
Peaminister toetab!
toetust. Minevikust meenub kasvõi 
Jõgeva staadioni lugu, mis oleks 
võinud ilma meieta jääda ainult 
unistuseks. Või Jõgeva bussijaam, 
mille valmimise eest võitlesid 
nii meie parlamendiliikmed kui 
toonane Keskerakonna poolt juhitud 
majandusministeerium. Aga ei peagi 
minema nii kaugele minevikku - 
ilmselt ei saaks me hakata Jõgevale 
ehitama uut põhikooli, kui tänane 
haridus- ja teadusminister Mailis 
Reps poleks langetanud meile 
sobilikku otsust. Järgmistel aastatel 
ehitame valmis Jõgeva Põhikooli, 
aga küllap lahendame ka Palamuse 
lasteaia ehitamisel ja finantseerimisel 
tekkinud probleemid, milles tänased 

MEIE TEEME!

Tegelikult ei toeta peaminister 
ainult mind, vaid kogu meie vali-
misnimekirja.Veel enam - ta toetab 
Jõgeva linna ja uut tekkivat Jõgeva 
valda.
Jüri Ratas on nagu kogu Keskerakond 
pühendanud alati palju tähelepanu 
regionaalsetele probleemidele ja 
maaelu arengule. Meenub, kui 
2013. aastal Jõgeva linnavalitsuse 
moodustasime, siis juba järgmisel 
päeval oli Jüri Ratas, toonane 
Riigikogu aseesimees Jõgeval külas 
ja julgustas meid edasi minema.
Keskerakond on alati Jõgevat 
toetanud ja ka see on üks põhjus, 
miks me nii Jõgeva linnas kui Jõgeva 
vallas tugevatel positsioonidel 

seisame. Edaspidi laieneb see toetus 
nii Palamusele kui Kaareperele, 
Tormale ja Sadalale, Sadukülale ja 
Kaavele - kogu uuele Jõgeva vallale.
Peaministri ja kogu valitsuse toetus 
on loomulikult väga oluline ja vajalik, 
kuid eelkõige sõltub edu siiski enda 
tegudest. Meie valimisnimekiri, 
mida tänases ajalehes esitleme, on 
väga tugev ja võimeline palju ära 
tegema. Meie seas on Olavi Annuk, 
kelle jõupingutuste abil moodustati 
taasiseseisvumisel tänane Jõgeva 
vald. Mai Treial, Enn Kurg, Urmas 
Astel, Arvo Sakjas ja mina juhime 
või oleme varem juhtinud erinevaid 
omavalitsusi. Üle kahekümne kandi-
daadi on erinevatel aegadel valitud 

teie poolt volikogudesse. Samas on 
meil inimesi, kellel täna puudub 
omavalitsustöö kogemus, kuid kes on 
võimelised pälvima rahva usalduse 
ja suudavad edukalt uue Jõgeva 
valla volikogus töötada. Kellele ei 
meeldi erakondlikud nimekirjad, 
võin öelda, et ligi kolmandik 
meie valimisnimekirja liikmetest 
ei kuulu Eesti Keskerakonda, 
kuid jagavad samu väärtusi, mis 
keskerakondlasedki. Eelkõige on 
selleks väärika ja tugeva keskklassi 
põlistumine, hoolitsus iga inimese 
eest.
Keskerakonna juhtkond on alati 
meid toetanud ja usaldanud. Mida 
me oleme kavandanud, on leidnud 

erinevate omavalitsuste juhid ei 
suuda kokkuleppele jõuda. Palamuse 
ilma lasteaiata ei jää ja küllap jätkub 
investeeringuid ka Tormasse ja 
tänasesse Jõgeva valda - kogu uude 
Jõgeva valda.
Nende inimestega, kellest on tänases 
lehes juttu võib mägesid liigutada. 
Hea, et peaminister ja Eesti valitsus 
meid toetab. Hea, et me ise üksteist 
toetame. Kõige tähtsam on see, kui 
teie kõik meid toetate. 
Head valijad, tehke hea valik!
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Eestis 

Meie riik on inimeste 
jaoks

jüri ratas
Eesti Keskerakonna esimees

Keskerakond on asutamisest 
saati olnud Eesti poliitikas see 
erakond, kes on ühiskonda 
ja inimesi ühendanud ning 
pakkunud ideid, mis Eesti elu 
edasi viivad. Meie teod ja 
algatused toovad kasu kõigile 
ühiskonna liikmetele. Selle 
nimel pingutame ka edaspidi. 
Erakonna kohalike valimiste 
programm võtab selle ilusti 
kokku: meie eesmärk on 
tasakaalus, tõhus ja avatud 
Eesti, kus riik on inimese 
jaoks ja toimib inimese heaks. 
Oleme riigis lühikese aja 
jooksul selle nimel palju ära 
teinud.

Eelmise aasta sügisest juhib Keskerakond meie riigi valitsust. Selle 
aja jooksul oleme ellu viinud või algatanud viis olulist reformi, 
millest on kasu kõigile Eesti inimestele. Nii on koalitsioonis 
otsustatud tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni, mis 
aitab madalat ja keskmist palka teenivaid inimesi, jättes neile 
igal kuul kätte kuni 64 lisaeurot. Viime läbi pensionireformi, et 
inimest hinnataks vanaduspõlves tema töötatud aastate, mitte 
ametiga kaasnenud palganumbri järgi. Pöörame tähelepanu 
regionaalarengule, et kõikjal Eestis oleks võimalus luua pere ja 
kasvatada lapsi. Sisu on saanud haldusreform ning suurendame 
kohalike omavalitsuste tulubaasi. Lahendasime kriisi tervishoius, 
et inimesed saaksid kiiremini arstile. Eesti põllumees ja Eesti toit 
on taas au sees. 

Sügisesed valimised on peagi käes ja seega saavad kohaliku elu 
küsimused üha enam tähelepanu. Nii on see kindlasti ka Jõgeva 
vallas. Eesti elu edendamiseks ning inimeste igapäevamurede 
lahendamiseks on vaja mitmeid asju. Selleks peavad olema 
head kandidaadid, tugevad ja kogenud taustajõud ning muidugi 
sisukas programm. Keskerakonnal on need selgelt olemas ning 
me plaanime oma lubadused teoks teha. Lähme ka seekord 
valimistele, et küsida valijatelt tugevat toetust ja õigustada nende 
usaldust.

Me usume, et riik peab kohalikke omavalitsusi toetama, sest 
just need on inimeste lähim võim. Seepärast suurendame oma-
valitsuste tulubaasi, toetame omavalitsusliite ning investeerime 
kohaliku elu arengusse. Meie inimestel peab olema igal pool 
hea elada – nii suurtes linnades kui väikestes külades, nii saartel 
kui mandril, nii väikevallas kui kesklinnas. Just need on kesksed 
küsimused, mida oma programmi koostades silmas pidasime.

Lõpetuseks luban, et meie meeskond töötab enne ja pärast 
valimispäeva hommikust õhtuni, kuust kuusse ja aastast aastasse, 
et kõik oma lubadused päriselt teoks teha. Teisiti käitumist ei saa 
poliitikas ja kohaliku elu arendamisel endale lubada.

Eesti Vabariigi peaminister 
ja Keskerakonna esimees 

jüri ratas 
kohtub rahvaga 

19. septembril kell 15.00
Jõgeva Kultuurimajas

Kõik on oodatud!

Kohalike omavalitsuste ehk valdade 
ajalugu Eestis algab XIX sajandi tei-
sest poolest.   1866. aastal hakkas 
kehtima ametlik vallaseadus. Elan-
ikkonna tegemiste koordineerim-
iseks ja maaelu korraldamiseks oli vaja 
kindlaid  reegleid. Seda nii kohaliku 
majanduse korraldamise ja vallamak-
sude määramise kui ka vallaamet-
nike ja vallavanema üle kohtuliku 
järelvalve teostamise osas. Toona oli 
nõudeks, et valla territooriumil pidi 
elama vähemalt 200 meeskodanikku.  
Täna nõutakse vähemalt 5000 elani-
ku olemasolu. 1870. aastal oli Eesti 
aladel 1100 valda. 1921. aastaks oli 
see arv kahanenud poole võrra. Valla 
kohustuste osas on olnud pidevalt 
muutusi. 1937. a oli valla kohustuste 
hulgas  maksude kogumine, koolide, 
teede, arstiabi, riigikaitse ja tuletõrje 
eest hoolitsemine ning heakorra ja 
avaliku korra tagamine ja muid ko-
hustusi ka peale. Tänane kohalik 
omavalitsus on tolleaegsest loetelust 
mitmest olulisest kohustusest ilma 
jäetud. Kas läbiviidav reform midagi 
taastab, pole õrna aimugi! Selgust 
tulevaste suurvaldade kohustuste ja 

ülesannete osas pole veel ei meil ega 
vist riigilgi.

Olukordi siis ja täna ei saa üks-ühe-
selt võrrelda, sest täna elab ena-
mus  elanikkonnast linnades. Võr-
reldamatud on tolleaegsed olme- ja 
töötingimused.   Kuid ühte põhitõde 
1930-ndatest kuni 1990-ndate aas-
tateni ei tohi siiski unustada. See 
on - vald peab olema nii suur, et 
suudab lahedalt täita temale pan-
dud ülesandeid. Seega täna peab 
selgus olema kohaliku omavalitsuse 
ülesannete ja kohustuste üle, kuid 
mida pole seda pole. Tänane olukord 
kohalike omavalitsuste reformi-
misel meenutab minule tuttavlikku 
olukorda valdade taastamise ajast 
taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. 
Siis ka taheti kiiresti külanõukogu-
dest vallad moodustada.  Polnud 
seadusi, aga vabariigis tegutsesid 
juba mitmel tasandil niinimetatud 
komisjonid, kes omasid   õigust ühe 
või teise külanõukogu poolt vastu 
võetud vallapõhimääruse ja kohus-
tusliku arengukava olemasolu kor-
ral lubada vabariigi valitsusel   kin-
nitada neile  valla staatuse andmine.  
Kasutasin juhust ja seadusetust ning  
tollaste tublide  rahvasaadikute ühi-
sel nõusolekul, peale Jõgeva valla 
põhimääruse ühehäälset vastuvõt-
mist, kehtestasime kohe selle ja lõime  
Jõgeva valla.  Tekkis ju narr olukord: 
külanõukogul lubati vastu võtta valla 
põhimäärus, kuid ei tohtinud   ilma 
Eesti Vabariigi Valitsuse loata seda 
kehtestada ehk vallana tegutsema 
hakata!  Oi, kus siis läks madinaks, kui 
asja nõnda ära tegime. Ei tähendanud 
ka see, et tegu oli vallarahva ametlike 
esindajate ühise tahtega.
Pool aastat tegutsesime olukorras, 
kus kasutusel olid vallale omane 
atribuutika,   seahulgas   ennesõja-

aegne riigivapiga vallapitsat, kuid   
kõrgematest riigiasutustest nii mit-
medki ikka saatsid ametikirju Jõgeva 
Küla RSN Täitevkomiteele...

Ma tahan sellega teile, tulevase 
uue  Jõgeva valla  elanikud öelda ai-
nult üht:   säilitagem kaine mõistus 
ja ühtehoidmise tahe seekordsetel 
kohalikel valimistel.   Uskuge, minu 
kogemus näitab, et uue, kuid paljude 
tundmatute tahkudega asja  loomine 
vajab asjalikku poolt- ja vastuargu-
mentide vaagimist nii omaperekesk-
selt kui oma mõttekaaslaste ringis. 
Kui  tulevase valla   põhijõud - 27 
volinikku, koosnevad asja tundvatest 
ja teile usaldusväärsetest inimestest, 
kes teile pärast valimist selga mitte 
ei pööra,  siis pole vaja karta, et val-
laasju ilma teieta ajama hakatakse. 
Täna on kahjuks vallaasjade ajamine 
ainult ametnike teha. Volikogud on 
jäänud kõrvalseisja ossa ja tegelevad 
pigem omavahelise nääklemisega. 
Otsus tulla tagasi kohalikku poliiti-
kasse ei tulnud minul mitte kergelt. 
Oma kogemuste ja teadmiste pa-
gasiga   suudan kindlasti nii pingeid 
maandada  kui  ka asju lahti mõtesta-
da.  Äraelatud aastaid minul jagub ja 
kannatlikkust ning tervist pealekau-
ba ka.
Täna, homme ja isegi ülehomme on 
meil veel suur segaduste aeg. Usun, 
et nelja aastaga suudavad tegusad, 
valdava osa valijate poolt volitatud 
saadikud siiski   uue Jõgeva valla  õi-
gesse rütmi viia.  See ju on, head valla 
elanikud Torma, Palamuse ja Sadu-
küla   kandist ning Jõgeva linnast 
ja  Jõgeva valla küladest, teie suurim 
soov. On ju nii, kas pole!

Olavi Annuk oli taasiseseisvunud Ees-
ti Vabariigi Jõgeva valla esimene val-
lavanem
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Saatuse tahtel olen seotud kõigi viie 
piirkonnaga, mis ühinevad tule-
vaseks Jõgeva vallaks. Sündsin Sa-
dalas, kus lõpetasin põhikooli. Prae-
gu külastan regulaarselt kodukandi 
kultuurisündmusi. Kuulun Torma 
valla pereuurijate seltsi. Kahekümne 
kaheksast aastast pedagoogi tööst 
möödusid kakskümmend kolm Luua 
Algkooli direktorina. Luual asub tä-
naseni mu kodu. Olen tegev MTÜ-s 
Luua Külaselts. Mind on valitud 
Palamuse vallavolikogusse. 
Teist aastat olen Jõgeva vallas asuva 
Siimusti lastekodu direktor. Ühel 
või teisel põhjusel on pidevalt as-
jaajamist tänasesse Jõgeva linna, 
tulevasse vallakeskusesse.
Kandideerides Jõgeva vallavoliko-
gusse on mulle iseäranis lähedased 

iMbi ivaSk 287: klaas piima ja 
hommikupuder koolipäeva alustuseks 

laste ja noortega seonduvad teemad. 
Koolides ja lasteaedades peab olema 
nii sise- kui ka välismiljöös kaas-
aegne õpi-mängu- ja töökeskkond 
lasteaia ja koolilastele, õpetajatele, 
igale töötajale. 
Kooliõpilase päeva alguse energiaal-
likaks olgu hommikupuder ja klaas 
piima. Lasteaiasöök olgu tasuta igale 
valla lapsele. Kahjuks on meil lapsi, 
kes ei saa koolis või lasteaias kes-
kenduda mängimisele, õppimisele, 
sest kodusest söögist-joogist napib 
normaalseks kõhutäiteks.

Pered, lasteaiad ja koolid vajavad 
tugiteenuseid  toetamaks laste iga- 

külgset arengut. Koolis töötades ja 
praegu nn vanema rollis lastekodus 
Metsatareke näen, et nii peredel kui 
ka õpetajatel on puudu abilistest, 
kes aitaksid tegeleda eriliste lastega. 
Laste arenguprotsessi tuleb kaasata 
rohkem psühholooge, eripedagooge, 
terapeute, perenõustajaid jne.

Mulle on olulised ausus ja meeskon-
natöö. Püüan igas hetkes positiivset 
leida. Energiat, mida tulevikus läheb 
usutavasti vaja rohkemgi, ammutan 
hobidest: laulmisest Palamuse valla 
segakooris „Kuus õuna”,  teatrikü-
lastustest, reisimisest, lugemisest, 
käsitööst.



Olen pärit Valgamaalt, kuid suurema 
osa elust on minu kodu Jõgevamaal. 
Siin olen loonud pere ja kasvatanud 
suureks kaks last,  tänaseks olen ka 
vanaema 4 lapselapsele.  

Hariduselt olen  jurist.  Ma pole 
kunagi suutnud jääda vaid numbrite 
ja paberite vahele. Minu teekond on 
sidunud hariduse ja töö inimestega 
tervikuks, mis on mind alati ins-
pireerinud.
Minu ametid on olnud seotud vä-
ga paljude inimeste pealtnäha ehk 
lihtsate, tegelikult keeruliste prob-
leemidega. Olen püüdnud neile 
lahendust leida, olgu siis ükskõik 
millist ametit pidades - Jõgeva 

Mai treial 247: Olen alati inimeste keskel ja minu 
töö on seotud inimestega

Kommunaalettevõtete Kombinaadis, 
Kohaliku Tööstuse ja Kommunaal-
elukondlike Ettevõte Ametiühingu 
Rajoonikomitees, Jõgeva Maava-
litsuses, Jõgeva linnavolikogus või 
Riigikogus. 
Oluline on kogu aeg hoida rahvaga 
kontakti, olgu selleks siis korral-
datud kohtumised või lihtsalt osata 
kuulata, mis kaaslasel südamel. Just 
selliselt olen saanud õigusloomes 
langetada õigeid, inimestele olulisi 
otsuseid.
Riigikogu neljas koosseisus (1995-
2011) olen saanud võimaluse tööta-
da sotsiaalvaldkonna arendamise ja 
piirkondliku argengu küsimustega.
Täna tagasi vaadates tunnen hea-
meelt, et nelja aasta pikkune töö  
Rii-gikogu sotsiaalkomisjoni juhina 
on tänaseks leidnud edasi arenduse. 
Kui toona võitlesime komisjonis 
alampalga tulumaksust vabastamise 
eest, siis nüüd see nii hakkabki ole-
ma. Täna tagasi vaadates tunnen 
heameelt, et oleme suutnud Eesti-
maal   ja Jõgeva linnas sotsiaalkind-
lustuse ja muude sotsiaalküsimuste 
vallas  astuda reaalseid samme ini-
meste parema toimetuleku heaks. 
See töö on nõudnud pühendumist, 
oskust suhelda, ausust ja sallivust. 
Pean oluliseks, et lapse sünnitoetuse 

määr Jõgeval on tänaseks 592 eurot, 
esimest korda koolimineva lapse 
toetus tõusis 150 eurolt 254 eurole ja 
matusetoetus 100 eurolt 169 eurole. 
Need on olnud vältimatud sammud, 
mis on vajalikud meie kogukonna 
kindlustunde  loomiseks. 
Minult on palju küsitud, kas jätkan 
veel suures poliitikas. Tunnen, et 

nüüd soovin jääda koju Jõgevamaale. 
Meie peres kasvab eelmisest aastast 
uus liige, kes vajab igapävaselt palju  
tähelepanu ja hoolt. Seeba on mops. 
Minu elu keerlebki lastelaste ja uue 
väikese pereliikme ümber.  

Kuid ma armastan Jõgevamaad ja 
soovin edaspidi just siin rakendada 
oma kogemusi, mis saadud kuue-

teistkümne aasta pikkusel tööl Rii-
gikogus ja sotsiaalkomisjoni juhti-
misel. Avaldan tänu oma senistele 
valijatele ning kinnitan, et jätkan 
siin Jõgevamaal poliitikat, kus eel-
arve loomisel nähakse numbrite taga 
enam meie inimest. Meie koostööst 
ja enesekindlusest oleneb väga palju. 

Praegune Jõgeva vald ja tulevane 
suurvald on imeliste looduskaunite 
paikadega ja põneva ajalooga ter-
ritoriaalne üksus Eestimaal. Igas 
väikeses külakeses on midagi huvi-
tavat endalegi avastamiseks ja küla-
listele rääkimiseks. Metsad, niidud, 
aasad ja avarad põllusiilud ning 
veesilmad - kaunis vooremaastik. 
Põhja poolt tulles imetleme Endla 
looduskaitseala rabasid ja järvi, 
olulise ajaloolise tähendusega Kärde 
rahumajakest. Huvitavad kultuuri- ja 
spordiinimeste lood Jõgeva linnas. 
Laiuse oma loodus- ja kultuurilu-
gudega, vanad lossivaremed kui 
jälg Karl XII sõjakäikudest, Kure-
maa loss, Jaan Poska sünnipaik, 
Kassi-nurme. Oskar Lutsuga seotud 
paigad Palamusel - ehe Paunvere, 
Carl Ro-bert Jakobsoni algatused 
Tormas.Jõgeva alevik kui sordiare-
tajate kants. Jõgeva vald – see on 

meie kodu, tublid töökad kodanikud, 
praegused  õppurid ja vanaduspäevi 
veetvad memmed-taadid. Loodan 
kogu südamest, et tulevases suur-
vallas säilib iga elaniku kodutunne, 
areneksid ettevõtluskohad, toimiks 
koostöö ja hea tahe.  
Mu sünnikodu on Jõgeva vallas 
Kurista külas, praegu elan juba tosin 
aastat  Vana-Jõgeva külas. Ettevõt-
jana graniidi- ja ehitusvaldkonnaga 
tegeledes on päevad piisavalt sisus-
tatud. Soov elu koduvallas igakülg-
selt  paremaks muuta ajendab mind 
kaasa lööma kodukandi elu eden-
damises. Olen teistkordselt Jõgeva 
vallavolikogus. Praeguses koos-
seisus kultuurikomisjoni juhtimine 
ja  majanduskomisjoni aseesimees. 
Lisaks olen Kuremaa ENVEKO 
aktsiaseltsis nõukogu esimees, siht-
asutuses Kuremaa Turismi ja Aren-
duskeskus ning Kuremaa Ujula nõu-
kogu  liige. 
Hindan väga meie kultuuripärandiga 
seonduvaid kohti ja lugusid. Suu-
repärane Vooremaa pärl Kuremaa 
oma lossi, pargi, ujula ja tuulikuga. 
Algatasin idee korraldada Kuremaal 
Jõgeva valla aastapäevi. Olen olnud 
selle sündmuse üks korraldajaid. 
Koos kogukonna elu eestvedajate 
ja sõpradega korrastasime vanas 
hoones Kuremaal ruumid restau-
reerimiskojaks, mis edukalt tegut-
seb. Toetan jätkuvalt külaliikumise 
edendajaid ja kohalikke algatusi, 
osalen projektides.
Nii on koos Vana-Jõgeva külaelani-
kega külapäevi korraldatud.
Kuremaa lossis on  väljapanek, kus 
minu poolt raamitud Olev Soan-

si  graafilised lehed, mis on Eestis 
üks  täiuslikumaid eraisku kogusid. 
Huvitun vanavarast ja selle korda  
tegemisest.
 
Mu  lemmikspordialad on korvpall 
ja jalgpall. Käin vaatamas ka teiste 
spordialade võistlusi ja vastavalt 
võimalustele toetan korraldajaid ja 
spordiklubisid. On rõõm teada, et nii 
praeguses kui tulevases suurvallas 
on  rohkesti võimalusi külaspordiks.
Hobiks on  bridź, petanque, sulgpall.
Osalen Jõgeva valla Ettevõtjate Lii-
du tegemistes. Loodetavasti tulevi-
kus astub selle ühenduse liikmeks 
ettevõtlikke inimesi kõigist tänastest 
omavalitsustest, mis moodustavad 
tulevase Jõgeva valla. Tore, et val-
dadel on sõprussidemed mitmete 
teiste riikidega, et arendada koos-
tööd erinevatelt elualadelt, tugev-
dada ärisidemeid  ja luua uusi. Kind-
lasti annab omavalitsuste ühinemine 
uusi mõtteid välissuhete mitmekülg-
semaks arendamiseks.
Mulle meeldib suhelda inimestega 
erinevatest põlvkondadest, kuu-
lata nende lugusid ja  nõuandeid. 
Iseäranis teretulnud on targad mõtted 
endast vanematelt ja kogenumatelt.
Jõgeva valla eduka toimimise alu-
seks on tõhus koostöö, aktiivne suh-
tlemine, õppimine kõikide paikade 
väärtustest ja kordaminekustest, vas-
tastikune austus ja usaldus. 

Oma valla inimeste heaks - Sinu ja 
valla probleemide vahendaja ning 
lahendaja. Õnne ja rõõmu ning edu 
kõikidele vallakodanikele!

Marek SakSing 248: Oma valla inimeste heaks
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Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerijad lähevad valimistele 
kindla sooviga otsustada ja vastutada Jõgeva valla elukorralduse 
parandamise eest ja teha omavalitsustevahelist võrdväärset 
ühishuvidele rajanevat koostööd. Meie eesmärk on eluterve, 
haritud ja jõukas Jõgeva vald.

1. Taotleme Jõgeva Maavalitsuse hoone baasil riigimaja rajamist 
Jõgevale inimestele oluliste riiklike teenuste osutamiseks

2. Suurendame e-keskkonnas osutatavate avalike teenuste 
mahtu ja parandame nende kvaliteeti

3. Anname vallaelanikele laiema võimaluse osaleda kõigi 
oluliste küsimuste arutamisel ja otsustamisel

tranSPort ja teeD jÕgeva vallaS
1. Loome tasuta ühistranspordiliini uue Jõgeva valla piirides, 

arendame välja marsruuttakso teenuse 

2. Võtame eesmärgiks uue Jõgeva valla teede muutmise 
tolmuvabaks. Teetolm ei tohi kanduda majapidamistele

3. Tagame, et kõik uue Jõgeva valla teed oleksid läbitavad nii 
talvisel lumeperioodil kui sügis-kevadisel vihmade perioodil

4. Rajame kergliiklusteid ja ühendame need omavahel 
ühtseks süsteemiks. Tagame olemasolevate kergliiklusteede 
kvaliteetse hoolduse

MajanDuS ÜHiSkonna teeniStuSSe
1. Viime lõpuni vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise 

uue Jõgeva valla piirides, toetame hajaasustusega 
maapiirkondades elutingimuste parandamise programmi 
(vesi, kanalisatsioon, teed ja elektrivõrgud)

2. Loome ühise ja tugeva kommunaalettevõtte pakkumaks 
vallaelanikele kvaliteetset teenust

3. Arendame valla elamumajandust ja rajame üürikorterid, 
toetamaks noorte perede ja vajalike spetsialistide asumist 
elama uude Jõgeva valda, samuti pakkumaks eakamatele 
inimestele jõukohast eluaset

4. Toetame mahajäetud ja varemes hoonete lammutamist ning 
nende ümbruse heakorrastamist

5. Toetame ettevõtlust messidel ja ettevõtjate ümarlaua 
kaudu. Tunnustame iga-aastaselt uue valla parimaid 
ettevõtjaid

6. Loome ettevõtlusnõuniku ametikoha vallavalitsuse juures

HariDuS – tÕHuSaiMa arengu aluS
1. Me ei lõhu valla haridussüsteemi, vaid muudame uue 

Jõgeva valla koolid kaasaegse õpikäsitlusega koolideks

2. Peame vajalikuks lasteaedade olemasolu kodukoha 
läheduses

3. Tagame tasuta lasteaiasöögi kõigile valla lastele

4. Hommikupuder ja klaas piima igale koolilapsele päeva 
energiarikkaks alustamiseks

5. Tagame võõrkeeleõppe juba lasteaias

6. Tagame ööpäevase ja nädalavahetuse rühma lasteaialastele, 
kelle emad-isad töötavad graafiku alusel

7. Õppivatele lastele valla poolt tasuta sõiduõpe ja 
juhieksamid

8. Loome täiendavad tingimused huvialade õppimiseks 
ja kutsehariduse omandamiseks kõrvuti üldhariduse 
omandamisega

9. Valla stipendiumid edukamatele gümnaasiumiõpilastele, 
kutsehariduse õpilastele ja üliõpilastele

10. Anname kooli kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele, 
konkurssidel, olümpiaadidel auhinnalisi kohti saanud 
õpilastele ja kollektiividele ning nende õpetajatele ja 
juhendajatele edukuse preemia

11. Loome uue Jõgeva valla Aasta Õpetaja preemia 5000 eurot

12. Valla parima klassi preemiaks 10 000 eurot

13. Õpimotivatsiooni tõstmiseks võimaldame igale edukale 5. – 
9. klassi õpilasele ühe kodusõppe päeva nädalas

14. Tõstame lasteaiaõpetaja töötasu kooliõpetaja töötasuni

15. Kaasajastame kõik valla 9 noortekeskust

kultuur on Meie Mälu ja viSiitkaart
1. Tõmbame käima ja ühendame laste- ja noortespordi Kuremaa Spordikooli alla

2. Toetame suurvõistluste korraldamist uues Jõgeva vallas

3. Renoveerime koolide staadionid ja mänguväljakud

4. Käivitame uue Jõgeva valla suve- ja talimängud spordis

5. Suurendame vahendeid omanäoliste kultuurikoosluste elujõu säilitamiseks. 
Jätkame Eesti üldlaulupidude ja rahvatantsupidude traditsiooni uue Jõgeva valla 
ühise laulu- ja tantsupeoga

6. Käivitame programmi – Kuremaa –J õgeva valla suvepealinn, Palamuse – Jõgeva 
valla sügispealinn, Jõgeva – Jõgeva valla talvepealinn ja Torma – Jõgeva valla 
kevadpealinn

7. Kuremaa järve äärde korralik kuursaal – arendame Kuremaa järve ümbruse 
pilkuköitvaks supelus- ja turismipiirkonnaks

8. Theodor Lutsu filmipäevadest kasvagu välja Theodor Lutsu mustvalgete ja 
retrofilmide festival

9. Võtame aktiivselt kasutusele Jõgeva Kultuurimaja välilava

10. Uuele Jõgeva vallale konkursi korras valitav oma bänd, keda toetame nii vaimselt 
kui materiaalselt

11. Piiri tänava koolimajast saagu kodanikualgatuse keskus – eakamate päevakeskus, 
nooremate õhtukeskus, kunsti-,laulu- ja tantsuühingute kodu

12. Valla raamatukogud kodanikualgatuste ja külaliikumiste keskusteks. Kaasajastame 
kõik valla raamatukogud

13. Igale uuele sündinud vallakodanikule hõbelusikas

14. Heakorrakonkursi ja jõulukaunistuste konkursi läbiviimine 

15. Ehitame koostöös koguduste ja kalmistutega kaasaegse nekropoli

16. Ühendame Kuremaa külalistemaja ujulaga

17. Uue valla elanikele tasuta transport ujulasse 1 kord nädalas. Tasuta Kuremaa ujula 
kasutamise aeg erivajadustega vallakodanikele

18. Rajame uusi ning kaasajastame vanu mänguväljakuid uue Jõgeva valla asumites

19. Toetame uue Jõgeva valla kirikuid

Olen koolijuhina seisnud kooli ees 
1. septembril juba 32 korda. Mäle-
tan, kui aastaid tagasi alustasin, olin 
siis 26 aastane ja kõik oli hoopis 
teistsugune. Täna on Vaimastveres 
uhke ja ilus koolimaja, hästi hoolda-
tud ja kena pargi sees. Meil on 24 
kohaline õpilaskodu, lasteaed ja 
kool. Koolis õpivad koos kohali-
kud lapsed, lapsed pagulasperedest, 
õpilaskodus elavad lapsed ja lasteaia 
lapsed. Meil on ka korralik spordi-
saal ja kaasaegne kunstmurukat-
tega ning valgustusega, maakonna 

esimene jalgpallistaadion. See kõik 
on saavutatud tõsise töö ja vaevaga, 
koostöös paljude inimestega, kes on 
pidanud tähtsaks haridust ja haritust.
Meie kool on koht, kuhu lapsed ta-
havad tulla ja kust on võimalik saada 
haridus, millele võib kogu elu toe-
tuda.  Ometi  tuleb  ette  olukordi,  
kus see, mis on täiesti loomulik ja 
iseenesest mõistetav, on saavutatav  
väga  keeruliselt ja raskesti.
Võib öelda, et enamus  õpilasi hoiab 
oma väikest kodukooli, on õnneli-
kud ja teavad täpselt, mida vajavad 
ja kuhupoole püüdlevad.

Kaasaegne elu püstitab koolidele 
aina uusi ja uusi nõudmisi, ootusi ja 
lootusi. Kõigi soove ei ole kindlasti  
võimalik  täita. Arvan siiski, et oma 
koolis oleme suutnud olla piisavalt 
tolerantsed, kuid samas ka  järjekind-
lad ja nõudlikud. Kool on pidevas 
arengus ja muutumises, kuid alati on 
välja kujunenud ka oma kindlad tra-
ditsioonid ja tegemised. Uues vallas 
peamegi saavutama selle, et muu-
tuste tuules suudaksime säilitada ka 
oma traditsioonid ja omapära. 
Vaimastvere Kool on ikka olnud 
kool, kus on võimaluste piires püü-

tud toetada ka neid, kes jäänud kui-
dagi oma kodukoolis raskesse seisu. 
Oleme püüdnud aidata, kuid aidata 
saab ikka ainult neid, kes tahavad 
ise, et olukord muutuks. Võib koole 
vahetada, kuid ainult keskkonna 
muutusega ei muutu midagi, prob-
leemid jäävad. Kõigepealt peab alus-
tama  ikka iseendast. Ma  tänan  väga 
oma kooli õpetajaid ja töötajaid, kes 

on konkurentsivõimelised jätkama 
õpinguid ükskõik millises üldhari-
duskoolis või kutseõppeasutuses.   

2005. aasta valimistel sai minust 
esmakordselt Jõgeva Vallavolikogu 
liige. Nüüdseks olen olnud kol-
mes järjestikuses volikogus, veda-
nud hariduskomisjoni ja majan-
duskomisjoni. Viimased kaks aastat 
olen olnud ka Jõgeva Vallavolikogu 
aseesimees. Jõgeva vald on olnud 
alati haridusesõbralik ja haridust 
toetav. Ma usun, et just hariduse val-
las kogunenud kogemustega saan 
kaasa rääkida ka uues Jõgeva val-
las. Eesmärgiks peame seadma, et 
kõik valla koolid oleksid väga head 
koolid, kus õpilased saaksid maksi-
maalselt  ja oma võimetele kohaselt 
hea hariduse. See haridus peab või-
maldama elus hästi hakkama saamist. 
Kuna olen ise kõrghariduse saanud 
spordiõpetajana, arvan, et oskan sõ-
na sekka öelda ka  kultuuri ja spordi  
teemadel.

Hea valija, tee õige valik, 
vali mind!

väino ling 255: Hariduse ülim eesmärk ei seisne teadmistes, vaid teovõimes.                          
                       /Herbert Spencer

                   eeSti keSkerakonna valiMiSPlatvorM jÕgeval

on ääretult kannatlikud, mõistvad 
ning arusaavad. Samas peab õpetaja 
alati jääma nõudlikuks ja säilitama 
kindlameelsuse ning rahulikkuse, 
mis ei ole üldse kerge.
Meie õpilaskodu on töötanud 13 
aastat ja selle aja jooksul on Vai-
mastvere õpilaskodus  põhikooli lõ-
petanud  ligi 50 õpilast. Võin kindlalt 
öelda, et oleme kool, kelle lõpetajad  

otSuStaMe ja vaStutaMe

MEIE TEEME!                        



kultuur on Meie Mälu ja viSiitkaart
1. Tõmbame käima ja ühendame laste- ja noortespordi Kuremaa Spordikooli alla

2. Toetame suurvõistluste korraldamist uues Jõgeva vallas

3. Renoveerime koolide staadionid ja mänguväljakud

4. Käivitame uue Jõgeva valla suve- ja talimängud spordis

5. Suurendame vahendeid omanäoliste kultuurikoosluste elujõu säilitamiseks. 
Jätkame Eesti üldlaulupidude ja rahvatantsupidude traditsiooni uue Jõgeva valla 
ühise laulu- ja tantsupeoga

6. Käivitame programmi – Kuremaa –J õgeva valla suvepealinn, Palamuse – Jõgeva 
valla sügispealinn, Jõgeva – Jõgeva valla talvepealinn ja Torma – Jõgeva valla 
kevadpealinn

7. Kuremaa järve äärde korralik kuursaal – arendame Kuremaa järve ümbruse 
pilkuköitvaks supelus- ja turismipiirkonnaks

8. Theodor Lutsu filmipäevadest kasvagu välja Theodor Lutsu mustvalgete ja 
retrofilmide festival

9. Võtame aktiivselt kasutusele Jõgeva Kultuurimaja välilava

10. Uuele Jõgeva vallale konkursi korras valitav oma bänd, keda toetame nii vaimselt 
kui materiaalselt

11. Piiri tänava koolimajast saagu kodanikualgatuse keskus – eakamate päevakeskus, 
nooremate õhtukeskus, kunsti-,laulu- ja tantsuühingute kodu

12. Valla raamatukogud kodanikualgatuste ja külaliikumiste keskusteks. Kaasajastame 
kõik valla raamatukogud

13. Igale uuele sündinud vallakodanikule hõbelusikas

14. Heakorrakonkursi ja jõulukaunistuste konkursi läbiviimine 

15. Ehitame koostöös koguduste ja kalmistutega kaasaegse nekropoli

16. Ühendame Kuremaa külalistemaja ujulaga

17. Uue valla elanikele tasuta transport ujulasse 1 kord nädalas. Tasuta Kuremaa ujula 
kasutamise aeg erivajadustega vallakodanikele

18. Rajame uusi ning kaasajastame vanu mänguväljakuid uue Jõgeva valla asumites

19. Toetame uue Jõgeva valla kirikuid

terviS ja SotSiaalne turvaliSuS
1. Toetame Jõgeva Haiglat kaasaegse tervisekeskuse rajamisel 

uue valla perearstidele ja eriarstidele

2. Vald võtab enda kanda valla perearstide kommunaalkulud

3. Korraldame erinevatel terviseteemadel tervise- ning 
liikumispäevi, teabepäevi ning teemanädalaid

4. Märgistame terviserajad aktiivseks liikumiseks valla 
suuremates asumites

5. Tagame lastearsti profülaktilise läbivaatuse valla 
lasteaedades 

6. Propageerime tervist edendavate töökohtade võrgustikuga 
liitumist ja tervist edendavate ettevõtete kogemuste 
tutvustamist

7. Toetame valla eakaid hooldekodu kohamaksu tasumisel

8. Laiendame ja mitmekesistame uue valla hooldekodude 
teenuseid ja rakendame tegevusse eakate ning 
erivajadustega isikute päevahoiu, arendame toetatud 
elamise teenust

9. Väärtustame omastehooldust ja asendushooldust, selleks 
arendame edasi pakutavaid tugiteenuseid, arvestades 
hoolduskohustuse raskust ja siduvust

10. Ühtlustame uues Jõgeva vallas laste sünni- ja ranitsatoetuse 
ning matusetoetuse

11. Tasume vallakodanikele õendushooldusabi teenuse 
kasutamisel Jõgeva Haiglas nende omaosaluse osa

12. Tasume kurtide ja kurttummade vallaelanike tõlgiteenuse 
ametiasutuste ja tervishoiuasutuste külastamisel

13. Seame sisse Tšernobõli veteranidele täiendava 
hambaravitoetuse  

ÜHiSkonDliku turvaliSuSe ParanDaMine
1. Seame tähtsaks ülesandeks koostöös politsei- ja 

päästeametiga pidevalt parandada avaliku korra 
kindlustamisega seonduvat tegevust turvalisema 
elukeskkonna loomisel, taotledes selleks riikliku 
siseturvalisuse arengukavas ettenähtud vahendeid

2. Paigaldame eakate, erivajadustega inimeste ja 
paljulapseliste perede ahiküttega korteritesse või 
elamutesse tasuta vingugaasi andurid

3. Aitame üksielavaid pensionäre, erivajadustega inimesi ja 
paljulapselisi peresid küttekollete remontimisel

4. Hõlmame üksi elavad ja sageli abivajavad isikud häirenupu 
teenusega

5. Suurendame turvalisust ja parandame pimedal ajal 
avalikes kohtades liikumist. Selleks rekonstrueerime ja 
kaasajastame tänavavalgustust

6. Loome uue Jõgeva valla munitsipaalpolitsei   
        
  

Saduküla piirkonda kuulub neli küla, 
mis seni on olnud osa Puurmani val-
last. Need on Saduküla, Pööra, Här-
janurme ja Jõune. Ajalooliselt on 
see piirkond olnud rohkem seotud 
Jõgeva vallaga, kuhu on ka varem 
kuulutud. Rahvaküsitluse tulemusel 
otsustati taasühineda Jõgevaga. 
Suurimaks tööandjaks piirkonnas 
on Härjanurme Mõis, mille põhite-
gevusala on põllumajandus. Lisaks 
sellele tegutseb veel tööandjana OÜ 
Kaarland, OÜ Saarevälja, OÜ Fel-
ling, OÜ Päikeseviljad, Härjanurme 
Kalatalu jt. OÜ Päikeseviljad on 

Maire PraatS 298: teateid Saduküla piirkonnast
pakkunud tööd ka Jõgeva valla laste-
laagri lastele. 
Endises Saduküla koolimajas, prae-
guses rahvamajas tegutseb Puurmani 
lasteaia „Siilipesa“ Saduküla rühm 
ja Puurmani raamatukogu Saduküla 
Haruraamatukogu. Lasteaias on 
18 kohta, mis on ka kõik täidetud. 
Raamatukogus on korraldatud täht-
päevade puhul teemaõhtuid koos-
töös MTÜ-ga Härjanurme Maarahva 
Selts ning sageli tehakse sinna kü-
lastusi lasteaiaga. Ka pensionäride 
koosviibimisel on raamatukogu pak-
kunud huvitavat kuulamist mõnest 
tuntud kirjanikust, muusikust või 
lihtsalt kuulatud lugusid või muis-
tendeid mõne rahvakalendri tähtpäe-
va kohta. Pensionäride kooskäimise 
koht asub samas majas. Rahvama-
jas tegutseb veel MTÜ Härjanurme 
Maarahva Selts ning neile on antud 
see valla poolt tasuta rendile kuni 
aastani 2025.  Seltsil on oma ruu-
mid käsitööde tegemiseks, koosole-
kute pidamiseks jne. Endist kooli 
saali on kasutatud suuremate ürituste 
korraldamiseks nii Maarahva seltsi 
poolt kui ka renditud väljapoole. 
Kohalikud spordihuvilised käi-
vad kord nädalas palli mängimas. 
Maja on saanud hiljuti uue katuse 

ja kütmiseks kasutatakse maakütet. 
Maarahva seltsil on välja kujune-
nud traditsioonid nagu üheskoos 
vastlapäeva tähistamine, kevadpidu, 
jaanipäev, sügisene perepäev, jõu-
lunädal jne. Saarevälja talus on pee-
tud juba neli korda roosipäeva. Kõik 
üritused on mõeldud kõigile huvi-
listele. Maja ja selle ümbruse korras-
oleku jaoks on igal aastal toimunud 
talgupäev, mis on olnud vägagi osa-
võtjate rohke. Igapäevase korrashoiu 
eest hoolitsemiseks ja hoone kasu-
tamise koordineerimiseks oleks vaja 
majahoidjat, kuna majas tegutsevad 
ka mitmed ringid. Ringijuhid on 
valla poolt tasustatud. Pensionäride 
ühendus kasutab igal aastal valla 
transporti tutvumaks kaunite ja huvi-
tavate paikadega Eestimaal. 
Paljud meie kandi inimesed käivad 
tööle kaugemale, näiteks Jõgeva 
või Tartu suunal. Seepärast on eriti 
oluline teede hooldus ja seda eriti 
talvisel ajal. Lume lükkamine peaks 
olema korraldatud öisel või vara-
hommikusel ajal, et inimesed õigel 
ajal tööle jõuaksid. Kuna piirkon-
nas puudub kool, on tarvis transporti 
laste vedamiseks. 
Piirkonnas peaks jätkama tööd nii 
lasteaed kui raamatukogu, valla 

hooldada on Sa-
duküla kalmistu. 
Koolimaja vastas 
pargis asub Vaba-
dussõja ausammas 
ja jaanitule plats, 
mille korrashoiu 
eest seisaksid nii 
vald kui kohalik 
külaselts. Kuna 
külaselts on ka 
kohaliku kultuuri-
elu korraldajaks ja 
seda tehakse suu-
resti oma entusias-
mist, kasutatakse 
erinevate projek-
tide rahastust, 
parema tulemuse 
s a a v u t a m i s e k s 
oleks lisaks vaja 
valla tuge ja abi. 
Uues suures 
ühisvallas tahaks 
loota, et elu oleks 
võimalik ka maal 
ja inimesed ei lah-
kuks sealt ning 
ükski piirkond ei 
peaks tundma end 
lootusetu ääre-
maana.

                   eeSti keSkerakonna valiMiSPlatvorM jÕgeval
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arvo SakjaS 254: Teeme Jõgeva vallast hariduse 
näidisvalla

Nelja omavalitsuse ühinemisel tek-
kiva Jõgeva valla territooriumil asub 
12 kooli ja 11 lasteaeda, kus on esin-
datud kõik koolitüübid peale kõrg-
kooli. Meil saab olema 3 riiklikku ja 
8 munitsipaalkooli. Peale koolide ja 
lasteaedade haldab Jõgeva vald veel 
üheksat avatud  noortekeskust. 
Hariduse korraldamine on iga oma-
valituse üks põhikohustusi. Eelarvest 
võtab haridus umbes poole, see on 
väga suur osa. Eesti riik vajab tarku 
ja harituid inimesi. Hariduse oman-
damine on alati olnud investeering 
tulevikuks. Täna tehtud kokkuhoid 
võib mõjutada inimese arengut kogu 
eluks. Hariduse andmine ei ole ku-
nagi odav, siin tulebki oskuslikult 
finantseerida kogu suurt süsteemi. 
Kõik koolid ja lasteaiad tuleb kind-

lustada laste arenguks võrdsete või-
malustega. Haridusele tuleb anda 
roheline tee.
Meie, Keskerakonna kandidaadid 
Jõgeva Vallavolikogu valimistel ta-
hame investeerida tulevikku. Meie 
programmis on pööratud suurt rõhku 
hariduse edendamisele. Mina teen 
kõik selleks, et meie uues suures Jõ-
geva vallas oleks igal lapsel lasteaia-
koht, mille toitlustamise kulud katab 
omavalitsus ning igal õpilasel või-
malus õppida tänapäevase õpikäsit-
lusega, kõikide tugiteenuste võima-
lustega kaasaegses koolimajas. 

Mul on õnn olnud olla seotud kõi-
kide ühinevate omavalitsustega. 
Sündisin Jõgeva vallas Laiusel ja 
töötasin 24 aastat Laiuse Põhikoolis, 
sellest 20 aastat direktorina. Pean 
austusega seda oma elutööks. Kuulu-
sin ka 11 aastat Jõgeva vallavoliko-
gusse, millest 4 aastat õnnestus täita 
ka volikogu esimehe austava tööga. 
Noorpõlve ja kooliaastad möödusid 
Palamusel, kus lõpetasin ka kesk-
kooli.  Aga ka hiljem Palamuselt läbi 
sõites teen seal alati väikese peatuse. 
Ikka ja taas valdab Palamusel mind 
tunne, nagu oleksin saabunud koju. 
Kuna olen Tartu Ülikoolis lõpeta-
nud kehakultuuriteaduskonna, siis 
minu esimene töökoht oli Torma 
Põhikoolis kehalise kasvatuse õpeta-
ja. Jõgeva linnaga seob mind minu 
elukoht viimasel 40 aastal. Noore 

mehena usaldati mulle Jõgeva Laste 
ja Noorte Spordikooli direktori amet 
11 aastaks. Viimased neli aastat olen 
kuulunud Jõgeva linna volikogusse. 
Igast nimetatud paigast olen ammu-
tanud ainult positiivseid kogemusi ja 
häid mälestusi.
Teeme koos uuest Jõgeva vallast 
hariduse näidisvalla. 
- Võõrkeeleõpe juba lasteaeda
Tasuta lasteaiasöök igale lapsele, 
tasuta hommikupuder igale kooli-
lapsele
- Väga edukatele koolilõpetajatele, 
olümpiaadil osalejatele ning nende 
juhendajatele märkimisväärsed 
edukuse preemiad
- Väga soliidne preemia Aasta 
Õpetajale – 5000.-
- Tõstame lasteaiaõpetaja töötasu 
kooliõpetaja töötasuni 
- Teeme Jõgeva Põhikooli hoonest 
moodsaima ja esinduslikuma kooli-
maja Eestis
- Tagame igale õpilasele abistava tu-
gisüsteemi – logopeed, eripedagoog, 
psühholoog, sotsiaalpedagoog
- Õpimotivatsiooni tõstmiseks 
võimaldame igale väga edukale 
5. – 9. klassi õpilasele ühe 
kodusõppe päeva nädalas
- Kaasajastame kõik valla 
9 noortekeskust
Uue Jõgeva valla ühes rütmis 
hingama saamiseks on vajalik 
kogemus.
Vali kogenud juhid!

Vallarahva tahtel olen 12 aastat 
Jõgeva valla rahvast esindanud 
Jõgeva vallavolikogus (aitäh teile 
kõigile usalduse eest.), tänaseks on 
Jõgeva vallast saanud üks edukamaid 
omavalitsusi nii Jõgevamaal  kui 
kogu vabariigis. Vabatahtlik-sunni-
viisilise haldusreformiga pani 
riik ühinevad omavalitsused väga 
raskesse seisu, millele pole kaasa 
aidanud ka liidetavate vallajuhtide 
viimased otsused müüa, võtta laenu, 
sõlmida siduvaid lepinguid jne. Stiilis 
„peale meid tulgu mis iganes...“. 
Uue loodava omavalitsuse  volikogu 
esmaülesanne saabki olema ehitada 
ülesse tugev omavalitsus ilma ääre-
maadeta, et keegi, kus ta elukoht ka 
vallas poleks, ei tunneks, et tema on 
selle liitumise suurim kaotaja või 
need, kellel siiani on hästi läinud, 
ei peaks tõdema, et ühendvallaks 
saamine on võtnud mingi osa tema 
heaolust... kõik neli ratast (4 liituvat 
omavalitsust) sellel „vankril“ peavad 

riHo SePPet 256:  Kas Jõgevast saab manduv 
Tartumaa ääremaa või tugev maakonnakeskus

hakkama liikuma jõudsalt, ühes 
suunas ja samal kiirusel, segaduste 
periood saab nende valimistega 
õnneks läbi... Ees ootab raske, 
aga huvitav töö..! Veendumuse 
võimekuses keerulisi probleeme 
lahendada ja õigeid lahendusi lei-
da annab valimisnimekiri, kus 
ma kandideerin koos peaaegu 
poolte Jõgeva Vallavolikogu ja 
vallavalitsuse tänaste liikmetega. 
Meil on kahtlemata tugev mees-
konnatöö kogemus, teadmised, 
oskused ja peamine - TAHTMINE, 
soov näha tulemusena hästi toimivat 
ja edukat Jõgeva valda, nagu 

see tänastes piirides juba toimib. 
Tugev Jõgeva vald, see on avatud 
valitsemine, kaasatud kogukonnad, 
rahulolev vallakodanik, võimekad 
omavalitsusjuhid, edukad ettevõt-
ted ja boonuseks looduse poolt 
antud kaunis Vooremaa..., an-
na  võimalus kõige selle välja- ja 
edasiarendamiseks, tee valimis-
päeval õige valik! Sinu valikust 
sõltub seekord rohkem kui ei iial 
varem - kas nelja järgneva aastaga 
saab Jõgevast manduv Tartumaa 
ääremaa või tugev Jõgevamaa 
maakonnakeskus, valik on Sinu...
aitäh!

Oma tervisest suure osa pärime me esivanematelt, väiksema osa määravad 
meie elukeskkond ja harjumused. Umbes veerandit saab mõjutada meditsiin 
– seega ka meie, perearstid.

Perearstiabi on meeskonnatöö: koos töötavad perearst ja pereõed. Meie 
pereõed on pikaajaliste kogemustega, erialalised koolitused läbinud 
spetsialistid. Nad tunnevad oma piirkonna inimesi läbi mitme põlve, on 
esimeseks abiliseks kõikide tervise hädade korral. Aktiivset koostööd 
teeme Vaimastvere ,Laiuse ja Kuremaa perearsti praksiste vahel, perearstid 
asendavad üksteist puhkuste ajal ja täiendustel olles, samuti saame 
regulaarselt  kokku kõikide töötajatega väljaspool tööaega, et arutada 
ühiseid probleeme ja suhelda omavahel.

Soovime, et uues Jõgeva vallas jäävad kestma perearstide vastuvõtud nii 
Tormas, Sadalas, Palamusel, Kaareperes,  Kuremaal, Laiusel, Vaimastveres 
kui ka Jõgeval. Perearsti praksise ruumide rendi- ja kommunaalkulud tasub 
uus Jõgeva vald.

Selleks kandideerime uude Jõgeva vallavolikokku.

toetage MeiD!
Perearstid

Malle koPPa 252 
ja anne oraS 259: inimese tervis 
on kollektiivne looming
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alari Päären 277: Naeratav suu Tšernobõli veteranidele  

antS Prii 257: Investor teeb valiku mulje põhjal 

Panen oma mõtteid kirja tarkuse ja 
teadmistepäeval 1. septembril, pärast 
Jõgeva põhikooli avaaktust. Töötan 
siin teist aastat töö- ja tehnoloo-
giaõpetuse õpetajana. Arvestades 
senise koolikeskkonna ajale jalgu 
jäämist tunnen koos paljude ini-
mestega head meelt, et lähitulevi-

1986. aastal saatis nõukogude võim 
mindki likvideerima Tšernobõli tuu-
maelektrijaama katastroofi tagajärgi.  
Meile kõigile on hästi teada  elule ja 
tervisele ohtlikus olukorras töötanud 
meeste katsumused.  
Sellest põrgust välja tulnutele ja 
senini vastupidanutele peab eri-
arstiabi olema  silmapaistvalt kii-
resti kättesaadav. Eriti oluline on 
toetada  „tšernobõlaste“ hambaravi.  
Riigi rahast selleks ei piisa, mistõttu 
on tarvis ka omavalitsuse poolset 

kus vallakeskuseks saava Jõgeva 
põhikoolihoone rekonstrueeritakse 
ning õpilased ja õpetajad saavad 
igati tasemel töökeskkonna. Abilin-
napeaks oldud ajal sai antud tugev 
panus modernse koolihoone projekti 
valmimisele. 
Arvan, et iga kogukond, kus on 
elujõudu, peresid ja lapsi, väärib 
oma põhi- või algkooli. Mõistagi 
võib õpilaste arv teatud perioodi-
del kõikuda. Näiteks, kui Viruverre 
peaks rajatama ligi 150 töötajaga 
puiduettevõtte, siis tuleb juba praegu 
mõelda, kus hakkavad nende lapsed 
koolis ja lasteaias käima. 
Senine töö kodulinna omavalitsuses 
on mul võimaldanud olla kaastegev 
erinevate vajalike ja kasulike ideede 
teostamisel. Jõgeva linnavolikogu 
esimehena kuulusin meeskonda, 
kelle jõupingutuste tulemusena ehi-
tati Jõgevale arhitektuuriliselt pil-
kupüüdev ja atraktiivne bussijaam. 
Pärast 2013. aasta kohalike oma-

valitsuste valimisi moodustatud  
Keskerakonna ja Reformierakonna 
koalitsioonis oli minu südameasjaks 
linnamajandus. Linn tegi läbi suured 
muutused. Palju kõlapinda saanud 
ringristmikuga kujundati Puiestee-
Piiri ristmiku piirkond ümber nii, et 
uue lahendusega on rahul nii jalakäi-
jad kui ka sõidukijuhid. Rõõmu tegi 
ja teeb siiani rekonstrueeritud Rohu 
tänav. Projektis leitud kokkuhoid 
võimaldas korda teha ka Laia tänava 
ja lapsed said ilusa koolitee.

Jää on hakanud liikuma Uku ettevõt-
luskvartalis. Tore, et sain olla selle 
arenduse käivitaja.  
Investoril on investeerimiseks mit-
meid valikuid. Lõppotsuse teeb ta 
paljuski esimese mulje põhjal. Seda 
silmas pidades peab tulevane val-
lakeskus Jõgeva olema ilus, korras, 
inimsõbralik ning atraktiivne. 
 

panustamist. Samuti soovin hea seis-
ta ka selle eest, et kohalik omava-
litsus kompenseeriks Jõgeva vallas 
elavatele vaegkuuljatele viipekeele 
tõlgi teenuse. 
Igas tarus on emamesilased, lesed 
ja töömesilased. Minagi pean end 
loomult töömesilaseks. Inspirat-
siooni võrdluseks annab asjaolu, et  
alates noorusaastatest kuni tänaseni 
on mu hobiks mesindus. Ettevõtjana 
pean kalandustarvete ja lemmik-
loomakaupade poodi,  remondin ja 
paigaldan lukkusid. Arvan, et maa-
piirkonna ettevõtja peabki tegelema  
mitme valdkonnaga korraga. 
Kümmekond aastat on mulle  välja-
kutseks  ja missiooniks ilutulestiku 
korraldamine uusaastaööl Jõgeva 
kesklinnas. Projekti toetavad ligi 
poolsada Jõgeva ettevõtjat. Hinge-
kosutava emotsioonina mõjub tead-
mine, et olen nende usalduse ära 
teeninud. 
Tugev side looduse ja maakeskkon-
naga on kujunenud ka läbi jahin-
dusharrastuse. Olen Vaimastvere 
jahimeeste klubi esimees.  Koos ja-
hikaaslastega ehitasin sellesse kanti   
jahimaja.   

Valimiste ajakava

05.10. – 08.10.2017
Toimub eelhääletamine maakonna 

valimisjuhi määratud 
maakonnakeskuse jaoskonnas.

Hääletamine algab 
kell 12.00 ja lõpeb 

kell 20.00.
05.10. – 11.10.2017

Toimub elektrooniline 
hääletamine. 

Hääletamine algab 5. oktoobril 
kell 9.00 ja kestab

ööpäevaringselt kuni 
11. oktoober kell 18.00.

09.10.– 11.10.2017
Eelhääletamine toimub kõigis 

valimisjaoskondades 
kell 12.00 – 20.00. 

Toimub ka hääletamine
väljaspool elukohajärgset 

valimisjaoskonda, sealhulgas
 valija asukohas, 

kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases 

hoolekandeasutuses.
15.10.2017

Valimispäev – hääletamine 
toimub kell 9.00 – 20.00. 
Toimub ka kodus hääletamine.

On möödunud jälle neli aastat, nagu 
linnulennul. Jälle valikute tegemise 
aeg käes! Olen minagi ennast üles 
seadnud vaatamiseks ja arutamiseks.
Seekordsed valimised on põneva-
mad ja ettearvamatumad kui kõik 
eelmised, kus olen osalenud. Olen 
muutunud ise, maailm minu ümber 
ja mõneti ka erakond, kuhu kuulun 
juba 15 aastat.          

asja tasa ning targu ja mitte suurusest 
elik uhkusest upakile kukkudes. 
Alati aga talupojatarkus ei aita, peab 
rohkem bravuuri olema.

Need on nüüd juba möödunud asjad 
ja edasi saab minna ainult sealt, 
kus me praegu oleme. Inimesed on 
ju igal pool sarnased oma murede, 
soovide ja tahtmistega. Kõigil 
on soov paremate töö-, elu- ja 
puhketingimuste järgi ning huvi 
oma kodukoha elu ikka paremaks 
ja paremaks muuta. Seetõttu on mul 
eriti hea meel meie valimisnimekirja 
tublide inimeste ühistööna võrsunud 
heade mõtete ja plaanide üle, mis 
peaksid järgneval neljal aastal meid  
edasi viima. Mõtleme kõigile - las-
tele, noortele, vanadele, peredele, 
ettevõtjatele. Palju me ära suudame 
teha? Eks siin tuleb vana eesti 
rahvatarkuse järgi võtta: kui palju 
tahad, siis vähe saad aga kui vähe 
tahad, jääd hoopis ilma!  Olen Eesti 
Keskerakonna naiskogu „KENA“ 

juhatuse liige ja kohaliku klubi 
eestvedaja, töökoht hooldekodus ja  
vanaema staatus muidugi suunavad 
eelistuse naiselikele teemadele. Laste 
toit, korras mänguväljakud (vähe 
on nii võimalusi kui atribuutikat). 
Sünnitoetus ja ranitsatoetus on just 
keskerakonna toel kasvanud Jõgeva 
linnas ja kasvab ka uues Jõgeva 
vallas märkimisväärsete numbriteni. 

Väärikas vananemine - huvitegevus 
ja sisukas päevakeskus peavad ometi 
võimaluse saama. Olles otseses 
seoses hooldust vajavate inimestega, 
võtame julguse lubada tuge ja toetust 
hooldekodu kohamaksu tasumisel. 
Põhjused, miks kohamaks kerkib on 
täiesti objektiivsed, majanduslikud. 

Kui aga tulla appi oma inimestele, 
kes on andnud oma tööpanuse, 
panuse järeltulijatesse ja raskel ajal 
vajavad abi – aitame ometi! See 
tõeline OMA VALITSUS!

Heli raevalD 251: Talupojatarkus alati ei aita, peab rohkem bravuuri olema

Kõige suurem muutus minu isiklikus 
elus on olnud vanaemaks saamine ja 
seda pole võimalik üle tähtsustada, 
sest see ongi  väga tähtis sündmus. 
Uute suurvaldade planeerimine 

tõi pöörde paljude omavalitsuste 
juhtimisse, nii ka Jõgeva linna ellu, 
kui linnavolikogu suurim fraktsioon 
mängiti opositsiooni. Tegelikult oli 
ju keskfraktsiooni eesmärk ajada 
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Eesti rahvas kogunes juba vanadel 
aegadel talutaredesse olulist juttu 
ajama ja kaalukaid otsuseid vastu 
võtma.  Õuna puhketalus toimunud 
mõttevahetusel sai viimase lihvi 
Eesti Keskerakonna valimisnimekiri 
Jõgeva vallavolikogusse ja kandi-
deerijate valimisprogramm. 

Kõige enne kogunesid kandideeri-
jad Õuna Puhketalu õuele kauni 
veesilma juurde. Selles miljöös tegi 
fotograaf Lea Pihlak ühispildi. Mõt-
tevahetuse algul tutvustas Keskera-
konna Jõgeva valla osakonna esi-
mees ja Jõgeva linnavolikogu liige 
Aare Olgo valimisnimekirja, milles 
ta ise esinumbriks. Järgnevatel po-
sitsioonidel on esindajad uueks oma-
valitsuseks liituvatest valdadest: Enn 
Kurg tänasest Jõgeva, Urmas Astel 
Palamuse ja Urmas Raide Torma 
vallast. Viies positsioon nimekirjas 
kuulub teenekale omavalituspolii-
tikule ja ühiskonnategelasele Mai 
Treialile. 
 Aare Olgo märkis, et nimekirjas kan-
dideerib kuuskümmend üheksa ini-
mest, kelle seas nii kogenud munitsi-
paalpoliitikuid kui ka esimest korda 
„kätt proovivaid“ aktiivseid kodu-
kandi patrioote. Valimisprogrammi 
tutvustas ja kommenteeris Jõgeva 
linnavolikogu mitmete koosseisude 
liige, poliitikavaldkonna erudeeri-
tud tundja doktor Peep Põdder. Eriti 
pakkusid huvi eesmärgid, mis seotud 
laste ja noortega. Nii on eesmärgiks 
selgitada välja Jõgeva valla parim 
klass ja selle premeerimiseks eralda-
da 10 000 eurot. Oluliseks peetakse 
kõigi noortekeskuste kaasajastamist.  
Kõlama jäi mõte, et esmatähtis on 
aga nelja erineva piirkonna saamine 
ühe mütsi alla. 

Ühena viimastest võttis koosolekul 
sõna küllap kõige koloriitsem kan-

jaan lukaS: Õuna puhketalus tehti ajalugu

dideerija, taasiseseisvunud Eesti 
esimene Jõgeva vallavanem Olavi 
Annuk. Nooruslik vanameister pidas 
iseäranis vajalikuks vahetut kontakti 
valijatega ja soovitas märgata ka hu-
vitavaid ja positiivseid ideid teiste 
valimisnimekirjade programmides.
Energiat nõupidamisel toimunud 
mõttetööks andsid Õuna Puhketalu  
perenaise Liilia Mandri keedetud 
kange kohv ja maitsvad muffinid. ---
Õuntest on palju suuri asju alguse 
saanud. Õuna pähe kukkumise mõjul 
avastas Isaac Newton gravitatsiooni-
seaduse. Võimalik, et Õuna puhketa-
lus toimunud mõttetalgutest saab 
alguse ka uue Jõgeva valla mitme-
külgse edulooga tulevik. 

Jõgeva vald 
Eesti Keskerakond

nr 243 aare olgo
nr 244 enn kurg
nr 245 urMaS aStel
nr 246 urMaS raiDe
nr 247 Mai treial
nr 248 Marek SakSing
nr 249 PeeP PÕDDer
nr 250 vello lukk
nr 251 Heli raevalD
nr 252 Malle koPPa
nr 253 Matti tSaHkna
nr 254 arvo SakjaS
nr 255 väino ling
nr 256 riHo SePPet
nr 257 antS Prii
nr 258 kÜlli Suvi
nr 259 anne oraS
nr 260 elMut aaSMa
nr 261 jevgeni telik
nr 262 olavi annuk
nr 263 kÜlli Pruuli
nr 264 liia StaMM
nr 265 angela SakSing
nr 266 anDreS MeoS
nr 267 liiSi PooM
nr 268 laile Sukk
nr 269 jaan linDPere
nr 270 olga taMM
nr 271 laine MÖll
nr 272 Marko SakSing
nr 273 Priit Saare
nr 274 anti otti
nr 275 liilia ManDri
nr 276 enn ZelinSki
nr 277 alari Päären
nr 278 alekSanDra 
             FeDoritŠ
nr 279 aivar vÕiMe
nr 280 janek noorMägi
nr 281 Ülo kuuSk
nr 282 Mait ÕunaPuu
nr 283 kerSti SoolePP
nr 284 alekSanDr   
             ŠternFelD
nr 285 eve SoMelar
nr 286 janika linDSalu
nr 287 iMbi ivaSk
nr 288 agu rillo
nr 289 valter SulP
nr 290 valDur viigiPuu
nr 291 ringo Saar
nr 292 iMbi Saar
nr 293 uno Plakk
nr 294 reet kikkaS
nr 295 kaDri lauringSon
nr 296 Marina tootS
nr 297 Ülle valgeMäe
nr 298 Maire PraatS
nr 299 anneli alaveer
nr 300 reet aluoja
nr 301 Hugo Päären
nr 302 anDreS kittuS
nr 303 aino SilD
nr 304 Sergei vDovin
nr 305 robert Suvi
nr 306 Maive kaSe
nr 307 urve taPPel
nr 308 kaja MänDoja
nr 309 urMaS PrikS
nr 310 kaiDo ingver
nr 311 anDreaS alanD

Õnne, Marko!
Õnnitleme pisitütre sünni puhul!

Keskerakonna valimisnimekiri
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15. oktoober 2017 
valiMiSPäev

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimine
Kui Sa oled valimispäeval 16-aastane, on Sul õigus valida oma 

kodukoha valla- või linnavolikogu

Pane tähele!
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased alaliselt Eestis 
elavad inimesed
Kui Sa ei ole koju või e-postile saanud valijakaarti, helista oma 
valda või linna

Millal ja kuidas saab hääletada?
OKT.  5.-11.  Eelhääletamine väljaspool elukohta
OKT.  5.-11.  Elektrooniline hääletamine
OKT.   9.-11.  Eelhääletamine elukohajärgselt
OKT. 15  kl 9.00-20.00  Hääletamine elukohajärgses 
valimisjaoskonnas

Millise dokumendiga saab hääletada?
1. ID-kaart

2. PaSS

3. juHiluba

www.valimised.ee


