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Head taasiseseisvumispäeva!
Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus

Mobiilse vaktsineerimise
teekond 17. augustil Jõgeva vallas
Jõgeva Vallavalitsus koostöös Qvalitas Arstikeskusega korraldab 17. augustil
mobiilse vaktsineerimise
marsruudil Kaarepere-Palamuse-Laiuse-SadalaTorma.
Vaktsiiniks on kahedoosiline Pfizer. Teise süsti
aeg antakse teada kohapeal.
Vaktsineerimisele saate
tulla eelregistreerimiseta.

Vaktsineerimisele palutakse kaasa võtta isikut
tõendav dokument. Alaealistel palutakse tulla vaktsineerima koos lapsevanema
või seadusliku esindajaga.
Soovi korral on võimalus eelregistreerida telefonil 776 6583 esmaspäevast
neljapäevani
kell 8–17 ja reedeti kell
8–15 või e-posti aadressil
kristi.klein@jogeva.ee.

ESIALGSED AJAD JA KOHAD:
9.00–10.30 Kaarepere alevikus COOPi kaupluse parklas
11.00–12.30 Palamuse alevikus rahvamaja parklas
13.00–14.00 Laiusel rahvamaja esises parklas
14.30–15.30 Sadalas COOPi kaupluse parklas
16.00–18.00 Torma alevikus perearsti maja esises parklas

Peeter Järvelaid: „Eesti
taasiseseisvumise algul
delegeeriti paljud ülesanded
kohalikule tasandile“
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest möödub 20. augustil 30 aastat. Jõgeva valla aukodanik, õigusteaduse professor Peeter Järvelaid
märkis, et Eesti taasiseseisvumises ja riigi ülesehitamises oli märkimisväärne roll ka toonastel maavanematel ja omavalitsusjuhtidel.
Ent taasiseseisvumise ajalugu on tema hinnangul tänini paljuski
lahti kirjutamata.
Jõgeva valla aukodaniku tiitli pälvis Peeter Järvelaid eelkõige
töö eest, mida ta on teinud Laiusel sündinud riigimehe Jaan Poska
pärandi talletamisel ja tutvustamisel. Tema arvates oli Jaan Poskal
ja teistel õigusteadlastel suur roll Eesti riigi loomisel. Juristid andsid
kaaluka panuse ka Eesti taasiseseisvumisse. „Õigusteadus oli Eestis
1980. aastate teisel poolel sellises seisus, et meil oli olemas kriitiline
mass (ja enamgi) juriste, keda oli vaja iseseisva riigi toimimiseks ja
riigi välismaal esindamiseks,“ ütles Peeter Järvelaid.
Kolme aastakümne tagustest sündmustest rääkides meenuvad
inimestele eelkõige augustiputš Moskvas, Eesti iseseisvuse taastamise väljakuulutamine Eesti Ülemnõukogus, teletorni ja raadiomaja kaitsmine. Peeter Järvelaid tõdes, et nagu Eesti riigi sünni,
nii ka taasiseseisvumise puhul oli kaks tasandit: keskuses ehk siis
enamasti Tallinnas ja kohtadel toimuv. „Keskuses toimuv oli oluline, ent paljus said määravaks just hoiakud kohapeal – see, et taasiseseisvumisest oli huvitatud elanikkonna enamus,“ märkis Peeter
Järvelaid ja lisas, et ajalookirjutus on seni keskendunud eelkõige
Tallinnas juhtunule, kohaliku tasandi tegemistest ning siin oma panuse andnud inimestest me eriti palju ei tea.
Peeter Järvelaid nimetab 1990. aastate algust poliitilise ekstaasi
ajaks meie ühiskonnas. See oli nii eriline aeg, et seda praegu uuesti
ellu äratada pole lihtsalt võimalik. Küll aga saame seda aega uurida
ja olla uhked, et me rahvana suutsime seda, mida mõnedki meist
rahvaarvult suuremad riigid pole suutnud. „Eesti riik sündis omal
ajal ja jäi püsima tänu sellele, et meil oli selleks ajaks välja kujunenud tugev omavalitsuse süsteem ja kultuur. Vallad ja linnad ei
oodanud sel ajal abi riigilt, vaid oldi harjutud ise oma probleemidega hakkama saama. See mõttelaad oli omane ka 1990. aastate
alguses, kui paljud maavanemad olidki kui päris selle maa vanemad
ja vallad ning valda juhtima asunud inimesed arvasidki, et nii see
elu peabki nüüd edasi minema,“ meenutas Järvelaid.
Kolme aastakümne tagusele taasiseseisvumise protsessile elas
ta ise aktiivselt kaasa Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõuna.
Ta püüdis anda oma tudengitele parimaid teadmisi nii Eesti Vabariigi õigusajaloo kui ka Euroopa õiguse ajaloo ning võrdleva õiguse
alal. „Omamoodi emotsioonid on mul seotud 19. ja 20. augustiga
1991. Meil olid sel ajal väga head suhted õigusajaloolaste ja õigusteoreetikutega Moskvast, edumeelsete juristidega, kes elasid kaasa meie arengutele. Juba 1991. aasta alguses ütlesid nad, et ei saa
suvel-varasügisel meile Tartusse külla tulla, kuna Moskvas olevat
karta suuri vapustusi. Kui 20. august 1991 oli käes ja tankid veeresid Tallinna poole, siis oli korraga selge, mida Moskva kolleegid
meile 1991. aasta alguses öelda tahtsid,“ sõnas õigusteadlane.
Tema hinnangul on Jõgeva vallal taasiseseisvunud Eestis hästi
läinud. Valla aukodanik Peeter Järvelaid soovis Jõgeva valla rahvale
head taasiseseisvumispäeva ja avaldas lootust, et piirkonna elanikud küsivad endalt iga päev, mida nad on teinud Eesti vabaduse ja
iseseisvuse püsimise heaks.
JAAN LUKAS

Tähelepanu! Ajad võivad olenevalt vaktsineeritute hulgast veidi muutuda.
Jälgige reklaami valla kodulehel ja alevike teadetetahvlitel!

Õigusteadlane Peeter Järvelaid on pälvinud Jõgeva valla aukodaniku
tiitli eelkõige töö eest Laiusel sündinud riigimehe Jaan Poska pärandi
talletamisel ja tutvustamisel. FOTO: RIINA MÄGI
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Eesmärgiks on seatud ohutu
ja tolmuvaba liiklus kõigile
Teede ja tänavate olukord ei jäta kedagi ükskõikseks. Avaldatakse arvamust, kui teed on auklikud või ebatasased. Kui aga toimuvad teedel
remonttööd, siis jälle pahandatakse, et häirib tavapärast elu-olu ja
liiklust. Paraku tänane tehniline võimekus ei võimalda sõrmenipsuga teid tänavaid korda teha. Kui tulevikus ratastel sõidukid asenduvad madallennul õhusõidukitega, siis kaob see probleem iseenesest.
Sel suvel on kogu valla territooriumil parandatud juba kümnete kilomeetrite jagu teede ja tänavate seisukorda. Osa suuremahulisi
töid on aga veel pooleli. Veidi on jäänud teha pindamistöid, linnas on
pooleli Suure tänava ja vallas vineeritehaseni viiv Viruvere tee ehitus. Alustatud on Jõe tänava kommunikatsioonide ehitusega, sellele
järgneb kohe ka tänava katte ehitus. Peagi algab vallas kruusateede
säilitusremont.
Jalgteedest on saanud uue katte Jõgeva linna ja aleviku vaheline
jalgtee. Siimusti alevikku on rajatud uus jalgtee. Veel on kavas uuendada Aia tänava lõunapoolne kõnnitee Pae ja Piiri tänavate vahelisel
lõigul.
Vallas toimuvad teede remonditööd on ergutanud inimesi helistama ja kirjutama, et nende koduteed vajavad samuti korrastamist.
Uute, renoveerimist vajavate teeobjektide nimekirja koostamine
algab septembrikuus. Kindlasti ootame veelgi ettepanekuid, et spetsialist saab veel sügisel teede seisukorra üle vaadata, sest kevadel võib
jääda põhjalikuks ringkäiguks aega napiks.
Eesmärk on viia tolmuvaba katte alla kõik enam kasutatavad teelõigud. Siiski võtab see aega ja sõltub volikogu poolt teedele eraldatud rahast.
Teede hangete läbiviimisel pannakse objektid lähtuvalt tööde
spetsiifikast kokku. Ükshaaval lähevad hankesse vaid suuremahulised objektid.
Palju küsimusi ja arusaamatusi on põhjustanud need teed, mis on
eravalduses, kuid on tee ääres elavate inimeste poolt aktiivses kasutuses. Nii mõnigi neist teedest on halvasti sõidetav, eriti kevaditi ja
sügiseti. Vald korrastab siiski vaid neid teid, mis asuvad valla maadel
või siis on notariaalselt vormistatud avalikuks kasutamiseks ja antud
valla hooldada. Õige aeg on praegu sellele mõelda ja tegutseda.
Tähelepanelikud liiklejad on märganud, et Jõgeva linna Suur tänav saab peale ümber ehitamist olema sõidutee osas kitsam kui enne.
Tänav koos jalgteedega jääb oma gabariitidelt algsesse mõõtu, kuid
sõidutee osa muutub kitsamaks. Varem oli sõidutee laius varieeruv
8,7–9,9 meetrini.
Uus tänava ala koosneb lõunapoolses osas kahe meetri laiusest
kõnniteest ning põhjapoolses osas kolme meetri laiusest kergliiklusteest. Sõidutee osa saab olema seitsme meetri laiune (3,5 + 3,5 m) ja
vastab igati normidele. Kõnnitee ja kergliiklustee tähistatakse vastava markeeringuga. Ohutuse huvides on eesmärk suurest liiklusest
ära tuua kergliiklusvahendid ning eriti laste liiklemine sõiduteelt.
Pooleli olev tänavaehitus kõrgele ulatuvate äärekividega jätab
veidi petliku mulje tee laiusest. Võrdlusena võiks tuua Kuremaale
või Palamusele viiva tee, mille laius servast serva varieerub 6,6–7
meetrini ja joonitud osa vahel on veelgi kitsam. Usun, et mõne aja
pärast harjutakse linnaski kitsamate oludega. Tähtis, et ohutult mahuksid liikuma nii sõidukid, jalakäijad kui kergliiklejad, keda tuleb
iga aastaga järjest juurde. Kes soovib avaramat liikumisvõimalust,
siis selleks sobib kenasti Piibe maanteelt otsejoones kesklinna viiv
Aia tänav. Edaspidi on kavas Aia tänav kujundada atraktiivseks tänavaks, mida mööda on nauditav sõita. Ka selles osas on lennukad
ideed teretulnud.

Viktor Svjatõšev

abivallavanem

Riik toetas Jõgeva spordihoone
ehitamist ja sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimist
Jõgeva vald sai kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks
muutmise (II voor) meetmest toetust Jõgeva spordihoone ehituseks
ja Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimiseks.
Spordihoone ehitamiseks saadi toetust 1 188 000 eurot. Hoone
kogumaksumus on 5 453 625 ning valla omafinantseering 4 265 625
eurot.
Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimine läheb
maksma 325 040 eurot, toetus selleks on 214 526,4 ning omafinantseering 110 513,6 eurot.
Mõlema projekti juht on vallavalitsuse arenduse peaspetsialist
Erki Teder.

JVT

RANITSATOETUS
Jõgeva valla ranitsatoetus on 260 eurot. Toetust on õigus saada, kui
1. klassi astuv laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanikud. Toetuse saamiseks tuleb
esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

JVT

Suure tänava sõidutee osa muutub
ehitustööde käigus kitsamaks
Rekonstrueeritud Suur tänav
jääb oma gabariitidelt algsesse mõõtu, sõidutee osa muutub aga kitsamaks. Varem oli
sõidutee laiuselt varieeruv
8,7–9,9 meetrini.
Uus tänavaala koosneb
lõunapoolses osas kahe meetri laiusest kõnniteest ning
põhjapoolses osas kolme
meetri laiusest kergliiklusteest. Sõidutee osa saab olema
seitsme meetri laiune (3,5 +
3,5m) ja vastab igati normidele. Kõnnitee ja kergliiklustee tähistatakse vastava markeeringuga. Ohutuse huvides
on eesmärk suurest liiklusest
ära tuua kergliiklusvahendid.
Alates 5. augustist algas
Suure tänava rekonstrueerimise II etapp, millega suletakse Suur tänav Ristiku
tänava ristmikust kuni Piiri,
Suure ja Puiestee tänava ringristmikuni. Ehituse ajal on
tagatud kohalike elanike juurdepääs ehitusalale jäävatele
või külgnevatele kruntidele

ja suuremate takistuste korral
teavitab töövõtja eelnevalt iga
kinnistuomanikku eraldi.
Projekt on jagatud kolme etappi. Ristiku tänava
ristmikust kuni Piiri, Suure
ja Puiestee tänava ringristmikuni ning Piiri, Suure ja
Puiestee tänava ringristmikust kuni Heina tänava ristmikuni ning Heina tänava
ristmikust kuni riigitee nr 39
(Tartu-Jõgeva-Aravete) ristmikuni. Ehitustöid teostatakse kahes eraldiseisvas järjestikuses etapis, millest esimene
on riigitee nr 39 ristmikust
kuni ringristmikuni. Projekti
eesmärk on tänava teekatte
seisukorra, sõidumugavuse
ja liiklusohutuse parandamine. Lisaks on projekteeritud
tänavavalgustus. Pargi tänava
lähedusse rajatakse projekti
kohaselt teeäärsed parkimiskohad. Ehitustööde lõpptähtaeg on november 2021.
JVT

Praegu on Suure tänava ehitus täies hoos, ent pärast valmimist
mahuvad uuel teelõigul sõidukid vabalt liikuma. FOTO: VIKTOR
SVJATÕŠEV

VALLAVALITSUSE ISTUNG
21. JUUNI ISTUNGIL
• Otsustati eraldada reservfondist SA-le
Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
raha lossi küttesüsteemi renoveerimiseks.
• Tunnistati Jõgeva valla teede pindamise II etapi riigihanke 2. osas edukaks
osaühingu Moreen pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
• Anti kasutusluba Jõgeval Suur 3 asuvale administratiivhoonele.
• Anti projekteerimistingimused PVC
laohoone püstitamiseks Viruverre.
• Anti luba 25. juunil Reastvere linnamäel jaanitule korraldamiseks.
• Otsustati võõrandada vallale kuuluv
Vägeval asuv Jaama kinnistu Tartu
Reklaamteenused OÜ-le.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
• Kinnitati Tormas asuva Puhkeala katastriüksuse 0,97 ha suuruse osa üldkasutatava maa rendile andmiseks
korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks Ämblik OÜ.
• Otsustati muuta 7. juuni 2021 korraldust, millega anti nõusolek maa
ostueesõigusega erastamiseks Rohe
külas.
• Tunnistati osaliselt kehtetuks Jõgeva
Vallavalitsuse 26. veebruari 1999 korraldus nr 110 „Maa erastamise võimalikkus ja tingimused“.
28. JUUNI ISTUNGIL
• Otsustati anda üürile vallale kuuluv
eluruum Tormas.
• Pearaamatupidaja Imbi Saar tutvustas
pankade pakkumisi investeeringute finantseerimiseks.
• Otsustati rahalise kingitusega tunnustada kooli kiituskirjaga lõpetajaid ja
medaliste.
• Otsustati välja kuulutada konkursid
Jõgeva lasteaia Rohutirts direktori,
Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ja
Palamuse Kultuuri juhataja ametikoha
täitmiseks.
• Kooskõlastati Torma rahvamaja töötajate koosseis.
• Muudeti 2021. aasta hankeplaani ning
otsustati sinna lisada Jõgeva linna Jõe

tänava rekonstrueerimine.
• Anti luba 9. juulil kultuurikeskuse
ümbruses Jõgeva suvelaada ja 9. juulil
Palamuse laululaval kontserdi korraldamiseks.
• Kinnitati Jõgevatrefi laada müügipiletite hind.
• Kooskõlastati Tormasse rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti kasutusluba Luua mõisahoonele.
• Anti luba Õuna külas asuvate hoonete
lammutamiseks.
• Otsustati anda Sadalas asuv maa tasuta
kasutusse aiasaaduste kasvatamiseks.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Elektrilevi OÜ ja Enefit
Connect OÜ kasuks.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu kinnisvara kingitusena omandamiseks.
12. JUULI ISTUNGIL
• Kinnitati vallale kuuluva Vaimastvere
Teeääre kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks OÜ
Setukad.
• Kinnitati valla eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
• Nõustuti keskkonnaloa andmisega
Järveotsa kinnistul Kuremaa järve
süvendamiseks ja tahkete ainete uputamiseks ujumiskoha korrastamise
eesmärgil.
• Otsustati anda otsustuskorras Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojale üürile
Jõgeva linnas Suur tn 5 asuv 1. korruse
äriruum tegevuse korraldamiseks.
• Anti luba Misso Tehnikaspordi Klubile
24. ja 25. juulil Tähkveres ja Reastvere
karjääris enduuro Eesti meistri- ja
karikavõistluste 2. etapi ja 24. juulil
Torma tänavatoidu festivali korraldamiseks.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva
valla sotsiaalvaldkonna arengu- ja tegevuskava 2021–2028 ja Jõgeva valla
spordivaldkonna arengukava 2021–
2028.
• Anti võistlusel osalemise toetust.
• Määrati Pikkjärvel Kruusamäe, Tähkveres Karu, Kärbseseene ja Võsa, Vanamõisas Kalda ning Visustis Mäeotsa
ja Müürisepa kinnisasja jagamisel tek-
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kivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Enefit Connect OÜ kasuks.
Otsustati lõpetada maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute menetlus
Tõikvere Kontori katastriüksusel.
Otsustati tunnistada kehtetuks Jõgeva
Linnavalitsuse 6. märtsi 2006 korralduse nr 84 „Teenindusmaa määramine“.
Anti ehitusluba Jõgeva linna keskväljaku rekonstrueerimiseks, abihoone
laiendamiseks Sellis, abihoone püstitamiseks Õunale, elamu püstitamiseks
Mullaverre ja puurkaevu rajamiseks
Kaiaverre.
Anti kasutusluba elamule Mõisamaal,
küüslauguhoonele Ellakveres ning
päikeseelektrijaamadele Naval ja Vaimastveres.
Anti projekteerimistingimused garaaži ehitamiseks Kaiaverre külla,
kaarhalli püstitamiseks Ookatkule,
PVC-halli püstitamiseks Tormasse,
ratsamaneeži rajamiseks Vilinale, soojustorustiku rajamiseks Jõgeva linnas
kambrist K52 kuni Suur tn 58 ja 56,
tankla ehitusprojekti koostamiseks ja
kinnistu jagamiseks Liivojal, parkla
rajamiseks Jõgeva linna Estakaadi tn
1a ning Virtuse spordihoone laiendamiseks.
Kooskõlastati Eerikverre, Imukverre,
Jõgeva aelvikku, Kivijärvele ja Kõnnusse rajatavate puurkaevude asukohad.
Seati sundvaldus Kärdes asuvale Jõesaare katastriüksusele.

2. AUGUSTI ISTUNGIL
• Muudeti Jõgeva vallavalitsuse alaeelarvet.
• Suunati raha reservfondi.
• Otsustati toetada võistlusel osalemist.
• Kooskõlastati Leedi ja Vanavälja külla
rajatavate puurkaevude asukohad.
• Anti ehitusluba Jõgeva linna Kesk tn
4 kinnistu sademeveekanalisatsiooni
liitumispunkti rajamiseks ja PVC viilhalli püstitamiseks Tormasse.

JVT

KOGUKOND
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Erivajadustega inimesed
õppisid tuleohutustarkusi
Jõgeva vallas toimusid kahe päeva
jooksul tuleohutuse alased koolitused psüühiliste erivajadustega
inimestele ja neile, kes nendega
töös või igapäevaelus tihedalt
kokku puutuvad. 3. augustil jagati
kasulikke teadmisi Tormas, kus
olid mitmesse gruppi jaotatuna
kuulama tulnud kogukonnas elamise teenuse, toetatud elamise
teenuse ja igapäevaelu toetamise
teenuse kliendid ning nende tegevusjuhendajad. 4. augustil jätkus teadmiste jagamine Jõgeval ja
Palamusel. Jõgeval said tuleohutuse alaseid teadmisi toetatud elamise teenusel olevad sotsiaalmaja
elanikud, piirkonna sotsiaalhooldustöötajad, koduhooldustöötajad, kodus elavad psüühikahäirega ja vaimupuudega inimesed
ning nende pereliikmed. Kodus
elavad psüühikahäirega inimesed
ja nende pereliikmed said koolitust ka Palamusel.
Kahe päeva jooksul sai tuleohutuse alaseid teadmisi ühtekokku sadakond inimest. OÜ Tartu Tuli tuleohutusspetsialist Sven
Raud sõnas, et erivajadustega inimestega pole ta varem koolitusi
läbi viinud. Koolitaja sõnul olid
kaks päeva huvitavad. Osalejad
olid innukad kaasa mõtlema ning
küsimusi esitama. Näiteks uuriti,
miks tekivad tulekahjud ja kuidas
ühes või teises olukorras tegutseda. Koolitajagi silmad lähevad särama, kui inimesed tulevad pärast
rääkima ja uurima, siis on tule-

Tuleohutusspetsialist Sven Raud rääkis koolitusel ka tulekustuti õigest ning
ohutust kasutamisest. FOTO: MARGE TASUR

ohutusspetsialisti süda rahul, et
info jõudis õigesse kohta. „Neile
on väga tore rääkida, sest näen,
et inimene vaatab mulle suurte
silmadega otsa ja tõesti kuulab
huviga,“ ütles Raud. Ta märkis, et
ettevõtetes korraldatavatel koolitustel ei pruugi inimeste huvi nii
suur olla, sest sama juttu ollakse
juba paar korda kuulnud: ettevõ-

tetel on sageli kohustus teatud aja
tagant tuleohutusalast koolitust
läbi viia.
Koolitused toimusid MTÜ
Torma Valla Sotsiaalkeskus ja
Jõgeva vallavalitsuse käivitatud
projekti „Psüühilise erivajadusega
inimeste kodude tuleohutuse parandamine Jõgeva vallas“ raames.
Projekti eesmärk on suurendada

Avalike ürituste korraldamisel
ja pidamisel hakkavad kehtima
ühtsed nõuded üle valla
puuetega inimeste ja nendega
kokku puutuvate inimeste teadmisi ohutusest ja kodude ohutuks
muutmise võimalustest. Sven
Raud tõi välja koolituse olulised
punktid, mille osaleja võiks endaga kaasa võtta: ennetamine, et tuleõnnetusi ei tekiks; tegutsemine,
mida teha, kui õnnetus on juhtunud, ning millised on inimese kohustused. Koolitusel osalejad said
ülevaate ning ohutu kasutamise
õpetuse esmastest kustutusvahenditest, nagu tuletekk ja -kustuti.
„Loomulikult õpetasin kasutama
suitsuandurit. Vaatasime üle sagedased probleemid: patarei on
tühi, patareid pole üldse olemas
või on andur aegunud. Põgusalt
vaatasime üle ka vingugaasianduri, mis on sellest aastast kütteseadmega hoonetes uus kohustus,“ selgitas Raud.
Projekti sihtgrupi eripära arvestades on koolitustel saadud
teadmisi vaja mõne aja möödudes
uuesti kinnistada. Kodus elavad
psüühikahäirega inimesed ja nende pereliikmed saavad koolituselt
kingitusena kaasa ka tulekustutusteki ja vinguanduri.
MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskus ja Jõgeva vallavalitsuse
käivitatud ohutuskoolituse projekt sai rahastuse mittetulundusühingutele mõeldud Päästeameti
projektikonkursilt
„Õnnetuste
ennetamine 2021“.
JVT

Jõgeva vaegkuuljate ühing on
toimetanud kaks kümnendit
Jõgeva vaegkuuljate ühingu 20.
sünnipäeva puhul toimus 19. juunil
Jõgeva kultuurikeskuses seminar,
kus käsitleti hea kuuldeaparaadi
ning elukvaliteedi teemat, tänati
tublisid tegijaid, teekaaslasi ja kootööpartnereid.
Päris sünnipäev oli küll
veebruaris, ent koroonapiirangud andsid alles suvel võimaluse kokku tulla. Ühing asutati
27. veebruaril 2001. aastal. Jõgeva
haigla ruumides toimunud asutamiskoosolekul osales 33 inimest.
Ühingu liikmetele, huvilistele
ja külalistele rääkis Tartu ülikooli
kliinikumi kõrvakliiniku audioloog Sandra Vill kuuldeaparaatide
reguleerimise võimalustest. Vill
selgitas, kuidas on võimalik oma
kuuldeaparaadist maksimum võtta. Teet Kallas vaegkuuljate liidust
jagas nõu silmusvõimendi teemal.
Ta juhtis tähelepanu, et sageli mõeldakse hoonete ligipääsetavuse all
eelkõige füüsilist ruumi – kaldteid
ja lifte, ent ligipääsetav inforuum
jääb tähelepanuta. Avalikus ruumis
nagu teatrid, kirikud, kauplused,
nõupidamiste saalid, bussijaamad,
miks mitte ka omavalitsuste hooned jne oleks silmusvõimendist
suur abi. Võimendi tehniline lahendus aitab vaegkuuljaid olukordades, kus ümbritsev müra on suur,
heliallikas kaugel või ruum kajab.

3

Jõgeva vallavolikogu 17. juunil vastu võetud määrusega kehtestati Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, mis hakkavad kehtima käesoleva aasta 1. septembrist.
Praegu reguleerivad Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamist ühinemiseelsete omavalitsuste
sellekohased seadusaktid. Kui Jõgeva linnavolikogu
ning Palamuse ja Torma vallavolikogu olid vastavad määrused 2014. aasta juunis vastu võtnud, siis
ühinemiseelses Jõgeva vallas sellist regulatsiooni
kehtestatud ei olnud. Septembrist hakkavad siis üle
valla toimima ühtsed avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise nõuded.
Määrus sätestab, et luba on vajalik vaid vabas
õhus toimuva ürituse korraldamiseks, siseruumides saab üritusi pidada ilma loata. Kui ürituse korraldajaks on vallavalitsus ise või tema hallatavad
asutused, ei ole luba taotleda vaja, küll aga tuleb
korraldajal ka sel juhul kohe, kui ürituse toimumine on kindel, teavitada sellest vallavalitsust.
Väiksemaid üritusi saavad ilma luba taotlemata korraldada ka teised isikud või organisatsioonid
peale vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste. See
võimalus tekib siis, kui üritus on kooskõlas kasutatava territooriumi kasutusotstarbega (laululava,
staadion, terviserada jms), kui eeldatav osalejate
arv jääb alla 50, kui üritusel ei toimu alkoholi või
pürotehnika müüki, kui üritusel ei tekitata teisi isikuid oluliselt häirida võivat müra või valgusefekte
ning kui üritus toimub päevasel ajal ja kuival maal
(st mitte vees, vee peal või õhuruumis).
Taotluse esitamise tähtaega võrreldes praegu
kehtivate kordadega oluliselt muudetud ei ole –
ürituse korraldamise soovist tuleb vallavalitsust
teavitada üldjuhul 20 kalendripäeva enne ürituse
toimumist. Ka taotluses esitatavate andmete koosseis jääb suuresti muutumatuks.
Kui seni andis loa ürituse korraldamiseks vallavalitsus kui kollegiaalorgan, siis eelnõuga nähakse
ette, et vallavalitsuse istungile tuleb suunata vaid
load, mis antakse öisteks üritusteks, üritusteks,
mille kavas on ka ilutulestik, enam kui 1000 osavõtjaga üritusteks või üritusteks, mida on plaanis pidada õhuruumis, veekogul või veekoguga piirneval
alal. Kõigil teistel juhtudel annab loa vallavalitsuse
määratud ametnik. Viimane ei saa siiski ainuõigust
otsustada ürituse korraldamise võimalikkuse üle,
vaid see selgitatakse kooskõlastuste käigus.
Mis puutub ürituse korraldaja kohustustesse,
siis need üldjoontes ei muutu. Kõik, mis nõutakse,
on vajalik avaliku korra tagamiseks.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid käsitleva määruse eelnõu arutati läbi politsei
Jõgeva piirkonnavanemaga ning saadeti arvamuse
avaldamiseks valla kultuuriasutustele ja kultuurikorraldajatele ning spordiklubidele. Just ürituste
korraldajate soovi arvestades viidi eelnõusse sisse
klausel, et teatud tingimustele vastavaid väiksemaid üritusi võib pidada selleks luba taotlemata.

JVT

Selveri laiendamine
lükkub edasi

Sünnipäeval lustis vaegkuuljate tantsutrupp Kõku. FOTOD: MARGE TASUR

Üllatusena tutvustas Urmas
Vasemägi sünnipäevalistele valget
unistust. Ühte Saksamaalt annetajate raha eest toodud bussi, mis
tulevikus võiks vaegkuuljatele pakkuda esmase testimise ning nõustamise teenust. Sellist veel Eestis
ei ole ja selle nimel on tarvis palju
tööd teha.
Jõgeva abivallavanem Angela

Saksing tunnustas ühingut, et nad
on juba 20 aastat tegelenud kuulmisprobleemidega
inimestega,
lisaks on korraldatud ühiseid laagreid, väljasõite, infopäevi ja seminare. „Kuulsin seminaril palju huvitavat ja sain uusi teadmisi, mida
kaasa võtta,“ sõnas Saksing.
Teet Kallas sõnas, et Jõgeva
ühing on alati olemas ning hea

partner nii kohalikele inimestele
ja Jõgevamaa asutustele kui ka
omavalitsustele. „Kirjeldan teid ühe
Tabivere proua sõnadega: üks suur
soe mõmmik. Tegutseb omasoodu
sihi- ja järjekindlalt, on alati olemas, vahel küll magab talveund,
aga kevadel ärkab üles ja tegutseb
jälle,“ lausus Kallas.

JVT

Jõgeva Selveri hoone oli plaanis sel aastal poole
suuremaks ehitada, ent olukord ehitusturul sundis
kaubandushoone omanikku ettevõtmist aasta võrra
edasi lükkama.
„Ehitushinnad on koroonaviiruse leviku tõttu
niivõrd kõrgele tõusnud, et nendega ehitada ei kannata. Hinnad on kõrgeks ajanud ehitusmaterjalide
puudus, mis valitseb kogu Euroopas. Seepärast otsustasimegi lükata Selveri laienduse 12 kuud edasi ning loodame, et selle ajaga laheneb ka ehitusmaterjalide defitsiidi olukord,“ ütles Selveri hoone
omanikfirma OÜ Jogeva Maja juhatuse liige
Kristjan Kivipalu.
Kui Selveri praegune ehitisealune pind on 1464
ruutmeetrit, siis juurde on plaanis ehitada 1570
ruutmeetrine hooneosa. Osalt laieneb sinna Selver,
ent juurde tuleb ka uusi rentnikke, näiteks rõivaid
ja kodukaupu pakkuv Pepco. Hoone uues osas on
plaanis avada ka kohvik. Kõik see pidi teoks saama
juba tänavu, nüüd aga jääb üle loota, et aasta pärast.
Kristjan Kivipalu oli igatahes optimistlik ja lubas, et
laiendatud Selver avatakse 2022. aasta septembris.
JVT
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Võrrivõistlus
naaseb Vaimastverre
Pärast aastast pausi naaseb Punnvõrri karikasari taas Vaimastverre.
21. augustil peetakse Vaimastveres siloauguralli etapp, kus võistlemas
võrrisõitjad kuuetunnises võistkondlikus kestussõidus ning sprindis.
Rajale lähevad ka minid ehk kuni 13-aastased motohuvilised, kes saavad võistelda kuni 50 kuupsentimeetriste mootoritega kaherattalistel.
Kel huvi, saab end kirja panna, jälgides juhiseid punnvorr.ee lehel või
otsides üles Facebookist Vaimastvere Võrriklubi lehe.
Et koroonaviiruse levik on taas hoogustumas, peavad võistluse
korraldajad ja osalejad kinni pidama nõutud piirangutest. Pealtvaatajatel ja võistlejatel palutakse esitada kohapeal vaktsineerimistõend, kinnitus koroonaviiruse läbipõdemise kohta või negatiivne testitulemus.
Viimase tarbeks tuleb kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtest või
kuni 72 tundi varem PCR-test. Tõendit ei pea esitama alla 18-aastased.
Kestussõidus osalevad kahe- kuni neljaliikmelised võistkonnad
ning võistlusel sõidetakse vaheldumisi. Sprindis võistleb iga mees enda
eest. Masinaklasse on kestussõidus neli, sprindis võisteldakse lausa
üheksas võistlusklassis.
Vaimastvere etapil läheb kestussõidus võistlustulle vähemalt kolm
korraldajaklubi ekipaaži. Vabaklassis on stardis Raul Pärdi võistkond
masinal number 72 ning ainuke võrrivõistlusel vaid naistest koosnev
ekipaaž, Kerle Pärdi võistkond, masinal number 100. Originaalklassis
hoiab Vaimastvere Võrriklubi au Anti Arula võistkond masinal number 55.
Ka on sprindivõistlusel tules Vaimastvere Võrriklubi esindajad.
Vabaklassis läheb sprindis rajale Roland Pärt ning originaalklassis
Kauri Soolepp. Seega, kel vaktsineerimistunnistus või tõend koroonaviiruse läbipõdemisest taskus, on oodatud omadele kaasa elama.
Esimest korda toimus Vaimastvere siloauguralli 2018. aastal. 2019.
aastal sai esimest korda teoks punnvõrri karikasarja Vaimastvere etapp.
Eelmisel aastal korraldas Vaimastvere Võrriklubi hooaja lõppvõistluse
aga hoopis Põltsamaal Kuningamäe kardirajal.
Vaimastvere etapp on Punnvõrri karikasarja 2021. aasta osavõistlustest viies ehk eelviimane. Hooaja finaal leiab aset 11. septembril
Viljandimaal Sürgaveres.
PUNNVÕRRI KARIKASARJA
VAIMASTVERE ETAPP 21. AUGUSTIL

Ajakava
9.00 – 9.45 sprindi registreerimine ja rajaga tutvumine
10.00 – sprindi start
12.30 – minide sõit
13.00 – minide ja sprindi autasustamine
13.30 – kestussõitjate registreerimine ja rajaga tutvumine
14.30 – 20.30 kestussõit

Punnvõrri karikasarja esimese Vaimastvere etapi start 2018. a septembris.
FOTO: ARTUR LAUGAMETS

Pärast Lauri Ausi mälestusvõistlust võeti ette ajavõtuta kolmekümnekilomeetrine rahvasõit. FOTO: RIINA MÄGI

Lauri Ausi mälestusvõistlustel startis ka
suusatamise olümpiapronks Jaak Mae
Luual peeti 1. augustil Lauri
Ausi mälestusvõistlusi jalgrattaspordis. Võistlejad lähetati
rajale eraldistardist, nooremad
võistlejad läbisid 4,2 ja vanemad
8,5 kilomeetrit.
68 osalenud ratturi hulgast võis leida Eesti rattaspordi
mineviku- ja tulevikutegijaid
ning tavalisi harrastajaid, aga
ka 2002. aasta olümpiapronksi
suusatamises Jaak Mae. „Olime
Lauri Ausiga head sõbrad ja
käisime perekonniti läbi, seepärast järgisin sõprade soovitust
ja tulin Luuale, et tema mälestusvõistlusel osaleda. Kahetseda
pole põhjust, seltskond on hea
ja võistlus hästi korraldatud,“
ütles Jaak Mae, kes võistles CFC
spordiklubi värvides.
Absoluutklassis sai ta üheksanda koha, Lauri Ausi mälestussõidule eriomasel perevõistlusel koos 13-aastase poja
Ralfiga viienda koha. Perevõistlusel selgitatakse paremusjärjestus lapse ja vanema kohapunkte
liites. Ralf sõitis M14 vanuseklassis välja seitsmenda koha ja
perevõistluse arvestuses tõusidki Maed viiendaks.
M16 vanuseklassis tegid

mälestusvõistluse kaasa kaks
selle vanusegrupi värsket maanteesõidu Eesti meistrit: grupisõidu meister Martti Lenzius
klubist Vooremaa Centrum/
Rattabaas ja eraldistardi meister
Gabriel Helmut Aduson klubist
CFC. Lenziust võib isegi Balti
meistriks nimetada, sest grupisõidus peeti kolme Balti riigi
ühised meistrivõistlused, kus
Lenzius oli parim. Luual näitasid kaks noorratturit enamikule
absoluutklassi meestele tagatulesid. Adusoni aeg oli absoluutklassi parima Kalle Kriidiga
(Vooremaa
Centrum/Rattabaas) võrdne – 11.38, Lenzius
oleks ajaga 11.43 olnud absoluutklassis teine.
Gabriel Helmut Aduson sai
koos isa Andréga esikoha ka
perevõistluse II grupis (vanem
koos 2008 või varem sündinud
lapsega). André oli ka parim
Lauri vanuseklassis ehk 51-aastaste ja vanemate hulgas. Lauri
mälestusvõistlusel
osalesid
Adusonid viiendat korda ning
perevõistluse esikoht oli nende
jaoks juba kolmas. Luua võistlusel käimine on Adusonide jaoks
justkui peretraditsioon. „Siinne

võistlus on hea õhustikuga ning
maastik rattasõiduks põnevam
kui Tallinna ümbruses,“ sõnas
André Aduson.
Perevõistluse esimese grupi
(vanem koos 2009 või hiljem
sündinud lapsega) võitjaiks tulid
Tõnu ja Linda Lensment (Kalevi
jalgrattakool), ent kõige rohkem
auhindu noppis selles võistlusklassis siiski perekond Kriit.
Endisest profiratturist pereisa Kalle oli nimelt võistlemas
koos kolme lapsega, 12-aastase
Jette ning 6-aastaste kaksikute
Iti ja Atsiga. Jette ja Kalle kohapunktid andsid kokku perevõistluse teise koha, Atsi ja Kalle
punktid kolmanda koha ning Iti
ja Kalle punktid viienda koha.
„Lapsed ise väga tahavad
sellel võistlusel võistelda. Ats ja
Iti hakkasid juba esmaspäeval
lugema, mitu päeva „vanaisa
võistluseni“ veel aega on,“ ütles
Kalle Kriit, kelle isa Kaido Kriit
on Lauri mälestusvõistlust korraldava klubi Vooremaa Centrum/Rattabaas treener. Endine
profirattur tõdes, et pole lapsi
käsukorras ratta selga ajanud,
aga kolm-neli korda nädalas
tehakse koduses Väike-Maarjas

Jõgevatrefi motomatkajad
vallutasid Jõgeva kesklinna
XXX rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek kulmineerus juuli lõpus motoparaadiga Jõgevale. Kuremaalt sõideti
Jõgevale väikese ringiga marsruudil
Mo or its a–Palamus e–Luua–Nava–
Painküla, et võimalikult palju inimesi
seda uhket kulgemist näha saaks.
Jõgevatreffi korraldava klubi Jõgeva
MC president Eigo Ellisson tervitas kõiki tsiklimehi ja -naisi ning kaasaelajaid.
„Jõgevatreff on saanud 30-aastaseks, juba
terve põlvkonna jagu on treffi sõidetud.
Südantsoojendav on näha, et teeäärtes
on lehvitajaid 100-aastastest memmedest
sülelasteni,“ rõõmustas Ellisson ja kinnitas, et motomatkajatel on hea meel neile
seda vaatepilti pakkuda.
Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev
õnnitles Jõgevatrefi korraldajaid 30. aasta-

päeva puhul. „Usun, et sel tugeval traditsioonil on veel pikk tee käia,“ sõnas abivallavanem tunnustavalt.
Eigo Ellisson tutvustas Jõgeva MC
projekti, mis on koostöös vallavalitsuse ja
transpordiametiga aasta jagu töös olnud.
„Soovime, et 30. trefiaastat jääks mäletama Jõgevale Õuna külla Alexela tankla
ringteele paigaldatav suur mootorrattakuju, mis tähistab motokultuuri pikka
teed. Loodetavasti saame seda silmailu
peagi pakkuda,“ lausus Jõgeva MC president. Klubi poolt anti vallavalitsusele üle
ka tulevase maamärgi väike koopia.
Motoparaadile pani punkti Ultima
Thule kontsert Jõgeva kultuurikeskuse
suvelaval.
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Motoparaad tõi Jõgevale tuhatkond tsiklit. FOTO: MARGE TASUR

ikka ühine rattatiir – kasvõi
tanklasse jäätist ostma.
Nagu Lauri mälestusvõistlused ikka, lõppes ka tänavune, järjekorras üheksas
mälestusvõistlus,
ajavõtuta
rahvasõiduga. Seekord tehti
30-kilomeetrine ring marsruudil
Luua–Palamuse–Kudina–Maarja-Magdaleena–
Kaiavere–Luua. Rahvasõidu ja
absoluutklassi võistluse tegi kaasa ka varalahkunud olümpiaratturi Lauri Ausi vend Andres.
Perevõistlusel ta kaasa lüüa ei
saanud, sest poeg Aaron pidi
samal päeval võistlema LõunaEestis.
Lauri Ausi mälestusvõistlused toimusid juba üheksandat
korda. Esimest korda ei olnud
publiku seas Lauri Ausi isa
Lembitut, kes lahkus meie
hulgast selle aasta aprilli alguses.
Mälestusvõistlust toetasid
Jõgeva vallavalitsus, Vooremaa
Centrum/Rattabaas,
Kurmo
Rattaäri ja Kalev Vist. Võistluste
tulemustega saab tutvuda Jõgeva valla kodulehel.
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Torma kandis, Kuremaal ja
Jõgeval peeti kohvikutepäevi
Eestlased on laulurahvas, aga nüüd võib vist
juba öelda, et ka kohvikurahvas. Jõgeva vallas
peeti tänavu kohvikutepäevi kolmes paigas: 17.
ja 18. juulil Torma kandis, 24. juulil Kuremaal
ning 8. augustil Jõgeva linnas ja alevikus. Kõige
suurema haardega olid Torma kandi kohvikute-

päevad: seal tegutses tervelt 12 kodukohvikut.
Mõni neist oli avatud laupäeval, mõni pühapäeval, mõni suisa mõlemal päeval. Kuremaal pakkusid suupärast ja joogipoolist kolm ning Jõgeva linnas ja alevikus kümme kohvikut. Kuremaa
lossis sai kohvikutepäeval nautida kultuuriseltsi

Jensel kollektiivide esinemist ning Heili Rosina
(flööt) ja Heigo Rosina (marimba) kontserti.
Jõgeva kohvikutepäevale pani muusikalise
punkti kultuurikeskuse suvelaval üles astunud
laulja Tanel Padar.
Kohvikutepäevad pakuvad peredele ja sõp-
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ruskondadele võimaluse oma kulinaarsed oskused proovile panna ja üheskoos midagi vahvat
teha. Külastajad saavad aga selliseid maitseelamusi, mida iga päev ei koge. Ning kogukonnatunne kasvab ka kindlasti.

Kohvik Rohus oli nii populaarne, et tükati lookles leti ees päris pikk järjekord.
FOTOD: TERLE ROONDIK, IVO HELM JA RIINA MÄGI

Jõgeva kultuurikeskuse juures tegutses kultuurikohvik. Seal sai maitsta selliste vahvate nimetustega suupisteid, nagu sussisahistaja sähvatus, kunstilise juhmi jukerdus, näituseneiu kilukeerutus jne.

Jõgeva raamatukogu juures tegutsenud kohvik kandis Oskar Lutsu loomingust inspireeritud nime Vaikne
Nurgake. Väga vaikne see küll polnud, sest külastajaid oli rohkesti. Peale ihutoidu sai sellest kohvikust ka
vaimutoitu.

Tormas tegutsenud kohvikus Lääned Köögis kujunesid laste lemmikuks pulgakoogid.

Kuremaa ühe kortermaja taga tegutses mõnusa atmosfääri ja suure toiduvalikuga Sigalahe kohvik.

Kohviku Torma Triibulised menüüst leidsid endale sobivaid palasid ka väga noored kohvikulised.
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1938. aasta klubi liikmed kohtusid Laisholmi pubis

Palamusel tähistatakse
Theodor Lutsu 125.
sünniaastapäeva
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakooli muuseumis tähistatakse
14. augustil algusega kell 19 Palamuselt pärit filmimehe Theodor
Lutsu 125. sünniaastapäeva.
Sündmus
algab
traditsioonilise
mälestushetkega
Theodori sünnimaja (praeguse apteegi) juures. Muuseumi
vanas koolimajas saab kuulata Vaiko Eduri vestlust kohtumistest Aksella Lutsuga. Valmivat raamatut filmiperekond Lutsust tutvustab filmiloolane Jaak Lõhmus. Kell
21.30 saab muuseumi peamaja trepilaval õhtufilmi vaadata.
Muuseumi vana koolimaja teisel korrusel on 12. septembrini
avatud Theodor ja Aksella Lutsu elu ja loomingu Brasiiliaperioodi tutvustav näitus “Filmimees seespool aiamüüri”. Näitust
saab vaadata E–P 10–18.

Möödunud reedel kogunesid Jõgeval Laisholmi pubis
1938. aasta klubi liikmed.
Klubi ühendab inimesi, kes
elasid Jõgeval juba 1938. aastal, kui seni alevi staatuses
olnud asulale linnaõigused
anti, ning on edaspidigi järjepidevalt siin elanud. Jõgeva linna sünnipäevakuul
on kombeks kutsuda klubi
liikmed kokku, süüa kooki,
juua teed ja kohvi ning arutleda vallaelu teemadel. Koroonaaeg on tavapärastele
kohtumistele oma piirangud
seadnud ning seepärast kohtuti sel aastal pärast linna
sünnipäeva.
Sel korral vestlesid väärikatega abivallavanemad
Viktor Svjatõšev ja Angela Saksing. „Olin omal ajal
Jõgeva linnapeana klubi sün-

ni juures. Arvan, et sellised
kokkusaamised on väärikas
viis pidada lugu neist inimestest, kes on Jõgeva linna sünnihetkest tänini järjepidevalt
siin elanud,“ ütles Viktor
Svjatõšev.
Jõgeva linna sünnipäeval tänatakse staažikaid linlasi rahasummaga, mis on
võrdne Jõgeva vanusega ehk
tänavu 83 euroga. 1938. aasta klubi liikmed on nüüdseks
näinud nii Jõgevale linnaõiguste andmist kui ka uue
suurvalla
moodustamist.
Koos klubi liikmetega viibis
kohtumisel ka Jõgeva linna
aukodanik Asta Paeveer.
Praegu kuulub 1938.
aasta klubisse kaheksa liiget.
JVT

Klubi 38 kokkusaamisel viibisid esireas vasakult Jõgeva linna aukodanik Asta Paeveer,
Vaike Pärn, Evi Kuntu, abivallavanem Angela Saksing ning tagareas vasakult Arnold
Jakoby, Vilma Normak ja abivallavanem Viktor Svjatõšev. FOTO: MARGE TASUR

Jõgevamaa kõige turvalisem üritus – ÖÖBazaar 2021
Theodor Luts (musta baretiga) järjekordse filmi võtteplatsil. Foto
pärineb ajast, mil Theodor Luts elas ja töötas Soomes. FOTO: VIRVE
VIRKKILÄ KOGUST

Kuremaa järvele paigaldati
uus ujumis- ja paadisild
Juuli lõpus paigaldati Kuremaa järvele uus ujumis- ja paadisild.
Kevadel selgus, et mõlema silla olukord on niivõrd kehv, et neid
enam vette tagasi paigaldada ei saa. Valla eelarvesse ei olnud uute
sildade ostmiseks ja paigaldamiseks raha planeeritud, ent keeruline olukord nõudis tegutsemist: tuli leida rahalised vahendid ja
korraldada hange ning arvestada pika tarneajaga.
Tulevikus on Kuremaa järv ja rannaala arendada välja kaasaegseks ning atraktiivseks puhke- ja sportimisalaks.

JVT

27. juulil said uued sillad paika.
FOTO: VIKTOR SVAJTÕŠEV

EL COVID tõendite
loomise juhend
• Sisene patsiendiportaali (www.digilugu.ee) ID-kaardi,
Mobiil-ID või Smart-ID-ga.
• Vajuta vasakul tulbas rohelisele kastile „EL digitaalsed
COVID tõendid“.
• Vajuta nupule „Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist“.
• Vali lehe all olevast rippmenüüst tõend, mida soovid luua
– kas immuniseerimise (ehk vaktsineerituse), testi tulemuse
või läbipõdemise tõendamiseks.
• Vajuta „Edasi“ ning lae tõend alla.
• Salvesta tõend nutiseadmes või prindi välja. Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme alla laaditud failide kausta.
• Nutiseadmes ja välja prinditud kujul tõendid on samaväärsed.
• Kui oled tõendi juba loonud ja see on kehtiv, siis uut tõendit
süsteemis ei looda (annab vastuse – päring ebaõnnestus).
Sinu tõend on kehtiv.
• Enda isiku tuvastamiseks ole valmis koos EL COVID tõendiga näitama ka isikut tõendavat dokumenti.
• EL COVID tõendi õigsuse kontrollimiseks kasutatakse
veebirakendust kontroll.digilugu.ee.
• EL COVID tõend ei ole reisidokument. Reisimisel kehtivaid
nõudeid vaata lehelt reisitargalt.vm.ee.
TÄHELEPANU! EL digitaalse COVID tõendi saab luua siis,
kui tervishoiutöötaja on vastava info tervise infosüsteemi
edastanud. Juhul kui COVID tõendi loomise valikut rippmenüüs ei ole, pole tõenäoliselt vastav info tervise infosüsteemi veel jõudnud. Varu veidi kannatust või võta ühendust teenust osutanud tervishoiuasutusega.
Jõgeva vallas saab tõendite loomisel ja väljaprintimisel abi
raamatukogudes ja teenuskeskustes Tormas ning Palamusel.

Eelmise aasta augustis muinastulede ööl süüdati Torma mõisa
õuel tõrvikud ja lõkked, ala valgustati valguskettide ja prožektoritega ning avati külastajatele
– toimus esimene Jõgevamaa
öölaat ÖÖbazaar, mis võitis paljude südamed ja millest sai Eesti
suurim öölaat juba esimese korraga. Viiskümmend kauplejat ja
toitlustajat olid end sisse seadnud
mõisakompleksi välialal ja ligi
1000-ruutmeetrises suursuguses
härjatallis, mis on Eesti laatade
suurim siseala. Väljas toimusid
maagilised tule ja mõõgavõitluse
etendused.
Inimesed võtsid Torma mõisakompleksis toimunud ürituse
kohe omaks. Sellel oli üle 3000
külastaja. ÖÖbazaar valiti kohaliku rahva poolt ka üheks Jõgeva
valla aasta teoks.
Peatselt on järg järgmise
ÖÖbazaari käes, mis toimub juba
14. augustil kell 19.00–02.00.
Ja kõige parem uudis on see, et
kolmeeurose pileti soetamisel
saab igaüks 22-eurose kingituse!
Meie soov on teha võimalikult turvaline üritus, seepärast
on võimalik end testida ja tasuta

Lisaks põnevale kaubavalikule ja tulel tehtud toidule ootavad
Ööbazaari külalisi lõkked ja tuleshowd. FOTO: ERAKOGU

vaktsineerida lasta. Kontrollitakse ka juba vaktsineeritute ja
läbipõdenute tõendeid. See tagab selle, et Eesti suurim öölaat
saab kindlasti toimuma. Kõikidel
vaktsineeritutel ja läbipõdenutel
soovitame oma telefoni laadida
vastav tõend, et laada-alale sisenemine oleks võimalikult kiire ja
mugav.
Suveöisesse müstiliselt valgustatud mõisakompleksi ja
hiigelsuurde härjatalli on oodata üle 100 kaupleja ja ligikaudu
6000 külastajat, kes saavad osta
ja müüa ajaloolise mõisahõn-

guga ja maagiliselt valgustatud
kompleksis.
Lisaks põnevale kaubavalikule ja tulel tehtud toidule
ootavad laadakülalisi lõkked ja
tuleetendused. Üritusel pakub
meelelahutust rahvusvaheliselt
tunnustatud Austraalia-Vietnami mustkunstnik Peter Paxx ja
personaalseid nõustamisi pakub
Maag Geit, kes on Eesti rahvale
tuntud „Selgeltnägijate tuleproovist“. Peter on auhindu võitnud
mustkunstnik,
meelelahutaja
ja kõneleja Austraaliast. Hetkel
elab ta Tartus ja tema järgmised

esinemised on Tormas, Tartus ja
Tallinnas.
Pereüritusele kohaselt on
lapsi rõõmustamas batuudilinnak koos karussellidega ja lapsi
on ootamas üle poolesaja kodulinnu ja -looma. Samuti on lastele rohkelt vilkuvaid mänguasju.
Leegitsevaid elamusi pakuvad meile tuletantsijad Eesti
TuleArtistide Liidust (ETAL) ja
üritusel on mitmeid põnevaid
üllatusi.
Ööbazaaril saab olema mõnus relax-ala täiskasvanutele, kus
saab mekkida head toitu, juua
kokteile, veini ja nautida laadamelu. See on erakordne võimalus
näha ajakirja Maakodu konkursi
Koroonaehitis 2020 võitnud
glämpinguid.
Kõik laadahuvilised on
oodatud nii ostma kui ka müüma. Huvilistele leiame veel ruumi müügileti jaoks. Ostjad on
oodatud alates kella 19st. Kaupa
jätkub kõikidele ostjatele ja melu
kestab ürituse lõpuni ehk kella
kaheni, seetõttu ei maksa peljata, et hilinejad ei saa täit laadaelamust.
Kohtume Tormas!

Toimumas on laiaulatuslik
täiskasvanute oskuste kordusuuring PIAAC
Rahvusvahelise uuringu eesmärk on iga kümne aasta järel
koguda teavet täiskasvanute
lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja
infotehnoloogia
kasutamise,
samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Eesti osaleb uuringus
teist korda.
„PIAAC uuringu senised
analüüsid näitavad, et edukas
toimetulek tööturul, hariduses ja ühiskonnaelus eeldab
vajalikke baasoskusi,“ ütleb
haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.
„Kõik need oskused on õpitavad, seega on uuringu tulemused riigile oluliseks sisendiks,
et teha kaalutletud otsuseid
täiskasvanute õppimisvõimaluste edendamisel,“ rõhutab ta.
“PIAAC ei ole klassikaline
küsimus-vastus tüüpi uuring,

vaid valimisse sattunud inimestel on võimalik end proovile panna ka mänguliste ülesannetega,” sõnab uuringu statistikaameti-poolne projektijuht Laura Kalda. “See ei ole
eksam, vaid uuring, mille andmed on konfidentsiaalsed ning
individuaalseid
hinnanguid
vastajatele ei anta,“ lisab ta.
Täiskasvanute võtmeoskuste ja haridustaseme üheaegne
mõõtmine annab poliitikakujundajatele
täiskasvanute
oskustest täpsema pildi. Eesti
osales PIAAC uuringus esimest korda kümme aastat tagasi. 2013. aastal avaldatud
tulemuste järgi olid peamised
infotöötlusoskused, funktsionaalne lugemis- ja matemaatiline kirjaoskus Eestis maailma
parimate seas.
Samuti selgus tookord, et

tehnoloogia kasutamise oskus
probleemide lahendamiseks on
Eestis võrreldes enamiku teiste
uuringus osalenud riikidega
kehv. Võib oletada, et viimased aastad on selles murrangu
toonud, kuid tulemuste võrdlemiseks, vahepealse perioodi
tegevuste efektiivsuse hindamiseks ja järelduste tegemiseks on
väga oluline taaskord uuringus
osaleda.
Eesti elanikkonnale on
vahepealsel perioodil pakutud
tasuta kursusi nii üldpädevuste kui ka erialaste oskuste
täiendamiseks. Täiskasvanud
on olnud aktiivsed õppijad nii
digipädevuste, sotsiaalsete oskuste ja ettevõtlikkuse, õppimisoskuse kui ka riigikeele ja
võõrkeelte oskuse arendamisel.
Viimase viie aasta jooksul on
täiskasvanud õppijatele suuna-

tud täiendkoolitustel osalenud
kokku üle 64 000 inimese.
Oktoobrini kestva uuringu esimese etapi jooksul küsitletakse kuni 3200 inimest
vanuses 16–65. Selle etapi tulemused aitavad eelkõige hinnata taustaküsimustiku ja ülesannete sobivust põhiuuringu
jaoks ning annavad tagasisidet
uuringu korralduse tõhususele.
Küsitlus viiakse läbi vastaja kodus või mõnes muus
küsitlejale ja vastajale sobivas
kohas. Küsitluse turvaliseks
korraldamiseks lähtub statistikaamet terviseameti juhistest
ning iga nädala alguses avaldatavast COVID-19 ülevaatest
maakondade kaupa. Kõik statistikaameti küsitlejad on läbinud terviseameti korraldatud
COVID-19 ohutusmeetmete
koolituse.
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TAASISESEISVUMISPÄEV
19.08 kell 19.30 suvine peoõhtu Toomas Anniga Sadala kõlakojas.
19.08 kell 20.30 taasiseseisvumispäeva
vabaõhukontsert
Torma
rahvamajas.
Esineb
Tõnu Raadik. Avatud rändbaar
Peeker. Pilet 7 eurot. Publikuala ja rändbaar avatakse kell 20.
Piletid müügil kohapeal. Info tel
5343 4742.
20. ja 21.08 kell 21.30 heli-,
valgus- ja püroetendus „Tuledes
Paunvere“ Palamuse muuseumi
õuel.

MUUSIKA
14.08 kell 17 Suveklassika Palamusel esitleb: kontsert „Duell“
Palamuse kirikus. Esinevad Ivo
Posti (kontratenor, Eesti), Tim
Kuypers
(bariton,
Holland)
ja barokkorkester Floridante,
kontsertmeister Anthony Marini (USA). Kavas G. F. Händel,
A. Caldara, G. Caccini, A. Scarlatti jt. Korraldaja MTÜ Look
(Arne Tegelmann, 514 8732),
piletid saadaval Piletilevis, fienta.
com ja enne algust kohapeal.

TEATER
12.08 kell 20 Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Hirmuöö 2“
Palamusel Rehe-Möldre hoovis.
Pilet 5 €. Avatud kohvik!
13.08 kell 19 Kait Kalli etendus
„Plaan B“ Palamuse rahvamajas.
17.08 kell 18 laste- ja noorteteater REKY etendus „Kunksmoor
ja Kapten Trumm“ Jõgeva kultuurikeskuses.

KINO
13.08 kell 16 animafilm „Luca“
Jõgeva kultuurikeskuses.
13.08 kell 18 komöödia „Kratt“
Jõgeva kultuurikeskuses.
18., 24., 27.08 kell 18 romantiline draama „Soo“ Jõgeva kultuurikeskuses.

20.–22.08 kell 10–15 Jõgevamaa
meistrivõistlused tennises Jõgeva
linna tenniseväljakutel.
22.08 kell 11 Jõgevamaa meistrivõistlused petankis 2021 Jõgeva
linna staadionil.
25.08 kell 14–19 Jõgevamaa MV
ja Jõgevamaa seenioride MV
valikorienteerumises
Kuremaa
terviseradadel.
27.–28.08 kell 10 Jõgevamaa
spordiveteranide meistrivõistlused tennises Jõgeva linna tenniseväljakul.
28.08 kell 8–18 motokrossi
ENKV 7. etapp Linnamäe krossirajal.

KOGUDUSED
15., 22., 29.08 kell 11 teenistused
Jõgeva koguduses.
15.08 kell 11 Torma kiriku 254.
aastapäeva ning teemant-, kuldja hõbeleeripüha jumalateenistus.
Jutlustab õpetaja Urmas Oras.
20.08 kell 11 Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeva tänujumalateenistus. Jutlustab EELK
Tartu praostkonna praost ja Tartu
Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming.
22.08 kell 11 jumalateenistus Torma koguduses.
29.08 kell 11 jumalateenistus Torma koguduses, jutlustab EELK
peapiiskop Urmas Viilma.
Info: koguduse õpetaja Mehis Pupart: 5562 5116, 776 4369, mehispupart11@gmail.com
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.
Augustis toimub Jõgeva Jehoova
tunnistajate koguduses nädalavahetustel virtuaalne kokkutulek. Kokkutuleku videod on järelvaadatavad veebisaidil JW.
ORG
(Meist/Kokkutulekud).
Vaatamiseks pole vaja sisse logida ega registreeruda. Muu hulgas kavas: miks uskuda head
sõnumit, videolavastus piiblitegelase Taanieli elust. Lisainfo tel
5901 2500.

LAAT

NÄITUSED

20.08 küüslaugufestival Kuremaal. Rohkem infot: www.küüslaugufestival.ee.

Augustis näeb Jõgeva linnaraamatukogus Ken Haaveli fotonäitust
„Surreal World“.
12. septembrini saab Palamuse
muuseumis vaadata Theodor Lutsu 125. sünniaastapäeva tähistavat näitust „Filmimees seespool
aiamüüri“, mis käsitleb Aksella ja
Theodor Lutsu elu ja filmiloomingut Brasiilias 1946–1980.
30. augustini Eesti Taimekasvatuse Instituudi näitus „Sajandijagu
teadustööd viljakal põllul” Jõgeva
kultuurikeskuses.
2. juunist on Jõgeva linnaraamatukogus näitus „Nahakunst“.
4. maist on Jõgeva raamatukogus
väljas näitus „Siimusti keraamika
läbi aegade“.

SPORT
13.08 kell 16 Raimund Koka mälestusvõistlus kergejõustikus Jõgeva linna staadionil. Info tel 5646
0151.
14.08 kell 12 Eestimaa spordiliidu
Jõud
meistrivõistlused
sangpommis Jõgeva spordihoones Virtus.
15.08 kell 15 Jõgevamaa petanki seeriavõistlus (paarismäng)
Jõgeval Piiri 1 staadionil.
18.08 kell 10 Jõgevamaa noorte
ja tütarlaste rannavõrkpalli meistrivõistlused TU14–TU20 Torma
spordihoones.
19.08 kell 21.01 suveöö seiklusmatka start Kuremaa veski juures.
Vaata lisaks Jõgeva valla FB lehelt.
20.–21.08 Punnvõrri karikasarja
etapp Vaimastveres.

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
NB! Ürituste eel jälgi hetkel kehtivaid nõudeid ja piiranguid!

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.
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Kuuskümmend sünnipäevaküünalt Pille Tutile
Jõgeva valda on tulnud
elama ja töötama tragisid inimesi Eestimaa
eri paikadest.
Sadala Külade Seltsi juhatuse esinaine ja
Eesti Rahvakultuuri
Keskuse
Jõgevamaa
rahvakultuurispetsialist on pärit Viljandist.
Kui ta Jõgevamaale
elama asus, sai temast
kõigepealt Jõgeva kunstikooli lilleseaderingi juhendaja. Räpina Kõrgemast aianduskoolist oli ta omandatud
ka vastava hariduse. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetas Pille Tutt huvi- ja loovtegevuse õpetaja ja kultuuriettevõtluse erialal.
Sadalas ootas Pille Tutti ees tugev vaimsus. Loodi siin
ju aastal 1883 lauluselts Edendus, 1932. aastal avati põllumeeste seltsi eestvedamisel rahvamaja, mis möödunud
aastal järjekordse uuenduskuuri läbis. Asjade edenemisele aitab kaasa Pille Tuti oskus mõtte- ja teokaaslasi leida
ja kogukonda ühendada.
Jõgevamaa rahvakultuurispetsialistina on Pille Tutt
hoolitsenud kultuuripärandi hoidmise ja edendamise eest. Professionaalse ja heatahtliku nõuandega on ta
jõgevamaalastele toeks nii neil laulu- ja tantsupidudel,
mis toimuvad kodumaakonnas, kui ka Tallinna suurpidudel. Palju tööst vabu tunde veedab Pille Tutt koolitustel. Silmaring vajab ju avardamist ja pealegi tuleb
Jõgevamaa täiskasvanuhariduse koordinaatorina teistele
eeskujuks olla.
„Pille panus nii Jõgevamaa kultuuritöösse kui ka
kogukonna elu edendamisse Sadalas on tähelepanu vääriv. Pille puhul on tegemist väga võimeka inimesega, kes
suudab elu käima lüüa seal, kuhu iganes ta oma käed külge paneb. Ilmekas näide on kasvõi Sadala kõlakoja plats,
mis aastate eest oli lihtsalt üks soine ja võsane ala ning
mis täna püüab pilku kauni kõlakoja, lipuväljaku, tulealtari ja Laius-Tähkvere vallas asunud koolide mälestuskividega,“ ütles Jõgeva abivallavanem Angela Saksing.
„Oleme arutlenud temaga nii kultuuri kui ka koduloo
teemadel. Hämmastav on tema ideederohkus. Paigal ta ei
tammu, siht on alati silme ees. Aastaid tagasi olin Sadala
Külade Teatri liige ning sealt on Pille meelde jäänud tugeva, humoorika näitlejana,“ lisas Angela Saksing.
16. augustil on Pille Tutil põhjust süüdata sünnipäevatordil kuuskümmend küünalt.

Head sõbrad ja koostööpartnerid!
Anname teada, et alates 01.08.2021. a eraldas Jõgeva Vallavalitsus Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Kojale ruumid Suur tänav 5 (Coop Hotelli kõrval). Ruumid asuvad esimesel korrusel,
sissepääs Yass Stuudioga ühest uksest.
Septembri algusest alustame vastuvõttu uues
asukohas.
Ootame kõiki avamisel meie uute ruumidega
tutvuma!
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja meeskond

Jõgeva valla raamatukogudes ja teenuskeskustes Tormas ning Palamusel on võimalik digilugu.
ee keskkonnast välja printida koroonatõendit.
Vajadusel on teenuskeskuse ja raamatukogu
töötajad valmis inimesi abistama. Kindlasti võta
kaasa ID-kaart ning vaata üle PIN 1.

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti (juuni ja detsembri
teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval)

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
12.07.2021 Joonas Ojaste
13.07.2021 Martin Nurm
22.07.2021 Kris-Erich Mihhaljuk
25.07.2021 Genno Noormägi
30.07.2021 Brent Suleng
20.07.2021 Heleri Mägi
22.07.2021 Leandra-Mi Järv
26.07.2021 Meribell Väät
14. augustil toimub endise Laiuse valla Kantküla
algkooli kokkutulek. Kogunemine kell 14 kunagise
meierei, praeguse Veski külalistemaja juures. Lisainfo
tel 5665 9903.

Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar
tähistab 25. tegutsemisaastat
19. augustil kell 14 toimuva
kontserdiga.
Roosi 6a hoovis esineb Kaunimate Aastate
Vennaskond. Oodatud on kõik meie majaga läbi aastate seotud olnud inimesed, kõik
sõbrad ning head abilised ja koostööpartnerid. Eraldi kutseid ei saadeta. Sõbrad leiavad
meid üles!

Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid!
Ole keskkonnasõbralik ning anna oma vanadele asjadele uus elu või soeta soodsalt midagi sobilikku selga
või koju!
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke
asju. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud,
mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus (tekstiil,
lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude
katteks ja toetame abi vajavaid inimesi koostöös
Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga.
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja
on avatud tööpäeviti kell 8.00–16.00.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.
Samadelt kontaktidelt on võimalik tellida
sotsiaaltransporti.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ERNST OLT 		
MATS SARAPUU
ÜLO KARU		
HUBERT PUKK 		
SILVI LAANEMAA

25.12.1925–24.07.2021
17.03.1941–03.08.2021
04.08.1943–01.08.2021
08.07.1959–29.07.2021
26.02.1939–29.07.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 26. augustil
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 19. august.

