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Tuhanded Jõgevatrefi
motomatkajad pakkusid
vaatemängulise elamuse

XXXI rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek tipnes möödunud laupäeval motoparaadiga Jõgevale. Kuremaalt sõideti Jõgevale läbi Palamuse, Luua ja Nava, et võimalikult paljud inimesed
saaksid motomeestele ja -naistele kaasa elada ning ägedaid tsikleid näha. Läbi linna kulgev paraad tegi peatuse kultuurikeskuse
ees, et huvilised saaksid masinaid lähemalt uudistada.
Motomatkajate oodatuim sündmus sai Kuremaal alguse juba
paar päeva varem, mil avati ametlikult Jõgevatrefi motolaager.
Tänavu oli kokkutulekule tulijaid 3000 kanti.
Jõgevatreffi korraldava klubi Jõgeva MC president Eigo Ellisson
tänas kõiki tsiklimehi ja –naisi ning kaasaelajaid. Ellissoni sõnul
annavad just rõõmsad kaasaelajad tee äärtes positiivse emotsiooni, mis innustab igal aastal ikka ja jälle treffi korraldama.
Jõgeva vallavalitsuse poolt tervitas trefil osalejaid ka ise motoparaadil osalenud abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Motoparaadile pani punkti Kosmikute kontsert Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval.
jvt

Trefilistele elasid kaasa tänava äärde kogunenud inimesed, kes soovisid tsiklimeestega patsu lüüa.
Raamatukogu kohvikus saab maitsvate suupistete kõrvale külastada raamatulaata ja kuulata luuletusi.
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Laupäeval avavad kodukohvikud uksed
Jõgeva linnas ja alevikus
Laupäeval, 6. augustil, võõrustavad Jõgeva kohvikutepäeval
toidunautlejaid 11 kodukohvikut. Head ja paremat saab
mekutada nii Jõgeva linnas kui
alevikus. Külasta kodukohvikuid
ja tule naudi kohvikutepäeva
lõppkontserti, kus musitseerib
Rita Ray oma saateansambliga.
Kontsert toimub Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval algusega kell
15. Sissepääs on tasuta.
Kohvik Staap avab uksed
kell 11 endises Jõgeva staabihoones. Esmakordselt ajaloos
pakutakse Jõgeva šnitslit, mis
lendab kaugemale kui Viini
šnitsel. Šnitsleid on limiteeritud
koguses! Avatud on ka kokteilibaar, kus presenteeritakse hapuoblika ginikokteili. Peomeeleolu
tekitab vinüülimuusika Projekt
Sordisektorilt. Pidu Staabis kestab viimase tantsijani. Kohvik
on avatud iga ilmaga. Kohviku
peremees on Kristian Vaarpuu.
Jaama kohvikus pakutakse
rammusat seljankat, nostalgilisi
lihapirukaid ja maitsvaid soolaseid ning magusaid suupisteid.
Kohvikulisi võõrustab perenaine
Kaja Hansing.
Kultuurikohvik pakub kultuurseks ajaveetmiseks kohvi ja
kohvikõrvast. Kohvikus esineb
duo Martin Kalm ja Artur Rehi.
Kohvik on avatud kella 11–13.

Pedja kohvikus saab kella
11–15 maitsta koduseid küpsetisi, salateid ja seeneseljankat.
Lapsi rõõmustavad ponid. Tule
tee oma päev meie juures rõõmsaks! Kohviku perenaine on Inga
Nuudi.
Kohvik Õnnega Koos kostitab külalisi burgeri ja kosutava
kokteiliga. Toredas perekohvikus
leiab meelepärast magusasõber
ja soolase kehakinnituse natuke
näljasem. Maitsva söögi kõrvale
saab rüübata kaevu kanget ning
kraadiga kesvamärjukest, mis
seob kogu toiduelamuse ilusti
kokku nagu kaunis lehvik kingipakil. Vot see ongi see, mida
tähendab olla Õnnega Koos!
Kohviku peremees on Lauri
Voojärv.
Aiakohviku Rahutu Rästas värav avaneb kell 15. Kohvikus pakutakse parimat magusat
ja eriti head soolast kraami.
Beseerull vaarikatega ja imeline
suitsupekk koduleival on vaid
killuke pakutavast valikust. Saab
sooja suitsusinki ja supipada
podiseb lõkke kohal. Kell 19
muutub aiakohvik sumedaks
afterparty-öökohvikuks. Just siis
avatakse kokteilibaar suveõhtuks
sobiva muusika- ja kokteilivalikuga. Kohviku perenaine on
Tiia Meitus.
ROHUS kodukohviku väravad on avatud kõigile ausa ja

maitsva toiduelamuse otsijatele.
Traditsiooniliselt leiab menüüst
rebitud sealihaga eineleiva, värsked ahjusoojad saiakesed, koduse juuretiseleiva ja hooajalist
värsket salatit kohaliku kalaga
ning magusasõpradele värskeid
marjakooke ja maiuseid. Sel
aastal on avatud õhtune veinija kokteilibaar. Kodukohvik on
avatud 11–15 ning kodubaar
ROHUS 2.0 kell 18–24. Kohviku
perenaine on Maarja Zelinski.
Puiestee heategevuslikku
oravakohvikut peavad Jõgeva
valla reformierakondlased ja see
avatakse kell 11. Kohvikupidamisega teenitud raha eest toetatakse Jõgeva valla kooliminevaid
lapsi. Menüüst leiab soolaseid
ja magusaid suupisteid ning
toekamat kõhutäidet. Kohvikus
saab osaleda viktoriinis ja vestlusringides. Kohviku perenaine
on Silja Piir.
Kohvik Vaikne Nurgake
võõrustab kõiki külalisi kella
11–14 eelnevatel aastatel hitiks
saanud hõrgutistega. Pakutakse
ka uusi salaretseptide järgi valminud suupisteid ja maiustusi.
Maitsvate suupistete kõrval on
võimalik nautida luuletusi ja
toimub raamatulaat. Kohviku
perenaine on Kristi Pukk.
Vardakarbi kohvik pakub
kella 10–13 soolaseid ja magusaid suupisteid, teed ning

kohvi. Kohviku perenaine on Kai
Kuusvere.
Terrassikohvik 10 ja pool
ootab hommikukohvikusse. Kohvik on avatud 9–13, seega võite jätta kodus hommikusöögi
vahele või tulla hoopis veidi
hiljem „hõunale“ (inglisepäraselt
brantš). Pakutakse pannkooke,
kohvijooke, saiakesi, juustukooke, pulgakooke ja muudki headparemat. Nagu ikka, ootavad pisikesi külalisi kiiged ja liivakast.
Tere tulemast juba kuuendat
korda kõigile meie vanadele ja
uutele sõpradele! Kohviku perenaine on Tiiu Kirsimäe.
JVT

Lae alla Navicup
mobiilirakendus,
sest Jõgeva linna
kohvikutepäev 2022
on seal palju täpsem
ja nutikam.

Jõgevatreff on meie iga-aastane tähtsündmus. Eigo
Ellisson andis abivallavanem Viktor Svjatõševile üle
FOTOD: MARGE TASUR
tänumeene toetuse eest.

Swedbanki Jõgeva esinduse
lahtiolekuajad
Swedbanki Jõgeva esindus on alates 1. maist avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 10–14. Muudatus on seotud pangakontori oluliselt vähenenud külastatavusega. Kolme aastaga
on klientide voog Jõgeva kontoris vähenenud poole võrra. See
on mõistetav, sest digitaalseid lahendusi on pidevalt lisandunud
ning klientide eelistuseks on kujunenud oma pangaasjade ajamine
interneti või mobiilipangas.
Eakamad kliendid või kliendid, kellel on liikumine raskendatud,
saavad ühe võimalusena vormistada pangas või notari juures
volituse, et näiteks lapsed saaksid oma vanemate rahaasjadel
silma peal hoida. Pangas volituse vormistamiseks tuleb panka
tulla mõlemal isikul, sellel, keda volitatakse, ja sellel, kes volitab.
Aina rohkem väärikas eas kliente kasutab juba ka ise digitaalseid
kanaleid.
Pangakontori külastamiseks tuleb broneerida aeg. Aega saab
broneerida kodulehel, mobiiliäpis või helistades 631 0310. Kui
pangakontoris käies on juba teada, et näiteks kuu aja pärast on
taas soov külastada pangaesindust, siis saab ka kohapeal juba
broneerida järgmise külastuse aja.
Helistades Swedbanki nõustamiskeskuse numbrile 631 0310
saab vastused enamikele pangaga seotud küsimustele. Näiteks
saab küsida pangakaartidega või maksetega seotud küsimusi,
nõu internetipanga või mobiiliäpi kasutamisel jpm. Selleks, et
neid tehinguid telefonis teha saaks, peab kliendil olema sõlmitud internetipanga leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel on
vaja kõigepealt oma isik tõendada Smart-ID, PIN-kalkulaatori
või mobiil-ID-ga.
Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik teha ka
pangaautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas ise
või pangakontoris nõustajal sisestada vajalikud andmed. Tuleb
vaid kaasa võtta arve, kus on olemas vajalikud rekvisiidid. Kui
need on tehtud, siis saab sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makset teha.
Tiia Saremat
Swedbank AS Rakvere, Jõgeva, Paide esinduste juhataja
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Jõgeva uue keskväljaku rajamine
lükkub mõne aasta võrra edasi
Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud programmi
„Hea avalik ruum” raames on saanud päris paljud Eesti linnasüdamed uue ilme. Et see Jõgevaga veel juhtunud pole ja ka tänavu
ei juhtu, sellel on oma põhjused. Kindlasti pole asi selles, nagu ei
peaks vallavalitsus nüüdisaegset linnaruumi vajalikuks.
2020. aastal kuulutati välja Jõgeva keskväljaku arhitektuurikonkurss ja žürii tunnistas parimaks arhitekt Villem Tomiste esitatud
lahenduse nimega „Akrobaat”. Toonane vallavanem Tiit Lääne
lubas maakonnalehe Vooremaa 12. jaanuari 2021 numbris, et
keskväljak ehitatakse valmis sama aasta 20. augustiks. Tegelikult
esitati aga projekti üleandmise-vastuvõtmise akt vallavalitsusele
alles 29. septembril 2021 ehk enam kui kuu aega hiljem sellest
tärminist, mil objekt oleks pidanud vastavalt lubadusele vallarahvale silmailu pakkuma.
Keskväljaku projekt on jagatud kahte etappi. I etapp hõlmab
riigimaja ja kultuurikeskuse vahelist ala ja 2021. aasta hindades
oli selle ehituse eeldatav maksumus 3,26 miljonit eurot, millest 1
miljoni eraldas riik. Raha eraldamise lepingu sõlmisid riigihalduse
minister Jaak Aab ja Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
Käesoleva aasta valla eelarve koostamisel oli juba teada, et
ehitusmaterjalide hinnad tõusevad ja võis eeldada, et objekt läheb
arvatust oluliselt kallimaks. Seetõttu kavandasime eelarvesse vaid
riigipoolse ühe miljoni euro kasutamise valla-, riigi- ja politseimaja vahelise autoparkla ehituseks. Kuna uue parkla rajamisega
ei oleks me saanud juurde parkimiskohti, muutsime arhitekti
soovitusel esialgset kava ning otsustasime välja ehitada kultuurikeskuse esise ala. Lootsime, et saame objekti valmis ehitada
ühe miljoni euro eest (projekteerija prognoos oli 0,8 miljonit),
kuid riigihanke parimaks pakkumuseks oli 1,3 miljonit eurot,
mis ületas meie eelarvelised võimalused. Seega ei jäänud meil
muud üle kui hange tühistada.
Käesoleval aastal on lisaks ehitusmaterjalidele tõusnud hüppeliselt ka energiakandjate hinnad. Seetõttu peame valla eelarvet
vastutustundlikult kasutama, et suudaksime maksta haridus-,
kultuuri- ja spordihoonete kütte eest ja tagada valla allasutuste
tavapärase toimimise. Samuti ei tohi me investeeringuta jätta
valla teisi piirkondi.
Kui selgus, et rahapuudusel pole võimalik projekti „Akrobaat”
realiseerida, pöördus vallavalitsuse poole Riigikogu liige Aivar
Kokk palvega rahastada riigilt saadud miljoni eest perekeskuse
projekti, mis hõlmab promenaadi rajamist Pargi tänavalt kirikuni
ja selle kinnistul olevaid rajatisi. Rahandusministeerium ei andnud
sellele ettepanekule heakskiitu, öeldes oma vastuses järgmist:
„Linnatänavate rajamine ega renoveerimine väljaspool arhitektuurivõistluse EV 100 „Hea avalik ruum” algset võistlusala
ei oleks kooskõlas seadusega ettenähtud sihtotstarbega.” See
tähendab paraku seda, et riigilt keskväljaku tarvis saadud miljon
tuleb tagastada.
Hea vallarahvas! Loodan, et mõistate meie otsust loobuda
keskväljaku jaokaupa rajamisest. Mõistlikum on kogu keskväljak
terviklahendusena välja ehitada. Tänastes hindades läheks see
maksma ca 5,5 miljonit eurot ja see poleks meile jõukohane.
Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarves on käesoleva aasta prioriteediks ehitada uus Jõgeva spordihoone ja Jõgeva esmatasandi
tervisekeskus. Need esmavajalikud hooned on vaja enne valmis
ehitada ja alles siis saab uusi projekte alustada.
Usun, et Jõgeva kesklinn muutub mõne aasta pärast kenaks
avalikuks ruumiks ning armastatud ajaveetmise ja sündmuste
korraldamise kohaks, olles samal ajal roheline ja keskkonnasõbralik. Kui ajalehes Vooremaa 15. juulil ilmunud artiklis „Jõgeva
peab tagastama riigile miljoni” väideti, nagu ei peaks vallavalitsus
moodsat linnaruumi vajalikuks, siis eelöeldust nähtub, et tegelikult see nii pole. Keskväljaku rajamiseks pole praegu lihtsalt
rahalist võimekust.
Viktor Svjatõšev
abivallavanem

Arengukava muutmise eelnõu
avalikustamine kestab
Jõgeva Vallavalitsus avalikustas valla arengukava muutmise eelnõu alates 20. juulist valla kodulehel ja paberkandjal
vallamajas, teenuskeskustes ja raamatukogudes.
Ettepanekuid arengukava muutmise eelnõu kohta saab
esitada kuni 18. augustini 2022 vallavalitsuse kantseleisse
ja teenuskeskustesse või e-posti aadressile info@jogeva.ee.
Kõik huvilised on oodatud osalema arengukava muutmise
eelnõu avalikel aruteludel alljärgnevatel päevadel (algus
kõikjal kell 17.30):
15. augustil Vaiatu rahvamajas;
16. augustil Palamuse rahvamajas;
17. augustil Jõgeva kultuurikeskuses.

Jõgeva vald tuli omavalitsuste
suvemängudel kolmandaks
Jõgeva vald saavutas 9.–10.
juulini Käärikul toimunud 47.
Eesti omavalitsuste suvemängudel väga kõrge 3. koha. Medalikoht omavalitsuste arvestuses
saavutati esimest korda ja seda
suurem on rõõm saavutatu üle.
Alla jäädi vaid Rae ja Tartu
vallale, kusjuures viimasele vaid
kahe punktiga. Rae valla võidusumma oli 394 punkti, Tartu vald
kogus 347 ja Jõgeva vald 345
punkti. Vald oli esindatud kümnel alal: kergejõustikus (treener
Piret Koll), petankis (Aimur Säärits), köieveos (Andres Metjer),
jalgrattakrossis (Kaido Kriit),
tennises (Nelli Sepp), naiste
3*3 korvpallis (Vallo Väljaots),
meeste 3*3 korvpallis (Priit
Vene), mälumängus (Tiit Lääne),
juhtide võistlusel (osales Viktor Svjatõšev) ja spordijuhtide
võistlusel (osales Hanno Koll).
Esinduse komplekteeris Jõgeva
valla spordi ja terviseedendamise
nõunik Kaily Moones.
Medalitega tulid suvemängudelt koju:
Aleksander Ojasaar (I koht
kettaheites), Johanna Elisabeth
Võsaste (I koht kaugushüppes,
II koht 100 m jooksus, III koht
kettaheites), Marii Maria Alund
(III koht kaugushüppes), Liisbet
Õunapuu (II koht kaugushüppes), Aleksander Grits (II koht
100m jooksus), Mattias Pihlak
(I koht 1500 m jooksus), Jan
Raudsepp (II koht kõrgushüppes), Sander Õunapuu (III koht

Pildil on Jõgeva valla köieveomeeskond, kes saavutas omavalitsuste suvemängudel teiFoto: Kaily Moones
se koha.
kaugushüppes), Tiit Lääne, Arko
Olesk, Tiit Naarits, Raivo Lehiste, Olav Auksmaa (kõik I koht
mälumängus), Aimar Allingu,
Guldar Malm, Toomas Olgo, Tõnis Metjer, Andres Metjer, Meiro
Kurg, Argo Timusk (kõik II koht
köieveos) ja Hanno Koll (II koht
spordijuhtide võistlusel). Lisaks
esikolmiku kohtadele võideldi
välja veel palju esikümne kohti.
Punktiarvestusse andsid aga
suure panuse kõik suvemängudel
osalenud sportlased.

Kui uudis Jõgeva valla esinduse edust suvemängudel valla
kodulehel ja Facebooki lehel
avaldatud sai, avaldasid mõned
tähelepanelikud spordisõbrad
arvamust, et Jõgeva vald on ka
varem suvemängudel esikolmikusse jõudnud. On küll, aga
tookord, 2019. aastal, oli tegemist Eestimaa suvemängudega,
kus põhiarvestus käis maakondade vahel ning omavalitsused
ei võrrelnud võimeid kõikidel
mängudel kavas olnud aladel.

Nüüd siis toimusid omavalitsuste suvemängud, kus selgitati
välja parimad omavalitsused
kõikide spordialade arvestuses.
Nendel mängudel polnud Jõgeva varem kolme hulka jõudnud.
Suur tänu kõigile sportlastele,
treeneritele, vanematele, peredele ja pöidlahoidjatele!
Jõgeva valla rahvas on spordirahvas!
JVT

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
1. juuli istungil
• Anti projekteerimistingimused PVC-halli püstitamiseks
Visustisse.
• Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Mõisamaale, päikseelektrijaama püstitamiseks
Toomale ning kaugküttetorustiku rajamiseks Jõgevale Piiri ja
Tähe tänava lõigule.
• Anti kasutusluba tuletõrjeveemahutile Palamusel.
• Kooskõlastati Praaklimale
rajatava puurkaevu asukoht.
• Otsustati korraldada avalik
kirjalik enampakkumine Sadalas
Suur 10//Teenindushoone II
korrusel asuva äriruumi rendile
andmiseks kolmeks aastaks äritegevuse arendamiseks.
• Otsustati lugeda nurjunuks
Tõikvere külas asuvate korteriomandite ja Tormas Mõisa kinnistu võõrandamiseks
korraldatud enampakkumised.
Otsustati müüa kinnisajasad
pideva avaliku teavitamisega
kinnisvara müügiportaalis ning
valla veebilehel.
• Otsustati anda Kaitseliidu
Jõgeva malevale kümneks aastaks tasuta kasutada Palamusel
Suur 4 hoones asuvad ruumid.
• Tunnistati peremehetuks
vallasasjaks Jõgeva vallas Võduveres Lüpsikarjalauda katastriüksusel asuv kaalumaja.
• Otsustati anda Kuristal asuvad garaažid koos teenindusmaaga ning Lepa kinnistu maa
koos kuuriga tausta kasutusse.
• Määrati Jõgeval Piiri 7, Suur
44, 46 ja 46a katastriüksuste liitmisel moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Jõgeva
maakond, Jõgeva vald, Jõgeva
linn, Piiri tn 7 ja maa kasutamise

sihtotstarbeks ärimaa.
• Tunnistati Jõgeva valla kruusateede säilitusremondi riigihankel edukaks osaühing Moreen
pakkumus ning otsustati sõlmida
hankeleping.
• Tunnistati Jõgeva valla teede
katete uuendamise riigihankel
edukaks Asfaldigrupp OÜ ning
otsustati sõlmida hankeleping.
• Kinnitati 2023. aasta eelarve
eelnõu koostamise põhimõtted.
• Otsustati muuta vallavara
komisjoni koosseisu ning määrata komisjoni liikmeks õigusnõunik Janne Veski.
• Otsustati eraldada Jõgeva
valla 2022. aasta eelarve reservfondist Eesti Linnade ja Valdade
Liidule 3 500 eurot Ukraina
Žõtomõri oblasti toetamiseks.
11. juuli istungil
• Anti DK Entertainment OÜle luba korraldada 16. juulil
2022 kella 12.00–21.00 Torma
alevikus Torma puhkemaja territooriumil tänavatoidufestival
„Suur Torma Toidutänav”.
• Anti Tartu Taekwondoklubile
Alfa+ luba korraldada Kärde
Extremepargis 22.–28. juulini
2022 projektlaager.
• Anti projekteerimistingimused abihoone laiendamiseks
aadressil Tartu mnt 2, Õuna
küla ja abihoone ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Kalda tn
16b, Jõgeva linn.
• Kooskõlastati puurkaevu
asukoht Kõnnu külas Veski kinnistul.
• Anti ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks Vaidavere
külla Vahe kinnistule.
• Anti kasutusluba Õuna külas
Pere kinnistul asuvale kontori-

hoonele ja Kõola külas Hiiemetsa
kinnistul asuvale kuurile.
• Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded.
• Kinnitati vallavara võõrandamise tulemused.
• Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
Jõgeva vallale kuuluv kinnistu
aadressil Torma alevik, Evaldi
alghinnaga 5000 eurot ning
Jõgeva vallale kuuluv kasutatud
5 m³ plastmahuti alghinnaga
500 eurot.
• Vaadati läbi Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõud, mis
käsitlevad loa andmist vallavara
võõrandamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmist Palamuse
aleviku Uus tänavale ja Künka
kinnistule.
• Otsustati anda Siimusti
Keraamika tn 13 korteriühistule
kümneks aastaks tasuta kasutusse Siimusti alevikus Keraamika
tn 13a kinnistu.
• Otsustati anda tasuta kasutusse Kurista küla Soone kinnistu.
• Otsustati vabastada Jõgeva
Valla Hoolekandekeskuse juhataja Raivo Põldaru vastavalt
tema avaldusele ametist 20.
juulil 2022.
• Tunnistati lihthankel „Piiri tn
1 III korruse ruumide remonditööd” edukaks Osaühingu Jõgeva
Ehitus pakkumus maksumusega
117 765,80 eurot ilma käibemaksuta ning otsustati sõlmida
nimetatud firmaga hankeleping.
25. juuli istungil
• Kinnitati valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
• Nõustuti Moreen OÜle kesk-

konnaloa andmisega.
• Määrati Kudinal Maasingu
kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
• Määrati Kuristal Nõmme
ja Tuule kinnisasjade piiride
muutmisel moodustatavate katastriüksuste koha-aadress ja
sihtotstarve.
• Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
Jõgeva vallale kuuluv korteriomand Luual.
• Anti ehitusluba Jõgevale Pärna tänavale abihoone
püstitamiseks, Liivojale Tähe
27 päästedepoo ehitamiseks,
tootmishoone püstitamiseks
Jõgevale Turu tänavale, Vaimastverre Aasaväljale majapidamise
abihoone püstitamiseks ning
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
rajamiseks Jõgevale Lehe ja
Terminali kinnistute liitumiseks.
• Anti kasutusluba Kaiaveres
asuvale suvilale ja vineeritehase
laohoonele Viruveres.
• Tunnistati vallavalitsuse
algatusel kehtetuks Jõgeva valla
hoolekandekeskusele sõiduautode kasutusrendile võtmise
riigihankemenetlus.
• Tunnistati Jõgeva linna
teede ja tänavate riigihankel
edukaks AS TREV-2 Grupp pakkumus ning otsustati sõlmida
hankeleping.
• Tunnistati Sadala aleviku
tänavavalgustuse ehitustööde I
etapi hankel edukaks osaühingu TAA Elekter pakkumus ning
otsustati sõlmida hankeleping.
• Otsustati nimetada Jõgeva
Valla Perearstikeskuse OÜ juhatuse liikmeks Aime Meltsas.
JVT
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Jõgeva Valla Teataja

Jõgeva vald asutab Palamusel perearstiteenuse
pakkumiseks oma ettevõtte
Vallavolikogu 30. juuni istungil otsustati ühehäälselt, et Jõgeva vald asutab ettevõtte nimega
Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜ
ja osakapitaliga 20 000 eurot. Ettevõtte asutamine loob eeldused,
et Palamusel saaks perearstiteenuse osutamine jätkuda.
Perearstide põud on saamas
probleemiks kogu Eestis. Jõgeva
vallas on juba kolm aastat püsiva
arstita olnud Palamuse perearstinimekiri. Sealse perearstikeskuse uksed pole siiski suletud
olnud, vaid käesoleva aasta
31. maini hoidis keskust käigus
Tallinna ettevõte AS Medicum
Perearstikeskus. Nende leitud
asendusarstid küll vahetusid, ent
inimesed ei jäänud arstiabita.
Kauem Medicum Palamusel tegutseda siiski ei soovinud. Algse
kokkuleppe kohaselt Terviseametiga tulid nad ajutist asendust
pakkuma ju vaid kolmeks kuuks,
mis siis sujuvalt kolmele aastale
venis. Liiatigi polnud Palamuse
perearstikeskuse opereerimine
nende jaoks kasumlik tegevus.
Medicumi asemel pidi ajutist
asendust korraldama hakkama
teine suurem perearstiteenust
pakkuv firma, aga nendega ei
saadud kõigis asjades kokkuleppele. Näiteks soovisid nad
saada perearstikeskuse käigus
hoidmiseks vallalt päris suurt
toetust. Ka pereõed, kellele arstide vahetudes on langenud üsna
suur koormus, ei olnud nõus uue
firma all tööle asuma.
„Situatsioonis, kus perearstid
pidevalt vahetuvad, on kaks
tubli ja staažikat pereõde justkui kohapealse perearstinduse
vundament. Nii nemad kui ka
patsiendid vajavad suuremat
stabiilsust ja seda suudab antud
hetkel pakkuda ainult omavalitsuse omandis olev ettevõte,”
ütles abivallavanem Asso Nettan.
Kui vallal endal on perearstiteenust pakkuv ettevõte olemas,
on lihtsam arsti leida, sest paljud
perearstid eelistavad keskenduda patsientide ravile, mitte
tegelda perearstinduse ettevõtluspoolega. Öeldu kehtib eriti
maapiirkonna nimistute kohta,
kus bürokraatiat on niisama
palju kui linna suurte nimistute
juures, Haigekassa makstavat
pearaha koguneb aga märksa
napimalt.
Valla loodav ettevõte saabki
pakkuda arstidele võimalust
tegelda ravimisega, olemata
sealjuures ise ettevõtja. Loodav
ettevõte peab tegutsemisvalmis

Dr Kiis käis varakevadel isapuhkuse kõrvalt kaks kuud
Palamusel perearstitööd tegemas. Selle ajaga sai talle
selgeks, kui väga kohalikud inimesed soovivad ja vajavad,
FOTO: ERAKOGU
et Palamusel perearstiabi säiliks.
olema selle aasta 1. septembriks, siis ei teki Palamuse kandi
rahvale perearstiteenuse pakkumisel pausi. Kolmel suvekuul (1.
juunist 31. augustini) nõustus
Palamuse patsiente teenindama Perearst Juri Kadatski OÜ
Jõgevalt, kes viimasel hetkel oli
valmis selle vastutuse võtma, et
Palamusel saaks perearsti teenus
jätkuda kuni valla ettevõtte loomiseni. Selle ettevõtte alluvuses
tegutsevad Palamusel suvel kaks
residenti. 1. septembrist on suulise kokkuleppe põhjal valmis
täiskohaga Palamusele tulema
dr Toomas Kiis. Tingimuseks
on, et valla ettevõte on selleks
ajaks moodustatud. Ka mõlemad
pereõed on valmis sellisel juhul
tööd jätkama.
Dr Kiis on lubanud teenindada
Palamuse patsiente tuleva aasta
mai lõpuni. „Selle aja jooksul

saame juba rahulikumalt kas
mingit püsilahendust või uusi
asendajaid otsida,” ütles Asso
Nettan.
Ettevõtte asutamisega kaasnevad mitmed kulutused. Palamuse perearstikeskuse ruumid
kuuluvad vallale, nii et neid
välja osta ei tule. Ka osa sisseseadet on valla rahaga ostetud,
osa on aga soetanud Medicum
Perearstikeskus. Medicum lubas
suvistel asendajatel neid seadmeid tasuta kasutada tingimusel,
et valla ettevõte need tulevikus
ära ostab. Raha kulub ka selleks,
et ettevõtte juhatuse liikmele ja
raamatupidajale hüvitist maksta. Väikese perearstinimekirja
opereerimine pole küll täiskoha
töö, ent päris tasuta seda ka pole
võimalik teha.
Eelpool öeldut arvestades
otsustatigi, et Jõgeva Valla Pere-

arstikeskus OÜ osakapital hakkab olema 20 000 euro suurune
(minimaalne summa on seaduse
järgi 2500 eurot). „Siis peaks
kõigeks vajalikuks jätkuma,”
ütles Asso Nettan. Tema sõnul on
nii mõnigi vald perearstiteenust
pakkuva ettevõtte juba loonud.
Kui Jõgeva valla esindajad Mulgi
ja Väike-Maarja valla sellealase
kogemusega tutvumas käisid, siis
selgus, et Mulgi vallas oligi esialgu määratud summaga hätta
jäädud ning järgmisel volikogu
istungil käidi juba osakapitali
suurendamist palumas.
Perearstiteenust rahastab Haigekassa, teenuse korraldamine
oli varem Terviseameti ülesanne,
nüüd aga tegeleb sellegagi Haigekassa. Omavalitsus ei peaks
sellesse protsessi üldse sekkuma, aga Jõgeva vallavalitsus on
siiski otsustanud seda teha, sest
kui teenust tagada ei suudeta,
on hädalised, piltlikult öeldes,
vallamaja ukse taga. „Oleme
arvamusel, et perearstiteenuse
pakkumine Palamusel peab
jätkuma. Kui sealsed inimesed
peaksid hakkama Jõgeval perearstil käima, siis paljud neist
praeguste ühistranspordiolude juures sinna tõenäoliselt ei
jõuakski, vaid satuksid meedikute vaatevälja alles EMO-sse
viiduna. Ja see poleks küll hea
väljavaade. Teine moment on
see, et kui Palamuselt kaoks perearst, kaoks võib-olla varsti ka
apteek koos meie kuulsa Punsli
õliga,” sõnas Asso Nettan.
Kui tulevikus leitakse perearst,
kes tahab oma firmaga Palamuse
perearstinimekirja opereerima
hakata, võib vald Nettani sõnul
oma firma n-ö riiulile tõsta. Ning
kui mõni perearst taas ainult arst
tahab olla, saab ettevõtte jälle tegutsema panna. Volikogu istungil
küsiti ka, kas Jõgeva perearstid,
kes rajatavas esmatasandi tervisekeskuses tööle hakkavad,
võiks samuti Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜ alla koondada.
Abivallavanem vastas, et kui
keegi neist peaks tahtma valla
firma alla tulla, siis saab selle
võimaluse tekitada. Aga mingit
valla firmasse tuleku kohustust
Jõgeva perearstidel küll pole.
„Linna suurtes nimekirjades on
nii palju inimesi ja pearaha, et
arstil on arvatavasti kasulikum
oma firma all tegutseda,» arvas
Asso Nettan.
JVT

Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest
aadressil Jõgeva linn, Lai tn 9// Rohu tn
10// Tähe tn 18 jalgpallihalli ehitusprojekti
koostamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 4.–13. augustini 2022 Jõgeva
valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve
menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud
vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee.
Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 16.
augustil 2022 kell 10.00. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid
ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid
arvestada projekteerimistingimuste andmisel,
siis avalikku istungit ei toimu.
Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi,
liisa.lumi@jogeva.ee, tel 5252 045.
Visualiseering: Arhitektuuribüroo JVR OÜ

Malevlased firmas WestWood puuklotse ladumas.
FOTO: ERAKOGU

Noortel oli tegus ja õpetlik
malevasuvi
Jõgeva valla malevasse registreeris end tänavu 85 noort, kohti
oli aga vaid 40 noorele. Nii seisime ka sel aastal koos Töötukassa
karjääriinfo spetsialisti Anneli Petersoni ja noorsootöötajatega
raske valiku ees, kellele anda võimalus hankida kogemusi ja
avastada töömaailma õpilasmalevas.
Kuigi Jõgeva vald toetab maleva korraldust ja kirjutatakse
projekte lisarahastuse saamiseks, jääb malevakohtade arvu suurendamine selle taha, et napib ettevõtjaid, kes oleksid valmis
noortele esmast töökogemust pakkuma. Sestap oleme südamest
tänulikud tööandjatele, kes sel suvel meiega kaasa tulid.
Aitäh, WestWood Group OÜ ja Tisleripuit OÜ, eesotsas Urmas
Saarega, et tulite puhkuse ajast välja, lasksite noortel toimetada
oma ettevõttes. Noored andsid panuse töökeskkonna korrastamisse, said ülevaate kauba vastuvõtudokumentide olemusest,
õppisid märgistama palke. Mis kõige olulisem, nad said laduda
kärule üleliigsed puuklotsid ja nendega rõõmustada Jõgeva valla
eakaid, ladudes klotsid abivajajate kuuri. Ka noored ise tõid välja,
et päeva parim osa oli üllatus ja rõõm inimeste silmis, kellele nad
küttematerjali vedasid.
Aitäh, Green Moto OÜ eesotsas Taivo Paeveeriga, et kaasasite
noori Jõgeva linna haljasalade korrastamisse ja loomisesse. Nüüd
on rühmas osalenud noortel selge, mismoodi linnapildi kujundamise heaks töötatakse.
Aitäh, AS Scanola Baltic ehk Olivia rapsiõlitehase tiim, et kaasasite malevanoored oma ümbruse korrastamise protsessi. Noored
teavad nüüd, millisest tehasest jõuab meie kodudesse rapsiõli ja
milline on see keskkond, kus seda toodetakse.
Aitäh, Luua Metsanduskool, et võtsite järjekordselt noori Luua
puukool-arboreetumisse aiandustöid tegema ning leidsite neile
juhendajad.
Aitäh, Raja Ehitus OÜ ja Liivar Põldkivi, et õpilasmaleva
korraldust rahaliselt toetasite. Tänu toetusele saime malevarühmade kokkusaamisel pakkuda noortele lisaväärtust erinevate
ühistegevuste näol.
Suured tänud Jõgeva Vallavalitsusele, kes võimaldas Kuremaa
rühma noortel Kuremaa lossi ja lossialade ümbruses heakorratöid
teha. Aitäh Kuremaa lossi toimekale pererahvale, et noortele
tööd leidsite ja neid juhendasite. Lisaks said kuus noort Jõgeva
vallavalitsuse toel võimaluse osaleda Jõgeva-Rõuge ööbimisega
ühisrühmas, mis tegutses Võrumaal Rõuges. Seal oli noorte
ülesandeks planeerida ja viia nädala jooksul ellu noortekohvik.
Kallid tööandjad, täname väga, et aitasite noortel mõista
töömaailma olemust, õpetasite ja juhendasite, näitasite õigeid
töövõtteid. Tänu teile õppisid noored paremini mõistma enda
teenitud raha väärtust ja said end uues keskkonnas/olukorras
proovile panna.
Lisaks töötegemisele toimus malevarühmades palju muud
huvitavat. Selle eest vastutasid juba maleva rühmajuhid (meie
valla noorsootöötajad). Mängiti erinevaid tutvumis- ja seltskonnamänge, võeti ette sportlikke ühistegevusi (võrkpalli mängimine,
ujumine, SUP-lauaga sõitmine, Airsofti mängimine jne). Lisaks
külastasid Töötukassa spetsialistid Anneli Peterson, Hele Kull ja
Margit Alliksaar kõiki malevarühmi ning rääkisid koos noortega
lahti, kuidas ja mille jaoks kasutatakse makse, mida meie palgast
maha arvestatakse. Aitäh, kallid Töötukassa koostööpartnerid,
olulist teemat avamast ja selgitamast.
Ühisväljasõitudel külastati sel aastal Tartus kino ja Ida-Virumaal
Kiviõli seikluskeskust. Pühapäeval kogunesid kõik päevased malevarühmad Kuremaale, kus toimus meie piirkonna kokkutulek.
Üheskoos Mustvee Valla Noortekeskuse malevarühmaga osaleti
orienteerumismängus. Toimus ka Mustvee ja Jõgeva malevarühmade sõpruskohtumine jalgpalliväljakul, kus sellel aastal tunnistati 2:2 viigiseisu. Maleva kokkutuleku traditsioonilise osana
esitasid kõik malevarühmad oma etluskava ja jagasid üksteisega
oma nädala jooksul kogunenud kogemusi ja muljeid.
Uuendusena katsetasime sellel aastal koos Rõuge vallaga ühismaleva korraldamist. Kokku osales ööbimisega rühmas 6 noort
Jõgeva vallast ja 7 noort Rõuge vallast. Nagu mainitud, oli seal
noorte ülesandeks planeerida ja läbi viia noortekohvik. Selleks
lepiti kokku ühised väärtused ja arusaam, millist kohvikut luua
soovitakse, ning jaguneti töögruppidesse (turundustiim, toitlustustiim ja atmosfääritiim). Noorte meelest on ühismalev põnev,
sest saab tutvuda, koostööd teha ja sõprust luua inimestega, keda
varem ei tundnud. Lisaks said noored võimaluse panna proovile
oma kokandusoskus ja klienditeenindusoskus.
Ööbimisega malevas toimusid traditsiooniline noormalevlaste ristimise tseremoonia ja malevapulm, mängiti tutvumis- ja
meeskonnamänge, osaleti vaimset ja emotsionaalset tervist ning
toiduhügieeni käsitlevatel koolitustel ning erinevate töötamise
viiside töötoas. Malevarühma tegemistele saate silma peale visata,
kui otsite Instagramis üles noortekohvik_soss. Üldise hinnangu ja
tagasiside põhjal peaksime uuel aastal leidma võimaluse korraldada suuremale arvule noortele ööbimisega malevat.
Oli äärmiselt tegus ja õpetlik malevasuvi. Aitäh, toetajatele,
AS-ile Põlluvara ning Haridus- ja Noorteamet (HarNo).
AIRI PARV
Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja
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Raamatusõbrad seiklesid
meie valla kirjandusradadel
Vinni valla raamatukogutöötajad ning tublid lugejad seiklesid
Jõgevamaa kirjandusradadel. Üle poolesaja kirjandushuvilise külastas Jõgeva vallas Kuremaa veskit ja lossi, Palamuse muuseumi
ning Kassinurme linnust ja hiit. Mustvee vallas avastati Kääpal
asuvat Kalevipoja koda.
Roela raamatukogu direktor ning üks väljasõidu eestvedajatest
Sirje Raudmäe rääkis, et igal aastal on Vinni vallas kombeks premeerida parimaid lugejaid väljasõiduga. Varasemalt on avastatud
Haapsalu ning Serafima ja Bogdani Peipsi-äärset piirkonda. Ulvi
raamatukogu direktor Tea Järvis lisas, et ekskursiooni kavandamisel on eelkõige soov avastada kirjanduslikke paiku. Sel aastal
pakkus kirjanduslikku avastamisrõõmu Kalevipoja koda ning
Palamuse Oskar Lutsu loomingust tuntud headuses.
Eeltöö väljasõidu ettevalmistamiseks algas paar-kolm kuud
tagasi. Reisikava koostamisel oli Vinni valla külalistele abiks
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
JVT

Jõgeva raamatukogu direktor Kristi Pukk, Roela raamatukogu direktor Sirje Raudmäe, abivallavanem
Viktor Svjatõšev, Ulvi raamatukogu direktor Tea Järvis
ja Kuremaa lossi perenaine Tiina Tegelmann.
FOTO: MARGE TASUR
			

Festivalil Ajast Aega löödi
ajaloohõngulisi lahinguid
Jõgewa Militaarmuuseumi välialal peeti 17. juulil ajaloofestivali
Ajast Aega. Huvilised said külastada vanavaralaata ning jälgida
näidislahinguid, millest üks elustas Põhjasõja aja ja teine imiteeris
Vabadussõja aegset Aidu lahingut. Avatud oli ka muuseum ning
kehakinnituseks pakuti sõduriputru.
Näidislahingutes lõid kaasa viie Eesti ja nelja Läti taaskehastajate klubi esindajad. Sõdijate read olid tänavu mõnevõrra
hõredamad kui mullusel festivalil, sest arusaadavatel põhjustel
ei teinud kaasa Venemaa, Ukraina ja Valgevene klubid. Ka leedulased ja poolakad jäid tulemata, aga kõrgete kütusehindade
tõttu. Üheks suuremaks tõmbenumbriks osutus samuti Lätist
toodud soomusauto, mis ehitatud Venemaal Russo-Balti tehases
toodetud soomuki eeskujul.
Kui üldiselt arvatakse, et inimesed kardavad pauku, siis ajaloofestivali publiku hulgas oli rohkesti neid, kes tahtsid hoopis
ajaloolistest relvadest ise pauku teha. Veelgi rohkem oli neid, kes
end koos ajaloolistes mundrites sõjameestega fotole jäädvustada
soovisid.
Kel kõht tühjaks läks, sai maitsta 80 aastat vana retsepti järgi
valmistatud sõduriputru. „Teise maailmasõja eel, 1930. aastatel
uurisid Venemaal terved instituudid seda, kuidas sõdureid sõja ajal
võimalikult otstarbekalt toita,“ ütles ajaloofestivali peakorraldaja,
MTÜ Pommiauk eestvedaja Sergei Jerjomin. „Oleme toonaste
teadustööde tulemustega tutvunud ja proovime nüüd ka ise samal
viisil toitu valmistada. Meil ongi selline põhimõte, et me üksnes
ei uuri, vaid püüame võimalikult paljusid asju ka ise kogeda.“
MTÜ Pommiauk hallatav Jõgewa Militaarmuuseum tähistab
tänavu juba oma kümnendat sünnipäeva: esimene kodulooalane
näitus pandi üles 2012. aasta Jõgeva linna päevade ajaks. Kui toona tuli näitus ära paigutada mõttelisse ossa autoremonditöökojast,
siis nüüdseks on sealsamas lähedal asuv endine metallitöökoda
tervenisti muuseumiks ümber ehitatud ja ekspositsiooniga täidetud. Et olemas on ka päris suur väliala, saab rääkida juba mitte
muuseumist, vaid militaarpargist. Välialal käiakse viimasel ajal
päris usinasti airsofti mängimas. See on taktikaline sõjamäng, kus
kasutatakse tõeliste tulirelvade metallist või plastist koopiaid, mis
tulistavad suruõhu või elektrimootoriga pumba abil plastikkuule.
JVT

Ajaloofestivalil imiteeriti muu hulgas Vabadussõja
FOTO: RIINA MÄGI
aegset Aidu lahingut.
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Sordikad pidasid kogukonnakonverentsi
Jõgeva alevikus ehk kohalikku
kõnepruuki kasutades Sordis
peeti 9. juulil kogukonnakonverentsi. Jõgeva alevik on erilise
vaimuga paik ja selle erilise
vaimu juurte ümber konverentsil
räägitud jutud keerlesidki.
Sordiks kutsutakse paika seepärast, et 1920. aastal alustas
seal tööd sordiaretusele keskendunud teadusasutus, mis
tegutseb Eesti Taimekasvatuse
Instituudi (ETKI) nime all tänini. Kui sordiaretusjaamale omal
ajal asukohta valiti, olid kõne all
ka Olustvere, Kabala ja Raadi.
Langenuks valik mõnele neist,
poleks praegu põhjust Jõgeva
aleviku erilisest vaimust rääkida,
sest just teadusasula staatus on
üks selle olulisi allikaid.
Sordiaretusjaam loodi Jõgeva
mõisa maadele ja hoonetesse.
Mõisa kujunemislugu tutvustas
Ülle Jukk. Kuna mõisa ajast säilinud hooned on üsna õnnetus
seisus, tuleks tema sõnul mõelda,
millised neist säilitamist vajaksid. Kohal oli ka sordiaretusjaama esimese juhataja Mihkel Pilli
lapselapselaps Mari Järve, kes
käis välja idee päästa järk-järgult
Jõgeva mõisa lagunev peahoone,
mis on omal ajal toiminud ka
sordiaretusjaama peahoonena.
Mari Järvel on plaanis käivitada
Hooandja platvormil annetuste
kogumine mõisahoonele uue
katuse projekteerimiseks.
Mati Koppel andis lühikese
ülevaate siinse sordiaretuse ajaloost ja mõtiskles selle üle, mida
Jõgeva alevik seeläbi võitnud on,
et teadusasutus seal eksisteerib.
Tänu sordiaretusjaamale tekkis
kohapeal näiteks keskmisest
haritum ja laiema silmaringiga
kogukond. Selles kogukonnas
innustuti näiteks iluaiandusest:
Tamme, Adojaani, Sarve, Kotka
ja Jaaguse aedu käidi vaatamas
lähedalt ja kaugemalt. Fernanda Tamme eestvõttel edendati
võimlemist, Valve Jaagus korraldas uhkeid sügisnäitusi seente
ja hoidiste väljapanekuga jne.
Tähtis oli ka see, et tänu teadusasutuse edasi kestmisele ei olnud
sotsialistliku põllumajanduse
lõpu tõmblused selles paigas nii
tuntavad.
Reine Koppel ja Vahur Kukk
andsid ülevaate sordikate elus

Sordikate kogukonnakonverentsi lõunapausil pakuti kohalikus Laut restos keedetud suppi.
FOTO: RIINA MÄGI
viimase 27 aasta jooksul olulist
rolli mänginud kultuuriseltsi
Vanaveski tegemistest. Selts tuli
luua sellepärast, et vallas jäeti
kogu kultuuripõld MTÜ-de künda. Aja jooksul on seltsil päris
mitu eestvedajat olnud. Väga
pikalt keegi seda vankrit vedada
ei jõua, sest kogukonna asju tuleb ajada põhitöö ja pere kõrvalt
ning tasu saamata. 27 aasta jooksul on ellu kutsutud nii mõnedki
traditsioonilised sündmused
nagu lipu heiskamine vabariigi
aastapäeval, naistepäeva suusasõit, mihklipäeva viie silla jooks
jne. Ka Vooremaa poolmaraton
on Vanaveski ettevõtmisest välja
kasvanud. Viimasel ajal on selts
enda hallata võtnud ka Sordi
sauna. Nii Reine kui ka Vahuri
jutust jäi kõlama, et seltsil oleks
vaja oma ruume.
Räägiti ka Sordi noorte elust
(Mikk Lind) ning ETKI ja vallavalitsuse plaanidest seoses Sordiga
(Evelyn Vanamb ja Triin Pärsim).
Liia Lust tõi tervitusi Kamari alevikust ja rääkis, kuidas seal oma
elu edendatakse. Kirjanik Tõnu
Õnnepalu jutustas sellest, mida
tema kui värske Jõgeva elanik
Jõgevalt ja Sordist huvitavat
leidnud on. Juba Jõgeva nimes
olevat midagi võimsat. Wiedemanni sõnaraamatus on olemas
sõna „jõgev“, mis tähistab kiirevoolulist. Eriline on ka see, et
mõis asub jõesaarel. „Mind võlub
see, et loodus ja inimkultuur siin
mitmel viisil kohtuvad. Alles siis,
kui Sorti sattusin, sain aru, miks

ma tahan Jõgeval elada,“ ütles
Tõnu Õnnepalu.
Ta tõdes, et kogukonnakonverents oli tema jaoks huvitav
vaatamata sellele, et ta ei tea
kohalikku ajalugu ega tunne
siinseid inimesi. „Siin tehakse
oma vabast ajast ja entusiasmist
suuri asju. Selline konverents
annab jõudu ja häid mõtteid,
millega edasi minna,“ arvas
Tõnu Õnnepalu.
Kogukonnakonverentsi peeti
ETKI peamajas ja täis saal näitas, et sordikate jaoks on nende
kogukonna käekäik oluline.
Konverents lõppes lõõtspillimängija Ülle Kooli ja viiuldaja Esta
Ruusmanni kontserdiga ETKI
peamaja ees.
Sordikate kogukonnakonverentsiga seoses tegi Reine
Koppel ka väikese küsitluse,
kus inimesed said välja öelda,
mis on Sordis hästi ja mis võiks
paremini olla. Küsimustiku täitis
ligi 40 inimest. 15 vastajat olid
Sordis sündinud, 22 hiljem sinna
elama asunud ja kuus vastajat ei
elanud Sordis, vaid olid sellega
mingil muul moel seotud (töö,
sõbrad jne).
Küsimusele, miks Jõgeva alevikus hea elada on, vastasid need,
kes seal aastaid elanud, et väga
tähtsad on looduskaunis elupaik,
rahulikkus ja turvalisus ning
mõnus kogukonnatunne. Mitmes
vastuses toodi välja ka linna
lähedus, ilusa jõe olemasolu,
rongiliikluse ja lasteaia ning poe
olemasolu. Neile, kes Sordis ei

ela, oli protsentuaalselt rohkem
tähtis ETKI olemasolu ja linna
lähedus.
Vastused küsimusele, miks
Jõgeva alevikus alati väga hea ei
ole, väga suurt üldistust teha ei
võimalda. Tihti märgiti, et alevikus on palju lagunevaid hooneid.
Märgiti ka, et jõe taset ei reguleerita õigesti ning et jõe kaldad
vajaksid kordategemist. Linna
lähedust nähti ka puudusena –
üritused ja vabaaja tegevused
kolivad linna, sest Sordis ei ole
rahval kohta, kus koos käia.
Eraldi toodi välja pakiautomaadi
ja välijõusaali puudumine. Kuigi
kogukond on tore, on liiga vähe
aktiivseid ja eestvedajaid.
Viie aasta pärast tahetakse
Jõgeva alevikku näha ahvatleva
elukeskkonnana noortele peredele, kus on meeldiv vaba aega
veeta ja sporti teha, kus jõgi
on puhas, hooned, millel enam
funktsiooni pole, on lammutatud, aleviku haljastusprojekt on
ellu viidud jne.
Kõige põletavamate probleemidena, mis tuleks ära lahendada, toodi välja heakorra
parandamine, lastele mänguväljaku rajamine ja rahvale kooskäimiskoha loomine. Hooned
oleks vaja soojustada ja fassaadid
korrastada.
Kaks kolmandikku vastajatest
arvas, et nad oleksid valmis
panustama Jõgeva aleviku elu
paremaks muutmisse, näiteks
talgutel ja mõttetalgutel osaledes. Ainult üks inimene arvas,
et tal ei ole aega ja et tal ei ole
huvi. Mõned vastajad arvasid
ka, et nad on talgute jaoks juba
liiga vanad või nad ei ela enam
kohapeal ja seepärast ei saa
kaasa lüüa.
Kõik vastused avaldatakse
Sordikatele kättesaadavas FB
grupis.
Reine Koppel tõdes, et kultuuriselts Vanaveski on ka varem
taolisi küsitlusi korraldanud.
2003. aasta küsitlusest välja
koorunu oli suhteliselt sarnane
tänavuse küsitluse tulemustega.
”See oli päris mõtlemapanev. Kas
sordikate unistused ja soovid
täituvad ka kunagi?” küsis Reine
Koppel.
JVT

Vaimastveres põrisesid ööpäev läbi punnvõrrid
Vaimastveres võis 8. ja 9. juulil
saada haruldase motoelamuse
osaliseks: Vaimastvere Võrriklubi
eestvedamisel peeti seal punnvõrride 24 tunni sõitu vaimuka
nimega Vaimastvere 24h Lehm
Ants.
Start anti reede õhtul kell
18, ruudulipp langes laupäeval samal kellaajal. Rajale läks
37 kahe- kuni neljaliikmelist
võistkonda. Ükski võistleja ei
pidanud mõistagi tervet ööpäeva
jutti võrrisadulas veetma, vaid
võistkonna peale oli üks masin
ja sellega sõideti kordamööda.
Enamik masinaid pidas vastu
lõpuni, neid, mis ruudulippu ei
näinud, oli vaid viis-kuus.
Võisteldi kolmes masinaklassis: retro- (pedaalidega võrr),
originaal- (pedaalideta algupärane võrr) ja vabaklass (tuunitud
mootori ja vedrustusega võrr).
Nagu arvata oli, jõudsid ööpäeva jooksul pikima maa läbida
vabaklassi sõitjad. Selle klassi
parim, Andres Põldveri meeskond Lääne-Virumaalt, sõitis 1,4
km pikkuse raja läbi 641 korda.
Nii et ühtekokku jäeti seljataha
897,4 km. Kui selline kogus
kilomeetreid maanteel ära oleks
sõidetud, oleks jõutud Varssavisse ja natuke edasigi.
Teise ja kolmanda tulemuse

Punnvõrride kestvussõidul osalejatel tuli vahepeal kihutada ka pimedas.
FOTO: VAIMASTVERE VÕRRIKLUBI
sõitsid välja võistkonnad, mida
juhtisid Henrik Sass (Jõgeva
vald) ja Gennadi Kink (LääneVirumaa). Vabaklassis tegi kaasa
ka üks naistetiim, kes saavutas
13 võistkonna hulgas 10. koha.
Originaalklassis läks võit 564
ringi (789,6 km) läbinud Virgo
Nurgamaa võistkonnale LääneVirumaalt, teiseks tuli Risto
Küünrusi meeskond Tallinnast
ning kolmandaks Vinni Väristajad Lääne-Virumaalt.
Retroklassis juhtis oma tiimi
võidule Andres Saarepera. Nende tulemus oli 479 ringi ehk
670,6 km. Järgnesid Mati Plakk

(Harjumaa) ja Rain Remmelg
(Jõgeva vald) oma meeskondadega.
„Tore, et retroklassis seekord
nii palju osalejaid oli – tervelt kümme masinat. Tavaliselt on neid kolm-neli,“ märkis
üks võistluse korraldajatest Eili
Arula. Tema sõnul aitas kaasa
kindlasti see, et retroklassi võistlejatelt osavõtutasu ei võetud.
Nende jaoks on võistlemine niigi
kulukas, sest pikk kihutamine lõhub retroratast. „Retrorataste kohalolek on omaette väärtus, sest
sellistest masinatest on võrrindus
alguse saanud,“ sõnas Eili Arula.

Tema sõnul lisavad retrovõrrid
võistlusele ka šõuelementi.
Kui ilmateade lubas mõlemaks
võistluspäevaks vihma, siis tegelikult ei jätkunud seda niigi
palju, et oleks rajal tolmu kinni
löönud. Ka võistlejate tervise
vaatevinklist möödus võistlus
rahulikult. Mõned väiksed kukkumised olid, aga enamasti
kurvis, kus kiirus pole suur. Nii et
meditsiiniteenistuse töö piirdus
mõne kriimu teipimisega.
Ehkki osalejatelt tuli võistluse
kohta kiitvat tagasisidet, on tegijad veendunud, et vähemasti
järgmisel aastal nad võrride 24
tunni võidusõitu ei korralda.
Üheks põhjuseks on lakke tõusnud kütusehinnad, aga põhjusi
on veel.
Punnvõrride 24 tunni sõitu on
varem Eestis korraldatud neljal
korral. Vaimastveres võisteldi sel
alal esimest korda. Vaimastvere
võistlus oli osa üle-eestilisest
punnvõrride karikasarjast, milles
sel aastal on kokku viis etappi.
Lehm Ants on kalambuur, mis
tuletatud legendaarsest 24h
Le Mans›i võidusõidust, aga ka
viide sellele, et Vaimastveres
võisteldakse siloaukude vahel ja
karjamaa peal.
			 JVT
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Kaarepere koolis peeti vilistlasõhtut
16. juulil tähistasime Kaarepere kooli 125. aastapäeva vilistlasõhtuga kohalikus rahvamajas.
Õppetööd ei toimu Kaarepere
koolis juba 14 aastat, kuid helged mälestused, toredad klassikaaslased ja sõbralikud õpetajad
ei unune iialgi. Kool tegutses 111
aastat ja selle lõpetas 107 lendu.
Vilistlasõhtule tuli 110 kunagist
õpilast ja 15 endist õpetajat.
Kõige aktiivsemalt olid esindatud
aastate 1971–1990 lennud.
Pärast kooli kauaaegse direktori Laine Pärna tervitussõnu
pani peo käima tantsumuusikabänd Polero. Kehakinnitust ja
joogipoolist pakkus toitlustusfirma Ateljee. Kui Polerolt kõlas lõpulugu, võttis rahva tantsitamise
üle diskor, kes pani peole punkti
hilistel öötundidel.               
Aitäh kõigile endistele õpilastele ja õpetajatele, kes oma
kohalolekuga kooli mälestust
kalliks pidasid. Tänusõnad vilistlaspeo korraldajatele ja eestvedajatele Aive Jõessarele, Helgi
Kaevalile ja Marko Õunale ning
Aimur Sääritsale, kes valmistas
kooli logoga meened. Kõlama jäi

Jõgeva kunstikooli juubelitordid
pakuvad igavest silmailu
Jõgeva kunstikooli juubeliaasta jätkub põnevate näitustega.
Huvilistele on uudistamiseks keraamikanäitus „Palju õnne!“, kus
saab näha õpilaste savist „küpsetatud“ kooke ja torte.
Õpetajate Piret Järve ja Vivian Klimuševi juhendamisel võeti
kunstikooli juubeli puhul keraamikatunnis suur koogitegu ette
umbes aasta tagasi. Nagu maitsva koogi küpsetamine, nii nõuab ka
savist maiuste tegemine kannatlikkust: tuleb voolida, kuivatada,
küpsetada, glasuurida jne. Hoogu võttis maha ka koroonaaegne
distantsõpe. Nüüd on aga maiused valmis ning kunstikooli Piiri
1 hoones vaatamiseks väljas.
Näituselt leiab värvilise glasuuriga koogilõike, keeksikesi, sõõrikuid ning torte. Savikookide realistlik värvirikkus on saadud
madalkuumusglasuuridega. Maiuseid kaunistavad meisterlikult
voolitud mustikad, maasikad, meekärjed, kaneelikoored ning
lilled. Piret Järve sõnul on kookidel lisaks ilule praktiline väärtus.
Nimelt on tegemist erinevate topside ja anumatega. Koogi- ja
kreemikihte avades muutuvad isuäratavad savitööd maitseainetopsideks, rahakassadeks või ehtekarpideks.
Praegu on kunstikool suvepuhkusel. Näitus on taas avatud
1.–29. septembrini.
JVT

Kaarepere kooli vilistlasõhtul jäi kõlama soov viie aasta pärast uuesti kokku tulla.
FOTO: ERAKOGU

vilistlaste soov viie aasta pärast
kindlasti kohtuda. Loodame, et

tuleb juurde tublisid eestvedajaid, et saaksime täna öelda:

„Kohtumiseni aastal 2027!“                                                                    
LAINE PÄRN                                                   

Kaareperes peeti kodukandipäeva
16. juulil tähistati kodukandipäevaga Kaarepere
küla esmamainimise 440. ja kooli 125. aastapäeva.
Ilm vedas alt ja vihma hakkas sadama. Nii tuli kogu
üritus rahvamajas pidada.
Kodukandipäeval esinesid väikese kontserdiga
ansambel Laulunaised ja tantsurühm Tantsulust.
Järgnenud ajalootunnis anti väike ülevaade Vainu
lombist, mille ümber asus muistne küla. Hillar
Kaevalilt oli slaididega illustreeritud ettekanne
Kaarepere vallast ja kuulsatest kaareperelastest.
Seejärel sai töötoas meisterdada taaskasutuspaberist kingikotti. Liina ja Lisete tegid näomaalinguid suurtele ja väikestele. Söödi suppi ja maiustati
pidupäevakoogiga.
Meil on traditsiooniks, et iga kodukandipäevaline
kirjutab oma nime meie omatehtud raamatusse ja
nii saame arvulise ülevaate osavõtjatest. Sel aastal
külastas meie üritust 92 suurt ja väikest. Kodukandipäev lõppes kontserdiga, millel esines Duo Tuus
ehk Marta Külaots ja Herbert Konnula. Kontserti
toetas Jõgeva vallavalitsus. Aitäh kõigile, kes meie
kodukandipäeva toetasid ja kes sellest osa võtsid!
HELGI KAEVAL

Keraamikanäituselt leiab kunstipäraseid magusaid
FOTO: PIRET JÄRV
hõrgutisi.

Palamuse laulustuudiost
tuleb ka suvel muusikat

Küla ja kooli juubelile pühendatud kodukandipäeval pakuti pidupäevaFOTO: ARTUR AUNAP
kooki.

Käimas on luulevõistlus
„Paiga vaim“

Egeth sai valmis looga „Ma tean“. Kaasa teevad laulustuudio õpilased: Kenert Koks trummidel, Jan Raudsepp kitarripartiid ja soolo,
Karol Kattel taustavokaal, Karmo basskitarril ja mix masteri tegi Allan Kasuk. Lugu räägib sellest, kuidas eelnevalt läbi elatud mõtted
ja teod jäävad seljataha ja uued ettevõtmised on alati ees ootamas.

Toimetaja tõlkebüroo kuulutas hiljuti välja luulevõistluse
„Paiga vaim“. Võistlusele on oodatud ka Jõgevamaa autorite
ning Jõgevamaa kaunitele paikadele pühendatud luuletused.
Tööde esitamise tähtaeg on 15. august.
Konkursi „Paiga vaim“ eesmärk on kutsuda eesti inimesi
luulekeeles kodumaa ilusaid kohti tutvustama. Iga võistlustöö
peab olema seotud mingi kindla kohaga Eestis – sealse maalilise looduse, krutskeid täis külaelu või toredate väikelinnatoimetustega. Paremad luuletused selguvad rahvahääletusel
ja võitjad tehakse teatavaks Eesti taasiseseisvumispäeval 20.
augustil.
Luuletused avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo kodulehel,
kus kõik saavad oma lemmikule hääle anda. Praegu on näiteks
väga populaarne üks Palamuse kohta saadetud luuletus, aga
Jõgevamaa paikadest inspireeritud võistlustöid on tulnud
veel. Luuletusi oodatakse kuni 15. augustini e-posti aadressile
luuletus@toimetaja.eu. Luuletusele tuleb lisada autori nimi
ja paik, mille kohta luuletus on kirjutatud (aadress linnaosa
või küla täpsusega või GPS-koordinaadid).
Kümne enim hääli kogunud luuletuse autori vahel loosib
Toimetaja tõlkebüroo koostöös Veloplusiga välja mugava jalgratta. Lisaks loositakse kõigi luuletuse saatjate seas igal reedel
välja raamatupoe Puänt kinkekaart väärtusega 20 eurot.
Lisainfo ja konkursi reeglid: https://toimetaja.eu/luule/

Karmo Toomel sai valmis väike album „Vikerkaar“, millel viis
heatujulist lugu: Vikerkaar, Mäng, Suvepäev, Hey ja Tänaval.
Aitäh kõigile, kes kuulavad ja toetavad!
Suur tänu Eesti Kultuurkapital Jõgevamaa ekspertgrupp ja
Jõgeva vald!
Karmo Toome
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EELK Torma Maarja
koguduses tähistatakse
mitut tähtpäeva
14. augustil kell 11 on koguduses kiriku 255. aastapäeva,
pastori ja rahvavalgustaja Johann Georg Eiseni 305. sünniaastapäeva ning teemant-, kuld- ja hõbeleeripüha jumalateenistus.
Esineb Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel. Pärast
jumalateenistust istutakse koos kohvilauas.
Leeriõnnistamisele võivad tulla ka need, kes ei ole varem saanud teemant-, kuld- või hõbeleeripühale tulla.
Palume leerilastel endast eelnevalt teada anda koguduse õpetajale Mehis Pupartile (tel. 55625116, mehis.pupart@eelk.ee).
Kl 15 kõneleb kirikus pastorist ja rahvavalgustajast Johann
Georg Eisenist ajaloolane Ülle Jukk.
MEHIS PUPART

EELK Torma Maarja kirikus
17. augustil kl. 19

1. septembrist muutuvad AS-i Emajõe Veevärk
tegevuspiirkondades veeteenuse hinnad
Tulenevalt Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse § 141,
mis käsitleb veeteenuse hinna
kehtestamist, teatab AS Emajõe
Veevärk, et alates 01.09.2022
hakkavad kehtima uued hinnad
vee- ja kanalisatsiooniteenuste
eest. Jõgeva vallas puudutab
uus hinnakiri endise Palamuse
valla kliente.
Konkurentsiameti otsusega
13.07.2022 nr 9-3/2022-018
on kooskõlastatud AS-i Emajõe
Veevärk uued veeteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes)
alljärgnevalt:
Võttes arvesse elektrienergia
hindade suurt kõikumist viimase
aasta jooksul, viimaste kuude
kasvutrendi ja tuleviku prognoosimatust on Konkurentsiamet
kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk hinnataotluse. Hinnataotlus
oli vajalik, sest kehtiv hind ei
vastanud enam ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni seaduse § 14 lg
2 sätestatud alustele.
Kuna pool aastat tagasi, veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal, oli elektribörsi Nord Pool
6 kuu keskmine börsihind (98,72

Hind kuni 31.08.2022
hind
hind
käibemaksuta käibemaksuga

Hind alates 01.09.2022
hind
hind
käibemaksuta käibemaksuga

Nr

Tegevuspiirkonnad
välja arvatud Elva linn

1.

tasu vee eest

1,331

1,597

1,426

1,711

2.

tasu reovee ärajuhtimise
ja puhastamise eest I grupp

1,938

2,326

2,085

2,502

3.

tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest II grupp

2,664

3,197

3,095

3,714

EUR/MWh) võrreldes tänasega
madalam, siis hetkel kehtivas
veehinnas on elektrikulu endiselt alahinnatud. Lisaks lülitab
AS Emajõe Veevärk veeteenuse
hinda Konkurentsiameti järelevalvetasu tulenevalt ÜVVKS
§ 1 lg 12, mille määr on 0,2%
veeteenuse müügitulult ning see
kohustus tuleb vee-ettevõtjal tasuda iga aastaselt riigieelarvesse
konkurentsiseaduses sätestatud
alustel ja korras.
Pärast uue veehinna kehtestamist 2022 veebruaris on

elektrihind kõigil kuudel püsinud kõrgemana, kui see oli
veehinna taotluse ajal veehinnas
Konkurentsiameti poolt lubatud.
Kuna elektrikulu moodustab AS
Emajõe Veevärk kogukuludest
ligikaudu 25% siis antud sisendi
kallinemine toob paratamatult
kaasa ka veehinna kallinemise,
kuna meil on kohustus tagada
elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus, siis ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha arvelt.
Arvestades, et elanik tarbib

vett keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus,
siis kulu suurenemine pärast
hinnatõusu inimese kohta on
0,64 eurot koos käibemaksuga.
Kui Tartu maakonnas oli 2020.
aasta andmetel leibkonnaliikme
sissetulek 842 eurot, siis uute
hindade alusel kujunev kulu
leibkonnaliikme kohta on 9,26
eurot ehk 1,10% leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja
Euroopas kuni 4%.
AS Emajõe Veevärk

kontsert „Pastoraal“
Esinevad: Anne Jalakas – flöödid, Külli Erikson – orel.
Kavas: Finger, Böhm, Reger, Kreek, Süda, Eller jt.
Kontsert on pühendatud kiriku 255. aastapäevale.
Sissepääs: Vaba annetus kiriku remondi heaks.

Endise Laiuse valla Kantküla kooli
kokkutulek on 13. augustil.
Kogunemine kell 14–15
piimaühistu juures.
Info telefonil 5665 9903.

JÕGEVA VALLAVALITSUS

JÕGEVA VALLAVALITSUS

võtab tööle

võtab tööle

VÄÄRTEOMENETLEJA

EHITUSSPETSIALISTI

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas järelevalve
õigusaktide täitmise üle ning kohtuvälise menetleja pädevusse
kuuluvate väärtegude menetlemine.
Konkursil osalemiseks tuleb saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 14. augustiks 2022 e-posti aadressile info@
jogeva.ee. Tööle asumise aeg 1. september 2022.
Täiendav info 776 6501.

Ehitusspetsialisti töö eesmärgiks on tagada Jõgeva vallas
ehitusseadustiku ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmine ning ehitusjärelevalve.
Konkursil osalemiseks tuleb saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 14. augustiks e-posti aadressile info@jogeva.ee.
Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja
Triin Pärsim, tel 5450 1711.
Vaata lähemalt: www.jõgeva.ee
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Sündmused Jõgeva vallas

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!

TEATER
06.08 kell 19 monoetendus „Novecento“ Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Pilet 10 eurot.

Kristella Vaht
Nora Heinsaar
Kira Valts
Ruuben Kiisk
Saara Annuk
Jakob Ilves
Mirtel Gromov
Samuel Lindma
Brianna Charlotte Sillaste

KINO
04.08 kell 22 Kuremaa lossi öökinos Eesti mängufilm
„Apteeker Melchior“. Pilet 5 ja 3 eurot.
Avatud kinokohvik.
13.08 kell 18 Vooremaa filmifestival Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Kavas „Olemise ilu“ (2020).
20.08 kell 18 Vooremaa filmifestival Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Kavas „Pärand – Anu Raud” (2021).
27.08 kell 18 Vooremaa filmifestival Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Kavas „Räägi ära” (2021).
03.09 kell 18 Vooremaa filmifestival Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Kavas „Habras maailm“ (2016).
10.09 kell 18 Vooremaa filmifestival Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Kavas „Soo” (2021).
17.09 kell 18 Vooremaa filmifestival Vana-Kuberi talus
Kõola külas. Kavas „Erna on sõjas“ (2020 Taani).
MUUSIKA
05.08 kell 18 rahvusvaheliste väntorelite suvepäevade kontsert
Palamuse muuseumi peamaja trepilaval.
06.08 kell 16 memme-taadi laulu- ja tantsupidu „Kaugel külas…“
Kuremaa mõisa pargis.
06.08 kell 15 Jõgeva kohvikutepäeva kontsert kultuurikeskuse
suvelaval. Esineb Rita Ray.
13.08 kell 15 Sofia Khvichia (klaver) kontsert Kuremaa lossis.
Pilet 5 eurot.
13.08 kell 17 suveklassika Palamuse kirikus: „Duod“ kontsert.
Esinevad Duo ObSolute, duo Sink/Tegelmann,
duo Laas/Maidre ja Duo Ruut. Pilet 15 eurot.
16.08 kell 21 ansambel BeSIDES Palamuse laulustuudio hoovis.
17.08 kell 20 Palamuse laulustuudio lõpukontsert vana lasteaia
hoovis. Esineb Šahh Matt.
18.08 kell 20.30 Torma rahvamaja vabaõhukontsert.
Esinevad Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Pilet 12 eurot.
19.08 kell 23.15 Uku Suviste kontsert Kuremaa teatriaidas.
Pilet 15 eurot.
21.08 kell 17 ansambli Kaunimate Aastate Vennaskond kontsert
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamiseks
„Las jääda kõik, mis hea“ Sadala kõlakojas. Halva ilma
korral rahvamajas.
SPORT
14.08 kell 11 maanteerattavõistlus Filter Jõgeva 8. rattaralli.
14.08 kell 15 Filter rullituur Jõgeval.
03.09 kell 11 ENKV 7. etapp (noorte motokrossi karikavõistlus,
Pitbike Eesti meistrivõistlused) Linnamäe krossirajal.
KOGUDUSED
07., 14., 21., 28.08 kell 11 jumalateenistused EELK Jõgeva
koguduses.
07., 14., 21., 28.08 kell 11 jumalateenistused EELK Torma Maarja
koguduses.
13.08 kell 12–15 kohvikupäev EELK Jõgeva koguduses.
Menüüs kodused ja lihtsad suupisted, kohv ning tee.
Mängib elav muusika.
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses vaadatakse augustis
virtuaalset kokkutulekut teemal „Rahu saladus“. Kas rahulik elu
on üldse võimalik? Kuidas leida rahu, mis ka püsiks? Programm
ilmub osade kaupa veebisaidil jw.org (Meist/Kokkutulekud).
Tasuta. Ei ole vaja sisse logida ega ennast registreerida.
RAAMATUKOGU
15. septembrini kestab raamatute lugemise võistlus Siimusti
Suvemari. Võistlusmängus osalemiseks saad raamatukogust osalemispassi. Iga raamatu eest, mille oled Siimusti raamatukogust
laenutanud ja läbi lugenud, saad tagastamisel passi suvemarja
kleepsu. Kes saab 15. septembriks oma passi kõige rohkem
kleepse, on võitja. Parematele auhinnad. Võistluse lõpetame
ühise tordisöömisega.
VARIA
13.08 kell 10–18.40 unustatud mõisate külastusmäng – avatud
Kuremaa loss.
16.08 kell 16 Siimusti alevikupäev.
20.08 kella 9–18 küüslaugufestival Kuremaal.
LAAT
5.08 ja 9.09 kella 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, käsitöö ja vanavara.
Info tel 5805 1915
NÄITUSED
28. augustini Palamuse muuseumis Filmimuuseumi näitus
„Ideaalmaastikud. 21/101/2021 Eesti filmi“.
31. augustini Katre Arula kogutud teoste näitus Kuremaa lossis.
30. augustini fotonäitus „Kummardus Constantin Brancusile
(1876–1957)“ Jõgeva kultuurikeskuses.
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.

29.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
12.07.2022
12.07.2022
13.07.2022
17.07.2022
22.07.2022
24.07.2022

Tähelepanu, Arukate Akadeemia
14. augusti teatrireisil osalejad!
Põlvamaal Kiidjärvel toimuvale muusikalisele etendusele „ADA.
Rääkimata lugu“, mis kõneleb omaaegsest filmi- ja estraaditähest
Ada Lundverist, sõidetakse kell 15.45 Jõgeva kultuurikeskuse
juurest. Reserveeritud piletid saab kätte bussi väljumisel.
Etendus algab kell 19 ning kestab 3 tundi ja 15 minutit
vaheaeg 45 minutit).
Vihmavarjud ei ole etenduse ajal lubatud!

LAIUSE JAAN POSKA
PÕHIKOOL
ootab oma kollektiiviga liituma

KOKKA
Sinu tööks on valmistada maitsev toit lasteaialastele
ja kooliõpilastele.
Ootused kandidaadile:
- huvi kokanduse ja toidu valmistamise vastu
- erialane ettevalmistus (koka kutsetunnistus) või töökogemus
- korra- ja puhtusearmastus
- valmisolek meeskonnatööks
Ootame Sind tööle alates 01.09.2022.
Lisainfo telefonil 5347 9422, kandideerimiseks palun saada
sooviavaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia
aadressile eda@laiusepk.edu.ee hiljemalt 14.08.2022.

Õnnitleme augustikuu
sünnipäevalapsi!
Õie Sei
Helmi Nahkur
Anna Nahkur
Aino Saarik
Arno Palumaa
Milvi Zelinski
Herta Vunk
Aleksander Kivi
Juta Ruus
Mart Koll
Helga Teder
Maria Skalkina
Alpanida Kriiska
Aino Raaper
Vaike Köösel
Eha Lõiv
Aleksandra Karelina
Ants-August Nurk
Helju Sihver
Kaarel Kalavus
Lemmi Seppa
Tamara Shiryaeva
Rein Toom
Valdeko Persman

98
98
96
94
93
93
93
93
91
91
91
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80

Aino Pütsep
Linda Rudissar
Rein Möll
Avo Verret
Jaan Viigipuu
Raimund Torga
Roland Nahksepp
Ilmar Kaasik
Erika Murakas
Tiiu Eller
Rein Tänav
Elve Sirel
Jaan Ott
Eha Karjatse

KALMISTUPÜHAD JÕGEVA VALLAS
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75

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

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

7. augustil kell 14 kalmistupüha Mõisaküla (Laiusevälja)
kalmistul. Info tel 5661 8215.
7. augustil kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul.
Info tel 5661 8215.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Ülo Käär
Jaan Malm
Annika Raudsep
Sulev Estorn
Rivo Õunpuu
Laine Link
Ene Zelinski
Erich Kalda
Leida Laanemaa
Endla Jukk
Arnold Kukk
Heldi Lehtmaa
Arnold Jakoby
Vanda Toomemägi

22.02.1938–28.06.2022
23.05.1955–29.06.2022
25.09.1964–30.06.2022
22.05.1960–06.07.2022
29.01.1987–08.07.2022
10.02.1930–09.07.2022
29.07.1951–09.07.2022
16.03.1952–13.07.2022
03.03.1941–15.07.2022
07.10.1953–16.07.2022
20.06.1949–19.07.2022
22.03.1931–19.07.2022
18.03.1934–22.07.2022
11.08.1933–23.07.2022

Järgmine vallaleht ilmub 1. septembril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 24. august.

