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Tänavuse Oskar Lutsu huumoripreemia
saab Urmas Lennuk
Oskar Lutsu huumoripreemia
žürii otsustas 20. veebruaril Palamusel toimunud koosolekul, et
kõnealuse preemia tänavuseks
laureaadiks saab Rakvere teatri
dramaturg-lavastaja Urmas Lennuk. Üks tema silmapaistvamaid
saavutusi möödunud aastal oli
Oskar Lutsu loomingust inspireeritud lavaloo „Paunvere poiste igavene kevade“ kirjutamine
ja lavastamine Rakvere teatris.
Tegemist on väga lutsuliku teosega, kus ühendatud võrratu
huumor ja sügav elutunnetus.
Hea intelligentne huumor on
iseloomulik ka paljudele teistele Lennuki kirjutatud tekstidele.
Urmas Lennukist saab pika traditsiooniga preemia 31. laureaat
ja vastu võtab ta selle 7. aprillil
kell 14 Palamuse rahvamajas.
Et huumorisõbrad natuke paremini teaksid, kellega nad 7.
aprillil Palamusel kohtuvad, sai
Urmas Lennukit e-posti teel intervjueeritud.
Urmas Lennuk (47) on kasvanud ja keskkooli lõpetanud
Tamsalus. Et tema vanemad
on pärit Setomaalt, peab ta
end välis-setoks. Küsimusele, kas kirjutamisanne ja huumorisoon avaldusid tal juba
koolipõlves, vastas Lennuk:
„Huumorisoonest mul enne Lutsu preemiat eriti aimu ei olnud.
Olen ikka oma asju püüdnud
tõsiselt teha. Aga nüüd siis selgus, et natuke viltu on läinud...
Kirjutamist hakkasin armastama
küll juba põhikoolis. Aga nüüd
on see muutunud pigem needuseks. Kui normaalsed inimesed
magavad hommikuti, siis mina
tõusen üles ja hakkan kirjutama.
Ja lahti ka enam sellest lollakast
harjumusest ei saa.“
Enne, kui Lennuk 1996.
aastal Eesti Muusikaakadeemia kõrgemas lavakunstikoolis
lavastajaharidust
omandama
hakkas, oli ta tudeerinud mõnda aega eesti keelt ja kirjandust
(Tallinna Pedagoogilises Instituudis) ning olnud kultuurimaja
kunstiline juht ja kooliõpetaja.
Teatriteele tõukas teda vanem
vend.
„Töötasin Tallinnas venna
haljastusfirmas ning tegelesin
aednikutöö ja õhtuti ka alkoholismiga. Vend arvas, et õhtune
alkoholism pole eriti perspektiivikas ala ja konkurents on ka sel
alal päris tugev, ning tõi mulle
kuulutuse, kus otsiti inimesi, kes
tahaks lavastajaks õppida. Sealt
see algas. Teater on tegelikult
hulga sisukam, kui alkoholism.
Aga nõuab ka palju tööd ja eneseületamist ning alkoholismist
loobumist,“ meenutas Lennuk.
Vahe väga õhuke
Ta õppis küll lavastajaks, aga
nüüd on vähemalt niisama palju
ka näitekirjanik. Lavastajaharidus ja -kogemus tulevad näidendite kirjutamisel kasuks.

Kui möödunud aasta detsembris Palamusel kihelkonnakoolimuuseumi uut peamaja
avati, oli tseremoonia läbiviimisel oma roll ka Urmas Lennukil. FOTO: RIINA MÄGI
„Loomulikult aitab teatrikool
kaasa sellele, et tajuda teksti
teatri vajadustest ning vahenditest lähtuvalt. Mul on elus väga
vedanud, et mind suhteliselt õigel hetkel hakati mingis suunas
kantseldama. Selle eest tänud
vennale ja Ingo Normetile, kes
oli mu juhendaja lavakoolis.
Edasised valikud olen suutnud
juba teiste inimeste toel teha.
Aga ega ma ei teagi eriti, kes
ma olen – kirjanik või lavastaja? Eestis ei tee teatrikriitikki
enamasti tekstil ja lavastusel vahet. See piir ongi tegelikult väga
õhuke, välja paistab see ainult
proovides,“ tõdes Lennuk.
Ta on kirjutanud 32 näitemängu ja 33 dramatiseeringut.
Kui hästi läheb, saab sel kevadel
66 teatriteksti täis. See pole küll
veel metsalise arv, aga dramaturgias üsna sinna lähedale.
„Võib öelda, et minu näol
on tegu on grafomaaniga. Mis
aga naljategemisse puutub, siis
pole ma seda kunagi teadlikult
eesmärgiks seadnud. Olen oma
tekstides ja lavastustes taotlenud võtet, kus traagilise ja
koomilise vahendi piir muutuks
nii hapraks, et inimene ei teaks
enam kindlalt, kas ta peab nutma või naerma. See on see hetk,
kui inimene hakkab sunniviisiliselt mõtlema. Kui nüüd selgub,
et jäin Lutsu preemia žüriile
silma, siis järelikult on viimasel
ajal midagi „vussi läinud“,“ arvas Lennuk.
Oskar Luts on tema jaoks
väga traagiline kirjanik. Ja imepäraselt elulähedane ning ladus
jutuvestja. Sageli peetakse seda
tema nõrkuseks.

„Ma ei saa aru, miks peaksid
elulähedus ja ladusus kirjandusliku või teatriteksti retseptsioonis taunitavad olema? Õnneks
olen juba piisavalt paksu nahaga, et sellisest suhtumisest mitte välja teha. Oskari loomingus
võluvad mind alati need kohad,
kus ta mängib sama piiriga, mis
mulle meeldib. Näiteks „Paunvere poiste igavene kevade“ sai
impulsi just Kiire traagikast, kus
ta Tootsi ja Teele pulmarongi oodates seamoldi teibaga tümitab
ja üldse aru ei saa, kuidas see
kõik nii läks! See oli nii habras
ja valus kirjeldus Lutsul, et oleks
tahtnud koos Kiirega nutta,“
tunnistas Lennuk.
Teised juba saanud
Ta on kätt proovinud ka stsenaristina. Näiteks on ta kirjutanud paar hooaega „Pehmeid ja
karvaseid“ – koos Gert Kiileri,
Toomas Kalli ja Villu Kanguriga,
kes kõik on Lutsu preemia juba
saanud. Siis veel paari aasta
jagu „Õnne 13“ ja kümme hooaega „Naabriplikat“.
„Seriaali kirjutamine tähendas kunagi stsenaristile raha
ja võimalust kiiresti proovida
mõningaid vahendeid, millega
teatris katsetama ei saa minna.
Nüüd on olud muidugi kitsamaks läinud ja pole sealt enam
kumbagi loota,“ märkis Lennuk.
Järgmise tööna kirjutab ta
Juhan Jaigi elulõppu käsitleva
näidendi „Jutuvestja lahkumine“ ja toob selle koos MTÜ Müüdud Naer seltskonnaga ka lavale
– Lõuna-Eestis Sänna lähedal.
Rakvere teatrile järgmiseks
hooajaks kirjutatava teatritüki

teema selgub siis, kui on teada
seda mängima hakkava trupi
koosseis.
„Seda tean kindlalt, et see tuleb eesti klassika ainetel. Mitte
küll vist Lutsu, vaid pigem Ristikivi või Gailiti põhjal. Möödunud sajandi esimese poole eesti
kirjandus on mul õnneks ka ilma
raamatukoguta alati kaasas. Lavastajana tahaksingi lavastada
ainult eesti asju. Selles suhtes
tahan olla eestlane lõpuni,“ kinnitas Lennuk.
Uudise Oskar Lutsu huumoripreemia saamisest võttis
ta vastu kahetiste tunnetega.
Ühest küljest väikese segadusega hinges, sest, nagu eespoolgi
öeldud, on ta oma teatritekste
loonud täie tõsidusega.
„Oleks see „Eesti külatraagiku“ auhind, oleksin kindlasti
rohkem omas elemendis ja mõtleksin, et nüüd võib küll rahus
surra,“ ütles Urmas Lennuk.
Samas oli ta uudist kuuldes
muidugi rõõmus, sest inimesele
ja loomale ikka meeldib pai saada. „Ma tean, et minu emale see
uudis kindlasti meeldib,“ ütles
Urmas Lennuk. „Ja mis saab olla
suurem tänu, kui see, et mõtled
oma emale sellistel hetkedel.
Aga samamoodi on „süüdi“ ka
mu kaasa Liisa, minu tütar Kadi
Leen ja kõik need inimesed, kes
pole mulle käega löönud. Ka Oskaril oli oma toetajaskond, tänu
kellele ta „Kevade“ I osa üldse
inimesteni jõudis. Täname oma
mõttes kõiki neid inimesi. Ilma
nendeta poleks ka meid sellistena.“
RIINA MÄGI

Tallinnas läks liinile
Alo Tramm
22. veebruaril saadeti Tallinnas
liinile Alo Mattiiseni järgi nimetatud tramm Alo. Pidulikul
sündmusel osalesid Alo Mattiiseni lähedased ning sõbrad, Jõgeva vallavanem Aare Olgo, Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu,
kesklinna vanem Vladimir Svet
ja Tallinna Linnatranspordi AS-i
trammiliiklusteenistuse direktor
Andres Vään. Tramm liikus depoost Kadriorgu ja tagasi. Kõigil
huvilistel oli võimalus trammipeatustes peale tulla ning väljuda. Kogu reisi vältel kõlasid
Jõgeva muusikakooli tütarlastekoori esituses Alo Mattiiseni
lood. Neidusid juhendas muusikakooli direktor Merike Katt.
Tallinna abilinnapea Aivar
Riisalu sõnas trammi liinile
saatmisel, et Alo on meie uue
tulemise suuremaid sümboleid ning vabaduse vundament.
Riisalu rõhutas, et vabadus ei
ole iseenesest mõistetav, vaid
selle säilitamiseks tuleb vaeva
näha. Kesklinna vanem Vladimir
Svet nentis, et Alo looming tuletab meelde, et tänane vabadus
pole niisama tulnud. „Veretult,
lauluga välja võideldud vabadus
on Alo teene,“ lausus Vladimir
Svet.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
rääkis, et seekord oli Tallinnasse tulek eriti rõõmus ja helge.
„Bussisõidul laulsid Jõgeva
muusikakooli tütarlapsed – ja
kenasti laulsid,“ kiitis vallavanem. Vallavanemal on isiklikud
mälestused Alo Mattiisenist.
„Olime Aloga üleaedsed, nägin,
kui ta aias oma esimesi samme tegi. Mina, pisut vanemana
andsin talle ka nõu, küll mitte
muusikavallas,“ muigas vallavanem. Aare Olgo rääkis, et kui ta
Alo õele helistas ja rääkis ideest
tramm Alo auks nimetada, võttis see õe sõnatuks. „Ade mõtles
paar tundi ja ütles, et see on hea

mõte,“ rääkis Olgo.
Andres Vään tunnustas nii
Jõgeva
vallavanemat
Aare
Olgot, kui ka ajakirjanikku
Jaan-Ivo Lukast, kes paralleelselt tegid ettepaneku nimetada
muusika
tramm Alo Mattiiseni
järgi Aloks. „Trammis oleval
tahvlil saab Alost lugeda nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Nii
jõuab tema lugu üle maalima,“
ütles Vään.
Alo Mattiiseni õde Ade Hintsov tänas nii idee algatajaid kui
ka Jõgeva elanikke, kes pole
Alo unustanud. Õde tundis heameelt, et tramm saadeti liinile
just Eesti Vabariigi sünnipäeva
eel. „Loodan, et see tramm mõjutab ka Tallinna õpilasi, kes
saavad nüüd teada Alost ja tema
loomingust,“ märkis Ade Hintsov.
Trammi paigaldatud teabeaknalt võib lugeda: „Mõistmaks
Alo Mattiiseni (1961–1996)
suurust, peab tundma maad ja
rahvast, kelle poeg ta oli. Eesti
on väike riik, mille vabaduspüüdeid on läbi ajaloo maha
surutud. Vägivalla ees on siinne
rahvas pidanud sageli alla vanduma, ent laulukeeles on leitud
võimalus oma lootusi ja unistusi
maailmale kuulutada.“
Tallinna Linnatranspordi ASile on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon.
Alates läinud aasta septembrist
sõidavad Tallinnas Neeme Järvi,
Anne Veski, ansambel Smilersi
ja lõõtsamaestro Heino Tartese
järgi nimetatud trammid. Lisaks
muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis
saanud nime Eestile oluliste
riigimeeste ja sõjaväelaste järgi. 20 kaasaegset CAF trammi
kannavad populaarseid naisenimesid.
JVT

Alo trammi liinile saatmisel kõlasid Merike Kati juhendamisel
Jõgeva muusikakooli tütarlastekoori esituses Alo Mattiiseni lood.
Trammikontserdile elas kaasa ka Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
FOTO: MARGE TASUR
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Mõõdupuu
Tänaseks on saanud meie vabariik 101-aastaseks, riigikogu
valimised on selja taga. Taasiseseisvunud Eesti on omil jalul eksisteerinud elujõuliselt 27 aastat, mida on enam kui esimese
vabariigi aega. Endiselt kehtib
meil sõna- ja usuvabadus ning
põhiseadus.
Viimaste kuude jooksul on
kõlanud laused „Võtame selle
riigi tagasi“, „Oleme omal maal
peremehed“, „On ainult üks isamaa“, „Meie oleme need õiged
eestlased“ jne. See tekitab minus küsimusi: kellelt me selle
riigi tagasi võtame ja millega
mõõta, kes on siin maal õige
eestlane? Kas Eesti kodanik, kes
on Soomes majanduspagulane,
või Ida-Virumaal Soldina külas
elav Peeter, kes maailmavaatelt
eelistab Keskerakonda, või Viimsis elav Imre, kelle veendumused ja valik kattub Reformierakonnaga, on vähem või rohkem
eestlased? Kas need, kes poevad
meie lipuvärvide taha ja kuulutavad ennast ainueestlasteks ja
kõiki teisi reeturiteks, on rohkem või vähem eestlased?
Taasiseseisvunud Eesti kunagine kaitseväe juhataja Aleksander Einseln sätestas oma
käskkirjaga nr 1 igal tingimusel
vastuhakkamise agressorile, kes
on ületanud meie riigipiiri. Kas
eestluse mõõdupuuks on see,
mitu liiget erakonnast on kaitseliidus või mitu liiget erakonnast
on panustanud reaalselt oma
aega vabatahtlikuna väljaõppes,
mis tagab, et iga mees ka oskab
kaitsta meie riiki, maad, oma
peret ja iseennast. Motoks on
parem surra vaba mehena, kui
orjana.
Viimasel ajal olen täheldanud
laialdast libauudiste tootmist ja
levitamist, faktide mitte kontrollimist ja umbes lahmimist.
Näiteks inimeste hirmutamist
massimigratsiooniga, kui ükski
erakond seda ei toeta. Aga Eesti
ju pooldab rändepakti! Kui mitu
neist 200 miljonist migrandist
siis pärast rändepakti vastuvõtmist siia jõudnud on? Alati

Taimekasvatuse instituudi aretuskeskusele pandi nurgakivi
on mõistlik reguleerida halli
alasse jääv selliselt, et me kõik
ühtmoodi aru saaksime. Kui see
jääks reguleerimata, tekiks kaos.
Kelle jaoks on kõige kasulikum lärmitsemine eestimaalaste
vahel teema üle, kes on kõige
rohkem eestlane? Kelle huve
teenib ühiskonna lõhestamine?
Meie väikese rahvuse riid omade seas saab kasuks olla vaid
idanaabrile. Need, kes oma riiki
sisemiselt lõhestavad, ei saa ju
olla patrioodid.
Me oleme iseenda peremehed. Me oleme omavahel kokku
leppinud, kuidas me siin maal
elu korraldame. Kokkuleppe
eesmärgiks on, et eestimaalased
saavad Eestimaal omavahel läbi,
ühine olemine peab olema kõige
olulisem. Me ei saa süüdistada
riiki, omavalitsust kõiges, mis
on halvasti, meie juhid on meie
endi poolt valitud eestimaalased, nagu meiegi. Kes tunneb
rahulolematust, on teretulnud
ise kaasa lööma nii kohalikus
poliitikas, riigi juhtimises kui ka
vabatahtlikus töös. Kui me suudame ise enda aitamiseks midagi ära teha ilma teisi süüdistamata, kui me suudame kokku
hoida ja ühisel nõul olla, ilma,
et meid peaks koondama ühise vaenlase abil, siis me elame
edasi selles globaalses maailmas
ajalugu kirjutava ja tegeva särava väikerahvana.
Elame vabana!

KRISTIAN VAARPUU,
Jõgeva vallavolikogu teine
aseesimees
Sotsiaaldemokraatlik erakond

Kasutuses olevatel ehitistel
peab olema kasutusluba
Enne, kui uus hoone kasutusele võe
takse, tuleb sellele ehitusseadustikus
sätestatud juhtudel taotleda kasutus
luba. Kasutusluba on põhimõtteliselt
kohaliku omavalitsuse kinnitus, et
hoone ehitamine vastas ehitusloas
sätestatud tingimustele, ning kasutus
loaga määratakse ehitise kasutamise
otstarve. Üldjuhul väljastabki kasu
tusloa kohalik omavalitsus, tehnilise
järelevalve amet väljastab kasutusloa
vaid teatud juhtudel.
Kasutusluba tuleb taotleda üksnes
juhul, kui ehitusseadustik seda otse
selt nõuab.
Kohalik omavalitsus või seaduses
ettenähtud juhtudel tehnilise järele
valve amet võib aga põhjendatud juhul
otsustada, et kasutusluba on vajalik ka
mõne sellise ehitise puhul, mida ehi
tusseadustiku lisas 2 nimetatud pole.
Kasutusloa saamiseks peab oma
nik esitama kohalikule omavalitsusele
ette nähtud vormis taotluse. Seejuures
tuleb jälgida, millist tegevust kavanda
takse, kas ehitise püstitamist, laienda
mist, ümberehitamist või kasutusots
tarbe muutmist.
Kasutusloa taotlusele tuleb lisada
ehitusseadustikus nõutud dokumen
did. Kindlasti tuleb lisada ehituspro
jekt ning ehitamist kajastavad doku
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22. veebruaril pandi Jõgeva alevikus nurgakivi Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse uuele hoonele. Terassilindri päevakohaste esemete ja
ürikutega asetas vundamendisüvendisse maaeluminister Tarmo
Tamm, süvendit aitasid mördiga
täita Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi
juhatuse esimees Kati Kusmin,
Eesti Taimekasvatuse Instituudi
direktor Mati Koppel, Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus,
AS-i Ehitustrust juhatuse esimees
Kaido Somelar jt.
Teraviljade
aretuskeskust
ehitavad Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi tellimusel AS Ehitustrust ja
OÜ Tallinna Ehitustrust. Ehitusleping sõlmiti möödunud aasta
novembris. Hoone on projekteerinud osaühingu BOA arhitektid
ja ehitustööde maksumuseks on
ligikaudu 1,8 miljonit eurot.
Uus aretuskompleks rajatakse Jõgeva aleviku vana katlamaja kohale. Kui praegu on taimekasvatuse instituudi hooned
mööda alevikku laiali, siis uus
hoone võimaldab kõik katsepõldudelt kogutud heintaimede
ja teraviljasaagiga tehtavad toi-

Vundamendisüvendit, millesse oli asetatud metallsilinder
päevakohaste esemete ja ürikutega, aitas teiste hulgas
täita Jõgeva abivallavanem Mati Kepp. FOTO: RIINA MÄGI
mingud ühte kohta koondada.
Uues aretuskeskuses on koos nii
kuivati, ladu kui ka laborid.
„Uut teraviljade aretuskompleksi oli viimane aeg ehitama
hakata,“ märkis maaeluminister
Tarmo Tamm. „Elame kliimamuutuste ajastul ja sellest, kui
kiiresti aretajad suudavad põllumeestele uusi sorte anda, sõltub
põllumajanduse konkurentsivõime. Kui uus hoone valmib, pole
instituudi töötajatel vaja ka oma
välismaiste koostööpartnerite
ees ajast ja arust ruumide pärast

piinlikkust tunda.“
Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimees Kati Kusmin tõdes,
et on hea meel olla osaline Eesti
Taimekasvatuse Instituudi tööks
vajaliku keskkonna loomisel.
„Uus rajatav hoone on algus
Jõgevamaa Taimekasvatuse Instituudi edasiste arengute teel,“
märkis Kusmin. „Meie eesmärk
on instituudiga koos nende
kinnisvarakeskkonda arendada
ning läbi selle parendada kogu
kompleksi logistikat ning töötingimusi.“

JVT

RIINA MÄGI

Jõgeva kultuurikeskusesse paigaldati elustamisaparaat
21. veebruaril paigaldas Hansa
Medical müügiesindaja Tanel
Tamm Jõgeva kultuurikeskusesse avaliku elustamisaparaadi
AED (Automated External Defibrillator) ehk defibrillaatori.
Seadet kasutatakse elustamiseks
äkksurma korral. Tanel Tamm
näitas kultuurikeskuse töötajatele, kuidas esmaabi anda, ning
selgitas aparaadi tööpõhimõtteid. AED elustamisaparaat on
hõlpsasti kasutatav eestikeelsete
häälkäskluste järgi. Elustamis
aparaadi kasutamiseks ei ole
vaja erialast haridust. Kultuurikeskusesse paigaldatud seade
on täisautomaatne. Seade käivitub kaane ülestõstmisel ja kogu
elustamise protsessi ajal pole
vaja enam ühtegi nuppu vajutada. See aitab abistaja pinged
maha võtta. Töötava südamega
inimesele aparaat šokki ei anna.

Abivallavanem Viktor Svjatõšev, vallavalitsuse sotisaalosakonna
juhataja Aime Meltsas ja vallavanem Aare Olgo tutvusid kultuurikeskusesse paigaldatud elustamisaparaadiga.
FOTO: MARGE TASUR
Et ennetada vingugaasi põh- vallavalitsuse sotisaalosakonna
justatud õnnetusi, kinkis Jõgeva juhataja Aime Meltsas selgitas,
vallavalitsus mullu poolesajale et tegemist on vajaliku aparaaabivajavale perele vingugaa- diga. Elanikkond vananeb ning
siandurid. Tänavu jätkus enne- suureneb haigestumine südametustegevus avaliku elustamisa- ja veresoonkonna haigustesse.
paraadi paigaldamisega. Jõgeva Jõgeva kultuurikeskuses toimu-

Jõgeva valla kevadkeskuseks on Torma

mendid. Hooldusjuhendid, energia
märgis ja ehitise audit tuleb lisada
ainult siis, kui see on mõne õigusakti
ga ette nähtud. Lisaks tuleb tasuda rii
gilõiv. Kasutusteatise puhul riigilõivu
tasuda ei ole vaja. Kasutusluba antak
se, kui valminud ehitis vastas ehitus
loale ning ehitist on võimalik kasutada
nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.
Ehitusseaduse järgi ei saa kasutus
luba anda juhul, kui hoone on ehita
tud valmis ilma ehitusloata. Kuidas
olukord siis lahendada? Kui ehitamise
aluseks olev ehitusprojekt vastab õi
gusaktides sätestatud nõuetele, hoone
on ehitatud vastavalt ehitusprojektile
ning vastab kõigile nõuetele ega riiva
ülemääraselt isikute õigusi, tuleb ehi
tise kasutamisele anda õiguslik alus.
Kui kasutusluba on hoone puhul
nõutav, siis selle kasutusloata kasuta
mise eest näeb seadus (ehitusseadus
tiku §139) ette rahatrahvi kuni 300
trahviühikut (üks trahviühik on 4
eurot) ja juriidilise isiku puhul kuni 32
000 eurot. Halvimal juhul, kui ehitis
on ohtlik ja väga oluliste puudustega
või on ehitis ehitatud ilma ehitusloata,
võib kohalik omavalitsus teha ettekir
jutuse ehitise lammutamiseks.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel
tõdes, et uuest aretuskompleksist võidavad kõik: instituudi
töötajad saavad nüüdisaegsed
töötingimused, instituudi logistikast kaob vilja ebaratsionaalne edasi-tagasi sõidutamine eri
hoonete vahel, alevik saab aga
uue pilkupüüdva ehitise võrra
rikkamaks.
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus avaldas heameelt
selle üle, et Riigi Kinnisvara AS
sellise investeeringu Jõgeva alevikku tegi ja avaldas arvamust,
et head töötingimused on instituudi töötajatele lisamotivaatoriks, et tasemel teadust teha.
Paralleelselt uue teraviljade
aretuskeskuse ehitusega on käimas ka kunstikonkurss, mille
raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat taiest, mis lähtuks
aretuskeskuse arhitektuursest
lahendusest ja ümbritsevast
keskkonnast. Otsitav kunstiteos
võiks olla skulptuur või installatsioon, kavandite esitamise
tähtaeg on 21. märts k. a.

Jõgeva valla neli piirkonda on
jagatud nelja aastaaja vahel. Jõgeval toimunud talvetrallil kuulutati välja, et valla talvekeskus
on külmalinnas Jõgeval. Tänavu
avasime jääskulptuuri sea-aasta
tähistamiseks, sulatasime traditsiooniliselt jääpurikaid, toimus
tuleskulptuuri põletamine Põhjamaise trummiringi saatel ja
noorte eestvedamisel ehitasime
lumelinna. Tulevikus loodame
tuua Jõgevale veelgi talvekeskuse tiitliga sobivaid sündmusi.
Kevadkeskus Torma
Mätsis jõuab rändkarikas
kevadkeskusesse Tormasse. Kevadsündmused algasid 9. märtsil naistepäevale pühendatud
tantsupeoga. 6. aprillil toimub
Torma rahvamajas traditsiooniline A. Raudkatsile pühendatud
tantsuõhtu, kus kevadkeskuse
tiitel pidulikult üle antakse. Torma kultuurielu traditsioonid on
pika ajalooga ja mõnedki neist
on seotud C. R. Jakobsoni nimega. 12. aprillil toimub Jakobsoni kõnevõistlus koolinoortele,
21. aprillil toimub EELK Torma
Maarja koguduses ülestõus-

19. mail toimub Vaiatus Jakobsoni talupäev, kuhu oodatakse
kauplema taimede, istikute, talutoodangu, kunsti ja käsitöö ning
toidu- ja tööstuskaupadega. FOTO: MARGE TASUR
mispüha jumalateenistus, kus mil rannas toimub tantsupidu
esineb ka Torma vaieldamatu ansambliga ONUD, ning küüslautrump – Eesti vanim puhkpillior- gufestival augusti lõpus, mis toob
kester. 19. mail peetakse Vaiatus huvilised kokku nii Eestist kui väJakobsoni talupäeva, kuhu kõik lismaalt. Küüslaugufestivali jätkuon oodatud amplite, istikute, ürituseks on öölaulupidu Palamusel. Karmo Toome ja Palamuusika
aiamööbli ja muuga kauplema.
MTÜ eestvedamisel toimuvast
sündmusest saab loodetavasti
Suvekeskus Kuremaa
Suvekeskus on Kuremaa, mil- võimas traditsioon. 25.–28. juule ilus mõisapark ja rand lausa lini on Kuremaa mõisakompleks
kutsuvad suvemõnusid nautima. tsiklimeeste pärusmaa – Jõgeva
Suvekeskuse märksõnad on üle- MC korraldatav rahvusvaheline
vallaline jaanipäev 23. juunil, motomatkajate kokkutulek Jõ-

vad sageli rahvarohked kultuurisündmused ja vastuvõtud ning
tegutsevad huviringid. Ootamatu terviserikke korral võib aparaat aidata päästa kellegi elu.
Elustamisaparaadi paigaldamise vajalikkusest rääkis Aime
Meltsas abivallavanem Viktor
Svjatõševile, kes kaasas teemasse vallavanem Aare Olgo.
„Tunnustan vallavanemat. Tema
hoiak oli kohe pooldav. Ta mõistis, et see on oluline panus ennetustegvusse ning inimeste turvalisusesse,“ märkis Meltsas.
Jõgeva vallavanemal Aare
Olgol oli hea meel, et kultuurikeskuses on nüüd elustamisaparaat. „Ühelt poolt ma loodan, et
seade aitab päästa inimelusid,
samas loodan, et nii ohtlikke
olukordi ette ei tulegi,“ märkis
vallavanem.
JVT
gevatreff toimub juba 27. korda.
Lossis toimuvad suvekuudel klassikalise muusika õhtud.
Sügiskeskus Palamuse
Suure Paunvere väljanäituse, laada ning nunnunäituse
külastamine on Jõgevamaal
sügise lahutamatuks osaks. 21.
septembril toimub laat juba 22.
korda. Palamuse piirkond on
sellel aastal mitmeti esile tõstetud – möödunud aasta lõpus
taasavati seal kihelkonnakoolimuuseumi uuendatud ja laiendatud kompleks, tänavu tähistame Palamuse esmamainimise
785. aastapäeva. Sel puhul saab
23.–25. augustini teoks tihe kultuuriprogramm, külla sõidab ka
sõprusvalla Kaarina Cantilena
laulukoor. Palamuse esmamainimise pidulik kontsert-aktus
toimub 22. novembril Palamuse
rahvamajas.
Seega pöörame eelkõige
kultuurisündmuste kaudu tähelepanu neljale piirkonnale ja
koostöös sealsete koostööpartneritega plaanime programmi
aasta-aastalt täiustada.
Kevadel kohtume Tormas!
JVT
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Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist

Huvihariduse ja huvitegevuse korda muudeti,
muutuvad ka õppetasud
Jõgeva vallavolikogu muutis hiljuti hu
vihariduse ja huvitegevuse toetamise
korda ning kehtestas Jõgeva muusikaja kunstikooli uued õppetasud, mis
jõustuvad tänavuse aasta 1. septemb
rist.
Jõgeva valla huvihariduse ja huvi
tegevuse toetamise kord võeti vastu
veidi rohkem kui aasta tagasi ning
aja jooksul ilmnes, et huvihariduse
ja huvitegevuse toetuste taotlemisega
seotud asjaajamist on vaja selgemaks,
lihtsamaks ja otstarbekamaks muuta.
Huvihariduse ja huvitegevuse toe
tust on kolme liiki: teenuse pakkuja
toetus, õppuri toetus ja transpordi
toetus. Kui teenuse pakkuja toetust
sai senini taotleda töötasu kulude, va
hendite soetamise ja transpordikulude
katteks, siis muudetud korra kohaselt
saavad teenuse pakkujad taotleda raha
ka võistlustel osalemise ja laagrite kor
raldamise kulude katmiseks.

„Noored on laagritest väga huvi
tatud ning võistlustel ja konkurssidel
osalemine on neile oma huviala väl
jundina väga oluline. Seepärast on
mõttekas toetada ka laagrite korralda
mist ja võistlustel osalemist,“ põhjen
das abivallavanem Arvo Sakjas muu
datuse vajadust.
Laagrite lisamine toetatavate et
tevõtmiste hulka tõi omakorda kaasa
vajaduse pikendada toetuse kasuta
mise perioodi. Kui senini said teenuse
pakkujad toetust kasutada ajavahe
mikul jaanuarist juunini ja septemb
rist detsembrini, siis muudetud kord
võimaldab aasta esimese poole toetust
kasutada augustini. Otsustati otsatar
bekamaks muuta ka taotluste esitami
se tähtaegu. Teenuse pakkuja toetuse
taotlused tuleb nüüd esitada 1. märt
siks ja 1. oktoobriks, õppuri toetuse ja
transporditoetuse taotlused 1. märt
siks ja 1. novembriks.

Kui senise korra järgi said teenuse
pakkujad toetust taotleda ainult siis,
kui nad tegutsesid Jõgeva valla terri
tooriumil, siis nüüd võivad toetusele
pretendeerida ka huvihariduse pakku
jad väljastpoolt valda, juhul, kui nad
pakuvad huviharidust ka Jõgeva valla
õppuritele. Toetust on võimalik saada
juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta sama
valdkonna huviharidust või on teise
omavalitsuse huvikool õppuri eluko
hale lähemal.
Volikogu võttis vastu ka määruse
Jõgeva valla huvikoolide, täpsemalt
Jõgeva muusikakooli ja Jõgeva kuns
tikooli uute õppetasude kehtestamise
kohta. Kui praegu tuleb muusikakooli
põhiõppes osaleva õpilase eest välja
käia 24–27 eurot ja huviõppes osale
va õpilase eest 13–16 eurot kuus, siis
uuest õppeaastast on summad veidi
suuremad: põhiõppes 25–30 eurot ja
huviõppes 15–20 eurot. Kunstikooli

õppetasu on praegu sõltuvalt õppe
kava nädalakoormusest 13–16 eurot
kuus. Uuest õppeaastast hakkab see
olema 20–25 eurot, mudilaste kunsti
ringis käijatel 15 eurot.
Nagu abivallavanem Arvo Sakjas
märkis, on Jõgeva kunstikooli prae
gused õppetasud kehtinud 2012. ja
Jõgeva muusikakooli õppetasud 2013.
aastast ning need on n-ö ajale jalgu
jäänud. Ka võrdluses mitme teise
keskusega, näiteks Viljandi, Tartu ja
Võruga, on need väiksemad. Õppeta
sude tõstmine aitab tõsta ka huvikoo
liõpetajate palku, mis on samuti ajale
jalgu jäänud. Õigupoolest suurenes
huvikoolide kõrgharidusega õpetajate
töötasu juba jaanuarist 18 protsendi
võrra, nii et see ulatub nüüd 90 prot
sendini lasteaiaõpetajate töötasust.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
4. veebruari istungil:
1) kiideti heaks ja saadeti voliko
gule määrus sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korra muutmiseks; Jõ
geva valla üldplaneeringu teemapla
neeringu Jõgeva valla tiheasustusega
alade koostamise lõpetamiseks;
2) muudeti Jõgeva vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisu;
3) anti aktsiaseltsile Epler & Lorenz
jäätmeluba;
4) kooskõlastati planeeritavate
puurkaevude asukohad Patjala ja Vi
ruvere külas;
5) tunnistati Jõgeva põhikooli
suurköögiseadmete ostmise riigihan
kes edukaks Köögiabi OÜ pakkumus
ning otsustati sõlmida hankeleping;
6) otsustati lõpetada Välja tn 3//5
ja 3b kinnistute ning Jaama tn 1b
kinnistu lõunaosa detailplaneeringu
koostamine;
7) lõpetati kahe hajaasustuse prog
rammi lepingud ja muudeti hajaasus
tuse programmi taotluste rahuldamise
otsust;
8) kinnitati Torma ja Vaiatu rah
vamajade kultuurijuhi ametisse Liina
Abram;
9) kehtestati rahvaraamatukogu
teenuste hinnad;
10) eraldati spordiklubidele tege
vustoetust ja toetused spordiürituste
läbiviimiseks ning võistlusel osalemi
seks;
11) anti luba 9. veebruaril Pikkjär
vel kalapüügivõistluse korraldamiseks
ning 15. märtsil Jõgeva kultuurikesku
se ümbruses laada korraldamiseks;

12) kooskõlastati Jõgeva aleviku
lasteaia sisehindamise aruanne;
13) muudeti Jõgeva vallavalitsuse
hallatavate asutuste palgajuhendit ja
asutuse juhi töötasu;
14) määrati katastriüksustele ko
ha-aadressid ja sihtotstarve.
11. veebruari istungil:
1) kinnitati sotsiaalse kaitse vald
konna toetused;
2) määrati katastriüksustele ko
ha-aadressid ja sihtotstarve;
3) anti kasutusluba Ellakvere külas
asuvatele veevarustus- ja kanalisat
sioonisüsteemidele;
4) anti ehitusluba Änkkülla klien
dikobara valguskaabli sideühenduse
ehitamiseks;
5) otsustati korraldada avalik kirja
lik enampakkumine Suur tn 5 asuvate
esimese korruse äriruumide (pindala
154,5 m²) kasutusse andmiseks viieks
aastaks kaubandus- või büroopinna
na;
6) tunnistati sõiduautode kasutus
rendile võtmise hankel edukaks Ren
test AS pakkumus nelja mahtuniver
saali kasutusrendile võtmiseks ja OÜ
Pereauto pakkumus kahe maasturi
kasutusrendile võtmiseks ning otsus
tati sõlmida hankelepingud;
7) anti projekteerimistingimused
Luua metsanduskooli õppetöökoja
hoone laiendamiseks ning laohoone
püstitamiseks Härjanurme külla;
8) anti AMR TEAM OÜ-l luba 17.
veebruaril Kuremaal jäärajasõidu Ees
ti karikavõistluste 2. etapi korralda

miseks, kui ilmastikutingimused seda
ei võimalda, siis viiakse üritus läbi 2.
märtsil;
9) kinnitati Kuremaa lasteaed-alg
kooli hoolekogu koosseis;
10) määrati tegevus- ja projektitoe
tused noorsootöövaldkonnas;
11) määrati rahvakultuuri vald
konna tegevus- ja projektitoetused;
12) kiideti heaks ja saadeti voliko
gule eelnõu Jõgeva vallavalitsusele loa
andmine isikliku kasutusõiguse sead
miseks ja määrus hajaasustuse prog
rammi rakendamiseks;
13) anti otsustuskorras OÜ-le Päi
vapäike üürile Palamuse alevikus Suur
tn 6 asuvad 1. korruse ruumid.
18. veebruari istungil
1) anti otsustuskorras 2021. aasta
31. jaanuarini üürile Sadala alevikus
Suur tn 10 asuv 2. korruse äriruum;
2) kiideti heaks hajaasustuse prog
rammi aruanne;
3) anti nõusolek Liivoja ja Vana-Jõ
geva külas asuvate katastriüksuste rii
gi omandisse jätmiseks;
4) kooskõlastati Selli külla rajatava
puurkaevu asukoht;
5) anti kasutusluba Jõgeva linnas
Välja tänaval asuvale solaar-fotoelekt
rilisele elektritootmisüksusele;
6) anti ehitusluba Härjanurme kül
la viilhalli püstitamiseks ning Kõnnu
ja Vanamõisa külla puurkaevu raja
miseks;
7) otsustati tunnustada tiitliga „Jõ
geva valla aasta tegu 2018“ Palamuse
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi

uue ja kaasaegse hoone avamist;
8) otsustati tunnustada Jõgeva val
la aumärgiga Janek Varblast, Juss Ma
urerit, Ülar Poomi, Ülo Kuuske ning
Ave Unti;
9) otsustati avaldada tunnustust
Jõgeva valla aukirjaga Elle Kasele, Kaja
Reimanile, Janeliis Mattisele, Rau
no Kingsepale, Raino Häälmele, Ave
Traksile ja Rita Raugmele.
25. veebruari istungil
1) määrati rahvakultuuri valdkon
na projektitoetused;
2) kooskõlastati Jõgeva Valla Noor
tekeskuse logo ja tunnuslause kasuta
mine;
3) nõustuti aktsiaseltsi Epler & Lo
renz Vaimastvere, Palamuse ja Laiuse
aleviku jäätmekogumiskoha jäätmeloa
taotlustega;
4) kooskõlastati Luua külla rajata
va puurkaevu asukoht;
5) anti kasutusluba Mooritsa külas
asuvale üksikelamule;
6) anti ehitusluba puurkaevu raja
miseks Patjala külla;
7) suunati 2018. aasta eelarve siht
otstarbeliselt eraldatud tulude kasuta
mata jääk väljaminekute katteks;
8) kinnitati Jõgeva valla 2019. aasta
eelarvesse sihtotstarbelised tulud;
9) koostati 2020. aasta eelarve eel
nõu;
10) otsustati korraldada riigihange
Luua küla jalg- ja jalgrattatee rajami
seks.
JVT

neerimine väikeettevõttes 09.–
10.04.2019; koolitaja Elmo Puidet:
• Sissejuhatus koolitusprogrammi
• Äriidee ja visioon
• Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaa
ni seosed
• Strateegia
• Ärimudeli arendus. Toote/tee
nusedisain
• Väliskeskkonna analüüs
II moodul: Turundus ja müük
24.–25.04.2019; koolitaja Indrek
Maripuu:
• Turundusuuringud
• Turundusstrateegia. Turundus
tööriistad ja -valikud
• Turundusplaani koostamine.
Hinnastrateegia
• Müügimudeli valik sõltuvalt äri
mudelist

• Müügipsühholoogia ja -argu
mendid. Liftikõne
• Müügiplaani koostamine
III moodul: Finantsjuhtimine
ja -planeerimine 07.–08.05.2019,
koolitaja Siiri Einaste:
• Ettevõtlusega seotud maksud
• Finantsaruanded ja raamatupi
damine
• Eelarve koostamine. Tasuvusu
analüüs.
• Investeeringute planeerimine
• Finantsprognooside koostamine
IV
moodul:
Juhtimine.
Äriplaanide esitlused 22.05.2019,
koolitaja Elmo Puidet:
• Juhi roll ja enesejuhtimine
• Meeskond ja partnerid
• Äriplaanide esitlused.
Koolitus on ülesehitatud praktilis
tel ülesannetel ja need toimuvad ak

tamise lõpetamine.
6. Jõgeva Vallavalitsusele loa
andmine isikliku kasutusõiguse
seadmiseks.
7. Hajaasustuse programmi
rakendamine.
8. Mitmesugust, informatsioonid.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva vallavolikogu 22. istung toimub 28. märtsil kell
14.00 Piiri tn 4 saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei
spetsialist

Suhtlus välispartneritega jätkub
Neli omavalitsust, mis pisut
enam kui aasta tagasi uueks
suureks Jõgeva vallaks ühinesid,
olid kõik aastate jooksul suuremal või vähemal määral välissuhtlust arendanud. Jõgeva vallavolikogu on nüüdseks teinud
otsuse, kellega senistest partneritest koostööd jätkatakse.
Jõgeva linnal ja vallal ning
Palamuse ja Torma vallal olid
lepingulised või mittelepingulised suhted ühtekokku enam kui
kahekümne välismaise omavalitsusega. Ka nüüdseks tegevuse
lõpetanud Jõgeva maavalitsusel
oli välispartnereid, kellega suhtlemist võiks jätkata just Jõgeva vald kui maakonna keskuse
omavalitsus. Et ligikaudu veerandsaja partneriga suhtlemine
käiks ka Jõgeva valla suurusele
omavalitsusele üle jõu, oldigi
sunnitud teatud valikuid tegema.
Vastu võetud otsuse kohaselt
jätkatakse koostööd Karlstadi
(Rootsi), Kaarina (Soome), Keuruu (Soome), Jonava (Leedu),
Voložini (Valgevene) ja Makarovi (Ukraina) omavalitsusega.
Kirjalikud koostöölepingud otsustati sõlmida Priekuli (Läti),
Kaišiadoryse (Leedu) ja Ungheni (Moldova) omavalitsusega.
„Kuna Jõgeva vald on nelja
endise omavalitsuse õigusjärglane, pole otsest vajadust uute
lepingute sõlmimiseks nendega, kellega on varasemast ajast
lepingud olemas. Samas on
mõned koostööpartnerid aval-

danud soovi lepingu uuendamiseks või uue sõlmimiseks,“ selgitas Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev.
Tema sõnul on tänapäeva
avatud maailmas oluline olla
nähtav ning omada sõpru ja
koostööpartnereid teistes riikides. Rahvusvaheline koostöö pakub huvitavaid arenguvõimalusi
ettevõtetele ja teadusasutustele,
aga ka haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja majandusvaldkonna tegijatele. Viimase aja
koostöö paremate näidetena tõi
abivallavanem esile Jõgeva valla
raamatukogutöötajate õppereisi
Kaarinasse, Jõgeva akvarellistide näituse Kaarinas, Jõgeva
valla ning Kaarina, Priekuli ja
Kaišiadoryse lasteaednike ühisseminarid jne.
Kui volikogu liige Aivar Kokk
kahetsust avaldas, et paljud kunagised sõpruspiirkonnad on
nüüdsest valikust välja jäänud,
siis Viktor Svjatõšev kinnitas, et
kui kellelgi on huvi, on võimalus edaspidigi suhelda nendega,
kes praegusest nimekirjast välja
jäid. Ja nagu uus vald on arenev
ja ajas muutuv vald, siis sellisena tuleb võtta ka välissuhteid.
„Tänasel päeval on headeks
partneriteks ühed ja mõne aja
pärast ehk juba teised omavalitsused. Siin oleneb paljugi meie
endi aktiivsusest, võimalustest
ja soovist. Olulist osa etendavad
samuti isiklikud suhted,“ ütles
Viktor Svjatõšev.
JVT

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor
avanes 11. märtsil. Taotlusi võetakse vastu 13. maini.

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval
Alustava ettevõtja baaskoolitus annab
vajalikud alusteadmised potentsiaal
setele ja alustavatele ettevõtjatele ning
loob teadmised ja oskused ettevõtte
asutamiseks.
SIHTGRUPP: alustav ettevõtja
OSALEMINE: sooviavalduse põh
jal, osalejate arv on piiratud.
OSALUSTASU: 50 €, mis sisaldab
koolitusel osalemist, koolitusmaterja
le ja kohvipause, tasutakse enne koo
litust arve alusel.
Info: enn@jaek.ee; tel. 5333 5172.
Alustava ettevõtja baaskoolitus
kestab 7 päeva (56 akadeemilist
tundi): 09., 10., 24., 25. aprillil
ja 7., 8., 22. mail 2019 kell 10.00–
17.15 Jõgeva riigimajas Suur 3,
IV korruse saalis, mille raames kä
sitletakse järgmiseid mooduleid:
I moodul: Strateegiline pla-

Jõgeva vallavolikogu 21. istung
toimus 28. veebruaril Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 23 volikogu liiget. Girt Kaarepere osales
volikogu infosüsteemi VOLIS
kaudu. Puudusid Tiit Lääne,
Hardi Perk, Valdi Reinas ja Enn
Kivi.
Päevakorras oli:
1. Laenu võtmine.
2. Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine.
3. Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019–2022
heakskiitmine.
4. Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korra muutmine.
5. Jõgeva valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Jõgeva
valla tiheasustusega alad“ koos-

tiivõppe meetodil, sisaldades arute
lusid, rühmatöid, kogemuste vaheta
mist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolitu
se käigus saab kaardistatud kõikide
osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja
tegevuskava, mis on heaks abivahen
diks ettevõtte asutamisel ja arenda
misel. Osalejad saavad esmase tead
mise tööriistadest, mida kasutada et
tevõtluse alustamisel ning soovitused
koolitajatelt enda äriidee arendamist
puudutavates küsimustes.
Koolitused toimuvad kõigis
15 maakonnas ning Harjumaal ja
Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii
eesti kui ka vene keeles.
Baaskoolituse korraldamist toetab
Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetatavad valdkonnad prioriteetsuse järgi on:
1. Veesüsteemid
2. Kanalisatsioonisüsteemid
3. Juurdepääsuteed
4. Autonoomsed elektrisüsteemid
Kontaktisikud: Jõgeva piirkonnas Triin Pärsim (776
6536, triin.parsim@jogeva.ee) ja Taimi Eesmäe (776
6509, taimi.eesmae@jogeva.ee), Palamuse piirkonnas
Pille Soots (776 2541, pille.soots@jogeva.ee) ja Torma
piirkonnas Tiina Leeben (776 2905, tiina.leeben@jogeva.ee). Rohkem infot valla kodulehelt.
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

lk 4

Vaiatu ja Torma kultuurielu
juhib Liina Abram
Kui senini korraldasid Torma ja
Vaiatu rahvamajas kultuuritegevust maju haldavad mittetulundusühingud (vastavalt Torma
Kultuur ja Vaiatu Küla Selts),
siis märtsi algusest on kahe
maja peale ametis palgaline kultuurijuht – Liina Abram. Vaiatu
Küla Seltsi eestvedajana juhtis
ta Vaiatu kultuurielu ka senini.
Nüüd tuleb tal aga lisaks Vaiatule kultuurivankrit vedama asuda
ka Tormas.
Liina on pärit Tallinnast, ent
juba 26 aastat tagasi otsustas ta
elama asuda oma isa sünnikohta Vaiatusse. Koos abikaasa Pauliga on ta vanaema maja ümber
ehitanud nüüdisaegseks maakoduks ning kasvatanud suureks
lapsed Ann Helene ja Paul-Kristjani. Praegu on neile suureks
rõõmuks tütrepoeg Andrias.
Leiba on Liina varem teeninud müüja ja müügiesindajana,
enne kultuuritööle asumist oli ta
aga SEB Panga Jõgeva kontoris
assistent. Uude ametisse on tal
kaasa võtta hea pagas nii praktiliste kogemuste kui ka hariduse näol: 2015. aastal lõpetas ta
kultuurikorralduse erialal Tartu
ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia. Tema üheks kireks on
rahvatants. Ta juhendab Vaiatu
naisrühma Somel ja tantsib ise
kaasa Torma naisrühmas. Nii
et ta on varemgi olnud justkui
ühenduslüli Vaiatu ja Torma
rahvamaja vahel.
Vaiatu Küla Seltsiga liitus
Liina 2002. aastal. Rahvamaja
juures on ta aktiivselt tegutsenud viimased kuus-seitse aastat.
Kui Liina pani kaks aastat tagasi koos hea seltsikaaslase Niina
Luhaga kokku Vaiatu esmamainimise 615. aastapäevale pühendatud raamatut “Vaiatulaste
lood”, sai ta külarahva kirja pandud lugudest aimu, kui paljudele rahvamajas toimuv korda läheb, kui oluline see nende jaoks
on, et oleks kooskäimise koht ja
et jätkuksid rahvakultuuritraditsioonid.
“Siis sain aru, et minu vabatahtlik töö rahvamaja juures
mitte lihtsalt ei tundu mulle vajalik, vaid see ongi seda,” ütles
Liina Abram. “Rahvamaja aitab

kogukonda koos hoida.”
Kultuurijuhi kohale ei kandideerinud ta päris omal initsiatiivil, vaid kohalikud avaldasid
talle n-ö ühiskondlikku survet.
Ning rahva rõõmu selle üle, et ta
ametisse valiti, võis välja lugeda
juba soojast aplausist, mis kõlas
siis, kui Liina end kui tulevast
kultuurijuhti vabariigi aastapäeva kontserdil Torma rahvamajas
esitles.
“Mingi ettekujutus mul juba
on, kuidas end kahe maja vahel jagama hakkan,” ütles Liina.
“Torma maja üheks eripäraks on
see, et seal tegutseb ka noortekeskus. Nendega tuleb koostööd
veel veidi harjutada.”
Uues ametis on Liinal vaja
harjuda ka sellega, et tal pole iga
päev kõrval toetavat kollektiivi.
Pangakontoris, kus ta 13 aastat
töötas, olid inimesed üksteisega
üsna kokku kasvanud. Aga Liina
usub, et ka kultuuritööd ei pea
ta üksi tegema. Kummaski majas on tööl perenaine ja kummagi maja ümber on koondunud
vabatahtlikke abilisi, kes üritusteks ruume kaunistavad või
muid ülesandeid täidavad ning
kellega on hea asju läbi arutada.
“Loodan, et rahvamajade
ümber tekib toimekas kooskäijate ring ning et kõik, kes soovivad piirkonna elu edendada,
oma väärt mõtted välja käivad.
Vahepeal tundus mulle inimestega vesteldes, et valitseb käegalöömismeeleolu ja kardetakse
ääremaastumist. Mina tahaksin
inimestele positiivset suhtumist
süstida,” ütles Liina.
Kui vaadata valla kultuurikalendrisse, siis on Vaiatus ja Tormas erilaadseid sündmusi tulemas ridamisi. Omamoodi nüansi
annab neile asjaolu, et Torma on
kuulutatud Jõgeva valla kevadkeskuseks.
“Liina on olnud külaseltsi eestvedajana vallale ülihea
koostööpartner ja ta on seda
kindlasti ka uues ametis,” ütles
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi.
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vabariigi
aastapäeva puhusel vastuvõtul pälvis Liina Abram valla tänukirja
Vaiatu Küla Seltsi aktiivse juhtimise eest ja suurepärase koostöö
eest vallaga. FOTO: LEA PIHLAK
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Ateljees lehvib loominguline vaim
Jõgeval Pargi tänavas avas 2014.
aasta juulis uksed kodukohvik
Ateljee. Alustati vabaõhukohvikuna, sügise saabudes koliti
katuse alla. Kliendid võtsid uue
söögikoha kiiresti omaks ning
nüüdseks on osaühing Ateljee
Cafe oma toitlustusäri laiendanud: firma hallata on ka linna
külje all Kuristal paiknev Piibe
Tare.
Ateljee Cafe juhatuse liige
Diana Lall ütles, et kodukohviku avamise idee tekkis tal tänu
õdusale vanale majale, mis
juba olemas oli. Mõtte teoks
tegemiseks kulus siiski tervelt
seitse aastat. See aeg kulus ettevalmistustöödeks ning Tartu
kutsehariduskeskusest ja mujalt
toitlustusalaste teadmiste hankimiseks. Üksnes välikohvikuna
tegutses Ateljee kaks kuud, siis
võidi kolida vastvalminud siseruumidesse.
„Ilmataat hoidis meid tookord: septembergi oli nii soe, et
saime sisekohviku valmimiseni
külastajaid väljas teenindada,“
meenutas Diana Lall.
Välikohvikut on peetud ka
kõigil järgmistel suvedel, ent siis
juba paralleelselt sisekohvikuga. Ateljee nime sai kodukohvik
seepärast, et kohviku perenaine
Diana pidas algul kohvikumaja
teisel korrusel ka õmblusateljeed. Mälestusi õmblusärist võib
praegugi näha: nii mõnigi kohvikulaud seisab õmblusmasina
jalal.
Ateljee nimi sobib sellele
kohvikule tegelikult suurepäraselt, sest seal on ikka lehvinud
kunstnike ateljeedele omane
vaba, loominguline ja natuke
boheemlik vaim. Kohviku sisekujunduses on näiteks järgitud
loomerahva hulgas poppi taaskasutuse põhimõtet ning algaegadel toimus Ateljees ridamisi
kontserte ja muid kultuurisündmusi.
„Need aitasid meil Jõgeva
toitlustusmaastikul kanda kinnitada ja oma publiku üles leida,“
ütles Diana Lall. Nii sai Ateljee
Cafe suisa kaks korda järjest Jõgeva linna aasta teo tiitli: 2014.
aastal kohviku avamise eest ja
2015. aastal suviste kultuurisündmuste korraldamise eest.
Viimasel ajal pole Ateljee perel
paraku enam kontsertide kor-

Ateljee perenaise Diana Lalli jaoks on kohviku pidamine elustiil. FOTO: RIINA MÄGI
raldamiseks aega jäänud, sest
toidukohti, mida pidada, on
ühe asemel kaks ning ka peo- ja
peielaua- ning catering-teenust
tuleb üha sagedamini osutada.
Esimesel aastal oli Ateljee
tõeline pereäri: süüa teha ja
teenindada aitasid Dianal ema
Elviira ning tütred Cristin ja Ketlin. Pesamuna, väike Loreen, täitis kohvikus ringi tatsates elava
maskoti rolli. Ka menüü koostamisel lähtuti paljus oma pere
traditsioonidest. Diana ema Elviira on udmurdi ja vene juurtega ning oskab teha suurepäraseid pelmeene ja pirukaid. Ateljee viie tegutsemisaasta jooksul
on kokad vahetunud ja nende
käekiri natuke muutunud, aga
mitte halvemaks. Kahe maja
peale on Diana endaga kokku
praegu kaheksa töötajat. Ateljee
hittideks on endiselt pelmeenid
ja küpsetised, ent nüüd teeb
neid Jõgevale kolinud ja Diana
emalt Elviiralt koolitust saanud
ukrainlanna Tonja.
Viimase aja suurimaks muudatuseks ongi see, et Ateljee
Cafe võttis rendile ka Piibe Tare.
Eelmine rentnik seal edasi tegutseda ei soovinud ja Diana
nägi head võimalust. Leping
hoone omaniku, AS-iga Perevara, sõlmiti 2017. aasta sügisel,
2018. aasta alguses avas söögikoht taas uksed.
Nagu Ateljeel, on ka Piibe

Tarel oma püsiklientuur ümberkaudsete ettevõtete töötajate
näol, ent palju käib ka läbisõitjaid, sest asutakse ju vahetult
Piibe maantee ääres.
„Piibe Tare püsimenüü on
veidi pikem ja hinnad natuke
kõrgemad, sest seal tegutseme
rendipinnal. Päevapakkumises
on aga supp ja kaks-kolm praadi, nagu Ateljeeski,“ ütles Diana
Lall.
Ta tunnistas, et pole oma
söögikohtade
reklaamimisele
senini väga suurt tähelepanu
pööranud. Sellele vaatamata on
päris palju neid, kes tänu internetist leitud infole või suisa kogemata Ateljeesse satuvad. Ning
pärast oma Facebooki postituses
rõõmsalt tunnistavad, et poleks
osanud Jõgevalt kalamajalikku
kohvikukultuuri otsida. Ateljee
on üles leidnud ka paljud piiri
tagant Jõgevale tulnud inimesed
ja Jõgevat külastavad tuntud
kultuuriinimesed. Piibe Tarregi
satub päris huvitavaid ja nimekaid külastajaid. Need, kes üksnes kangemast kraamist huvitatud, Ateljeesse aga väga ei kipu.
„Nad kardavad vist laudlinu.
Ja meil on linad laual,“ naeris
Diana.
Kui algul hoidis ta Ateljeed
õhtuti päris kaua lahti, siis praegu on see avatud argipäeviti
kella 10–16 ja laupäeviti kella
11–16. Piibe Tarre on külastajad

oodatud tööpäeviti kella 10–17
ja nädalavahetustel kella 12–16.
Läheneval suvehooajal saab
Ateljee välikohvik taas pisut
teistsuguse ilme. Piibe Tare juurde tahaks Diana aga luua väliürituste korraldamise võimaluse.
„Minu jaoks on kohviku pidamine elustiil, mitte kohustus.
Kerge see pole, aga teen seda
rõõmuga,“ ütles Diana Lall ja
lisas, et on väga tänulik pereliikmetele, kes talle toeks on olnud,
samuti oma tublile meeskonnale.
Küsimusele, millega omavalitsus ettevõtjat võiks aidata,
vastas Diana Lall, et omavalitsus
võiks aidata mingeid reklaamikanaleid avada ja pakkuda võimalust oma silmaringi avardada. Näiteks võiks korraldada selliseid koolitusreise, kuhu ühest
firmast saaks rohkem kui üks
inimene tulla ning kus ettevõtjad saaksid just oma valdkonna
ettevõtteid külastada.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

Jõgeval peetakse emakeelekonverentsi
Jõgeva kultuurikeskusesse
oodatakse täna neid, kel
huvi eesti keele vastu: seal
saab Jõgeva vallavalitsuse,
Betti Alveri muuseumi, Jõgeva Arukate Akadeemia
ja kultuurikeskuse korraldusel teoks emakeelepäeva
konverents.
14. märtsil peetakse Eestis emakeelepäeva ja 2019.
aasta on meil kuulutatud
eesti keele aastaks: sellega tähistatakse eesti keele
seadustamist riigikeelena
sajand tagasi. Emakeelepäevale ja eesti keele aastale pühendatud konverents
algab kell 11 ja seal saab
kuulda kolme huvitavat ettekannet. Ene Vainik Eesti
Keele Instituudist kõneleb
tundeid väljendavast sõna-

varast eesti keeles, kirjanik
ja kirjandusteadlane Lauri
Sommer Uku Masingu maailmast ja keelekasutusest
ning Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane Kadi Värnik
suundumustest esmavälteliste pere-tüüpi sõnade käänamises.
„Eestlane on oma tunnete väljanäitamisega üsna
kitsi, aga Ene Vainik on
tunnetega seotud sõnavara
uurinud vähemalt viisteist
aastat ning saanud sel teemal valmis korraliku doktoritöö,“ ütles Betti Alveri
muuseumi juhataja Toomas
Muru. „Lauri Sommer on
uurinud põhjalikult Uku
Masingu maailma. Masing
oli üks omapärasemaid figuure eesti kultuuriloos:

ta oli teoloog, orientalist,
filosoof, luuletaja, polüglott
jne. See, et ta kuulus koos
Betti Alveriga Arbujate sõpruskonda, lähendab teda
meile. Kadi Värnik tõestab
oma ettekandega, et gümnaasiumiõpilanegi võib kirjutada heal tasemel keelealase uurimuse.“
Toomas Muru sõnul soovisid konverentsi korraldajad publiku ees näha ka
mõnd kohalikku aktiivset
keelekasutajat. Selleks sobib hästi Jõgeva linnaraamatukogus töötav Tea Lall,
kellelt ilmunud juba kaks
romaani ning ajakirjades
ka jutustusi ja novelle. Tea
loebki konverentsil oma
loomingut. Algab ja lõpeb
ligemale kolm tundi kestev

sündmus aga Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja eri vanuses truppide etteastetega. Noori näitlejaid juhendab Lianne Saage-Vahur.
„Kui algul oli plaan pidada konverentsi muuseumis,
siis lõpuks otsustasime kultuurikeskuse kasuks, sest
kuulama kavatsevad tulla nii Arukate Akadeemia
liikmed kui ka Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilased,“ ütles Toomas Muru.
Jõgeva kultuurikeskuse
saalis leidub ruumi ka teistele keelehuvilistele. Olete
oodatud!
JVT
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Jõgeva vallas tähistati Eesti Vabariigi 101. aastapäeva
Vabariigi aastapäeva eel ja
ajal toimus Jõgeva vallas rohkesti kontserte.
Kuremaa lossis
sai näiteks kuulata Jüri Aarma
ja Ooper-kvarteti esituses
maailma riikide
hümne. Kontsert kandis
pealkirja „Ei
pea mitte püsti
tõusma“.

Vabariigi aastapäeva hommikul viidi lilled ja
küünlad kõigi
Vabadussõja
mälestusmärkide juurde
Jõgeva vallas.
Jõgeval austasid Vabadussõjas võidelnuid
Eesti Politsei
ja Kaitseliidu
Jõgeva maleva
esindajad ning
abivallavanem
Arvo Sakjas.

Sadalas ja
mitmes teises
paigas heisati
24. veebruari
päikesetõusul
pidulikult
Eesti lipp.
Sadala tseremooniale tuldi
kirjatud villastes käpikutes ja
suurrättides.

Vabadussõjas langenute
Laiuse mälestusmärgi juures toimunud
tseremoonial
osalesid ka
noorkotkad ja
kodutütred.

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul korraldatud Jõgeva vallavolikogu esimehe
Raivo Meituse ja Jõgeva vallavanema Aare Olgo vastuvõtul anti üle valla aumärgid
ning au- ja tänukirjad. Autasustatud tegid koos vallajuhtidega ühispildi.

Tormas andsid vabariigi aastapäeval meeleoluka kontserdi Lauri Liiv
ja keelpillikvartett Kon-taktid.
Fotod: Arno Mikkor, Annika Haas,
Raul Orav, Johannes Haav, Lea Pihlak ja
Riina Mägi

22. veebruaril andis president Kersti Kaljulaid
Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses üle teenetemärgid 112 inimesele. Nende hulgas oli ka Eesti
Taimekasvatuse Instituudi agronoom Malle
Kingsepp. Ta pälvis staažika vereloovutajana
Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi.

Kuremaal oli 24. veebruari hommikul, kohe pärast pidulikku lipuheiskamist, võimalus
suusatama minna. Sündmus kuulus sarja „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“.
Et suusatajatel tuli ületada sõidutee, kaeti see ajutiselt lumega.

25. veebruaril tunnustas sotsiaalministeerium tublisid
tervisedendajaid maakondadest. Jõgevamaalt pälvis
tervise- ja tööminister Riina Sikkuti tunnustuse Raul
Soodla, kes on käivitanud terviseürituste sarja „Kaks
teist korda ümber Kuremaa järve“ ja on muulgi viisil
panustanud piirkonna arengusse.

22. veebruaril andis president Kersti Kaljulaid
üle tänavused teenetemärgid. Jõgevamaa gümnaasiumi füüsikaõpetaja Vello Mägi pälvis innuka reaalainete populariseerijana Valgetähe V
klassi teenetemärgi.
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Veebruaris Vaimastvere koolis

Vabariigi sünnipäeva puhul mängiti koolis Eesti mängu.
FOTO: ERAKOGU
Möödunud küünlakuu jääb Vai- Sõbrapäeval rõõmustaid kuus
mastvere kooliperele meelde selleks loodud võistkonda kogu
mitmete hästi õnnestunud üri- kooliperet omavalmistatud tortuste ja ka õppetöös saavutatud tidega, mille välimust ja maitset
märkimisväärsete
tulemuste hindasid õpetajad. Kõik tordid
olid kaunid ja maitsvad, aga
poolest.
9. klassi õpilane Hannaly enim meeldis žüriile 2. klassi
Kirsika Kaldjärv võttis osa Tartu tüdrukute tort.
Veebruaris tähistatakse Vaiülikooli poolt korraldatud rahvaluule olümpiaadi eelvoorust, mastvere koolis alati ka Eesti
tehes selleks uurimustöö teemal Vabariigi sünnipäeva, seekord
„Vaimolendite nimetamine eesti siis saja esimest. 20. veebruaril
keeles“. Töö osutus äramärgi- korraldati sel puhul peale tunde
tuks ja Hannaly Kirsika kutsuti Eesti mäng. Õpetajate Deili Matsoni, Kerli Pamberg-Mägi ja Kaiosalema olümpiaadi lõppvooru.
Algklasside õpilased õpetaja si Kruustüki eestvedamisel olid
Kerli Pamberg-Mägi juhenda- õpilased koostanud küsimusi ja
misel alustasid kaastööd Räpina varustanud need vaimukate vasaianduskooli projektis „Tomati- tusevariantidega, mille hulgas
sõbrad“. Projekti käigus kasva- leidus ka õige. Mängujuhtide
tatakse tomatitaimi, kasutades Merike Tamburi ja Cärolin Siimu
selleks erinevaid väetisi, õpi- juhtimisel viidi mäng läbi kahes
takse taimi toestama, uuritakse vanuseastmes. Nooremas vanuvälja tomatitaimede sõbrad ja seastmes võitsid Kaisa Kroon ja
vaenlased. Toimuvad viktorii- Tuuli Soom ning vanemas Stenid, ja konkursid, täidetakse ta- ven Õun ja Hanna-Liisa Vahtra.
belit taimede kasvu kohta, pee- Mängule järgnes disko.
Vahetult enne vaheajale mitakse projektipäevikut – fotonemist, 22. veebruaril toimus
ja/või videoblogi.
11. veebruarist kuni 15. veeb- koolis pidulik aktus, kus lauldi
ruarini kestis juba traditsioo- hümni ja selleks, et sünnipäev
niks saanud sõbranädal. Nagu ikka rõõmus oleks, oli esinema
tavaks saanud, selgitati välja kutsutud MandoTrio Viljandist.
kooli kõige sõbralikum tüdruk, Publik kuulas tähelepanelikult,
poiss, koolitöötaja ja õpetaja, plaksutas kaasa ja kui ettepanek
kelledeks vastavalt osutusid tehti, siis tantsis ka labajalga.
Annela Tamm, Virgo Liiv, kooli Pärast kontsert-aktust asetasid
direktor Väino Ling ja õpetaja kodutütred lillekorvid kooli õuel
Kaisi Kruustük. Sõbranädalal asuva Vabadussõja mälestusolid mitmed tundide vaheajad märgi ette.
täidetud erinevate tegevusteLII TOOTS
ga nagu näiteks tantsuvõistlus.

Vastlapäeval lasti liugu ja
meisterdati lumeskulptuure

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Tiitel jäi kaitsmata
Eesti Koolispordi Liidu 6.–9.
klassi tüdrukute korvpallivõistlustel Abjas saavutas Laiuse
Jaan Poska põhikooli võistkond
teise koha.
Alagrupi esimeses mängus
suutsime pärast tasavägist esimest veerandit (5:5) võita Kolga-Jaani põhikooli 21:10. Meie
parimana viskas Annaliisa Väljaots 16 punkti. Teine võit tulemusega 31:9 tuli Vaida põhikooliga mängides. Laiuse edukaim
oli 14 punktiga Lauraliis Traks.
Medalimängud olid aga hoopis pingelisemad. Avaveerandi
Puiga põhikooli vastu kaotasime 8:14, kuid poolajaks oli seis
siiski viigis. Teisel poolajal õnnestus Laiuse tüdrukutel vastastest mõni korv (Annaliisalt 26
punkti) rohkem visata ja saada
raske võit tulemusega 36:30.
Ka viimase mängu algus Iisaku

gümnaasiumi vastu ebaõnnestus, esimeseks vaheajaks näitas
tabloo vastaste 14:7 eduseisu.
Suurte pingutustega suutsime
vahet vähendada ja kolmanda
perioodi keskel korraks juhtimagi minna, aga lõpuks olid
Reinar Halliku korvpallikoolis harjutavad tüdrukud meist
ikkagi 39:32 paremad. Meie
täpsemad olid taas Annaliisa
ja Lauraliis vastavalt 16 ja 14
punktiga. Oma parima andsid
veel Õnnely Ozol, Diana Kask,
Kairi Kumpas, Elis Rõõmussaar
ja Romi Lii Teppan. Kolmas koht
kuulus lõpuks Puigale, neljas
Kolga-Jaanile. Kokku oli võistlemas seitse kooli. Ja kuigi Laiusel
ei õnnestunud kolmandat korda
järjest võita, on kordaminek ka
hõbedane lõpptulemus. Ainsa
koolivõistkonnana on Eesti paremikus püsitud üle kahekümne

Meisterdati ka lumeskulptuure. Kolmest taiesest oli eriliselt
muljet avaldav Hillari ja Indreku
kujundatud kahemeetrine istuv
Peipsi kalamees koos asjakohase
atribuutikaga.
Kassinurme naisselts pakkus
tummist ja maitsvat hernesuppi,
teed ja kukleid. Märgi riideid,
saapaid ning jalalabasid sai kuivatada tublide metsameeste tehtud lõkke paistel.
Täname abi ja toetuse eest
Jõgeva vallavalitsust ja Palamuse metsaseltsi ning Kristian
Vaarpuud Kaitseliidust suure
kelgu eest.
Korraldajate nimel
TOOMAS PUSS,
Päevajuht

Laiuse Jaan Poska põhikooli korvpallitüdrukud.
FOTO: ERAKOGU
aasta. Kahjuks lõpetab enamik
tüdrukuid kevadel kooli.
Tegelikult oli see Laiuse tüdrukutele juba teiseks EKSL-i
medaliks käesoleval aastal.
Veebruari algul, Osavaima korvpalluri festivalil, tuli tunnistada
ainult Rapla Kesklinna kooli

paremust. Laiuse esindusse kuulusid Lauraliis Traks, Annaliisa
Väljaots, Diana Kask ja Õnnely
Ozol.
Nüüd on järge ootamas XX
Contra Cup.
VALLO VÄLJAOTS

Sõbrapäev päästekoerte seltsis
Mida vahvat teha sõbrapäeval?
Näiteks kutsuda külla suured
sõbrad. Palamuse lasteaeda tuligi sõbrapäeval külla Lõuna-Eesti
päästekoerte grupp. Landseri ja
Leonbergi tõugu koerad Chammy, Stella ja Bismarck on eelkõige päästekoerad, aga ka vahvad
perekoerad, kellel jätkub kannatust, sõbralikkust ja truudust
oma peremehe suhtes. Lapsed
võivad neid patsutada ja sabast
sikutada, koerad jäävad täiesti rahulikuks. Nad armastavad
jahedust ja seepärast magavad
nad pigem õues, kõht taeva poole. Karvkate on neil väga tihe ja
eriline selle poolest, et see väga
kergelt ei märgu. Käpad on suured ja tugevad ning varvaste va-

Palamuse lasteaias külas käinud Chammy, Stella ja Bismarck
on päästekoerad, aga ka sõbralikud perekoerad.
FOTO: ERAKOGU
si. Üks koer suudab veest välja
hel lestad.
Päästekoerad aitavad pääs- tuua kolm täiskasvanut korraga.
ta uppumisohtu sattunud ja Eesti koerajuhid tegelevad pealumelaviini alla jäänud inime- miselt ennetustööga: näidatak-

se koerte kasutamisvõimalusi
vetelpäästes. Tõelist rakendust
pole koerad veel leidnud. Ja
kahjuks pole Eestis ka basseini,
kus saaks koeri talvisel ajal treenida. On olnud üks juhtum, kus
päästekoer Eike päästis inimese elu, aga üldiselt pole koerad
rannas lubatud, isegi mitte päästekoerad.
Lapsed tundsid huvi, kui palju päästekoerte tõuge üldse olemas on. Selgus, et päris palju.
Lõpuks said kõik lapsed koeri silitada ja nendega ühispilti teha.
LEA KAASIK

Eriolümpia maailmamängudel osaleb ka Kiigemetsa kooli õpilane
Täna algavad Araabia Ühend
emiraatides eriolümpia maa
ilmamängud, millel osaleb ka
üks Kiigemetsa kooli õpilane.
Janeli Teas teeb kaasa sport
võimlemises ja koos temaga
lendasid maailmamängudele
tema treener Hille Kirpu ja Kii

gemetsa kooli direktor Urmas
Paju, kes on Eriolümpia Eesti
Ühenduse juhatuse esimees.
Eriolümpia maailmamän
gude ava- ja lõputseremoonia
leiavad aset Abu Dhabis Zayed
Sports City staadionil, võistlu
si peetakse nii Abu Dhabis kui

Rõõmsad vastlapäevalised Kassinurme mägedes. FOTO: ERAKOGU
Jõgeva valla vastlapäev peeti
tänavu ära tegelikust vastlapäevast mõnevõrra varem, 16.
veebruaril. Pika traditsiooniga
sündmus sai Jõgevamaa metsaseltsi korraldusel teoks Kassinurme mägedes.
Ilm oli pigem varakevadine:
päikesepaisteline ja kuni kuue
soojakraadiga. Kuni poole meetri paksuse sulamärja lumevaibaga kaetud nõlvale kogunes
ühekaupa ja mitmekesi kelkudel
liuglema poolsada suurt ja väikest rõõmurulli. Osalejail lubati
teha kuni kolm võistluskatset.
Lusti oli kõigil laialt.
Parimateks osutusid oma vanuseklassides 9-aastane Mirko ja
16-aastane Mihkel ning täiskasvanutest Kristi. Võistkondlikult
oli parim tandem Heli ja Robi.
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Siimusti raamatukogus on 30. märtsini avatud Riigiarhiivi näitus
„Eesti kultuuriinimeste fotosid 1930. aastatest“.
Rahvusarhiivis on säilitamisel väga palju fonde, mis kõige muu
huvipakkuva hulgas sisaldavad ka inimeste fotosid erinevatest aegadest. Antud väljapanekusse valitud fotod pärinevad Politsei Peavalitsuse arhiivifondist. Seal on muu hulgas säilinud Eesti tuntud
kultuuritegelaste poolt Eesti Vabariigi välispassi saamiseks esitatud
dokumendid ja fotod. Valik on tehtud aastatel 1936–1940 esitatud
dokumentide hulgast ja näitusefotod moodustavad sellelaadsest kogust vaid väikese osa.
Väljapaneku koostas ja fotode valiku tegi arhivaar Eeri Kessel
ning kujundas Einike Leppik.

ka Dubais. Eesti delegatsiooni
kuulub üldse 41 sportlast, 13
treenerit, 2 abipersonali hulka
kuuluvat inimest ning arst, delegatsioonijuhi abi ja delegatsiooni juht. Eesti sportlased võistlevad kümnel spordialal.
Maailmamängudel osaleb 190

riiki, 7500 võistlejat ja 3000 treenerit ning võistlusi peetakse 24
spordialal. Kaasa aitavad 20000
vabatahtlikku ja pealtvaatajaid
oodatakse kokku 500 000. Meie
delegatsioon jõuab maailmamängudelt koju 25. märtsil.
JVT
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NELJAPÄEVAL, 2. aprillil kell 11
Sadala rahvamajas

Piip ja Tuut püstijalakomöödias LOOMAD
Autorid, näitlejad ja lavastajad – Haide Männamäe ja Toomas Tross
Piip ja Tuut Teatri teine pere stand-up, kus tulevad esitamisele mõned
kaasaegsed lood, mis kõlavad kui muinasjutud, ning paar ennemuistset
lugu, mis on väga tänapäevased. Piip ja Tuut kehastuvad loomadeks, kes
peegeldavad inimloomust. See on kiire moondumismäng, kus laval on roh
kem loomi kui näitlejaid.
PILET 2 €, info ja piletite tellimine: 521 1967 Pille
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Sündmused Jõgeva vallas
14.03 kell 11

emakeelepäeva konverents
Jõgeva kultuurikeskuses
15.03 kella 915 laat Jõgeva kultuurikeskuses ja selle ümbruses
25.03 kell 11
märtsiküüditamise ohvrite 70. mälestuspäev
Jõgeval küüditatute mälestuspargis. Järgneb
näituse avamine Betti Alveri muuseumis.
28.03 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
24.03 kell 11
üldtantsupeo „Mu arm“ II ettetantsimine
Jõgeva kultuurikeskuses
07.04 kell 12
Selgeltnägijate tuleproovi 2018 võitja šamaan
Evald kohtub lugejatega ja jagab autogramme
Torma rahvamajas. Pääse: 10 €.
TEATER
14.03 kell 18
OLPG amatöörrühma etendus
“4 pilti telefonist” Palamuse rahvamajas
16.03 kell 19
etendus „Aabitsa kukk“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 8/10 €.
20.03 kell 10
Jõgevamaa 5.–12. klasside näitemängupäev
Palamuse rahvamajas
27.03 kell 19
komöödiateatri etendus „Maria Callase
meistriklass“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 17/15 €.
28.03 kell 19
Lendteatri etendus „Lõks“ Sadala rahvamajas.
Pääse: 4 €.
29.03
OLPG teatripäev Palamuse rahvamajas
30.03 kell 17
kontsert „Mustlasromansid“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
02.04 kell 11
Piip ja Tuut püstijalakomöödias „Loomad“
Sadala rahvamajas. Pääse: 2 €.
03.04 kell 19
TÜ VKA ja VAT teatri lavastus „Dekameron“
Jõgeva kultuurikeskuses
07.04 kell 14
O. Lutsu huumoripreemia üleandmine
Palamuse rahvamajas
MUUSIKA
15.03 kell 19
noortepidu Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3 €.
15.03 kell 20
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas, esinevad
Šahh Matt ja Funkitol. Pääse: 7 €.
15.03 kell 20
tantsides kevadesse ansambliga
„Village Voice“ Sadala rahvamajas.
Pääse: ettetellimisel 6 €, samal õhtul 7 €.
Laudade broneerimine: 521 1967.
17.03 kell 13
suur rahvuskultuuride pidupäev Kuremaa
lossis. Pääse: 5 €.
22.03 kell 19
mustlasansambli „Maljarka“ tantsuetendus
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
24.03 kell 19
kontsert „Laulupidu+Jazz“
Palamuse rahvamajas. Pääse: 5 €.
29.03 kell 19
tantsuõhtu rahvamuusikaansambliga
„Tuustar“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2 €.
30.03 kell 19
Trio Senjo mustlasromansside kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
12.04 kell 20
klubiõhtu Kaareperes ansambliga „Taas“.
Õhtut sisustavad Mafvalda ja Loreida
27.04 kell 13
Jõgeva kirikus esinevad kontserdisarja
„Mu süda, ärka üles“ raames Kadri Ploompuu
orelil, Oksana Sinkonva ﬂöödil,
Alina Sakalouskaya mandoliinil. Sissepääs
tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
KINO
20.03 kell 17.30 animafilm „Kuidas taltsutada lohet 3“ 2D
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
20.03 kell 19.30 draamafilm „Kursk“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
perepilet 5 €.
21.03 kell 19
kino „Tõde ja õigus“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 5/4 €.
SPORT
16.03 kell 10
kabevõistlus Jõgeva kultuurikeskuses
19.03 kell 14
Jõgevamaa noorte võrkpalli meistrivõistlused
Torma spordihoones
24.03 kell 12
sulgpalli karikavõistluse üksikmänguturniiri
VI etapp Jõgeva spordikeskuses
30.03 kell 10
Jõgevamaa kabeklubi karikavõistluse III etapp
64ruudu kabes Jõgeva spordikeskuses
30.03 kell 18
saalihoki meistriliiga playoff kohtumine
Jõgeva spordikeskuses
SEENIORID
20.03 kell 11
Arukate Akadeemia Jõgeva kultuurikeskuses
22.03 kell 12
eakate klubi Paunvere koosviibimine
Palamuse rahvamajas
29.03 kell 12
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
VARIA
14.03 kell 10

muinasjutuhommik Külas muinasjutul
Jõgeva aleviku lasteaias
16.03 kell 11.30 muinasjutuhommik Külas muinasjutul
Jõgeva linnaraamatukogus
23.03 kell 12
laste muinasjututund Siimusti raamatukogus.
Jutustatakse eesti muinasjuttu ja joonistatakse.
02.04 kell 10.30 bioloog, õpetaja loodus- ja lastekirjanik
Juhani Püttsepp Siimusti raamatukogus
17.04
meisterdamine lihavõttepühadeks
Siimusti raamatukogus.
Juhendab õpetaja Helina Amur.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Lucy Trükmann
Robin Meremäe
Klaara Koch
Lizete Maidla
Robin Sääsk
Rasmus Toomjõe

01.02.2019
12.02.2019
20.02.2019
22.02.2019
25.02.2019
27.02.2019

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) avab kevadise taotlusvooru
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate
ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsi
misele. Toetatakse tegevusi, mis on algatatud kohaliku kogukonna
poolt ja millest saab otseselt kasu kohalik kogukond. Taotlejaks saab
olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui
ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.
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.
Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,
mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering 10 protsenti projekti maksumusest.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.
ee hiljemalt 1. aprilliks 2019 kella 16.30.
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel www.jaek.ee/kevadvoor-2019
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, 520 8423, kersti.kurvits@jaek.ee.
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MTÜ Kuremaa Lossi Fond tänab

17. veebruaril sai Kuremaa lossis teoks esimene Kuremaa lossi restaureerimise toetuseks korraldatud heategevuskontsert
„Talveõhtu tähed“. Musitseerisid Lauri Liiv ja Olav Ehala ning
kontsert läks täissaalile.
MTÜ Kuremaa Lossi Fond tänab teid, Ragne Raugme, Ain
Laas, Tarmo Link, Leida Albri, Ahto Jõgi, Aivar Kokk, Lju
bov Prussakova, Vladimir Prussakov, Elsa Põldaru, Raivo
Põldaru, Peep Põdder, Ene Sööt, Mati Kepp ja Marek Miil,
tehtud annetuste eest! Südamlik tänu ka kõigile anonüümseks
jääda soovinud annetajatele!
Järgmine heategevuskontsert toimub juba suvel. Laekunud
summa kasutatakse Kuremaa mõisa peamaja II korruse restaureerimiseks.

Lp. I klassi astuvate laste vanemad
Jõgeva
Põhikool
võtab
2019/2020. õa 1. klassi astuvate laste vanemate taotlusi
vastu 4. märtsist 5. aprillini
2019.
Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus (http://jpk.edu.
ee/dokumendid/), millele on
lisatud:
1) sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
2) sisseastuja seadusliku
esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik
digitaalse esitamise korral).
Taotlusi võetakse vastu

kooli kantseleis Piiri 1 tööpäeviti kell 9.00–15.00. Digiallkirjastatud taotluse saab esitada e-posti aadressil kool@
jpk.edu.ee.
Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto
võib tuua Teile sobival ajal,
kuid hiljemalt augustikuu
jooksul.
Taotlust täita ja vajaminevate dokumentide koopiaid
saab teha ka kooli kantseleis.
Esialgne vastuvõetud õpilaste nimekiri kinnitatakse
27. maiks 2019.

Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva linna
lähedal. Esimesel korrusel kaks tuba, köök, koridor, sahver ja
WC. Teisel korrusel kaks suvetuba ja katusealune ruum. Majal
on kõik aknad vahetatud ning turvauks. Hind kokkuleppel.
Tel 5817 2199.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostan maja Jõgeva linna otse omanikult.
Võib pakkuda ka maja või majaosa Tartu linna. Tel 553 9557.

TÄHELEPANU, LAPSEVANEMAD!
Jõgeva valla lasteaedade töö
paremaks planeerimiseks ja
kõigile soovijatele kohtade
tagamiseks palume kõigil, kes
soovivad lasteaia kohta alates 2019/2020 õppeaastast
(ajavahemikus 01.09.2019–

31.05.2020), esitada avaldused hiljemalt 1. aprilliks 2019.
Aprillikuus
vaadatakse
avaldused üle ja viiakse läbi
esmane rühmade komplekteerimine.
Jõgeva Vallavalitsus

KOGUDUSED
17., 24., 31.03 kell 11 teenistused Jõgeva kirikus
17., 31.03 kell 13 teenistused Laiuse kiriku kogudusemajas.
Laiuse koguduse täiskogu nõukogu ülesannetes on toimumas
17. märtsil pärast jumalateenistust.

Ostan metsakinnistuid, põllumaad ning raieõigust.
Pakkuda võib ka talukohti koos maaga.
Parimad hinnad teie kinnistute eest!
info@metsavara.ee, 528 8784.

NÄITUSED
25.03–06.04 märtsiküüditamise 70. aastapäevale pühendatud
näitus Betti Alveri muuseumis
25.02–19.03 Jõgeva lasteaia Rohutirts laste loomingu näitus
„Kui on lumi, kui on tuisk…“ Jõgeva linnaraamatukogus
02.03–25.03 Marge Palootsa isikunäitus „Siinpool linnuteed“
Betti Alveri muuseumis
04.03–29.03 Tamar Paali videonäitus „Mis saab asjadest, kui
neid enam ei vaja?“ Jõgeva kultuurikeskuses
07.03–10.04 Tiiu Hanseni akrüülmaalide näitus „Maalid mägedest” Jõgeva linnaraamatukogu II korruse lugemissaalis.
06.03–12.04 Hilja Sepa seinatekstiilide näitus „Maarahva külad
ja kirjad“ Jõgeva kultuurikeskuses
01.03–20.04 Liive Koppeli maalinäitus „Suvesõnum“ Jõgeval
Kunsti Kodus (Suur 21A)
16.02–30.03 Riigiarhiivi näitus „Eesti kultuuritegelasi 1930.
aastatest“ Siimusti raamatukogus
EMAKEELEKUU JÕGEVA VALLA RAAMATUKOGUDES
14.03 kell 14 kirjanik Harry Raudvere Kuremaa raamatukogus
14.03 kell 17.15 helilooja, laulja, muusikapedagoog ja -teadlane Alo Põldmäe Jõgeva linnaraamatukogus
14.03 kell 16 kirjanik Harry Raudvere tutvustab Siimusti raamatukogus oma raamatut „Hüüdnimi Eestlane“
19.03 kell 10.35 muusik, saatejuht ja kirjanik Mihkel Raud
Laiuse raamatukogus
26.03 kell 17.15 romanistika lektor Ülo Siirak räägib Jõgeva
linnaraamatukogus romaanist „Saladuslik saar“ tänapäevases
valguses
03.04 kell 19 vestleb ja keerutab Vaimastvere raamatukogus
plaate Vürst Volkonski
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 28. märtsil.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@estland.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
SULEV ERIMÄE
TIIA SAAR
KARL KOKK
AINAR TAMM
AADU AAS
SALME MÕTTUS
SINAIDA TUOPI
AIN METSLAID

24.01.1969–18.02.2019
07.05.1963–21.02.2019
23.09.1933–24.02.2019
30.05.1984–25.02.2019
23.07.1929–26.02.2019
14.04.1935–27.02.2019
12.05.1938–28.02.2019
15.09.1947–28.02.2019

