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Jõgevamaal anti taas
välja teenetemärke

Ilusat kooliaasta algust!

E

Taasiseseisvumispäeva puhul tunnustati silmapaistvaid inimesi valla au- ja tänukirjadega. FOTO: MARGE TASUR

Vald tunnustas taasiseseisvumispäeval tublisid tegijaid

21.

augustil
tunnustas
vallavalitsus taasiseseisvumispäeva puhul valla ellu ja
arengusse panustanud inimesi. Vallavolikogu esimees Peep
Põdder ja abivallavanem Viktor
Svjatõšev andsid tublidele ja silmapaistvatele tegijatele üle tänuja aukirjad.
Jõgeva vallavolikogu arstist
esimees Peep Põdder tõdes oma
tervituskõnes, et kui ta hakkab
mõtlema pöördelistele või lihtsalt olulistele hetkedele Eesti
ajaloos laulvast revolutsioonist
alates, siis on ta alati haiglas
valves olnud. „Sedasama soovin
ka teile: et te oleksite kõige olulisematel hetkedel seal, kus teid
kõige rohkem vajatakse ning kus
teie teadmised ja oskused kõige
paremini rakendust leiavad,” ütles Peep Põdder.
Abivallavanem
Viktor
Svjatõšev avaldas lootust, et
meie sinimustvalge trikoloor
alati lehvima jääb ning et meie
neli aastat tagasi moodustatud
uues suures Jõgeva vallas ühise
pere ja kodutunne edaspidigi
kasvaks.
VALLA AUKIRJA PÄLVISID:
Hannes Nigulas – kriisiolukordades asjatundliku tegutsemise
eest. Hannes on näidanud kriisides oskuslikku tegutsemist, olgu
selleks eriolukorras valla asutuste toetamine isikukaitsevahendite hankimisel või vilunud tegevus elektrikatkestuste ajal valla
kriisikomisjoni töös.
Indrek Likk – vallale osutatud päästealaste teenuste eest.
Indrek on oluliselt kaasa aidanud ujumiskohtades ohutuse tagamisse: ta kannab hoolt sealsete

ohutusstendide eest ning tegeleb
tehnika korrasolekuga.
Vilve Vend – vaktsineerimise korraldamise eest Jõgeva
haiglas. Vilvet hinnatakse põhjaliku, kohusetundliku, hea ja
targa arstina. Tänu tema järjekindlale tegutsemisele on Jõgeva
vallas vaktsineerimisega jõutud
üle keskmise Eesti taseme.
Tiina Teder – Jõgeva vaktsineerimispunkti töö korraldamise eest. TTÜ Kliinikumi
vaktsineerimiskeskuse juhina
tuli Tiina valla soovidele vastu
ja korraldas vaktsineerimist
Jõgeva linna vaktsineerimispunktis.
Kerttu-Kadi Vanamb – aktiivse sotsiaalvaldkonna kajastamise eest maakonna lehes Vooremaa. Kerttu-Kadi viib ennast
enne artikli kirjutamist sotsiaalvaldkonna teemadega põhjalikult kurssi. Ta arvestab spetsialisti arvamusega ning ei tõlgenda
seda meediale müüdavaks, vaid
pigem soovib elanikele selgitada,
miks sotsiaalvaldkonnas just nii
on töö korraldatud.
Marika Merusk – pikaajalise pühendunud töö eest
Palamuse lasteaias Nukitsamees. Marika on Palamuse
lasteaias töötanud 35 aastat.
Kogu selle aja on ta püüdnud
toetada kõiki lasteaias käivaid
lapsi. Juhina on ta ergutanud
kolleege osalema koolitustel,
juurutama uusi õppemeetodeid
ja olema aktiivsed lasteaia ühistegevustes.
Ahti Kalde – põllumajandusvaldkonna elujõulisuse tagamise eest piirkonnas. Ahti
on Sadala Agro tegevjuht. Ta
on aktiivne piirkonna arenda-

ja ja kogukonna ühistegevuste
toetaja. Tema eestvedamisel on
Sadala piirkonnas heakorrastatud ühistule kuuluvate hoonete haljasalad ning rajatud uusi
majandushooneid.
VALLA TÄNUKIRJAGA
TUNNUSTATI:
Irja Astel – kauaaegse väga hea
töö eest raamatupidajana omavalitsuses.
Liivi Noormägi – asjatundliku ja pühendunud töö eest
lastekaitsevaldkonnas.
Aimi Leino – väga hea töö
eest sotsiaalvaldkonnas.
Endla Raud – e-poe teenuse käivitamine COOP-i poeketis.
Eva-Kristi Hein – pühendunud töö eest valla raamatukogude ühendamisel Jõgeva Raamatukoguks.
Silja Piir – pühendunud töö
eest sotsiaalpedagoogina Jõgevamaa Gümnaasiumis.
Jüri Alandi – panuse eest
kriisikomisjoni töösse.
Eduard Onopa – panuse
eest kriisikomisjoni töösse.
Aivo Paulus – panuse eest
kriisikomisjoni töösse.
Riina Mägi – panuse eest
kriisikomisjoni töösse.
Aime Meltsas – panuse eest
kriisikomisjoni töösse.
Rait Persidski – operatiivne
tegutsemine kriisiolukorras.
Mauno Kram – operatiivne
tegutsemine kriisiolukorras.
Villu Kuusemäe – operatiivne tegutsemine kriisiolukorras.
Kristi Virks – operatiivne
tegutsemine kriisiolukorras.
Kalle Kasekamp – operatiivne tegutsemine kriisiolukor-

ras.

Mäido Liivamets – operatiivne tegutsemine kriisiolukorras.
Pille Soots – pikaajalise
ja pühendunud töö eest omavalitsuses.
Ants Puusta – spordi toetamise eest.
Ats Nõmm – operatiivne tegutsemine kriisiolukorras.
Sander Nõmm – operatiivne tegutsemine kriisiolukorras.
Marju Saviauk – pikaajalise väga hea töö eest noorsootöötajana noortekeskuses.
Kristin Barbo – väga hea
töö eest Jõgeva Valla Noortekeskuse juhatajana.
Liina Abram – professionaalse ja pühendunud kultuuritöö eest Torma piirkonnas.
Raul Soodla – hea koostööpartner ürituste ja sündmuste
korraldamisel.
Imre Mihhailov – hea koostööpartner valla ürituste korraldamisel.
Ringo Saar – hea koostööpartner valla ürituste korraldamisel.
Liina Laurikainen-Päri –
hea koostöö eest valla ürituste
jäädvustamisel.
Alo Lõoke – hea koostöö
eest valla terviseradade arendamisel.
Rein Kaste – toiduabi tagamise eest Jõgeva valla elanikele.
Andres Haagen – aastate
pikkuse panuse eest omavalitsuse töö korraldamisel.
Janis Käär – aastate pikkuse panuse eest omavalitsuse töö
korraldamisel.
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esti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva eel anti pärast
pikemat vaheaega taas välja Jõgevamaa teenetemärke.
Jõgevamaa vapimärgi pälvis Lõuna Päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi. Jõgevamaa Kuldriste
ja Jõgevamaa Hõberiste anti välja kumbagi kolm. Jõgeva vallast
pälvis kuldristi Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Aime Meltsas ja hõberisti MTÜ Pommiauk juhatuse liige Sergei
Jerjomin.
Jüri Alandi on töötanud päästeteenistuses üle 41 aasta.
Teda tuntakse valdkonna eestvedajana, uuenduste ja koostöö
algatajana. Tema ideede, entusiasmi ja juhiomaduste toel on
Jõgevamaal
moodustatud
väga tugev päästesüsteem ja
valdkondlik koostöö, mis on
olnud paljude ettevõtmistega oluliseks eeskujuks kogu
riigile.
Pikaajalise maakondliku päästesüsteemi juhina
on Jüri Alandil väga head
kontaktid kohalike omavalitsuste inimestega. Tänu heale
koostööle on kriiside lahendamine maakonnas hästi
korraldatud. Jüri Alandile
on olulised elanike heaolu ja
turvalisus laiemalt. Ta teeb
Jüri Alandi
kõik, et tagada inimeste parem toimetulek ja teadlikkus
vastutusest.
Aime Meltsas on töötanud üle 16 aasta Jõgeva maavalitsuses
ja neli aastat haldusreformi järgses Jõgeva vallavalitsuses. Tal on
ka praegu hea ülevaade Jõgeva maakonna sotsiaalhoolekande
korraldusest ja ta peab ka nüüd, mil maavalitsust enam ei eksisteeri, jätkuvalt oluliseks sotsiaalvaldkonna koostööd maakonna
omavalitsuste vahel. Heaks näiteks on siinkohal koostöö Tartu
Ülikooli Kliinikumiga vaimse tervise õe teenuse käivitamisel
Jõgeva valla laste heaks,
mis tänaseks on kasvanud
üle maakondlikuks teenuseks. Aime jaoks on olulised
suhtlemine eri osapooltega,
meeskonnatöö ning oma
erialaste teadmiste edasiandmine nii kodanikele, koostööpartneritele,
kohalike
omavalitsuste ametnikele kui
ka seaduste koostajatele.
COVID-19 perioodil tagas Aime Jõgeva valla sotsiaalosakonna laitmatu toimimise ning tegi head koostööd valla territooriumil
Aime Meltsas
asuvate sotsiaalhoolekande
asutustega. Erinevatel kriisijuhtumitel on Aime olnud sotsiaalosakonna juhatajana väga
oluline koostööpartner teistele asutustele, et tagada kodanikele
vajalik abi.
Sergei Jerjomin on rahvusvahelise tuntuse ja haardega
militaarajaloo ja kodupaiga ajaloo uurija ning kuldsete kätega
meistrimees. Tema käe all on restaureeritud ajaloolist militaartehnikat. Ta ehitas oma kätega valmis ka ajaloolise soomusmasina koopia.
Koos MTÜ Pommiauk teiste liikmetega on Sergei avanud ja
sisustanud rikkaliku eksponaatide koguga militaarmuuseumi.
Ta korraldab rahvusvahelisi detektoristide kokkutulekuid ning
koostöös mitme riigi ajaloohuvilistega ajalooliste lahingute
taaslavastusi. Sergei uuringute tulemusena on paljud inimesed
eri riikidest saanud teada, kus on nende pere langenud sõdurid
viimase puhkepaiga leidnud.
Ta on aidanud koos
teiste detektoristidega ohutuks muuta kunagisi lahinguvälju.
Jõgeva maakonna aumärkide väljaandmine taastati Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse eestvedamisel. Teenetemärkide üleandmise pidulik õhtu toimus
19. augustil Jõgeva kultuurikeskuses.
Sergei Jerjomin
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Head lähenevat tarkusepäeva!
Teadmised, oskused ja kogemused on inimesele igapäevaselt vajalik
vara. Erilisse ausse tõstame need väärtused 1. septembril, tarkusepäeval. Tõmmates paralleele loodusega, kus vahelduvad aastaajad, algab uus ring ka hariduselus. Ammuses suurriigis Bütsantsis ja Peeter I
eelsel Venemaal algas 1. septembril ka uus aasta. Nii arvestati kalendrit
seoses saagikoristuse lõpuga.
Tarkusepäev on taaskohtumiste päev. Üksteist näevad jälle õpilased ja õpetajad. Eriti palju põnevat avastamist on lastel, kes lähevad
kooli esimest korda. Jõgeva vallas alustavad lapsed kooliteed Jõgeva
linnas, Kuremaal, Laiusel, Palamusel, Sadalas, Siimustis, Tormas ja
Vaimastveres. Tänu kohaliku kogukonna tahtele ja omavalitsuse toetusele püsivad ja arenevad nendes paikades koolid tänaseni. Jõgeva
vald on fenomenaalne, sest siin saab gümnaasiumiharidust ka maapiirkonnas. Pean silmas Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi. Usun,
et sellel koolil on tulevikku.
Raamatu „Sajandi sada Eesti suurkuju“ andmetel on 20. sajandi
tuntud inimestest tänase Jõgeva valla koolides haridust saanud Paul
Ariste, Oskar Luts, Alo Mattiisen ja Valdo Pant. Kodukandi koolides sai esmase hariduse Vaimastverest võrsunud kuulus näitekirjanik
Hugo Raudsepp. See tõestab, et meie kodupiirkonna koolidest on läbi
aja väärtuslikku tarkusepagasit eluteele kaasa saadud. Nii on põhjust
teada ja tähistada hariduslooga seotud tähtpäevi. Tuleval aastal möödub näiteks 200 aastat kihelkonnakooli avamisest Laiusel. 1822. aastal
asutati ka Endla algkool, Vaimastvere kooli eelkäija.
Haridus pole mitte ainult igapäevane koolitöö, vaid ka püüdlus
fantaasia ja loovuse poole. 1. september on püha ka huviharidusele.
Jõgeval tegutsevad kunstikool, muusikakool ja spordikool.
Soovin head tarkusepäeva Jõgeva valla õpilastele, õpetajatele,
huviringide juhtidele, lastevanematele – kõigile, kelle jaoks haridus on
kuldse väärtusega vaimuvara.
ANGELA SAKSING

Jõgeva abivallavanem

Austatud Jõgeva valla rahvas!
Tähistasime äsja Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeva.
Üleminek uuele demokraatlikule korrale oli õhinapõhine ja kohati ka
valulik. Igasugune kardinaalne ühiskondlik muutus toob endaga
kahjuks kaasa hammasrataste vahele jääjaid. Võib-olla oleks pidanud
mõndagi teistmoodi tegema, aga soov oma vaba riik kiiresti üles ehitada oli nii suur, et polnud aega kõigele mõelda.
Nelja aasta eest toimus haldusreform, mis liitis kokku neli omavalitsust ja moodustus 13 000 elanikuga Jõgeva vald. Liitumise järel on
püütud hoida nii eri piirkondade kohapealset identiteeti kui ka ühendada nelja endist omavalitsust, et tekiks ühtne kodutunne. See protsess
võtab siiski veel aega.
Viimasel kahel aastal on meie elu ja olu mõjutanud koroonaviirus.
Ühtpidi on selline olukord vähendanud otsekontakte inimeste vahel,
samas on kriitiline olukord innustanud kasutusele võtma uusi ja innovaatilisi lahendusi, millest osa jääb edaspidigi kasutusse. Tõenäoliselt
suureneb kodukontoris töötavate inimeste arv, uudsed võimalused
leiavad rakendust ka õppimisprotsessis.
Viiruse leviku pidurdamiseks tuleb paraku võtta kasutusele paljude jaoks ebameeldivaid meetmeid, mis mõjutavad nii rahvast kui ka
ettevõtteid, nii kultuuri-, spordi- kui ka haridusvaldkonda. Loodan
siiski, et tänu vaktsineerimisele ja inimeste teadlikule käitumisele suudame üheskoos kurjast viirusest jagu saada.
Tänan meie sotsiaalvaldkonnas tegutsejaid, kes olid ja on meie inimestele raskel ajal toeks. Tänan pedagooge, kes tulid keerulises olukorras toime laste õpetamisega. Tänan kultuuri- ja spordivaldkonna
töötajaid, kes otsisid uusi viise, kuidas inimestele tegutsemisvõimalusi
pakkuda. Loomulikult tänan kõiki kolleege ja vallaelanikke, kes on
andnud oma panuse sel raskel ajal.
Sel aastal on lisaks viirusele meie valda kimbutanud ka teistmoodi
kriisiolukorrad. Põuane suvi avaldas mõju põldude saagikusele. Kevadel toimunud 110 kV alajaama põlengu tõttu tekkis pikem elektrikatkestus, mis pani proovile valla võimekuse edastada vajalikku infot
ning hoolitseda oma inimeste eest. Kriis näitas kätte probleemid, millest osa on saanud lahenduse. Samas on vajalik ka elanike omapoolne
panus, et edaspidiste kriisidega toime tulla. Raskel ajal olid valla headeks partneriteks SA Jõgeva Haigla, Päästeamet, politsei, Jõgeva Veevärk OÜ, ajaleht Vooremaa, mitmed kaubandusettevõtted ja kütusemüüjad, keda tunnustasime valla tänukirjaga.
Kuigi igasugused kriisid on mõjutanud meie elu, pole need siiski
seisakut tekitanud. Jõgeva vallas on sel aastal hooldatud hulga teid ja
tänavaid, töö jätkub Jõgeval Suure ja Jõe tänava ehitusega ja väiksemate töödega teistes piirkondades. Loodan, et sel sügisel saame sõlmida lepingu ehitajaga Jõgeva põhikooli kõrvale kaasaegse spordihoone
rajamiseks. Spordihoone Virtus saab samuti renoveeritud. Riigi toel
kerkib haigla kõrvale esmatasandi tervisekeskus. Suuremahulisi töid
on tehtud tänavavalgustuse kaasajastamisel. Lasteaedade ja koolide
sisekliima parandamiseks uuendame haridusasutuste kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. Meie kaunis Kuremaa loss on osaliselt saanud uue
välisilme.
Lehvigu igavesti Eestimaa kohal sini-must-valge trikoloor, lennaku taevalaotuses pääsukesed ja õitsegu rukkilill!
Elagu Eesti!
(lühendatud variant kõnest, mis kõlas taasiseseisvumispäeva vastuvõtul)
VIKTOR SVJATÕŠEV

abivallavanem vallavanema ülesannetes

Ametnikud tegid Kesk-Eestis välitöid

9 .–13 .

augustini
toimusid
Kesk-Eestis ametnike välitööde päevad, mis hõlmasid
seekord Jõgeva- ja Järvamaad.
Sadakond riigi- ja kohaliku
omavalitsuse ametnikku vaagisid viie päeva jooksul Järva- ja Jõgevamaa arenguvõimalusi. Üle vaadati piirkonna
arengueeldused ja viisid,
kuidas kohalikku potentsiaali oleks võimalik tõhusaimalt
rakendada. Tulevikuperspektiivist lähtudes tõstatusid teravaimalt just väikekohtade
jätkusuutlikkuse seisukohast
olulised teemad – ettevõtlus,
turism, planeerimine ja elamuarendus, transport, ent ka
sotsiaalhoolekanne ja rahvatervis. Välitöid korraldas rahandusministeerium koostöös
teiste ministeeriumide ning
Jõgeva- ja Järvamaa omavalitsustega.
10. augustil tegutseti põhiliselt Jõgeva vallas. Kuremaa
mõisa aidas toimus Kesk-Eesti
põllumajandust kui riigi toidujulgeoleku garantiid käsitlev seminar, Kuremaa lossis
aga kaks sotsiaalvaldkonnale
keskendunud seminari. Ühel
neist uuriti sotsiaalhoolekande
süsteemi ressursitõhusat korraldamist, teisel võimalusi tuua
vanemaealiste vastane vägivald
varjust välja. Sotsiaalhoolekande süsteemi ressursitõhusat
korraldamist käsitleva seminari ettevalmistamisel ja läbiviimisel tegi suure töö ära Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakond.
„Välitööde päevi korraldati juba neljandat korda, ent
sotsiaalvaldkonna
teemasid
käsitleti nende raames esma-

Ametnike välitööde seminaride koostisosadeks olid arutelud laudkondades. Neist kasvas välja vägagi
asjalikke mõtteid, mida hiljem teistega jagati. FOTO: RIINA MÄGI

kordselt,“ ütles Jõgeva vallavalitsuse
sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas.
Sotsiaalhoolekande
teemaline seminar jagunes kahte
teemaplokki. Esimeses käsitleti omavalitsuse sotsiaalteenuste arendamist ning riigi ja
Euroopa Sotsiaalfondi võimalusi, samuti kitsaskohti ja vajadusi. Ühe ettekandega esines
seal ka Jõgeva vallavolikogu
esimees Peep Põdder, kes rääkis omavalitsuse võimalustest
ja vajadustest sotsiaalkaitse eelarve kujunemisel.
Esimese ploki eesmärk oli
arutelu tulemusena sisustada
integreeritud teenuse mõiste
omavalitsuse (KOV) vajadustest lähtuvalt, samuti üle vaadata, kas Euroopa Sotsiaalfondi
(ESF) toetusmeetmed toetavad
KOV vajadusi, ning teha ettepanekud meetmete vastavusse
viimiseks päriselu vajadustele.
Seminari teine teemaplokk

oli pühendatud sotsiaalhoolekande korraldamisele ja selle
olulisele küljele – üldhooldusteenuse rahastamisele. See
teema on üha enam fookusesse
tõusnud seoses maapiirkondade elanikkonna vananemisega.
Teise ploki eesmärk oli jõuda
arutelu tulemusena tõdemuseni, et perekonnaseaduse ülalpidamiskohustust
käsitlevat
osa on vaja muuta.
„Esmajoones toon välja
selle, et sotsiaalvaldkonnast
rääkimine on väga oluline.
Ning teemad, mida Kesk-Eesti
välitööde raames käsitleti, olid
väga aktuaalsed. Sõna said
erinevate
ministeeriumide
esindajad, omavalitsuste spetsialistid, kvaliteedijuhtimisega
tegelevad inimesed, kohtunikud ja meie head koostööpartnerid,“ ütles Aime Meltsas.
Tema sõnul jäid ettekandjad
ja saalis olijad teemade kajastamisega rahule. Sügisel algab

aga jätkutegevus Siseministeeriumi ja Jõgeva vallavalitsuse
vahel sõltuvusprobleemidega
inimestele vajalike teenuste
arendamise teemal. Kesk-Eesti
välitööde üheks eesmärgiks
ongi, et teemad, millest räägiti, ei jääks n-ö õhku rippuma,
vaid nendega liigutakse edasi.
„Riigiametite
esindajate
ja omavalitsuse spetsialistide
koostöö siinsete oludega päriselt silmitsi seistes on kindlasti
tõhusam viis reaalselt toimivaid lahendusi välja töötada
kui eelnõudesse kirjalike ettepanekute tegemine. Riik ja
omavalitsused saavad koostöös
luua tingimused ja keskkonna,
et toetada parimal viisil tööja elukeskkonda ning arengut
oma vallas ja oma valdkonnas
ehk siis sotsiaalvaldkonnas,“
sõnas sotsiaalosakonna juhataja.
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Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar tähistas sünnipäeva

J

õgeva Sotsiaalkeskus Elukaar tähistas 19. augustil oma 25. sünnipäeva.
Pidu algas Kaunimate Aastate
Vennaskonna vabaõhukontserdiga, mida oli oodatud
kuulama ka linnarahvas. Pärast kontserti tänas Elukaare
juhataja Heli Raevald neid,
kes asutuse igapäevasele edukale toimimisele ühel või teisel viisil kaasa aitavad: asutuse
töötajaid, vabatahtlikke abilisi väljastpoolt maja, perearst Malle Koppat, kes pea
iga nädal majas käib, kliente,
kes ei pea paljuks vabatahtliku töö korras midagi enda ja
teiste jaoks kasulikku teha.
„Kiidan väga oma töötajaid,
kelle hulgas kaks staažikamat
on Signe Treial ja Kristina
Sirelpuu-Juhkam: nad asusid
Elukaarde tööle siis, kui see

meelest on valla äriühinguna
tegutseva Elukaare trumbiks
just selle head
töötajad,
aga
ka suurepärane
asukoht: ollakse ühest küljest
looduse keskel,
teisalt on kesklinn nii lähedal,
et paremas füüsilises vormis
kliendid võivad
seal
kultuuri
nautimas
või
ostlemas
käia.
Abivallavanemad Viktor Svjatõšev ja Angela Saksing ning Elukaare juhataja Heli
„Tegelikult vaRaevald. FOTO: RIINA MÄGI
jaksime
juba
vaid umbes pool aastat toimi- nud,“ ütles Heli Raevald, kes juurdeehitust, ent meile endanud oli. Aga mul on hea meel on sotsiaalkeskust juhtinud le käib selle rajamine üle jõu,“
ka selle üle, et meie personal umbes kümme aastat – tõsi, ütles Heli Raevald.
JVT
on jõudsalt noorenema haka- väikese vaheajaga. Juhataja

Põllumajandus- ja Toiduameti
Jõgeva esindus kolib Jõgeva riigimajja

25 .

augustist tegutseb Põllumajandus- ja Toiduameti
(PTA) Jõgeva esindus uues asukohas, Suur tn 3 asuvas
riigimajas. Ravila tn 10 asunud vana esindus on suletud.
Jõgeva riigimaja puhul on tegemist endise maavalitsuse hoonega, mis võeti kasutusele juba 1968. aastal. Neljakorruselisele
büroohoonele on nüüdseks rajatud kolmekorruseline juurdeehitus. Riigimajja on kavandatud töökohad kokku ligi 90 avaliku
sektori töötajale, lisaks kaks kaugtöökohta, mis pakuvad mugavat ja turvalist vaheldust tavatöökohale.

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.

KOGUKOND
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Kuremaal peeti küüslaugufestivali

K

uremaal peeti 20. augustil XIII küüslaugufestivali. Kui päeva esimesel poolel kostitas ilmataat
festivalikülalisi aeg-ajalt vihmahoogudega, siis pärastlõunal
kadusid vihmapilved teadmata
suunas ja rahvas võis rõõmuga
päikest nautida. Laval toimuvat
ohjas Mr Küüslauk Valdi Reinase kehastuses. Teletäht Anu Välba intervjueeris rahva ees Küüslaugufestivali
peakorraldajat
Raul Soodlat, aiandusteadlast
Priit Põldmat, kes teab küüslaugust kõike, Kuremaa lossi perenaist Tiina Tegelmanni, AS-i
Scanola Baltic müügidirektorit
Alo Süvarit jt. Mr Küüslaugu
ja Gaute Kivistiku juhtimisel
mängiti „Würtside kuninga
mängu“. Tosina mängija hulgas
näitas parimaid küüslaugualaseid teadmisi Juta Lebedev
Tartust.
Kuulata sai Männiste perebändi, ansambleid Kruuv ja
Vana Kallim, Koit Toomet ja
tema bändi ning 1980. aastate

Festivali populaarsemaid tooteid on kohalik küüslauk. FOTO: RIINA MÄGI

diskostaari Ottawani (Belgia).
Julgemad tegid koos stuudio
TantsuGeen ning trupi Tuvi
ja Kajakad tantsijatega kaasa
küüslauguse virgutusliikumise,
mida juhtis Rainer Rebane. Lapsed said lustida miniloomaaias,

batuudil, karussellil ja Heino
Seljamaa kohverteatri etendustel. Uudistati küüslaugu- ja sibulasortide näitust ning valiti
välja suurim küüslauk. Festivalilaadalt osteti kodumaist toiduja käsitöökaupa. „Need, kes meie

festivalilaadale kauplema tulevad, on oma toodangusse pannud killukese oma südant,“ ütles
Raul Soodla. Sama võib öelda
festivali korraldusmeeskonna
kohta: nad on südamega asja
juures ja publik tunneb selle ära.

Kahel pool Setomaa piiri

H

einakuu lõpetuseks sõitis bussitäis Kuremaa
reisihimulisi uudistama
elu kahel pool Setomaa põhjapiiri.
Värska talumuuseumi giidi
Marje juhatusel vaatasime üle,
milline nägi välja seto talu elu
eelmise sajandi alguses. Seto naise riietuskultuur, selle valikud
vastavalt seisusele ja tähtpäevadele oli huvitav teema ja põhjustas elevust. 19. sajandi lõpu ja 20.
sajandi alguse taluarhitektuur
ja vanad tööriistad vallandasid
vanema põlvkonna hulgas äratundmisrõõmu ning elavaid arutelusid. Rehealuses sai ülevaate
kohalikust käsitöökunstist ja
käsitööesemeid ka osta. Tsäimajas maitsesime ära ka Setomaa rahvusliku napsi – hansa.
Järgmise peatuse tegime
juba põhja pool Setomaa piiri
Räpina vallas Männisalu külas,
kus Kivimäe talu peremeesperenaine, Arvo ja Helle näitasid
meile lahkelt tänapäeva väiketalu siseelu. Kaheksa aastat tagasi lõpetati lüpsikarja pidamine
ja pühenduti lambakasvatusele.
Nüüdseks on ka lambakari ka-

handatud
sajapealiseks, et jääks
piisavalt
vaba
aega reisimiseks ja
hobitegevusteks.
Maalilise Võhandu jõe kaldal uudistasime
Räpina Aianduskooli poolt hallatavat mõisaparki.
Prantsuse ja Inglise stiilis pargiosad,
k lassitsist li kus
stiilis
Sillapää
loss ning looduslikud istutusalad
hõlmavad 8,5 ha.
Räpina Aianduskooli lillekollektsiooniaed, Adolf Sillapää loss. FOTO: ERAKOGU
Vaigla sireli ja okaspuude kol- kogutud vanapaberist, ning Rälektsiooni ala ja Jaan Kivistiku pina Loomemaja (SA Räpina Inviinapuude kollektsioon oleksid kubatsioonikeskus). Loomemaja
vajanud uudistamiseks rohkem kuulub kohalikule omavalitsuaega, kui meil kasutada oli.
sele. Maja ja administratsiooni
Räpinas uudistasime veel ülalpidamiskuludeks
eraldab
paberivabrikut, mis on Eesti va- omavalitsus aastaks summa, mis
nim järjepidevalt töötav tööstus- on seni olnud piisav. Arvukad
ettevõte ning valmistab oma too- huvitegevuse õpitoad toimuvad
dangut – paberit, käsitöökarton- isemajandavalt, see tähendab,
gi ja mööblinurki – vaid Eestis et huviringide tegevust ei toeta

omavalitsus ja iga osaleja maksab osalustasu, millega kaetakse
materjali kulu ja juhendaja tasu.
Kuna loomemaja pikaajaline
juht on Kuremaa Sovhoostehnikumi vilistlane aastast 1973 Leo
Kütt, siis saime usalduslikku ja
üksikasjalisemat infot, kuidas
tulla väikeses maakohas toime
huvihariduslike tegevuste suuremahulise arendamisega. Ühe
kuu keskmine huviringide külastuste arv on u 400, kusjuures
Räpinas on üle 2000 elaniku ja
Räpina vallas on veidi üle 6000.
Huviringide töös osalevad inimesed ka kaugemalt, näiteks
Tartust. Tegevusi ja õpitubasid
juhendavad suurte kogemustega
kunsti-, muusika- ja käsitööalase eriharidusega õpetajad. Suveperioodil on huviringid puhkepausil. Meil õnnestus siiski jälgida keraamikatoa tegevust.
Kuremaa
uudishimulik
40-liikmeline reisiseltskond tänab Jõgeva Pensionäride Ühendust ja Jõgeva Vallavalitsust,
kelle toel sisukas reisiprogramm
teoks sai.
EILI RAJAPUU

Tantsijatel on jätkuvalt sära silmades
20.

juuli hommikul said
Luua küla keskplatsil kokku Jõgeva põhikooli ja
Jõgevamaa gümnaasiumi rahvatantsijad. Algas suvekool.
Nelja päeva jooksul tuletati meelde varem õpitud tantse,
kuid seati ritta ka uusi samme.
Juhendajateks olid Jõgeva koolide õpetajad Marika Järvet,
Tiina Kull ja Ave Anslan. Külalisena jagas õpilastega oma
kogemustepagasit tantsuõpetaja Karel Vähi. Õppimisele
vahelduseks käisid õhtuti laste
ja noortega mängulisi tegevusi
läbi viimas tudengid Viljandi
Kultuuriakadeemiast ja mängujuhid Jõgevamaa gümnaasiu-

maks kujundada Romet Allingu
ja Marta-Helene Hansing.
23. juuli õhtul suvekooli lõpetav kontsert kinnitas, et tantsijatel on jätkuvalt sära silmades
ja süda oskab koosolemisest
rõõmu tunda.
Meie suvekooli toetasid
Jõgeva põhikool, Jõgevamaa
gümnaasium, Jõgeva vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgrupp ja
Eesti Rahvakultuuri Keskus.
Aitäh rahvatantsutraditsiooni
hoidmise ja väärtustamise eest!
Grupipilt rahvariietes: Jõgeva linna rahvatantsijate suvekooli lõpetav
kontsert. FOTO: TAAVI MÖLLER

mist. Muusikaliselt aitasid suve-

kooli viimased päevad värvika-
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Jõgeva malevapealiku
ülesanded võttis üle
kolonelleitnant Tõnis Metjer

Juulikuu keskel andis Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik
kolonelleitnant Tarmo Laaniste maleva juhtimise üle
kolonelleitnant Tõnis Metjerile.
„Võtan Jõgeva maleva
juhtimise üle rahuliku südamega. Eelnevad pealikud on
head tööd teinud ja malev
on heas seisus. Täiendavate
üksuste ettevalmistamise lisandumise ja uue doktriini Tõnis Metjer
juurutamise tõttu aga tööpõld otsa ei lõppe,“ ütleb kol-ltn Metjer. „Ootan väga eelseisvaid
kohtumisi kaitseliitlastega õppustel ning panen neile südamele,
et ainult kaitsetahtest jääb meie riigi kaitsmisel väheks. Osaledes
väljaõppes ning teades oma kriisi- ja sõjaaja ülesandeid, olete te
paremini valmis oma kodumaa kaitsmiseks. Kõiki, kes tunnevad,
et see maa väärib kaitsmist, ootame aga Kaitseliidu ridadesse, et
panustada riigikaitsesse nii kriisiolukordades kui sõjalise kaitse
korral. Koos tegutsedes suudame panustada väga tugeva jõuna,“
toonitab värske malevapealik.
Kol-ltn Metjer (40) on põline jõgevamaalane, kes on kasvanud Laiuse lähedal ning lõpetanud Jõgeva Gümnaasiumi. Juba
koolipoisina võttis ta osa Jõgevamaa noorkotkaste tegevusest
ning kohaliku maleva tegevliikmeks astus Tõnis Metjer veel
enne ajateenistust Viru jalaväepataljonis. Kohe pärast ajateenistuse lõppu valis kol-ltn Metjer sõjalise hariduse tee ning on
selle omandanud Kaitseväe Akadeemia põhi- ja keskastmekursusel ning Ameerika Ühendriikide armee staabikolledžis.
Oma teenistuskäigu jooksul on Tõnis Metjer teeninud rühmaja kompaniiülemana ning staabiohvitserina Viru jalaväepataljonis ning Scoutspataljonis sh osalenud kahel välismissioonil
Afganistanis: ESTCOY-4 rühmaülemana ja ESTCOY-15 kompaniiülemana. Viimati teenis kol-ltn Metjer Scoutspataljoni
staabiülemana ja Kaitseväe peastaabis vanemstaabiohvitserina.
Kolonelleitnant Tõnis Metjerit on tunnustatud mitme teenetemärgiga, sealhulgas Kotkaristi V klassi teenetemärk mõõkadega,
Kaitseliidu Valgeristi III klass ning Kaitseväe teenetemärk lahinguliste teenete eest.
Viimase viie aasta jooksul Jõgeva malevat juhtinud kol-ltn
Tarmo Laaniste jätkab välisteenistuses EL-i sõjalises staabis
Brüsselis vanemstaabiohvitserina.

JÕGEVA MALEV

Luual selgitati välja Eesti
meistrid kirveviskamises
7. augustil toimusid Luua Metsanduskooli puukool-arboreetumi esisel alal Eesti meistrivõistlused kirveviskamises. Võisteldi
kolmes vanuseklassis: mehed, naised ja juuniorid.
Meestest võitis Marek Peet, teise koha sai Luual elav Janek
Reiljan. Naistest oli parim Maarika Lepik, kes on mitmekordne
Eesti meister sel alal. Täpseima käega juunior oli Karol Raidma,
Luual elav Janmar Reiljan saavutas 3. koha. Luualt olid võistlemas veel Kaido Saar (4. koht), kes oli ühtlasi võistluste peakorraldaja, Teet Eller (9. koht) ja Marika Murka (4. koht). Midagi
keerulist selles alas ei ole, aga head tulemust ilma treenimiseta
siiski ei saa.
Korraldusmeeskonnas olid eelmainitud kohalikud kirveviskajad, kes ka ise on varasematel aastatel meistritiitleid koju
toonud. Avatud oli kohvik, mille valmistas ette Luua külaselts
ja millest saadud tulu läheb külaelu edendamiseks. Võistlus oli
väga hästi ette valmistatud ja sai kiitvaid hinnanguid nii osalejatelt kui ka pealtvaatajatelt. Pärast võistlust sai ka publik kirve
viskamist proovida. Loodetavasti võib mõnda neist tuleval aastal juba osalejate rivis näha. Täname kõiki toetajaid!
MARIKA MURKA

AVE ANSLAN

Jõgeva Põhikooli huvijuht,
suvekooli korraldaja

Kirve viskamine pole keeruline ala, ent treenimata ei tule edu sealgi.
FOTO: TÕNU ELLER
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SÜNDMUSED JA TEATED
SÜNDMUSED

MUUSIKA
27.08 kell 19 noorte koolialguspidu “Tere, kool!” Jõgeva
kultuurikeskuse suvelaval (halva ilma korral kultuurikeskuses). Kavas JJ-Street tantsukooli uue hooaja avashow. Peaesineja Villemdrillem. Üritus on tasuta!

TEATER
31.08 kell 19 Kuremaa Mõisateatri etendus „Õnnesoovid“
Palamuse rahvamajas

VARIA
17.09 kell 20 klubiõhtu Kaarepere rahvamajas

SPORT
27.–28.08 kell 10 Jõgevamaa spordiveteranide meistrivõistlused tennises Jõgeva linna tenniseväljakul.
28.08 kell 8–18 motokrossi ENKV 7. etapp Linnamäe
krossirajal.
03.09 kell 15 Jõgevamaa seenioride meistrivõistlused
kergejõustikus Jõgeva linna staadionil
04.–05.09 Kuremaa V Lossiturniir ja Vooremaa Vibukarika IV etapp Kuremaa lossipargis
05.09 kell 15 Jõgevamaa meistrivõistlused petankis Jõgeva
staadionil		
10.09–19.09 Euroopa MV kabes Kuremaa lossis
11.09 kell 12 sangpommivõistlus Tootsi Kivi Palamuse
gümnaasiumis
18.09 kell 12–14 Kruusaaugu spordipäev Jõgeva kruusaaugus
19.09 kell 9–16 V Vooremaa Poolmaraton
19.09 kell 10–14 Mihklipäeva viie silla jooks Jõgeva alevikus

KOGUDUSED
29.08, 5.,12.,19.,26.09 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses.
29.08 Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale ja
Carl Robert Jakobsoni 180. sünniaastapäevale pühendatud peapiiskoplik jumalateenistus Torma kirikus. Jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Pihikõne peab EELK
Tallinna Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Kell 13
järgneb pidulik kontsert „Kodused laulud”. Esinevad
Nele-Liis Vaiksoo, German Gholami, Olav Ehala, Lembit
Saarsalu, Toivo Unt, Ain Agan. Konfereerib Raul Soodla.
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.

NÄITUSED
Jõgeva koguduse vaatetornis saab vaadata Johannes Haava
ja Harald Lindoki fotonäitust. Avatud laupäeviti kell 11–14.
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.
31. augustini Eesti Taimekasvatuse Instituudi näitus
„Sajandi jagu teadustööd viljakal põllul” Jõgeva kultuurikeskuses.
2. juunist on Jõgeva linnaraamatukogus näitus „Nahakunst“.
4. maist on Jõgeva raamatukogus väljas näitus „Siimusti
keraamika läbi aegade“.
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Õnnitleme
augustikuu juubilare!
Anna Nahkur
Rael Leiten
Juta Ruus
Mart Koll
Helga Teder
Evi Prosin
Evi Õunapuu
Tiiu Jaska
Olga Viigipuu
Kalju Roose
Kalle Metssalu
Aino Volke
Helmut
Jõessar
Aavo Metsla
Tiia Anton
Kaie Kruuse
Märt-Aarne
Kreek		

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

Edmond Keiv
Aino Uustalu
Olga Lepik
Malle Riiman
Juta Orav
Evald Lepik
Heli Maripuu
Valeri Merika
Virve Säärits
Evi Keskküla
Arno Seepter
Eha Veedla
Otto Viik
Jaan Randkivi
Randar
Schoppe
Ilme Jegorova
Avo Piirak

80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Mia ja Sofia Õunapuu		
Sten-Carlos Jõeäär		
Elenore Aare			
Tooma-Eric Liiva		
Aleks ja Karel Kabral		
Eliise-Emily Hääl		

02.08.2021
04.08.2021
06.08.2021
11.08.2021
13.08.2021
17.08.2021

Jõgeva Muusikakooli põhiõppe uue
õppeaasta avaaktused
teisipäeval, 31. augustil – EELKLASS kell
14.00 ja I–VII klass kell 15.30.

75
75
75

Tule ja testi oma kuulmist!
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu kutsel on
Kuulmisbuss Jõgeval
(Suur tn 5) 7. septembril kell 11.00–17.00
KUULMISBUSS
2021. aasta suvel õnnestus Eesti Vaegkuuljate Liidul täita
üks suur unistus – kogutud annetuste eest soetada väikebuss, mis kohandati ümber Kuulmisbussiks. Samuti osteti
aparatuur kuulmisskriiningu tegemiseks. Suur-suur tänu
kõikidele annetajatele!
MIS ON KUULMISBUSS?
Kuulmisbussis saab:
• lasta mõõta oma kuulmistaset. Spetsiaalse väljaõppe
saanud esmatasandi
kuulmisnõustaja teeb kuulmisskriininguid – mõõdab
kuulmist ja annab nõu vastavalt olukorrale
• osta kuuldeaparaatide patareisid ja kuulmistarvikuid
• infot kuuldeaparaatide taotlemise, kompenseerimise ja
hooldamise kohta.
• küsida teavet nii kuulmislanguse kui ka igapäeva
toimetulekuga seotud teenuste ja toetuste kohta ning
kontakte, kuhu pöörduda abi saamiseks
• infot vaegkuuljate ühingute ja nende tegemiste kohta
• nõu ja kogemusi, kuidas suhelda kuulmislangusega
inimestega
Kuulmisskriining maksab 5 eurot. Nõustamised on tasuta.
Võimalus on annetada kohapeal Kuulmisbussi tegevuse
toetuseks.
NB! Kuulmisbussi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega/
ratastoolis inimestele.
Registreerimine 07.09.2021. alates kell 9.30
telefonil 5345 7405.
TOETA KUULMISBUSSI
Kuulmisbuss liigub annetuste ja vabatahtlike inimeste ühise
panuse tulemusena. Kuulmisbussi saab toetada ühekordse
annetusega või teha püsiannetus:
• “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu
https://www.armastanaidata.ee/
• EVL kodulehel https://vaegkuuljad.ee/
• Kuulmisbussi juures korjanduskarpi.

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 noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ANTONINA
KEKKARAINEN		
KOIT RÄGA		
ANATOLI ANTONOV
VAIKE SAAG		
JÜRI PALJAK		
TÕIVU PEDOKAND

23.06.1934–05.08.2021
28.09.1942–07.08.2021
29.12.1955–08.08.2021
21.09.1926–14.08.2021
31.03.1941–16.08.2021
07.02.1938–18.08.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 16. septembril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 9. september.

