovivad
järgmisel aastal kindlasti taas
võistlustest osa võtta.
MERIKE PIKS,
Siimusti
lasteaed-algkooli
robootikaringi juhendaja
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Wabaduse teekond
100 aastat Vabadussõja pöördelahingutest

RAHVAMATK

“Siit saadik ja mitte enam!”
6. jaanuaril Jõgevamaal
Kell 10.30

Võidutule süütamine ja teele saatmine.
Kell 10.30
Tapiku Tapiku
EESTI VABARIIK

Wabaduse teekond

Kell 10.30 Matkal osalejate transpordi väljumine Sadukülast Aitu.

Võidutule
süütamine
ja teele
saatmine.
Kell
10.30
Soovijad saavad
jätta
matkamarsruudi
lõppu
Sadukülla
100auto
aastat
Vabadussõja
pöördelahingutest
ja Kaitseliidu
transpordiga
matkaväljumine
algusesse Aitu
sõita.
matkal
osalejate
transpordi
Sadukülast
Aitu.
SoovijadKellsaavad
auto
jätta
matkamarsruudi
lõppu
Võidutule
süütamine,
infotahvli
avamine
ja
11
rahvamatka
algus. Võidutuli
liigub
matkaga
Aiduja Kaitseliidu
Sadukülla
transpordiga
matka
algusesse
Saduküla poole. Matkatee pikkus 10 km.
Aitu sõita.

RAHVAMATK
Kell 13
Sadulküla

Võidutule jõudmine ja süütamine, matka lõpp.
Pirukad ja tee kuni kell 14.

“Siit saadik ja mitte enam!”

Kell 11 Aidu

Kell 13.30
Puurmani loss

Võidutule süütamine, mälestushetked.

6. jaanuaril Jõgevamaal

Võidutule süütamine, infotahvli avamine ja rahvamataka
algus.
Võidutuli
liigub matkaga
Saduküla
Võidutule
peatuspunktides
infostendide
avamine. poole.
Kell 10.30
Matkainfo
ja registreerimine
ulle.ottokar@poltsamaa.ee
Võidutule
süütamine
ja teele saatmine.
Matkatee
pikkus
10
km.
Tapiku
Kell 10.30 Matkal osalejate transpordi väljumine Sadukülast Aitu.

Kell
13 Saduküla
Soovijad saavad auto jätta matkamarsruudi lõppu Sadukülla

TASUTA!

www.EV100.ee
ja Kaitseliidu transpordiga matka algusesse Aitu sõita.

Võidutule jõudmineVõidutule
ja süütamine,
lõpp.
Pirukad
süütamine,matka
infotahvli
avamine
ja
Kell 11
ja tee kuni
Aidu kell 14. rahvamatka algus. Võidutuli liigub matkaga
Saduküla poole. Matkatee pikkus 10 km.

Võidutule
Kell 13.30 Puurmani
loss jõudmine ja süütamine, matka lõpp.
Kell 13
Sadulküla

Pirukad ja tee kuni kell 14.

Kell 13.30
Võidutule
süütamine,
mälestushetked.
Võidutule
süütamine, mälestushetked.
Puurmani loss

Võidutule
peatuspunktides infostendide avamine.
Võidutule peatuspunktides infostendide avamine.
Matkainfo
registreerimine
ulle.ottokar@poltsamaa.ee
Matkainfo ja
ja registreerimine
ulle.ottokar@poltsamaa.ee
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Jõgeva kultuurikeskuses
4. jaanuaril kell 19.00. Pilet 8 eurot

lk 7

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
27.12 kell 12

Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis

TEATER, MUUSIKA, KINO
20.12 		
Eeva Niinivaara mälestustund 			
		
(117. sünniaastapäev) Siimusti raamatukogus
21.12 kell 16
animafilm „Grinch“ 2D Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
		
perepilet 5 €.
21.12 kell 20
särtsakas peoõhtu Sadala rahvamajas. Pääse 		
		
ettetellimisel 6 €, samal õhtul 8 €.
24.12 		
küünalde süütamine kalmistutel. Buss väljub 		
		
Jõgeva kirikla (Aia 7) juurest kell 13 Laiuse
		
kalmistule ja kell 14.30 Siimusti kalmistule.
27.12 kell 12
perefilm „Eia jõulud Tondikakul“ Palamuse rahva		
majas. Pääse: 5 €, pensionärile ja õpilasele 4 €.
27.12 kell 19
kino „Õigus õnnele“ Palamuse rahvamajas.
		
Pääse: 5 €, pensionärile ja õpilasele 4 €.
28.12 kell 20
aastalõpupidu Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse saalis 18 €, galeriis 15 €, 			
		
samal päeval ostes 20/18 €.
29.12 kell 18
aastalõpupidu Kuremaa lossis. Piletid müügil
		
Kuremaa lossis: 15 €, alates 27.12 18 €.
		
Info: 502 7541.
29.12 kell 19
aastalõpupidu Vaimastvere koolimaja fuajees.
		
Pilet eelmüügis 7 €, kohapeal 10 €.
		
Info: Kalev 506 7321, eelmüük raamatukogus:
		
Maris 776 8595.
31.12 kella 14 „Sajaga edasi, Jõgeva!“
		
Jõgeva kultuurikeskuse ees
03.01.19 kell 17.30 koguperefilm „Eia jõulud Tondikakul“
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile
		
ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
03.01.19 kell 18 OLPG amatöörrühma etendus „Nukitsaneid“
		
Palamuse rahvamajas
04.01.19 kell 20 uusaasta klubiõhtu Kaarepere rahvamajas.
		
Esinevad: ansambel Epitsenter ja naisrühm
		
Sirtsuline. Pääse: 7 €.
04.01.19 kell 19 uusaastakontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Esineb Liis Lemsalu akustilise kavaga. Pääse: 8 €.
05.01.19 kell 17.15 Kärt Summataveti loeng „Märgid, vihjed,
		
tähendused meie ehteloomingus“
		
Betti Alveri muuseumis
06.01 kell 11
rahvamatk Vabadussõja rindejoonel
12.01.19 kell 13 Soomusrongi pidulik tervitamine Jõgeva vana
		
kaubalao juures
12.01.19
Taliharja trall Jõgeva kultuurikeskuse pargis
SPORT
22.12 kell 10
		
05.01–06.01.19
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Coop Jõgeva 40. kabeturniir Jõgeval Suur 14
III korrusel
Wolves Winter Cup 2019 saalijalgpalliturniir
Jõgeva spordikeskuses Virtus

KOOLID, LASTEAIAD
20.12 		
jõulupidu Kurista lasteaias Karukell
20.12 kell 10
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaia
		
Naerumummude rühma jõulupidu,
		
kell 15 Nipitiride rühma jõulupidu
20.12 kell 16
algklasside jõulukontsert Palamuse rahvamajas
21.12 kell 16
5.–12. klassi jõulukontsert Palamuse rahvamajas
21.12 		
Jõgeva aleviku lasteaia jõulupidu vanemas rühmas

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke
ja nende vanemaid

Diana Krutina
Amanda Otti
Ekke Karel
Marga		
Adeele Aliise
Anslan		
Isabel Kens
Rasmus
Remmelg
Nora Puusta

03.11.2018
23.10.2018
26.11.2018
26.11.2018
28.11.2018

30.11.2018
01.12.2018

Jõgeva vallavolikogu
ja vallavalitsus
õnnitlevad detsembrikuu
juubilare!
Arnold Leiten		
Maie Post		
Anne Seppa		
Aare Tallinn		
Toivo Toots		
Riina Leppik		
Malle Vilde		
Jaak Vaikmäe		
Silvi Paavel		
Heino Krull		
Ilmar Saag		
Enno Surva		
Mare Vaas		
Heino Ploomipuu
Leida Orupõld		
Evi Kuntu		
Leida Varblas		
Harri Kiis		
Harri Liis		
Agnes Mällo		
Erma Kervi		
Laine Vaikla		
Heino Mäesalu		

75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
90
95

Kaks isast pruunikat kahekuust kutsikat otsivad
endale uut kodu. Ema keskmist kasvu hea õuevalvur.
Info telefonidel: 776 3002; 5347 5738, Evi

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

NÄITUSED
KOGUDUSED
16., 25., 30.12 kell 13 teenistused Laiuse koguduses
24.12 kell 15
jõuluõhtu jumalateenistus Laiuse koguduses
06., 13., 20., 27.01.19 kell 13 teenistused Laiuse koguduses
16., 25., 30.12 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
24.12 kell 17
jõuluõhtu jumalateenistus Jõgeva koguduses
31.12 kell 16
vana-aastateenistus Jõgeva koguduses
06., 13., 20., 27.01.19 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
23.01.19 kell 18 kontsert Jõgeva kirikus.
		
Esinevad Risto Joost (kontratenor), Villu Vihermäe
		
(viola da gamba), Kristo Käo (teorb ja barokk		
kitarr) ja Ene Salumäe (orel). Pääse: 5 €.
22.12 kell 17
„Laulame üheskoos kaunimaid jõululaule“
		
Palamuse kirikus, esineb Palamuse laulustuudio
24.12 kell 17
püha jõuluõhtu jumalateenistus. Toimub
		
korjandus. Kaastegevad Oskar Lutsu Palamuse
		
gümnaasiumi õpilased, juhendaja Sirje Kiis.
25.12 kell 11
1. jõulupüha jumalateenistus Palamuse kirikus.
		
Toimub korjandus.
30.12 kell 11
jumalateenistus Palamuse kirikus
01.,07.01.2019 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus.
Palamuse kirikus viib teenistusi läbi hooldajaõpetaja Urmas Oras.
NB! Jumalateenistuste ja kontsertide ajal on kirik soe.
23.12 kell 11
advendiaja 4. pühapäeva jumalateenistus
		
EELK Torma Maarja koguduses
24.12 kell 14
jõuluõhtu jumalateenistus Torma koguduses.
		
Esinevad Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu
		
juhatusel ja segakoor Sõbrahing Mare Talve
		 juhatusel.
25.12 kell 11
1. jõulupüha jumalateenistus EELK Torma
		
Maarja koguduses
30.12 kell 11
jõuluaja 1. pühapäeva jumalateenistus EELK
		
Torma Maarja koguduses. Info: koguduse õpetaja
		
Mehis Pupart, tel. 5562 5116, 776 4369,
		 mehispupart11@gmail.com
31.12 kell 14
vana-aasta jumalateenistus Torma koguduses
23.12 kell 11
4. advendi jumalateenistus
		
Jõgeva baptistikoguduses
24.12. kell 16
püha jõuluõhtu jumalateenistus
		
Jõgeva baptistikoguduses
25.12 kell 11
1. jõulupüha jumalateenistus
		
Jõgeva baptistikoguduses

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

12.12–31.12
väljapanek jõuluteemalistest lasteraamatutest
		
Siimusti raamatukogus
12.12–31.12
väljapanek vanadest postkaartidest (kaardid
		
erakogust) Siimusti raamatukogus
01.–31.12
näitus „Esivanemate käsitöö“ Siimusti
		 raamatukogus
03.12–31.12 	
Tiina Sääliku fotonäitus „Ilusad hetked“ Jõgeva
		 kultuurikeskuses
29.11–08.01
Jõgeva kunstikooli õpilase Eliise Joosti isikunäitus
		
„Hingeloom“ Jõgeva spordihoone Virus fuajees
16.11–05.01.19 	 Kärt Summataveti graafikanäitus
		
Betti Alveri muuseumis
SEENIORID
28.12 kell 12
eakate klubi Härmalõng jõulupidu Kaarepere
		 rahvamajas
28.12. kell 11–13 Arukate Akadeemia “Jõulumõtisklus” Betti Alveri
		
muuseumis koos Margus Kase ja meeskvartetiga
		
(osavõtt eelnevalt registreerunutele)
04.01.19 kell 13.30 Arukate Akadeemia kohvikklubi “Mõnusalt
		
uude aastasse ehk kui on tahe, on ka tee“
		
restoranis Kosmos (kontakt Mai Treial, 		
		
vajalik eelnev registreerimine)
09.01.19 kell 10.30 Arukate Akadeemia loeng Jõgeva
		 kultuurikeskuses
10.01.19 kell 14 eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
		
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
		
(kontakt Ene Sööt)
11.01.19 kell 10 eakate näputööring koguneb taas pärast
		
jõulupuhkust, Jõgeva kultuurikeskuses
		
(kontakt Janne Vaabla)
26.01.19 kell 14.30 koolitus vanavanematele „Õnnelik vanavanem
		
– õnnelik lapselaps“. Jõgeva kultuurikeskuse
		 kammersaalis.
		
Osalustasuga ja eelregistreerimisega, kontakt ja
		
lisainfo Egelt Põhjala:
		 egelt@jogevakultuurikeskus.ee või 5816 1378
28.01 kell 10.30–11.30 eakate infotund ja vestlusring
		
Jõgeva kultuurikeskuses
30.01 kell 11–13 Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Galina Gertsjak
Alma Roos		
Hugo Kleemann
Rein Metjer		
Artur Kaschan		
Leili Läänemägi

18.11.1945–02.12.2018
29.01.1927–05.12.2018
07.02.1948–07.12.2018
28.01.1940–10.12.2018
19.07.1948–11.12.2018
03.06.1952–12.12.2018

