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Jõgeva vallajuhid kohtusid Torma
ja Vaiatu piirkonna rahvaga

Jõgevalt pärit näitleja Hele Kõrve esitas uue koolimaja avamisel koolilaulu, mille Alo Mattiisen ja Jüri Leesment
kirjutasid kunagi Jõgeva gümnaasiumile, ent mis võetakse nüüd kasutusele Jõgeva põhikooli lauluna.
Hele Kõrvet saatis akordionil Vladimir Karjalainen. FOTOD: RIINA MÄGI

Heli Järv ja Toomas Muru Betti Alveri muuseumist
õnnitlesid raamatukogutöötajaid Monika Urbi
ja Ene Sööti uute ruumide puhul.

Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja noored näitlejad
etendasid koolimaja siseõues lavastust, mis kõneles
uue maja ehitamisest ja koduks kasvamisest.

Uus Jõgeva põhikool ja linnaraamatukogu alustasid tööd
1. septembril avati Jõgeval pidulikult põhikooli ja linnaraamatukogu hoone. Koolimaja ees
toimunud aktusel laulis Jõgevalt
pärit näitleja Hele Kõrve kunagi
Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti
poolt Jõgeva gümnaasiumile kirjutatud koolilaulu, mille Jõgeva põhikool nüüd oma lauluna
kasutusele võtab. Hele Kõrvet
saatis akordionil Vladimir Karjalainen.
Hele Kõrve lõi koolipõlves
kaasa Jõgeva gümnaasiumi kooliteatris Liblikapüüdja. Praegu
samas kooliteatris tegutsevad
noored etendasid uue koolimaja
siseõues lavastust, mis kõneles
uue maja ehitamisest ja koduks
kasvamisest. Lavastaja Lianne
Saage-Vahur ja 85 noort näitlejat olid avamispeo külalistele
elamuse pakkumiseks teinud ära
suure töö. Avamispeo päevajuhiks oli raadioajakirjanik Märt
Treier.
Jõgeva põhikooli direktor
Triin Lõbu sõnas, et uue koolimaja avamine on märgiline
sündmus nii vallale kui tulevastele lendudele. Direktor väljendas heameelt, et omavalitsus ja
kogukond panustavad haridusse.
Jõgeva
linnaraamatukogu
direktor Meeri Remmelg nentis,
et raamatukogul on erakordne
pidupäev – esimest korda asutuse 106aastases ajaloos sai raa-

matukogu päris uued ruumid.
Raamatukogu ehitamise idee
venis aastate jooksul visalt, kuni
2017. aasta oktoobris allkirjastati raamatukogu projekteerimis- ja ehitusleping. Uude majja
sisenejale avaneb suur avatud
saal, kus kõik endised raamatukogu osakonnad paiknevad ühel
pinnal. Pilku püüab julge disain
ning värviküllus. Lugemissaalis
paiknevad mugavad istumiskohad ning laudade juures saab
mugavalt oma nutiseadmeid
laadida. Oluliselt on paranenud
töö-, olme- ja hügieenitingimused. „Kaasaegsed raamatukogud on kujunenud sotsiaalse
suhtlemise kohtadeks ning meie
uus raamatukogu ongi avatud
planeeringuga. Elu linnaraamatukogus saab olema senisest
aktiivsem, uudishimulikum ja
elurõõmsam,“ sõnas raamatukogu direktor avamisel. Eriti
teretulnud on noored lugejad.
„Ootame tihedat koostööd kooli
ja õpetajatega,“ sõnas Remmelg.
Raamatukogu õuel asub ka tagastuskast, kuhu saavad lugejad
igal ajal raamatud tagastada. Siseruumides on kiiremaks tagastamiseks nüüdsest tagastusautomaat. Raamatukogul on uus
kunstiriputussüsteem ning huvilistele on avatud akvarelligalerii
Kala näitus „Koos ja omaette“.
Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets sõ-

nas, et igas kogukonnas on uus
koolimaja märk, mida mäletatakse. Kantsler tõi välja, et Jõgeval on koostöö kogukonna, valla
ja riigi vahel viinud korrastatud
koolivõrguni, siin tegutseb tasemel riigigümnaasium ja nüüdsest ka kaasaegne põhikool.
Kantsler kinkis linnaraamatukogule raamatu ministeeriumi ajaloost ning koolile GoPro seikluskaamera, et vilkal koolielul silm
peal hoida.
Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus rääkis, et uus
koolimaja on nii õpilastele kui
õpetajatele turvaline, mugav ja
inspireeriv. Ta kutsus kooliperet
üles hoidma majas rõõmu, sõprust, head nalja ja harmooniat.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
märkis, et nüüd saavad lapsed
Jõgeval kogu haridustee läbida
väga heades tingimustes. Renoveeritud lasteaiad ja riigigümnaasium olid juba varem olemas. „Nüüd on ka vahepealne
lüli põhikooli näol suurepärases
korras,“ sõnas vallavanem.
KCR Ehituse juhatuse liige
Siim Kroodo lausus, et edukas
lõpptulemus saavutati tänu
heale meeskonnale ja koostööle
tellijaga. Ehitajad kinkisid koolile välimale aluse koos nuppudega, mis asub kooli sisehoovis.
„Arvan, et see mäng sobib selle
kooli õpilastele väga hästi. Male
on tarkade inimeste mäng ning

te kõik olete kindlasti väga targad ja saate males oma oskusi
parandada,“ sõnas Kroodo. Kooli ja raamatukogu ehitustöid tegid OÜ KRC Ehitus ja AS Tartu
Ehitus. Hoone projekteeris Kalle
Vellevoog arhitektuuribüroost
JVR OÜ ning sisekujundaja oli
Tiiu Truus.
Uus hoone toob koolipere ühe
katuse alla. Eelnevalt olid põhikooli õpilased kahe maja peale
jagatud. Maja on ehitatud 680
õpilasele ning vastab koolipere
vajadustele. Koolimajas ja raamatukogus on pinda 6260 m2,
millest 630 m2 on linnaraamatukogu kasutuses. Uues põhikoolihoones on loodud lastele nüüdisaegne õpikeskkond. Tõusva
astmestikuga aatrium sobib nii
õppetööks, ühisloenguteks kui
ka puhkamiseks. Õppuritel on
ka piisavalt võimalusi liikumiseks. Uues Jõgeva põhikoolis
läks esimesse klassi 66 last. Kokku õpib 2019/2020 õppeaastal
Jõgeva Põhikoolis 661 õpilast.
Ehitustööd koos sisustusega
läksid maksma 7,5 miljonit eurot, millest valla omaosalus oli
2,5 miljonit. Jõgeva põhikooli
rekonstrueerimise ja sisustamise
töid kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Linnaraamatukogu hoone ehitamise
ja sisustamise finantseeris vald
täies mahus omavahenditega.
JVT

Augusti lõpus viis vallavanema Aare
Olgo kantide ringkäik sedapuhku
Vaiatusse, Koimulasse, Tõikverre, Sätsuverre, Rääbisele,Torma alevikku,
Otile, Lilastverre, Näduverre, Rassikule, Tealamale, Vanamõisasse, Liikatkule, Kõnnusse ja Võidiverre. Septembri
alguses toimus aga sama piirkonna
elanike rahvakoosolek, kus elanikega vestlesid vallavanem Aare Olgo,
abivallavanemad Mati Kepp, Viktor
Svjatõšev, Arvo Sakjas ning valitsuse liige ja Jõgeva Veevärgi juht Kalle
Pint. Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus andis ülevaate sellest,
millisesse seisu on jõudnud Torma
aleviku ja kuue küla võimaliku Mustvee valda ülemineku protsess, millesse
nüüdseks on otsustatud kaasata veel
kolm küla, mis muidu teiste asustusüksuste vahele enklaavi jääksid. Volikogu esimees ärgitas inimesi aktiivselt
osalema oktoobris korraldataval rahvahääletusel, et volikogu saaks otsuse
langetamiseks teada rahva tegeliku
arvamuse.
Rahvakoosolekule kogunes üle
poolesaja huvilise. Teemasid jagus
heakorrast prügimajanduse ning tänavavalgustuseni välja.
Jõgeva abivallavanem Arvo Sakjas
rääkis, et Tormas ja Vaiatus on mitu
tähtsat vallaasutust. „Tormas asub valla üks elujõulisemaid koole, 124 õpilasega Carl Robert Jakobsoni nimeline
Torma põhikool. Koolil läheb hästi
ning vajalikud õpetajad on olemas,“
kiitis Sakjas. Ta lisas, et hoone vana
osaga on küll mure, ent seda püütakse
remontida. Kooli alla kuulub ka nelja
rühmaga lasteaed. Hiljuti sai korda
lasteaia ventilatsioon ning peagi paigaldatakse päikesepatareid. „Jõgeva
valla kõige ilusam ja suurem spordihoone asub samuti Tormas. Juht Aarne Neimann on tubli ja on leidnud Peterburist koostööpartnereid, kes noori
korvpallureid suviti siia treeninglaagrisse toovad,“ rääkis Sakjas. Abivallvanem tõi välja ka Torma raamatukogu
ruumide kaasajastamise vajaduse.
Jõgeva Veevärgi juht Kalle Pint
rääkis, et ettevõte on investeerinud
Torma puurkaevudesse ja võrkudesse
40 tuhat eurot. Torma vesi on nõuetele vastav, paigaldatud on uued filtrid
ning avariidele reageerimine on muutunud operatiivsemaks.
Torma elanik Arvo Raudsepp tõi
välja kaks lõpetamata objekti. Üks on
põhikooli esine maariba. Kui see mure
lahendada, siis oleks kooli ja Jakobsoni mälestusmärgi ümbrus korras. Teisena oodatakse Torma alevikku Kesk
ja Kaare tänavale valgustust. Raudsepa
sõnul lähendaksid piirkonnas probleemi neli-viis valgustit ja posti. Abivallavanem Mati Kepp lausus, et Siimusti

kergliiklustee ääres on testimisel käsil
päikesepaneelidega valgustid. Kui
need ennast õigustavad, siis saaks ka
mujal vallas sarnast lahendust kasutada. Avo Blankin märkis, et pimeduses
on ka Hariduse tänav ja Lullikatku tee.
Sulev Kõre lisas, et Lullikatku bussipeatuses on samuti pime. Ta pakkus
välja, et abi oleks ehk anduri ja patareiga valgustist. Vallajuhid märkisid,
et akude süsteem ei ole külmal talvel
sobilik.
Torma ja Vaiatu rahvamajade kultuurijuht Liina Abram tundis muret
Vaiatu mõisapargi vanade puude tervise pärast. Mõisapark asetseb kolmel
krundil ning vaja on korraldada pargi
puude tervise hindamine ning korrastus. Mati Kepp tõdes, et vanad pärnad
on ohtlikud ning haljastusspetsialistil
tuleb puud üle vaadata.
Ene Õunapuu rääkis kohalikke
nörritavatest lagunenud mõisakompleksi hoonetest. Lagunevad hooned
rikuvad keskuse üldpilti ning riivavad
silma. Vallavanem Aare Olgo selgitas,
et võõra vara kallale minna ei saa, küll
aga saab väärteomenetleja hooned üle
vaadata ning omanikule ettekirjutuse
teha, vajadusel ka trahvida. Torma teenuskeskuse juht Teet Lääne selgitas, et
kohalike seas telefonijaamana tuntud
ja vallale kuuluva hoone puhastamine
ja müüride konserveerimine on kirjutatud järgmise aasta eelarvesse. Lammutada pole seda võimalik, sest hoone
on muinsuskaitse all. Praegu renoveeritakse mõisakompleksis olevat valitsejamaja. Selle objekti pani Torma
vald ka ühinemise eel investeeringuna
lepingusse kirja. Suurte investeeringute puhul ongi aluseks eelkõige ühinemislepingusse kirja pandud soovid.
Kõnnu küla elanik Ene Simson uuris,
mis saatus ootab Kõnnu vana kauplusehoonet. Tegemist on ilusa maakivist majaga, mida kunagi taheti osta,
ent Torma vald ei soostunud müüma.
Mati Kepp selgitas, et Jõgeva valla huvi
on hoone maha müüa. Hindamine on
tehtud ning väärtuseks määratud 15
tuhat eurot. Peagi läheb hoone avalikule pakkumisele. Loodetavasti leitakse huviline, kes väärika maja taastab
ning sellele ka rakenduse leiab.
Lisaks tundsid kohalikud huvi, kui
sageli tühjendatakse pakendikonteinereid ning kas seda graafikut oleks
võimalik tihedamaks muuta. Sageli
pole pakendiprügi kuhugi panna, sest
konteiner on juba täis. Mati Kepp selgitas, et täis konteinerist tuleb teada
anda, siis saab ka keskkonnaspetsialist
ülevaate täituvusest ning asuda lahendusi otsima. Samas nentis Kalle Pint,
et ka Jõgeva suures jäätmejaamas ning
üle Eesti on sarnane probleem.
JVT

Torma rahvamaja saalis toimunud rahvakoosolekule
tuli üle poolesaja inimese. FOTO: RIINA MÄGI
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Sotsiaalosakonnas seati sisse laste mängunurk

Väljanäitusele saab seekord
sõita ka bussiga
21. septembril peetakse Palamusel taas suurt Paunvere väljanäitust ja laata. Väljanäitus toimub
kahekümne teist korda ning tuhandetel eestimaalastel on kujunenud juba heaks tavaks panna
suvele punkt just laadaaegsel
Palamusel – uudistades, mida
suupärast, kasulikku või lihtsalt
ilusat on pakkuda kodumaistel
väiketootjatel ning mida põnevat on kasvanud potipõllumeeste aiamaalappidel.
Kauplejaid hakati laadale registreerima 1. augustil ja võib
arvata, et nüüdseks on kõik
müügikohad hõivatud. Kindlasti
on omaniku leidnud toitlustamiseks ette nähtud müügiplatsid:
nende väljajagamiseks korraldati enampakkumine juba juunis.
Kehakinnitust hakatakse pakkuma 21 platsil üle terve laadaala.
Nunnunäitus, mis on ikka üheks
väljanäituse
tõmbenumbriks,
pannakse üles tavapärasesse
paika – Palamuse gümnaasiumi
võimlasse. Lisaks eriti suurtele
või veidra kujuga aiasaadustele
saab seal näha lustakaid kompositsioone aedviljadest, käsitöid
jms.
„Julgustan kõiki oma aiasaadusi või käsitöid nunnunäitusele
tooma,“ ütles Jõgeva vallavalitsuse arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd ning
lisas, et nunnunäituse paremaid
tunnustatakse
kiitusekirjaga,
näituse parima eksponaadi eest
on aga ette nähtud 50 000 eurosendine preemia. Preemia ja
kiituskirjad antakse üle kell 15
laululaval ehk väljanäituse pealaval. Enne seda tehakse ära üks
tähtis toiming: Palamusele antakse üle Jõgeva valla sügiskeskuse tiitel. Üleandjaks on suvekeskuse Kuremaa esindus.
Kell 15 tasub pealava juures
olla ka neil, kes soovivad osaleda laadaloteriis. Laadapääsme
ostnute vahel loositakse seekord
välja aiamööbli komplekt, mille
on valmistanud Palamuse ettevõtja Marko Pärn, ja loosimissüsteem on niimoodi üles ehitatud,
et võidule kandideerimiseks tuleb loosimise juures viibida.
Väljanäitus avatakse kell 10
hommikul ja päevajuhiks on
tänavune Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat, Rakvere
teatri dramaturg ja lavastaja Urmas Lennuk. Kultuurilist meelelahutust pakutakse nii pealaval
kui ka muuseumilaval. Kultuuriprogrammi tõmbenumbriteks
on Anne Veski ja ansambel Lõõtsavägilased, ent üles astub ka
kultuurikollektiive oma vallast

ja naabervaldadest ning teistest
maakondadestki. Piiri tagant
toovad külakosti Läti tantsurühmad Sadancis ja Daldieriši.
Mõeldud on ka väikestele
laadakülastajatele.
Palamuse
vana lasteaia õue seatakse sisse
lastehoid, Kudina teeristi tuleb
aga miniloomaaed, kus lapsed
saavad näha ponisid, kitsi, küülikuid ja kanu ning neid ka käega
katsuda.
Väljanäituse ajal on avatud
Palamuse veski. Kihelkonnakoolimuuseumi vana koolimaja teisel korrusel saab näha Avinurme
puiduaida näitust ja kaasa lüüa
nende korraldatud töötubades.
Kaarepere teeristis saab jälgida
Eesti sea küpsetamise meistrivõistlusi „Suur sigadus 2019“.
Kui ilm lubab, tuleb kopter lustilende tegema. Kohale tulevad ka
kolme raadiojaama – Vikerraadio, Raadio Marta ja Ring FM-i
esindajad, kes teevad intervjuusid.
Palamuse alevikku läbivad
teed on 21. septembril suletud
kella kaheksast hommikul kella kuueni õhtul. Kohalik rahvas
teab juba isegi, kustkaudu ümber sõita, teised peavad jälgima
suunaviitu. Uudisasjaks on see,
et tänavu on võimalik laadale
ja tagasi sõita ka tasuta eribussiga. Buss väljub Jõgeva vana
raudteejaama parklast kell 9.00,
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 ja 18.00
ning Palamuselt Voore teel töökodade juures asuvast parklast
kell 9.30, 10.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 ja
18.30. Busside väljumisajad
peaksid sobima ka neile, kes
kaugemalt rongiga Jõgevale saabuvad ja soovivad edasi väljanäitusele pääseda.
Laadapilet maksab kolm eurot, kaheteistaastased ja nooremad saavad sisse tasuta. Laadapääsme võib ka võita. Väljanäituse eelsel nädalal mängitakse
nimelt Elmari raadios algusega
kell 8.45 hommikumängu, mille auhindadeks on väljanäituse
pääsmed ja eesti toidu kinkekotid.
Tule väljanäituse päeval Palamusele, sest Palamuse sees on
sel päeval üks teine ja palju suurem Palamuse, mis väärib igal
juhul vaatamist. Ja kui su aiamaal on näituse vääriline nunnu
kasvanud, võta telefonil 5558
0928 nunnunäituse korraldaja
Aive Koksiga ühendust!
JVT

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonnas (Piiri 4 hoones) on lastekaitsetöötajate algatusel, kollektiivi ning heade
toetajate abiga sisse seatud mõnus ja
hubane lastenurk.
Idee algatajaks oli lastekaitse spetsialist Irina Anniko. Lastekaitse valdkonna sotsiaaltöö peaspetsialisti Liivi
Noormägiga arutledes jõuti ideeni, et
kasutamata nurk vallamaja koridoris passib hästi laste mängunurgaks.
Abivallavanem Viktor Svjatõšev ning
sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas olid plaaniga nõus. „Meil olid head
mõtted ja tegijad, aga rahalised vahendid puudusid. Ent otsustasime ilusa
idee siiski ellu viia. Mängunurk valmis
vabatahtliku töö ja annetuste abiga,“
rääkis Svjatõšev.
Üheltpoolt on lastenurk vajalik lastekaitsetöötajate klientidele. Kui lapsevanem lastekaitsetöötajaga vestleb,
saab laps seal mängida või raamatut
lugeda. Sellega proovitakse ka vältida olukordi, kus ajaviitmiseks (ema,
isa ootamise ajaks) lapsele nutiseade
kätte antakse. Samas on see hea koht,
kus lastekaitsetöötaja saab lapse või
perega vabamas keskkonnas rääkida. Suhtlus on vahetum ning barjäär
kaob. Lastenurk annab võimaluse ka
neile vanematele, kes käivad samas
majas kaitstud töö teenusel. Nemadki saavad oma lapsed sinna mängima
viia. Mängunurgas on mugava arutelukoha leidnud ka noorsoovaldkonna
tegijad. Laste mängunurk on avatud
kõigile huvilistele: seal võib näiteks
polikliinikus vastuvõttu oodates aega
parajaks teha.
Mängunurka aitasid sisustada ja

sisse seada mitmed abilised: OÜ Softcom kinkis pehme diivani, AS Valmeco lippaia ehitamiseks puitmaterjali ning Kaido Lehtla OÜst Juta & Kaido
aitas aia värvimistöödega. Laste mänguvaip on vallavalitsuse poolt. Abivallavanem Viktor Svajatõšev võttis
nädalavahetustel enda kanda lippaia
ehituse. Mänguasjad, lauamängud,
toolid ja lauad on pärit sotsiaaltöötajate kodudest. Mänguasjade puhtusel
hoiavad silma peal sotsiaaltöötajad.
Kui pehmed lelud vajavad pesu, viivad
sotsiaaltöötajad need koju ja pesevad
masinas puhtaks.
Jõgeva vallavalitsuses töötab lastekaitse valdkonnas kolm spetsialisti
ja peretöötaja. Pikka aega on olnud
täitmata neljas ametikoht, töötajat
on hädasti vaja. Töö on jagatud vallas
piirkonniti, ent vajadusel tuleb tegutseda seal, kus laps ja perekond abi vajavad või muu lapsega seotud juhtum
esile kerkib. Töö viib ka valla piirdest
välja, põhimõtteliselt üle Eesti, sest
meie valla eestkostel olevad lapsed
elavad Eesti eri paigus ja samuti õpib
valla lapsi mujalgi Eesti koolides. Lastekaitsetöötajad tegutsevad vastavalt
õigusaktidele lapse huvide ja heaolu
tagamise eest ning toetavad ja nõustavad abivajavaid lastega peresid. Peresid nõustades tuuakse välja nende
tugevused ja väärtused, püütakse koos
leida probleemidele parim lahendus.
Lastekaitsetöötajatel tuleb võidelda
ka ühiskonnas levinud arusaamaga,
nagu võtaksid nad peredelt lapsi ära.
Lapse perest lahutamine on viimane
lahendus. „Vanemlikke õigusi piirab
kohus, mitte lastekaitsja,“ sõnas Irina

Lastekaitsespetsialistid Irina Anniko ja Kaja Ivask, sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas ja abivallavanem Viktor Svjatõšev
sotsiaalosakonna lastenurgas. FOTO: MARGE TASUR
Anniko. Valearusaamad on kerged
tekkima, aga õnneks ka kerged kaduma, kui asju selgitada. Kui perekond
on lastekaitsespetsialisti juures käinud, on nad andnud head tagasisidet,
tänanud kuulamise ja abi eest.
Lastekaitse valdkonnas on väga
olulisel kohal koostöö erinevate osapooltega, muudmoodi seda tööd teha
ei saakski. Lastekaitsetöötajad teevad
pidevat koostööd osakonna kolleegidega, koolide, lasteaedade, Rajaleidja
keskuse, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnaga, piirkonna sotsiaalhooldustöötajate, peretöötaja, politseinike, uurijate, kohtu ning advokaatidega. „Peretöötaja on meie töös
oluline lüli. Ta käib tihti abivajavat
pere nõustamas ja jõustamas ning on
meile justkui parem käsi,“ lausus lastekaitsespetsialist Kaja Ivask. Lastega

suheldes on oluline roll ka lemmikloomadel. Kaja ja Irina ütlevad oma kogemuse põhjal, et kui peres on lapsed,
on ka lemmikud. „Loomade abil saab
lastega kontakti ning võimaluse juttu
alustada,“ lausus Kaja Ivask.
Lastekaitsetöös on nii ilusaid kui
valusaid hetki. Et ise vastu pidada, on
vajalik õlg-õla tunne. Mõtteid saab vahetada kolleegidega naabervaldadest
ning üle Eesti. Lastekaitsetöötajatel on
võimalus osaleda supervisioonil, mida
pakub Sotsiaalkindlustusamet. Suurt
ja praktilist abi on saadud Eesti Tervisearengu Instituudi koolitustest.
Lastekaitsetöötajad julgustavad abi
küsima juba siis, kui mured on väiksed. Spetsialistid võtavad vastu, nõustavad ning vajadusel oskavad suunata
sinna, kus saab edasist abi.
JVT

Sotsiaalminister Tanel Kiik külastas Jõgeva valda
21. augustil külastas Jõgeva valda sotsiaalminister Tanel Kiik. Tema ning
ministri nõunik Tarmo Kurves ja
ministri abi Liisa Tolli kohtusid vallamajas Jõgeva vallavanema Aare Olgo
ja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsasega, samuti sotsiaalosakonna peaspetsialistide Luule
Palmiste, Eve Viksi ja Liivi Noormägiga. Vallaametnikud tutvustasid meie
sotsiaalosakonna töökorraldust, andsid ülevaate osakonna koostööst eri
instantsidega (Sotsiaalministeerium,
Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa,
sotsiaalteenuste osutajad, Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Koda, pensionäride ühendused jne) ning riigilt saadava
tasandus- ja toetusfondi raha kasutamisest sotsiaalvaldkonnas. Vallaametnikud tõid esile, kust omavalitsuse
sotsiaaltöös „king pigistab“ ja tegid
omapoolseid ettepanekuid, kuidas

Sotsiaalminister Tanel Kiik Jogeva valla majas. Koos temaga
on pildile jäänud vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Aime Meltsas ja ministri abi Liisa Tolli.
mõningaid probleeme lahendada.
on väga vajalikud, sest need annavad
Minister Tanel Kiik märkis, et se- palju infot selle kohta, mida tehakse
dalaadi töövisiidid omavalitsustesse omavalitsustes elanike sotsiaalse kait-

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 25. septembril 2019 Jõgeva vallale kuuluvad järgnevad
kinnistud ja korteriomandid:
1. Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Jõgeva linn Aia tn 4 (registriosa number 2936035, katastritunnus 24701:001:0319, pindala 1236 m²) alghinnaga 75 000 eurot;
2. Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Kudina küla Lao (registriosa number 2367235, katastritunnus 57802:003:0122, pindala
7506 m²) alghinnaga 4 000 eurot;
3. Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Kudina küla Veski (registriosa number 2370335, katastritunnus 57802:003:0123, pindala
7633 m²) alghinnaga 2 000 eurot;
4. Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Torma alevik Katlamaja tn
1 (registriosa number 2905035, katastritunnus 81003:002:0068,

Jõgeva vallavolikogu 26. istung
toimus 22. augustil Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 22 volikogu liiget. Puudusid Ain Aru, Girt
Kaarepere, Hardi Perk, Priit Põdra, Kristian Vaarpuu.
Päevakorras oli:
1. Vallale kuuluva kinnistu

koormamine juurdepääsuõigusega.
2. Jõgeva valla arengukava
2018-2028 muutmise esimene lugemine ja järgnev menetlemine.
3. Piiride muutmise algatamisega nõustumine.

se tagamiseks. Sellistelt kohtumistelt
saab ka tagasisidet ministeeriumi riiklikule poliitikale ning ettepanekuid,
mida teha teisiti. Jõgeva vald väärib
ministri sõnul esile tõstmist nii sotsiaalvaldkonnale eraldatavate summade suuruse, pakutavate sotsiaalteenuste valiku kui ka ametnike suhtumise
poolest.
„Siinsed inimesed võtavad oma
tööd tõsiselt, lähenevad probleemidele
kliendikeskselt ning teevad aktiivset
koostööd ministeeriumi, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja teiste
organisatsioonidega,“ tunnustas sotsiaalminister Jõgeva valda. Peale vallavalitsuse külastas minister ka Jõgeva
haiglat.
JVT

pindala 6 586 m²), alghinnaga 10 000 eurot;
5. Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Sadala alevik Sillasoo 8
(registriosa number 2922035, katastritunnus 81001:003:0218,
pindala 910 m²), alghinnaga 2 000 eurot;
6. Kinnistu, koha-aadress Jõgeva vald Kivijärve küla Nurme (registriosa number 3014435, katastritunnus 24805:001:0236, pindala 5930 m²), alghinnaga 5 000 eurot;
7. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald Luua küla Luua
keskus 20-16 (registriosa number 2652435, katastritunnus
57803:001:0095, pindala 65,0 m²) alghinnaga 12 000 eurot;
8. Korteriomand, Jõgeva vald Kassinurme küla Niidu korter 7
(registriosa number 9430250, katastritunnus 24801:001:0751,
pindala 40,7 m²) alghinnaga 500 eurot.
Lisainfo Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist

Paunvere väljanäituse üheks tõmbenumbriks on nunnunäitus.
FOTO: RIINA MÄGI
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4. Jõgeva Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu muutmine.
5. Mitmesugust, informatsioonid.
Jõgeva Vallavolikogu istungeid saab jälgida reaalajas ja

vaadata järele VOLIS keskkonnas aadressilt https://jogeva.
volis.ee/
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist
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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.

Lugu sellest, kuidas ma
muusikakoolis püksi pissisin
Tegelikult polegi tähtis, kui vana ma
olin, kui ma Jõgeva lastemuusikakoolis pärast ühte pikaleveninud akordionitundi püksi pissisin. Tähtis on
see, et Jõgeva on Eesti külmapealinn
ja kojujõudmine sel õhtul on üks mu
eredamaid mälestusi kooliajast. Kuna
sel päeval ei sattunud minu isa meid
muusikakooli viima, siis mu esialgsele alandusele lisaks sain ma seista
Palamuse vana postkontori ees ja oodata külmas sügises tööliste bussi, mis
mind õnneks koju viis. Ma ei mäleta,
kumb oli sel õhtul halvem – hais, mis
mind koduni saatis, või häbi, et mul
selline asi üldse juhtus, aga see hale
tunne jääb mulle alatiseks meelde.
Mu pissised püksid ei ole kindlasti ainuke põhjus, mille pärast minust
sai Vanemuise teatri laulja, aga mingil
põhjusel jääb see mind alati saatma ja
innustab tahtma olla parem inimene.
Jõgeva vald saab praegusel kujul alles kahe aastaseks ja ma olen kindel,
et selliseid „pissiseid pükse“ tuleb nii
Jõgeva vallal kui ka selle inimestel ette
EELK peapiiskop Urmas Viilma kastis Palamuse esmamainimise 785. aastapäeva mälestuspuud rohke veega.
Puu istutamisel osalesid peale tema Jõgeva vallavanem Aare Olgo ning Palamuse koguduse ja sõpruskoguduste esindajad.
FOTO: RIINA MÄGI

Palamusel peeti esmamainimise aastapäeva
Palamuse elas 23.–25. augustini juubelirütmis: seal tähistati
kiriku ja koguduse, aga üksiti kogu paiga esmamainimise
785. aastapäeva. Et juubelil on
kiriklik taust – esimest korda
mainiti Palamuset Vatikani kirikukirjades –, koondusid ka juubelisündmused kiriku ümber.
Reedel, 23. augustil toimus kirikus pidustuste avapalvus ning
kalmistul toimunud mälestushetkel meenutati Palamuse koguduse kunagisi hingekarjaseid.
Õhtul sai kirikus kuulata Kaarina (Soome) sõpruskoguduse
koori Cantilena kontserti. Laupäeval, 24. augustil andsid sealsamas kontserdi Palamuse-mailt
pärit, ent praegu Hollandis elav
metsosopran Kadri Tegelmann
ja barokkansambel Floridante.
Tipptasemel muusikuid ning
16.–18. sajandist pärit muusikat
tuli kuulama kirikutäis rahvast,
kellele vaheajal pakuti veini ja
suupisteid. MTÜ Look korraldatud kontsert kuulus sarja „Suveklassika Palamusel“.
Inimhääl ja barokkpillid
Kadri Tegelmann on laulmist
õppinud Heino Elleri nimelises
Tartu muusikakoolis ja mitmes
Hollandi kõrgkoolis. Tema Tar-

tu-perioodi õpetaja Aino Kõiv
tõdes, et Kadri on interpreedina
palju arenenud. Tema hääl on
ühtlane, väljendusrikas ja ilusate tämbritega ning inimhääle ja
barokkinstrumentide kooskõla
hea akustikaga kirikus oli imeline. Kadri Tegelmanni jaoks oli
tänavune suveklassikakontsert
omamoodi kangelastegu, sest
vaid viis nädalat varem oli ta
saanud emaks: tema ja ta hollandlasest kaasa Timi perre sündis pisipoeg Mikl Arne. „Kuna
suurem osa minu tähelepanust
koondub praegu lapsele, siis oli
päris tore teha vahepeal midagi,
mis teistsugust energiat nõuab,“
ütles Kadri Tegelmann.
Pühapäeval, 25. augustil
jätkusid juubelipidustused Palamuse kiriku parki traditsioonilise aastapäeva mälestuspuu
istutamisega. Seekord sai mulda
harilik pärn. Istutamisel osalesid
EELK peapiiskop Urmas Viilma,
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
ning Kaarina, Ikaaliste (Soome)
ja Gardingi (Saksamaa) sõpruskoguduste esindajad. Aastapäevapidustused
kulmineerusid
jumalateenistusega kirikus. Armulauaga teenistuse viisid läbi
EELK peapiiskop Urmas Viilma
(tema pidas ka jutluse) ja EELK

OPOSITSIOONI VEERG

Lootus sureb viimasena
Taas teatati, et valimisliidu
„Vooremaa“ ainukesel volikoguliikmel on võimalus vallalehte
artikkel kirjutada. Vabandan
sama nimekirja liikmete ees, et
ei konsulteerinud. Kuna käimas
on minu viimane kuu volikogu
liikmena, otsustasin, et tegelikult ei olegi midagi erilist öelda.
Kogemus ütleb, et meie vallas
ei ettepanekud ega kriitika ei
mõju – väga lühikese ajaga on
paljudele väga paks nahk kasvanud. Väga nõrga arengukava
kohta pole ka mõtet enam sõna
võtta, kuna lehe ilmumise ajaks

on kohtumised ja ettepanekute
tegemise aeg otsa saanud. Olen
valmis üllatuma, kui mõni asjalik ettepanek ka kavasse lisatakse ja mõni seni kavas olnud mõttetu eesmärk või kriteerium sealt
välja jäetakse.
Üllatusega märkan ka üha
enam, et pea kõik on loobunud
vigadele viitamast. Valitsejate
rõõmuks. Võin neid lohutada
vaid Randy Pauschi „Viimasest
loengust“ võetud tsitaadiga:
„Kui sa asju valesti teed ja keegi
sellele tähelepanu ei pööra, siis
tähendab, et nad on sinu suhtes

Palamuse Püha Bartholomeuse
koguduse õpetaja Urmas Oras.
Teenistuse lõpus said tervituseks sõna vallavanem Aare Olgo
ja sõpruskoguduste esindajad.
Kogu pidustuste aja sai kirikus
vaadata Ikaaliste kunstnike näitust ja koguduse varasemaid
juubeleid meenutavat fotoväljapanekut.
Tegutseb järjepidevalt
Peapiiskop Urmas Viilma tõdes, et kui paljud institutsioonid
on meil aegade jooksul tegutsemast lakanud ja paremal juhul
hiljem taasloodud, siis kogudused on järjepidevalt toiminud
aastasadu. See on üks põhjus,
miks koguduste väärikate tähtpäevade tähistamine on oluline,
eriti juhul, kui tegemist on tegusa ja elujõulise kogudusega nagu
Palamuse oma.
Külalistel sõpruskogudustest
oli koostööst Palamusega rääkida palju head. Uwe Knorr Gardingist meenutas, et Palamuse ja
Gardingi koostööle pani pärast
Eesti iseseisvuse taastamist aluse Gardingi koguduse õpetaja
ja Eiderstedti praost Hans-Walter Wulf. Saksa sõbrad aitasid
näiteks käivitada Palamusel
diakooniatöö ning aitasid lastelootuse kaotanud.“
Otsustasin hoopis teha lühidalt. Otsustasin hoopis õnnitleda Jõgeva põhikooli töötajaid,
õpetajaid ja kõige rohkem õpilasi
uue maja puhul! Aga nagu noored liblikapüüdjad oma etteastes rõhutasid – maja ei ole veel
kodu. Jõudu teile kõigile selle
ilusa maja muutmisel armsaks
koduks! Kordan ka juba avamisel öeldud õnnitlusi uute kaasaegsete sportimisvõimaluste puhul! Suur trepistikuga aatrium
ja avar siseõu loovad ju lõputuid
võimalusi. No nali muidugi, aga
kordan pealkirja – lootus sureb
viimasena!
Jõudu ja rõõmu ka kõikidele
teistele meie valla kooliperedele! Ja neile, kes eriti uue koo-

aeda, rahvamaja ja arstipunkti.
Eriliselt meeldejäävaks pidas
Uwe Knorr seitse aastat tagasi
teoks saanud palverännakut kolme Eesti (sealhulgas Palamuse)
ja kolme Põhja-Elbe (sealhulgas
Gardingi) koguduse osavõtul,
mille käigus külastati tervet rida
Eesti kirikuid ja Kuremäe kloostrit.
Juhani Haveri on Palamuse ja
Ikaaliste koguduse vaheliste suhete Soome-poolne kontaktisik
olnud juba üle kahekümne aasta. Tema eestvedamisel on Ikaaliste koguduse mehed ja noored
käinud mitmel suvel Palamusel
vabatahtlikku tööd tegemas.
Tänu sellele on kenamaks saanud nii mõnigi kogudusele kuuluv hoone. Nagu mullugi, tuleb
Ikaaliste koguduse esindus ka
tänavu Paunvere laadale pann
kooke küpsetama ja müüma.
Teenitud raha annetatakse siinsele kogudusele.
EELK Palamuse kogudus on
juubelipidustuste toetamise eest
tänulik Eesti Kultuurkapitalile
ja Jõgeva vallale, samuti haljastusettevõtjale Jaak Rillole, kes
istutamiseks puu annetas.
RIINA MÄGI

Rasmus Kull.
mitmeid kordi ja tuleb õppida, kuidas
selliseid olukordi vältida või halvemal
juhul, kuidas neid olukordi lahendada, et need õppetunnid tõukaks Jõgeva valda edasi kohta, kus ta mõnes
mõttes tegelikult juba niigi on – üks
kummaline külm vald Ida-Eestis, kust
tulevad kõige kangemad, targemad ja
andekamad inimesed Eestis. Ja head
küüslaugud.
RASMUS KULL,
Vanemuise teatri ooperisolist

Eesti muusika lummuses
1. oktoobril on algamas on järjekordne rahvusvaheline muusikapäev, mis viib Eestimaa eri otstesse
üle saja kontserdi. See aasta erineb
mullustest muusikapidudest selle
poolest, et muusikud võtavad igas
maakonnas fookusesse ühe muusikalise nähtuse. Jõgevamaal on see
nähtus helilooming.
Eesti muusika on ilus. Eesti muusikas on sügavust. Ja eesti muusikat pole
piinlik kuulata – vastupidi, kontserdisaalist väljudes on enamasti väga uhke
tunne. Kes selles aga kahtleb, võib julgelt võtta jalge alla tee Muusikapäeva
kontsertidele. Nimelt annavad need
kontserdid võimaluse saada ülevaate
eesti muusikast nii ruumis kui ka ajas.
Helilooja ja dirigent Rasmus Puur
kinnitab, et kava koostamisel kannustas teda soov luua võimalikult
mitmekülgne programm: “Tahtsin, et
kontserdikava annaks eesti muusikast
võimalikult laia ülevaate nii kronoloogiliselt kui ka helikeeleliselt.” Nii
esitab Vanalinna Hariduskolleegiumi
keelpilliorkester suurepäraste eesti
heliloojate repertuaari, mis varieerib
ärevast neoklassitsismist lummava
polüfooniani. Kõlab Tõnu Kõrvitsa,
Ester Mägi, Artur Lemba, Mart Saare,
Jaan Räätsa ja paljude teiste looming.
Orkestri ees soleerib tšellist Theo-

dor Sink, mitmekülgne interpreet, kes
on tuntud nii suurepärase solisti, kammermuusiku kui ka orkestrandina. Dirigenti Rasmus Puuri teatakse aga ka
heliloojana, kelle loomingut on esitanud paljud meie professionaalsed kollektiivid, näiteks RAM, Rahvusooper
Estonia ja paljud teised.
Kõrge professionaalsusega hiilgab ka
VHK keelpilliorkester, kes Muusikapäeva puhul Jõgevamaale sõidab. “Nad ongi
viimasel neljal aastal mänginud sisuliselt
eesti muusikat ja käivad jätkuvalt koos,
küllap siis see muusika neile meeldib,”
ütleb dirigent Puur. “Mulle tundub ka,
et see muusika meeldib neile üha enam,
sest nagu iga asjaga elus – mida rohkem
sa tead, seda rohkem sa näed. Arvestades, et selle aja jooksul on repertuaaris
olnud üle kahesaja eesti heliteose, on
neil ülevaade üsna korralik.”
Mida arvab aga noorema põlve
komponist ise eesti heliloojatest? “Eesti heliloomingu seis on erakordselt
hea. On väga palju tugevaid, professionaalseid ja omanäolisi loojaid. Kusjuures täiesti erinevatest põlvkondadest.
Arvestades meie väikest rahvaarvu
on see eriti muljetavaldav. Noori heliloojaid ühtselt iseloomustada on väga
keeruline, sest nad on väga erinäolised. Õnneks. Ja ajab igaüks neist väga
vägevalt oma rada.”

KUULA!
1. oktoobril kell 14.40 Jõgevamaa gümnaasiumis VHK keelpilliorkester, dirigent Rasmus Puur, kaastegev Theodor Sink (tšello)
1. oktoobril kell 17.00 Kuremaa lossis VHK keelpilliorkester, dirigent Rasmus Puur, kaastegev Theodor Sink (tšello)

liaasta puhul ei rõõmusta, ütlen
vaid – uskuge, suvi polegi nii
kaugel!
Tänan kõiki asjalikke volikoguliikmeid ja vallakodanikke,
kes nii mõnigi kord minult nõu
või infot küsisid või andsid! Ja
Terjele samuti jõudu!
„Ei, me ei ole alati väärt oma
valitsejaid nendena, kes me ise
oleme – aga me kasvatame neid
halvasti, kui nõustume olulisemate eesmärkide nimel nende
puudused maha vaikima.“ /Rein
Raud/
VALDI REINAS

Muusikapäeva esinejad. FOTO: ERAKOGU
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TORMA JA VAIATU KANDIS

Torma ja Vaiatu kant võivad uhkust tunda oma
rikka ajaloolise ja kultuurilise pärandi üle. Sealt on
võrsunud nii mõnedki vaimu värskendavad ideed ja
tuntud suurkujud, nagu feodalismi kriitik Johann
Georg Eisen von Schwarzenberg, rahvuseepose
idee algataja Georg Julius Schultz-Bertram, Torma
puhkpillimuusika isa Adam Jakobson, tema pojad,
rahvavalgustaja Carl Robert Jakobson ja raamatuillustraator Eduard Magnus Jakobson. Rääbiselt on pärit silmapaistev keeleteadlane, soome-ugri keelte uurija Paul
Ariste. Kõnnu on ajalukku jätnud sõjalise
taustaga jälgi: lahingut löödi seal nii Vabadussõja
kui ka Teise maailmasõja ajal, nõukogude ajal tegutses seal aga radarijaam.
Torma ja Vaiatu kandis on mitu tegusat põllumajandusfirmat (Torma POÜ, OÜ Vaiatu Agri, Raja
Potato OÜ jt), aga ka mõned tööstusettevõtted (OÜd Rauduks, MP & Puitmeister). Koimulat võib naljatamisi maasikakasvatajate külaks nimetada: seal
tegutsevad teine teisel pool teed OÜ-d Marimarta ja
Neimann Grupp.

Torma ja Vaiatu piirkonnas elab 1. jaanuari
seisuga 1126 inimest.
Vaiatus elab 167,
Koimulas 40, Tõikveres
126, Sätsuveres 26,
Rääbisel 70, Torma
alevikus 389, Otil
14, Lilastveres
33, Näduveres
35, Rassikul
19, Tealamal 11,
Vanamõisas 60,
Liikatkul 30, Kõnnus 79
ja Võidivere 27 inimest.

TEKSTID: RIINA MÄGI,
MARGE TASUR ja
JAAN LUKAS
FOTOD: RIINA MÄGI,
MARGE TASUR ja LIINA
LAURIKAINEN (EELK
Torma Maarja kirik)

„Lapsena olin uue kooliaasta lähenedes alati stressis, sest teadsin, et varsti tuleb vanavanemate
juurest Lilastverest, kus olid mets
ja vabadus, koju Vaimastvere kortermajja minna,“ meenutas Ott
Koppa. Nüüd on vanavanemate
kodust, Metstoa talust Lilastveres,
saanud Ott Koppa päriskodu, kus
ta võib olla nii palju, kui tahab.
Isegi tööle pole sealt vaja minna,
sest töö tuleb koju kätte. Ott Koppa on hinnatud taksidermist ja
need, kes tema teenust vajavad,
leiavad ta ka metsatagusest talust
üles.
Taksidermist on topisemeister,
mitte taksikoera soojendaja, nagu
mõned võhikud või naljahambad
on arvanud. Et Ott sellise vähelevinud alaga tegelema hakkas, on
igati loogiline: ka tema isa Hillar
on sel alal tuntud tegija. Esimesed
õpetused saigi Ott isalt. Hiljem
on ta end täiendanud Soomes ja
Aafrikas.
Koppade kodu on nagu mini-loodusmuuseum, kus võib kohata igasuguseid kodu- ja välismaise fauna esindajaid. Tegemist
on küll topistega, ent välja näevad
loomad just nii, nagu oleksid nad
elus. Teatud määral aitab loomade loomuliku oleku tabamisele

Torma koolis kulgeb elu
Jakobsoni vaimus
Torma põhikool tähistas möödunud aastal oma 330. aastapäeva.
1957. aastast kannab kool oma
endise õpetaja Carl Robert Jakobsoni nime. Suurmehe vaimset kohalolekut on koolis tänapäevalgi
tunda.
Kui paari aastakümne tagusega
võrreldes on Torma kooli õpilaste
arv olulisel määral kahanenud
(see on toimunud ka maakonnas
tervikuna), siis viimastel aastatel
püsib see stabiilselt 125 ja 130
vahel. „Torma kandis on tublisid
tööandjaid, nagu Torma põllumajandusosaühing, Rauduks jt. Ja
kui vanematel on tööd, on koolis
ka lapsi,“ sõnas Torma kooli kolmandat aastat direktorina juhtiv
Heiki Sildnik (pildil).
Torma koolis on 17 õpetajat,
ent kõik ei tööta täiskoormusega.
Sellest sügisest liitusid kollektiiviga kehalise kasvatuse õpetaja Anneli Plaado ja klassiõpetaja Heidi
Tark. Esimene tuli Voorelt, teine
koguni Tallinnast. „Õpetajate
kollektiiv on kenasti noorenema
hakanud. Meil pole ohtu, et kõik
pedagoogid korraga pensionile
lähevad,“ ütles Heiki Sildnik.
Koolis lähtutakse Jakobsoni
põhimõttest “Eluga peab kool
ikka ühendatud jääma ja elule
üksi peab ta kasvatama”. Kooli
õppealajuhataja Külli Võsu (pildil) sõnul tähendab see, et õpilastele püütakse koolist kaasa anda
eluks vajalik pagas. Näiteks pakutakse koolis valikainena informaatikat juba esimesest klassist:
digioskused on tulevikuametites
kindlalt vajalikud. Ettevõtlus- ja
karjääriõpetust õpetatakse lõimituna teiste ainetega. Et lapsed
vahetundidel nutitelefoni kohal ei
küürutaks, vaid liiguksid ja oma-

vahel suhtleksid, on koolis kehtestatud mobiilivaba aeg (kella
8.15–14.10) ja kaks kohustuslikku õuevahetundi.
Torma väärikatest puhkpillitraditsioonidest lähtuvalt on
kooli sisse viidud puhkpilliõpe.
Sellega tegeleb muusikaõpetaja
Vairi Niinep. Kooli Jakobsoni toas
toimetab õpetaja Endla Viesemann. Ta juhendab kodulooringi
ja valmistab ette noorgiide. Carl
Robert Jakobson oli suurepärane
kõnemees ja tema auks korraldab
Torma kool 2008. aastast alates
Jakobsoni nime kandvat kõnevõistlust.
Torma kooli õpilased hoiavad
korras kunagise köstri, kooliõpetaja ja Torma puhkpilliorkestri
rajaja, Carl Robert Jakobsoni isa
Adam Jakobsoni hauda ning Vabadussõja Kõnnu lahingu mälestussamba ümbrust. Oluline paik
on mõistagi ka kooli lähedal paiknev Carl Robert Jakobsoni mälestussammas: selle juurde viiakse
tähtpäevadel lilli ja selle juures
tehakse kooli lõpupildid.
Torma lasteaed kuulub neljandat aastat kooli struktuuri.
Ligemale 70 lapsele kipub neljarühmaline lasteaed kitsaks
jääma. Lasteaia juures tegutseb
beebikool ja projektiraha toel ka
eriilmeline lastehoid, kuhu saavad lapsi viia need vanemad, kes
tavatu tööaja või õpingute tõttu
õhtuti või puhkepäevadel „lapsevaba“ aega vajavad.
Noored, kes Torma kooli lõpetavad, jätkavad haridusteed Jõgevamaa või Lähte gümnaasiumis,
Tartu gümnaasiumides või Nõo
reaalgümnaasiumis. Minnakse ka
ametikoolidesse.

Seitsmesaja aastases Torma koguduses on tänaseni vaimujõudu

Torma lugejate seas on
au sees Eesti kirjandus
Torma raamatukogu on piirkonna inimeste lugemisvara eest hoolitsenud juba
üle sajandi. Tänavu novembris möödub
110 aastat raamatukoguseltsi tegevuse
algusest. Torma raamatukogu direktori Nele Tõnissoo (pildil raamatukogu
ühe haruldasema eksemplari, 1899.
aastast pärit prantsuse-saksa sõnaraamatuga) sõnul on plaanis olulise päeva
tähistamiseks inimesed raamatukokku
kutsuda ning korraldada üks ajalootund.
Elanikkonna üldine vähenemine
mõjutab Tõnissoo sõnul ka lugejate
arvu. Ent praegu muretsemiseks põhjust pole, registreeritud lugejaid on üle
350 ning lapsi 120. „Kool on lähedal ja
see annab raamatukogule noori lugejaid,“ sõnas ta rahulolevalt. Lugejate
seas on au sees Eesti kirjandus. Huvi
tuntakse ajalehtede ja ajakirjade vastu.
Loetavamate teoste hulka kuulub ajaviitekirjandus, naistekad, krimiromaanid.
Meestele pakuvad huvi ajaloo- ja sõjandusteemalised raamatud ning memuaarid. Raamatukogu direktor lisas, et
Torma lugejate seas on populaarsed ka
„Minu“-sarja raamatud. Viimaste seast
saab välja tuua Katrin Pautsi „Minu
Muhumaa“. Teisedki Pautsi raamatud
on lugejate seas armastatud, sest need
on huvitavad, tempokad ning köidavad lugejat. Lemmikute seas on ka Erik
Tohvri. Paljud lugejad uurivad raamatukogu direktori käest, mida põnevat on
ilmunud ning mida ta soovitab. „Kui oskan, siis pakun välja, aga lõpliku valiku
teeb ikka lugeja ise,“ märkis Tõnissoo.
Tõnissoo sõnul on sel aastal raha uute
raamatute soetamiseks juurde tulnud
ning ka valik on selle võrra paremaks
läinud. Uut kirjandust soetatakse loetavust ning lugejate soove arvestades.
Lisaks on mõnus ja kiire võimalus vahe-

tada raamatuid Sadala raamatukoguga.
Vajadusel saab tellida teoseid ka teistest
Jõgeva valla ja linna raamatukogudest.
Kui ikka mitu lugejat küsimas käib, tuleb raamat hankida.
Lastel on raamatukogus päris oma
tuba, kus saab raamatuid uudistada,
joonistada või meisterdada. Esindusliku
valiku leiab ka luuleraamatutest, mida
kasutavad usinalt kooliõpilased. Hea meel
on Nele Tõnissool vanematest, kes on oma
lastele lugemise ja laenutamisega eeskujuks. Nad toovad lapsed juba varakult raamatukokku, et tekiks lugemisharjumus.
Tuleval aastal täitub Nele Tõnissool
30 aastat raamatukogusse tööle asumisest. „Ajad ja asjad muutuvad, lapsed ja
lugejad vahetuvad, tuleb uut kirjandust.
Oled pidevalt inimeste hulgas ja see on
huvitav. Suvel puhkad välja ja siis jälle
uue hooga edasi,“ põhjendas ta ametile
truuks jäämist.
Raamatukogus on ka avalik internetipunkt, millel on oma kindlad kasutajad.
Suvel lisanduvad kasutajate sekka suvitajad. Kui varem käsid lapsed raamatukogus eelkõige kirjanduse pärast, siis nüüd
sätivad nad ennast diivanile tasuta WiFi
levialas. Samas on neile raamatukogu
kodune ning vahel võib pilk telefonist ka
mõnusa lugemise peale sattuda.
Sügisel alustab Torma raamatukogus tööd kirjandusklubi. „Tegemist on
uue formaadiga, saab kuulata, suhelda
ja arutleda. Vaatame, kuidas see tööle
hakkab. Esimesena tuleb meile külla
luuletaja Anneli Lamp Ida-Virumaalt,“
rääkis raamatukogu direktor. Raamatukogu teeb sündmuste korraldamisel
ning kirjanikega kohtumisel koostööd
eakate ühendusega Torma Hõbedane
ning kooliga. Sageli võõrustataksegi külalisi kas koolis või memme-taadi villas.

Augustis tähistati EELK Torma
Maarja koguduse esmamainimise
seitsmesajandat aastapäeva. Sel
puhul vaadati mitmel viisil minevikku.
Torma koguduse väärikale
juubelile pühendatud jumalateenistusel jutlustas Jaan Nuga, kes
teeninud seda kogudust eelmise sajandi lõpu- ja selle sajandi
algusaastatel, ent kes praegu on
Harju-Jaani kirikuõpetaja. Laulsid segakoorid Serviti Ülle Sakariase ja Sõbrahing Mare Talve
dirigeerimisel.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
ütles, et on vallavalitsuse tervitusi
üle andnud mitmeski kohas, aga
niivõrd väärikal juubelil pole tal
varem au olnud viibida. „Tänases
Eestis saab kogudus püsida vaid
siis, kui jätkub neid, kes liituvad
vabal tahtel selliseks ühenduseks,
otsides siit tuge ja soovides ise olla
teistele toeks. Kindlasti peab keegi olema ka juhtimas, et kogudus
püsiks õigel teel. Tormas on õpe-

tajaks olnud Edgar Hark, hilisem
peapiiskop, aga ka Illar Hallaste,
Eesti iseseisvuse üks taastajatest.
Üle kümne aasta on Torma kogudust teeninud praegune õpetaja
Mehis Pupart,“ ütles vallavanem.
Ta märkis, et Torma kogudus on
liitlaseks ja koostööpartneriks ka
omavalitsusele.
Torma koguduse loomisega sai
alguse Torma kirikukihelkond.
Ajaloolane dotsent Andres Andresen toonitas oma ettekandes, et
eesti rahva jaoks on kihelkondlik
identiteet on olnud äärmiselt oluline, seda nii keelemurrete, rahvariiete kui ka rahvatraditsioonide seisukohalt.
Ajaloolane rääkis rahva ränkrasktest kannatustest mitmel sajandil. „Kõige enam laastasid sõjategevus ja rüüstamine Kesk-Eestit, sealhulgas Torma kihelkonda.
Põhjuseks, miks just Torma kihelkond eriti tugevasti kannatada
sai, oli see, et siit läks läbi suur
pea- ehk sõjamaantee, mis tuli

Põltsamaalt Laiuse linnuse kaudu
ja viis edasi Narva suunas. Suuri
rahvastikukaotusi põhjustas ka
1710.–1712. aasta suur katkuepideemia, kui suri ligi kaks kolmandikku kihelkonna rahvastikust,“
märkis Andresen.
Andres Andresen tõi esile ka
Torma kihelkonna tähtsuse 18. ja
19. sajandi olulise rahvusvahelise liiklussoonena: sealt läks läbi
Riia-Peterburi postitee. Nii on teel
Vene impeeriumi pealinna Tormast läbi sõitnud kroonitud päid
ja maailmakuulsaid kultuuritegelasi.
Kontserdil „Romantiline suvemuusika“ musitseeris oreliduo
Tiia Tenno ja Hille Poroson. Kõlas
Beethoveni, Wagneri, Rahmaninovi, Liszti, Debussy ja Pärdi looming.
„Torma kirikus esinesime esmakordselt. See kirik on imekaunis, väga hea akustika ja väga hea
oreliga,“ ütlesid Tiia Tenno ja Hille Poroson.

„Tänane sündmus oli väga
ilus,“ kiitis EELK Torma koguduse
juhatuse liige Talvi Sildma. Tema
sidemed Torma kogudusega said
alguse viiekümne aasta tagusest
leeris käimisest. Toona teenis
Torma kogudust väga väärikas ja
avara silmaringiga kirikuõpetaja
Jaan Muru. „Selleks, et kogudus
tugevana püsiks, on tarvis, et
koguduse rahval oleks hea koht,
kuhu tulla, sõbralik seltskond,
samuti võimalus muusikalisi elamusi saada. Torma kirikus korraldakse igal aastal neli või viis kontserti,“ sõnas Sildma.
EELK Torma Maarja koguduse tänane õpetaja Mehis Pupart
tänas koguduse liikmeid, koostööpartnereid, juubeli tähistamisele saabunud külalisi ning kõiki,
kes panustanud oma mõtete ja
tegudega paikkonna vaimsusesse. Pidulikul sündmusel tehtud
annetused lähevad Torma kiriku
remondi- ja renoveerimistöödeks.

Torma POÜ on oma kandi suurim tööandja
Torma Põllumajandusosaühing
oli üks viieteistkümnest firmast,
mis tekkis siis, kui Torma sovhoos 1993. aastal likvideeriti.
Kui neliteist firmat läks ajapikku hingusele, siis Torma POÜ on
jätkuvalt Torma kandi suurim
tööandja. Kaugemale nähtavaid
muutusi ei kutsunud esile ka see,
kui firma omal ajal käivitanud ja
silmapaistvale tasemele viinud
Ahto Vili kõrvale astuda otsustas
ning koos teiste osanikega Torma
POÜ Austria kapitalil põhinevale
osaühingule Vaklak maha müüs.
Vaklak on ostnud Eestis teisigi
põllumajandusettevõtteid
ning
ühtekokku kuulub neile üheksa piimafarmi (Jõgevamaal veel
Adavere Agro) ning suurel hulgal
põllumaad. Torma POÜ-d juhib
praegu Toomas Kulu (pildil), kes
varem oli tegev põllumajandustehnika müügi alal.
Torma POÜ on ikka kuulus ol-

nud oma tasemel piimakarja poolest. Praegu on ettevõttel umbes
500 lüpsilehma, koos noorloomadega on kari 1000-pealine. Iga
päev viiakse Tormast Valio meiereisse 13–14 tonni piima. Raha
laekub neilt alati õigel ajal, aga
piima kilohind võiks praegusest
30 sendist kõrgem olla.
Vilja, enamasti nisu, otra ja
rapsi, kasvatatakse Torma firmas
enam kui 1200 hektaril, lisaks on
üle 800 hektari rohumaid. Suurem osa maadest on rendimaad.
Vili läheb enamasti müügiks, osa
ka loomadele söödaks. „Möödunud aastal oli kehv vilja-aasta. Tänavu on saak hea, aga hinda õieti
polegi,“ nentis taimekasvatusjuht
Koidula Liis. Tema sõnul kasvatatakse oma loomade tarbeks ka
maisi ja seegi kasvas tänavu hästi.
Tootmisjuht Aksel Simson lisas,
et lehmad söövad maisisilo hea
meelega ning mingit kõrvalmait-

set see piimale ei anna.
„Eelmisel aastal jäime miinusesse, tänavu jõuame nulli või
väikesesse plussi. Saak on tänavu
küll pea poole suurem, aga vilja
hind on langenud ja sisendite hin-
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TORMA JA VAIATU KANDIS
Töö tuleb ise koju kätte

nad tõusnud,“ võttis Toomas Kulu
jutu lühidalt kokku. Torma POÜ-s
on aasta ringi tööl keskmiselt 40
inimest, hooajal palgatakse kümmekond inimest lisaks. Praegu
tööjõudu jätkub, ent varem või
hiljem hakkab inimeste leidmisega probleeme tekkima.
Et tublisid töötegijaid hoida
ja uusi leida, tuleb inimeste eest
hästi hoolitseda. Kasvõi nii, et
hooajal viiakse töötajatele soe
söök kohapeale. Töökotta on välja
ehitatud olmeruumid, parandatud olme- ja töötingimusi laudas.
Lisaks renoveeriti mitu korterit,
mis on oma töötajatele soodsalt
välja üüritud, ning firmal on ka
vabu kortereid, mis ootavad uusi
töötajaid. Muidugi tehtaks töötajate heaks palju rohkem, kui piima- ja viljahinnad oleksid kõrgemad.

kaasa topisemeistri haridus: ta
on magistrikraadiga bioloog. Kogemused ja kunstianne tulevad
samuti kasuks.
Võrreldes varasemate aegadega
on topisemeistri töö mõnes mõttes
lihtsamaks läinud. Kui varem tuli
topis takku täis toppida, siis nüüd
on võimalik tellida makroﬂeksi
sarnasest massist loomamannekeen. Ka konkreetsele liigile sobivad klaassilmad saab internetist tellida. Teisalt on meistri töö
keerulisemaks läinud: topiseid
tuleb nüüd teha ka eksootilistest
loomadest. Ott Koppa on teinud
topisteks näiteks Namiibias, Põhja-Ameerikas ja Venemaal lastud
loomi.
Ott Koppa on osalenud ka
taksidermistide maailmameistrivõistlustel ja sealt paar medalitki
saanud. Viimasel ajal pole ta siiski
enam aktiivselt võistelnud. „Pole
ka vajadust „pildil olla“, sest tööde järjekord ulatub niigi enam
kui aasta kaugusele,“ märkis Ott
Koppa.
Ta kolis koos perega Lilastverre üheksa aastat tagasi, kui
vana lauda asemele ehitatud uus
elumaja valmis sai. Peres on neli
last, pooleteisene Ingrid, neljane Raimond, 12-aastane Tormis

Kartulikasvatajal on
loota head saaki
Kui nõukogude aegsega võrrelda,
on kartuli külvipind Eestis kardinaalselt vähenenud. Osalt ilmselt
sellepärast, et kartuli tarbimine
on vähenenud ja import kasvanud, teisalt sellepärast, et kartul
on võrreldes teraviljaga töömahukam ja „tülikam“ kultuur. Tõikveres tegutsev OÜ Raja Potato on
aga spetsialiseerunud just kartuli
kasvatamisele.
Raja Potato on tegutsenud
2004. aastast. Üheks firma käivitamise tõukejõuks oli see, et Rääbise Põllumajanduse Osaühingul oli tühjalt seismas kunagine
Kungla kolhoosi kartulihoidla.
Ain Aru (pildil), kes oli kunagi
töötanud Jõgeva EPT-s ning hiljem kodutalus ja Rääbise ühistus,
otsustas hoone ära osta ja kartulit
kasvatama hakata. Praegu kasvatab ta kartulit 60 hektaril. Sellest
umbes 10 hektarit on varase kartuli all. Selle eest saab natuke paremat hinda. Samas tuleb arvestada, et saagi valmimise osas pole
Kesk-Eesti tootjal Lõuna-Eesti
omadega võimalik konkureerida,
nii et parim hind jääb saamata.
„Varast kartulit tasub siiski
kasvatada, sest siis saab saagi koristamist varem alustada ja kõik
tööd ei kuhju ühele ajale,“ ütles
Ain Aru.
Tänavu loodab tootja tunduvalt kopsakamaid kartulikoguseid, kui mullusel põua-aastal.

Aga kuna suurema saagiga on õnnistatud teisigi tootjaid, tähendab
see madalamat kilohinda.
Talvisel ajal on firmas tööl viis
inimest, kes hoidlas kartuleid
sorteerivad, saagikoristuse ajaks
tuleb aga lisatööjõudu palgata.
Töötajaid on leitud kohapealt,
hooajatöölisi ka Tormast. Kartulitootmiseks vajalikud masinad
on Raja Potatol enamasti olemas.
Mida pole, seda saab rentida. Raja
Potato põldudel kasvanud saak
läheb põhiliselt Tallinnasse hulgilattu. Kui Eestimaa turul kitsaks
juhtub minema, saab kartulit ka
piiri taha saata. Ühel aastal müüdi osa saagist näiteks Rumeeniasse ja Tšehhi.
„Kartuli külvipind võiks natuke
suurem olla, aga siis tuleb hakata
mõtlema juba tehnika uuendamise
peale,“ märkis Ain Aru oma firma
tulevikust rääkides.
Ain Aru on mitte ainult ettevõtja, vaid ka vallavolikogu liige.
Ta tõdes, et nii Tõikveres kui ka
naaberkülas Rääbisel on rahvast
vähemaks jäänud, aga samas pole
tegemist väljasurevate küladega.
Näiteks Tõikverest käib kooli ligemale kolmkümmend last. Hiljuti
juhtisid kohalikud naised Ain Aru
tähelepanu sellele, et lastel tuleb
bussi oodata katuseta ootepaviljonis. Volikogu liikme vahendusel
jõudis info vallavalitsusse ja bussiootepaviljon sai korda.

ja 16-aastane Livia. Tormis õpib
Torma põhikoolis, Livia alustas
sel sügisel Tartus gümnaasiumiõpinguid.
Ott Koppale meeldib olla oma
aja peremees. „Mõnel päeval hoian
lapsi, et naine tööl saaks olla, mõnel päeval lähen hoopis jahile.

Tööd teen siis, kui saan või kui raha
otsa lõpeb. Väikeettevõtja elu ongi
selline,“ ütles Koppa ja lisas, et julgustab ka teisi inimesi väikeettevõtlusega tegelema. See võimaldab
elada seal, kus tahad, ning teha
tööd siis, kui sulle sobib.

Torma kandi kultuurilugu
on rikkalik

Kui varem korraldasid Torma ja
Vaiatu rahvamajas kultuuritegevust maju haldavad MTÜ-d, siis
tänavuse aasta märtsist on kahe
maja peale ametis palgaline kultuurijuht Liina Abram (pildil).
Tema töökabinet paikneb Vaiatus,
ent samavõrra püüab ta kohal
olla ka Tormas, ehkki arvutinurga puudumise tõttu kipub sel ajal
kirjalik asjaajamine kannatama.
Kultuurijuhi ametis oldud
kuud on Liinal kulunud sellele, et
tugevdada sidet teiste kogukonna
identiteeti kandvate rühmituste
ja institutsioonidega, nagu kirik,
kool, raamatukogu, kultuurikollektiivid, noored, eakad, käsitöötegijad jt. Selgeks on saanud ka
mõned kitsaskohad. Tormas on
näiteks probleemiks see, et kultuurituld hoidvad asutused, nagu
rahvamaja, kool ja raamatukogu,
asuvad Torma alevikust väljas
Lullikatku külas. Neile, kel pole
harjumust seal käia, tuleks kultuur lähemale viia. Ning projektiraha toel võiks hankida teisaldatavad poodiumid esinejate tarvis.
Neid saaks kasutada mitmes paigas väliürituste korraldamiseks.
Vaiatu poolel on eriti hoogsalt
käima läinud käsitööelu. Korraga on teoksil kolm projekti, mille
raames kogutakse muu hulgas
teavet kogukonnale iseloomulike
käsitöötraditsioonide kohta ja otsitakse võimalusi neist lähtudes

uusi käsitöötooteid luua. Vaiatu
rahvamaja teisele korrusele on
plaanis rajada käsitöötoad ja hankida sinna uued kangasteljed.
„Elu näitab, et käsitöö on eri
külade naisi hästi ühendav teema.
Tänu käsitööprojektidele oleme
uusi inimesi kultuuritegemiste
juurde saanud,“ ütles Liina Abram.
Vaiatu rahvamajas tegutseb
toimeka koka Airi Sikka juhtimisel kogukonnaköök. Sealt saab
tellida peo- ja peielauatoite rahvamajja, koju või kuhugi mujale. Tuleval aastal saab Vaiatus ja
Tormas teoks kohvikutepäev ning
seal on kindlasti ka kogukonnaköök väljas.
Vaiatu rahvamaja saab tuleval
aastal 55-aastaseks ja Vaiatu Küla
Selts kahekümneseks. Sellega seoses on tulemas rida sündmusi. Ja
sealt pole enam palju maad Torma
rahvamaja 110. aastapäevani.
„Kultuuritööd tehes peab pilk
olema kogu aeg minevikus, sest
kultuurilugu on meil rikkalik. Et
inimesed seda paremini tunnetaksid ja sellest oma identiteedile
„toitu“ saaksid, oleks vaja tuua
see külapilti. Näiteks Torma aleviku ja Lullikatku vahelise kergliiklustee ääres või mujal võiksid
olla Torma kandi kultuurilugu ja
-tegelasi tutvustavad stendid,“ arvas Liina Abram.
Loe Torma teemalisi
lugusid ka lk 6.
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Torma spordihoonesse investeeritud
raha pole läinud tuulde
Neliteist aastat tagasi löödi Torma põhikooli kõrval kopp maasse ning asuti ehitama spordihoonet. 2006. aasta septembri alguses peeti euroraha toel kerkinud
rajatise avamispidu. „See oli
väikese Torma valla jaoks suur
investeering, aga toonased vallajuhid tegid spordihoone ehitust
käivitades väga õige otsuse,“
ütles Neimann. Spordihoone
saal on nii suur, et selle saab vajaduse korral kardinaga pooleks
jagada ning koolitundi ja trenni
korraga pidada. Saali mõõtmed
võimaldavad ka korvpalli Eesti
meistrivõistluste mänge pidada.
Neimanni sõnul poleks spordihoonet ehitatud, kui Tormas
poleks pikki sporditraditsioone.
Nende püsimisel on suured teened Torma kooli kauaaegsel kehalise kasvatuse õpetajal Enda
Kalmul, kes oli aastakümneid
kohaliku spordielu hing – kuni
ülemöödunud aastani, mil ta
pensionile jäi.
Kella poole üheksast hommikul kuni neljani pärastlõunal
toimuvad spordihoones kooli
kehalise kasvatuse tunnid ja
noortetrennid: tüdrukute võrkpall (Aarne Neimann), poiste
korvpall (Andres Annok ja Märt
Tralla), tennis (Arvo Raudsepp)
ja jalgpall (Jevgeni Telik). Võrkja korvpalli treeningurühmad
viiakse peatselt üle uue Jõgeva
valla spordikooli struktuuri.
Õhtuti on spordihoone täiskasvanud spordihuviliste päralt.
Nemadki harrastavad korv- ja
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Torma tantsijad ja rahvamuusikud tegid
lähemat tutvust Kihnu rahvakultuuriga

Aarne Neimann on Torma spordihoonet juhatanud
selle avamisest peale. FOTO: RIINA MÄGI
võrkpalli ning tennist. Kasutatakse ka teise korruse jõusaali.
Tormas käiakse sportimas ka
Avinurmest, Mustveest, Aidust,
Jõgevalt ja mujalt. „Spordiinimesele vallapiirid ei loe. Tema
läheb sinna, kus on meeldiv
seltskond ja harrastatakse sobivat ala,“ ütles Aarne Neimann.
Kõige rohkem on Tormale
kuulsust toonud korv- ja võrkpallurid. Suvel mängivad võrkpallurid ka rannavollet. Näiteks
Jõgevamaa tänavustel meistrivõistlustel tulid kolmes tüdrukute vanuseklassis (üldse oli
neid neli) võitjaks Torma paarid.
Naisteklassis aga ainult kolm
Torma paari osaleski.
Torma spordihoones on juba
päris mitmel suvel treeninglaagris olnud ühe Peterburi spordikooli korvpallipoisid. Nende

treeneritele meeldib sealne vaikus ja rahu ning nad ei väsi imestamast, et Torma-suguses alevikus selline uhke spordihoone on.
Spordihoone saal võimaldaks
laagrilisi suuremalgi arvul vastu
võtta (ja suuremat tulu teenida),
kui lisaks kahele naridega toale spordihoone teisel korrusel
oleks veel majutuspinda. Aarne
Neimann käis hiljuti välja mõtte
rajada uued majutustoad endise
vallamaja praegu tühjana seisvale teisele korrusele (alumisel
korrusel tegutseb teenuskeskus). „Kui ka staadion ära renoveerida, saaksime koolisisestest
spordipäevadest
suuremaid
võistlusi pidada ja muutuksime
ka spordilaagrite korraldajatele
veelgi atraktiivsemaks,“ ütles
Aarne Neimann.
JVT

Tormas on noortel mõnus pesa
Torma rahvamaja teisel korrusel
on avatud Jõgeva Valla Noortekeskuse Torma keskus. Tegevust
jagub lastele rahvamaja mõlemale korrusele: esimesel on
võimalus piljardit mängida ning
teisel asub õdus noortetuba, kus
saab mängida lauamänge, joonistada, meisterdada või kuulata muusikat. Noorsootöötaja
Jane-Ly Reidolfi sõnul on neil
noortekas nutivaba keskkond.
Kui laps tuleb, siis telefonis keegi ei istu, vaid leitakse huvitav
tegevus noortekeskuses pakutavast.
Torma noortekeskust külastab päeva jooksul 25–30 last.
Peaasjalikult ootavad õpilased
pärast kooli bussi ning noortekas
on hea koht, kus ootamist põnevalt sisustada. Kui buss lastega
ära sõidab, siis jääb ka keskuses vaiksemaks. Noorsootöötaja
hinnangul ongi külastajate seas
rohkem kaugema kandi lapsi.
Üllatavalt palju on näiteks Tõikvere noori.
Noored osalevad ka usinalt
noortekeskuse
mugavamaks
muutmisel. Näiteks sel kevadel
kirjutasid aktivistid Nopi Üles
projekti, mille toetusega said nad
sisse seada mängunurga, kus on
nii diivan, tugitoolid kui Playsta-
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Torma naisrahvatantsurühm ja
rahvamuusikaansambel
tegid
augustis lähemat tutvust Kihnu
saare rahvakultuuriga. Sündmus, millel osaleti, kandis kihnu
keeles nime „Kihnu tansu päe“.
Selguse mõttes nimetagem seda
edaspidi siiski mandri moodi
Kihnu tantsupäevaks.
Mandri-Eesti mitmest nurgast ja Saaremaaltki kokku sõitnud tantsupäevalised said osa
muuseumitunnist ansambliga
Kihnumua, Kihnu pillimehi ja
pillimängutraditsiooni käsitlevast seminarist, kus astusid üles
ka Kihnu pärimuskooli õpilased,
ning kihnu ja setu tantsu õpitoast. Päev lõppes suure simmaniga rahvamajas. Selle kontsertosas said riburada üles astuda
kõik Kihnu kokku sõitnud tantsurühmad. Tantsiti ka üheskoos
setu ja kihnu tantse: õpitoas
värskelt omandatud oskused
vajasid ju kinnistamist. Pidu ansambli Manija Poisid saatel kes-

tis kella kolmeni.
„Kihnlaste tahe ja oskus oma
kultuuri hoida on imetlusväärsed ning seda tahet ei väära ka
asjaolu, et paljud noored saarelt
lahkuvad,“ ütles Torma ja Vaiatu
kultuurijuht ja Torma naisrühma
tantsija Liina Abram. Tantsupäeva seminari kohta ütles ta, et see
oli sisukas, ent mitte ülearu tõsine ja akadeemiline, vaid tükati
üsna lustlik. Kihnu rahvapärimusse kuulub ju ka näiteks tubli kogus lorilaule. „Huvitav on
märkida, et paljudest lauludest
on käibel eri variandid, vastavalt
sellele, kas lauljateks on naised
või mehed. Ka „Kihnu moodi“
tantsimise ja Kihnu naiste rõivaste kohta saime palju põnevat
teada,“ sõnas Liina Abram ja lisas, et tormalased sõitsid Kihnu
laenuratastel risti-põiki läbi ja
tõdesid, et võrreldes kolmeteist
aasta taguse eelmise külaskäiguga on pilt saarel päris palju
muutunud: kõikjal rõõmustavad

silma erksavärvilised kordatehtud hooned. Ka saare „maskott“
Kihnu Virve nähti põgusalt ära.
„Oleme igal aastal naisrühmaga mõne väljasõidu teinud,
kas Eesti piires või kaugemale.
Tänavusel tantsupeosuvel oli
aega vähevõitu, seepärast valisime lähema sihtkoha – Kihnu,“
ütles Torma naisrühma vanem
Evi Štukert. „Paljud rühma
uuemad tantsijad polnud seal
käinud ja pealegi on sealne rahvakultuur nii eriline, et sellega
tasub kõigil tutvust teha. Tore oli
oma silmaringi laiendada, näidata ennast ja vaadata teisi ning
kogeda rühma ühistunnet, mis
sellistel reisidel ikka tekib.“
Tänavu sügisel saab Torma
naisrühm, mida juhendab Julia Tross, kahekümneaastaseks.
Juubelit tähistatakse novembris
Torma rahvamajas peetava peoga.
JVT

Lastekeskuse Metsatareke sünnipäeval
avati kaasaegne köök
Augustikuu viimasel reedel tähistas Siimusti lastekeskus Metsatareke 26. sünnipäeva. Sündmusele andis erilist pidulikkust
köögi avamine Andruse peremaja teisel korrusel.
Siimusti lastekeskuse Metsatareke direktor Imbi Ivask ütles,
et selles asutuses kui perekodus peab vastavalt tervisekaitsenõuetele igal perel olema ka
oma köök. „Perekodu mõte ongi
pakkuda võimalikult kodulähedast elustiili ja -tingimusi. Selleks on ka ühine toidutegemine
perevanemate juhendamisel,“
selgitas ta. Ivaski sõnul kestis
köögi ehitamine kaks aastat.
Ehitaja mõtles ka sellele, kuidas
kasutada räästaalust pinda, et
luua panipaiku sahvritele ja riiulitele.
„Kaasaegses köögis on kõik

vajalikud seadmed: külmik,
nõudepesumasin jne. Ühtlasi on
köök ka pere elutoaks. Põrandal
on padjad, mille Metsarekese
perele kinkisid möödunud aasta
jõulupeol heategevuse edendajad Eckard Klug ja Luule Väin Sadala kandist. Köögi ehitamiseks
eraldas Jõgeva vald lisaeelarvest
raha 17 000 eurot,“ rääkis Ivask.
Köögis teevad süüa perevanemad Kristi Pokk ja Anne-Liis
Nässi ning nende juhendamisel
õpivad toidutegemist ka lapsed.
Nende arvamusi ja ettepanekuid
võetakse arvesse menüü koostamisel. „Pereemad koos lastega oskavad väga hästi maitsvat
ja tervislikku toitu teha,“ arvas
Imbi Ivask.
Jõgeva vallavalitsuse nimel
tervitasid Metsatarekest vallavanem Aare Olgo, abivallavanem

Viktor Svjatõšev, sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas ja
teised vallavalitsuse töötajad.
Vallavalitus tõi kööki kingituseks
rösteri ja võileivagrilli.
Vallavanem Aare Olgo kiitis
lastekeskus Metsatarekese töötajad hoolivuse, laste ja noorte
õpetamise ning nende eluks ettevalmistamise eest. Ta märkis,
et kaasa aitamist uue köögi kiiremale valmisele pidas tänane
omavalitsus igati oluliseks.
Riigikogu liige Aivar Kokk,
kes ka Metsatarekese hoolekogu
esimees, tõi kingituseks köögitehnikat, milleks vajalik raha oli
kogutud heategevuslikus Oma
mehe kohvikus.
JAAN LUKAS

Torma kirikus esineb Vox Sonora Soomest
Noortekeskuse seinale on maalitud puu, mille
„lehtedelt“ võib lugeda laste soove ning unistusi.
tioni mängukonsool. Noored on
õnnelikud, et keskuses on nüüd
mõnus hubane nurk ja et tekivad
uued ajaveetmise võimalused.
Noorsootöötaja sõnul on valikus erinevaid mänge, ent noorte lemmik on tantsumäng „Just
dance“. Tavaliselt lookleb oma
võimalust ootavate laste järjekord päris pikaks. Korraga saab
telekas ette näidatud liigutuste
järgi tantsida neli huvilist.
Torma noortekeskus on sügishooajal avatud kolm korda
nädalas. Täpne ajagraafik sel-

gub koostöös kooliga, et leida
lastele pärast koolitunde kõige
sobivamad ajad. Uuel hooajal on
noortekeskuses plaanis taasalustada DJ-ringiga. Noorsootöötaja
lisas, et koostöös Torma ja Vaiatu
kulutuurijuhi Liina Abramiga on
mõttes ka näiteringi taastamine.
Huviringide korraldamisel jälgitakse eelkõige noorte soove,
mida nad tahaksid lisaks huvikoolidele ja kooli huviringidele
veel teha.
JVT

Paljud vallaelanikud on kindlasti märganud, et selle aasta suvel on Pedja jõgi Jõgeva aleviku ja
Painküla paisu vahelisel alal väga madal. Madal veetase on põhjustatud Painküla paisul paisutamise lõpetamisest. Painkülas jõe paisutamisega tegelenud osaühingu Räpina Vesiveski vee erikasutusluba kaotas möödunud aasta lõpus kehtivuse. Uue loa taotlemiseks peavad olema kirjalikud
nõusolekud maaomanikult, kelle maa niiskusrežiimi paisutamine mõjutab. Käesolevaks ajaks ei
ole kõik maaomanikud nõusolekut andnud ning seetõttu ei ole saanud ka osaühing Räpina Vesiveski Keskkonnaametilt paisutamiseks uut luba taotleda. Vajaliku loata ei tohi veetaset Pedja jões
üle meetri paisutada. Praegu on keeruline ennustada, millal paisutustegevust jätkatakse. Vallavalitsusele teadaolevalt teeb osaühing Räpina Vesiveski endiselt jõupingutusi loa taotlemiseks vajalike
nõusolekute saamiseks.

15. septembril algusega kell 15
toimub Torma Maarja kirikus
Helsingi Pakila koguduse koori
Vox Sonora kontsert. Koori asutas diplomeeritud organist Kari
Jussila 1978. aastal. 1984–1993
juhtis koori Veikko Asp ja 1994–
2012 Rauno Myllylä. Viimase
käe all muutus koori kava senisest mitmekülgemaks ja nõudlikumaks. 1996. aastal sai koori
nimeks Vox Sonora (ladina keeles „kaunilt kõlav hääl“). Erilist
rõhku hakati panema koorilaulu
mitmekesistamisele erinevate
seadete ja pillide abil. Aastatel
1998–2007 andis Vox Sonora
kontserte välissoomlaste kogukondades USA-s ja Austraalias.
2012. aastal valiti koguduse
muusikajuhiks ja Vox Sonora
dirigendiks koori praegune juht,
muusikamagister Ari Häyrinen.
Tal on mitmekülgne kogemus
koorijuhtimise alal. Kavasse on
võetud muusika suurteoseid,
sh Mozarti „Reekviem“, Händeli oratoorium „Messias“ ning
Vivaldi teosed „Magnificat“ ja

Vox Sonora foto 2019. Keskel dirigent Ari-Pekka Häyrinen.
„Gloria“. Samuti on Häyrinen
lisanud kavasse Bachi kantaate.
Praegu on Vox Sonora 40-liikmeline aktiivselt tegutsev segakoor. 2018. aasta novembris
tutvustas koor soome koorimuusikat Viini rahvusvahelisel muusikafestivalil.
Torma Maarja kirikus esitab

Vox Sonora G. F. Händeli, W. A.
Mozarti, A. Vivaldi, J. Sibeliuse,
A. Lotti, B. Kleini, G. Linseni, J.
Kuoppamäki, L. Madetoja ja M.
Piiparineni teoseid. Sissepääsuks vaba annetus kiriku remondi heaks.
JVT
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Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor ootab taotlusi 1. oktoobriks
2019
Kohaliku omaalgatuse programm toetab maakonna vabaühenduste
projekte, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele ning mille on algatanud ja millest
saab kasu kohalik kogukond.
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 – Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse
ja tõhusama koostöö tekkesse (koolitused, talgud, arengukava koostamine, külapäevad ja muud sündmused)
Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab
tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse, vajalike vahendite
soetamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse (asjade ja
vahendite ostmine, ruumide remont ja ehitamine)
Taotlejaks saab olla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing
või sihtasutus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides ja
kelle asutajaks või liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitus. Maakonna piires
tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid
ühendusi (MTÜsid) liitev katusorganisatsioon. Üks taotleja võib esitada kuni 2
taotlust – mõlemasse meetmesse ühe taotluse.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering
vähemalt 10% projekti maksumusest. Kogu omafinantseering peab olema rahaline.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e- posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 01. oktoobril 2019 kell 16.30.
Rohkem infot programmi kohta ja taotlus- ning eelarvevormid on leitavad JAEKi kodulehelt www.jaek.ee/sygisvoor-2019.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi
maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.
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Laste seeriajooksude ajad:
5. etapp 19.09 Kuremaal – Lossi park
6. etapp 26.09 Laiusel – Kooli staadion
Startide algus 15.00
Lisainfo – Vallo Väljaots – vallo@laiusepk.edu.ee

Suvi on olnud Laiuse noortekeskuses tegus. Oleme korraldanud
palju üritusi ja noored on neil aktiivselt osalenud. Suve lõpetasime
suurema sündmusega, mis kandis pealkirja „Laiuse noored käivad
moega kaasas”. 16. augustil toimus Laiuse noortekeskuses moešõu.
Asja tegi huvitavaks see, et noored olid kostüümide loomisel palju
vaeva näinud. Mõni oli lausa vanaemaga pool päeva õmmelnud.
Olen väga uhke meie noorte üle, kes viitsisid ka suvevaheajal
noorsootöötajaga igasuguseid hullumeelseid ideid teoks teha. Tooksin välja tublid noored nimeliselt, et neid tunnustada selle eest, et
nad väga palju vaeva nägid. Suur aitäh, armsad Hanna, Roosi, Emily,
Isabell, Romi Lii, Liisbet! Kohtume juba uutel üritustel sügisel ikka
Laiuse noortekeskuses!
MARY MILLER,
Laiuse noortekeskuse noorsootöötaja

Jõgeva meeskoor Mehis alustab koori 44. aasta hooaega Jõgeva muusikakooli saalis kolmapäeval, 18. septembril kell 18.00
Ootame uusi laulumehi kõikidesse häälerühmadesse. Koori dirigent on Merike
Katt. Mehed, ühinege meeskooriga! Teid
ootab ees hea seltskond ja meeldiv tegevus, sest laul teeb alati rinna rõõmsaks!

Laiuse noortekeskusesse on oodatud kõik vahvad ja rõõmsad
noored vanuses 7–26 aastat, et
kuulata Eesti üht tuntumat blogijat, “Jane blogi” autorit.Üritus algab 21. septembril kell 13
Laiuse noortekeskuses ja vajalik
on eelregistreerimine. Teeme
pilte, kuulame kogemusi ja nõuandeid Janelt. Kes juba varem
huvi tundnud blogimise vastu,
saavad sel päeval kõigile oma
küsimustele vastuse. Armsad
noored, tulge ja veetke üks vahva päev koos Janega!

MARY MILLER,
Laiuse noortekeskuse
noorsootöötaja
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Sündmused Jõgeva vallas
20.09 kell 20 tantsuõhtu ansambliga C-Duur Palamuse laululaval
28.09 Maal elamise päev Jõgeva vallas. Kell 11 ja 14 ringkäigud
Kuremaal ja Palamusel.
28.09 kell 12 Torma kandi Vanamõisa, Kõnnu, Rassiku, Tealama,
Näduvere, Lilastvere, Oti, Liikatku, Võidivere, Vaiatu, Koimula
ja Tõikvere külade ja Torma aleviku elanike Torma kogukonnakogu moodustamise rahvakoosolek Torma rahvamajas. Korraldaja: MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus ja Torma kogukonna
algatusgrupp.
27.10 kell 11 Jõgeva valla 2. sünnipäevale pühendatud rahvamatk Kaarepere-Palamuse. Start Kaarepere raudteejaama juurest.
LAADAD
21.09 kell 10 XXII Suur Paunvere väljanäitus ja laat Palamusel.
Esinevad Anne Veski ja Lõõtsavägilased. Pääse: 3 eurot.
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Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
korraldab 18. septembril
kell 11.00 teabepäeva
Jõgeval Ristiku 3
Puuetega Inimeste Kojas.

Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Ragnar Mäemets
Lisete Keske
Renar Selgis
Kristofer Kruuskand

15.08.2019
18.08.2019
21.08.2019
23.08.2019

Päevakorras olevad teemad:
· Soodustustest ühingu liikmetele
· Suviste tegemiste ülevaade
· Plaanid sügis-talviseks perioodiks

• 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.

Ootame oma ridadesse uusi
liikmeid.
Urmas Vasemägi,
juhatuse esimees
53457405

VARIA
12.09 kell 11 Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi teabepäev Jõgeva
haigla saalis (Jõgeva, Piiri 2)
18.09 kell 11 Jõgeva vaegkuuljate ühingu infopäev Jõgeval Ristiku 3 Puuetega Inimeste Kojas
19.09 kell 10.10 tehakse kokkuvõte suvelugemise võistlusest
„Siimusti suvemari“. Tänatakse tublimaid, millele järgneb suur
ühine tordisöömine.
21.09 kell 13 kohtumine tuntud blogija Janega Laiuse noortekeskuses
SPORT
14.09 51. retrojooks ümber Kuremaa järve. Kell 10 matk 12 km ja
kell 12 eraldistart 12 km.
22.09 kell 11 XII mihklipäeva viie silla jooks Jõgeva alevikus
22.09 kell 12 III Vooremaa poolmaraton. Start Kuremaa lossi
eest. Lisainfo: www.vooremaamaraton.wordpress.com
28.09 kell 11 sangpommisvõistlus Tootsi Kivi Palamusel
KOGUDUSED
Alates augustist on EELK Laiuse Püha Jüri koguduse teenistused
pühapäeviti algusega kell 11.00.
15., 22., 29.09 ja 06., 13., 20., 27.10 kell 11 jumalateenistused
Jõgeva kirikus Aia tn 7
8., 15., 22., 29.09 kell 11 teenistused Torma koguduses
15.09 kell 15 kirikukontsert Tormas. Esineb Helsingi Pakila koguduse segakoor Vox Sonora Ari Häyrineni juhatusel. Kava: G. F.
Handel, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. Sibelius, A. Lotti, B. Klein, G.
Linsen, J. Kuoppamäki, L. Madetoja, M. Piiparinen
Sissepääs on vaba annetus kiriku remondi heaks.
NÄITUSED
05.09–02.10 akvarelligalerii Kala esitleb: akvarellinäitus „Koos
ja omaette“ Jõgeva linnaraamatukogus (Rohu 10)
02.09–29.09 Avinurme puiduaida näitus Palamuse muuseumis
02.09–27.09 Lia Peetsi käsitsi maalitud siidisallide 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 loomise inspiratsiooniks oli Juhan Liivi luuletus „Ta lendab mesipuu
poole“.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Majade värvimine ja fassaadi korrastus.
Tel 5803 4010.
Jõgeva kogudusemajas Aia tn 7
kasutatud riiete kauplus avatud E-L 10-13.

ansambel

Sõpruse Puiestee
24. oktoober 19.00
Jõgeva Kultuurikeskuse
Tasu
välilaval
ta
JÕGEVA VALLA RAAMATUKOGUNÄDALA LÕPETAMINE

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Ostan igasugust vanavara.
Pakkuda võib kõike. Kojukutsed, raha kohe kätte.
Tel 5198 0371.
19. septembril 2019 kell 16.00 toimub Jõgeva Vallavalitsuse
saalis (Suur tn 5 II korrus) Sadala kauplusehoone (Kooli tn 7
Sadala alevik) eskiisprojekti avalik tutvustus.

SUUR PAUNVERE
VÄLJANÄITUS JA LAAT

21. septembril 2019
Palamusel algusega kell 10.00

Päevajuht: URMAS LENNUK

ANNE VESKI ja
LÕÕTSAVÄGILASED

Esinevad:

Parimale nunnunäituse eksponaadile
auhinnaks 50 000 eurosenti!
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

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 26. septembril.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
FILA PÄRLIN
VALLI SELL
MARGO TIKERBÄR
JOHANNA KAASIK
GENNADI SELIVERSTOV
JAAN PEETS
AGNES TAMBERG
EHA KIPPASTO

08.05.1921–17.08.2019
16.03.1931–18.08.2019
03.12.2000–18.08.2019
05.01.1923–18.08.2019
19.03.1956–18.08.2019
13.01.1943–18.08.2019
02.12.1927–26.08.2019
03.01.1943–29.08.2019

