JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Nr 14 (39), 29. august 2019

Jõgeva põhikool ja linnaraamatukogu
alustavad tööd uues hoones

Kabe MK-etapil võistlesid
kaheksa riigi sportlased

Jõgeva põhikooli uue hoone fassaad rõõmustab silma erksate värvidega. FOTO: RIINA MÄGI

Põhikooliga ühes majas asub nüüd ka linnaraamatukogu.
FOTO: MARGE TASUR
Pühapäeval, 1. septembril algab
Jõgeva põhikooli uues hoones
õppetöö ning kõik endised ja
uued lugejad on oodatud vast
avatud Jõgeva linnaraamatu
kokku. Uue koolimaja ning õp
peaasta avamisse on kaasatud
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja
näitlejad ja vilistlased. On ooda
ta ka üllatusi.
Jõgeva linna läbi aegade kal
leim objekt valmis õigeaegselt
ning anti üle täpselt lepingu
täitmise tähtajaks. Ehitustööd
läksid maksma 6,65 miljonit
eurot. Suurem osa sellest tuli
kaasrahastusena Euroopa Liidu
tõukefondidest. Uues koolimajas
ja raamatukogus on pinda 6260
m2, millest 630 m2 on linna
raamatukogu kasutuses. Jõgeva
põhikooli uus maja on ehitatud
680 õpilasele ning vastab koo
lipere praegustele vajadustele.
Klassiruumides on toolid-lauad
26 õpilasele.
Suvel lõpetati sisustustööd,
kolimine ning möbleerimine.

Raamatukogule olid kolimisel
suureks abiks Jõgeva valla ma
levlased. Raamatud ja ajakirjad
on uude koju jõudnud ja riiulites
koha leidnud. Uude majja koliti
47 697 eksemplari raamatuid,
ajakirju ning ajalehti kokku aga
49 099.
Jõgeva põhikooli projektijuht
ja vallavalitsuse arenduse pea
spetsialist Erki Teder nentis, et
sisustustööd kulgesid plaanipä
raselt ja augusti lõpuks said ke
nasti paika viimased mööbliese
med nii kooli kui raamatukogu
osas. „Paigas on ka pimendavad
rulood klassides, mis võimalda
vad projektoripilti uutel marker
tahvlitel jälgida senisest hoopis
paremas kvaliteedis,“ sõnas Te
der. Aulasse paigaldas AS Suno
rek elektrilise lavaeesriide ja ak
sid ning kardinate ja peegelseina
ette kõrged kardinad. Nii muu
tus aula pidulikumaks ja ühtlasi
paranes ka sealne akustika.
Erki Teder sõnas, et uues
majas on vähesel määral ka

Koolihoone südameks on ruumikas aatrium, kus mõnus
vahetundide ajal aega veeta. FOTO: ERKI TEDER
sutusel ka vana mööblit, nagu
aula toolid, alglasside õpilaste
lauad-toolid ning õpikutehoid
la riiulid. Kuid nende asemele
uute soetamiseks on hange edu
kalt läbi viidud ja veel käesoleva
kalendriaasta sees saavad need
välja vahetatud.
„Uue koolihoone rajamise aeg
on olnud väga huvitav. Protsess
on kestnud peaaegu viis aas
tat, on olnud ka närvesöövaid
ja ärevaid hetki, kuid samas on
see mulle suur au ja erakordne
võimalus olla tellija poolseks
projektijuhiks sellise mastaabiga
uue hoone valmimisel,“ oli Teder
võimaluse eest tänulik. „Olen
koostööd teinud enam kui küm
ne erineva ettevõttega ja suureks
õnneks sattusid hangete tulemu
sel koostööpartneriteks sõnapi
dajad ja püüdlikud ettevõtjad.
Tänud neile kõigile!“ Jõgeva
vallavanem Aare Olgo sõnas,
et 1. septembril saavad lapsed
alustada oma kooliteed suure
pärastes tingimustes. Viie aasta

eest koolimaja ehitusplaanidega
alustades rõhutas Olgo, et Jõge
va laps peab oma haridustee lä
bima parimas keskkonnas. Nüüd
on see soov reaalsuseks saanud.
Erki Teder tänas ka kooli
IT-juhti Heiki Nooremäed, kes
enda puhkuse ajast veetis suvel
pikki päevi koolimajas, et pai
ka saada arvutid ja projektorid,
ning majandusjuhti Raul Kulli,
kes on alati valmis kiirelt prob
leeme lahendama ja käed külge
lööma.
Kooli ja raamatukogu ehitus
töid tegid OÜ KRC Ehitus ja AS
Tartu Ehitus. Hoone projekteeris
Kalle Vellevoog arhitektuuribü
roost JVR OÜ ning sisekujundaja
oli Tiiu Truus.
Jõgeva põhikooli rekonst
rueerimise ja sisustamise töid
kaasrahastati Euroopa Regio
naalarengu Fondist. Projekti tu
lemusel mahuvad kõik õpilased
õppima ühte koolihoonesse.
JVT

Kuremaa lossis käisid 10.–15.
augustini ägedad kabelahingud.
Seal toimunud X rahvusvahe
line kabeturniir „Jõgeva 2019“
oli üksiti tänavuste 64 ruudu
kabe maailmakarikavõistluste
kolmas etapp. Kõrgetasemelisel
turniiril tegid kaasa kaheksa rii
gi (Eesti, Läti, Leedu, Valgevene,
Moldova, Venemaa, Kasahstani
ja Malta) kabetajad, kelle hulgas
oli seitse suurmeistrit ja viis rah
vusvahelist suurmeistrit.
Turniiri avapäeval peetud
kiirturniiril jäid esikohta jaga
ma Andrei Valjuk Valgevenest
ja leedulane Arunas Norvaishas,
kolmandaks tuli viimase kaas
maalane Andrius Kybartas. Meie
valla esindajad Uno Plakk ja Kal
jo Siimer said vastavalt 19. ja 20.
koha.
Kaheksavoorulisel põhitur
niiril osales 28 kabetajat. Tihe
das konkurentsis tuli võitjaks
Venemaa esindaja Dmitri Mel
nikov, teise koha sai Andrius
Kybartas (Leedu) ja kolmanda
Andrei Valjuk (Valgevene). Nais
te arvestuses pälvis esikoha Je
lena Tkacheno (Läti) Triinu Jala
(Eesti) ja Antra Valnere (Läti)
ees. Võistluste paremaid auta
sustasid rahvusvahelise alaliidu
IDF-i president Vladimir Lan
gin, Jõgevamaa Spordiliidu Kal
ju president Tiit Lääne, Jõgeva
vallavanem Aare Olgo ja Jõgeva
kabeklubi eestvedaja Ülar Poom.
Aare Olgo andis muu hulgas üle
eripreemiad Jõgeva valla edu
kamale nais- ja meesvõistlejale.
Naistest pälvis selle auhinna
Triinu Jalg (naiste ja juunioride
arvestuses teine, üldarvestuses
16.) ja meestest Uno Plakk (see
nioride arvestuses teine, üldar
vestuses 12.).
Sankt-Peterburgis elav Dmitri
Melnikov osales Jõgeva kabe
turniiril kolmandat korda, või
durõõmu sai aga maitsta alles
esimest korda. „Võit tuli raskelt,
sest vastased olid tugevad. Aga
ka tugevad mängijad võivad ek
sida ja mulle tuli see kasuks,“
ütles Dmitri Melnikov ning kiitis
turniiri head seltskonda ja Kure
maa ilu. Et Melnikov on MK-sar
ja viiest etapist kolm juba võit
nud, on tal suured šansid saada
karikas enda valdusse.

Ka naisteklassi parim Jele
na Tkachenko tõdes, et võit ei
tulnud lihtsalt. „Kui suurematel
tiitlivõistlustel on tase ühtlasem
ja enam-vähem teada, millist
mängu kelleltki oodata võib, siis
siin on tase ebaühtlasem ja võib
ette tulla üllatusi. Kõvaks vasta
seks võib osutuda ka mängija,
kellest seda ei ootakski,“ ütles
Tkachenko.
Üks Jõgeva turniiri teeneka
maid osalejaid, moskvalasest
suurmeister Andrei Kalachnikov
pidi tänavu leppima üheksanda
kohaga. „Seitsme aasta jooksul,
mil siin käinud olen, oli see esi
mene kord esikolmikust välja
jääda. Aga süüdistada pole ke
dagi peale enda: sai mõningaid
vigu tehtud. Tuleval aastal pean
end kokku võtma, muidu mind
varsti siia enam ei kutsutagi,“ sõ
nas Kalachnikov muiates. Turnii
ri korralduse kiitis ta väga heaks.
„Igal õhtul oli ekskursioon, ühel
õhtul korraldas aga vallavanem
meile vastuvõtu. Nii et turniiri
aeg möödus väga meeldivalt,“
kinnitas suurmeister.
Palamuse noored kabetajad
Merilii ja Triinu Jalg jäid oma
kohtadega turniiril rahule: Trii
nu tuli naiste hulgas teiseks
ja Merilii neljandaks. Samas
oleksid kabepiigad soovinud
mängudest rohkem punkte ko
guda. Meriliid kimbutas turniiri
ajal väike väsimus, sest vahe
tult enne siinset võistlust oli ta
osalenud turniiril Riga Open ja
saja ruudu kabe noorte Euroo
pa meistrivõistlustel Varssavis.
Viimasel osales Triinugi, Riia
turniiri ajal sai aga puhata ja see
võis olla põhjus, miks noorem
õde seekord parema koha sai.
Pärast Kuremaa turniiri lenda
sid kabeneiud Bulgaariasse Kra
nevosse noorte maailmameistri
võistlustele.
Kuremaa turniiri lõpetamisel
tunnustasid IDF-i juht Vladimir
Langin, mängijad, vallavanem ja
spordiliidu Kalju president Jõge
va kabeklubi suurepäraselt läbi
viidud turniiri eest. Langin käis
koguni välja mõtte, et Kuremaal
võiksid tuleval aastal toimuda
64 ruudu kabe Euroopa meistri
võistlused.
RIINA MÄGI

Rahvusvahelise kabeturniiri „Jõgeva 2019“ ja üksiti 64 ruudu
kabe MK-etapi võitis Dmitri Melnikov (keskel), teiseks tuli
Andrius Kybartas (vasakul) ja kolmandaks Andrei Valjuk.
FOTO: RIINA MÄGI

lk 2

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Suvi kestab veel
Suvi tõesti kestab veel, kuigi
meie mail filmitakse ju hoopis
„Talve“. Loota on, et sellest tu
leb järjekordne hitt, milles keegi
võib ehk iseennastki ära tunda,
aga kindlasti tuttavaid imeilu
said kodukandi paiku imetleda.
Küllap vaatame me kõik seda
mitmeid kordi, nagu praegu „Ke
vadet“ ja „Suve“.
Film ongi selline kunstiliik,
mida saab vaadata lugematu arv
kordi. Jõgeva vallas on toimu
nud meie lühikeses suves palju
ilusaid kordumatuid sündmusi,
mis jätavad meie hinge ja mällu
jälje ja mida on alati tore mee
nutada.
Suvi vallas algas kultuuritea
tepulga üleandmisega kevad
keskuselt Tormalt suvekeskusele
Kuremaale. Nagu tellitult oli ilm
väga ilus, mis sellele sündmuse
le veelgi sära lisas. Kuremaa on
võtnud suvekeskuse rolli täie
tõsidusega. Kohvikutepäev, su
velavastus „Priiusepäeva laulu
pidu“, võrratud kontserdid los
sis. Tähed ei sära just igal õhtul
ega igal pool. Maria Listra sära
Kuremaa lossis on raske millega
gi võrrelda.
Kuid loomulikult toimus pal
ju huvitavat ka mujal kui Kure
maal: Sadalas ja Tormas, Pala
musel, Jõgeva linnas ning mu
jalgi. Kõige enam ühendas meie
valda laulu- ja tantsupeotule tee
kond. Oli uhke tunne tuua tõrvik
Põltsamaa valla piirilt Jõgevale
ning õhtul toimetada Tormast
Mustvee valla piirile ja anda üle
Mustvee vallavanemale. Terve
päev oli tuli kogunud jõudu ja
väge väga paljude meie inimes
te kätest valla paljudes kaunites
kohtades.
Suvel toimusid meie vallas
suurüritused, nagu Jõgevatreff
ja küüslaugufestival. Tänud kor
raldajatele, kes valda suures pil
dis näitavad. Aga veel enne, kui
kalendrisuvi lõppeb, toimub val
la kõige tähtsam sündmus – suur
Paunvere väljanäitus ja laat.
Möödunud aastal lõi see kõik se
nised rekordid nii osavõtjate kui
külastajate osas. Kas üldse ongi
veel kasvuruumi? Väljanäitusel
annab Kuremaa sümboolse kul
tuuriteatepulga Palamusele üle.
Suvel toimunust tuleb kind
lasti ära märkida meie sportlaste
suur edu. Nimelt saavutas Jõge
va vald Eestimaa suvemängu
del kolmanda koha. Suur tänu
sportlastele ja organiseerijatele,
sellist edu pole meil ammu ol
nud, kui üldse.
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Ülevaade vallavalitsuse istungitest

Oli tore, sisukas, saavutus
terohke kultuuri- ja spordisuvi.
Samas ei saa kindlasti märki
mata jätta majanduses tehtut.
Valmis ju valla kõigi aegade ehi
tis: Jõgeva põhikooli uus hoone
koos linnaraamatukoguga. 1.
septembril saavad lapsed alusta
da oma kooliteed suurepärastes
tingimustes. Meenub, et kui me
2013. aastal uue koolimaja ra
jamise eeltöid alustasime, ütle
sin ma: Jõgeva laps peab saama
kogu oma haridustee läbida pa
rimas keskkonnas. Nüüd on see
siis teoks saanud. Loodame, et
sellistes oludes kasvavad veelgi
nutikamad ja edukamad lapsed,
kellele on avatud parimad või
malused elus edasijõudmiseks.
Aga me ei panusta vaid Jõ
geva linna. Paljudes valla õppe
asutustes toimetasid ehitajad.
Sadalas valmis uus kauaoodatud
lasteaiarühm, kuhu sügisel oo
tame toredaid lapsi. Kohalikud
ehitusmeistrid on töid teinud
hoole ja armastusega.
Sain siinjuures välja tuua
vaid mõned suvised tegemised.
Kõigest kirjutamiseks jääb ühes
artiklis ruumi väheseks. Eks
neid tegemisi on enamuses ka
vallalehes ja valla kodulehekül
jel kajastatud. Oli ju veel palju
toredat, alustades kasvõi Sa
dalas korraldatud suurepärase
maakonna tantsupeoga. Meie
kirikutel Laiusel, Tormas ja Pa
lamusel olid väga aukartustära
tavad juubelid. Tore oli viibida
koolide lõpuaktustel ja õnnitle
da ilusaid, rõõmsaid, ootusäre
vaid elluastujaid. Avatud talude
päeval, millest meie vallas võttis
osa neli talu, oli päris huvitav,
et mitte öelda eksootiline, teha
sõitu traktorikärus Lillemäe talu
karjamaadel ja imetleda nende
suurepäraseid lihaveiseid.
Ilusat suve lõppvaatust ning
head energiat ja teravaid mõt
teid sügisesse kaasa!

1.
2.
3.

4.

5.

6.

5. augusti istungil
Nõustuti isikliku kasutusõi
guse seadmisega Telia Eesti
ASi kasuks.
Anti nõusolek kinnisas
jaga liitmiseks sobiva maa
erastamiseks.
Määrati
munitsipaalo
mandisse antavatele maa
üksustele
teenindusmaa,
koha-aadress ja sihtotstarve.
Anti ehitusluba Viruvere vi
neeritehase juurdepääsutee
ehitamiseks,
üksikelamu
püstitamiseks Vana-Jõgeva
le, sademeveetorustiku ra
jamiseks Jõgeva linna Pargi
tänavale, kuuri püstitami
seks Jõgeva linna Estakaadi
tänavale, puurkaevu rajami
seks Lilastvere külla.
Anti kasutusluba Liivoja kü
las asuvale elamule, reovee
puhastile Näduvere külas ja
saunale Änkkülas.
Kooskõlastati puurkaevude
asukohad Tähkvere, Patjala

ja Vanamõisa külas.
Anti projekteerimistingimu
sed üksikelamu rajamiseks
Jõgeva linna Jõe tänavale ja
puukuuri püstitamiseks Jõ
geva linna Aia tänavale.
8. Otsustati kinnitada alates
21. augustist Sadala Kooli
direktori ametikohale aju
tiselt äraoleva töötaja asen
damiseks Taavi Duvin.
9. Lubati AS-il Seitung korral
dada Jõgeva kesklinna par
gis 9. augustil Jõgeva maa
konnalehe 70. aastapäeva
tähistamiseks avalik üritus.
10. Pikendati eluruumi üürile
pingut.
11. Otsustati, milliseid objekte
toetatakse 2019. aasta ha
jaasustuse programmist.
12. Tunnistati Jõgeva põhikoo
lile täiendava sisustuse ja
seadmete soetamise riigi
hankel koos paigaldamisega
edukaks osaühing Teritaja
pakkumus ning tehnoloo
7.

Ehitisregister hakkas Eesti Vaba
riigis toimima 1. jaanuaril 2004.
See loodi senise Hooneregistri
andmete ülekandmisega Ehitis
registrisse. Sellest ajast alates on
väljastatud kõik load ja teatised
läbi Ehitisregistri. Seega kantak
se praegu uued ehitised alati re
gistrisse. Vanade hoonetega on
asjad pisut teisiti. Need hooned,
mille andmed olid Hooneregist
ris puudulikud, kanti näiteks
küll Ehitisregistrisse, ent eelkõi
ge ehitisregistri koodi tekitami
seks. Hoonete tehnilised and
med vajavad nüüd täpsustamist
ja parandamist. Paljude vanade
hoonete andmeid polnud aga

Hooneregistris üldse olemas.
Need hooned saavad Ehitisre
gistrisse kantud omaniku poolt
allkirjastatud teatise esitamisel.
Ehitisregistris õigete andmete
olemasolu on kinnisvara omani
kule tähtis mitmel põhjusel.
1.

2.

Õnnetusjuhtumi
korral
jõuab pääste- või kiirabiau
to lühimat teed pidi õige
kohani vaid siis, kui Ehitis
registri andmed on õiged ja
Maa-ameti kaardiga seotud.
Eriti tähtis on see kinnistu
puhul, kus asub mitu hoo
net.
Kui omanik soovib kinnis

Jõgeva valla noortevolikogu
Kaarinas

AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

vahelisel perioodil vaja toi
metada oma kodanikele pa
berkandjal teadaandeid või
kirju. Seetõttu soovitame
üle vaadata oma kinnistul
asuv postkast, sest korras ja
kättesaadav postkast tagab
vajalike kirjade ja doku
mentide kättesaamise aad
ressile, kuhu isik on eluko
ha registreerinud.
VIIVE MAASALU,
rahvastikutoimingute
peaspetsialist

12. augusti istungil
Kiideti heaks ja esitati val
lavolikogule otsuse eelnõu
Vaimastveres asuva pere
mehetu ehitise arvele võt
miseks.
2. Muudeti Tõikvere küla Mati
ja Ellakvere küla Ella katast
riüksuste koha-aadresse.
3. Määrati Lemuvere külas
asuva Metsmaa kinnisasja
jagamisel tekkinud katastri
üksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
4. Anti ehitusluba Jõgeva
linnas Pargi 1 asuva admi
1.

5.
6.
7.

8.

nistratiivhoone lammuta
miseks, Jõgeva linna Aia tn
21 puukuuri püstitamiseks,
Luua metsanduskooli õppe
töökoja laiendamiseks ning
puurkaevude
rajamiseks
Luua ja Vanamõisa külla.
Anti kasutusluba Vägeva kü
las asuvale reoveepuhastile.
Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
Vabastati Toomas Klaarman
Jõgeva Valla Spordikooli di
rektori ametikohalt. Ühtlasi
kinnitati alates 15. augus
tist spordikooli direktoriks
Pille Maasen, kes on ametis
direktori ametikoha täitmi
seks korraldatud konkursi
tulemuse kinnitamiseni.
Kuulutati välja konkurss
Jõgeva Valla Spordikooli
direktori ametikoha täitmi
seks.
JVT

Ehitisregistris olevate andmete korrastamine
on kinnisvara omanikule oluline

Postkastid olgu korras
Möödas on 2019. aasta Rii
gikogu ja Euroopa Parla
mendi valimised. Valimiste
eel toimetati valimisõigus
like isikute postkastidesse
valijakaarte, kui isikud ei
olnud tellinud neid oma
e-posti aadressile.
Seoses sellega selgus, et
meie vallas oli aadresse, kus
OMNIVA andmetel puudus
korralik postkast, kuhu tea
de või kiri panna.
Riigil või kohalikul oma
valitsusel on ka valimiste

giaõpetuse seadmete soeta
misel koos paigaldamisega
Hammerjack OÜ pakkumus.
13. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
14. Kiideti heaks ja esitati val
lavolikogule Jõgeva valla
arengukava muutmine esi
meseks lugemiseks koos
järgneva menetlusega.

Noortevolikogu Kaarinas. FOTO: KAIRE SAKJAS
5.–8. augustil toimusid Soomes
sõpruslinnas Kaarinas sealse
noortevolikogu ja Jõgeva valla
noortevolikogu ühised õppepäe
vad. Lisaks noortevolikogu liik
metele kaasati laagrisse ka teisi
aktiivseid noori üle valla.
Kohtumise eesmärgiks oli va
hetada ideid ja kogemusi noorte
le suunatud ürituste korraldami
sel. Toimusid õpitoad, kus män
giti läbi ürituse korraldamine ja
arutati asjade üle, mis on täht

sad hea ürituse korraldamisel.
Õppepäevad toimusid Leader
projekti „Ürituste korraldamine
noortelt noortele“ raames.
Projekti rahastab Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandus
fond.
Koostöö Kaarina ja Jõgeva
valla noorte vahel jätkub. Järg
misel aastal tulevad sõpruslinna
noored õppepäevadele Jõgevale.
JVT

3.

4.

vara müüa, peab ostja sel
leks, et pangalt laenu saada,
tellima kinnisvarabüroolt
hindamisakti. Kui hooned
on Ehitisregistrisse kand
mata või nende andmed on
puudulikud, ei vasta hinda
misakt Ehitisregistrile ning
pank maja ostuks laenu ei
väljasta.
Kui kindlustuskahjude hin
damisel selgub kindlustus
lepingu ja Ehitisregistri and
mete erinevus, siis puudub
õiguslik alus kindlustusfir
malt õnnetusjuhtumi kahju
tasu välja nõuda.
Kui omanik soovib hooneid

pärandada või kinkida, võib
tehing tegemata jääda, kui
hoonete andmed Ehitis
registris on puudulikud ja
vara koosseis pole täpne.
Paremal juhul saab siis te
hingu teha ainult maaga.
Omanik – kontrolli oma
Ehitisregistris oleva vara andmete õigsust (www.ehr.ee) ja
kaardiga seotust! Tegelikkusele
mittevastavuse ilmnemisel võta
ühendust vallavalitsuse ehitus
spetsialistiga.
JVT
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Külade üleandmise protsessi kaasatakse ka
Näduvere, Rassiku ja Tealama
Jõgeva vallas on juba pikemat
aega päevakorral Torma aleviku
ning Vanamõisa, Kõnnu, Lilast
vere, Oti, Liikatku ja Võidivere
küla üleandmine Mustvee valla
koosseisu. Protsess on algata
tud nimetatud asustusüksuste
elanike avalike pöördumiste
alusel. 22. augustil otsustas Jõ
geva vallavolikogu, et piiride
muutmise protsessi kaasatakse
ka Näduvere, Rassiku ja Teala
ma küla, ehkki nende elanikud
sellekohast pöördumist teinud
pole. Nii otsustati sellepärast, et
juhul, kui seitse soovi avaldanud
asustusüksust Mustvee vallaga
liituvad, jääksid Näduvere, Ras
siku ja Tealama nende vahele
ebaloogilisse ja Jõgeva vallaga
vaid mõnekümnemeetrise maa
riba kaudu ühendatud enklaavi.
Jõgeva maakonnaplaneeringus
on ka välja toodud, et Näduve
re, Rassiku ja Tealama kuuluvad
Torma aleviku toimepiirkonda.
Kui neid koos seitsme asustus
üksusega üle ei anta, lõigatakse
nad Torma alevikust kui senisest
teenuskeskusest lahti.
Torma aleviku ning Vana
mõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti,
Liikatku ja Võidivere küla elani
kud esitasid möödunud aastal
avalikud pöördumised Jõgeva ja

Mustvee vallavolikogule, soovi
des algatada valla piiride muut
mise ja seitsme asustusüksuse
Mustvee vallale üleandmise. Jõ
geva vallavolikogu poolt tänavu
25. mail vastu võetud otsusega
algataski Jõgeva vald haldusük
suse piiride muutmise ning tegi
Mustvee vallavolikogule ettepa
neku arvata Torma alevik ning
Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere,
Oti, Liikatku ja Võidivere küla
Jõgeva valla koosseisust Must
vee valla koosseisu.
Mustvee vallavolikogu otsus
tas 29. mai istungil Jõgeva valla
ettepanekuga nõustuda, ent 26.
juuni otsuse alusel tegi Mustvee
vallavolikogu Jõgeva vallavoli
kogule omapoolse ettepaneku
algatada haldusüksuse piiride
muutmise ja elanike arvamuse
väljaselgitamise menetlus lisaks
Torma alevikule ning Vana
mõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti,
Liikatku ja Võidivere külale ka
Näduvere, Rassiku ja Tealama
küla suhtes, ehkki need külad
pole Jõgeva valla koosseisust
Mustvee valla koosseisu arvami
se taotlust esitanud. Põhjendu
seks toodigi, et juhul, kui seitse
soovi avaldanud asustusüksust
Mustvee vallaga liituksid, jääk
sid Näduvere, Rassiku ja Teala

ma nende vahele ebaloogilisse
enklaavi ning nad lõigataks ära
Torma alevikust kui senisest tee
nuskeskusest.
Kui Jõgeva vallavolikogu ra
handusministeeriumilt nõu kü
sis, vastati, et juhul, kui Torma
alevik ning Vanamõisa, Kõnnu,
Lilastvere, Oti, Liikatku ja Või
divere küla Mustvee valda üle
läheksid, ei satuks Näduvere,
Rassiku ja Tealama küla Jõge
va valla koosseisu jätmine Ees
ti territooriumi haldusjaotuse
seadusega vastuollu, sest need
külad jäävad Jõgeva valla muu
osaga 40 meetrise maariba kau
du ühendatuks. Samas juhtis mi
nisteerium tähelepanu sellele,
et taoline lahendus ei ole koos
kõlas asustusloogikaga ega taga
omavalitsuse head toimimist.
Nii et juhul, kui Jõgeva ja Must
vee vald lepiksid kokku üksnes
Torma aleviku ja kuue küla üle
andmise ning jätaksid Näduvere,
Rassiku ja Tealama küla protses
sist välja, juhiks rahandusmi
nisteerium niikuinii tähelepanu
sellise teguviisi ebaloogilisusele.
Jõgeva vallavolikogu otsus
taski oma augustiistungil nõus
tuda piiride muutmise algatami
sega Näduvere, Rassiku ja Teala
ma küla Jõgeva valla koosseisust

Mustvee valla koosseisu arvami
seks. See tähendab, et kui kor
raldatakse elanike arvamuse kü
sitlus haldusüksusliku kuuluvu
se kohta, siis saavad peale Torma
aleviku ning Vanamõisa, Kõnnu,
Lilastvere, Oti, Liikatku ja Võidi
vere küla elanike arvamust aval
dada ka Näduvere, Rassiku ja
Tealama küla elanikud. Küsitlu
se aja ja kestuse määrab vallava
litsus. Eelduste kohaselt toimub
küsitlus oktoobris.
Loodetavasti osalevad kümne
asustusüksuse inimesed küsit
luses aktiivselt, sest ainult siis
tuleb välja piirkonna elanike
tegelik arvamus. Küsitluse tule
mustest sõltub, kas üks alevik ja
üheksa küla lähevad üle Must
vee valda või jäävad endiselt
Jõgeva valla koosseisu. Näiteks
Võidivere küla on nüüdseks esi
tanud juba uue taotluse. Kui
esimeses soovisid nad üle min
na Mustvee valla koosseisu, siis
teises väljendasid nad soovi jää
da Jõgeva valla koosseisu. Aga,
nagu öeldud, selguse toob majja
korraldatav küsitlus.
JVT

Torma rahvamuusikud käisid Saksamaal folkloorifestivalil
Torma rahvamuusika ansambel
ehk lühemalt Torma kapell võttis
juuli teisel poolel ette pika reisi:
osaleti Saksamaal Frankenbergis
toimunud rahvusvahelisel folk
loorifestivalil Europeade, mida
tänavu peeti juba 56. korda. Et
tevalmistusi hakati tegema juba
möödunud sügisel: tuli end re
gistreerida, tutvustused ja pildid
saata, tasud maksta jne. Ning
muidugi tuli hoolega pillimängu
harjutada.
16 000 elaniku ning pika ja
huvitava ajalooga Lääne Saksa
maa väikelinn Frankenberg oli
kogu Euroopast kokku sõitnud
5000 europeadlase vastuvõtuks
hästi valmistunud. Esindatud
oli 22 riiki 204 kollektiiviga.
Eestist sõitis festivalile 24 kol
lektiivi 311 esinejaga. Selleks
tuli bussiga läbida üle kahe tu
hande kilomeetri. Vahepeatust
Varssavi hotellis Aramis kasu
tati ühisproovide tegemiseks:
juuli alguses toimunud laulu- ja
tantsupeo tõttu polnud ühisesi
nemiste ettevalmistamiseks va
rem aega jäänud. Frankenbergis
ööbis meie kultuurirahvas, nagu
kodumaistel laulupidudel, kooli
majas, ent mitte põrandal, vaid
narivoodites.
Rahvamuusikute ülesandeks
oli saata tantsijaid festivali avaja lõputseremoonial. Esineti ka
tänavakavadega. Torma rahva
muusikute lavapartneriteks olid
neis noorte segarühm Tarvastu,
Otepää rahvamuusikaansamblid
Pillipuu ja Karupojad ning nais
koor Helletajad. Nendega jagati
ka ühist reisibussi. Tänavakavas
sai iga kollektiiv esineda kahe
looga ja ühtekokku pidi kava
mahtuma 25 minuti sisse. Täna
vaesinemisteks oli ette valmista
tud kümme paika üle linna. Vaa
tajaid- kuulajaid jagus igale poo
le ja kõik esinemised võeti väga
hästi vastu. Torma rahvamuusi
kute kümneliikmeline grupp sai
ühtekokku üles astuda seitsmel

Torma rahvamuusikud festivalirongkäigus. FOTO: ERAKOGU
korral. Pikemalt oli võimalik
oma muusikat esitada öösimma
nil. Üks vahva ülesastumine sai
teoks ka Frankenbergi lähedases
puhkekeskuses Walkemühles.
Sinnagi tulid teised eestlased
kaasa elama.
„Oli tore paljurahvuselisele
festivalipublikule oma rahva
muusikat tutvustada, ent saime
ka ise ülevaate teiste Euroopa
rahvaste traditsioonidest, riie
test, muusikast, tantsudest. Ise
esinedes oli mõnus lavalt jälgi

da, kuidas publik kaasa laulab,
muusika saatel õõtsub, plaksu
tab ja Eesti lippudega lehvitab,“
meenutas Torma rahvamuusi
kaansambli juhendaja Mare Tal
ve.
Rahvamuusikaansambli liige
Maire Tamm lisas, et Franken
bergist jäid talle kõige paremad
mälestused: linn on väike ja ar
mas, kauni arhitektuuriga. Kõik
esinemispaigad olid seal käe-ja
la juures ja publik hästi sõbralik.
Maire Tamm kiitis Mare Talvet

selle eest, et ta rahvamuusikute
le nii palju esinemisi oli suutnud
organiseerida. Festivalidel käi
mine annabki esinemis- ja publi
kuga suhtlemise kogemust.
„Üldse on see tore, et meie
eesti kollektiivid nii palju välis
maal meie rahvakultuuri ja rah
varõivaid tutvustamas käivad.
See on tänuväärne töö,“ sõnas
Maire Tamm.
JVT

Jõgeva vald tähistab oktoobris oma teist sünnipäeva. Sel puhul saavad
vallalehes sõna mõned praeguse Jõgeva valla piiridest pärit tuntud inimesed, et meenutada oma lapse- ja koolipõlve ning edastada oma sünnipäevasoovid. Tänases lehes teeme otsa lahti, ent meenutusi ja soove
jätkub veel mitmesse lehenumbrisse.

Palju õnne, Jõgeva vald!

Diana Lorents. FOTO: KALEV LILLEORG
Jõgevaga, aga iseäranis Kure
maaga seob mind see nähta
matu, aga tugev ühendav niit,
mis kõigil inimestel tekib oma
sünni- ja lapsepõlvepaikadega.
Kuremaalt on kogu mu väärtus
maailma kujunemine alguse saa
nud ja ma olen väga uhke, et just
siit pärit olen. Miks? Sest minu
lapsepõlve raamis tugeva kogu
konna olemasolu, mis õpetas, et
koos tehes saab luua asju, mis
mõjutavad järgmiste põlvede
maailma ja elutunnetust.
Talvel oli meil küla keskele
ehitatud lumekoobastik, mis sai
tekkida ainult nii, et lumelük
kajale esitati palve lumi õigesse
kohta lükata. Meil oli suurest
lossimäest allasõitmisel oma
liiklusohutusreeglistik selgeks
õpetatud – kui autotuled pais
tavad, siis enne alla ei sõida, kui
tuled on kaugel ja alumine näi
tab ülemistele käega, et tee on
vaba. Me käisime pühapäeviti
suusatamas ja iseenesest mõiste
tav oli, et kuskil seal paksu met
sa sees oli tädi Leina kuuma tee
ga. Vello Pütsep pani kogu küla
ja tookordse tehnikumi laulma
ja, vähe sellest, ta õpetas meid
kõiki muusikast lugu pidama.
Lossi eest sõitis buss teatrisse
väga tihedalt ja jaanituled olid
nagu väike laulupidu.
Need näivad pisiasjadena,
aga kokku moodustus neist tun
ne, et me oleme üks kogukond.
Küllap nad seal kunagi ka vaid
lesid ja pidid leidma lahendusi,
aga mina sain kaasa teadmise, et

tegemine ei vaja õigustust. Kus
näed, pane käsi külge ja – teh
tud!
See on väga tore, et Kuremaa
le tahavad ikka kokku tulla mo
tomehed üle maailma ja et Kure
maal on inimesed, kes jaksavad
ja tahavad neid siin vastu võtta
– külalislahkus on omaette os
kus ja väärtus. Mul on väga hea
meel, et Kuremaa lossis astuvad
üles Eesti kultuuriloo parimad
esindajad ja veel rohkem, et siin
tehakse kohalikku kultuurilugu
– siin on ju oma teater! Ma olen
iseäranis uhke, et Kuremaal on
Küüslaugufestival, kus põllume
hed omakasvatatud kaupa müüa
saavad: kasu saavad nii põllu
mehed kui ka need, kes endale
talvevarusid koguvad, sest enam
ehedamat kaupa ei ole olemas.
Ma tunnen rõõmu, kui mõni
võhivõõras, kes kuuleb, et olen
Kuremaalt pärit, nimetab, et ta
käis siin koolis ja uurib, kuidas
Andres Lippuril läheb. Ja ma ta
haksin kohe koju sõita, kui kee
gi ütleb, et ta tütar või poeg on
praegu Kuremaal spordilaagris,
sest seal on superujula.
Kuremaa on olnud ja ma usun
väga, et on ka edaspidi üks vah
va kogukonnaga paik. Jätkuvat
tahtmist kõikidele, kellel on jõu
du hoida elus see koht, kuhu n-ö
külaliskogukondlased alati tulla
saavad. Aitäh teile selle eest!
DIANA LORENTS,
Maanteeameti avalike suhete
osakonna juhataja

Noored, kandideerige
õpilasstipendiumile!
Jõgeva vallavalitsus ootab noori kandideerima Jõgeva valla õpi
lasstipendiumile.
Stipendiumi taotleja peab olema edukalt läbinud vähemalt
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse esimese õppeaasta.
Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriigis õppiv
ja/või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt kahele järgmis
test tingimustest:
1) on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaa
dil, kutsemeistrivõistlusel või uurimistöö konkursil või on saavu
tanud auhinnalise koha üleriigilisel olümpiaadil või kutsemeist
rivõistlusel;
2) on jõudnud silmapaistvate saavutusteni õppetöös, huviha
riduses või huvitegevuses;
3) on teinud Jõgeva piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö;
4) õpib välisriigis enam kui 6 kuud;
5) on aktiivselt osalenud noorsootöös (osalenud kooli või val
la noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse tegevuses,
noortevolikogus jms).
Õpilasstipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.
Esitatavate dokumentide loeteluga ja täiendava infoga saab
tutvuda Jõgeva valla veebilehel.
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Küüslaugufestival kujunes
taas rahvarohkeks
17. augustil peeti Kuremaal XII
küüslaugufestivali. Publikupõua
all see ei kannatanud: ilus ilm,
mitmekesine kultuuriprogramm
ning võimalus osta laias valikus
kodumaist toidu- ja käsitöökau
pa meelitas kohale enam kui
kolm tuhat inimest nii Jõgeva
maalt kui ka kaugemalt. 150
müüja hulgas oli ka arvestatav
hulk küüslaugumüüjaid ning nii
mõnigi festivalikülaline soetas
endale Kuremaalt küüslaugu tal
vevaru.
Kultuuriprogramm toimis pa
ralleelselt kolmes paigas: pea-,
ranna- ja lastelaval. Päevajuhid
olid seal vastavalt Arlet Palmiste,
Kristiina Võsu ja Kadri Käärde.
Muusikaelamusi pakkusid Karl
Madis ja ansambel Karavan, Vol
demar Kuslap, ansambel Sun
light, pianoduo The Timeless
Tunes, Elina Hokkanen jt. Nagu
mullugi, oli kohal Monika Tuvi
oma stuudioga Tantsugeen. Las
telaval rõõmustasid väiksemaid
festivalikülalisi Heino Seljamaa
oma kohvriteatriga ning looma
dest põnevaid lugusid teadev
Alekesi Turovski. Lastealalt võis
seekord traditsioonilise plast
batuudi asemel leida põhust ja
põhurullidest meisterdatud ba
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tuudi ning sellel lustijaid jätkus.
Kalahuvilistel oli aga võimalus
Inga ja Toomas Lunge seltsis
Linda-nimelise laevaga Kuremaa
järvel trett teha ning nende ka
lapüügijutte ja musitseerimist
kuulata. Uudistada sai ka Lem
bit Paali kogust pärinevat vana
põllutehnikat ja imetleda kiiret
rallikrossiautot.
Festivalil selgitati välja täna
vune Eesti suurim küüslauk. See
tiitel läks Põlvamaa mehe Rai
mo Lõhmuse 93,2 millimeetrise
läbimõõduga (mõõdetud kõige
laiemast kohast) küüslaugule.
Lõhmus on tubli küüslaugukas
vataja ja tuli Kuremaale suure
ma koormaga, et laadalisi selle
kasuliku viljaga varustada.
Küüslaugufestivali korraldas
MTÜ Jõgeva Põllumeeste Liit
koostöös Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskusega, ettevõtmist
toetasid Jõgeva vallavalitsus, Leader-programm, AS-id A. Tam
mel, Scanola Baltic, Perevara
jt. Korraldusmeeskond eesotsas
festivali direktori Raul Soodla
ga oli teinud ära suure töö ning
Kuremaa ja Jõgeva vald näitasid
end tõeliselt külalislahke paiga
na.
JVT

Kadi Pint ja Karli Rihma kettagolfirajal. Tõsisel golfaril on mängima minnes kaasas spetsiaalne kott
paarikümne kettaga, mille hulgast tehakse valik vastavalt ilmale ja viske pikkusele. FOTO: ERAKOGU

Kettagolfarid üllatasid heade tulemustega

Inga ja Toomas Lunge viisid festivalikülalisi Linda-nimelise
laevaga Kuremaa järvele kalastus- ja muusikaretkele.

Tavapärase plastbatuudi asemel said
lapsed seekord lustida põhubatuudil.

Küüslaugufestivali melus said korraks kokku festivali direktor
Raul Soodla ning rannalava päevajuht Kristiina Võsu. Mõlemal
oli väga kiire tööpäev. FOTOD: RIINA MÄGI

Juuli keskel Tartus ja Elvas pee
tud Eestimaa suvemängudelt
tõi Jõgeva valla esindus ära
kolmanda koha. Päris suure pa
nuse andsid kõrge koha saavu
tamisse meie kettagolfarid, kes
tulid võistkondlikus arvestuses
teiseks ning jõudsid ka indivi
duaalsetele auhinnakohtadele:
Rome-Andro Moora ja Margus
Rosin saavutasid noorte arves
tuses teise ja kolmanda koha,
Kadi Pint oli kolmas naiste- ja
Karli Rihma meesteklassis. Ket
tagolfarite esindus oli kutsutud
ka tänuõhtule, millel Jõgeva
abivallavanem Arvo Sakjas ja
vallavalitsuse sporditöö peaspet
sialist Kaido Alev suvemängudel
osalenuid tunnustasid.
Meie kettagolfarite edukas
esinemine tuli paljudele üllatu
sena. Aga tegelikult on Jõgeval
juba mõnda aega tegutsenud
selle ala harrastajate toimekas
seltskond, kes on moodustanud
oma MTÜ, korraldab võistlusi ja
edendab noortesporti. Ning aas
tatuhande vahetusel siia jõud
nud uudisspordiala teeb võidu
käiku ka mujal Eestis.
Kadi Pint ja Karli Rihma, kes
suvemängudel
täiskasvanute
klassis auhinnakohale tulid,
kuuluvad mõlemad MTÜ Jõgeva
Discgolfiklubi juhatusse. Ketta
golfi juurde jõudsid nad umbes
kolm aastat tagasi. Kadi oli siis
värskelt emaks saanud ja tundis,
et vajab uuesti vormi saamiseks
mingit füüsilist koormust. Jõge
va spordikeskuse Virtus juures
oli paar kuud varem valminud
kettagolfipark ja nii suunduski
Kadi, lapsevanker ja kaks ketast
kaasas, kätt proovima. Ning lei

dis just selle, mida vajas. Karlile
sai tõukejõuks, mis innustas ala
ga tegelema, Jõgevamaa güm
naasiumis kolm aastat tagasi läbi
viidud valikainete nädal. Selle
jooksul oli võimalik tutvust teha
ka kettagolfiga, juhendajaks ko
genud Tartu mängija Silver Koni.
Karli sai „maitse suhu“ ja on
nüüd, tudengiseisusse tõusnuna,
üks Jõgeva paremaid kettagol
fareid, kellelt teistel on mõndagi
õppida. Jõgeva Discgolfiklubis
ongi nii, et kogenumad õpetavad
algajamaid. Vahel kutsutakse ka
mujalt tugevamaid mängijaid
koolitusi läbi viima või vaada
takse videomaterjali. Seda leiab
YouTube’ist, ent seda produtsee
ritakse üksteise sooritusi jääd
vustades ka juurde.
Kettagolfi kohalikud võist
lused – nädalamängud – said
Kadi Pindi eestvedamisel alguse
kaks aastat tagasi. Mängitakse
Jõgeva ja Kaarepere kettagolfi
pargis ja osaleb tavaliselt 30–40
inimest. Kümme-viisteist Jõgeva
kettagolfarit käib ka mujal võist
lemas. Koos nn pühapäevamän
gijatega võib uudse ala harrasta
jaid siinkandis olla sadakond.
Tundub lihtne
Kettagolfi reeglid on põ
himõttelt sarnased palligolfi
omadega: mängija eesmärgiks
on kerge plastketas võimalikult
väheste visetega spetsiaalsesse
korvi saata. Kõrvaltvaatajale
tundub asi lihtne: pillud natuke
ketast ja natuke jalutad. Aga te
gelikult annab see ala päris tubli
füüsilise koormuse. Samas võib
öelda, et see ala sobib nii seits
me- kui ka seitsmekümneaasta

sele, nii treenitud kui ka treeni
mata inimesele.
Karli Rihma lisas, et kettagolf
on väga tehniline ala, ent veelgi
olulisem mäng käib mentaalsel
tasandil. Üks halb vise võib män
gija nii tugevasti rööpast välja
lüüa, et tagasi „reele“ saab ta
alles nelja korvi jagu hiljem. Ja
see tähendab tihti terve võistlu
se nurjumist.
Jõgeva kettagolfipark on Kadi
ja Karli sõnul suhteliselt lihtsate
ja lühikeste radadega. Algajale
on see väga hea: aitab motivat
siooni hoida. Aga kogenumad
mängijad vajaksid pikemate
visete sooritamise võimalust.
Mänguvõimaluste mitmekesis
tamiseks käiaksegi tihti mujal
mängimas, näiteks Tamsalus,
Tapal või Rakveres.
Aktiivsed suhtlejad
Kettagolfarid on nii näost näk
ku kui ka sotsiaalmeedia vahen
dusel aktiivselt suhtlev rahvas.
Kui kellelgi Jõgeva mängijatest
on plaanis kuhugi võistlema sõi
ta, annab ta sellest teistele teada
ja tühja kohta autosse naljalt ei
jää. Ja kui kellelgi on plaanis töö
asjus või oma lõbuks mõnd teist
Eestimaa nurka külastada, saab
ta seal soovi korral ka kettagol
fi harrastada: alati leidub keegi,
kes häid radu soovitab või män
guseltsiliseks tuleb.
Kettagolfi harrastamise teeb
põnevamaks tulemuste reaal
ajas kajastamise võimalus. Seda
pakub ühe nutika eestlase loo
dud veebikeskkond Disc Golf
Metrix. Mängija, kes loob endale
konto, saab võistlustel ja suure
matel treeningutel nutitelefoni

abil visete arvu sisestada ning
keskkond arvutab välja nii selle
võistluse tulemuse kui ka reitin
gu oma riigi ja maailma mastaa
bis. Disc Golf Metrixit kasutavad
paljude maade kettagolfarid.
„Need, kes mujal peetavatele
võistlustele kaasa tulla ei saa,
jälgivadki võistlust Disc Golf
Metrixi vahendusel, toksides
alatasa andmete uuendamise
nuppu. Kui oled nirusse seisu
sattunud, võib tulla sõbralt sõ
num: „No võta end ometi kok
ku!““ ütles Kadi Pint.
Jõgeva Discgolfiklubi on üri
tuste korraldamiseks Jõgeva val
lalt toetust saanud. Klubi on asu
nud edendama ka noortesporti.
Iga nädal käib mängimas küm
mekond noort vanuses seits
mest neljateistkümneni. „Oleme
tänulikud noorte vanematele,
kes võistluste stardimaksu on
tasunud. Kui klubina areneda
tahame, peame just noortele
võistluskogemusi andma,“ ütles
Kadi Pint.
Tema sõnul on Jõgeva klubi
nädalamängudele oodatud ka
need, kes kettagolfi veel mängi
nud pole, aga tahaksid proovida.
Mis siis, et tegemist on võistlu
sega, ikka leidub keegi, kes uus
tulnukale ala tutvustada saab.
Huvilised võivad lihtsalt mängu
ajaks kohale tulla, aga võivad ka
Jõgeva Discgolfi Facebooki lehe
kaudu klubiga ühendust võtta
või kirjutada jogeva.discgolf@
gmail.com.
RIINA MÄGI
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Reisihimulised noored
kuulasid huviga seiklusjutte
Rumeeniast

Õpetaja Margit Nirgi on pärast neljateistaastast vaheaega taas Laiusel ning teenib sealset Püha Jüri kogudust.
FOTO: RIINA MÄGI

Laiuse kogudust teenib taas Margit Nirgi
Margit Nirgi lahkus neliteist
aastat tagasi EELK Laiuse Püha
Jüri koguduse õpetaja ametist
ja asus teenima oma sünnilinna
Rakvere lähedast Haljala Püha
Mauritiuse kogudust. Nüüd on
ta Laiusel tagasi. „Algul kutsus
üks kodu, nüüd teine,“ tõdes ta.
Laiuset võib ta tõesti oma kodu
paigaks pidada, nagu Rakveret
ki: tema esimene ametiaeg Laiu
sel kestis ju tervelt 23 aastat.
Et Margit Nirgi 1982. aastal
Laiuse kogudust teenima tuli,
oli toonase peapiiskopi Edgar
Hargi soov. Laiuse pidi saama
noorele õpetajale ajutiseks töö
kohaks, aga ajutisena mõeldud
asjadel on kalduvus pikalt pü
sida. 23 aasta sisse mahtus nii
mõndagi: ristimisi, leeritamisi,
kontsertjumalateenistusi, aga ka
konverentside ja näituste korral
damist.
„Kui noore õpetajana Laiusele
tulin, leidsin eest võrratu selts
konna. Koguduse nõukogusse
kuulusid tollal näiteks Laiu
selt pärit ajalooprofessor Sulev
Vahtre, Väino Luht ja teised.
Pikka aega ollaksegi seal, kus
on armas olla ja kus on armsad
inimesed,“ sõnas Margit Nirgi.
Nüüd on tal rõõm näha, millis
teks tublideks eesti inimesteks
on kasvanud need, kes tema
eelmise Laiuse-perioodi ajal lap
sed olid. Ent meeldiv on tal taas
kohtuda ka koguduse endise ja
praeguse eestvedaja Epp Järve
ja Eha Villemsoniga, naabrite ja
heade abiliste Juta Katteli ja Hei
no Puskariga, kiriku heaks palju
teinud Tiit Maripuuga ning pal
jude teiste toredate inimestega.
Loodetavasti jätkub ka koostöö
kunagise raamatukogu juhataja
ja kodu-uurija Asta Leiteniga.
Tema koostatud Laiuse ajalu

gu käsitlev ekspositsioon, mis
kunagi oli väljas koolimajas, on
praegu kokkupakitult pastoraa
dis. Kui sealsed ruumid korda
saavad, siis leitakse võimalus
seda taas rahvale näidata.
Tööle Haljalas vaatab Margit
Nirgi samuti sooja pilguga ta
gasi. Kasvõi juba sellepärast, et
lisaks koguduse teenimisele sai
ta olla kiriku restaureerimise
protsessi ja sellega seotud ehi
tusarheoloogiliste tööde juures.
Ehitusarheoloogia on valdkond,
mis Margit Nirgi südame, piltli
kult öeldes, kiiremini põksuma
paneb. Ja kui uuringute käigus
leitu tõestab, et kirik on sajandi
jagu vanem, kui senini arvati, on
rõõm veel eriti suur. Just selline
asi Haljalas näiteks juhtus.
Ema ja vanaema mälestuseks
Erialalt on Margit Nirgi kiri
kuloolane. Eesti Evangeelse Lu
terliku kiriku sajanda aastapäe
va puhul (seda tähistati 2017.
aastal) sai lugeda tema kirjutisi
Edgar Hargist, Sulev Vahtrest ja
kunagi Laiuse kogudust teeni
nud Johan Kõpust, kellest hiljem
sai Tartu ülikooli rektor ja pea
piiskop. Sagadi mõisniku Paul
Eduard von Focki poolt 1845.
aastal Lahemaa metsade keskele
rajatud Esku kabeli kohta kirju
tas Margit Nirgi isegi raamatu.
See ilmus eesti- ja saksakeelsena
2016. aastal.
Nii et huvitavaid väljakutseid
oli Haljalas rohkesti, ent õpetaja
tervis ei võimaldanud enam täie
jõuga kiriku restaureerimisasja
dega tegelda. Ning Laiuselt on
tal ka lähem Tartu arstide juurde
sõita. Ent Laiusele tagasi tule
kuks oli õpetajal veel üks oluline
põhjus.

„Mu ema ja vanaema olid
väga ohvrimeelsed inimesed ja
toetasid minu Laiusel teenimist
mitmel viisil. Haljala koguduse
teenimisel oli mulle toeks õde.
Nn tugev seljatagune on väga
oluline asi. Laiusele tagasi tulles
austan oma ema ja vanaema mä
lestust,“ ütles Margit Nirgi.
Haljala kogudusest oli tal
kahju lahkuda, aga paljude
sealsete inimestega jääb tal
side kindlasti püsima. Õpetaja
jääb koguduseliikmetele ju ikka
õpetajaks. Haljala kogudus on
praegu õpetaja Urmas Karileedi
hoolduse all, kohapeal toimetab
diakon Ahti Bachblum, kes on
ka suurepärane muusik. Jõgeval
peetavatel Alo Mattiiseni muusi
kapäevadel on teda näiteks kor
duvalt tunnustatud kui parimat
kontsertmeistrit.
Margit Nirgit oli ka vahepeal
setel aastatel korduvalt Laiusele
tagasi kutsutud. Nüüd, mil koht
vakantseks kuulutati, otsustaski
ta kandideerida, sest ees ootasid
armsad inimesed. „Oma kogu
dust õpid kõige paremini tund
ma siis, kui sa neist eemal oled,“
tõdes õpetaja.
Soe vastuvõtt
Laiusel on teda soojalt vastu
võetud. Tere tulemast ütlemas
on käinud nii need, keda õpetaja
oma eelmisest Laiuse-perioodist
mäletab, aga ka need, kes tema
äraolekul kogudusega liitunud.
„Kohtun päeva jooksul päris
paljude inimestega. Ei mäletagi
varasemast elust nii tiheda suht
lemise perioodi,“ märkis õpetaja
ning lisas, et viimastel aastatel
on kujunenud tema prioritee
diks vanade ja haigete aitamine
ning sellele tahab ta pühenduda
ka Laiusel.

Kogudust teenides ongi kõige
tähtsamad inimesed, ent muret
tuleb tunda ka hoonete pärast.
Üks esimesi asju, millega Laiu
sele naasnud õpetaja tegelema
on asunud, on mõnede omal
ajal ebaõnnestunult tehtud re
monditööde tagajärgede likvi
deerimine, esialgu pastoraadis,
siis kirikus. „Kõigepealt peavad
restauraatorid ja muinsuskait
sespetsialistid olukorrale oma
hinnangu andma, siis hakkab
välja joonistuma, mida teha vaja
ja kui palju see maksma minna
võiks. Loodan kogu südamest,
et kogukond pastoraadi ja kiriku
kordategemisel oma abikäe ula
tab,“ ütles Margit Nirgi.
Üks töö tuli aga kiiremas kor
ras ära teha. Pastoraadi ühes
ruumiosas oli mingil arusaama
tul põhjusel eemaldatud üks va
hesein ja selles olnud elektripis
tikud teise seina tõstetud. Elekt
riühendused olid paraku nii
küündimatult tehtud, et õpetaja
oleks võinud eluohtlikku situat
siooni sattuda. Ühes pistikus oli
koguni 380 volti sees. Nüüdseks
on äpardunud elektripaigaldis
ümber tehtud, ent viiesajaeuro
ne arve on madala eelarvega ko
gudusele päris raske kanda.
„Palun kõiki, kes saaksid
ja tahaksid kogudust aida
ta, teha annetus EELK Laiu
se Püha Jüri koguduse arvele
EE882200001120248505. Mär
gusõnaks palume märkida „Taas
tamine“,“ ütles Margit Nirgi.
Jumalateenistused on Laiuse
kirikus taas pühapäeviti kell 11,
nagu vanades kihelkonnakiri
kutes tavaks on olnud. Kel soovi
õpetajaga kontakti võtta, saab
seda teha telefonil 5689 3668.
RIINA MÄGI

Juuli alguses toimus Rumeenias
Maracinenis loovus- ja keele
laager, millest võtsid osa küm
me Jõgeva valla noort. Laagris
oli rõhk inglise keele õppimisel
loovtegevuste kaudu, aga ka
vaatamisväärsustega tutvumine.
Augustis jagasid reisisellid Pala
muse noortekeskuses huviliste
ga vahvaid reisikogemusi. Üht
lasi tutvustasid noorsootööta
jad noortevahetuse võimalusi.
Laagriline Eliise Joost rääkis,
et nad kohtusid Rumeenias nii
kohalike kui teiste riikide noor
tega. „Kogu laager ja reisimine
oli põnev elamus, eriti neile, kes
päris esimest korda lennukiga
lendasid,“ muljetas ta. Tüdruku
sõnul leidis loovuslaagris iga
üks endale meelepärase teema:
maalida sai näiteks lusikatele,
klaasile, purkidele või lõuendi
le. Lisaks pakkusid avastamis
rõõmu muuseumid, loomaaed,
maa-alused koopad, mis sarna
nesid meie metsavendade punk
ritega ning kohalik kultuurielu.
„Üks muuseum meenutas meie
vabaõhumuuseumi. See oli nii
ehitatud nagu oleksime käinud
väiksel Rumeenia ringreisil,“
kirjeldas Eliise.
Iga õhtu oli laagris ühe osale
jariigi teemaõhtu, kus tutvustati
selle maa kultuuri ja räägiti oma
kodust. „Meie tegime tatrast
stressipalle, mängisime ja kor
raldasime disko, lasime neil va
balt olla ja lõbutseda. Õpetasime
ka eesti rahvatantsu „Kaera-Jaa
ni“,“ jutustas Eliise meeleolukalt
Eesti õhtust. Loomulikult said
osalejad ülevaate meie laulu-ja
tantsupeo traditsioonist. Eriti
meeldiv oli meie noortel näha,
kuidas kohalikud innukalt kuula
sid ning tahtsid uusi asju õppida.
Laagriline Joosep Kull tõi välja,
et tegemist oli küll kunstilaagri
ga, ent siiski oli ka piisavalt vaba
aega. „Ei olnud ainult töö, vaid
sai ka mõnusalt aega sisustada.
Muidugi võinuks sealsed noored
rohkem inglise keelt rääkida,“
jutustas Joosep reisielamustest.
Keelebarjääri tõid ka teised osa
lejad välja, ent samas tõdeti, et
laager ongi keele õppimiseks
ning kui Rumeenia noored hätta
jäid, võtsid nad Google tõlkera
kenduse lahti. Noorsootöötaja
Ireene Roman rääkis, et meie
noored olid väga tublid. Näiteks
ettekande tegid nemad ainsana
ise ja inglise keeles. Teiste riikide
noored usaldasid selle ülesande
oma juhendajatele.
Laagris osalenud noored ja
noorsootöötajad tõid välja, et
Rumeenia inimesed on soojad ja
avatud. „Tundus, et me meeldisi
me neile,“ täheldas Joosep Kull.
Laagriline Nora Isakar lausus,

et silma jäi inimeste suhtumine.
„Kui Eestis keegi nutab, siis ei ki
puta ligi minema, lohutama ning
uurima, mis viga on. Seal tuldi
kohe lohutama,“ lausus ta. „Ja
anti isegi kommi,“ lisas Joosep
naerdes. Noored saabusid laag
rist mõnusate elamustega. Eliise
tunnistas, et viimane õhtu tõi
isegi pisarad silma. „Ühteaegu
oli nii lõbus kui kurb,“ sõnas ta.
Tegemist on nelja-aastase
projektiga ning Jõgeva kunsti
lembesed noored on Rumeenias
se oodatud ka kahel järgmisel
suvel. Möödunud aastal osale
sid laagris Jõgeva kunstikooli
viis õpilast ja kaks õpetajat. Te
gevused, majutus, toitlustus ja
kohapealne transport oli kaetud
Euroopa Liidu projekti rahadest.
Osaleja katta olid edasi-tagasi
lennupiletid. Juhendajatena olid
kaasas Jõgeva Valla Noortekes
kuse noorsootöötajad Ireene Ro
man, Jane-Ly Reidolf ja Anette
Kuuse.
Reisimuljete jätkuks tutvusta
sid Jõgeva Valla Noortekeskuse
töötajad rahvusvahelise noor
tevahetuse võimalusi. Jõgeva
Valla Noortekeskuse juhataja
Riin Juurma rääkis, et plaanis
on kirjutada noortevahetuspro
jekt, mis annaks meie noortele
võimaluse minna välismaale või
kutsuda hoopis keegi Eestisse
külla. Selleks uuriti kohal viibi
nud noortelt, kes soovib projek
tis kaasa lüüa ning mida võiks
välismaal lähemalt uurida ja
õppida. Meie noorsootöötajad
osalevad novembris Portugalis
toimuval Erasmus+ programmi
partnerite kogunemisel. Selleks
ajaks selgitatakse välja, millised
on noorte soovid ja ootused ning
minnakse kindla eesmärgiga lei
da noortevahetusprojektiks sa
made soovidega koostööpartner.
Noortevahetusprojektis saavad
osaleda noored vanuses 13–26
eluaastat. Rohkem infot saavad
huvilised küsida noortekeskus
test. Projekt on plaanis ellu viia
järgmise aasta suvel. Sügisel
ja enne jõule tuleb veel kõvasti
vaeva näha, et idee kirja saaks.
Riin Juurma lisas, et neil on ole
mas Erasmus+ nõuandja, kes
oskab jagada häid nippe rahvus
vahelise projekti kirjutamisel.
Praegu kutsutakse kõiki noori,
kel huvi, kaasa lööma. Esimese
käiguna võetakse ette osalemine
“Ideepahvak – noorelt maailma
muutjaks” üritusel, kus on koos
noored üle Eesti, et üheskoos
maailma paremaks muutvaid
projektiideid välja töötada. Nii
saab juba esimesed noortevahe
tusprojekti ajurünnaku mõtted
kirja panna.
JVT

Reisihuvilised noored kuulasid Palamuse noortekeskuses
huviga Rumeenia kunstiteemalise laagri muljeid.
FOTO: MARGE TASUR
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Kooliaasta alguse
aktused Jõgeva vallas

Maaeluministeerium väärtustas
Sadala Külade Seltsi panustamist

01.09 kell 9 C. R. Jakobsoni nim Torma põ
hikooli õppeaasta avaaktus Torma rahvamajas.
01.09 kell 10 Siimusti lasteaed-algkooli õp
peaasta avaaktus.
01.09 Jõgeva põhikooli avaaktus ning uue koolimaja
avamine (Rohu 10).
1. klasside aktus aulas kell 9.30; 2.–9. klasside klassi
juhatajatund kell 10.15. Kell 11 ühine pidulik hetk koos
koolimaja avamisega.
02.09 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi uue õppe
aasta algus. Kell 8.15 klassijuhataja tund 2.–12. klassile.
Kell 9.00 aktus. Aktusele järgneb 1. klassi klassijuhataja
tund. Koolibussid lähevad kell 10.30.
02.09 kell 9 Vaimastvere kooli õppeaasta alguse aktus.
02.09 kell 9 Laiuse Jaan Poska põhikooli õppeaasta
algus. Kell 9.30 lippude heiskamine, kell 9.40 õppeaasta
avarongkäik, kell 10.15 esimese koolipäeva avaaktus.
02.09 kell 10 Kiigemetsa kooli avaaktus.
02.09 kell 10 Sadala kooli õppeaasta alguse aktus
02.09 kell 10 Kuremaa lasteaed-algkooli kooliaasta
avaaktus. Aktusele järgneb klassijuhatajatund.

Juuli lõpus Põlvamaal toimunud
Eesti Külade XIII maapäeval päl
vis tiitli Jõgevamaa Aasta Küla
2019 Sadala külade piirkond.
Eesti Aasta küla nominendina
pälvisid nad ka eriauhinna Ma
aeluministeeriumilt.
Minister
Mart Järvik tunnustas Sadala
külade piirkonda innovaatilise
ja haarava tegevuse eest. Lisaks
tänukirjale sai Sadala rahvas
ministrilt käsitsi maalitud ke
raamilise
maiustustevaagna.
Aasta küla hindamiskomisjoni
esimees, Riigikogu spiiker Henn
Põlluaas autasustas nominente
omalt poolt tänukirja ja Janne
Põlluaasa looduspildiga. Sadala
külaedendajate meeli liigutas
ka komisjoni poolt kingituseks
saadud Ave Nahkuri puitmaal,
millele on kirjutatud „Sadalas
hinnatakse rahvakultuuri“.
Sadala Külade Seltsi juhatuse
esinaine Pille Tutt ütles: „Mit
mekülgse tunnustuse teenisime
välja meie rahvamaja õuele raja
tud kõlakoja, lipuväljaku, tuleal
tari ning muruplatsiga. Usun, et
esindasime igati väärikalt oma
seltsi, külade piirkonda, valda ja
maakonda. Suur tänu kõikidele
toetajatele ja kaasaelajatele.”
Jõgevamaa delegatsioon XIII
Maapäeval oli 13-liikmeline. Sa
dala Külade Seltsi juhatust esin

dasid Vilja-Mari Luhalaid, Marje
Kütt, Ludmilla Ofart ja Pille Tutt.
Seltsi liikmed kandsid rahvus
like ornamentidega tuunikaid,
mis olid selleks sündmuseks soe
tatud.
Maapäeva ajal korraldati ka
tutvumiskäike. Jõgevamaa küla
elu edendajad olid oodatud Ros
ma, Uibujõe ja Lutsu külla.
Rosmal käidi Johannese Koo
lis ja lasteaias, mis on 1989.
aastal kodanikualgatusena raja
tud üldhariduskool ja lasteaed.
Väärib märkimist, et Põlva külje
all asuv Rosma on Eesti hariduse
suurkuju Johannes Käisi sünni
paik. Uibukülas tutvuti Loovus
aidaga ja juhtimiskoolitaja Ind
rek Maripuuga, kes andis üle
vaate koolituste korraldamisest
ning koostöö ja ühistegevuse ra
kendamisest küla arendamisel.
Lutsu külas, mis tunnistati kuus
aastat tagasi Põlvamaa aasta
külaks, kohtuti MTÜ Lutsulased
eestvedaja Janno Rüütlega, kes
on nii Lutsu teatri produtsent
kui ka Lutsu külavanem. Rüütle
tutvustas Lutsu küla ajalugu ja
külarahva koostegemisi, sealhul
gas suviste lavastuste loomist.
Üht Lutsu teatri suvelavastust,
võrukeelset komöödiat „Viimse
pääva läüge“ (autor Olavi Ruit
lane, lavastaja Merle Jääger),

Sadala Külade Seltsi liikmed ühispildi ootuses. FOTO: ERAKOGU
õnnestus meie külaeluedendaja
tel ka oma silmaga näha. Selleks
asuti Põlvamaa poole teele juba
Maapäeva eelõhtul.
„Tegusate ja külaelu toeta
vate ettevõtjatega ning külai
nimestega kohtuda oli huvitav
ja silmaringi avardav,“ rääki
sid Vilja-Mari Luhalaid ja Pille
Tutt. „Maapäeval osalesime ka
teemakodades, mille raames
täiendati Maapäeva manifesti
teksti ning lepiti kokku ühiseid
tegevussuundi, mida kogukon
nad saavad koos omavalitsuste
ga Maapäeva järgselt ellu viia.

Maapäeva manifest anti üle Va
bariigi Valitsusele,” lisas Sadala
kandi külaelu üks eestvedajaid
Marje Kütt.
Sügise alguses plaanib Sadala
Külade Selts uue hooaja tegevu
si, arutatakse ka koolituste ja õp
pereiside korraldamist. Õppereis
võib aktiivse külarahva viia täna
vu Eesti aasta külaks nimetatud
Lüübnitsasse Setomaal.
JAAN LUKAS

Kuidas Contra poebussiga Tormas käis
Kui kevadel eakate seltsingu Tor
ma Hõbedane pealiku Lainega
arutasime, keda võiks külla kut
suda, lõi tal järsku silm särama:
kutsume Contra! Teada-tuntud
inimene üle Eesti, nähtud tele
kast ja kuuldud esinemas Võtik
vere raamatukülas. Õnneks oligi
Contral ehk kodanikunimega
Margus Konnulal augustikuu
teine päev veel vaba ja nii ta
sel päeval Tormasse saabuski
– marsruudil Jõgeva–Kuremaa–
Palamuse–Voore–Torma kulge
va poebussiga Meie poe juurde.
Sealt liikusime edasi Torma raa
matukokku, kus ta sai reisiväsi
musest puhata.
Kohtumine lugejatega toimus
aga memme-taadi villas, mis on
Torma Hõbedase rahva tavapä
rane kokkusaamiskoht. Kuna
tühi kott püsti ei seisa, pandi kir
janikuhärra kõigepealt laua taha
keha kinnitama. Hilisemas vest
luses selgus nii mõndagi huvita
vat. Contra jõuab tegeleda peale
luuletamise veel paljude asjade
ga: jookseb maratone, tõlgib läti
keelde ja keelest, tegeleb kodu
kandi asjadega ehk kogukonna

arendamisega Urvastes.
Lisaks selgus tema huvi ma
temaatika, lotomängu ja paljude
teiste asjade vastu, mis tundub,
on pidevas arengus. Contra on
kasvatanud lambaid ja saanud
oma postimeheametis koertelt
pureda. Võrumaa-ainelises tele
seriaalis „Tagamõtsa“ osaledes
põgenes ta koerte eest redeli
otsa.
Praegu on Contra Eesti Va
bariigi poolt kirjanikupalgale
võetud, eks see ole tunnustus
ka eelneva töö eest. Tormas oli
ta viimati käinud kümme aas
tat tagasi ja sel puhul kirjutas
Contra Torma-teemalise luule
tuse, mille ta nüüd ette kandis.
Ootame järge! Veel selgus, et
Urvaste luuletaja armastab väga
sõnamänge ja kalambuure, sa
muti erinevaid naljakaid olukor
di, mis teksti ühest keelest teise
tõlkides võib ette tulla. Räägib
ta endiselt võru keeles, millest
kohtumise lõpus hakkasime juba
üsna hästi aru saama. Kindlasti
jääb meelde Contra omapärane
luulelugemise viis ja lõbus olek.
Ka lauluviisi võttis ta üles.

Contra memme-taadi villas. FOTO: ERAKOGU
Contra oli seljakotiga kaasa
võtnud värskelt ilmunud luu
lekogu „Legoist“ eksemplare ja
ka varasemaid kogusid, mida
sai endale soetada. Aeg möödus
vestlusringis kiirelt: viimased
kallistused ja käepigistused ja
naerusuine Võrumaa poeet saa

deti koduteele, seekord mitte
poebussiga, vaid otse kommerts
liiniga Tartusse.
NELE TÕNISSOO

Kaarepere eakate seltsing Härmalõng käis Lõuna-Eestis
Kaarepere eakad on tegutsenud
ühiselt juba 20 aastat. Igal aastal
oleme teinud ka ekskursiooni.
Kahel korral on käidud Lätis, aga
enamasti oleme sõitnud ringi
Eestimaal. Tänavu juuli alguses
käisime Lõuna-Eestis.
Mõnistes külastasime Eesti
vanimat vabaõhumuuseumi, kus

Palamuse
Laulustuudio
tänab kõiki lapsevanemaid
oma laste usaldamise eest
meie
muusikalaagrisse.
Täname Öölaulu publikut

eksponeeritakse Lõuna-Eestile
tüüpilist talukompleksi. Huvi
pakkus ka külastuskeskus Vast
se-Roosas, kus toimusid filmi
„Tõde ja õigus“ võtted.
Edasi viis meid tee Alaveski
loomaparki, kus elab ligikaudu
90 eri liiki looma. Külastasime
ka Tsooru potivabrikut ja San

gaste rukkimaja. Viimases ootas
meid kena lõunasöök. Rukki
majast sai kaasa osta ka käsitsi
valmistatud karaskit. Huvitav
oli Sangaste lossi külastus, see
on ju rukkikrahv Bergi kunagine
eluase. Tagasiteel sõitsime läbi
suusapealinnast Otepäält, kus
soovijad said käia Tehvandi suu

toetamast ja kaasa elamast.
Täname Palamuse Noorte
keskust, Palamuse Kultuuri,
Eesti Kultuurkapitali, Jõge
va valda, Malle Kaske ja eri

line tänu meie toitlustajale
koduköök Lible Juures.
Kõige suurem tänu läheb
meie lastele ja noortele ja
nende sõpradele, kes kaasas

sahüppetorni vaateplatvormil.
Sellised väljasõidud laienda
vad eakate silmaringi. Oleme
tänulikud Jõgeva vallavalitsuse
le, Aivar Kokale ja Palamuse Kul
tuurile, kes meie sõitu toetasid.
MARE OKAPUU

olid! Kohtume Suurel Paun
vere laadal!
Palamuse Laulustuudio
juhendajad
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Sündmused Jõgeva vallas
02.09 kell 17.30 „Vallavanem käib Torma ja Kungla kandis kü
last külla“. Vaiatu, Koimula, Tõikvere, Sätsuvere, Rääbise, Torma
aleviku, Oti, Lilastvere, Näduvere, Rassiku, Tealama, Vanamõisa,
Liikatku, Kõnnu ja Võidivere elanike rahvakoosolek Torma rah
vamajas.
10.09 kell 14 Jõgeva riigimaja saalis Kohaliku omaalgatuse prog
rammi (KOP) infopäev taotlejatele. Tutvustatakse toetuse taotle
mise tingimusi ja taotlusvormide täitmist. Rohkem infot: www.
jaek.ee/sygisvoor-2019.
28.09 Maal elamise päev Jõgeva vallas. Kell 11 ja 14 ringkäigud
Kuremaal ja Palamusel.
LAADAD
21.09 kell 10 XXII Suur Paunvere väljanäitus ja laat Palamusel.
Esinevad Anne Veski ja Lõõtsavägilased. Pääse: 3 eurot.
KOOLID, LASTEAIAD
01.09 kell 9 C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli õppeaasta
avaaktus Torma rahvamajas
01.09 kell 10 Siimusti lasteaed-algkooli õppeaasta avaaktus
01.09 kell 11 Jõgeva põhikooli avaaktus ning uue koolimaja ava
mine
02.09 kell 9 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi uue õppeaasta
algus
02.09 kell 9 Vaimastvere kooli õppeaasta alguse aktus
02.09 kell 9 Laiuse Jaan Poska põhikooli õppeaasta algus
02.09 kell 10 Kiigemetsa kooli avaaktus
02.09 kell 10 Sadala kooli õppeaasta alguse aktus
02.09 kell 10 Kuremaa lasteaed-algkooli kooliaasta avaaktus
02.09 kell 15 Jõgeva kunstikooli uue õppeaasta avamine
03.09 kell 14 Jõgeva muusikakooli põhiõppe eelklassi aktus ja
kell 16 I–VII klassi aktus
NOORED
31.08 kella 20–22.30 traditsiooniline koolialguspidu „Tere, kool
2019!“ Jõgeva kultuurikeskuse välilaval (halva ilma korral kul
tuurikeskuses). Avatakse Jõgeva JJ-Street uus hooaeg. Muusikat
valivad DJ Simon Jay (Ring FM) ja DJ Imre Mihhailov. Noored
viib kell 22.45 koju tasuta buss liinidel: Jõgeva-Vaimastvere-Sa
dala-Torma ja Jõgeva-Laiuse-Kuremaa-Palamuse-Kaarepere.
Sündmus on tasuta!
01.06–07.09 lugemisvõistlus „Siimusti suvemari 2019». Huvili
sed saavad lugemispassi Siimusti raamatukogust.
SPORT
01.09 kell 17 jalgpallikohtumine FC Jõgeva Wolves – Jõgeva SK
Noorus Jõgeva linna staadionil
07.09 kell 10 võrrivõistluse karikasarja Punnvõrr 2019 Grande
Finale hooaja finaalvõistlus Vaimastveres. FB: Punnvõrr 2019
Grande Finale
22.09 III Vooremaa poolmaraton

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Loore Liis Leego
Melani Soonsein
Saara Jürma
Saara Metting
Trevon Mägi
Gert Mägi
Robin Paavel
Marilee Metsmees
Emilia-Lii Kruus
Marten Tamm
Lisann Kalvik
Maria Eessaar
Anni-Mirell Miku
Ariana Kohala
Lenna Epro
Markus Pung
Rafael Kivi

07.06.2019
25.06.2019
15.07.2019
14.07.2019
19.07.2019
19.07.2019
27.07.2019
27.07.2019
30.07.2019
01.08.2019
04.08.2019
05.08.2019
06.08.2019
07.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
13.08.2019

Vajame Jõgeva linnas vanemale naisele hooldajat-koduabilist
(ei ole voodihaige). Kasuks tuleb, kui oled töötanud või töötad
hooldajana ja soovid väärilist tasu tehtud töö eest.
Huvi korral palun helista telefonile 508 3019, Kaja.

• Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva
linna lähedal. 2 ha maad, puurkaev ja tööstusvool. Hind
kokkuleppel. Tel 5817 2199.
• Ostan maja või I korruse korteri (3 või 4 tuba) Jõgeva
linna otse omanikult. Võib pakkuda ka maja, majaosa või I
korruse korterit Tartu linna. Tel 553 9557.

Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev
12. septembril 2019 kell 11.00 Jõgeva haigla saalis (Jõgeva, Piiri 2)
Päevakord:
1. Jõgeva jalakabineti tööst – Tiina Kask
2. Ajaleht Vooremaa 70 – Vooremaa peatoimetaja Tiit Lääne
3. Teise poolaasta üritused
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi juhatus

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad augustikuu juubilare!
Aini Pappel
Irja Plaat
Helle Priiman
Marje Tooming
Veera Maksimova
Nadežda Sumberg
Juta Pukk
Jüri Välk
Aili Labe
Peeter Võssokov
Aino Tooming
Evi Ets
Leonhard Raun
Alvine Poljakova
Paul Orav

75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85

Ivar Tiik
Vaike Joost
Maie Mitt
Loide Saar
Arno Palumaa
Milvi Zelinski
Herta Vunk
Laine Raudsepp
Heino Koit
Aleksander Kivi
Elsi Kurrik
Loona Järv
Õie Sei
Helmi Nahkur

85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
95
95
95

Registraator-assistent perearstikeskusesse
Põltsamaa linn, Lossi tn. 49

Töö kirjeldus
Seoses uue asutuse tööle hakkamisega otsib Põltsamaa Perearstikeskus
oma sõbralikku kollektiivi registraator-assistenti.
Nõudmised kandidaadile
• Meditsiiniline haridus
• Arvutikasutamise oskus
• Eeldame head suhtlemisoskust, kannatlikkust, rahulikku ja kindlameelset käitumist, head pingetaluvust, probleemide lahendamise oskust
• Kiire kohanemis- ja reageerimisvõime
• Ausus, täpsus, korrektsus ja lojaalsus
Tööülesanded
• Patsientide registreerimine vastuvõtule
• Patsientide nõustamine telefoni teel erinevate terviseprobleemide korral
• Dokumendihaldus
Ettevõte pakub
• huvitavat ja stabiilset tööd arenevas Perearstikeskuses
• osaline tööaeg koormus 0,5
• brutotöötasu 626 €
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel
Soovid liituda meeskonnaga?
Saada kandideerimiseks CV e-postiaadressile inge.rosenberg@mail.ee

In Memoriam:

Maija-Liisa Ståhl
19.01.1943–18.07.2019

NÄITUSED
05.09–02.10 akvarelligalerii Kala esitleb: akvarellinäitus „Koos
ja omaette“ Jõgeva linnaraamatukogus (Rohu 10)
02.09–27.09 Lia Peetsi käsitsi maalitud siidsallide näitus „Minu
astumiskivid (My stepping stones)“ Jõgeva kultuurikeskuses
14.05–30.09 Poola Vabariigi suursaatkond koostöös kirjastusega
Dwie Siostry ja Varrak ning Eesti Mesinike Liiduga esitleb Laiuse
raamatukogus näitust „Lennake mesipuu poole!“. Näituse loomi
se inspiratsiooniks oli Juhan Liivi luuletus „Ta lendab mesipuu
poole“.
15. septembrini Jõgeva kunstikooli 2018./2019. õppeaasta õpi
lastööde näitus spordihoone Virtus fuajees

Meenutame Maija-Liisa Ståhli ja
tema abikaasa Ilpo Toivoneni pikaaegset ja suurt tööd Jõgeva koguduse toetamisel alates 2000. aastast.
Nad on aidanud lastekodusid ja
hoolekandeasutusi üle Eesti. Jõgeva
piirkonnas hooldekodu „Elukaar“,
Kiigemetsa kooli, lastekodu „Metsatareke“ jpt.
Maija-Liisa on pälvinud pikaajaliste teenete eest kiriku heaks EELK aukirja aastal 2018, mille isiklikult Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus nelipühal vastu võttis ja on saanud EELK koostöömedali.
Maija-Liisat ja Ilpot on tunnustatud ja tänatud Jõgeva maavanema ja
Jõgeva linna poolt tänu- ja aukirjadega. Maija-Liisa oli esitatud „Eestimaa
uhkuse“ nominendiks.
Tema algatusel ja eestvedamisel on iga aasta kolmandal advendipühapäeval jagatud kirikulistele traditsioonilist soome rahvuslikku toitu (riisipuder
kisselliga) ja väikseid rahalisi kingitusi. Renko koguduse poolse suure toetuse korraldajaks oli enamasti Maija-Liisa.
Tihedad vastastikused suhted on toiminud aastaid. Vastastikku on käidud osalemas kiriklikel üritustel ja tähtpäevadel.
Ärasaatmistalitus ja muldasängitamine Renko kalmistul toimus 17. augustil Soomes.
Mälestustalitusel osales EELK Jõgeva koguduse esindus.
Meenutame tänumeeles Maija-Liisat ja mõne aasta eest meie hulgast lahkunud Ilpot, suure südamega kaasteelisi.
EELK Jõgeva kogudus

VARIA
07.09 kell 11–13 kartulivõtt Jõgeva kesklinnas
12.09 kell 11 Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev Jõgeva
haigla saalis (Jõgeva, Piiri 2)
KOGUDUSED
Alates augustist on EELK Laiuse Püha Jüri koguduse teenistused
pühapäeviti algusega kell 11.00.
1., 8., 15., 22., 29.09 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
08.09 kell 12 kirikukontsert pärast jumalateenistust. Esineb Er
vin Lillepea kontserdiga „Usk, lootus, armastus“. Sissepääs vaba,
annetused kogudusetöö heaks.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Jõgeva Valla Teataja väljaandja:
Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
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Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 12. septembril.

LIIDIA KOLBERG
ENN KURG
HANDO GUSKE
SILVI-VILHELMINE RAUDSEP
AUGUST PÄRN
LINDA PEDOSAR
ENN PENSA
SILVIA TEHVO
PEEDO PUUSTA
ARNE VARIK
LEO KULL

08.07.1925–19.07.2019
25.10.1961–25.07.2019
21.08.1970–26.07.2019
13.10.1927–03.08.2019
11.08.1936–03.08.2019
06.12.1946–04.08.2019
25.08.1942–04.08.2019
05.12.1931–06.08.2019
11.01.1941–10.08.2019
18.04.1954–10.08.2019
06.03.1943–16.08.2019

