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Et kool oleks kullast….
Käesoleva aasta 1. juunil toimunud lastekaitsepäeva üritusel
Jõgeva linnas oli lastel võimalus oma head mõtted ja soovid poetada mõttelaekasse. Nüüd, uue kooliaasta alguses, saame kõik
kaasa aidata sellele, et nii mõnegi lapse soov täituks.
Suurte ja väikeste tähtedega, armsate joonistustega värvilistelt
siltidelt võis leida laste soove:
Ma soovin:
„Palju headust“
„Sõpru“
„Ma soovin, et kõik laheneks hästi“
„Et oleks rahu“
„Palju rõõmu“
„Inimesed oleksid lahkemad“
„Läheks hästi“
„Ma soovin, et meie kõik oleksime väga rõõmsad“
„Et kool oleks kullast“
Jõgeva Vallavalitsuse lastekaitsetöötajate poolt soovime kõigile
koolilastele rõõmsat kooliaastat ja vahvaid taaskohtumisi sõprade
ja kooliperega, lapsevanematele soovime jõudu ja positiivseid
hetki koos oma lastega uut kooliaastat alustades.

Jõgeva põhikooli mullusel kooliaasta avaaktusel tantsiti meeleolukat sügistantsu, sedakorda kummikutes. FOTO: RIINA MÄGI

1. september on õpilaste ja õpetajate pidupäev
Täna on pidupäev. Uute alguste, ootuste ja lootuste päev.
Tarkusepäevaga algab nii koolirahval kui ka paljudel peredel
n-ö uus aasta. Pärast pikka suvepuhkust näevad üksteist jälle
õpilased ja õpetajad.
Vaadates pidulikult riietatud lapsi kooli poole ruttamas,

meenub mulle alati Olivia Saare
luuletus „Üks tähtis kuu“, kus
öeldakse, et kõik on uus septembrikuus. Pidulikkust lisavad
tänasele päevale kõikjal heisatud
riigilipud ja esimese koolipäeva
aktused.
Esimest korda kooli minejatele
jääb see septembripäev eluks

ajaks meelde, sest tähed on
selgeks saadud ning kohtutakse
lõpuks oma esimese õpetajaga,
klassikaaslastega. Eriliselt jääb
see päev kindlasti meelde ka esimest korda klassi ette minevatele
õpetajatele.
Jätkugu algavaks õppeaastaks
õpilastele, õpetajatele ja vane-

matele ikka koolirõõmu. Jätkugu
õpilastel indu ja tahtmist õppida
ning õpetajatel jaksu anda kaasa tarkusepagasit meie noorte
eluteele. Soovin teile head tarkusepäeva!
ANGELA SAKSING
vallavanem

Jõgevamaa lasterikkad pidasid aabitsapidu
27. augusti lõunatunnil oli
Adavere mõisa treppidel ja saalis
kõndimas pidulikes rõivastes
lapsi oma emade ja isadega. Juba
kolmandat aastat järjest korraldas MTÜ Jõgevamaa Lasterikkad
aabitsapeo ühingusse kuuluvate
perede kooliteed alustavatele
lastele.
Sel aastal läheb meie ühingu
peredest esimesse klassi 19
last, neli last Jõgeva vallast ja
15 Põltsamaa vallast. Kokku on
ühingus 112 peret, kellest 39
elab Jõgeva, kolm Mustvee ja 70
Põltsamaa vallas.
Jõgeva valla peredel oli väga
huvitav tutvuda Adavere mõisaga, kuhu nad polnud varem
sattunud. Mõisaatmosfäär lisas
koosviibimisele erilist pidulikkust. Mõisa ajalooga tutvumine
tekitas lugupidamise kunagise
mõisaomaniku Edward Adelhard
von Wahli ja tema proua Jenny
Pauline Josephine vastu. Ajaloo-

Jõgeva ja Põltsamaa lasterikaste perede aabitsapidulised
FOTO: KRISTI GRÜNBERG
Adavere mõisa trepil.
tunnist liikusime muusikatundi,
kus esinesid meile Adavere
põhikooli muusikaringi lapsed
ukuleledel. Nende juhendaja,
õpetaja Kati Nõmmik palus kõigil
tuntud lastelaule kaasa laulda.
Lapsi ja vanemaid oli tervi-

tama tulnud Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm, kes
andis vanematele kaasa toreda
soovituse: olla põnevil sellest,
mida lapsed koolis õpivad.
Lapsed said kätte oma rikkaliku kingikoti ja lillekimbu, olles

samal ajal matemaatikatunnis.
Tänu fotograafiatunnile teadsid
lapsed hästi, mida teha siis,
kui kuumalt särav päike silma
paistab.
Vahetundi ei tahtnud ükski
laps tormata, sest liiga suur huvi
oli kinkekotis peituvate koolitarvete vastu. Isegi torti sööma pidi
lapsi meelitama.
Väga suur rõõm oli korraldada
peredele pidu, mille toimumisele
aitas kaasa Sotsiaalministeerium. Ja südamest aitäh inimestele, kes annetasid koolitarbeid
augusti keskel toimunud Eesti
Lasterikaste Perede Liidu koolikampaanial Jõgeva ja Põltsamaa
Selveris. Just teie aitasite täita
armsate laste ranitsaid ja see on
lasterikastele peredele suureks
abiks.
ELERI TIIT
MTÜ-st Jõgevamaa
Lasterikkad

Lastekaitsepäeval kogusid meie lastekaitsetöötajad
muude tegevuste seas mõttelaekasse laste soove.
FOTO: MARGE TASUR
				

Jõgeva valla koolide 1. klassidesse
läheb:
Jõgeva põhikool			72
Palamuse gümnaasium		
22
Torma põhikool			5
Laiuse põhikool			7
Vaimastvere kool		
6
Siimusti LAK			9
Sadala kool			8
Kuremaa LAK			3
		KOKKU
132

Valla koolides õpib kokku õpilasi:
Jõgeva põhikool			686
Palamuse gümnaasium		
199+ 4 gümnasisti
Torma põhikool			117
Laiuse põhikool			67
Vaimastvere kool			73
Siimusti LAK			61
Sadala kool			34
Kuremaa LAK			7
		KOKKU		
1244 + 4 gümnasisti
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Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu
istungist
Jõgeva vallavolikogu 25. augusti istungil osales 25 volikogu
liiget, neist kuus elektrooniliselt.
1. Võeti vastu valla 2022. aasta teine lisaeelarve.
2. Kuulati ülevaadet valla 2022. aasta eelarve täitmisest ja
reservfondi kasutamisest.
3. Võeti vastu eluasemekulude piirmäärasid käsitlev määrus,
mille kohaselt saab alates 1. juulist 2022 eluasemekuluna arvesse
võtta ka eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset koos
laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse maksega.
4. Muudeti Jõgeva Raamatukogu põhimäärust. Raamatukogu
struktuuriüksuste loetelust kaotati Vägeva raamatukogu, mida
juba 1. novembrist 2019 tegelikult enam ei eksisteeri.
5. Muudeti vallas kehtivat spordi toetamise korda. Valla eelarvest makstavate toetuse liikide hulka lisati treeneri kutsetaseme
tõstmise ja sportmängude toetus.
6.Võeti vastu Jõgeva valla üldplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule alates 1. septembrist kuni 3. oktoobrini 2022.
Tunnistati valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine nõuetele vastavaks.
7. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Palamuse aleviku Uue tänava ja Künka kinnistule. Taotleja, Uus tn 5
korteriühistu, vajab isikliku kasutusõiguse seadmist oma maja
korteriomanike autodele parkla rajamiseks, omandamiseks ja
majandamiseks
8. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Võikvere
küla Altvälja-Kubja teele.
9. Anti vallavalitsusele luba võõrandada 8/11 osa Kurista küla
Punkri kinnistu kaasomandist, mis kuulub Jõgeva vallale.
10. Anti luba Possa kinnistu (Härjanurme küla), Poe 7b kinnistu (Jõgeva alevik), Sauna 2-7 korteriomandi (Jõgeva alevik),
Teeääre kinnistu (Järvepera küla), Remmelga kinnistu (Kivimäe
küla), Pikkjärve asulatee 3 kinnistu (Pikkjärve), Mõisavahe tee
2-12 korteriomandi (Saduküla), Mõisavahe tee 11 kinnistu (Saduküla), Mõisavahe tee 13 kinnistu (Saduküla), Mõisavahe tee
19 kinnistu (Saduküla), Nartsissi kinnistu (Saduküla) ja Kontori
kinnistu (Tõikvere) võõrandamiseks.
11. Anti luba Kurista keskus 9b kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras.
12. Vallavanem Angela Saksing andis infot vallavalitsuse
struktuurimuudatustest, abivallavanem Viktor Svjatõšev andis
ülevaate jalgpallihalli rajamist ette valmistavatest toimingutest
ning abivallavanem Asso Nettan teavitas, millises seisus on Jõgeva
Valla Perearstikeskus OÜ loomine.
Kõigi dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Vallavolikogu järgmine istung toimub 29. septembril.
RIINA MÄGI
vallavolikogu kantselei
spetsialist

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõgeva valla üldplaneeringu, mis on kättesaadav
Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee/uldplaneering 1.
septembrist 3. oktoobrini.
Paberkandjal on võimalik materjalidega tutvuda tööaegadel
Jõgeva vallavalitsuses, Palamuse ja Torma teenuskeskuses,
Kuremaa, Laiuse, Saduküla ja Vaimastvere raamatukogus
ning Jõgeva kultuurikeskuses.
Jõgeva Vallavalitsus korraldab pärast avalikku väljapanekut
avaliku arutelu Jõgeva kultuurikeskuse saalis 11. oktoobril
kell 17.30. Avalikul arutelul on tagatud veebi teel osalemise
võimalus.
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Jõgeva valla uue spordihoone sarikapidu on peetud
12. augustil toimus Jõgeva valla spordihoone sarikapidu ning
hoone katuselt toodi alla pärg.
Vallavanem Angela Saksing
sõnas, et selle aasta märksõna
on: „Jõgeva ehitab!“. „Meie
piirkonnas toimub mitmel pool
ehitustegevus: paigaldatakse
nurgakive ning peetakse sarikapidusid. Spordihoone näol on
tegemist Jõgeva valla sajandi
ehitisega. Siin saavad olema
ideaalsed sportimistingimused
õpilastele, klubidele, sportlastele
ja harrastajatele ning suurepärased võimalused võistluste
korraldamiseks,“ lausus Saksing.
KRC Ehituse esindaja Taavi
Sinijärv ütles, et arhitekt on neile
esitanud väljakutset pakkuva
ülesande. „Spordihoone ehitamisel kasutame nii pikki liimpuittalasid, milliseid ei ole Eestis seni
kuhugi paigaldatud. Meie tublid
insenerid on selle ülesande oskuslikult lahendanud,“ märkis
Sinijärv. Ta lisas, et Jõgeva saab
endale väärika, kaasaegse ning

Pärja võtsid ühiselt maha Jõgeva vallavolikogu esimees Priit Põdra, vallavanem Angela
Saksing, abivallavanem Viktor Svjatõšev, Jõgeva Spordikeskuse juhataja Hanno Koll,
arhitekt Kalle Vellevoog, sisearhitekt Tiiu Truus, objekti projektijuht Inna Paulus ning
KRC Ehituse juhatuse liikmed Siim Kroodo ja Taavi Sinijärv. FOTO: MARGE TASUR
mugava spordihoone.
Jõgeva uue spordihoone ehitusleping sai allkirjastatud möödunud aasta 28. septembril.
Hanke võitis konkursi korras OÜ

KRC Ehitus. Ehitusjärelevalvet
teostab OÜ Telora. Spordihoone
projekteeris OÜ JVR Arhitektuuribüroo arhitekt Kalle Vellevoog
ja selles saab olema pinda 4845

m2. Uksed avatakse treeninguteks järgmise aasta kevadel.
JVT

Jõgeva tervisekeskuse ehitus kulgeb jõudsalt – sarikapidu on peetud!
Jõgeva valla tervisekeskuse
ehitus on jõudnud järgmisesse
oodatud etappi – 9. augustil
peeti sarikapidu! Traditsiooni
kohaselt saeti maha sarika külge
kinnitatud pärg.
Vallavanem Angela Saksing
sõnas, et ajal, mil üks kriis ajab
teist taga ning ehitustööd on nii
mõneski kohas seisma jäänud,
saame meie tunda rõõmu plaanipäraselt kulgevatest tervisekeskuse ehitustöödest. Vallavanem
tänas ehitusega seotud inimesi
kiire ja asjatundliku töö eest, et
meie perearstid saaksid töötada
kaasaegsetes ruumides.
KRC Ehituse juhatuse liige
Siim Kroodo rääkis, et uus hoone
tõstab terviseteenuste kvaliteeti
ning parandab arstiabi kättesaadavust. „Ehitus on täies hoos
ning kulgeb plaanipäraselt. Tervisekeskuse ehitusega ei ole me
nii palju pihta saanud ehitajaid
kimbutavate probleemidega, sest

leping sai sõlmitud aprilli keskpaigas,“ märkis Kroodo.
Puitelementidest ühekorruselise tervisekeskuse seinad on valdavalt püsti ning käivad ettevalmistustööd katuse ehitamiseks.
Katus saab vettpidavaks umbes
kuuga ning siis algab platsi ning
parkla ehitus. Ehitustööde tähtaeg on järgmise aasta aprillis.
Perearst Galina Šeremeta rõõmustas, et nüüd on arstidel uued
ruumid, kus talvel on soe ning
kus arstid saavad 150-protsendiliselt oma tööle keskenduda.
Sarikapeol osalejad said tutvuda ka tulevase tervisekeskuse
ruumidega. Kehakinnituseks
pakkus kohvik Ateljee sooja
suppi, kohvi ja kooki.
Tervisekeskus läheb maksma
2,1 miljonit eurot, millest ligi
850 tuhat eurot katab Euroopa
Liidu tõukefondide toetus.
JVT

Pärja võtsid ühiselt maha Jõgeva vallavolikogu esimees
Priit Põdra, vallavanem Angela Saksing, abivallavanem
Viktor Svjatõšev, Projekt O2 arhitekt Triinu Nurmik ning
KRC Ehituse juhatuse liikmed Siim Kroodo ja Taavi SiniFOTO: MARGE TASUR
järv.

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
1. augusti istungil
• Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule eluasemekulude
piirmäära muutmise eelnõu.
• Otsustati toetada kahe valla
sportlase osalemist indiaca maailmameistrivõistlustel.
• Otsustati anda Liivojal asuv
aiamaa tasuta kasutusse.
• Anti projekteerimistingimused Endlasse päikeseelektrijaama püstitamiseks.
• Otsustati tunnistada hajaasustuse programmi toetuse
taotluste rahuldamise otsus
kehtetuks ning otsustati muuta
osalise toetuse saanud otsuseid.
8. augusti istungil
• Otsustati maksta Jõgeva
Valla Noortekeskuse juhatajale lisatasu programmi „Murdepunkt»
läbiviimise eest.
• Määrati Jõgevamaa Kodukandi Ühendusele projekti „Jõgeva valla kogukondade esindajad
XIV Maapäeval» läbiviimiseks
projektitoetus.
• Anti luba Reklaamtreiler
OÜle Mustvee mnt parklasse
reklaamtreileri paigaldamiseks.
• Lubati Kuremaa külaseltsil
ja MTÜ-l Triathlon Estonia korraldada 27. augustil Kuremaal
spordivõistlust Triathlon Estonia
2022.
• Otsustati muuta Õuna külas
asuva Kruusa tänava liikluspinna

ruumikuju.
• Anti nõusolek Laiuse Põllumajanduse osaühingule Laiuseväljal Väikelauda katastriüksuse
maa ostueesõigusega erastamiseks.
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
• Kinnitati Sadalas asuva
Suur tn 10//teenindushoone II
korrusel asuva äriruumi enampakkumise tulemused.
• Otsustati lugeda nurjunuks
Tormas asuva Evaldi kinnistu
võõrandamiseks korraldatud
enampakkumine. Kinnistu võõrandatakse pideva avaliku teavitamisega kinnisvaraportaalis
ning valla kodulehel.
• Kiideti heaks ja otsustati
esitada volikogule eelnõud, mis
käsitlevad Jõgeva Raamatukogu põhimääruse muutmist,
nõusoleku andmist isikliku kasutusõiguse seadmiseks Võikvere Altvälja–Kubja teele ning
Jõgeva valla üldplaneeringu
vastuvõtmist, keskkonnamõju
strateegilise hindamise nõuetele
vastavaks tunnistamist ja avalikule väljapanekule suunamist
ning Jõgeva valla 2022. aasta
teist lisaeelarvet.
15. augusti istungil
• Määrati Torma Kultuur
MTÜle Torma ringtalli panipaiga rajamiseks ja Jõgeva Linna

Teater MTÜle VOFF – Vooremaa
filmifestivali korraldamiseks
rahvakultuurivaldkonna projektitoetused.
• Anti MTÜle Torma mõisakompleks luba 27. augustist kella
19.00 28. augusti kella 02.00
Torma mõisakompleksis öölaada
korraldamiseks.
• Otsustati muuta 2022. aasta
hankeplaani ning lisada sinna
Jõgeva põhikoolile sõiduauto
kasutusrendile võtmine.
• Anti otsustuskorras Jõgevamaa Spordiliit Kalju kasutusse
Jõgeva linnas Aia 40 asuv ruum.
• Kooskõlastati Kantkülla,
Kodismaale, Võduverre ja Kõnnule rajatavate puurkaevude
asukohad.
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
• Loeti nurjunuks Luual asuva
korteri võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati võõrandada korter pideva
avaliku teavitamisega hinnaga
10 000 eurot.
• Otsustati mitte nõustuda
OÜle Eesti Killustik Härjanurme
II uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa väljastamisega.
• Otsustati tunnustada valla
tublisid tegijaid aumärgi ja aukirjadega.
• Otsustati teha vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisus
muudatus alates 1. septembrist,

suurendades koristaja töökohti
kolme võrra.
22. augusti istungil
• Tunnistati Jõgeva valla hoolekandekeskusele nelja sõiduauto kasutusrendile võtmise
hankel edukaks Mobire Eesti AS
pakkumine ning otsustati sõlmida hankeleping.
• Loeti nurjunuks Jõgeva
linnas Suur 5 I korruse äriruumide kasutusse andmise enampakkumine ning otsustati anda
need ruumid pideva avaliku
teavitamisega kaubandus-või
büroopinnana kolmeks aastaks
kasutusse.
• Anti Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜle tähtajatult tasuta
kasutusse Palamuse alevikus
Uus 2–5 korteriomandist esimese
korruse ruumid üldarstiabi teenuse osutamiseks.
• Otsustati anda vallavara üle
ühelt valitsejalt teisele. Otsuse
kohaselt läheb Piiri 1 asuv hoone
Jõgeva põhikoolilt vallavalitsusele.
• Anti kasutusluba Jõgeval Aia
tänaval asuvale kuurile.
• Kooskõlastati Painkülla,
Patjalale ja Vaiatusse rajatavate
puurkaevude asukohad.
JVT
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Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeval jagati tunnustusi
19. augustil toimus Jõgeva
kultuurikeskuses Jõgeva vallavolikogu esimehe Priit Põdra ja
vallavanema Angela Saksingu
pidulik vastuvõtt, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 31. aastapäevale.
Vastuvõtul kuulutati välja valla
uued aukodanikud ning anti
üle valla aumärgid, aukirjad
ja tänukirjad, samuti aasta teo
tiitlid. Tunnustatavate nimekiri
avalikustati põhiosas küll juba
veebruaris, kui pidi toimuma,
aga jäi koroonaohu tõttu ära vabariigi aastapäevale pühendatud
vastuvõtt. Vahepeal olid tunnustatavate hulka siiski mõnedki
uued nimed lisandunud.
Valla kõrgeima autasuga, aukodaniku tiitliga tunnustati
Jõgeva piirkonna arengusse
omavalitsustegelase, Riigikogu
liikme ja seenioride eestvedajana tohutu panuse andnud Mai
Treialit ning teenekat ettevõtjat
ja kohalikku poliitikut Kaido
Lehtlat. Mõlemale anti üle valla
aukodaniku märk ja tunnistus
ning rahaline kingitus.
Valla aumärgi pälvisid:
Astrid Maasing – asjatundliku
pikaajalise tegutsemise eest
sotsiaalvaldkonnas ning pühendunud hingehoidjateenuse
osutamise eest;
Elvira Osberg – pikaajalise
südamega tehtud töö eest Jõgeva
ja Palamuse vallavalitsuses;
Raivo Tralla – pikaajalise südamega tehtud töö ja korvpalli
arendamise eest Jõgeva vallas.
Vallavalitsuse aukirja
pälvisid:
Jakob Kuld – pikaajalise pühendunud töö eest Jõgeva vallavalitsuses;
Priidu Raudkats – pühendunud töö eest Kuremaa veski
tutvustamisel;

perearstiabi kättesaadavuse säilimisel Palamusel;
Jõgeva Raamatukogu – vabatahtliku panuse eest Ukraina
abipakkide kogumisel;
Valdo Matela – pikaajalise südamega tehtud töö eest Jõgeva
Spordikeskuses;
Triin Kaarepere – vabatahtliku
panuse eest Ukraina abipakkide
kogumisel;
Kersti Vadi – abivalmiduse ja
südamega tehtud töö eest Jõgeva
vallas;
Tiina Velt – abivalmiduse ja
südamega tehtud töö eest Jõgeva
Spordikeskuses;
Terle Roondik - aktiivse Vaiatu
ja Torma kultuurielu kajastamise
eest Jõgeva vallas.

Valla mulluseks aasta teoks tunnistati suvelavastuse „Kuldõun puukausis“ väljatoomine Torma ringtallis. Tunnustuse võtsid vastu projektijuht Liina Abram ning autor ja
lavastaja Janek Varblas. Neid õnnitlesid vallavanem Angela Saksing ja vallavolikogu
FOTO: ELERIIN AAB
esimees Priit Põdra.

Olev Teder – pühendunud töö
eest Jõgeva vallavalitsuses;
Reet Kikkas – kauaaegse südamega tehtud töö eest direktorina Jõgeva Täiskasvanute
Keskkoolis;
Katri Haaviste – kauaaegse töö
eest direktorina Jõgeva Aleviku
Lasteaias;
Külli Kund – kauaaegse töö
eest direktorina Kurista Lasteaias
Karukell.
Vallavalitsuse tänukirja
said:
Helle Normak – pikaajalise
suurepärase töö eest peaadministraatorina Jõgeva kultuurikeskuses;
Kalev Aas – Vaimastvere külaelu pikaajalise aktiivse edendamise eest;

Reine Koppel – pühendunud
aktiivse osalemise eest Jõgeva
valla elu edendamisel ja maine
kujundamisel;
Maiu Veltbach – „Jõgeva Kollane Jõgeval“ algatuse ja Jõgeva
valla hea maine kujundamise
eest;
Marju Maas – „Jõgeva Kollane
Jõgeval“ algatuse ja Jõgeva valla
hea maine kujundamise eest;
Evi Štukert – pikaajalise ja
pühendunud kultuuritegevuse
eestvedamise eest Torma kogukonnas;
Helgi Kaeval – pikaajalise ja
pühendunud kultuuritegevuse
eestvedamise eest Kaarepere
kogukonnas;
Urmas Oras – Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku Palamuse ja
Laiuse koguduse pühendunud

teenimise ja kogukonna hingehoiu eest;
Eili Rajapuu – pikaajalise ja
pühendunud kultuuritegevuse
eestvedamise eest Kuremaa kogukonnas;
Aavo Välba – silmapaistva
töö eest kalmistute heakorra
hoidmisel;
Kuldar Kuld – eeskujuliku
omaalgatuse eest valla teedel
lumetõrje tegemisel;
Vooremaa Centrum/Rattabaas
– Lauri Ausi mälestusvõistluste
silmapaistva korraldamise eest
Marek Alanurm – panuse eest
perearstiabi kättesaadavuse säilimisel Palamusel;
Juri Kadatski – panuse eest
perearstiabi kättesaadavuse säilimisel Palamusel;
Marek Pihlak – panuse eest

Aasta teo tiitli väärilised
2021. aasta ettevõtmised selgitati välja rahvaküsitluse abil.
Aasta teoks avalikus sektoris
kuulutati Kuremaa mõisa fassaa-

di renoveerimine ja välisvalgustuse paigaldamine;
aasta teoks mittetulundussektoris lavastuse „Kuldõun
puukausis“ väljatoomine Torma
ringtallis;
aasta teoks erasektoris Coop
hotelli avamine Jõgeval.
Enne autasustamistseremooniat kuulati volikogu esimehe
ja vallavanema tervituskõnesid.
Nautida sai kontsertaktuse kava
„Õnneallikas“, mille lavastasid
Maris Paas ja Janek Varblas.
Õhtujuhtide Hanna-Ly Aaviku
ja Franz Malmsteni esituses sai
kuulda Jõgevamaaga seotud
suurvaimude Johann Georg Eiseni, Carl Robert Jakobsoni, Oskar
Lutsu ja Betti Alveri mõtteid.
Tantsulisi ja laululisi vahepalasid
pakkusid tantsutrupi Modus noored. Kuulata sai ka Mari Kalkuni
kontserti.
JVT

Eesti on – on olemas
Alo. Jüri. Ivo. Tõnis. Arnold.
Vaino. Ülo. Edgar. Heinz. Marju.
Lagle. Mart. Tunne. Trivimi.
Lennart. Tallinn-Riia-Vilnius.
Hirvepark. Lauluväljak. Teletorn. Toompea.
Austatud kohalviibijad!
Ühe rahva ühine ajalugu on
see, kui inimeste eesnimed ja
kohapaigad panevad ka märksõnadena öelduna mõtetes ja
silme ees möödunud aja ja lood
jooksma.
Oleme tähistamas ajaloolist
sündmust. Ajaloo kulgemise
mõttes ka väikest imet, sest
maailmas on sadu riigita rahvaid, tuhandeid väljasurnud
keeli ja mitmekümneid impeeriume, mis läinud kõige kaduva
teed. Ja siis on Eesti – keel,
rahvas ja riik.

Kui panna näpp gloobusele
just täpselt Eestimaa koha peale, siis ega sealt näpu alt väga
palju teda paistma ei jäägi.
Näpuots katab Eestimaa gloobusel. Eestit on näpuotsatäis.
Eesti rahvast on näpuotsatäis.
Kuid sel näpuotsatäiel maal ja
rahval on oma riik. Seda polegi
nii vähe. Seda on päris palju.
Tänasel päeval Ukraina sõja valguses polegi oluline miski muu,
kui et Eesti on – on olemas.
Hoidkem Eestit!
PRIIT PÕDRA vallavolikogu
esimees
Kõne, mille volikogu esimees
pidas Eesti taasiseseisvumise
31. aastapäeva vastuvõtul 19.
augustil Jõgeva kultuurikeskuses

Jõgeva vald viis arvamusfestivalile üldhooldusteenuse rahastamise
Jõgeva valla sotsiaaltöötajad
tõid Paide arvamusfestivalil arutellu üldhooldusteenuse rahastamise. Sageli on pensioni eest
keeruline lähedaste või omavalitsuse abita endale hooldekodu
kohta lubada. Sotsiaalministeeriumil on võimaliku lahendusena
töös komponendipõhine mudel.
Selle järgi hakkaks inimene
tasuma majutuse ja toitlustuse
ning kohalik omavalitsus hoolduskomponentide eest.
Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamise ja ülalpidamiskohuslaste
teemalisi arutelusid on peetud
Jõgeva vallavalitsuse kureerimisel juba mõnda aega. See teema
oli fookuses möödunud aasta
augustis Kuremaal toimunud
riigiametnike Kesk-Eesti välitöödel ning tänavu mais sealsamas
peetud jätkuseminaril. Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas sõnas, et
sotsiaalvaldkonna olulise teema
jõudmine arvamusfestivalile on
hea näide riigi ja omavalitsuse
koostööst. „Toetame riiki protsessiga edasiliikumisel. Hoiame
kätt pulsil ega lase teemal soiku
vajuda,“ nentis Meltsas.
Festivalil avasid teemat Arukate Akadeemia ja eakate esindaja
Mai Treial, MTÜ Iseseisev Elu
asutaja ning hooldekodude esindaja Maire Koppel, Eesti Linnade
ja Valdade Liidu asedirektor ehk
omavalitsuste eestkõneleja Jan
Trei ja Sotsiaalministeeriumi

hoolekandeosakonna juhataja
Ivar Sikk. Arutelu juhtis abivallavanem Asso Nettan. Arutelul osalenud nentisid, et hooldusreform
on aktuaalne ning olulise teemana tuleb see ühiskonnas tuua
laiemasse ringi. Seda võimalust
arvamusfestival pakkuski: huviliste seas olid eakamad, kes
soovisid selgust saada, keskealised, kes mõtlesid tulevikule ja
päris noored, kes peavad plaani,
kas ja kuidas peaks mõtlema
vanadusele.
Kuigi osapooled ning nende
vajadused on erinevad, püüeldakse siiski ühise eesmärgi
suunas: inimene peab saama
väärikalt vanaduspõlve nautida.
Hooldekodudel tekib kindlustunne homse päeva ees, väike
võimalus investeerida ning lootus suurendada hooldajate arvu,
et eakatega tegelemiseks jääks
rohkem aega. Teenust vajav
inimene saab endale hooldekodu lubada ja ei pea tundma, et
on oma lähedastele koormaks.
Ühtlasi väheneks lähedaste hoolduskoormus. Praegu on suur osa
hooldekoduteenuse tasust lähedaste kanda ja seepärast püütakse hooldamisega peresiseselt
toime tulla. Muudatused aitaksid
lähedast hooldaval inimesel tööl
püsida, sest mittetöötamisel
jäädakse ilma ka minimaalsetest
sotsiaalsetest tagatistest ning
elatakse vaesuspiiril.
Maire Koppel tõi välja, et hooldekodud tegutsevad juba pikka

Arutelumeeskond: (esireas) abivallavanem Asso Nettan,
MTÜ Iseseisev Elu asutaja Maire Koppel, Arukate Akadeemia eestvedaja Mai Treial, Eesti Linnade, Valdade
Liidu asedirektor Jan Trei ning (tagareas) majandus- ja
arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas ning Sotsiaalministeeriumi hooleFOTO: ERAKOGU
kandeosakonna juhataja Ivar Sikk.
aega piiripealse toimetulekuga:
pole olnud võimalik tagavara
koguda ja personalilt pole ka saanud kokku hoida. Samas soovib
hooldekodu pakkuda parimat
hooldust igale elanikule. „Kõige
halvem variant on, et riigipoolne
1+1+1 mudel ei käivitu või jääb
venima. Siis peavad hooldekodud teenuse hinda tõstma, lähedased ei suuda selle eest tasuda
ja abi vajavad eakad jäävad n-ö
„kapi taha“ üksinda oma valu ja

murega,“ nentis Koppel. Tema
sõnul soovivad teenusepakkujad
olla abivajajate ja nende lähedastega ühes paadis. Praegu on
mure, kas valitsus märkab kõige
haavatavamat valdkonda ja
hoolitseb selle eest, et teenuse
saamine ei jääks raha taha kinni.
Mai Treial märkis, et riigi rahastus ja tugi omavalitsustele peab
arvestama elukalliduse tõusuga.
„Kohalikel omavalitsustel eelarve
teistelt harudelt raha ümber suu-

nata pole võimalik. Euroraha ei
saa enam paigutada hooldekodu
betooni, vaid panustama peab
kodusesse sisusse, hubasesse
õhkkonda ning töötajatesse –
suurendada nende arvu, tõsta
palku ja tuua hooldekodusse
tegelusterapeute, huvijuhte,“ selgitas Treial. Hooldekodus peaks
saama elada nagu kodus, mitte
nagu sadu inimesi ühendavas
kombinaadis. Pärast aktiivse
tööelu lõpetamist on oluline,
et jätkub aktiivne seltskondlik
ja huvitegevus. Inimeste aktiviseerimiseks ja kaasamiseks on
vajalik luua seeniortöö tegija
ametikoht. „Kõik inimesed peaksid saama õiglast ja elamisväärset pensioni, mille eest vajadusel
osta hooldekodu koht,“ lausus
Mai Treial.
Omavalitsuste esindajana rõhutas Jan Trei, et inimeste abivajadus ühiskonnas suureneb,
sest keskmine eluiga küll kasvab,
aga kahjuks mitte tervena elatud
aastate hulk. „Hooldusreformi
näol on tegemist ühe viimaste
aastakümnete suurema reformiga, seega on äärmiselt oluline, et me sellega õnnestume.
Praegu on reformiplaanis veel
palju ebamäärast. Kindlasti tuleb
meil riigiga detailid läbi rääkida.
Kindel on aga see, et väärikas vananemine tuleb tagada kõigile,“
märkis Trei. Üldhooldusteenuse
rahastamise teema oli Eesti
Linnade ja Valdade Liidu poolt
laual ka ühe prioriteedina 2023.

aasta riigieelarve ja 2023–2026
riigieelarve strateegia läbirääkimistel. „Liidu soov on, et riik
aitaks üldhooldusteenust rahastada kas kohaliku omavalitsuse
tulubaasi suurendamise või sihtotstarbeliste eraldistega,“ sõnas
Trei. Ta selgitas, et riik lubab
kohalikke omavalitsusi rahaliselt
toetada, ent konkreetse seaduseelnõu väljatöötamisel tuleb
teha põhjalik mõjude hindamine
ja analüüs, sh rahaline, mida
selline reform omavalitsustele
tähendab. „Oluline on disainida
reformi vastavalt omavalitsuste
võimetele. Rahastusmudel peab
olema püsiv ning looma teatud
eelarvekindluse,“ sõnas Trei.
Eesti Linnade ja Valdade Liit
on reformi probleemkohtadena
välja toonud, et seni on mõju
omavalitsustele hinnatud ainult
otsesest kulude tõusust. Hindamata on halduskoormuse tõusu,
töötajate koolituse, lisatöötajate
vajadusega kaasnevad mõjud.
Lisaks teenuspakkumise ja sellega
seotud ressursside ebapiisavuse
mõju ning reaalne võimalus ja
võimekus teenuste mahtu suurendada. Jan Trei sõnul möönab
liit, et võetud suund on õige
ja humaanne, kuid kavandatava ellu rakendamisse peab riik
panustama senisest olulisemal
määral. „Oleme valmis osalema
läbirääkimistel riigi esindajatega
murekohtade arutamiseks ja
lahenduste leidmiseks,“ kinnitas
Trei.
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Elukaares valmisid
projektiraha toel
isolatsiooniruumid
Jõgeva sotsiaalkeskuses Elukaar tähistati 18. augustil asutuse
26. sünnipäeva. Sünnipäevapeole tulnud külalised võisid keskuse
nullkorrusel uudistada vastvalminud isolatsiooniruume, mille renoveeris OÜ Jõgeva Ehitus. Raha tuli selleks Eesti riigi käivitatud
ja Euroopa Liidu rahastatud toetusmeetmest „Üldhooldusteenuse
kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“.
Elukaare juhataja Heli Raevald tõdes, et neil oli niikuinii plaanis
nullkorrusel asuvad ruumid, mis olid kujunenud osalt vajalike,
osalt mittevajalike asjade ladustamispaigaks, korda teha. Siis aga
ilmnes, et Elukaare töötajate ja riigi mõtted ühtivad ning ruume
polegi vaja oma jõududega korda teha, vaid selleks saab sobivast
meetmest projektiraha taotleda. Nii sai tulemus mõistagi uhkem.
Projektiraha saadi 62 000 eurot ning korda tehtud pinda on
73 ruutmeetrit. Sinna mahuvad vooditega magamisruum, pehme mööbliga puhkeruum, tualett- ja duširuum, kuhu pääseb ka
ratastooliga, ning kööginurk. Kui vallandub uus haiguspuhang,
saab nakatunud hooldekoduelanikud isolatsiooniruumidesse
paigutada. Varem tuli nakatunutel oma kitsukeses ühekohalises
toas püsida ja see polnud liikumisvõimeliste ja kergemate haigustunnustega klientide jaoks just meeldiv. Isolatsiooniruumides on
neil suuremad liikumisvõimalused ja eraldi väljapääs võimaldab
õuegi minna.
Kui pandeemia möödas, saab isolatsiooniruume kasutada eakate ja puudega inimeste päevahoiuteenuse pakkumiseks. Selles
osas on Elukaarel plaanis vallavalitsusega koostööd teha.
Sotsiaalkeskuse sünnipäeva ja isolatsiooniruumide valmimise
puhul ütlesid Elukaare rahvale häid soove vallavanem Angela
Saksing ja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas.
Elukaare juhataja Heli Raevald tänas aga OÜ Jõgeva Ehitus ja
vallavalitsuse esindajaid, kes isolatsiooniruumide projekti teostumisele kaasa aitasid.
JVT

Elukaare juhataja Heli Raevald (keskel) tutvustas külalistele vastvalminud isolatsiooniruume. FOTO: RIINA MÄGI

Dementsuse Kompetentsikeskus
kutsub seminarile
Kuigi dementsus ei ole vananemise loomulik osa, elab iga neljateistkümnes üle 65-aastane dementsusega. Nii teab igaüks meist
kedagi, keda dementsuse teema puudutab. Seega on dementsuse
mõistmine ja dementsusega inimese toetamine oluline meie kõigi
jaoks. Ehkki dementsus on progresseeruv ja pöördumatu, on ka
dementsusega võimalik hästi elada. Selleks on aga vaja, et kõik,
kes tööalaselt või igapäevaelus dementsusega inimesega kokku
puutuvad, mõistaksid dementsust ja oskaksid sellega hakkama
saada. Tänapäeval me mõistame vaegkuuljaid, kurte, nägemispuudega inimesi ja nende vajadusi. Samasugust mõistmist on vaja
ka dementsuse puhul. Et parandada dementsusega inimeste ja
nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti ning tõsta inimeste
teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest, on loodud
Dementsuse Kompetentsikeskus.
8. septembril kell 12 kutsub Dementsuse Kompetentsikeskus
kõiki huvilisi Betti Alveri muuseumis (Jaama 3B Jõgeva) toimuvale seminarile.
Seminaril käsitletavad teemad
Mis on ning kellele ja milleks on loodud Dementsuse Kompetentsikeskus.
Lähedase esindamise vajadusega seotud juriidilised aspektid
(eestkoste ja volikiri).
Mälutreeningu näidistreening koos võimalusega soetada töövihikuid „Särts“ otse koostajalt. Mälutreening on tunnustatud
sekkumisviis dementsuse ilmingute ennetamiseks ja/või edasilükkamiseks. Läbi viib Anu Jonuks.
Kes on Dementsuse Sõbrad, kuidas Saada Dementsuse Sõbraks.
Infotund.
Seminarile järgneb kell 16 tugigrupp dementsusega inimeste
lähedastele.
Seminar on osalejatele tasuta ning sisaldab ka väikest kohvipausi. Palume seminaril osalemiseks oma soovist teada anda
hiljemalt 6. septembriks, helistades telefonil 506 6514 või saates
e-kirja arendus@koeruhk.ee.
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Küüslaugufestivali sai taas pidada ilma
koroonapiiranguteta
Kuremaal peeti 20. augustil
neljateistkümnendat küüslaugufestivali. Kui alguse sai festival Jõgevalt ja vahepeal kolis
Ülenurmele, siis Kuremaal said
küüslaugusõbrad kokku viiendat
korda.
Ilus ilm, põnevad laadakaubad
ja ahvatlev kultuuriprogramm
meelitasid festivalile tuhandeid
külalisi kogu Eestist ja kaugemaltki. Kauplejaid oli festivalilaadal üle saja, pääsmeid osteti
kassast üle kolme tuhande (alla
kaheteistaastased said sisse
tasuta). Kui ülemöödunud aastal jäi sündmus üldse ära ning
mullu tuli väravas ette näidata
koroonapass või läbida kiirtest,
siis seekord sai festivali taas
piiranguteta pidada.
Festivalilaadal olid, nagu ikka,
aukohal kodumaine toidukraam
ja käsitöö. Küüslauku pakuti
lahtise kaalukaubana, aga ka
patsi punutuna või kimpu köidetuna. Soetada sai ka kuivatatud
küüslauku, küüslauguhoidiseid
ja küüslauguga maitsestatud
kastmeid või siis proovida hoopis
küüslauguburgerit, küüslauguõlut või küüslaugujäätist. Võib
arvata, et tänu festivalile on
küüslauk eestlaste hulgas palju
populaarsemaks saanud.
Nagu ikka, sai uudistada aiandusteadlase Priit Põldma koostatud küüslaugu- ja sibulanäitust.
Pärastlõunal kuulutati välja ka
Eesti suurim küüslauk. Selleks
osutus Põlvamaa Lahe küla Ridala talu perenaise Hille Lõhmuse
kasvatatud küüslauk, mille läbimõõt kõige laiema koha pealt oli
87,6 mm. „Töö, töö ja veelkord
töö,“ kirjeldas Hille Lõhmus
seda, kuidas suurt küüslaugusaaki kasvatada. Teise koha sai Järvamaa Alt-Kirjapi talu perenaise
Silja Vagula 86 mm läbimõõduga
küüslauk ning kolmanda koha
Viljandimaalt pärit Ülle Keerovi
85,6 mm läbimõõduga küüslauk.
Kultuuriprogrammis astusid
päeva jooksul üles ansambel
Horoskoop koos solistide NeleLiis Vaiksoo, Marianne Leiburi,
Meelis Punderi ja Gerli Padari-

Küüslaugufestivali hästi toimivat korraldusmeeskonda on juba mitmel aastal juhtinud
FOTO: RIINA MÄGI
Raul Soodla.
ga, duo Catarsis, TantsuGeeni
trupp Tuvi ja Kajakad ning 1980.
aastatel ülemaailmset kuulsust
nautinud duo Baccara. Kaugete
külaliste pakutavat nostalgialaksu tuli kogema suur hulk rahvast.
Hommikust lõunani sai mitmes
jaos kuulata ka küüslaugu- ja
muid jutte. Küüslauguga ühel
või teisel moel seotud inimestele
esitas teraseid küsimusi teletäht
Anu Välba.
Lustimisvõimalusi jätkus ka
noorematele: kohal olid batuudid, minifarm, Heino Seljamaa
Kohvriteater ja Tamme Ratsutalu
miniloomaaed.
„Festivali külastajate hulk oli
küll päris suur, aga tegelikult
olime valmis veel suuremat
rahvahulka vastu võtma. Valmistasime sellest lähtudes rohkem

parklaidki ette. Aga täname igal
juhul kõiki, kes osa saama tulid,“
ütles üks küüslaugufestivali korraldajaid Raul Soodla.
Tema sõnul on küüslaugufestivalil hea jälgida, kuidas
meie küüslaugukasvatus areneb.
Põltsamaa lähedal tegutsev Nord
Garlic ja Põlvamaal tegutsev
Kõlleste Garlic on selles suhtes
head näited. „Nord Garlic pole
enam paaril viimasel aastal küüslaugufestivalil käinudki, sest
nad suudavad juba toota suuri
kauplusekette rahuldavas koguses küüslauku ja viivad kogu
oma saagi sinna. Ühest küljest
on kahju, et nad festivalile ei
tule, teisalt tasub rõõmustada,
et neil nii hästi läheb,“ ütles Raul
Soodla.
Kui helge või tume on küüs-

laugukasvatuse tulevik, seda
näitab aeg. Kui praegused tegijad
lõpetavad, pole kindel, et uusi tegijaid samas mahus juurde tuleb.
Suurpõllumehed eelistavad teravilja kasvatada, nn potipõllundus
on pigem taandarenemas. „Aga
küüslaugufestival on käivitatud
selleks, et populariseerida küüslauku kui tervislikku aiasaadust.
Ja selle ülesandega oleme me
toime tulnud. Oleme tänulikud
meie toetajatele eesotsas Baltic
Agro, Scanola, A. Tammeli ja Jõgeva vallaga. Kui midagi vahele
ei tule, siis toimub tuleval aastal
juubelihõnguline viieteistkümnes küüslaugufestival,“ sõnas
Raul Soodla.
JVT

Kuremaal peeti memme-taadi pidu
Kuremaal peeti 6. augustil
memme-taadi laulu- ja tantsupidu „Kaugel külas“. Osalesid
Jõgeva valla seenioride laulu-,
tantsu- ja rahvapillikollektiivid,
aga ka külalised Põltsamaa,
Mustvee ja Tartu vallast. Kõige
kaugemad lauljad saabusid koguni Türilt.
Mõnel kollektiivil tuli peost
haigestumiste tõttu ka loobuda,
ent kohale jõudnute tantsu- ja
laululusti see ei vähendanud. Ei
seganud pidu vihmgi. Päevane
padusadu saabus õnneks siis,
kui lauljad tegid Kuremaa lossi
saalis proovi ja tantsijadki olid
toas joogipausil. Paduvihm tegi
õhu värskeks ja lõi tolmu kinni.
Mõni tiba vihma tuli ka õhtuse
peo ajal, aga see seeniortaidlejaid ei seganud.
Peo muusikapoolt juhtis Mare
Talve, tantsupoolt Artur Aunap.
Viimasele olid tantsude väljakule
seadmisel abiks Ülle Ant ja Karin
Uusküla. Nii muusika- kui ka
tantsujuht leidsid, et seeniortaidlejad said oma ülesannetega
hästi hakkama.
Seeniorlauljad olid aprilli lõ-

Memme-taadi pidu peeti kauni Kuremaa lossi vahetus
FOTO: LEA PIHLAK
läheduses.
pus Kuremaal koos, et laulud üle
vaadata, tempod, dünaamika ja
kordused paika panna. „Mõned
asjad olid vahepeal meelest läinud, aga tulid kordama hakates
kiiresti meelde. Juba peokava
läbimängul tuli äratundmine, et
laulud kõlavad ja neis on energia
sees,“ ütles Mare Talve.

Artur Aunap lisas, et memme-taadi peod on alati vahvad
ja südamlikud. Oma noorusele
vaatamata võib Artur end memme-taadi pidude veteraniks
nimetada: esimest korda esines
ta sellisel peol väikese poisina
19 aastat tagasi: ta mängis tollal
koos vanaemaga Tabivere kapel-

lis. Esialgu vanaema Viivi kõrval,
siis aga juba Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias õppides
ta rahvakultuuri valdkonna
tegijaks kasvaski. „Tantsijad
platsil olidki mulle justkui oma
vanaemad. Enne pidu kartsin, et
äkki on tõredad naabritädid, aga
ei olnud,“ märkis Artur muiates.
Mare Talve tõdes, et memme-taadi pidusid on kindlasti
vaja. „Ka eakam inimene tahab
kodunt väljas käia. Ühise peo
laulude-tantsude õppimine on
hea lisastiimul teiste sekka tulekuks,“ sõnas Talve.
Jõgeva vallavanem Angela
Saksing tänas lauljaid ja tantsijaid ning andis kollektiividele üle
tänukirjad. Peo korraldasid Kuremaa kultuuriselts Jensel ning
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskus, pidu toetasid
Jõgeva vald, Eesti Rahvakultuuri
Keskus, Kohaliku omaalgatuse
programm, Eesti Kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgrupp ning
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
JVT
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Jõgeva Valla Teataja

Täiskasvanuhariduse
teatepulk läheb edasi
riigigümnaasiumile

Palamuse laulustuudio laagris loodi uut muusikat ja tunti ennast mõnusalt.

FOTO: EGETH

Palamuse laulustuudio oli suvelaagris
Palamuse laulustuudiol täitus
suve algul kümme tegutsemishooaega. Stuudio juhendaja Karmo kirjutas selleks puhuks koos
õpilastega uusi laule. Mõned
neist võeti kaasa suvelaagrisse,
et ühiselt ära õppida ja esitada
viimase laagripäeva kontserdil.

Kontserdi pealkiri oli “Palava
südamega”. Kuna ka ilmad olid
palavad, läks idee hästi teemasse. Laulude vahele mõeldi üheskoos vahetekste, mille sisuks
olid pillimängijate omavahelised
vestlused proovide ajal. Laager
kestis neli päeva.

Marta: “Mulle on alati väga
meeldinud meie laagrid, kuid
see laager oli kuidagi teistmoodi.
Enamik laule olid uued ja värsked, mida kuulaja polnud varem
kuulnud. See tegi asja omapäraseks ja huvitavaks.”
Kahjuks ei jätka sügisel meiega

lauluõpetaja Merili Retter. Oleme
väga tänulikud tema senise töö
eest ja loodame, et mõni vägev
projekt meid jälle kokku viib.
Täname veelkord kõiki toetajaid ja ootame huvilisi trummiõppesse, kus on veel vabu kohti.
KARMO ja MARTA

Jõgeva koguduse reisisellid tegid
Hiiumaaga saartele ringi peale
Ühel augustikuu varajasel
hommikul asus Hiiumaa poole
teele seltskond reisihuvilisi. Jõgeva koguduse ja Mare Rosina
korraldatud „saarte ringile“ olid
oodatud sõbrad ka teistest kogudustest ja Jõgeva ümbrusest.
Nagu mullu Saaremaa, nii võitis
Hiiumaagi teeliste südamed.
Hiiumaa külastusega sai sellel
seltskonnal Eesti suurematele
saartele ring peale tehtud.
Selleks, et Hiiumaale saada,
tuli kõigepealt tutvust uuendada
Haapsaluga. Haapsalu tervitas
kuurortlinnale kohaselt päikeselise suveilmaga. Päikeselised olid
ka inimesed, kellega oma reisil
kohtusime. Piiskop Tiit Salumäe
avas meile Haapsalu Jaani kiriku
ja Toomkiriku uksed. Vaiksed
hetked täis valgust ja soojust.
Teadmised kiriku ja linna ajaloost, mida rõõmuga jagati, võeti
kuulajate poolt tänuga vastu.
Jaani kirik on üks vanimaid
hooneid Haapsalus. Kirikuks ehitati see ümber alles 16. sajandi
alguses. Toomkirik ja linnus on
aga sama vanad kui Haapsalu
linn. Tiit Salumäe alustas oma
teenistust Haapsalus juba 1975.
aastal. Toomkirikus saime osa
ka tema organistist abikaasa Lia
Salumäe orelimängust ja ühisest
laulmisest. Muusika selles vanas
ja väärikas kirikus oli kui kingitus. Ehkki olime teisipäevas, oli
hinges pühapäevane tunne.
Rännak Haapsalu promenaadil
ja piiskopilinnuses viis meid giidi
lugude saatel ajas tagasi: 1279.
aastal kiriku kaitseks asutatud
linn elab ja hingab oma mereäärses ilus tänagi. Linnuses käisid
ettevalmistused Valge Daami
vastuvõtuks: augusti täiskuuaeg
on selles linnas juba aastaid väga
oodatud. 20. sajandi alguses valmis Haapsalus originaalprojekti
järgi väga ilus raudteejaam. Veel
ilusam oleks, kui rongid siin taas
sõita saaksid. See teeks elu ja
reisimise paljude jaoks märksa

EELK Jõgeva koguduse ja sõprade reisiseltskond Haapsalu
FOTO: JAANA KOPPEL
Jaani kirikus.
lihtsamaks. Haapsalu Pitsikeskuses imetlesime kohalike käsitöömeistrite loomingut: imelisi
salle ja kleite, mis igale kandjale
ehteks oleksid.
Hiiumaa päeval külastasime
saare pühakodasid, hoidvaks ja
hoolivaks teejuhiks oli õpetaja
Hüllo-Kristjan Simson. Pühalepa kirikus ja Kassari kabelis on
praegu teenimas tema abikaasa
Triin Simson (Kulvere), kes on
pärit meie kandist, Kuremaalt.
Õpetaja Simsoni võrratu lauluhääl ja Pühalepa rahvaviis “Mu
süda, ärka üles” panid meidki
kaasa laulma. Oli ju 10. august ja
lauritsapäev, mil Pühalepa Püha
Laurentiuse kirik oma nimepäeva tähistab. Hiiumaa vanim
kivikirik on alguse saanud juba
13. sajandi teisest poolest.
Alles selle aasta 24. juunil
taasavatud ja taaspühitsetud
Kärdla kirik oli juba ootamas.
Kaks aastat kestnud põhjalike restaureerimistööde käigus
tehti korda nii kirikuhoone kui
ka interjöör. Kärdla kiriku ees
on skulptor Elo Liivi loodud
mälestusmärk kõigile Teises

maailmasõjas hukkunud hiidlastele. Hiiumaa noor mees, kes
sõjast naasnuna istub näoga
kodu poole otsekui elujõel. Mehe
vasakule käele jäävad minevik ja
mälestused, paremale tulevik ja
lootused ning tema ise on nende
ühendaja.
Tegime väikese peatuse ka
Ristimäel. 20. augustil 1781 pidasid Reigi rootslased seal enne
väljarännet Lõuna-Ukrainasse
oma viimase jumalateenistuse.
Esialgu ongi just saarelt lahkujad
sinna riste teinud. Praegu on
vastupidi, tegijateks juba saarele
saabujad ja ristid on ikka looduslikust materjalist.
Gooti stiilis Reigi kirikus on
väärtuslik kunstikollektsioon.
Aino Kallase kirjutatud raamat
“Reigi õpetaja” meenus seal
samuti.
Kassari kabel ootas meid ilusas
küünlavalguses. Elektrit seal
pole ja talvel teenistusi ei toimu.
Aga selles lihtsuses ongi oma
võlu. Kabel oligi veel alles hiljuti toimunud laulatusest ehtes.
Aeg käibki Hiiumaal nagu teises
rütmis. Soovijail oli võimalus

käia koos õpetajaga Käina kiriku
varemete juures. See koht väärib
kindlasti taasavastamist ja uusi
võimalusi.
Hiiumaa pühakodades toimub
lisaks igapäevasele tegevusele
palju kontserte, eriti suvel.
Läänemere vanimast tuletornist, mida juba 15. sajandil ehitama hakati, ei või samuti mööda
sõita. Kõpu tuletorn on Hiiumaa
sümbolina nagu maamärk: ilus,
hoidev ja samas ohu eest hoiatav.
Jõudsime veel Vaemla villavabrikusse, kus praegugi ajaloolistel
masinatel Hiiumaa lammaste
villast lõnga saab ja kus valminud kudumeid müüakse.
Meretee tõi meid tagasi mandrile, aga pildid saare ilust tulid
tänu ja rõõmuga kaasa. Viimane
reisihommik lubas Haapsalus
veel veidi ringi vaadata. Kunstigalerii Portel oli koht, kus aeg
lausa lendas. Seda tegi ta ka
meie järgmises peatuspaigas,
Ants Laikmaa majamuuseumis.
Rahvusromantilises stiilis maja
laskis kunstnik Taeblasse ehitada
enda jooniste järgi. Muuseumi
ümbritseb kaunis looduspark,
kus asub ka kunstniku viimne
puhkepaik. See koht on otsekui
rahulik oaas, kus aega nagu ei
tajugi. Kunstniku armastatud
pastelltehnikas loodud lummavad loodusmaastikud ja portreed
köidavad vaatajaid praegugi.
Erki Aule kirjutas ja lavastas
näidendi Ants Laikmaa elust.
Teatriühenduse Oma Lava lavastust “Üksikud heledad laigud”
mängiti juba eelmise aasta juulis,
aga huvilisi oodatakse Laikmaa
muuseumi veel järgmiselgi suvel.
Koduteele jäid ka Paide Vallimägi, Ajakeskus ning kirik.
Arvamusfestivali ettevalmistus
Paides juba käis. Hiiumaa reisiseltskonna 33 teelist on tänulikud kõigile, kes selle teekonna
nii nauditavaks tegid.
JAANA KOPPEL

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli kodulehe andmetel alustati
Jõgeval töötavate noorte õpetamist 1949. aastal. Täiskasvanutele
üldharidust andev õppeasutus on aegade jooksul kandnud erinevaid nimesid. 1. septembrist 1983 kaotati iseseisev Jõgeva Kaugõppekeskkool ja moodustati Jõgeva Keskkooli kaugõppeosakond,
mis 1984. a 1. septembrist nimetati ümber Jõgeva 1. Keskkooli
kaugõppeosakonnaks. 1995. a 1. septembrist moodustati iseseisev Jõgeva Kaugõppekool ja see nimetati 7. juulil 2000 ümber Jõgeva Täiskasvanute Keskkooliks. Nüüd, 22 aastat hiljem, läheb
teatepulk edasi riigigümnaasiumile: 1. septembrist 2022 hakkab
täiskasvanutele kooliharidust jagama Jõgevamaa Gümnaasiumi
mittestatsionaarse õppe osakond.
Reet Kikkas jõudis täiskasvanute kooli direktor olla 37 aastat.
Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas, kus igas eas inimesed
ümber õpivad, on nii pikk ühele ametile pühendumine ja sellesse
oma südame panemine haruldane. Olen tänulik, et mind kümme
aastat tagasi täiskasvanuhariduse põnevasse maailma vastu võeti.
Just Reet oli nende kümne aasta jooksul mulle õpetaja, toetav
kolleeg ja liider, kelle mõistev suhtumine innustas kogu kollektiivi.
Eesti keele õpetaja Maie hoolitses, et kirjandusteostest oleks
õigesti aru saadud ja avas aspekte, mida ise kohe tähele panna
poleks osanud. Maie õpetas ka, kuidas vahel kannatlikus ja paindlikkus annab paremaid tulemusi, kui õpilase pidev torkimine, et
millal ta nüüd ikka kooli tuleb.
Matemaatikaõpetajaid oli kohe mitu. Ja mulle tundub, et kui
on vaja õppida täpsust ja korrektsust, aga saada ka natuke nalja,
siis on ellu vaja ühte matemaatikut.
Bioloogia-, keemia- ja geograafiaõpetaja õpetas, et elus tuleb
võtta vabamalt ja osata ka logeleda, töö ei ole jänes, kes eest
ära jookseb. Projektijuht Heleni optimism, pealehakkamine ja
julgus on need omadused, mille võtan endaga kaasa ja üritan
edasi arendada. Võõrkeeleõpetajate järjepidevus ja mõistmine,
eriti Ene sihikindlus põhikooliõpilastega tegelemisel, jääb mulle
kauaks meelde.
Ajalooõpetajatelt jäävad toredad lood. Eino Veskis küsinud
näiteks kunagi õpilaselt, kelle pusal oli pealuu pilt. „Oled ka
Kuperjanovi fänn?“. Õpilane vastas: „Ei, Desiguali.“
Eriline tänu Juhanile, teistele kolleegidele ja loomulikult õpilastele!
Lõpetuseks lõik Vabariigi Presidendi Alar Karise tervitusest 8.
juunil Tallinna Ülikoolis toimunud andragoogika teaduskonverentsil: „Just täiskasvanuharidusel saab olla sidustav roll tänu
sellele, et see on formaalharidusest paindlikum, kättesaadavam
ja personaalsem.“
Loodan, et nii jääb ka edaspidi. Soovin jaksu, paindlikkust ja
mõistmist uutele täiskasvanuhariduse eestvedajatele Jõgeval!
Toredat kooliaasta algust!
HEILI MIKU-KUUSK
Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli nõustaja,
klassijuhataja ja sekretär

Torma välikorvpalliväljak sai
nüüdisaegse katte
Torma spordihoone juures saab nüüd igati tänapäevasel väljakul
tänavakorvpalli mängida. Korvpalliväljak oli seal ennegi ja paar
aastat tagasi paigaldati sinna uued korvikonstruktsioonid, ent
väljaku asfaltkate oli lagunenud. Ühes küljest segas see mängimist (sageli tuli ette valepõrkeid), teisalt kujutas ohtu mängijate
tervisele. Hiljutise renoveerimise käigus kaeti väljak spetsiaalselt
välikorvpalliväljakutele mõeldud nüüdisaegse plastkattega, mis on
talvekindel ja peaks vastu pidama 15 aastat. Torma spordihoone
juhataja Aarne Neimanni sõnul on Torma väljak Jõgeva vallas
esimene, mis sellise tehnoloogia järgi valmistatud katte on saanud. Spordihoone juhataja proovis uue väljakukatte jaoks mitmel
aastal saada toetust valla kaasavast eelarvest. Kuna ikka jäädi
napilt joone alla, eraldas vald katte uuendamise jaoks vajalikud
ligemale 14 000 eurot spordihoone eelarvesse. Töö teostas Spordiareenid OÜ juulikuus ning juba siis, kui töömehed väljakukatet
joonisid, käisid kohalikud poisid piidlemas, ega äkki juba mängida
ei saa. Et märgistus kuivada saaks, pandi väljakule esialgu lindid
ümber, aga niipea kui need eemaldati, olid esimesed mängijad
platsil. See näitab, et tegemist on tõesti vajaliku spordirajatisega.
Korvpall on Tormas ju aastaid väga harrastatav spordiala olnud.
Aarne Neimann lubas, et sügise poole korraldatakse ka Torma
välikorvpalliväljaku avamisturniir.
JVT

Torma välikorvpalliväljak on kaetud nüüdisaegse ja
FOTO: ERAKOGU
vastupidava plastkattega.
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Suure Paunvere väljanäituse ja laada kava
17. SEPTEMBRIL PALAMUSEL
PÄEVAJUHT on TÕNIS NIINEMETS
Kõikide piletiostjate vahel loositakse välja kümblustünn. Võitja selgitatakse välja kohapeal!
LAULULAVA
09.30 Torma puhkpilliorkester
10.00 avamine ja päeva ülevaade
10.15 Palamuse Kultuuri kollektiivid:
segakoor Kuus Õuna,
segarühm Paunvere Tootsid-Teeled,
naisrühm Sirtsuline ja vanaemade rühm
Paunvere Maalid.
11.00 täistunniteated
11.10 ansambel Krunks More
11.50 Vaiatu naisrühm Somel
12.00 täistunniteated
12.10 ansambel Krunks More

12.50
13.00
13.10
13.40
14.00
14.10
14.45
15.00
15.30
15.40
16.00

Laiuse naisrühm Meie Mari
täistunniteated
Palamuse Laulustuudio
tantsustuudio Dance Dream
täistunniteated
Jõgevahe Pere naisrühmad
mustlastantsu rühm Sabrina
täistunniteated. Kiituskirjade ja viierublaste
jagamine parimaile, peaauhinna loosimine.
tantsurühm Mathilde
Harjumaa segarühm Pööreline
ansambel 2 Quick Start

MUUSEUMI LAVA
09.30 ülekanne suurelt lavalt
10.15 Orissaare kultuurimaja „Kannelnaised“
11.00 täistunniteated

11.10
11.30
12.00
12.10
12.40
12.50
13.00
13.10
13.30
13.40
14.00
14.10
15.00

rahvatantsurühmad Sirtsuline ja Murumardikad
Torma kapell
täistunniteated
Ikaaliste meeskoor
Vaiatu naisrühm Somel
tantsurühm Mathilde
täistunniteated
Jõgevahe Pere noored
mustlastantsu rühm Sabrina
Harjumaa segarühm Pööreline
täistunniteated
ansambel Šahh-Matt
ülekanne pealavalt

PALAMUSE KIRIKUS
11.00 Ikaaliste meeskoor
13.00 Orissaare kultuurimaja „Kannelnaised“
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Jõgeva valla vee-ettevõte Jõgeva Veevärk
otsib oma meeskonda tublit ja iseseisva
mõtlemisega hakkajat töötajat

LUKKSEPP-ELEKTRIK
erialale

Sinu peamised ülesanded on:
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatiste avarii-, hooldus- ja remonditööde teostamine. Seadmete ja mehhanismide hooldus- ja
remonttööd. Veemõõdusõlmede hooldus- ja ehitustööd ning
elektri- ja automaatikaseadmete hooldus- ja remonttööd.
See töö sobib sulle kui sul on:
BC-kategooria juhiluba, kutseharidus lukksepa või elektriku erialale, kasuks on kutsetunnistuse olemasolu, tehniline taiplikkus
automaatika, elektri ja lukksepa valdkonnas ning oled avatud
uutele teadmistele, hea huumorisoon ja oled meeskonnatöötaja.
Omalt poolt pakume:
tööaega täiskoormusel, täiendõpet, vaheldusrikast ja liikuvat
tööd, terviseedendamise soodustusi, kvaliteetseid töövahendeid
ja riideid.
Lisainfo: töökoht Jõgeva vald.
Tööle asumine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3. oktoober 2022. Kandideerimise tähtaeg 18. september 2022.
Täiendavatele küsimustele vastab juhataja Ando Veebel
tel 501 3961.
Kandideerimiseks saata e-kiri CV-ga aadressile
ando.veebel@jvv.ee.
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Sündmused Jõgeva vallas
MUUSIKA
03.09 kell 19

KINO
03.09 kell 18
10.09 kell 18
17.09 kell 18

SPORT
03.–04.09
03.09 kell 11
10.09 kell 12
18.09 kell 9
18.09 kell 11

sügisvalgus Palamusel. Kavas Liisi Koiksoni
kontsert, tantsivad Sirtsuline ja Murumardikad,
pimedat aega tervitab valgusega Trio
tuleetendus. Pilet 10 eurot.
Palamuse võtab üle valla sügiskeskuse tiitli.
VOFF – Vooremaa Filmifestival Kõolas
Vana-Kuberi talus. Kavas film „Habras maailm“
(2016) ning külas on autor Ants Tammik.
VOFF – Vooremaa Filmifestival Kõolas
Vana-Kuberi talus. Kavas film „Soo“ (2021).
Külas on stsenarist Martin Algus.
Vooremaa Filmifestival Kõolas Vana-Kuberi
talus. Kavas film „Erna on sõjas“ (2020 Taani).
Külas on helilooja Märt-Matis Lill ja näitleja
Vahur-Paul Põldma.
Kuremaa 6. lossiturniir ja Vooremaa vibukarika
IV etapp.
ENKV 7. etapp (noorte motokrossi
karikavõistlus, Pitbike Eesti meistrivõistlused)
Linnamäe krossirajal.
Jõgeva sügisjooks lastele Jõgeva linna
staadionil.
VI Vooremaa poolmaraton stardiga Kuremaalt.
Info: www.vooremaamaraton.ee.
XV viie silla jooks Jõgeva alevikus.

RAAMATUKOGUD
15.09 kell 13 Raamatusõbra suveampsust osa võtnud lapsed
on oodatud Jõgeva linnaraamatukokku
kohtuma kirjanik Mika Keräneniga.
22.09 kell 17.15 kirjandustuur Sõnarändur Jõgeva
linnaraamatukogus. Lugejatega kohtuvad
kirjanikud Aarne Puu, Helju Rebane ja Tauno
Vahter.
LAAT
09.09 ja 07.10 kell 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, käsitöö ja
vanavara. Tel 5805 1915.
17.09 kell 10 XXIII Suur Paunvere väljanäitus ja laat
Palamusel. Pilet 5 eurot.
KOGUDUSED
04., 11., 18., 25.09 kell 11 jumalateenistused EELK Jõgeva
kirikus.
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses pühapäeviti kell 11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist.
04.09 Lähedal on uus maailm, mis on vaba kõigist hädadest.
18.09 Kolm asja mida Jumal sinult ootab.
Koosolekud toimuvad Jõgeval, Jõe tn 3a kuningriigisaalis. Lisaks
on võimalik jälgida ülekannet internetis. Info tel 5901 2500.
JW.ORG (Meist / Koosolekud).
VARIA
06.09 kell 11
15.09 kell 11

23.09 kell 19
24.09 kell 11
SEENIORID
05.10 kell 13
28.10 kell 13

alustavad iganädalased töötoad „Toredad
teisipäevad, täna teeme…“ Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Kojas (Jõgeva linn, Suur 5).
Diabeetikute Seltsi, Pärnu Pimedate Ühingu ja
Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu vestlusring
diabeedist ja selle mõjust nägemisele
Betti Alveri muuseumis.
Vaimastvere piirkonna teemaline arutelu ja
tantsuõhtu Pedja meiereis.
avatud külaväravad Sadala kõlakojas ja
rahvamajas.
seenioride ja Arukate Akadeemia ühine
sügispidu Jõgeva kultuurikeskuses.
Arukate Akadeemia väljasõit Pärnusse.

NÄITUSED
17. septembrini Konrad Mägi Ateljee stuudio näitus
„Läbi suvede“ Betti Alveri muuseumis.
29. septembrini Zhanna Tohti näitus „Millest räägivad mari
mustrid?“ Jõgeva linnaraamatukogus.
Näituse avamine 2. septembril kell 16.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee.
Toimetus võib tekste lühendada
ja jätta vajadusel avaldamata.

Õnnitleme septembrikuu
sünnipäevalapsi!
Helvi Uibo
Virve Kohala
Ilme Õunpuu
Helmi Kukk
Õie Kõiv
Laine Saaremets
Feliks Aljaste
Harry Kuusik
Hilja Tamm
Eliise Kuusk
Milvi Vahi
Leili Tiirik
Erika Surva
Aime Oole
Kaljo Reintam
Malle Mikko
Lembit Bringfeldt
Elvi Veskimäe
Ella Samuel
Velju Paju
Jaan Oks
Liilu-Vergiinia Pajula
Kaie Avi
Reet Tiimann
Viivi Lepp
Ene Eller
Jaak Truus
Pilvi Uustal
Tamara Peedor
Anna Hristova
Juta Lehtla
Tiiu Jüriado
Mati Kepp
Valve Raska

95
94
94
94
93
93
91
91
91
91
91
91
90
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75

Galina Smoljar
Kalev Ilves
Malle Kask
Külli Sarapik
Aili Varik
Raili Lüüde
Anne Joasaare
Ene Laas

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!
75
75
75
75
75
75
75
75

• Kes ei soovi oma sünnipäevaõnnitlust lehte, andke sellest teada rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalule telefonil
776 6532 või 525 2390.

KOHVIKKLUBI ÕHTU
23. septembril kell 19
PEDJA MEIEREIS

Jete O�
Arethe Kliiman
Nala Utrijainen
Loreanna Priinits
Noora Meedla

27.07.2022
06.08.2022
08.08.2022
11.08.2022
18.08.2022

Hea Jõgeva valla elanik, soovime jagada Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Koja plaane septembris alustatavatest tegevustest ning
kutsume sind oma mõtteid avaldama ja tegevustes kaasa lööma.
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda seisab oma inimeste huvide
eest ja kuulub üleriigilisse katusorganisatsiooni. Selleks et meie
vajadused oleksid kuuldud ja nähtud, tuleb teha plaane ja seada
selgeid sihte. Palun aita meil luua meie oma koda, kus saavad
kokku erinevate huvide ja vajadustega inimesed, ja sisustada see
teid huvitava ja vajalikuga.
6. septembril kell 11 toimub koja ruumides (Jõgeva Suur
tn 5) esimene töötuba, mis juhatab sisse iganädalaste töötubade
sarja „Toredad teisipäevad, täna teeme…“ Koja tegevusjuhendaja
Eve Pindi juhendamisel saab oma käelisi oskusi arendada ja luua
omanäolisi loovtöid.
Koja ruumides on võimalik koos sõbraga kokku saades tass teed/
kohvi juua, ajalehti lugeda, lauamänge mängida ja vestelda.
15. septembril kell 11 on Betti Alveri Muuseumis Jõgevamaa
Diabeetikute Seltsi, Pärnu Pimedate Ühingu ja Jõgevamaa Vaegnägijate Ühingu vestlusring diabeedist ja selle mõjust nägemisele.
Kohal on ka kaks juhtkoera.
Puude raskusastet omavatel inimestel on võimalik saada SA
Õigusteenuste Büroolt tasuta õigusabi sotsiaalõiguse teemadel:
teenused, toetused, pereasjad, võlad, üürisuhted, täiteasjad jne).
Kirjutage oma murest e-posti aadressil otb@otb.ee või helistage
5385 0005. Vajadusel aitame kojas aega broneerida või probleemi
vahendada.
Koja ruumides tegutsev internetipunkt on avatud 4 korda nädalas 5 tundi päevas. Vajadusel toimub õpetamine ja juhendamine.
Interneti püsiühendus võimaldab puuetega inimestele ja koja
liikmesorganisatsioonidele kiire ligipääsu infole.
Vahendame teavet sotsiaalteenustest, -toetustest, tööhõivest jne.
Nõustame ja aitame puudedokumente vormistada ja vajadusel
vaideid esitada.
Erinevaid puudeliike tutvustavad ja kajastavad materjalid on kojas avalikuks kasutamiseks. Toimub pidev koostöö oma ühingutega,
teiste samalaadsete organisatsioonide ja partneritega. Osutame abi
praegu toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste ühenduste tegevusele (käivitamine, projektide koostamine, IT teemad,
koostöö ja huvigruppide loomine jpm).
Suured tänud teile, kes te olete meie tegemistel kaasa löönud ja
oma häid mõtteid meiega jaganud, meid toetanud ja koos meiega
töötanud!
ILUSAT KOOLIAASTA ALGUST!
ANNE VEIRAM
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Arutelu Vaimastvere piirkonna arengu teemadel
ja tantsuõhtu ansambliga Privil.
Tasuta!
Korraldaja: Vaimastvere Külaarendamise Selts,
info 5565 2559.

TÄHELEPANU!
Jõgeva Arukate Akadeemia alustab uut tegevusaastat, et jagada
pidulikke sündmusi, igapäevaselt kauneid hetki, koosloomise
võimalust ja argipäevast elurõõmu.
Olete oodatud seenioride ja Arukate Akadeemia ühisele sügispeole 5. oktoobril kell 13.00 Jõgeva kultuurikeskuses.
28. oktoobril korraldame väljasõidu Pärnusse, kus külastame
Pernova Loodusmaja ja õhtul, kell 19.00–21.45, vaatame Endla
teatris etendust „NOOR JÄÄ“, autor Nikolai Baturin. „Noor jää“
on psühholoogiline sisevaatlus ühe väikese kogukonna elust ja
tegemistest – armukolmnurk.
Buss väljub 28. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuse juurest kell
13.00.
Piletiteraha – SOODUSTUSEGA 25/ TÄISPILET 33 eurot saab
maksta Jõgeva kultuurikeskuses 14. septembril kell 11.00–13.00.
Kutsume meie uue tegevusaasta ühisele teekonnale kõiki Jõgeva Arukate Akadeemia seniseid liikmeid, aga ka uusi huvilisi.
Kauneid päikselisi ja teotahtelisi päevi, olge hoitud!“

Tiraaž: 6800
Küljendus: Seitung AS
Trükk: Kroonpress AS
Ilmub: kuu esimesel neljapäeval (v.a jaanuar)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
MEETA PEETS
LEHTE VÕSUMÄGI
ELVI SAARTEE
ESTER KASS
ELGI-ARMILDE NOORMÄGI
MATTI REINMANN
MALLE RIIMAN
ANNA DMITERKO
HELGI ÕUNAPUU
ANNA TREIER
REIN TAMM
PRIIT VÄÄT
GERT VASSENKO
VIKTOR UNT
RAIVO MICHELSON
ANDI PÄRTELPOEG
ELVIINE PUUSEPP
ANNE SERKA

13.04.1928–28.07.2022
26.04.1947–29.07.2022
06.01.1924–30.07.2022
28.05.1931–31.07.2022
27.04.1937–04.08.2022
15.04.1938–06.08.2022
27.08.1941–06.08.2022
24.05.1940–08.08.2022
05.04.1932–08.08.2022
15.09.1926–12.08.2022
28.02.1943–14.08.2022
11.12.1949–14.08.2022
11.05.2001–14.08.2022
23.06.1935–15.08.2022
13.09.1955–19.08.2022
29.03.1949–20.08.2022
17.09.1934–20.08.2022
27.06.1949–21.08.2022

Järgmine vallaleht ilmub 6. oktoobril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 28. september.

