JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Nr 13 (38), 1. august 2019

Jõgeval ja Kuremaal saab
kuulata väntorelimuusikat

Maleva esimesel päeva jõudsid uude raamatukokku kõik vana hoone lugemissaali trükised. FOTO: MARGE TASUR

Jõgeva valla malevlased kolisid raamatukogu
ning tegid heakorratöid
Jõgeva valla malevas sai tänavu
kolmes rühmas tööd 36 noort.
Kaks malevarühma olid abiks
Jõgeva linnaraamatukogu kolimisel uude majja ning üks rühm
tegi AS Valmeco õuealal heakorratöid.
Esimesel malevanädalal 22.–
26. juulini oli tööl kaks rühma:
Valmeco 10 noorega ning Jõgeva linnaraamatukogu I rühm 14
malevlasega. 29. juulist 2. augustini töötab Jõgeva linnaraamatukogu II rühm 12 noorega.
Igal rühmal on kaks rühmajuhti. Valmecos olid malevlastele
abiks Jõgeva linna noorsootöötaja Marju Saviauk ja aktiivne
noor Martin Kalm. Raamatukogu I rühma toetasid Jõgeva
aleviku noorsootöötaja Kaisa
Sikora ning Torma ja Sadala
noorsootööaja Jane-Ly Reidolf.
Raamatukogu II rühm toimetas
aga Palamuse noorsootöötajate
Teele Laanese ja Merilin Toome
hoolsa pilgu all. Kaisa Sikora
sõnul olid noored tema rühmas
nii tublid ja hakkajad, et suurt
suunamist nad ei vajanud. Jane-Ly Reidolf kiitis rühma head
klappi. Marju Saviauk lisas, et
noortes oli nii töötahet, kui -lus
ti ning oma tööülesannetesse
suhtuti kohusetundlikult.
AS Valmeco on juba teist aastat Jõgeva vallavalitsuse heaks
koostööpartneriks.
Nooredki
kinnitavad, et Raul Taul on hea
ülemus ning rõõm on tema juures töötada. Valmeco rühmas
töötanud Lotta Lisell (14) ajas
naeruga koristushoos pöidla
püsti. „Valmecos on superäge

ülemus, ta teeb nalja ning pakub
pärast tööd lahedaid tegevusi,“
rääkis neiu. Näiteks käis terve
rühm Vudila mängumaal. Lotta
Lisell töötas ka mullu Valemcos
ning toonane hea kogemus
meelitas tänavugi malevasse.
Juba kandideerides oli tüdruku
kindel soov just Valmeco rühma
saada. „Töö on mõnus ja vaheldusrikas. Kahju, et malev kestab
ainult nädala,“ rääkis ta. Lottal
kindlat plaani teenitud rahaga
ei ole, ent see on abiks kooliriiete ja -tarvete ostmisel. Tüdruk
julgustab teisigi eakaaslaseid
malevasse tulema. „Siin saab
häid töökogemusi, teenib taskuraha ning leiab uusi sõpru,“
lausus ta.
Raamatukogu rühmade tööandjaks oli Jõgeva vallavalitsus. Jõgeva linnaraamatukogu
direktor Meeri Remmelg kiitis
tublisid noori ja nende rühmajuhte hea töö eest ning Jõgeva
vallavalitsuse noorsootöö pea
spetsilisti Kaire Sakjast maleva
organiseerimise eest. Raamatukogutöötajatele olid juba varasematest aastatest hakkajad malevlased silma jäänud. Nii oligi
plaan kolimisse malevanoored
kaasata. Noortel on võimalus
raha teenida ning raamatukogul palju abikäsi, et kõik trükised uude majja toimetada. Pole
ka imestada, sest uude koju on
tarvis kolida 47 697 eksemplari
raamatuid ning 49 099 ajalehte, -kirja. Raamatukastide ning
mööbli vedamisel oli raamatukogule abiks Fastway Move
OÜ. Ettevõtte töötajatele jagus

raamatukogu direktoril ainult
kiidusõnu. Kaire Sakjas märkis,
et raamatukogu andis juba aasta alguses märku, et vajavad sel
aastal maleva abi uude hoonesse kolimisel ja nii sai see töökoht
ka maleva plaanidesse võetud.
Raamatukogu I rühmas askeldanud Getter (14) tuli malevasse kindla plaaniga raha teenida.
„Lähen noortevolikoguga Soome ja sinna on ikka taskuraha
vaja,“ sõnas ta. Lisaks teenimisele peab tüdruk oluliseks uute kogemuste saamist, õppimist ning
sõprade leidmist. Getter osales
ka eelmisel aastal malevas ning
jälgis tänavugi aegsasti reklaami, et olla esimeste kandideerijate seas. Neiu sõnul on raamatukogu kolimine huvitav töö
ning näppu jääb igasugu põnevat kirjandust, mida pole varem
riiulitel märganudki. Igatahes
oli juba esimeste tööpäevadega
lugemist ootavate raamatute nimekiri pikk. Karl-Eerikule (13)
oli see esimene malevasuvi. „Otsustasin õe soovitusel tulla ja
olen väga rahul. Malev on lahe,
saab koos sõpradega tööd teha
ning taskuraha teenida,“ teatas
poiss. Ta tõi välja, et malev annab hea võimaluse suvevaheaeg
kasulikult sisustada ning saada
väärt kogemusi.
Kaisa-Triine (15) komplekteeris uues raamatukogus ajakirju. Temagi oli malevas esimest korda ning sellest meeldivalt üllatunud. „Töö on tore ja
pole üldse igav,“ tunnistas ta.
Kaisa Triine märkis, et esialgu
ei pruugi malevatöö kuulutuse

peale nii kutsuv olla, aga kui
kohale tulla ja tööle asuda, on
see põnev kogemus. Noortele
pakkusid avastamisrõõmu arhiivitrükised. Nii mõnelgi oli ohooefekt, kui kätte juhtus enam kui
pool sajandit vana leht või ajakiri. Naljatamisi lisas Kaisa-Triine,
et Eesti seltskonnaelu põletavamad uudised on ka teada, sest
Kroonikaid pakkides said kõik
esikaaned põhjalikult uuritud.
Kõikide rühmade rühmajuhtide töötasu, töökindad, turvavestid ja lõunasöök oli Jõgeva
vallavalitsuse poolt. Jõgeva
vallavalitsuse noorsootöö pea
spetsialist Kaire Sakjas rääkis,
et eelnevatel aastatel on Jõgeva
vald osalenud Eesti Noorsootöö
Keskuse korraldatud „Noorte
Töösuvi“ hankes ja saanud sealt
toetust maleva korraldamiseks.
Sel aastal seda võimalust ei olnud, sest toetust said taotleda
need omavalitsustel, kus pole
veel malevaid toimunud. „Jõgeva vallavalitsus leidis, et noortele esmase töökogemuse pakkumine on oluline ja malev toimub
valla rahalistest vahenditest,“
märkis Sakjas. Nii saavad noored vajaliku kogemuse, kuidas
tööle kandideerida ja mida tähendab tööl käimine. Malevlastega sõlmiti tööleping ning
maksti palka 3, 21 eurot tunnis.
Noore tööpäev kestis neli tundi
ja lõppes lõunasöögiga.

2. augustil saab Jõgeval ja Kuremaal kuulata erilist muusikat,
mida esitatakse erilistel pillidel
– väntorelitel. Tartus saavad
nimelt teoks väntorelite suvepäevad ja nende ajal teeb paljurahvuseline suvepäevaliste seltskond väljasõidu Jõgevamaale.
Väntorel on mehaaniline
muusikariist, mille ajalugu ulatub 18. sajandisse. Kui omal ajal
oli väntorelit mängiv rändmuusik või erusoldat Euroopa tänavapildis tavaline, siis praegu
kuulub see pill pigem harulduste
kategooriasse. Ent valmistatakse
neid selle ala friikide jaoks praegugi. Ka MTÜ Tartu Ratsakool
hankis endale mõned aastad
tagasi Saksamaal Raffini firmas
valmistatud väntoreli, et selle
abil oma väliüritusi ilmestada.
Möödunud aastal korraldati aga
sama MTÜ eestvedamisel Tartus
esimesed väntorelite suvepäevad. Samasugune sündmus on
toimumas nüüdki. Kohale on
oodata 17 väntorelimängijat
üheksast riigist, kõige kaugem
neist Mehhiko.
„Kui meie mullused suvepäevad olid Tartu-kesksed, siis
nüüd soovime oma välismaistele külalistele näidata suvise
Eestimaa ilu natuke laiemalt.
Et olen sündinud-kasvanud ja
koolis käinud Jõgeval, soovisin
külalised kõigepealt siia tuua,“
ütles suvepäevade peakorraldaja Ingrid Kalev MTÜ-st Tartu
Ratsakool.
Väntorelirahva visiit Jõgevamaale saab teoks 2. augustil.
Jõgeva kultuurikeskuse ees annavad nad kontserdi kell 18 ja
Kuremaa veski juures kell 20.
Veskisse jäävad külalised kauemaks, sest seal saab teoks ka
suvepäevade esimese päeva nn
klubiõhtu, kus väntorelimängijad omavahel tutvuvad ja suhtlevad ning üksteise pille uudistavad.
„Ka kontserte vaatama-kuulama tulijad saavad unikaalseid
pille lähemalt vaadata, ja kui
veab, siis isegi vändata proovida,“ ütles Ingrid Kalev ja lisas, et
iga väntorel on unikaalne, kaht
päris ühesugust pilli pole. Pillid
on erinevad juba kaalu poolest.
Kui Tartu Ratsakooli pill kaalub
veidi vähem, kui 15 kilo, siis

suuremad pillid 70–80 kilo. Ja
kui enamasti on tegemist juba
uuema aja pillidega, siis mõnd
siia saabuvat pilli võib õigusega uunikumiks pidada. Näiteks
Rootsist saabub siia üks 1879.
aastal valmistatud pill.
Inimene, kes väntorelit mängib, pole muusik klassikalises mõistes, sest väntorel vaid
taasesitab helikandjale salvestatud muusikat. Helikandjaks on
väntoreli puhul perforeeritud
paberlint või metalltihvtidega
puitrull, helitekitajateks aga viled, kellukesed, metallkeeled
või -lehed.
„Väntorelite maailm on tõesti
põnev maailm. Ja inimesed, kes
väntorelimuusikaga tegelevad,
on samuti toredad: keskmisest
rõõmsameelsemad ja avatumad,“ kinnitas Ingrid Kalev.
Eestis on tema andmetel praegu kolm väntorelit, üks lisandus
just mõned nädalad tagasi. Enamik Euroopa väntorelivaldajatest
elab aga siiski selle maailmajao
lõunapoolsemates riikides: Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias
ja mujal. Eesti on nende jaoks
enamasti veel avastamata kant.
Pole siis ime, et peaaegu kõik,
keda Tartu Ratsakool mullustele
suvepäevadele kutsus, soovivad
tänavugi tagasi tulla.
Väntoreliga reisimine pole
muidugi lihtne. Ingrid Kalev kasutab näiteks pilli reisi sihtkohta toimetamiseks logistikafirma
abi. Ohtu teekonna tagab orelile
spetsiaalne transpordikast.
„Kui väntorelirahvas kaugelt
kohale sõidab, siis oleks tore,
kui neid ikka vaatama-kuulama
ka tuldaks. Nii et ootame rohket
publikut nii Jõgevale kui ka Kuremaale,“ ütles Ingrid Kalev.
Loomulikult on Jõgeva publik
oodatud ka Tartu kontsertidele.
2. augustil kell 15.30 antakse
näiteks tervituskontsert Raekoja
platsil, 3. augustil astutakse kell
10 üles Küüni tänava pealaval,
kell 12 kaubamaja mänguväljakul (see kontsert on mõeldud
just lastele) ja kell 14 Jaani kirikus. 4. augustil saab väntoreleid kuulata kell 11 Tammelinna
kohvikute päeval ning kell 13
botaanikaaias toimuval festivali
lõppkontserdil.
JVT
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Ingrid Kalev MTÜ Tartu Ratsakooli väntoreliga
Tallinnas Harju tänaval. FOTO: ERAKOGU
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Jõgeva valla suuredu
Eestimaa suvemängudel
Kõik siin elus saab alguse kodust. Seda
fraasi oleme kõik ikka ja jälle kuulnud
lausutavat. Meie kasvatus sai alguse
vanematekodust ja meie laste kasvatus
seega meie (lastevanemate) kodust.
Aga kõik meid ümbritsev mõjutab
meie arenemist ja meie tahteomadusi ning soove. Kindlasti on veel tuhat
muud meie elu mõjutajat. Miks osa
inimestest muutuvad oma hoiakult
negatiivseteks? Miks nad on pühendunud teiste vigade otsimisele, ise midagi
vastu andmata? Ka meie vallas on neid
kahjuks palju ja see irisemine sotsiaalmeedias muudkui jätkub. Neist nutunaistest võiks veel aru saada, aga nutumeestest – palun tehke selle asemel
midagi kasulikku! Õnneks on meie
vallas hoopis rohkem neid inimesi,
kel on soov püstitada endale eesmärk,
soov saavutada eesmärgi täitmine ja
ka tahe midagi ära teha. Täna toome
eeskujusid meie sportlasperest.
12.–14. juulini toimusid Tartus ja
Elvas Eestimaa Suvemängud. Suvemängudel osales 15 maakonda, 50 valda ja 12 linna kokku üle 3500 osavõtjaga. Jõgeva vald oli esindatud enam
kui poolesaja sportlasega. Mainitud
mängud toimuvad iga nelja aasta järel
ja arvestust peetakse nii omavalitsuste
kui ka maakondade lõikes. Nii Jõgevamaad kui ka Jõgeva valda saatis edu.
Jõgeva vald saavutas suuremate valdade grupis austusväärse III koha. Kaks
esimest kohta saavutasid traditsiooniliselt Rae ja Tartu vald. Võib öelda, et
õnnestunud etteaste tegid neil võistlustel kõik meie vallast väljas olnud
võistkonnad. Kahjuks võrkpallivõistkondi ei õnnestunud juba teist aastat
järjest komplekteerida. Eks edasisel
vallapoolsete toetuste eraldamisel klubidele tuleb ka sellest lähtuda. Petanki
võistkond küll anti üles, ent võistlema
ei jõudnud nemadki. See-eest esinesid
teised võistkonnad hiilgavalt.
Kohustuslik spordiala oli kergejõustik. Treener Piret Koll suutis
võistlema panna nii noori, täiskasvanuid kui ka seeniore. Hillar Vaino sai
meesveteranide (MVI) klassis II koha
odaviskes, Kärtyn Kaljusalu neidude
800 m jooksus II koha, Minna Kuslap
naiste 800 m jooksus III koha ja Janmar Reiljan noormeeste 1500 m jooksus III koha. Kokkuvõttes saadud 16.
koht on igati tunnustamist väärt, sest
ega kergejõustiku kandepind ainult
ühe treeneriga just laialdane ei ole.
Oodatult parima tulemuse saavutasid meie mälumängurid. Suur tänu
kindla esikoha saavutanud võistkonna kaptenile Tiit Läänele, kes suutis
koostada võistkonna tituleeritud mälumänguritest. Võidu tõid meile Tiit
Lääne, Arko Olesk, Tiit Naarits, Jaak
Valdre ning Olev Auksmaa.
Kõige suurema üllatuse valmistasid
meie kettagolfimängijad, kes saavutasid II koha. See näitab, et võistkonna
kapten Kadi Pint on teinud head tööd
suhteliselt noore spordiala propagee-
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Jõgeva vallavolikogu võttis vastu ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arengukava

rimisel. Individuaalselt saavutasid
noorteklassi võistlejad Rome-Andro
Moora II ning Margus Rosin III koha.
Samuti suutsid III koha välja mängida
naistest Kadi Pint ja meestest Karli
Rihma.
Kõige tugevamad mehed elavad
meil Laiuse kandis, sest just sealt on
pärit võistlejad, kes tõid meile V koha
köieveos. Kapten Andres Metjer kutsus võistkonda Hardi Perki, Vallo Allingu, Aimar Allingu, Tõnis Metjeri,
Toomas Olgo ja Janek Alitsa. Tublilt
esinesid ka meie tennisistid, kes jäid
5.–8. kohta jagama. Võistkonna moodustasid Nelli Sepp (kapten), Kuldar
Lääne ja Tauri Treial.
Jalgrattakrossis suutis treener Kaido Kriit, olles ise ka võistluste korraldaja, välja panna tugeva 12-mehelise
võistkonna ja saavutada kokkuvõttes
10. koha. Janmar Reiljan võistles juba
teisel spordialal ning tuli parimana individuaalselt 7. kohale.
Alati oodatakse sellistel mängudel
võsitlema ka vallajuhte. Jõgeva valda
esindasid väärikalt volikogu esimees
Raivo Meitus ning abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Lisades siia väärikasse seltskonda
need sportlased, kes esindasid Jõgevamaad aladel, kus omavalitsuste arvestust ei peetud, saame kokku väga
tugeva spordivalla. Ratsutamise takistussõidus Jõgevamaale esikoha toonud
Jõgeva valla sportlased hiilgasid ka individuaalsete medalitega. Sangpommi
mitmevõistluses Jõgevamaale II koha
välja võidelnud võistkond koosnes
peaaegu täielikult Jõgeva valla sportlastest. Meeste korvpallis (V koht)
esindasid Jõgevamaad Torma korvpallurid, naistest (VII koht) Laiuse
korvpallurid. Orienteerumises esindas
valda üks tubli võistleja – Taivo Tali.
Jõgeva valla sportlased võitsid medaleid ka sumos.
Tänan Jõgeva valla võistkondade komplekteerijaid: valla sporditöö
peaspetsialisti Kaido Alevit ning Jõgeva spordikeskuse Virtus juhatajat
Priit Toru. Aitäh kõikidele osalejatele!
Nüüd on Jõgeva vald võitnud korra III
koha nii tali- (2018) kui ka suvemängudel.

Jõgeva vallavolikogu 26. juuni
istungil võeti vastu Jõgeva valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava, mis paneb paika
meie selle valdkonna arengusuunad aastateks 2019–2030.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt korraldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK) koostamist kohalik
omavalitsus ja selle kinnitab
volikogu. ÜVK koostatakse vähemalt 12 aastaks. Vähemalt
kord nelja aasta tagant vaadatakse see üle ja vajaduse korral
korrigeeritakse.
Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkinud suure Jõgeva valla
territooriumil kehtisid senini
Palamuse, Torma ja ühinemiseelse Jõgeva valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arengukava.
Jõgeva linnal selle valdkonna
arengudokumenti kehtestatud
polnud, Palamuse valla ÜVK
oleks vajanud aga vahetult enne
ühinemist ülevaatamist ja korrigeerimist, sest selle vastuvõtmisest oli neli aastat möödunud.
„See oli üks põhjus, miks
ÜVK vastuvõtmisega tuli kiirustada,“ selgitas Jõgeva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Taimi
Eesmäe ja lisas, et kindlasti oli
vaja ka seda, et arengukava hõlmaks juba tänavust aastat, sest
Palamuse piirkonna vee-ettevõtja, AS Emajõe Veevärk taotleb projektirahastust Luua küla
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks ning selle saamise üheks eelduseks on kehtiv

ARVO SAKJAS,
abivallavanem

Päevakorras oli:
1. Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022
muutmine.
2. Jõgeva valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise
kava 2019-2030.

15. juulist 15. novembrini 2019 on suletud tee ümberehituseks
Jõgeva linnas Kesk tänav lõigus Aia tänavast kuni Tähe tänava
ristmikuni.
Sõiduautod saavad kasutada kõrvalolevaid tänavaid ning
Selveri kõrval olevat Rohu tänava lõiku, mis tehakse selleks
ajaks kahesuunaliseks.
Sõidukid massiga üle 8 tonni suunatakse ümber Suure ja
Puiestee tänava kaudu.
Liivoja-Viadukti tee kasutamine on lubatud ainult kohalikele
elanikele.
Palun jälgige suunavaid liikluskorraldusmärke.
Lisainfo: teede peaspetsialist Kaiu Kasela, tel 776 6575,
e-post: kaiu.kasela@jogeva.ee

22.07.2019–12.08.2019 on soojatorustiku ehituseks
suletud Pargi tänav majade 1, 3, 5 esine.
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ÜVK.
Kui
Palamuse
piirkonna
vee-ettevõtjaks on, nagu öeldud, Emajõe Veevärk, siis valla
ülejäänud territooriumil pakub
vee- ja kanalisatsiooniteenust
OÜ Jõgeva Veevärk. ÜVK tagabki ühest küljest vee-ettevõtjatele
võimaluse oma arendustegevusteks Euroopa Liidu vahendeid
hankida, ent see annab ka raamistiku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele
ja elluviimisele, et parandada
elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.
ÜVK koostamisel on lähtutud
Eesti Vabariigi õigusaktidest,
planeerimisdokumentidest,
standarditest ning Euroopa Liidu direktiividest. Arvestatud on
ka Jõgeva vallavalitsuse ja kohalike vee-ettevõtjate, sealhulgas
2018. aastal veel vee-ettevõtjatena tegutsenud OÜ Torma
Soojus ja AS-i Kuremaa Enveko
seisukohtadega.
Kui Jõgeva valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise
kava koostas vallaga sõlmitud
lepingu alusel OÜ Keskkonnaprojekt, siis kaasatud olid
ka vallavalitsuse ametnikud ja
vee-ettevõtjate esindajad. ÜVK
koostamist koordineeris vallavalitsuse majandusosakond. Sõna
said sekka öelda ka vallakodanikud: ÜVK avalikustamise ajal
(tänavuse aasta 29. aprillist 12.
maini) korraldati avalikud arutelud Jõgeva linnas, Palamusel
ja Tormas. Osalejaid oli neil napilt. Samas võib öelda, et kõiki
vallakodanikke kõnealune do-

kument otseselt ei puudutagi:
ühisveevärk ja -kanalisatsioon
on ju vaid veidi enam kui neljandikus Jõgeva valla 97 asulast
ning hajaasustuspiirkondadesse
ei hakata neid ka tulevikus rajama.
Paberkandjal ÜVK-ga sai
tutvuda vallamajas ja teenuskeskustes, elektroonilisel kujul
oli see leitav valla kodulehelt.
Avalikustamise perioodil laekus
muudatusettepanekuid, millega
arvestamise või mittearvestamise asjus võtsid seisukoha Jõgeva
vallavalitsus ja vallavolikogu
majanduskomisjon. ÜVK on saanud kooskõlastuse Keskkonnaametilt ja Terviseametilt.
Vastavalt ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seadusele peab
ÜVK sisaldama ühisveevärgiga
kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarti, dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi ja paljut muud.
Tavakodanikku huvitab siiski
ilmselt enim see, milliseid investeeringuid valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi objektidesse
lähiajal tehakse. Tänavu on siis
lootust, et alustatakse Luua küla
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ja
laiendamist. Kui selleks projektiraha saadakse, tuleb Jõgeva
vallal lisada omaosalus. Teine
ettevõtmine – Viruverre ehitatava vineeritehase kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine ja Jõgeva linna omaga ühendamine
valla rahakotti aga ei puuduta,
sest sellega tegeleb ettevõtte
arendaja ise.

Tuleval aastal on kavas rajada Kantkülla uus puurkaev
ning renoveerida vee- ja kanalisatsioonitorustik. Praegu saavad 12 Kantküla majapidamist
vee OÜ Virumaa Viljad kaevust.
Vee- ja kanalisatsioonitorustik
on amortiseerunud, veekaod
suured ja biotiigid ummistunud.
Tänu sellele, et toonase Torma
valla eestvõttel koostati 2017.
aastal kõnealuseid töid hõlmav
projekt, ei tule alustada tühjalt
kohalt. Võimalike finantseerimisallikatena peetakse silmas
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus keskkonnaprogrammi,
Ühtekuuluvusfondi ning Jõgeva
vallavalitsuse ja vee-ettevõtete
vahendeid. 2021. aastal on vaja
ette võtta kanalisatsioonitorustiku renoveerimine ja reovee puhastisse suunamine Vaiatu külas, sest muidu ei saa vee-ettevõtja enam vee erikasutusluba.
„Investeeringute programmis
on välja toodud lühi- ja pikaajalised investeeringud. Objektide
ühte või teise jaotusse arvamisel
lähtuti objektide prioriteetsusest
keskkonnariskide seisukohalt,
võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide
seisundist ning kasust piirkonna
elanikele ja looduslikule seisundile,“ ütles keskkonnaspetsialist
Taimi Eesmäe. Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava
vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad on tema
sõnul määratud Jõgeva valla
eelarvestrateegias ja eelarves.
RIINA MÄGI

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 25. istung
toimus 26. juunil Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 22 volikogu
liiget. Puudusid Andrei Fedossovski, Enn Kivi, Enn Kurg, Väino Ling ja Hardi Perk.

3. Peremehetu ehitise arvele
võtmine Õuna külas.
4. Kinnisasja
omandamiseks
loa andmine.
5. Tehnorajatise üleandmine
korteriühistule Kaarepere 22
ja vallavarale isikliku kasutusõiguse seadmine.
6. Tehnorajatise üleandmine
korteriühistule
Kaarepere
24 ja isikliku kasutusõiguse
seadmine.
7. Paunvere Agro OÜ-le tehnorajatise üleandmine.

8. Loa andmine vallavara võõrandamiseks.
9. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
10. Noorte omaalgatusprojektide toetamine.
11. Jõgeva valla huvikoolide
õppetasu määruse täiendamine.
12. Jõgeva valla 2019. aasta teine lisaeelarve.
13. Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2018. majandusaasta aruande kinni-

tamine.
14. Volikogu esimehe puhkus.
15. Mitmesugust, informatsioonid.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei
spetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
8. juuli istungil
1. Kinnitati kaasava eelarve
hääletustulemused.
2. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
3. Anti Piip ja Tuut Mängumajad OÜ-le luba 23. juulil vabaõhuetenduse korraldamiseks Palamuse lauluväljakul.
4. Anti luba 2. augustil ja 6.
septembril kella 9–16 Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses laada korraldamiseks.
5. Lubati Jõgeva kesklinna pargis korraldada 13. juulil kartuli õitsemise tähistamiseks
avalik üritus.
6. Määrati
katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
7. Anti nõusolek aktsiaseltsile
Perevara Jõgeva alevikus temale kuuluva ehitise juurde
maa ostueesõigusega erastamiseks.
8. Kiideti heaks ja esitati voli-

kogule Jõgeva vallale kuuluva kinnistu koormamine
juurdepääsuõigusega.
9. Kooskõlastati
rajatavate
puurkaevude asukohad Lilastvere ja Näduvere külas
ning anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Viruverre.
10. Anti ehitusluba Tormas asuva lastepäevakodu ümber
ehituseks.
11. Anti Endla külas asuvale reoveepuhastile kasutusluba.
12. Tunnistati sõidukikaart kehtetuks ja väljastati uus.
13. Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluv
vara asukohtadega Aia 4,
Jõgeva linn, Luua 20-16,
Luua küla, Lao, Kudina küla
ja Veski, Kudina küla.
22. juuli istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.

2. Sõiduautode kasutusrendile võtmise hankel tunnistati
edukaks OÜ Pereauto pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
3. Suunati Jõgeva kunstikooli
ülelaekunud tulud eelarve tuludesse ja väljaminekutesse.
4. Tunnistati
ebatõenäoliselt
laekuv nõue lootusetuks.
5. Kinnitati Jõgeva valla 2019.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
6. Määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
7. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
8. Kooskõlastati
Vanamõisa
külla rajatava puurkaevu
asukoht.
9. Anti ehitusluba elamu püstitamiseks Palamuse alevikku,
lauda lammutamiseks Kärde
külas, ärihoone ümberehitamiseks Jõgeva linnas, sa-

demevee kanalisatsiooni rajamiseks Jõgeva linna Kesk
tänavale.
10. Anti kasutusluba Raadivere
külas asuvale reoveepuhastile.
11. Anti projekteerimistingimused puukuuri püstitamiseks
Estakaadi tänavale, üksikelamu püstitamiseks Vana-Jõgeva külla, kauplus-söökla
rekonstrueerimiseks Sadala
alevikus.
12. Anti MTÜ-le Jõgevamaa Põllumeeste Liit luba küüslaugufestivali reklaami paigaldamiseks Aia ja Kesk tänava
ristmikule, Jõgeva linnas
Suur 32 hoonele ja Tallinna
mnt 1 piirdeaiale.
13. Kinnitati Sadala Kooli töötajate koosseis.
14. Tunnistati Kuremaa alevikus
asuv kaalumaja peremehetuks.
JVT
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Küüslaugufestivalil saab
kuulata tosinat kontserti
Jõgeva valla suvekeskuses Kuremaal peetakse 17. augustil traditsioonilist küüslaugufestivali.
Toreda kokkusattumusena võib
märkida, et kaheteistkümnenda
festivali
kultuuriprogrammist
leiab kaksteist kontserti.
Paljude jaoks tähendab küüslaugufestival eelkõige laata, kust
küüslaugu ja sibula talvevaru
saab soetada. Laadaplatsiks on,
nagu kahel varasemal aastalgi,
ruumikas rannaparkla. „Loodame, et kodumaistel küüslaugukasvatajatel on festivali ajaks
saak salves ja kuivatatud,“ ütles küüslaugufestivali direktor,
MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste
Liit tegevjuht Raul Soodla. Tema
sõnul püüavad festivali korraldajad hoida laadasõela tiheda
ning seista hea selle eest, et
ostja ikka eestimaist küüslauku
osta saaks ja otse tootjalt, mitte
vahendajalt. Laadale on oodatud ka kodumaise toidukauba ja
käsitöö pakkujad: üksnes küüslaugule spetsialiseerunud laat
oleks ju igavavõitu.
„Kui keegi veel küüslauku
müüma tahab tulla, võtku meiega kiiresti ühendust. Muu kauba
müüjate kauplemiskohad hakkavad otsa saama, aga küüslaugumüüjaid saaksime veel juurde
võtta,“ sõnas Raul Soodla.
Festivalialal saab vaadata
küüslaugusorte tutvustavat näitust, mille koostab Eesti tuntumaid küüslauguspetsialiste, Priit
Põldma Eesti Maaülikoolist. Ta
jagab ka küüslaugukasvatuse
alast nõu. Nagu ikka, valitakse
Eesti suurim küüslauk. Tiitlile
kandideeriv küüslauk tuleb kaasa võtta ja viia pealava kõrval
asuvasse telki.
Laat ja küüslaugunäitus on
siiski vaid üks osa küüslaugufestivalist. Kuremaale tulijaid
ootab sel päeval ka rikkalik
kultuuriprogramm, millest saab
osa kolmes paigas: pealaval,
rannalaval ja lastelaval. Esinejaid on seinast seina – auväärt
maestrost Voldemar Kuslapist
kuni ansamblini Sunlight. Muusikat saab kuulata ka suisa vee
peal, st Kuremaa järvel. Neljal
täistunnil on huvilistel nimelt
võimalus koos Inga ja Toomas
Lungega järvele minna. Innukas
kalastaja Inga näitab ja räägib,
kuidas kala püütakse, ning Toomas teeb muusikat.
Lastelaval on külas Heino
Seljamaa oma kohvriteatriga
ning Aleksei Turovski, kes vestab põnevaid loomajutte. Pealaval on päevajuhiks Arlet Palmiste, rannalaval teletäht Kristiina
Võsu ja lastelaval Kadri Käärde.
Kui möödunud aastal oli festivalil ka õhtune programm, siis
tänavu seda ei tehta, kuna Pala-

musel on samal õhtul Balti keti
30. aastapäevale pühendatud
öölaulupidu.
„Kui tahame tõsine festival
olla, mitte lihtsalt laat, siis peabki kultuuriprogramm rikkalik
olema. Kuna oleme määratlenud end koguperefestivalina, on
ka esinejad valitud nii, et igas
vanuses ja igasuguse maitsega inimesed enda jaoks midagi
leiaksid,“ ütles Raul Soodla.
Mõeldud on isegi tehnikahuviliste peale. Näha saab vanu
põllumajandusmasinaid Lembit Paali kollektsioonist, aga ka
rallikrossiautosid ja krosskarti.
Lastealal on tavapärase batuudi
asemel põhubatuut ning näomaalingute tegemise asemel
ehitatakse metsaonni ja lastakse
vibu. Kui ilm lubab, saab kopteriga huvilennul käia. Järvel
ootavad julgeid mootorilt käivitatav veeatraktsioon flyboard ja
veesuusad. See, et supelranda
saab festivali ajal ainult käepaelaga, ei tarvitse kõigile meeldida, aga loodetavasti kannatatakse see väike ebamugavus ära.
Jõgeva ja Kuremaa vahet sõidavad festivali ajal tellitud bussid. Nende väljumisajad pandi
paika rongide sõiduplaani jälgides. Tore uuendus on see, et laada esimesel tunnil, kella 9–10,
saab festivalialale sisse viie euroga, hiljem maksab pääse 10
eurot. „Esimese tunni odavama
pileti otsustasime kehtestada
eelkõige nende jaoks, kes tahavad kiiresti oma küüslauguvarud ja muu toidukraami ära
osta ja siis muude toimetuste
juurde minna. Aga samas kehtib ka hommikune odavam käepael festivali lõpuni,“ ütles Raul
Soodla.
Tema sõnul tegeleb küüslaugufestivali ettevalmistamisega
aastaringselt kolm inimest, festivali ajal tuleb neile appi poolsada vabatahtlikku. Festivali
korraldab MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liit koostöös Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskusega,
sündmust toetavad Jõgeva vallavalitsus,
Leader-programm,
AS-id A. Tammel, Scanola Baltic, Perevara jt. Kui algselt peeti küüslaugufestivali Jõgeval ja
seejärel mõned aastad Ülenurmel, siis nüüd ollakse kolmandat aastat Kuremaal.
„Kuremaa on üks ilusamaid
kohti Eestis ja küüslaugufestival
sobib sinna suurepäraselt. Meie
kandi suuremad tootjad panevad festivalile toetajana õla alla,
väiksemad saavad seal aga oma
toodangut pakkuda ja tõestada,
et oleme jätkuvalt tegus põllumajanduspiirkond,“ ütles Raul
Soodla.
JVT

Küüslaugufestivali direktor Raul Soodla on suur Kuremaa
patrioot ja usub, et see paik on küüslaugufestivali pidamiseks
parim. FOTO: RIINA MÄGI
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Talud võõrustasid
maaeluhuvilisi
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20. ja 21. juulil toimus viies üle-eestiline avatud talude päev. Jõgeva
vallas võõrustasid külastajaid Lillemäe talu Vaimastveres, Metsapiiga talu Vilinas, Loov Energia disaini- ja keraamikahoov Tormas ja
OÜ Marimarta Koimulas.

Lillemäe talu osales tänavu avatud talude päeval esimest korda.
Sealsed asukad, muheda väljanägemisega lihaveised, on püüdnud
paljude Piibe maanteel sõitjate pilke. Osa veiste karvast on valge ja
meenutab seljale asetatud laia valget vööd. Üks ägedamaid elamusi
oli ringsõit traktori loomaveo järelkärus karjamaale, kus sai lähemalt tutvuda gallovei tõugu veistega.
Kohvikutepäeval Kuremaal tegutsenud Sigalahedat restorani külastas ka Jõgeva vallavanem Aare Olgo. FOTO: ERAKOGU

Kuremaal tegutses kohvikutepäeval üheksa kohvikut

Metsapiiga talus sai kaasa elada perenaise Juula kolmevõistluse
esinemisele, külastada talli ning tutvuda lähemalt hobuste eluoluga. Metsapiiga talus tegeletakse ratsahobuste kasvatusega, pakutakse talliteenust ja korraldatakse lastelaagreid. Nemadki osalesid
avatud talude päeval esimest korda.

Loov Energia disaini- ja keraamikahoov pakkus võimalust käed
endal saviseks teha ning midagi meelepärast meisterdada. Kehakinnitust sai mõnusast kodusest kohvikust. Kes nädalavahetusel keraamikahoovi ei sattunud, võib külastada kodustuudiot suve jooksul
teisipäevast laupäevani. Seltskonnad ja grupid saavad soovi korral
ka töötoa eelnevalt kokku leppida.

Kuremaal on suvise ilusa ilmaga kõige „kuumem“ koht supelrand, ent 21. juulil pakkusid sellele tõhusat konkurentsi
kodukohvikud: Kuremaal peeti
traditsioonilist
kohvikutepäeva. Avatud oli üheksa kohvikut,
igas isemoodi menüü. Sööjaid ja
muidu uudistajaid jätkus kõigisse. Paljud võtsidki endale eesmärgiks kõik kohvikud läbi käia
ja igal pool midagi mekkida.
Mõnes kohvikus oli sellise sooviga inimeste peale ka
spetsiaalselt mõeldud. Näiteks
K.A.O. Cateringi suvekohvikust
võis soetada viiest minisuupistest koosneva komplekti, mis
andis võimaluse nautida üpris
avarat maitsete paletti, ent jättis kõhtu piisavalt ruumi teistes
kohvikutes pakutavale. K.A.O.
Cateringi jaoks oli Kuremaa
kohvikutepäev esimene tutvus
Jõgeva kandi toiduhuvilistega.
„Tegutsesime varem Tallinnas, lähiajal avame aga Jõgeva
alevikus vanast laudast ümber
ehitatud hoones toitlustuskoha
ning hakkame ka catering-teenust pakkuma ja leiba küpsetama,“ ütles Katrin Olesk K.A.O.
Cateringist.
Nende suvekohvik paiknes
Kuremaa lossi ees. Samast võis
leida veel Teepuu OÜ kalakohvi-

ku ja Kokad Kuu Pealt. Teepuu
OÜ pererahvas Ülle Rohing ja
Viljar Õispuu olid eelmisel päeval toitlustanud Kasepää rääbisefestivali publikut.
„Rahvast oli palju, leti ees
oli kogu aeg järjekord ja õhtuks
oli meil kala otsas. Kirusime ennast, et olime lubanud ka Kuremaa kohvikutepäevale tulla, aga
õnneks on meil kaluritest sõpru,
kes meid tänaseks uue kalaga
varustasid,“ sõnas Ülle Rohing
ja asus järjekordset pannkooki
küpsetama: kalakohviku üheks
„hitiks“ kujunes suitsulatikatäidisega pannkook. Aga nende
jaoks, kes kalasõbrad pole, oli
kohviku menüüs ka sealihast
tehtud šašlõkk.
Kohvikus Kokad Kuu Pealt oli
mõeldud jälle nende peale, kes
liha ei armasta. Kohviku eestvedaja Sille Seer keeras mehhikopärastest lameleibadest ehk
tortilladest jäätisetorbiku moodi tuutusid kokku ja selgitas, et
nende täidise komplekteerib ta
taimsetest koostisosadest vastavalt kliendi soovile.
„Inimesed õnneks ei võõrasta enam vegan-toitu. Vastupidi,
selle huvilisi tuleb üha juurde,“
ütles Sille Seer, kes on kasvanud
küll Palamusel, ent nüüd elab
rohkem Võrumaal. Sealt oli pä-

rit ka värske toidukraam, mida
Kokad Kuu Pealt pakkusid. Sille
on tegelikult maalikunstnik, ent
viimasel ajal on ta üha rohkem
kokakunsti „ära kaldunud“. Ta
ütles, et kui pildi maalimiseks
peab ta inspiratsiooni ootama,
siis sööki on ta valmis tegema
iga kell: see on ta kirg.
Kohvikut peeti ka Kuremaa
tuuleveskis ja kunagise mõisatalli õuel. Mõisatallis on juba
mõnda aega hobuseid pidanud
Tallinnast tulnud pere, Carmen
ja Andre Roomet. Kohvikulisi
teenindasid aga nende lapsed
Natali (11), Nils Johan (10) ja
Noel (6). Aga varakult alustades ju ärigeeniuseks saadaksegi.
Tööd oli valmis tegema (täpsemalt: lastele lõbusõiduks mõeldud vankrit vedama) ka tallis
olev poni, ent enamik lapsi eelistas investeerida pigem jäätisesse
ja pontšikutesse.
Kohvi ja suupärast pakuti ka
lossi sees (sealne kohvik kandis
nime Helena ja Aleksander) ning
kortermajade ja eramute piirkonnas, kus tegutsesid Lasteaia,
Megaampsu ja Pilliroo kohvik
ning Sigalahe restoran. Viimase
käivitajad tegid oma kohvikuga
kummarduse Kuremaa kunagistele seakasvatustraditsioonidele: Kuremaal tegutses kunagi ju

lausa riiklik seakasvatuse katsejaam. Sealihast šašlõkk oli igati
aus kraam ja kõrvale võis saada
Luule Kirspuu legendaarseid
marineeritud kartuleid. Lasteaia
kohviku minevaimaks kaubaks
kujunesid arbuusi- ja melonikuubikud: sellist valikut soosis
mõistagi kuum ilm. Kuuma ilma
„süü“ oli seegi, et kohv kujunes
kohvikutepäeval üheks ebapopulaarsemaks joogiks. Hulga
paremini läksid peale karastusjoogid ja maitseveed.
Nii Eduard Noormägi Megaampsu kohvikust kui mõni
teinegi kohvikupidaja tõdes, et
kohvikutepäev pole rahateenimise, vaid pigem emotsioonide
pakkumise ja saamise koht: tagasiside, mis kohvikulistelt tuleb, on soe, siiras ja positiivne.
Maitseelamuste ja -üllatuste rohke kohvikutepäev lõppes
muusikaelamusega:
Kuremaa
lossis andsid kauni kontserdi
sopran Elina Nechayeva ja pianist Ralf Taal. Nädal hiljem, 28.
juulil, peeti kohvikutepäeva Jõgeval, aga sellest teeme juttu
vallalehe järgmises numbris.
RIINA MÄGI

Jõgeva valla lipp sai kirikliku õnnistuse

Marimarta OÜ osales avatud talude päeval juba viiendat aastat
ehk päris algusest peale. Pererahvas võõrustas hommikul külastajaid värske maasikatoormoosi ning pannkookidega. Huvilised said
üle vaadata maasikapõllud, kilemajad ning põllutöömasinad ning
uurida, millised on perenaise ja -mehe igapäevased ülesanded.
JVT

EELK Jõgeva kiriklas toimunud
jumalateenistusel õnnistas kirikuõpetaja Georg Glaase Eesti
Vabariigi ja Jõgeva valla lipu.
Peapiiskop Urmas Viilma aukirjad pälvisid koguduse abistamisele ja toetamisele panustanud
Jõgeva vallavalitsus ning käsitöö- ja kunstimeister Merje Talistu.
Esmalt õnnistas kirikuõpetaja Georg Glaase Eesti Vabariigi
lipu.
„Püha ja armurikas Jumal,
võta vastu ka see lipp, mida toome sinu palge ette Jõgeva valla
lipuna. Aita kaasa, et see oleks
üksteisele ustavuse ja ühiste
püüdluste märk Jõgeva vallale

ja kõik, mis lipu alla koondub,
oleks õnnistuseks Jõgeva vallale, kohalikule kogukonnale kui
ka laiemalt kogu Eestile,“ lausus
vaimulik.
„Rõõm on tõdeda, et luterlik kirik on asunud rahvus- ja
riigilipu ja omavalitsuste lippude tähendusest põhjalikult rääkima. Hästi on meelde jäänud
peapiiskop Urmas Viilma sõnad
sinimustvalge lipu 135. aastapäevale pühendatud kõnes. Ta
on öelnud, et kui kõneleme lipu
õnnistamisest, siis laotub see
õnnistus ka kõigi nende üle, kes
lipu alla koonduvad,“ lausus Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
EELK Jõgeva koguduse õpe-

taja Georg Glaase andis üle
peapiiskop Urmas Viilma tunnuskirjad koguduse koostööpartneritele: Jõgeva vallavalitsusele (aukirja võttis vastu
vallavanem Aare Olgo), ning
käsitöö- ja kunstimeister Merje
Talistule. Merje Talistu on aidanud aastaid kogudust kunsti- ja
kujundustöödes. „Koostöö algas
sellest, et oleme Kiigemetsa koolis kolleegid koguduse eestvedaja Mare Rosinaga. Arutame kõik
tööd põhjalikult ja üksikasjaliselt läbi,“ ütles Talistu ja lisas,
et tunnustus tuli talle suure üllatusena.
Jumalteenistusel õnnitleti ka
Jõgeva koguduse juhatuse esi-

meest Mare Rosinat 75. sünnipäeva puhul.
„Pühendunud inimesi tuleb
hinnata ja austada. Mare Rosin
on üks sellisid inimesi,“ lausus
kirikutegelast õnnitlenud vallavanem Aare Olgo. Ta märkis,
et vallavalitsuse tunnuskirja sai
proua Rosin Eesti Vabariigi 101.
aastapäevaks.
„Ma olen püüdnud koguduse
heaks teha nii palju, kui jõudu
ja energiat on. Ootan alati nende inimeste mõtteid ja soovitusi,
kellele meie tegevus korda läheb,“ lausus kirikutegelane.
JAAN LUKAS
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Kärde killamängudelt võis
saada prantsuse patsi ja
villis varbad

Kuremaa järve äärses Udu talus jätkub tegevust nii suurtele kui ka väikestele puhkajatele. FOTO: RIINA MÄGI

Udu talus saab ööbida järvel ujuvas majas
Eestimaa suvi on lühike ning
siinsete turismitalude ja puhkekeskuste omanikud peavad
tõsiselt pingutama, et pika talve
üleelamiseks „rasva“ koguda.
Selleks on vaja kogu aeg midagi uut pakkuda. Kuremaa järve
äärse Udu talu viimane uuendus
on järvel ujuv majake, kus saab
saunatada ja ööbida.
Udu talu peremees Mati Kärmas polnud paarkümmend aastat tagasi veel mõelnudki, mida
vanaemalt päranduseks saadud
järveäärse maatükiga peale hakata, kui huvilised juba küsima
tulid, kas saaks seal telkida. Esimesel suvel polnud Kärmasel
neile tõepoolest muud pakkuda,
kui niidetud heinamaad, kuhu
telk püsti panna, aga järgmisel
suvel ehitas valmis kaks kämpingumaja. Nüüdseks on enam
kui kolme hektarisele maa-alale
kerkinud kaksteist kämpingumaja, kaks saunamaja, peomaja
ja rida abihooneid ning ühtekokku saab katuse alla majutada sadakond inimest. Ent endiselt saab Udu talus ka telkida.
Telkimisalal saavad parkida ka
matkaautod: olemas on vooluvõtukohad ning võimalus reoveest vabaneda ja veevarusid
täiendada.
Sportlikum rahvas saab Udu
talus mängida võrk- ja korvpalli
või teha retke järveäärsel matkarajal, laste jaoks on rajatud
mänguväljak. Neile, kes soovivad järvele minna, on välja

pakkuda üheksa paati. Lihtsalt
puhkajate kõrval vajavad neid
kalastajad. Kui juulis käib viimaseid vähem, sest soojaga kala ei
võta, siis mais-juunis ja augustis-septembris on nad sagedased
külalised. Et kalastajate elu Udu
talus ehk ametliku nimega Kalevipoja turismitalus veelgi mõnusamaks muuta, rajas Mati Kärmas seitse aastat tagasi Euroopa
Kalandusfondi meetme 4.1 toel
uue paadisilla, ujumissilla, paadislipi ja abihoone. Viimases on
ka ruum, kus kalastaja oma saagi ära puhastada ja külmikusse
hoiule panna saab.
Kõige sagedamini soovitakse
Udu talus pidada siiski suvepäevi, kokkutulekuid ja sünnipäevi.
Suvisteks nädalavahetusteks on
puhkekeskus enamasti tihkelt
täis broneeritud. Üldjuhul planeeritaksegi tulekut pikalt ette,
neid, kes helistavad ja ütlevad,
et tahaksid tulla poole tunni pärast, on suhteliselt vähe.
„Õigupoolest on umbes 80
protsenti meie külastajatest püsikliendid, kes meid ikka ja jälle külastavad. Nemad aitavadki
meil n-ö nina vee peal hoida.
Kasuks tuleb seegi, et asume
Kesk-Eestis: suurema kokkutuleku puhul on enam-vähem kõigil võrdne maa siia sõita,“ ütles
Mati Kärmas.
Tema sõnul on Udu talus tööl
kaks palgalist inimest, kelle põhitööks on ruumide koristamine
ja pesu pesemine. Peremees ja

perenaine ise töötavad mujal,
ent panustavad ettevõtmisse
oma töövälist aega. Ehitustööd
on peremees näiteks enamasti
ise teinud.
Udu talus ongi igal aastal midagi ehitatud või renoveeritud.
Möödunud aastal valmis näiteks
järvel ujuv majake, milles kaks
inimest romantilise öö saavad
veeta. Majakesse mahuvad
saun, majutusruum ja käimla.
Ahigi on majas sees, nii et seda
saab ka talvel kasutada, ent külmemaks ajaks tuuakse maja kaldale lähemale. Suvel seisab see
kaldast umbes 400 m paadisõidu kaugusel.
Praegu on talus käsil kettagolfiraja väljaehitamine. Tulevikus on vaja laiendada peomaja kööki, sest praegune jääb
suuremale seltskonnale toidu
ettevalmistamiseks napiks. Udu
talu ise küll toitlustusteenust ei
paku, aga et koostööpartneritel
seda parem osutada oleks, tuleb
töö ära teha.
Reklaaminud on Udu talu
end põhiliselt oma kodulehel ja
portaalis Puhka Eestis. Reklaamtahvel on ka teeotsas väljas. Ent
Mati Kärmase sõnul töötab kõige paremini ikkagi suust suhu
leviv reklaam.
„Kui see mulle ei meeldiks,

siis ma ei teeks seda,“ ütles Mati
Kärmas puhkajate teenindamise kohta. „Kui miski raske on,
siis pika talve üleelamine. Suve
puhul, nagu kogemused näitavad, ilm suurt ei loe. Eelmine
suvi oli väga ilus ja üle-eelmine
väga vihmane, aga külastajaid
oli mõlemal korral enam-vähem
ühepalju.“
Keeruline on Mati Kärmase
sõnul ka see, et paljude nn sisendite hinnad lähevad kogu
aeg eest ära, aga turismiettevõtjal pole võimalust hindu tõsta,
sest siis kliendid ei tule.
„Õnneks on meil ümber palju
vaatamisväärsusi. Inimesed sõidavadki päeva ajal ümbruskonnas ringi ja tulevad õhtuks taas
ööbima. Palamuse uuenenud
muuseumikompleks on meile
näiteks päris palju külastajaid
juurde toonud ja seda ka argipäevadeks,“ märkis Mati Kärmas.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

Kodukandipäev muusika- ja teatrielamustega
Kaareperes peeti 13. juulil kodukandipäeva. Pika traditsiooniga
sündmusel osales sadakond inimest, kellele pakuti muusika- ja
teatrielamusi, aga ka käelist tegevust.
Kaarepere kodukandipäevade juurde on ikka käinud mõni
töötuba. Seekord juhatas päeva
sisse kangatrüki töötuba, mida
juhendas kohaliku külaseltsi
liige Helve Toom. Kes soovis,
võis trükimustriga katmiseks
soetada tuliuue poekoti, ent oli
ka neid, kes olid kaunistatava
eseme kodunt kaasa võtnud.
Teises töötoas, mida juhendasid

Juula kohapärimuskohviku esindajad, kõneldi väetoitudest ning
valmistati sellesse rolli sobivaid
smuutisid ja salateid.
Rahvamajja pandi kodukandipäevaks välja näitus „101
tassi“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale.
Vanimad
näituseeksponaadid
olidki vaat et Eesti Vabariigiga ühevanused. Mõtte selline
näitus teha käis välja Palamuse
gümnaasiumi õpetaja Maarika
Jürgens ning tasse tõid näitusele enamasti kohalikud inimesed.
„Kui algul tundus 101 tassi
kokkusaamine keeruline, siis

lõpuks oleksime võinud ka kakssada tassi välja panna,“ ütles
Kaarepere külaseltsi eestvedaja
Helgi Kaeval.
Toreda
muusikaelamuse
pakkus kodukandipäevalistele
lõõtspillimängija Kristi Kool, kes
hiljuti võitis koos Janne Suitsuga Tallinna TV korraldatud konkursi Rahvalõõts Pluss. Mõned
ei pidanud paljuks kontserdi ajal
tantsimagi minna. Kodukandipäevale pani punkti Tabivere
harrastustrupp E.H.K lavastusega „Kastist välja“: see lavalugu,
milles teevad kaasa Esta Sokk ja
Helgi Herman, tunnistati täna-

vusel Tartu- ja Jõgevamaa harrastusteatrite festivalil Tartumaa
parimaks lavastuseks.
„Vihm küll kimbutas meid
natuke, aga üldiselt läks kodukandipäev hästi korda. Ja kõht
ei jäänud ka kellelgi tühjaks,
sest keedetud sai pajatäis traditsioonilist külasuppi,“ ütles Helgi
Kaeval. „Tänan Jõgeva vallavalitsust, Kodanikuühiskonna sihtkapitali ja Palamuse Kultuuri,
kes kodukandipäeva toetasid,
ning külaseltsi liikmeid, kes
sündmust läbi viia aitasid!“
JVT

Uskuge või mitte, aga juba seitsmel aastal on peetud Kärde killamänge ning alati on ilm sellel
ajal olnud tõeliselt suvine ja päikeseline. Nii oli see ka tänavu
20. juulil. Muud nippi vist polegi, kui planeerida sündmus, mis
nõuab head ilma, alati samaks
ajaks.
Endla järve äärde matkavad
turistid ja kalamehed said kõnealuse päeva hommikul imestada, miks Kärde, pisut enam
kui saja inimesega külakese, vahel nii palju rahvast liikvel on.
Vabatahtlikud tegid külaplatsil
juba hommikul ettevalmistustöid, päeva peale vooris kohale
külalisi igast ilmakaarest. Jõgeva valla põhjapoolses servas
paikneva Kärde küla ilu ja rahu
said imetleda ka avatud talude päeva külalised, keda toodi
traktorikastis Kärde kandi karjamaadel rohtu nosivaid Lillemäe
talu pandasarnaseid lihaveiseid
vaatama.
Sportlik külapäev sai hoo
sisse võrriralliga. Pooleteisetunnise kestvussõidu tegid kaasa
paarkümmend osalejat, neist
seitse last. Platsile pandi välja
ka mõned retrovõrrid, et rahvas neid imetleda saaks. Siis tuli
jalgrattaralli kord. Oma kiirust
ja vastupidavust said võrrelda 3kuni 18-aastased.
Lõunaks said rannavolle
võistkonnad
komplekteeritud
ja võitlus rändkarika eest võis
alata. Liiva lendas, servid olid
jõulised ja isegi vigastused ei
jäänud tulemata. Loodame, et
vigastada saanud mängija jalg
saab peatselt korda. Ranna
volle võidukarika napsas Kärde
oma meeskond, jättes tahapoole Vaimastvere võistkonna ja
Alam-Pedja Kalurid. Nagu ikka,
tõi mängudele elevust naiste
saapaviske võistlus. Viskajate
graatsilisi poose püüdis hilisemaks imetlemiseks kinni agar
fotograaf. Võitja lennutas saapa seekord ligemale 33 meetri
taha, edestades teiseks tulnud
võistlejat 13 meetriga. Järgmisel
korral tuleb naistel kõvasti pingutada, et rekord üle trumbata!
Kui asuda Endla looduskaitseala naabruses, on üks põnev
loodusteemaline viktoriin (seekord maavaradest) omal kohal.
Kinnitust sai tõsiasi, et meie lapsed on keskkonnateadlikumad
kui vanemad põlvkonnad ja sellest on ainult hea meel. Põnevat
nuputamist pakkus ka tähtsa
maavaraga ehk liivaga täidetud
ämber, mille täpset kaalu üritasid ära arvata üle 50 inimese.
Neli kõige nutikamat tegid nii
täpse pakkumise, et pidime komakohad appi võtma. Ja leidus-

ki ka päris täpne kaaluarvaja!
Igal külapäeval oleme ka
midagi kasulikku õppinud.
Seekord tuli meile külla Punase Risti esindus. Mannekeen
Anne peal näidati elustamisnippe, mida peaks teadma igaüks:
professionaalseid abistajaid ei
pruugi hädaolukorras alati lähedal olla. Kogenud koolitaja
käe all sai õppida ka prantsuse
patsi punumist. Naiste ja tüdrukute kõrval tuli patsipunumist õppima ka üks väike poiss
Prantsusmaalt: ilmselt tundis ta
ära, et teema on kuidagi tema
kodumaaga seotud. Patsi punus ta oma õele. Samal ajal said
30 osalejat kirja oma kettagolfi
täpsusviske tulemused. Suurim
üllataja oli külapäeva ilmselt
vanim osaleja proua Aime, kes
proovis golfiketast lennutada
esimest korda elus, ent tegi visketäpsusega silmad ette enamikule võistlejatest. Sama imetlusväärne oli esikoha võitnud
võistleja, kes sooritas oma heiteid, seljakott seljas ja kaamera
ühel õlal rippumas. Ta kinnitas,
et puudutas golfiketast viimati
mullusel külapäeval. No vaat
siis, leidsimegi kettagolfitalendi,
kes võiks seda annet ikka edasi
arendada! Kolm paremat said
auhinnaks uhiuued kettad, nii
et treeningute alustamiseks on
esimene samm tehtud.
Kui auhinnad ja kingitused
olid pidulikult kätte antud, peeti
pisut pausi. Kes soovis, võis külastada puhvetit. Sealt sai kehakinnitust ja keelekastet muidugi
ka killamängude ajal. Külm kali
läks kuulu järgi isegi paremini
kaubaks, kui jäätis.
Kui päikeseratas hakkas õhtusse vajuma, alustas esinemist
ansambel Veskikivi. Mõnus tantsumuusika viis tantsijad murule juba teisest loost alates. No
sellist asja pole varem olnud, et
rahvas on valmis tantsu lööma
juba enne pimeduse saabumist!
Hea klapp ansambli ja rahva vahel jätkus südaööni ehk peo lõpuni ning mõnigi tantsis varbad
villi. Juba tumenevat taevalaotust kaunistasid ilutulestikuraketid. Veel mõned lisalood ja siis
saabuski rahu. On hea mõelda,
et meie inimestel on õnn elada
külas, kus elab rahu. Annaks
taevas meile tarkust seda hoida
ja armastada, üksteisest lugu
pidada ja ikka rahuga oma asju
ajada. Suur tänu Jõgeva vallale
ja Kohaliku omaalgatuse programmile toetuse eest! Tänu ka
kõigile, kes killamängude õnnestumisele kaasa aitasid!
MARVE MILLEND,
MTÜ Kärde Küla Selts

Naiste saapaviske võistlus tekitab alati elevust.
FOTO: TAAVI MÖLLER
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Sadala Kool

võtab alates 1. septembrist 2019 konkursi korras tööle
• eripedagoog-logopeedi (0,5)
• lasteaia õpetaja (1,0)
• lasteaia õpetaja abi (1,0)
Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad 09. augustiks
aadressil Kooli 8, Sadala, Jõgeva vald, 48501, Jõgevamaa või digitaalselt allkirjastatult: sadalapk@sadalapk.
edu.ee
Täiendav info 5346 4803 või sadalapk@sadalapk.edu.ee

Täiendkoolitus „Väärikas
mootorsõidukijuht” jagab Jõgeval
vajalikke teadmisi!
Koolitus toimub 11. septembril kell 10.00 Jõgeva vallavalitsuse saalis (Piiri 4).
Osalema on oodatud vähemalt 60-aastased sõidukijuhid, kes iganädalaselt
autoga sõidavad. Neil peab olema B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend. Koolitusele saab registreerida, helistades numbril 527 7607.
Koolitus koosneb kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilisel õppepäeval tutvustab õpetaja Eesti liiklusolukorda, räägib liiklusõnnetuste põhjustest, suurematest muudatustest liiklusseaduses, igapäevastest sõitudest ja riskidest. Päeva teises osas annab tervishoiutöötaja ülevaate vanusega kaasnevatest muutustest, ka ravimite kõrvalnähtudest ja
ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt. Järgneval päeval on igale
osalejale planeeritud sõiduaega õppesõidukis koos sõiduõpetajaga.
Poole täiendkoolituse kuludest katab Maanteeamet, omaosalus on 25 eurot.
Koolituspäev sisaldab kohvipausi ja lõunasööki.
Jõgeval on koolituse eestvedaja MTÜ Vooremaa Tugi (Jõgeva toidupank).

Karu käis Mullavere hobimesinikku
kimbutamas
Karu on rahvasuus ikka mesikäpaks nimetatud. Mullaveres elav pensionärist harrastusmesinik Rein Pullerits sai hiljuti kinnitust sellele, mida oli
varemgi kuulnud: et karule meeldib meest rohkemgi haue, st munade ja
vastsete kogum. Kui üldjuhul Rein Pullerits kodunt pikalt ära ei käi, siis
öö vastu 12. juulit veetis ta Tartus. Hommikul Mullaverre naastes nägi ta,
et üks tema kuuest mesipuust oli korralikult laiali lammutatud. Jäljed ja
hävitustöö iseloom viitasid selgelt karule. Samas oli loom meekärjed puutumata jätnud, küll aga isukalt puhtaks söönud hauderaamid. Keemikuharidusega Pullerits oletab, et haue sisaldab mingit karule vajalikku valku.
„Sel loomal peab ikka hirmus jõud olema,“ tõdes hobimesinik karu hävitustööd kirjeldades. Üksiti imestas ta, kuidas karu nii täpselt teadis, et teda
just sel ööl kodus pole.
Peatselt sai Pullerits siiski kinnitust, et ega karu meestki ära ütle. Viis
päeva pärast esimest külaskäiku tuli karu nimelt taas tema majapidamisse
ja sedakorda maiustas juba meekärgede kallal. Sel ööl oli peremees kodus,
ent erilist müra ei kuulnud. Karu teise külaskäigu järel lubas hobimesinik
elektrikarjuse muretseda.
Jahimeeste hinnangul on karude arv meie metsades viimasel ajal hüppeliselt tõusnud, aga keskkonnagentuur ei poolda karude küttimist jahimeeste soovitud koguses. Jääb üle loota, et siinkandis karud nii ülekäte
ei lähe, nagu Valgamaal „gastroleerivad“ vene mõmmikud Polja ja Proša.
JVT
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Torma koolis hoitakse traditsioone,
ent ollakse ka pidevas liikumises
Siin õppetöö käib täies hoos,
me õpime kõik üheskoos.
On igaühel oma kool,
kuid see on meie Torma kool…
Just selliste ridadega meie koolilaulust lõppes C. R. Jakobsoni nimelise Torma põhikooli
lõpuaktus, kus 20 teotahtelist
noort said kätte oma lõputunnistused. Ees on ootamas uued
suunad ja katsumused. Kool
tunneb uhkust oma lõpetajate
üle. Kiitusega lõpetajaid oli sellel õppeaastal kolm, ent lõpueksamid sooritasid edukalt teisedki, enamik ainult headele või
väga headele hinnetele.
Oleme püüdnud oma koolis
ühest küljest traditsioone hoida, teisalt olnud pidevas liikumises uuenduste poole, et olla
jätkusuutlikud ning konkurentsivõimelised. Üheks meie kooli
traditsiooniks on puhkpilliõpetus, millega tegeleb meie muusikaõpetaja Vairi Niinep. Tema
juhendatud mudilaskoor laulis
ennast laulupeole. Jakobsoni
kõnevõistluse korraldamisel on
eestvedajateks õpetaja Endla

Viesemann ja kooli sekretär Marju Kõre. Tänavuse kõnevõistluse
võit tuli meie kooli. Võitja Anette Välb suutis seekord oma mõtted ja tunded kõige arusaadavamalt ning selgemalt kirja panna
ja esitada. Teda juhendas eesti
keele õpetaja Tiina Raudsepp.
Ükski kool ei saaks toimida
ja olla tubli ilma õpilaste, vanemate ja õpetajateta. Paremaks
hakkamasaamiseks peame kõik
õppima. Möödunud sügisel viisime läbi üldkoosoleku, kus
kutsusime vanemaid arutlema teemal „Kuidas aidata oma
last?“. Koos Paide gümnaasiumi
tollase direktori Urmo Reitaviga
püüdsime leida lahendusi, kuidas innustada õpilasi õppima
ja mida saaks vanem selleks ära
teha, et lapsel läheks koolis hästi. Ootame alati vanemaid kooli enda laste rõõme ja muresid
jagama. Väikese osa oma kooli
tegemistest tõime huvilisteni
juba traditsiooniks kujunenud
Torma kooli päeval, kus erinevates koolitundides ja töötubades
lõid kaasa nii õpilased kui ka
õpetajad.

Me kas tahame või ei taha,
aga meid ümbritseb digimaailm
ja me peame andma ka koolist
õpilastele oskused selles maailmas hakkama saamiseks. Tuleviku elukutsed vajavad digioskusi. Õpetajad läbisid kevadel
HITSA „Digikiirendi“ projekti
raames läbi viidud koolitused ja
täiendasid oma oskusi erinevate
vahendite kasutamiseks õppetöös. Käisime ka teiste koolide
tegemisi kiikamas, kogemustest
õppimas. Kooli juhtkond koos
informaatikaõpetajaga
õppis
digiplaani koostamist ja selle
teostamist. Järgmisel õppeaastal
muudavad selle valdkonna õpetamise põnevamaks ja hõlpsamaks HITSA poolt toetuse saanud projekti toel saadud robootikaseadmed ja 3D printer. Hea
on see, et meil on ka pädevad
õpetajad, kes õpilastele teadmisi annavad, robootikavaldkonnas näiteks Katrin Paju ja Mare
Maasik.
Õppimise kõrval jõuab enamik õpilasi tegeleda ka endale
meelepärase hobiga. Neil on
võimalus osaleda erinevates

Kuremaa lasteaed-algkool alustab
uut õppeaastat uute õppesuundadega
Kuremaa
lasteaed-algkoolis
käivitatakse õpilaste kehalise
aktiivsuse suurendamiseks uus
õppesuund. Selleks on koolil
suurepärased eeldused.
Tervise Arengu Instituudi
osalusel läbi viidud uuringust
selgub, et enamik Euroopa, sh
Eesti lapsi ei ole kehaliselt piisavalt aktiivsed. Rahvusvaheliste
soovituste järgi on lastele vaja
vähemalt 60 minutit mõõdukat
kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas. Eestis on tervise
säilitamiseks optimaalsel määral aktiivsed vaid 13 protsenti 2–10-aastastest tüdrukutest
ning 27 protsenti poistest. Sellest lähtuvalt alustab Kuremaa
lasteaed-algkool
septembrist

tööd uue õppesuunaga, mille
eesmärgiks on õpilaste kehalise
aktiivsuse suurendamine, nutiseadmetega veedetud aja tasakaalustamine ja tervislike eluviiside juurutamine.
Nende eesmärkide elluviimiseks on meil järgmised võimalused:
• meie kooli ümbritseb turvaline, tervislik ja loodussõbralik keskkond, mis võimaldab
palju väljas viibimist;
• meie kasutada on suurepärane võimla, mis leiab kasutust
ka maakondlike võistluste läbiviimiseks;
• meil on miniareena;
• meil on korralik ujula väga
heade treeneritega;

• meil on mägine maastik väga
heade tervise- ja suusaradadega;
• meil on järv, mis võimaldab
uisutundide läbiviimist;
• meil on tublid õpetajad-treenerid.
Pakume lastele:
• igapäevaseid kehalise kasvatuse tunde, millest 2 on ujumistunnid;
• igapäevast võimalust tegelda
vahetundides erinevate spordialadega (lauatennis, sulgpall, tennis jne);
• kord nädalas võimalust osaleda rahvatantsuringis;
• kord nädalas võimalust osaleda joogaringis;
• osavõttu kergejõustiku tree-

huviringides (puhkpill, rahvatants, mudilaskoor, tütarlasteansambel, plokkflööt, puutöö,
strateegilised
lauamängud,
kodulooring, robootika, kunstiring, tennis, korvpall, võrkpall
ja jalgpall). Kõik huviringid tegutsevad kohapeal, ei ole vaja
kaugele sõita ja osalemine on
tasuta. Suur tänu juhendajatele
ja treeneritele!
Õppeaasta lõpus kutsus kooli
direktor tänuüritusele õpilaste
vanemad, kelle lapsed on oma
kooli eest enam väljas olnud kui
mõni teine, olgu siis valdkonnaks õppimine või usinus spordis. Täname vanemaid ja soovime, et nad ikka leiaksid aega
oma lapsi kuulata, arutleda tekkinud probleemide üle ja kindlasti jagada laste rõõmu saadud
edusammudest.
Aitäh kõigile toreda õppeaasta eest! Kaunist suve jätku ja
puhkust, et sügisel oleks rohkem
jaksu uuesti alustada!
KÜLLI VÕSU,
Torma põhiklooli
õppealajuhataja
(Tehnilistel põhjustel jäi see
artikkel välja 4. juulil ilmunud
hariduse erilehest)

ningrühma tegevusest;
• pikka liikumisvahetundi õues
(kiikumine, turnimine jms).
Meil on vaimsust toetav õpikeskkond. Lisaks sportlikule
suunale pakume 1. klassist alates aineringides arvutiõpet ja
inglise keelt. Korraldame plaanipäraselt ettevõtluspäevi ning liikumist nõudvaid tegevusi tavalistes ainetundides. Õpilastel on
võimalik osaleda noortekeskuse
ettevõtmistes. Lasteaiapere on
kaasatud kõikidesse neile jõukohastesse tegevustesse.
Ootame kooli 1. kuni 4. klassi lapsi, kel on soov kindlustada
tulevikuks tervislik eluviis ning
ennast igakülgselt arendada
aktiivse tegevuse kaudu armsas
maakoolis.
KUREMAA LASTEAEDALGKOOLI PERE

11.–14. juulil osalesid käsitööhuvilised Turgi Käsitöötalu laagris „Teistmoodi põrandavaip“. Veinika Västriku südamega juhitud käsitöökeskuses õpiti kangastelgedel kuduma, tutvuti Peipsimaa vaatamisväärsustega, Sigurimuuseumiga ja Kodavere kultuuriruumiga. Õhtuti köeti sauna, kuulati linnulaulu ja
arutleti kogukonna arengu teemadel.
Torma ja Vaiatu kogukondade koostöö parandamiseks elluviidav ja Leader Eesti rahastatav projekt pakub mitme aasta jooksul erinevaid võimalusi selle
kandi elanikel üksteisega sõbrunemiseks. Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist ja projektijuht Ilona Piirimägi märkis, et kuna piirkonna peale on
palgatud kultuurijuht Liina Abram, siis on kahe piirkonna koostöö tõepoolest märgatavalt elavnenud.
Vaiatu rahvamajja üles seatud kangastelgedel kootud vaibad on juba mitmel näitusel eksponeeritud ja peagi on oodata lisa, kuna Torma ja Vaiatu piirkonna kultuurijuht Liina Abrami kirjutatud Leader Eesti projektiga seatakse sisse korralik käsitöötuba. FOTO: ERAKOGU

1. august 2019
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S U V E K L A S S I K A

P A L A M U S E L

E S I T L E B :

24. augustil kell 17 Palamuse kirikus

„Taaskohtumised“
Ansambel Floridante (Saale Fischer – klavessiin,
Kristo Käo – teorb ja barokk-kitarr, Villu Vihermäe – viola da gamba).
Solist Kadri Tegelmann (metsosopran).

Samaaegselt kabe MK-etapiga toimub
Kuremaa lossis 10.–15. augustini Valgevene
kunstniku Victoria Valuki maalide näitus.
Näituse toob siia tema abikaasa, rahvusvaheline suurmeister
Andrei Valuk, kes osaleb MK-etapil ja on üks esikoha pretendente.
Näitusel saab näha umbes 30 maali, mis kujutavad üllatavaid paiku ja objekte kogu maailmast. Maalid kutsuvad nautima ilu ja harmooniat, tundma rõõmu ja mõtisklema igavese
üle. Meeldima hakanud maale saab näituselt ka osta.
Victoria Valuk on sündinud 1980. aastal Minskis ja ta on
osalenud mitmetel Valgevenes ja välismaal toimunud näitustel. Isikunäitusi on tal olnud nii kodumaal kui ka Bulgaarias,
Gruusias, Moldovas, Lätis ja Eestis. Victoria Valuki töid sai
Kuremaal näha ka mulluse kabe MK-etapi ajal.

ARUKATE AKADEEMIA TEADE

Kava s C . Mon t e ver di, J. Dowland, H. Pur c ell,
G. K ap sber ger, D. Or t iz j t .
Korraldaja MTÜ Look (Arne Tegelmann, tel. 514 8723). Piletid hinnaga 15 € on saadaval Piletimaailmas
ja enne algust kohapeal. Piletite arv on piiratud. Vaheajal pakutakse suupisteid ja veini.
TOETAVAD EESTI KULTUURKAPITAL, JÕGEVA VALD, ASORELL OÜ, TOOMA PÕLLUMAJANDUSE OÜ, JÕGEVAMAA PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE LIIT, KUDINA TANKLA OÜ.

Nendele, kes sõidavad 19. augustil Narva „Kremli ööbikuid“
kuulama – buss väljub Jõgeva kultuurikeskuse juurest kell
11.00 (olge kohal 10.45). Kindlasti selga soojad riided, kaasa
vihmakeep (vihmavarju kasutada ei saa).
Etendus lõppeb päris hilja, jalga mugavad jalanõud, sest
kõndimist jagub.
Seekord kahjuks ühist sööki ei ole, igaüks võtab ise kaasa
või leiab võimaluse Narvas. KOHTUMISENI!
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Sündmused Jõgeva vallas
17.08 küüslaugufestival Kuremaal. Rohkem infot: www. küüslaugufestival.ee
23.–25.08 Palamuse koguduse esmamainimise 785. aastapäev
23. august kell 16 avamine kirikus (palvus, Ikaaliste kunstnike
maalinäitus, fotonäitus Palamuse koguduse elust) mälestushetk
Palamuse kalmistul
kell 19 Kaarina koguduse laulukoor Cantilena kontsert Palamuse
kirikus
24. august kell 14.30 Palamuse muuseumi külastus
kell 17 suveklassika kontsert Palamuse kirikus. Ansambel Floridante (Saale Fischer – klavessiin, Kristo Käo – teorb ja barokk-kitarr, Villu Vihermäe – viola da gamba).
Solist Kadri Tegelmann (metsosopran). Kavas C. Monteverdi, J.
Dowland, H. Purcell, G. Kapsberger, D. Ortiz jt.
25. august kell 10 aastapäeva puu istutamine Palamuse kirikuparki
kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
korraldab Jõgeval Ristiku 3
Puuetega Inimeste Kojas 21.
augustil kell 12.00 teabepäeva. Loenguga esineb audioloog Sandra Vill.
Audioloogia: kuulmis- ja tasakaaluhäired.
Oodatud on nii vaegkuuljad
kui ka nende lähikondsed.

Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Cristella Riana Roos 23.06.2019
Miia Mariin Tiho

26.06.2019

Mathias Vare

04.07.2019

Karl-Endrik Silm

03.07.2019

Urmas Vasemägi,
juhatuse esimees
5345 7405

Anna-Rosiine Jõeäär 05.07.2019
Hanna Aria

09.07.2019

Emily Mahhova

13.07.2019

Miryam Saksing

12.07.2019

MUUSIKA
02.08 kell 18 väntorelikontsert Jõgeva kultuurikeskuse ees. Kell
20 väntorelite suvepäevade klubi Kuremaa veski juures.
08.08 kell 18 kontserdisari „Eesti mõisad 2019“ Kuremaa lossis.
Solist sopran Maria Listra, barokkansambel Corelli Consort ajastu pillidel: Mail Sildos – barokkviiul, Villu Vihermäe – barokktšello, Imbi Tarum – klavessiin. Kavas kaunimad aariad ja säravad
pärlid barokiaja muusikast – Bach, Händel, Vivaldi jt. Haaravast
ajaloolisest taustast räägib Jüri Kuuskemaa. Pääse 15/20 ¤.
17.08 kell 21 öölaulupidu „Palamuse Öölaul“ laululaval
18.08 kell 18 romantiline suvemuusika orelile Torma kirikus.
Esinevad oreliduo Tiia Tenno ja Hille Poroson. Kavas Beethoven,
Liszt, Wagner, Debussy, Rahmaninov ja Pärt. Sissepääs vaba annetus.
KINO
10.–11.08 Theodor Lutsu filmipäevad
10. august kell 16 Lutsu sünnimajale lillede asetamine
kell 16.20 Eesti Rahvusülikool 100. Theodor Luts – Ilmar Tõnissoni „Alma mater Tartuensis” (1932). J. Lõhmuse kommentaaridega
kell 17.15 Eesti dokumentalistika, enne ja nüüd. Peep Puks “Juhan Liivi lugu” (1975). Raimo Jõerand “Peep Puksi lugu” (2019).
Kohtumine Peep Puksi ja Raimo Jõerannaga.
kell 19 Hardi Volmeri mängufilm “Johannes Pääsukese tõeline
elu” (2019)
kell 21 vabaõhukinos Kaspar Jancise kogupereanimatsioon
“Kapten Morten lollide laeval” (2018)
11. august
kella 11–13 BFMi ja Viljandi kultuuriakadeemia tudengite ühisfilmid ja arutelu.
kella 13.30–15 Jüri Järvet 100. Valikkava Jüri Järveti uhkematest filmirollidest.
kella 15.15–16 üllatusfilm

1. august 2019

• 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.
Ettevõte Koerus võtab tööle EHITAJA ABI.
Tunnitasu alates 5 EUR kätte.
Nõuded kandidaadile: korrektsus ja kohusetundlikkus,
samuti valmisolek õppida uusi oskusi.
Saada oma soov koos CV-ga jyrimartin@gmail.com,
lisainfo tel +372 503 6838.

Jõgeva laat
Ostan igasugust vanavara.
Pakkuda võib kõike.

Kojukutsed, raha kohe kätte. Tel 5198 037.

2. augustil ja 6. septembril kell 09.00–16.00 Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
Info tel. 5805 1915. Tule kogu perega!

Endise Laiuse valla
Kantküla algkooli 5. kokkutulek.

Kogunemine 10. augustil kell 14 koolimaja juures.
Tel 5665 9903

***

Lassmanni suguvõsa kokkutulek
Palupere külas Saare talus.
Kõik järeltulijad on oodatud
Kogunemine 3. augustil kell 14.
Tel 5665 9903

SPORT
10.08–15.08 10. rahvusvaheline turniir “Jõgeva 2019” maailmakarika etapp 64-r kabes Kuremaa lossis.
16.08 kell 16 Raimund Koka mälestusvõistlused kergejõustikus
veteranidele Jõgeva linna staadionil
24.08 kell 11 Kuremaa III lossiturniir vibuspordis
25.08 kell 11 Vooremaa vibukarika III etapp

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

VARIA
13.–17.08 laste ja noorte muusikalaager Palamusel
SEENIORID
02.08 kell 12 kohtumine Contraga Torma memme-taadi villas
NÄITUSED
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 loomise
inspiratsiooniks oli Juhan Liivi luuletus „Ta lendab mesipuu poole“.
01.–31.08 saab Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi vanas koolimajas vaadata Animailma stuudio näitust „Maa ja mere taga“
KALMISTUPÜHAD
04.08 kell 14 kalmistupüha Laiusevälja kalmistul
04.08 kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

KOGUDUSED
04., 11., 18., 25.08 kell 11 teenistused Jõgeva koguduse
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.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: 6600

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 29. augustil.

SILLAR VIRUNURM
MAIA KALDA
LEA LUGENBERG
VIRVE MEERITS
HUGO TOOMEMÄGI
AINO LÄTT
ROBERT LIPPING
HERBERT MAIDLE
AILI JAROVAJA
REIN TAMM
NAIMA VAHEMETS
ANTON PILVAR

17.03.1979–27.06.2019
17.03.1951–28.06.2019
29.12.1946–30.06.2019
08.10.1935–03.07.2019
10.11.1955–07.07.2019
01.08.1938–12.07.2019
07.07.1946–12.07.2019
21.12.1925–15.07.2019
10.06.1933–16.07.2019
29.01.1937–16.07.2019
24.01.1933–20.07.2019
03.03.1963–21.07.2019

