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Ettevõtete ja kodanikuühenduste konkursilt tuli
tunnustust ka Jõgeva valda

Vaimastverest Paduverre kulgenud kultuuriloolisel rahvamatkal andis selgitusi Vaimastverest pärit näitekirjanik Hugo Raudsepp harrastusnäitleja ja -lavastaja Janek
Varblase kehastuses. FOTOD: MARGE TASUR

Valla sünnipäeval matkati „kirjandusklassiku“ juhtimisel Vaimastverest Paduverre

24 .

oktoobril, uue suure Jõgeva valla neljandal sünnipäeval võttis
umbes 70 inimest ette kultuuriloolise rahvamatka Vaimastverest Paduverre.
6,5 kilomeetrisel teekonnal andis nähtava kohta
selgitusi Vaimastverest pärit näitekirjanik Hugo
Raudsepp harrastusnäitleja ja -lavastaja Janek
Varblase kehastuses.
Seda, millest rahvale rääkida, oli „kirjandusklassikul“ rohkesti. Selgemaks said nii Hugo
Raudsepa perekonnalugu kui ka paikkonna ajalugu. Teekonda alustati kunagisest Vaimastvere
mõisasüdamest, kus veel säilinud mõisakompleksi kuulunud hooneid. Teele jäid Sihi kõrtsi
kunagine asupaik, magasiait, millest hiljem sai
seltsimaja ja lõpuks veski, Vaimastvere vallamaja, mis oli pikka aega koduks ka Vaimastvere raamatukogule, ning Läänemardi talu, kus
Nõukogude okupatsiooni ajal oli peidus meie
sinimustvalge alglipp. Matka lõpp-punktiks oli
tänavu viiekümneaastaseks saanud Paduvere
talumuuseum, mille eestvedajaks Tiit Lääne.
Muuseumis sai tutvuda ekspositsiooniga ning
osa mõnusast kontserdist. Esinesid Vaimastvere
naisrühm Rabamoorid ning muusikud Sandra ja
Jalmar Vabarna. Matkajad said taastada ka oma
jõuvarusid: neile pakuti kosutuseks soolast ja
magusat kringlit ning kohvi ja teed.
Valla sünnipäeva on kultuuriloolise matkaga

tähistatud ka kahel varasemal aastal. Ülemöödunud aastal matkati Kaareperest Palamusele,
möödunud aastal tehti tiir Torma ümbruses. Kui
esimesel aastal oli matkajaid veel tagasihoidlikult
(osalt oli selles kindlasti süüdi vihmane ja tuuline
ilm), siis mullu ja tänavu oli osalejate arv märksa
suurem. Matkal on tekkinud ka oma fännid: nii
mõnigi pere või sõpruskond oli matkama tulnud
juba teist või kolmandat korda. „Meie käisime
esimesel matkal, aga mulluse pidime ajapuuduse tõttu vahele jätma. Ja nüüd siis tulime jälle,“
ütlesid Maila ja Kalvi Korkmann. Kui paljusid
viis rahvamatkal läbitud marsruut senini tundmatutesse paikadesse, siis Kalvi Korkmanni jaoks
oli tegemist pigem nostalgiaretkega: Kõola küla
piiril Pääru talus elas kunagi tema vanavanaema
õde. „Marsruut oli paraja pikkusega, ilm ilus
ja teekonnal sai kuulda palju huvitavat,“ arvas
Maila Korkmann. Kalvi Korkmann lisas, et nüüd,
kui vald on tükk maad suurem, ongi põnev ja
vajalik selle eri piirkondi tundma õppida.
Rahvamatka ajaks olid korraldajad loonud
NaviCupi äpi. Kes selle alla laadis, sai iga teele
jäänud objekti juures nutitelefonist giidijuttu
kuulata. Äpp jäi toimima ka pärast matka, nii et
need, kes 24. oktoobril Vaimastvere ja Paduvere
vahele seiklema tulla ei saanud, võivad sama teekonna neile sobival ajal läbida.
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Paduvere talumuuseumis sai kuulata Sandra ja Jalmar
Vabarna musitseerimist.

Kohalikest kultuurikollektiividest astus üles Vaimastvere naisrühm Rabamoorid.

Üllatusnäitus ümmarguseks sünnipäevaks

P

alamuse lasteaia Nukitsamees direktorit Marika Meruskit tabas 20. oktoobri
hommikul tööle jõudes õhku ahmima
panev üllatus: lasteaia aatriumi oli tema teadmata välja pandud näitus tema loodud käsitööesemetest, mille ta on oma alluvatele aastate
jooksul sünnipäevaks kinkinud. 20. oktoobril oli
Marika Meruskil endal ümmargune sünnipäev:
kuuekümnes.
Marika Meruskist kui heast lasteaiajuhist,
tunnustatud alushariduse spetsialistist, selleteemaliste rahvusvaheliste seminaride eestvedajast, õppematerjalide koostajast jne on päris
palju kirjutatud. Nukitsamehe lasteaia aatriumi
üles pandud näitus tutvustab teda andeka käsitöömeistrina, aga ka hooliva inimesena, kellele
meeldib kolleegidele rõõmu valmistada.
Oma käsitöid hakkas Marika Merusk alluva-

Marika Merusk on tunnustatud alushariduse
spetsialist, aga ka andekas käsitöömeister. FOTO:
AIVE TILK

tele kinkima mõned aastad tagasi, kui jõudis arusaamisele, et tavapärane maiustuste kinkimine
pole mõistlik. Nii said kõik lasteaia töötajad (aga
neid on ühtekokku umbes 30!) ühel aastal kingituseks sokid või kindad, seejärel poekotid, rahvarõivaste juurde sobivad klaashelmed ja meigitarvete kotid. Praegu on lõppemas „põlleaasta“.
„Õhtuti käsitöö tegemine on mulle omamoodi teraapia, mis pea päeva jooksul pähe kogunenud „pahnast“ puhastab. Ja kui meisterdamise
tulemus veel teistele rõõmu teeb, mida siis veel
tahta!“ ütles Marika Merusk. Kui lasteaias said
tema käsitöid näha vaid lapsed, lapsevanemad
ja lasteaia töötajad, siis tuleval aastal on plaanis
need välja panna Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi.
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Pajusis Von Wahli restoranis tunnustati 22. oktoobri õhtul Jõgevamaa
paremaid ettevõtteid ja
kodanikuühendusi. Tunnustust tuli ka Jõgeva valda.
Aasta ettevõtteks 2021
tunnistati OÜ Sadala
Agro, kahekümneaastase
tegevusajalooga ja sajaprotsendiliselt Eesti kapitalil põhinev põllumajandusettevõte, mis panustab
aktiivselt kogukonna tegemistesse. Ettevõte investeerib ja laiendab tootmist
ning loob üha rohkem
töökohti ümberkaudsetele inimestele. Ettevõtte
juht on suure südamega
inimene, kes hoolib oma
töötajatest ning väärtustab neid.
Investeerija 2021 tiitli
pälvis Jõgeva Majandusühistu, mis avas septembri lõpus Jõgeva kesklinnas
Coop Hotelli. Väärika
ajalooga majas tegutses
kunagi Jõgeva Tarvitajate
Ühisuse peakauplus, viimati aga ehituskaupade
pood. Pooleteise aastaga
ehitati see ümber nüüdisaegseks hotelliks, kus saab
korraga ööbida 29 inimest
(koos lisavooditega 35).
Hotelli esimesel korrusel
tegutseb kohvik.
Üldse jagati ettevõtetele tunnustust viies kategoorias. Väikese ja tubli
tiitli sai Transplanet OÜ
Põltsamaa jalgrattakeskus, Turismitegija 2021
tiitli Kalevipoja Koda
(Mustvee vald) ja õpilasfirma 2021 tiitli Põltsamaa
ühisgümnaasiumi abiturientide moodustatud ÕF
TAHE.
Maakonna kodanikuühendusi tunnustati neljas kategoorias: parima
kodanikuühenduse, parima kodanikuühenduse
projekti, ettevõtliku vabaühenduse ja väärt algatuse
kategoorias. Ettevõtliku
vabaühenduse tiitli tõi
Jõgeva valda Jõgeval 2012.

aastast tegutsev Jõu ja
Tervise Selts, mida juhib
Ailer Mõtsar.
Selts sai alguse Aileri
enda spordihuvist. Seltsil
on üks palgaline treener ja
viimase kahe aasta jooksul
on MTÜ teeninud 12 000
eurot omanikutulu (käive kokku 40 000 eurot).
Seltsil on väga korraliku
varustusega
spordisaal
endise Jõgeva ühisgümnaasiumi ruumides. Igapäevaseid
treeningutel
osalejaid on 70 ringis. Hiljuti investeeris selts uutesse vahenditesse ligi kolm
tuhat eurot. Selle hulgas
on ka Jõgeva valla toetus
ja ettevõtjate sponsorsummad. Jõu ja Tervise Seltsil
on moodsaimad treeningutingimused maakonnas
ja treener Ailer Mõtsar on
käinud end pidevalt täiendamas erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Jõu ja Tervise Seltsi
taset näitab see, et Aileri
juures on käinud treenimas tuntud Eesti sportlased:
kergejõustiklane
Ksenija Balta, tõstja Kert
Ustav, 2021. aastal olümpial osalenud ujuja Kregor Zirk. Aileri treeningute abil võitis juunioride
rannafitnessis MM-i hõbeda Rasmus Klaos.
Jõgevamaa
parima
kodanikuühenduse tiitli
võitis tänavu Tapiku Külade Selts Põltsamaa vallast,
parimaks kodanikuühenduse projektiks tunnistati
MTÜ Avinurme Ajavakk
(Mustvee vald) projekt
„Hoitud pärand“ ning
väärt algatuseks Põltsamaa raadio, mille käivitas
MTÜ Põltsamaa Kodanik.
Ettevõtete ja kodanikuühenduste tunnustamiskonkurssi korraldab
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
koostöös Jõgeva, Põltsamaa ja
Mustvee vallaga.
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Jõgeva Majandusühistule tõi Coop Hotelli avamine aasta
investeerija tiitli. FOTO: RIINA MÄGI
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Jõgeva valda külastas Rumeenia suursaadik

Töö abivallavanemana tõi
hingesoojust ja sära silmadesse
Torma kirik on Eestis ainus pühakoda, mille tornis on, sümboliseerimaks asukohta kunagise Eesti- ja Liivimaa kubermangu piiril, nii kukk
kui ka rist. 2012. aastal ilmunud Eesti rekordite raamatusse kirjutatud
fakt on üks paljudest põnevatest üllatustest Jõgeva vallas. Üllatuste
rikkust ja avastamisrõõmu pakkus mulle ka kaheksa kuu pikkune töö
abivallavanemana. „Angela Saksingul on alati sära silmades,“ ütles
vallavanem Aare Olgo, kui mind tänavu 18. veebruaril vallavolikogu
istungil abivallavanema kandidaadina tutvustas. Väärikas kompliment
elutargalt mehelt tõstis eneseusku.
Abivallavanemal, sarnaselt iga juhtiva omavalitustöötajaga, tuleb
veeta pikki tunde kabinetis, süvenemaks dokumentidesse, pidamaks
nõu kolleegide ja oma ala asjatundjatega, kuulamaks vallaelanike muresid ja ettepanekuid. See on vajalik ja pühendumist nõudev töö, mille
tulemusena võivad lõpuks tekkida rutiin ja väsimus.
Sära silmades ja sädet hinges on aga aidanud hoida kohtumised ja
jutuajamised inimestega paljudes valla paikades, osalemine sündmustel.
Paar päeva pärast abivallavanemaks kinnitamist oli mul au pidada
tervituskõne kodukandis Sadalas lipuväljakul ja kõlakojas toimunud
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud lipuheiskamise tseremoonial. Vaiatus avasin aga Jakobsoni talupäeva laada, millele tänavu andis
erilise suursugususe rahvusliku ärkamisaja eestvedaja, ajakirjaniku ja
põllumehe Carl Robert Jakobsoni 180. sünniaastapäev. Mitmed Jõgeva valla kogukonnad on muutunud silmapaistvaks läbi traditsiooniliste
sündmuste. Nii tekkinud erinevatest komponentidest koosnev sünergia
muutub tervikuks ja annab elujõu kogu koduvallale.
Jõgevale rajatud laste mänguväljaku ja Jõgeva raamatukogu juurde paigaldatud laenutuskapi avamine, Jõgeva linna aukodaniku, ajalooõpetaja Eino Veskise õnnitlemine 90. sünnipäeval – need on olnud
vaid mõned ülevad hetked minu töös Jõgeva vallavalituses.
Abivallavanemana on olnud minu tööks koordineerida valla haridus- ja kultuurielu, tervishoidu, sotsiaalvaldkonda, sporti. Mõnikord
kutsutakse seda „pehmeks“ pooleks, vastandamaks „kõvale“ valdkonnale – majandusele, ehitusele. Sõnade tähenduse üle võib diskuteerida,
kuid samas on põhjendatud küsimus, mis kasu on majadest või teedest,
kui pole tarku ja terveid inimesi, kes seal elaksid, kõnniksid, spordiksid.
Teen sügava tänukummarduse töökaaslastele Jõgeva vallavalitsusest, Jõgeva vallavolikogu liikmetele, valla asutuste töötajatele, koostööpartneritele, oma perele. Aitäh ka oponentidele ja kriitikutele, sest
erinevad seisukohad viivad elu edasi.
Kohaliku rahva usaldus annab mulle võimaluse Jõgeva valla edendamisele ka edaspidi oma panuse anda. Luban ja tahan seda teha ikka
nii, et elu paremaks muutuks. Juba Hiina filosoof Konfutsius on öelnud:
„Juhtimine on parandamine.“

20.

oktoobril
viibis Jõgeva
vallas Rumeenia suursaadik Călin Stoica koos
oma kaaskonnaga. Tänavu juunis president Kersti Kaljulaidile
oma volikirja üle andnud Călin
Stoica jaoks oli Jõgeva Tartu
järel alles teine Eestimaa paik,
kuhu ta visiidi tegi. „Meil on
Rumeenia saatkonnaga väga
head suhted ning meie valla
lapsed on käinud Rumeenias
rahvusvahelises kultuuri- ja
kunstilaagris, kus on olnud alati
väga soe vastuvõtt,” rääkis Jõgeva
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Põhjuseks, miks suursaadik
külmalinna tuli, ongi see, et
saatkonna ja Jõgeva valla vahel

on suurepärane koostöö ning
seda on võimalik veelgi edasi
arendada. Lepiti kokku, et praegu Tartu ülikooli raamatukogus
olev näitus Eesti ja Rumeenia
diplomaatilistest dokumentidest jõuab aasta lõpuks Jõgevamaile. Kõigi eelduste kohaselt
pannakse see üles Kuremaa
lossi.
Suursaadik külastas Jõgeval
Softcomi ning arutles seal koostöövõimaluste üle. Hiljem suunduti Kuremaa lossi, kus kõrget
külalist tervitas kultuuriseltsi
Jensel seenioride ansambel
Vello Pütsepa juhendamisel.
Õhtul suunduti Mustveesse, kus
külastati vanausuliste kirikut.

JVT

Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev, Rumeenia suursaadik Călin
Stoica, Jõgeva abivallavanem Angela Saksing, valla pearaamatupidaja
Imbi Saar ja arenduse peaspetsialist Erki Teder demonstreerivad, et on
koostööks valmis. FOTO: KERTTU-KADI VANAMB

Jõgeva linnaraamatukogu juures
avati maakonna esimene laenutuskapp

J

õgeva linnaraamatukogu juures avati
laenutuskapp, mis on esimene sellesarnane Jõgevamaal. Lugejad saavad raamatuid laenutuskappi tellida RIKSWEB-is,
telefoni või e-kirja teel. Kui raamatukogutöötaja on valitud raamatu(d) kappi toimetanud, saabub lugeja telefonile sõnum koodiga, mis laenutuskapi ukse avab. Kui soovitud
raamatuid toimetatakse kappi ainult raamatukogu tööajal, siis kätte saab lugeja need just
siis, kui talle sobib.
Jõgeva Raamatukogu direktor Kristi
Pukk ütles, et möödunud aastal, kui raamatukogud pidid koroonaviiruse leviku tõttu
uksed sulgema, hakati otsima mooduseid,
kuidas raamatuid kontaktivabalt lugeja kätte

Jõgeva laenutuskapi esimese raamatu võttis
välja abivallavanem Angela Saksing. FOTO:
ERAKOGU

toimetada. Viljandi raamatukogu ja Viljandi firma Cleveron koostöös käivitatigi Eesti
esimene laenutuskapp, mis on tööpõhimõttelt sarnane pakiautomaadiga. Tänavu kevadel sai aga laiem ring raamatukogusid taotleda riigi käivitatud Covid-toetusmeetmest
raha laenutuskappide soetamiseks. Seda
võimalust kasutas ka Jõgeva Raamatukogu.
„Loodame, et laenutuskapp leiab palju kasutajaid,” ütles Kristi Pukk.
Jõgeva laenutuskapi esimesteks kasutajateks olid abivallavanemad Angela Saksing
ja Viktor Svjatõšev. Sündmusele lisas värvi
Jõgevamaa gümnaasiumi neidude rühma ja
Jõgevahe Pere naisrühma esinemine.
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Angela Saksing

Jõgeva abivallavanem

ÜLEVAADE VALLAVOLIKOGU ISTUNGIST

Hingehoidlik tugi
Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist
ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja töö eesmärk on olla
kannatavale/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
Hingehoidlikus abis püütakse toetada tasakaalu saavutamist, et
inimene võiks kogeda võimalikult terviklikku elu. Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma
elus kui tervikus. Hingehoidja võitleb lootuse eest lootusetuse vastu.
Eelkõige tähendabki hingehoid inimesele tema olukorras toeks
olemist ja seda konkreetsest inimesest ja tema tõekspidamistest lähtuvalt.
Võta ühendust telefonil 5309 2755 igal kolmapäeval kell
15.00–17.00.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab Jõgeva maakonna
aasta isa kandidaate
Läheneva isadepäeva eel kutsub Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa aunimetusele. Kandidaate oodatakse ka Jõgeva vallast.
Jõgevamaa aasta isa aunimetus anti esmakordselt välja 2020. aastal. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on väärtustada isa ja isadust
ning mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta isa konkursile esitatakse isa,
kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle
peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik.
Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada kohalikud omavalitsused,
organisatsioonid kui ka üksikisikud. Ettepanekute esitamise tähtaeg
on 5. november. Jõgevamaa aasta isa statuut ja taotluse vorm on kättesaadavad SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile
arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Jõgeva maakonna aasta isa” postiaadressil Aia tn 1, Jõgeva linn
48306.
Jõgevamaa aasta isa aunimetuse saaja otsustab SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide
Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. Aasta isa tunnustamisüritus
toimub 12. novembril Kuremaa lossis.
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Jõgeva vallavolikogu 58. istung toimus
14. oktoobril Kuremaa lossis. Osales 26
volikogu liiget, neist neli elektrooniliselt.
• Tagamaks koroonaviiruse massilise leviku
ajal Jõgeva Vallavolikogu valimiste tõrgeteta toimumine, otsustati nimetada valimiste jaoskonnakomisjonidesse täiendavad asendusliikmed.
• Otsustati muuta Laiuse Jaan Poska Põhikooli põhimäärust.
• Kinnitati Jõgeva valla haridusvaldkonna

arengukava 2021–2028.
• Kehtestati Jõgeva valla eelarvestrateegia
2022–2025.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kruusa tn 1a korteriühistu kasuks
Jõgeva valla omandis olevale Piiri tn 14
kinnistule rajatise rajamiseks, omamiseks
ja majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse
ala on 423 m².
• Muudeti Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja.
• Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö-

komisjoni esimees Arvo Sakjas ning arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano
Terras andsid ülevaate nimetatud komisjonide tööst valimiste vahelisel ajal.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda
Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Riina Mägi
Jõgeva Vallavolikogu kantselei spetsialist

ÜLEVAADE VALLAVALITSUSE ISTUNGITEST
11. OKTOOBRI ISTUNGIL
• Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada vallale kuuluvad korteriomandid Sadalas ning kinnistud Leedis
ja Rääbisel.
• Eraldati reservfondist raha Saduküla
Mõisavahe tee 29 kanalisatsioonisüsteemi
uuendamiseks.
• Anti ehitusluba puurkaevude rajamiseks
Kassinurme ja Kivijärvele.
• Kinnitati Sadala Kooli hoolekogu koosseis.
• Otsustati korraldada konkurss Siimusti
Lasteaed-Algkooli direktori ametikoha
täitmiseks.
• Otsustati jätta rahuldamata treeningkulude toetamiseks esitatud taotlus.
• Määrati MTÜ-le Fitness Office toetus jõutõstmise Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.
• Tunnistati avatud hankemenetlusega riigihankel Jõgeva spordihoone ehitustööde
omanikujärelevalve leidmiseks edukaks
inseneribüroo Telora OÜ pakkumus ning
otsustati sõlmida hankeleping.
• Tunnistati Jõgeva valla teede talihoole
avatud hankemenetlusega riigihankel
edukaks Moreen OÜ ja Kuremaa Enveko

•

•
•
•
•

OÜ pakkumused ning otsustati sõlmida
hankeleping.
Kiideti heaks ja esitati volikogule otsuse
eelnõu „Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks seoses rekonstrueeritava tänavavalgustusega“.
Seati sundvaldus Võduveres Raiestiku
kinnisasjale Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse ja Enefit Connect OÜ kasuks.
Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega ja
määrati katastriüksustele sihtotstarve.
Määrati moodustatud katastriüksustele
maa kasutamise sihtotstarve.
Anti nõusolek Kärdes asuva maa ostueesõigusega erastamiseks.

18. OKTOOBRI ISTUNGIL
• Anti jalgrattaklubile Vooremaa Centrum
otsustuskorras tasuta kasutusse Palamuse
alevikus Suur 6 asuv esimese korruse
ruum.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
• Kinnitati õpilasstipendiumide taotluste
läbivaatamise komisjoni koosseis.
• Toetati huvihariduse ja -tegevuse teenuse
pakkujaid.

• Anti ehitusluba tuletõrje veevõtukoha rajamiseks Palamusele, puurkaevu rajamiseks
Raaduverre ning päikeseelektrijaama püstitamiseks Rääbisele.
• Anti projekteerimistingimused Jõgeva
linnas passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu I ja II etapi ehitusprojekti
koostamiseks.
• Muudeti Luua küla Kärneri katastriüksuse
sihtotstarvet.
• Määrati Liivojal Tenisbergi, Mõisamaal
Kooli, Pööral Pärna, Tähkveres Separa ja
Võduveres Tiidori kinnisasjade jagamisel
tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarve.
• Nõustuti Jõgeva valla Kullerkupu katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega ja
määrati katastriüksusele sihtotstarve.
• Arenduse peaspetsialist Erki Teder tutvustas Jõgeva valla arengukava avalikustamise
käigus laekunud muudatusettepanekuid.
Vallavalitsus otsustas esitada arengukava
kohta esitatud muudatusettepanekud koos
oma seisukohtadega vallavolikogule.
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Kõik Eesti perearstid ja -õed
kutsuvad nõustamisele ja vaktsineerima

E

esti perearstid ja -õed
kutsuvad 27. oktoobrist
kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab
vaktsineerida COVID-19 vastu
nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on
samaaegselt võimalik ära teha
ka tasuta gripivaktsiin.
• Vaktsineerimiseks
võta
ühendust oma perearstikeskusega.
Vaktsineerima
võib minna koos lähedase või
tuttavaga – vaktsineeritakse
ka neid, kes pole konkreetse
perearsti nimistus.
• Tõhustusdoose tehakse üle
65-aastastele ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele vähemalt kuue
kuu möödumisel esmase
vaktsineerimiskuuri läbimisest.
• Liikumisraskustega inimesi
vaktsineeritakse ka kodus.
Anna teada kodus vaktsineerimise vajadusest oma pere-

arstile või infotelefonil 1247.
• Krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini kaitset
veel enam, sest tema terviseprobleemid
suurendavad
COVID-19 haiguse raskelt
põdemise ohtu.
• Tõsisemad kõrvaltoimed on
kõigil COVID-19 vaktsiinidel harvemad kui paljudel
igapäevastel ravimitel. Eakatel ja krooniliste haigustega inimestel esineb kõrvaltoimeid vähem.
“Oleme jõudnud olukorda, kus
kõrge nakatumine koroonaviirusega hakkab piirama kõikide
Eesti elanike vabadust ja ohustama tervist. Iga päev toob kõrgemad nakatumisnumbrid igas
vanuserühmas ja COVID-19
surmade arv on kasvutrendis,”
kirjeldas perearstide seltsi juht
dr Le Vallikivi.
Perioodil 27. oktoobrist kuni
5. novembrini keskenduvad
perearstikeskused vaktsineerimisele ja sellega seotud nõusta-

misele, samuti tagatakse erakorraline arstiabi. Samal perioodil
võidakse lükata edasi kergemate
tervisehädadega
tegelemine,
sõeluuringud, plaanilised krooniliste haigete tervisekontrollid ning selliste tervisetõendite
tegemine, millega ei ole kiire.
Dr Vallikivi rõhutas, et ainult vaktsineerides saab vältida olukorra kiiret halvenemist.
“Ainus tee olukorrast välja on
võtta ühendust oma perearstikeskusega ja minna vaktsineerima,” ütles Vallikivi.
Tervise- ja tööminister
Tanel Kiige sõnul on perearstide ja -õdede roll väga oluline, et
kaitsesüsti võimalus jõuaks kõigi Eesti inimesteni. „Perearstid
ja -õed on olnud Eesti elanike,
eeskätt riskirühmade, vaktsineerimisel asendamatud. Vaktsineerimine on paljude inimeste
jaoks erinevatel põhjustel otsus,
milleni jõudmine pole kerge.
Informatsiooni üleküllus on inimestele hirmutav ja seepärast

ongi hea, kui on võimalus oma
perearsti või -õega murekohad
ja vaktsineerimise olulisus rahulikult üle rääkida,” ütles minister
Kiik.
Perearstid
vaktsineerivad
peamiselt
Pfizer/BioNTechi
vaktsiiniga. Perearsti või -õega
saab ka arutada, milline vaktsiinidest on inimesele sobivaim, ja
leida talle parim lahendus.
Tõhustusdoose tehakse üle
65-aastastele ning tervishoiu-,
sotsiaal- ja haridustöötajatele
vähemalt kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri
läbimisest. Soovi korral võivad
ka teised vaktsineeritud täisealised tõhustusdoosi saada,
kuid esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest peab olema
möödas vähemalt kaheksa
kuud.
Usaldusväärset infot vaktsiinide kohta leiab veebilehelt:
www.vaktsineeri.ee.

Kurista lapsed õppekäigul
Karukella lapsed käisid
jäätmejaama kaemas.
Kuhu, kuidas panna prügi? küsimus meid vaevas.
Lasteaiast kaasa saime
tühje patareisid,
igaüks neist meiega nüüd
jäätmejaama reisis.
Et ei ähvardaks me loodust
saastamise oht,
iga prügi jaoks on mõeldud
välja oma koht.
Sorteerimises tuleb lihtsalt
ise olla hea,
küll siis maailm meie ümber
paremaks saab pea.

Aga ekskursioon meil jätkus
Jõgeva veejaamas,
olime kui suured kõrvad
tarkust juurde saamas.
Huviga kõik kuulasime,
kuidas vesi puhtaks saab,
nii et võiks kord loodusesse
vee taas lasta ringlema.
Suured tänud teile, Elen ja Rait,
vahva ekskursiooni eest!
Veevärk Jõgeval on võimas –
põnev nii väljast kui ka seest!
Külli Solnik

Kurista lasteaia
Karukell õpetaja
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Lahe Koolipäev 2021 “Kuidas jõuda kohale?”

I

gal aastal, kui koolirütm
on juba sees ning esimesed
väsimuse märgidki ilmnemas, seavad paljud Eesti noored
sammud noortekonverentsile
Lahe Koolipäev, mis nagu nimigi ütleb, annab rohkelt elamusi
ja süstib kuhjaga energiat. Sel
aastal toimus Lahe Koolipäev
7. oktoobril Alexela kontserdimajas. Nagu ka mitmel varasemal aastal, võttis üritusest osa
Jõgeva valla noortevolikogu.
Päeva teema oli “Kuidas jõuda kohale?” ja programm jagunes kolmeks plokiks. Esimene
osa keskendus kohalolule kui
suurimale maagiale, elu võimalustele ja perspektiividele. Teises osas küsiti, kuhu olen teel,
st milline on minu missioon ja
millisena näen enda tulevikku.
Kolmandas osas jõuti päeva
põhiküsimuseni, kuidas jõuda
kohale. Sellele vastust otsides
arutleti oluliste nüansside üle
“oma raja” läbimisel, mida on
vaja, jõudmaks sihtkohta, lõpptulemuseni, mis on alati muutumises, nii nagu elugi.
Laval astusid üles kuus esinejat: psühholoog ja ettevõtja
Alar Tamming, bioloog ja pedagoog Toomas Trapido, väliseestlasest teenautleja Steve
Kokker, džässlaulja ja helilooja
Kadri Voorand, produtsent,
toimetaja ja saatejuht Tuuli
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Kurista lasteaia Karukell lapsed õppekäigul Jõgeva jäätmejaama. FOTO:
LIIVI KÜTT

Esimese õppeveerandi
põnevamad tegemised
Kuremaa lasteaed-algkoolis

Jõgeva valla noortevolikogu esindajad noortekonverentsil Lahe Koolipäev. FOTO: ERAKOGU

Roosmaa,
muusikamaailma
multitalent Valter Soosalu ja
maailmarändur Toomas Laigu.
Kõik esinejad mõtestasid päevaküsimust täiesti erineva nurga
alt. Eriti selgelt jäi meelde Steve
Kokkeri korraldatud teerituaal,
mis toimus enamasti vaikuses.
Ent me saime päevaküsimusele vastuse ka sõnadeta – vaikus
ja enda sisse vaatamine ongi
kohalejõudmise kunst. Esinejate

kuulamise vahepausidel sai konverentsi toimumispaigas, Alexela kontserdimajas ringi liikuda,
teha tutvust erinevate kõrgkoolidega ning küsida lõputul hulgal küsimusi, millest ükski ei
jäänud vastuseta.
Noored lahkusid Lahedalt
Koolipäevalt, pea tulvil mõtteid
ning hinges kindel soov järgmisel aastal tagasi tulla.
P.S. Noortevolikogu soovi-

tab! Kui soovid, et üks päev sinu
kooliaastast oleks täis suuri mõtteid ja ideid, rohkelt uusi tutvusi
üle terve Eesti ning kõige paremat programmi üldse, siis pane
end juba järgmine aasta noortekonverentsile Lahe Koolipäev kirja!
Inara Ein, Karoliine Orav ja
Markus Kuslap

Jõgeva valla noortevolikogust

Meie maja pere igapäevase koolitöö vahele mahtus rida toredaid ja
põnevaid üritusi. Lasteaiapere nunnunäitusel oli mitmeid toredaid
looduse imesid ja vingerpusse. Eriti pilkupüüdvad olid perede tehtud
kompositsioonid.
Spordipäeval olid kõik meie lapsed tublid nii palliviskes, kaugushüppes kui ka 400 meetri jooksus. Oleksite te vaid näinud, millise kiirusega viieaastane Rasmus Rillo selle pika vahemaa läbis! Kõiki alasid
tegid tublilt ka Herta Raud, Kadri Märjama ja Tony Alits. Suuremad
lapsed olid ka väga tublid. Kõik andsid endast parima.
Kooliperele pakkus põnevust ja avastamisrõõmu päev Ahhaa
Teaduskeskuses. Sealses käed-külge-töötoas valmistasid lapsed juhendaja abil oma maitsele sobiva jäätise. Ettevõtmise õnnestumisest andis
märku see, kui isukalt need nahka pisteti. Planetaariumis toimunud
filmiseansil tutvustati erinevaid planeete. Lapsed kogesid meie universumi suurust. Vahepeal pidi nii mõnigi meist silmi kinni hoidma, sest
pea hakkas ringi käima. Lahkusime teadmisega, et maailmaruumis
võib olla veel palju avastamist. Mine tea, äkki on seal veel tundmatuid
planeetegi, kus võib elu olla. Lapsed püüdsid kõike näha ja kogeda.
Nii mõnelgi oli pea rassimisest märg. Ahhaa pakkus kõigile tõelisi
ahhaa-elamusi.
Meie viimased koolipäevad olid eriti põnevad, sest meie robootikaõpetaja Eveli Leego korraldas Kuremaa noortekeskuses Rakett 69
teaduslaagri. Õpilased said proovile panna oma teadmisi nii matemaatikas, kunstis kui ka teistes ainetes. Erinevate ülesannete lahendamisel
kasutati oma loovust.
Ka koolitöös olid meie lapsed tublid, nii et võisime kõik rahuliku
südamega selle õppeaasta esimesele koolivaheajale minna.
Linda Tross

klassiõpetaja

Palamuse raamatukogus käis raamatukogupäevadel külas lastekirjanik Anti Saar
20.–30. oktoobrini kestavad
üle-eestilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“. Palamuse raamatukogus käis raamatukogupäevadel külas lastekirjanik
Anti Saar. Temaga käisid kohtumas Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi kolmanda ja
neljanda klassi õpilased. Anti
Saar luges ette katkendeid oma
raamatutest. Lapsed said kirjanikule ka küsimusi esitada.
Neid huvitas, milline oli lapse-

põlves Anti Saare lemmikmäng, kui pikk ta on, millal ja
miks ta kirjutama hakkas ning
kas talle raamatute kirjutamise
eest ka raha makstakse.
Lisaks Anti Saare külaskäigule toimus raamatukogupäevade raames veel palju üritusi. Nii mõnelegi neist pani
õla alla Eesti Kultuurkapital.
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Palamuse raamatukogus käis raamatukogupäevadel külas lastekirjanik
Anti Saar. FOTO: RIINA MÄGI

Ahhaa Teaduskeskuses said Kuremaa algkooli lapsed tõelisi ahhaa-elamusi.
FOTO: ERAKOGU
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SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER
03.11 kell 19 tantsulavastus
„Olmeulmad“ – omanäoline
koreograafiline installatsioon
Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet
5 €.
09.11 kell 19 Gerda Kordemetsa lavastus „Professor sai värske
õhu mürgituse“ Jõgeva kultuurikeskuses. Peaosas Ott Sepp.
Pilet 22/20 €.
14.11 kell 14 nullteatri etendus
„Ma tahaksin olla kui lill …“
Betti Alveri muuseumis. Pääse
10 € (saab osta kohapealt sularahas).

MUUSIKA
20.11 kell 14 akordioniklubi
„Amulett“ kontsert Torma
rahvamajas. Pilet 5 eurot.
20.11 kell 18 akordioniklubi
„Amulett“ kontsert Kuremaa
lossis. Pilet 5 eurot.

KINO
10.11 kell 17.30 animafilm
„Rikkis Ron“ Jõgeva kultuurikeskuses.
10.11 kell 19.30 ajalooline
draama „Viimane duell“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
16.11 kell 19 Rasmus Merivoo
mängufilm „Kratt“ Kuremaa
lossis. Pilet 3,5/5 eurot.
12., 17.11 kell 17.30 animafilm „Maagiline reis Kuule“.

VARIA
28.10 kell 16 ööraamatukogu
Jõgeva
linnaraamatukogus.
Külas ajakirjanik, meediajuht
ning
ajakirjandusõppejõud
Mart Raudsaar. Esinevad jutuvestja Piret Päär ja muusik
Kulno Malva. Avatud Ülle
Moori rahvariidevööde näitus.
29.10 kell 12 eakate klubi koosviibimine Palamuse rahvamajas.
30.10 kell 18 Jõgeva kultuurikeskus 60 – rahvakunstiõhtu.
04.11 kell 17.15 linnuökoloogia teadur Marko Mägi räägib Betti Alveri muuseumis
targast linnust rongast.
05.11 kell 19 noortepidu
Palamuse rahvamajas.
14.11 kell 11 Isadepäeva pere-

päev Torma rahvamajas.
17.11 kell 19 vestlusõhtu raamatu „Purelevad koerad“
autori Andres Sarapuuga
Jõgeva kultuurikeskuses.

LAAT
05.11 kell 9–16 laat
Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses. Müügil toidu- ja
tööstuskaubad, talukaubad ja
käsitöö. Info tel 5805 1915.

KOGUDUSED
Pühapäeviti kell 11.00 Jõgeva
Jehoova tunnistajate koguduses pooletunnine loeng elulisel
teemal piibli vaatevinklist.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901
2500. JW.ORG (Meist / Koosolekud).
31.10, 07., 14., 21., 28.11 kell
11 jumalateenistused Jõgeva
koguduses.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.

NÄITUSED
16. oktoobrist novembri
lõpuni põllede näitus Siimusti
raamatukogu.
2.–30. novembril Palamuse
muuseumis Kalevipoja muuseumi näitus.
15. novembrini näitus „Noored Kotkad läbi aja“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
31. oktoobrini Maire Aarsalu
ja Elsbeth Aarsalu näitus „Veel
on looduses kirkaid toone“
Betti Alveri muuseumis.
31. oktoobrini Palamuse keskkooli 65. sünnipäevale pühendatud näitus „Palamuse keskkool ehk Pildikesi koolipõlvest“
Palamuse muuseumis.
31. oktoobrini Jõgeva kunstikooli 1. kursuse keraamikanäitus “Nägudeni” spordihoone
Virtus fuajees. Juhendaja õpetaja Vivian Klimušev.
31. oktoobrini Jõgeva kunstikooli näitus “Fantaasiamaastikud” spordihoone Virtus
fuajees. Juhendaja Elita Järvela.

Õnnitleme
oktoobrikuu juubilare!
Dagni Saag			
Valve Vaher			
Alfred Kastan			
Juhan Kajak			
Ella Saar			
Renata Kapp			
Vaike Allas			
Jaan Kalda			
Albina Diyakonova		
Lia Orti			
Maria Gornjak		
Evi Kangur			
Viivu Traks			
Vello Einaru			
Flora Randla			
Antonina Päll			
Milvi Aljaste			
Härda Kastan			
Aavo Aaving			
Linda Kapp			
Tiiu Lindsalu			
Koidula Puiste		
Erich Gorkin			
Avo Soomelt			
Heli Vask			
Kaido Lehtla			
Ants Lindsalu			
Lydia Šarikova		
Hugo Päären			
Anna Meiker			

SIIMUSTI RAAMATUKOGU KUTSUB:
9. novembril algusega kell 10.10
tähistatakse Eeva Niinivaara 120.
sünniaastapäeva Siimusti algkooli õpilaste
omaloomingupäevaga teemal
„Mina kui ajakirjanik Siimustis,
minu Siimusti“.
Külla tulevad ajakirja Täheke peatoimetaja
Ilona Martson ja kirjanik-ajakirjanik Kadri
Hinrikus.

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

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

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Oliver-Sten Ostra			19.09.2021
Simon ja Stepan Kaeramaa		
23.09.2021
Bert Aaron Ilves			05.10.2021
Loore-Lenna Kesa			06.10.2021
Pauliine Kaasik			08.10.2021
Mateo Post				08.10.2021
Mairon-Martin Kõrgesaar		
10.10.2021
Mette-Marit Kalde			13.10.2021
Netely Jalajas				14.10.2021
Saara Soots				14.10.2021

Siimusti algkooli lapsed said
teada, kuidas lehte tehakse
21. oktoobril kohtus Siimusti raamatukogus 6. klassi noortega maakonnalehe Vooremaa peatoimetaja Kerttu-Kadi Vanamb, kes rääkis,
kuidas ajalehte tehakse. Eriti rõhutas ajakirjanik seda, et noored
võiksid julgelt ajalehele kirjutada
neid endid huvitavatel teemadel.
Oskus infot edastada ja loole õige
pealkiri leida on väga oluline. Pealkiri peabki lugejas huvi tekitama.
Tänu sellele, et ajalehes on kindlad
rubriigid, leiab lugeja teda huvitava info ruttu üles. Ajakirjanik
ei jaga hinnanguid, vaid annab
lühikese, konkreetse ja ilma liigsete emotsioonideta info lugejale
edasi. Ajakirjandus saab maailma paremaks muuta, võib teatud
asju suunata ja teatud olukordadele rohkem tähelepanu juhtida.
Kerttu-Kadi Vanamb rääkis ka väikestest apsudest, mis paratamatult

Kerttu-Kadi Vanamb Vooremaa
valmivat numbrit tutvustamas.
FOTO: TIINA MIHHAILOV

lehte välja andes ette tulla võivad.
Tore kohtumine innustas noori
ennast väljendama ajakirjanduse
kaudu ning enda toredatest tegemistest teistelegi teada andma.
Tiina Mihhailov

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
AILI TAMM		
TOIVO PÕLTS		
GALINA ŽUTŠKINA
HELDUR VOLK		
SERGEI SAAR		

19.05.1956–07.10.2021
10.06.1939–11.10.2021
06.02.1958–12.10.2021
03.08.1933–13.10.2021
10.05.1958–15.10.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 11. novembril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 4. november.

