Ilusat ja rahulikku jõuluaega
ning head uut aastat!
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Jõuluootus Jõgeva vallas

Esimesel advendipühapäeval andis Laiuse kirikus kauni
kontserdi Birgit Sarrap. Kirikus süütasid advendiküünla
Laiuse Jaan Poska põhikooli õpilased. Ilusat jõuluootuse
aega soovisid rahvale Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja
EELK Laiuse koguduse õpetaja Margit Nirgi.

Kolmandal advendil kuulutas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu
Eestile.
FOTOD: MARGE TASUR

Piiskop Joel Luhamets kuulutas Jõgeval
välja jõulurahu kogu Eestimaale
Kolmandal advendil kuulutas
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
piiskop Joel Luhamets Jõgeval
välja jõulurahu kogu Eestile.
Jõuluootuse tervitused andsid
edasi Riigikogu teine aseesimees
Siim Kallas, Jõgeva vallavolikogu
esimees Raivo Meitus ja Jõgeva
vallavanem Aare Olgo.
Piiskop Joel Luhamets rääkis,
et jõulurahu on eriline, sest
see tuleb kusagilt väljastpoolt.
„Täna me kuulutame jõulurahu,
mis tuleb sündinud jõululapse,
Jeesuse Kristuse kaudu – Kristus
on meie rahu,“ sõnas piiskop.
„Prohvet, kes lapse sündi ette
kuulatas, ütles, et lapsele pannakse nimeks Rahuvürst – tema
toob rahu, otsatu rahu,“ lausus
Luhamets. Ta lisas, et see on
eriline rahu, mida inimesed ise
ei tee. Kui inimene on leidnud
Jumala, leiab ta ka rahu. Piiskop ütles, et jõululaps tuli ja sai
vaeseks, et meie saaksime olla
rikkad. Ta sai inimeseks, et meie
saaksime jumalanäoliseks, tema
sai patuseks, et meie saaksime
õigeks. Tema andestab ja katab
kinni kõik meie süüteod.
Riigikogu teine aseesimees
Siim Kallas sõnas oma tervituses,
et jõulurahu on rahu ja headuse
aeg. Kahjuks pole maailm lakanud vihkamast, aga maailmas
on ka head. Headuse erilisus on
eriti märgatav väikestes lastes,
kes naeratades oma vanematele
ja vanavanematele käe pihku
panevad – see on eriline õnnetunne. „Me ei tea keegi, mida
toob homne päev, aga jõulurahu
aeg sisendab headust ja lootust,“
lausus Kallas. Rahu on tasakaal
riikide, inimsuhete ja looduse

Jõulurahu tule süütasid piiskop Joel Luhamets ja Riigikogu teine aseesimees Siim Kallas.

Jõulurahu väljakuulutamisel laulis Evelin Samuel-Randvere, keda saatis klaveril Johan Randvere. Jõulurahu
kontsert jätkus Jõgeva kultuurikeskuses, kus lisaks Randveredele esines Marten Altrov klarnetil.
vahel.
„Jõulurahu kuulutamisega
juhime tähelepanu rahu vajadusele elus. Järjest rahutumas
ja ebastabiilsemaks muutuvas

maailmas vajame rahu järjest
rohkem. Jõulurahu traditsioon
on üks kindlustunde looja,“
lausus Jõgeva vallavanem Aare
Olgo. Vallavanem rääkis, et 4.

detsembril süüdati Jõgeva vallas
Laiusevälja külas Jaan Poska
mälestuseks küünlad. „Meenutasime saja aasta möödumist
rahuläbirääkimiste algusest, mis
päädisid Tartu rahulepingu allkirjastamisega,“ sõnas vallavanem.
Aare Olgo rõhutas, et jõuluajal on
oluline peatuda, olla lähedastega
ning pöörata pilk möödunule.
„Lugege vanu kirju ja vaadake
vanu pilte, kasutage jõuluajal
kasvõi vanu lauanõusid, et meenutada minevikku,“ märkis Olgo.
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus kutsus inimesi
üles vaatama enda ümber ning
jagama kaaslastega häid hetki ja
emotsioone ning märkama häid
tegusid. „Oleme rohkem avatud,
helistame neile, kellega ammu
rääkinud pole. Sotsiaalmeedias
kipume reageerima vaid pöidla
tõstmisega. Võtame minuti, et
kirjutada midagi head ja ilusat.
Anname märku, et oleme reaalselt olemas ning keegi ei pea
üksildust tundma,“ sõnas Meitus.
Kolmanda advendiküünla Jõgeva linna jõulukuusel süütasid
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus ja vallavanem Aare
Olgo. Jõulurahu tule süütasid
piiskop Joel Luhamets ja Riigikogu teine aseesimees Siim Kallas.
Kõik soovijad said oma laternaga
jõulurahutuld kodudesse viia.
Jõulurahu väljakuulutamisele
järgnes advendikontsert Jõgeva
kultuurikeskuses. Esinesid Evelin
Samuel-Randvere, keda saatis
klaveril Johan Randvere ja klarnetil Marten Altrov.
Külmalinnas Jõgeval kuulutati
jõulurahu välja 14. korda.
JVT

Esimese advendil esines Jõgeva kultuurikeskuses ansambel Noorkuu. Kontsert oli rahvarohke ja menukas. Kaasa
sai laulda ka publik.

Esimesel advendil andis sügiskeskus Palamuse aastaajakeskuste tunnuse – purjekat meenutava klaastaiese – üle
talvekeskusele Jõgevale. Taiese andsid seekord üle koorilauljad: „paat“ liikus sujuvalt Palamuse segakoori Kuus
Õuna lauljate käest Jõgeva kammerkoori lauljate kätte
ning lõpuks abivallavanem Arvo Sakjasele.

Teisel advendil süütasid Jõgeva linna jõulukuusel küünla Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased Kristiina Tamm ja
Maris Kallo. Advendiküünla süütamisele järgnes Jõgeva
kultuurikeskuses heategevuskontsert loomade varjupaiga
toetuseks. Kontsert-etendusel esinesid Jõgeva kultuurikollektiivid.
JVT
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Saavutasime rohkemgi, kui
esialgu loota oskasime
Külmalinnas Jõgeval sadas selle loo kirjutamise ajal parajasti
vihma ja tuul painutas puudelatvu. Taevas oli hall ja rõõmutu.
Tiheda pilvemassi taga varjas
ennast aga ere päike, justkui
lootusekiir talviste spordialade
harrastajatele, kes ootavad pingsalt külmakraade ja lund maale
toovaid pilvi. Ega talv taeva jää.
Seda vanarahva tarkust teavad
ka jäähokimängijad ning uisutamishuvilised.
Eks seetõttu esitaski MTÜ Jõgevamaa Hokiklubi käesoleval
aastal kaasava eelarve projektivooru aastaringselt kasutatava
spordiväljaku idee, mis sai rahvahääletusel enim hääli. Ju on
pikkade jäähokitraditsioonidega
külmalinnas uisutamishuvilisi
piisavalt.
Ettevõtmise projektipõhine
osa sai juba mõni aeg tagasi
teostatud, st asfaltkattega plats
on valmis. See sai tehtud küll
natuke teistsugusel kujul ja teise
kohta, kui see esialgu mõeldud
oli.
Ettepaneku esitajad olid väljaku asukohaks kavandanud
spordihoone Virtus põhjapoolse
külje, millel on ka vastavasisuline
kehtestatud planeering. Kui oli
aeg hääletuse võitnud ideed ellu
viima asuda, selgus, et projekti
esitaja ei olnud projekti kulude
planeerimisel arvestanud reaalsete ehitustööde mahtudega.
Hinnapakkumine oli oluliselt
väiksem tegelikust kulust.
Kaasava eelarve kord näeb
ette, et objekt peab raha eraldamise aasta jooksul olema kasutusse antud. Kogu suveperioodi
kestnud aruteludel mõisteti, et
pole rahalist võimekust ega aega
projekteerida ja rajada aastaringselt kasutatav spordiväljak spordihoone Virtus põhjapoolsele
küljele käesoleva aasta jooksul.
Vallavalitsus oli seejärel raske
valiku ees – kas jätta võitnud
idee ellu viimata, asuda ellu viima hääletuse tulemusena paremusjärjestuselt järgmisi ideid või
tunnistada kogu kaasava eelarve

protsess nurjunuks.
Koostöös ettepaneku esitajaga leidsime, et kaasava eelarve
eesmärgiga on kõige paremini
kooskõlas see, kui rajame spordiväljaku koolide juurde, endise
amortiseerunud platsi kohale.
Nii on tagatud võimalus järgnevatel aastatel Jõgeval uisutada ja
jäähokit mängida.
Tänasel päeval võib öelda, et
projekti käigus oleme koostöös
hokiklubiga ja sponsorite toel
saavutanud rohkem, kui esialgu
loota oskasime. Meil on olemas poordid, mis on vajalikud
jäähoki mängimisel ning toeks
harrastusuisutajatele, kes väsima
kipuvad.
Sponsori abiga saame soetada
jäälihvimismasina, mis annab
soodsate ilmastikutingimuste
korral võimaluse ideaalset jääd
ette valmistada. Kavas on veel
välja vahetada valgustid, sest
praegused ei taga platsi ühtlast
ja head valgustatust. Puudu on
veel jäämasina hoidmise kuur,
riiete vahetamise ruum ja palju
muudki. Eks uued väljakutsed
hoiavad edaspidigi vaimu virge.
Platsi asukoht on ideaalne nii
õpilastele koolitundide läbiviimiseks kui ka lasteaialastele uisutamise algõpetuse andmiseks.
Pakendites ootavad uisuhuvilisi
lapsi palju erineva saapanumbri
ja värviga uiske.
Usun, et varsti on meil olemas
uisuväljak, kus saavad harjutada
jäähokimängijad ning need, kes
naudivad uisutamist mõnusa
taustamuusika saatel. Toredast
ideest on sündinud spordiväljak,
mis elab juba oma elu ja areneb
jõudsalt paremuse suunas edasi
ning on kenasti kasutatav aastaringselt.
Suured tänud idee autoritele,
projekti esitajatele, sponsoritele,
kõigile kaasa aitajatele ja toetajatele! Heade sõprade, sponsorite,
logod saavad kindlasti olema
poortidel aukohal.
VIKTOR SVJATÕŠEV,
abivallavanem

Uisuväljakul on olemas poordid, mis on vajalikud jäähoki
mängimisel ning toeks harrastusuisutajatele.
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Jõuluvana kingikott
Jõuluvana toob Jõgeva Vallavalitsuse abiga kõigile Jõgeva valla
1–7aastastele lastele ja 1.–6. klassi õpilastele kommipaki. Jõgeva
valla lasteaedades ja koolides õppivad õpilased saavad oma pakid
kätte lasteaias või koolis.
Kodused eelkooliealised lapsed ja teiste omavalitsuste lasteaedades käivad lapsed saavad jõulupaki kätte 9. detsembrist 2019
kuni 10. jaanuarini 2020 Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast,
Piiri tn 4 (III korrus) Jõgeva linn.
Teiste omavalitsuste koolides õppivad 1.–6. klassi õpilased saavad oma jõulupaki kätte 9. detsembrist 2019 kuni 10. jaanuarini
2020 Jõgeva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast Suur 5
(I korrus) Jõgeva linn.
JÕGEVA VALLAVALITSUS

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: AS Seitung
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800

Noorimad vallakodanikud said kätte valla vapiga hõbelusikad

Jõgeva valla noorimad kodanikud käisid 30. novembril Jõgeva kultuurikeskuses Jõgeva vallavolikogu esimehe
Raivo Meituse ja vallavanema Aare Olgo vastuvõtul. Kutsutud oli 61 pisitüdrukut ja -poissi koos oma vanematega.
Kingitusena said kõik uued vallakodanikud endale valla vapiga hõbelusika, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kultuuriministeeriumi poolt lisandus sellele raamat „Pisike puu”.
Noorimate vallakodanike vastuvõttu korraldatakse Jõgeva vallas kaks korda aastas: emade- ja isadepäeva paiku.
Need pered, kes said kutse, aga ei saanud vastuvõtul osaleda, saavad hõbelusika ja raamatu kätte Jõgeva vallavalitsuse kantseleist.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
2. detsembri istungil
1. Otsustati muuta 14. oktoobril kinnitatud huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise tegevuse
kulude jaotuse osa.
2. Määrati Reastvere ja Patjala
külas asuvatele katastriüksustele
sihtotstarve.
3. Määrati Jõgeva vallas Kõola
külas asuva Palmi ja Lemuvere
külas asuva Kakumäe kinnisasja
jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele lähiaadress ja
sihtotstarve.
4. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks.
5. Nõustuti Keskkonnaameti
antud keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga
ning maavara kaevandamise
loa andmisega Maanteeametile
Jaska liivakarjääri mäeeraldisel
maavara kaevandamiseks. Kesk-

konnakaitse ja ohutustehnika
nõuetest kinni pidamise korral
ei kahjusta mäetööde jätkamine
Jaska karjääris edaspidi senisest
enam piirkonna looduskeskkonna tingimusi.
6. Anti projekteerimistingimused puidukuivati püstitamiseks
Kurista külla.
7. Kinnitati Sadala Kooli hoolekogu koosseis.
8. Muudeti C. R. Jakobsoni
nim Torma Põhikooli hoolekogu
koosseisu.
9. detsembri istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
2. Anti otsustuskorras Perearst
Juri Kadatski OÜ kasutusse Perearst Männik OÜ ruumid.
3. Kinnitati enampakkumise
tulemusel Jõgeva vallale kuuluva
sõiduki GAZ 52-04 müük.
4. Otsustati korraldada avalik
kirjalik enampakkumine Jõgeva

vallale kuuluva kaardikapp-laua
võõrandamiseks alghinnaga 250
eurot.
5. Muudeti Kärde küla Rukkilille katastriüksuse sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maaks.
6. Määrati Painkülas asuva
Tõnu kinnisasja, Palupere külas
Kreegi ja Rohe külas Saeveski
jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
7. Määrati Vilina külas asuvale
Linnu katastriüksusele sihtotstarve.
8. Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Imukvere külla ja
Õuna külla ning suvila püstitamiseks Reastvere külla.
9. Anti kasutusluba Jõgeva
linnas Suvila tänaval asuvale
tootmishoonele, Staadioni tänaval asuvale kõrvalhoonele ja
Kurista külas asuvale omakanalisatsioonile.
10. Anti projekteerimistingi-

mused päikesejaama püstitamiseks Vaidavere külla.
11. Kiideti heaks ja saadeti
volikogule volituste andmine
keskkonnakaitse valdkonna
seadustes pandud ülesannete
täitmiseks, Jõgeva valla heakorraeeskiri, noorte omaalgatusprojektide toetamise kord, ning
huvihariduse ja huvitegevuse
kava kinnitamine.
12. Otsustati moodustada
2019/2020 õppeaastal C. R.
Jakobsoni nim Torma Põhikooli
lasteaeda kaks sobitusrühma.
13. Anti luba 15. detsembril
Jõgeva jõulujooksu korraldamiseks.
14. Otsustati maksta Jõgeva
kultuurikeskuse juhatajale lisatasu täiendavate tööülesannete
täitmise eest.
15. Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste
tegevuskulu arvestuslik maksumus 2020. aastal.
JVT

Jaan Poska sünnikodu juures tähistati Tartu
rahuläbirääkimiste alguse 100. aastapäeva
Eestis tähistati 4. detsembril
mälestusküünalde süütamisega saja aasta möödumist Tartu rahuläbirääkimiste algusest
Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel. Tartu rahu sõlmimisega 2. veebruaril 1920
lõppes Vabadussõda ja kindlustati Eesti Vabariigi püsimine.
Eesti Vabariigi poolt osalesid rahuläbirääkimistel asutava kogu
liikmed Jaan Poska, Ants Piip,
Mait Püüman ja Julius Seljamaa
ning kindralstaabi kindralmajor
Jaan Soots. Nende allkirjad on
ka Tartu rahulepingul.
„Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa rahuläbirääkimiste
algusest Tartus möödub 4. detsembril täpselt 100 aastat. Kaks
kuud hiljem päädisid läbirääkimised rahulepingu allkirjastamisega, millega Venemaa tunnustas
Eesti Vabariigi iseseisvust. Ühtlasi avas see tee teistele riikidele
Eesti iseseisvuse tunnustamiseks de jure ehk siis: Tartu rahuga
võeti Eesti vastu rahvusvahelisse
riikide perre,” ütles Eesti Vabariik

Rahuläbirääkimiste algust meenutasid Laiuse kodutütred ja noorkotkad, Laiuse Jaan
Poska põhikooli õpilased ja õpetajad ning Jõgeva vallavalitsuse esindajad. FOTO: MARGE TASUR
100 juhtrühma esimees Toomas
Kiho.
Päeva jooksul süüdati mälestusküünlad Eesti rahudelegatsiooni liikmete sünnikohtades.

Nii ka Laiuseväljal Jaan Poska
sünnikodu juures. Rahuläbirääkimiste algust meenutasid Laiuse kodutütred ja noorkotkad,
Laiuse Jaan Poska põhikooli

õpilased ja õpetajad ning Jõgeva
vallavalitsuse esindajad. Toonastest sündmustest rääkis Laiuse
põhikooli ajalooõpetaja Aivar
Roosiõis.
JVT

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgevahe Pere naised võitsid Ilma
Adamsoni tantsude võistutantsimise
Folklooriseltsi Jõgevahe Pere
naisrühm osales novembri viimasel päeval Tallinnas toimunud Ilma Adamsoni tantsude
võistutantsimisel ning saavutas
naisrühmade hulgas esikoha.
Konkursi parematel, Jõgevahe
Pere naistel sealhulgas, oli au esineda ka järgmisel päeval Alexela
kontserdimajas toimunud Ilma
Adamsoni juubelikontserdil.
Jõgevahe Pere naisrühm on
osalenud nii mõnelgi üleriigilisel
võistutantsimisel ja mõnelt ka
võitjana naasnud. Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimisel
osaleti esimest korda, sest sellist
võistlust peetigi esimest korda. Pühendatud oli see tuntud
tantsupedagoogi ja rahvatantsuansambli Sõprus kauaaegse
juhendaja Ilma Adamsoni 85
aasta juubelile. Võistutantsimise
korraldajaks oligi tantsuansambel Sõprus.
Võistutantsimisel osalesid
peale naisrühmade veel neiduderühmad ja segarühmad.
Iga rühmaliik esitas ühe Ilma
Adamsoni tantsu ja ühe vabalt
valitud tantsu. Naisrühmadel
oli valida, kas esitada Adamsoni

Märtu Agu „Kadritantsu“ esitas Jõgevahe Pere naisrühm
nii Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimisel Tallinnas
kui ka teise advendi heategevuskontserdil Jõgeva kultuurikeskuses. Seal on tehtud ka juuresolev pilt.
FOTO: MARGE TASUR
			
loomingust tants „Metsaveerel“
või „Piigad elevil“. Ave Anslani
ja Marika Järveti juhendatav
Jõgevahe Pere naisrühm valis
esimese. See rahuliku iseloomuga väljapeetud tants sobibki
Jõgevahe naiselikele tantsijatele.
Teiseks tantsuks valiti Märt Agu
„Kadritants“.
„Võistutantsimisel läks meil

väga hästi. Igal rühmal on muidugi oma head ja vead, aga Jõgevahe Pere naised tegid seekord
igaüks laval oma parima soorituse,“ kiitis Ave Anslan. Võistluseks valmistudes tehti tema
sõnul muidugi kõvasti tööd ka.
Algul lisandusid tavaproovidele
pühapäevased kolmetunnised
trennid, lõpupoole võeti appi

ka reede õhtud. „Otsustasime
koos teise juhendaja Marikaga,
et detsembri annamegi naistele
vabaks, sest võistutantsimise
eel tuli kogu aeg pere- ja eraelu
arvelt „matti võtta“,“ sõnas Ave
Anslan.
1. detsembril Alexela kontserdimajas toimunud Ilma Adamsoni juubelikontserdil esinemine
oli Jõgevahe Pere naistele päris
suur väljakutse. „Sealne lava on
võrreldes meie kodulavaga ikka
väga suur. Ning kui neidude
ja segarühmade kategoorias
astusid üles kaks paremat korraga, siis Jõgevahe Pere naised
tantsisid oma „Metsaveerel“
uhkes üksinduses, st ainult oma
rühmaga. Aga nad suutsid lava
ilusti ära täita. Ütlesin naistele,
et teist sellist võimalust ei pruugi
neil tulla. Samas usun, et saame
veel kunagi Alexela laval üles
astuda,“ sõnas Ave Anslan. Peale
võistutantsimise paremate esinesid juubelikontserdil ansambel
Sõprus ja külalisrühmad. Õnne
meie tublidele naistantsijatele
ja nende juhendajatele konkursivõidu puhul!
JVT
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Torma aleviku ja üheksa küla
piiride muutmise menetlus
lõpetati
Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma novembri istungil lõpetada
asustusüksuste piiride muutmise
menetluse Torma aleviku ning
Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama,
Vanamõisa ja Võidivere külade
osas.
Haldusreformi eel Torma valla
koosseisu kuulunud Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Oti, Vanamõisa ja Võidivere
elanikud pöördusid 2018. aastal
Jõgeva vallavolikogu ja Mustvee
vallavolikogu poole Jõgeva valla
piiride muutmiseks ja nimetatud asustusüksuste Mustvee
vallale üleandmiseks. Et omada
piisavalt infot otsustamiseks,
tellis Jõgeva vallavolikogu OÜ-lt
Cumulus Consulting halduspiiri
muutmise sotsiaalmajandusliku
mõju analüüsi, mis avalikustati
Jõgeva valla kodulehel ning
mida käidi ka Torma piirkonna
inimestele tutvustamas. Tänavu
25. aprillil otsustas Jõgeva vallavolikogu algatada haldusüksuste
piiride muutmise ja teha vastava
ettepaneku Mustvee vallavolikogule. Viimane nõustus, ent
tegi peatselt ettepaneku kaasata
haldusüksuste piiride muutmise
menetlusse ka Näduvere, Rassiku ja Tealama küla. Sealsed
elanikud Mustvee valla koosseisu
arvamist ei taotlenud, ent samas
asuvad need külad Torma aleviku kui kohaliku keskuse toimepiirkonnas ja nende eraldamine
oleks tekitanud asustussüsteemis
ebaloogilise enklaavi.
Torma aleviku ning Kõnnu, Lii-

katku, Lilastvere, Näduvere, Oti,
Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja
Võidivere küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldas
Jõgeva vallavalitsus 14.–17. oktoobrini elektrooniliselt ning 19.
ja 20. oktoobril Torma teenuskeskuses elanike küsitluse. Sellel
osales nimekirjadesse kantud
608 inimesest 268 ehk 44,08%.
Küsitluse tulemusel oli Mustvee
valda ülemineku vastu 82% ja
poolt 18% küsitlusel osalenutest.
Ka asustusüksusi eraldi vaadates
olid enamikus neist ülekaalus
Mustvee vallaga ühinemise vastu antud hääled. Erandiks oli
Kõnnu küla, kus 15 hääletajat
olid Mustveega liitumise poolt ja
11 selle vastu. Samas oli Kõnnu
osalusprotsent keskmisest väiksem: hääletamas käis 32,91%
nimekirja kantutest, nii et seal
ei pruukinud joonistuda välja
elanike enamiku arvamus.
Küsitluse tulemused kinnitas
Jõgeva vallavolikogu 31. oktoobri istungil, 28. novembri istungil
otsustati aga, et elanike küsitluse
tulemustele tuginedes ja arvestades Jõgeva valla halduspiiride
muutmise sotsiaalmajanduslike
mõjude analüüsis välja toodud
asjaolusid on põhjendatud lõpetada Torma aleviku ning Kõnnu,
Liikatku, Lilastvere, Näduvere,
Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla piiride
muutmise menetlus. Otsus on
edastatud Mustvee vallavolikogule ja rahandusministeeriumile.
JVT

Jõgeva valla ühinemisleping on
muudatusettepanekuteks avatud
Maa-amet tänas Jõgeva
vallavalitsuse maakorraldajaid
Maa-amet soovib maareformi läbiviimise kiirendamiseks saada
ülevaate reformimata maaüksustest ja nende kohta käivast infost.
Selleks kavatsetakse reformimata maaüksused üle Eesti masskandena katastrisse kanda. Et see võimalik oleks, paluti omavalitsustel
reformimata maaüksuste andmed reformimata maa kaardirakendusse
kanda. Hiljuti Maa-ametilt tulnud kirjas tänatakse Jõgeva vallavalitsust panuse eest reformimata maade väljaselgitamisse. Eriti sooviti
esile tõsta vanemmaakorraldajat Ülle Soodlat ja maakorraldajat
Jakob Kulda, tänu kellele on reformimata maa kaardirakenduses 677
maaüksust koos maareformi seisukohast olulise infoga.
JVT

Kaks teenetemärki Kiigemetsa kooli
Eesti eriolümpia liikumine sai tänavu kolmekümneaastaseks.
Sel puhul Tallinna Teletornis korraldatud pidulikul sündmusel anti
reale liikumisega seotud inimestele üle kuldsed teenetemärgid ja
hõbemärgid. Kuldmärgi saajate hulgas oli ka Kiigemetsa kooli direktor Urmas Paju ning hõbemärgi saajate hulgas sama kooli õpetaja
Reino Hobolainen. Urmas Paju on viimased kümme aastat olnud ka
Eriolümpia Eesti ühenduse juhatuse esimees. Kiigemetsa kool on
eriolümpia liikumisse oma panuse andnud mitmel viisil, muu hulgas
igasügisese eriolümpia jooksukrossi korraldamisega. Tänavuse krossi
ajal on tehtud ka juuresolev pilt Urmas Pajust.
JVT

Jõgeva valla ülesehitamise
ja arenguvajaduste hindamise
käigus on tekkinud vajadus üle
vaadata ja muuta ühinemislepingut, et tagada valla areng
ning teenuste osutamine parimal
viisil.
Jõgeva vallavalitsus on ette
valmistanud Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma
valla ühinemislepingu muutmise
otsuse eelnõu ja seletuskirja.
Jõgeva vallavolikogu otsusel
kestab selle avalik väljapanek
3.–27. detsembrini Jõgeva valla
veebilehel: www.jõgeva.ee ning

Palamuse ja Torma teenuskeskuses.
Eelnõusse saab avatud punktide osas esitada ettepanekuid ja
vastuväiteid 27. detsembrini kirjalikult allkirjastatult vallavalitsusele kas e-posti aadressil info@
jogeva.ee või posti teel aadressile
Suur 5, Jõgeva linn 48306.
Kui muudatusettepanekud
jõuavad volikogu istungile, siis
on nende vastuvõtmiseks vaja
vähemalt kahe kolmandiku volinike poolthäält.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu
istungist

Palamuse muuseum pidas sünnipäeva
Vallavanem tänas laulu- ja tantsupeol
osalenud kollektiivide juhendajaid
11. detsembril tänati ja tunnustati Jõgeva kultuurikeskuses suvisel
laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide juhendajaid. Jõgeva vallavanem Aare Olgo andis juhendajatele üle tänukirjad. Meie vallast
osales suurel peol 27 kollektiivi: 9 koori, 1 puhkpilliorkester, 2 rahvamuusikaansamblit, 14 tantsurühma ja 1 võimlemisrühm. Kiiduväärt
olid ka kultuuritöötajate ja -kollektiivide pingutused juubeli laulu-ja
tantsupeoks valmistumisel ning laulu- ja tantsupeo tule võõrustamisel.
JVT

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis peeti pühapäeval,
8. detsembril muuseumi taasavamise aastapäeva. Möödunud aasta
8. detsembril avati uuenenud ja uue peamajaga täienenud muuseum
pärast pikemat pausi taas külastajatele. Aastapäevapeole tulnutel oli
võimalus kuulata muuseumi direktori Arne Tegelmanni juttu muuseumi viimase aja arengutest ning teha tema juhtimisel ka giidituur
muuseumi peamajas ja koolimajas. Koolimaja teisel korrusel andis
kontserdi Alen Veziko. Pärast kontserti pakuti peamaja kohvikus ehk
Tõnissoni söögitoas suupisteid ja torti. Koos taasavatud muuseumiga
tähistaski aastapäeva ka Tõnissoni söögituba. Palamuse muuseumil
on nüüd suisa kolm sünnipäeva: 24. veebruaril saab pidada muuseumi asutamise aastapäeva, 5. jaanuaril avamise aastapäeva ja 8.
detsembril taasavamise aastapäeva. Muuseumi asutamisest saab
tuleval aastal 43 ja avamisest 33 aastat.
JVT

Jõgeva vallavolikogu 29. istung toimus 28. novembril Piiri
tn 4 saalis. Istungil osales 26
volikogu liiget. Puudus Ain Aru.
Päevakorras oli:
1. Jõgeva maakonna tervise- ja
heaoluprofiili ülevaade.
2. Tehnorajatise üleandmine
korteriühistutele ja isikliku kasutusõiguse seadmine.
3. Tehnorajatise üleandmine
korteriühistutele ja isikliku kasutusõiguse seadmine.
4. Eluruumi üüri piirmäära
kehtestamine.
5. Loa andmine vallavara võõrandamiseks.
6. Piiride muutmise menetluse
lõpetamine.
7. Ühinemislepingu muutmise
otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine.

8. Spordi toetamise korra
muutmine.
9. Jõgeva valla 2019. aasta
kolmas lisaeelarve.
10. Jõgeva valla 2020. aasta
eelarve projekti esimene lugemine ja järgnev menetlemine.
11. 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

LUUA KANDIS
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Vallaleht käis Luua
kandis külas

Luua kandis
elas
1. juuli seisuga
373 inimest.
Kivimäel 22,
Luual 270,
Ehaveres 27,
Praaklimal 10
ja Kaiaveres 44
elanikku.

Luua voore lael ja edelanõlval paiknev Luua küla
tähistas tänavu oma esmamainimise
viiesajandat aastapäeva. Küla saksakeelne nimi
Ludenhof tulenes kunagiste mõisaomanike
Ludenite nimest. Ajapikku kujunes sellest
praegune eestipärane nimi Luua.
Luua kaunisse mõisaansamblisse
kuuluv barokkstiilis härrastemaja
ehitati 1730. aastatel. Mõisa park
paistab silma huvitavate
kujunduselementide, liigirikka puistu
ja kaunite alleede poolest.
Luual on alates 1948. aastast tegutsenud
metsanduskool, kus on saanud hariduse
suur osa Eesti metsandusala töötajatest.
Aastatel 1933–1969 ja 1992–2015 tegutses Luual
ka algkool.
Luua on tuntud oma sporditraditsioonide poolest.
Sealt on sirgunud kaks Eesti olümpialast, jalgrattur
Lauri Aus ja murdmaasuusataja Cristel Vahtra. 2003.
aastal hukkunud Lauri Ausi auks korraldatakse alates 2013. aastast igal suvel tema
mälestusvõistlust jalgrattaspordis. Selle ala
harrastamine on Luua noorte hulgas popp ka
praegu.
Luua lähedalt Ehaverest on pärit eesti
muinasteadlane ja arheoloog Harri Moora.
Järeltulijad püstitasid 2010. aastal
Harri Moora ja tema sünnikodu,
Ehavere vesiveski meenutuseks
mälestuskivi.

Vallajuhid kohtusid Luua kandi elanikega
9. detsembri õhtul kohtusid
Jõgeva vallajuhid Luua kandi
rahvaga. Luua metsanduskooli
klubisse oli kogunenud pea
kolmkümmend Kivimäe, Luua,
Ehavere, Praaklima ja Kaiavere
elanikku. Rahva küsimustele vastasid vallavanem Aare Olgo ning
abivallavanemad Mati Kepp,
Arvo Sakjas ja Viktor Svjatõšev.
Arutluse all olid Ehavere sild
ning selle lähedusse paigaldatud
hüdrant, tänavavalgustus, Luua
raamatukogu, Prossa järve äärde
viiv tee, soojamajandus ning
kaasav eelarve.
Luua elanik Jaanus Järs päris
aru Jõgeva valla järgmise aasta
eelarve kohta. Nimelt pole Luuat
eelarves eraldi välja toodud, ent
sealne raamatukogu võiks küll
toetust saada. Vallajuhid selgitasid, et eelarve polegi sõnastatud asukoha põhiselt. Näiteks
teede hoolduseks ette nähtud
üldsummast saavad osa ka Luua
kandi teed, ehkki seda eraldi
välja toodud pole. Arvo Sakjas
lisas, et raamatukogu ei ole valla
hallatav asutus, vaid tegemist on
metsanduskooli raamatukoguga.
Luua metsanduskooli direktor
Haana Zuba-Reinsalu kinnitas,
et metsanduskooli raamatukogu
teenindab ka külarahvast, ent
ilukirjandust on seal vähem,
kui tavalistes raamatukogudes,
sest eelkõige tuleb keskenduda
õppekirjandusele. Samas on
metsanduskooli raamatukogu
pikemalt lahti, kui valla teised
raamatukogud.
Ehavere rahva sõna tõi vallajuhtide ette Palamuse komando
vabatahtlik päästja Olev Likk.
Päästjatele teeb muret silla ääres paiknev veevõtu hüdrant,
millest pole õnnestunud vett
kätte saada. Päästjatele on see
Ehaveres ainuke veevõtukoht,
lähimad punktid on alles Luual
ja Palamusel. Hädaolukorras on
operatiivne tegutsemine pärsitud. Mati Kepp lubas välja selgitada, kes hüdrandi paigaldas ja
mis seisus see on ning Palamuse
vabatahtlikke päästjaid sellest
teavitada.

LUUA KANDIS

Toreda üllatusena andsid Luua külaselts ning metsanduskool Jõgeva vallavalitsusele
üle tänukirja Luua jalgtee rajamise eest. Kohalikud elanikud on õnnelikud, et vald on
loonud Luuale turvalise liikumisvõimaluse ning toonud küla kaks otsa kokku. Rõõmu
FOTO: RIINA MÄGI
tunnevad jalutamisest nii inimesed kui ka lemmikloomad.
Luua elanikud tundsid huvi,
kuidas toimub tänavavalgustuse reguleerimine. Mitmes Luua
piirkonnas on juba varakult
kottpime või põlevad tuled üle
kahe-kolme valgusti. Mati Kepp
selgitas, et uuemad tänavavalgustussüsteemid reageerivad
valguse peale ning vanemad on
ajastatud kelladega. Ta lisas, et
asulates on tavapärane, et öisel
ajal põleb valgustus kas osaliselt
või on öiseks ajaks kustunud.
Mati Kepp lubas lasta valgustussüsteemid üle vaadata, et õhtusel
ajal oleks ikka turvaline liikuda.
Luua üheks tõmbenumbriks
nii kohalike kui külastajate seas
on Prossa järv. Kuid veidi vähem
kui kilomeetri pikkune tee, mis
sinna viib, on kehvas seisukorras.
Teelõik kuulub suuremalt osalt
Luua metsanduskoolile ning osa
on ka eraomandis. Luua küla-

seltsi liikmed tundsid huvi, kas
vald oleks nõus tee hooldamise
enda peale võtma. Kool seda
teed ise üldjuhul ei kasuta, ent
turismi arendamise seisukohalt
on korralik tee järveni väärt idee.
Rannaala hoiab korras külaselts,
neil on ka omanikuga eraomandis oleva ranna kasutamiseks
leping sõlmitud. Valla esindajad
ei pidanud tee hooldamise enda
peale võtmist siiski võimalikuks.
Luua metsanduskooli direktor
Haana Zuba-Reinsalu märkis, et
metsanduskool laseb teele viia
mõne koorma kruusa ning tellib
kohale greideri.
Luua elanikke huvitas ka soojamajanduse teema. Senini on
Luua korterelamuid soojaga
varustanud metsanduskool, kuid
see pole nende põhitegevus.
Sama meelt on ka haridus- ja
teadusministeerium. Praegu

arutelud sel teemal käivad.
Haana Zuba-Reinsalu kinnitas,
et esialgu kütmine jätkub endisel
viisil ning elanikud sooja pärast
muretsema ei pea. Kui edasised
plaanid selguvad, antakse sellest
teada.
Luua külaseltsi liikmed käsid
välja idee vaadata üle kaasava
eelarve tingimused. Praegune
hääletussüsteem soosib pigem
linnakeskseid ettepanekuid ning
väikeste piirkondade osalemismotivatsioon on seetõttu väike. Viktor Svjatõševi sõnul on
plaanis tingimused üle vaadata,
nii et kõigil osalejatel oleksid
rahvahääletusel võrdsemad võimalused. Samas rõhutas abivallavanem, et edukate projektide
taga on olnud ka algatajate
innukas lobitöö.
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Luual on toimekas külaselts

Luua küla südames annab tooni Luua metsanduskooli hoonete kompleks. Esiplaanil kooli õppehoone, kaugemalt pargipuude
FOTO: GUNNAR REINAPU
vahelt paistab ka mõisahoone.

Metsanduskool toidab Luua vaimsust
Palamusel ja Luual, mis teineteisest vaid mõne kilomeetri
kaugusel asuvad, on mõlemal
kõvasti vedanud. Palamuse kirjutas kuulsaks Oskar Luts oma
„Kevades“ ja teistes teostes,
Luuale loodi aga 71 aastat tagasi
metsandusharidust andev kool.
Tänu metsanduskoolile on Luual
ikka olnud haritud inimestele
rohkem töökohti, kui keskmises
Eesti külas. Õppuridki on toonud
külaellu ärksaid tuuli. Lühidalt
öeldes – kool on aastakümneid
toitnud küla vaimsust.
Ent miks loodi metsanduskool
just Luuale? Sõja järel moodustati Eestis 50 uut metskonda.
Nende mehitamiseks oli vaja
abimetsaülemaid, metsnikke,
metsavahte. 1948. aasta kevadel otsustaski metsamajanduse
ministeerium asutada kaheaastase õppeajaga metsakooli. Kooli
asukohaks sobis vastava komisjoni arvates Luua, kuna seal oli
olemas õppehooneks sobiv mõis
koos kõrvalhoonetega, liigirikas
park ja mitmekesise puistuga
metsamassiiv. Kool on aja jooksul
palju muutunud ja kandnud ka
mitmesuguseid nimesid. Praegune on järjekorras üheteistkümnes
ja pidanud vastu juba 20 aastat.
Ka praegune koolijuht Haana
Zuba-Reinsalu võib peatselt
kahekümnendat tööjuubelit pidada: direktori ametisse asus ta
2001. aastal.
Praegu on Luua metsandus-

koolis 555 õpilast (umbes veerand
neist õpib igapäevaselt Luual kohapealses päevaõppes, ülejäänud
külastavad Luuat sessiooniõppe või
töökohapõhise õppe raames mõnel
päeval kuus) ja 94 õpetajat ning
haridust antakse kolmes valdkonnas.
Nendeks on metsandus, aiandus ja
loodusturism. Nii õpilased, õpetajad, vilistlased kui ka metsandusorganisatsioonid väärtustavad Luual
antava hariduse praktilisust, tihedaid
sidemeid ettevõtetega ning tööturu
vajadustele vastavaid teadmisi.
„Kui ettevõtjatelt tuleb signaal, et
oleks vaja uus eriala avada, siis ei teki
meil enam küsimustki, kas avatakse
või mitte. Küsimus on ainult selles,
kui ruttu me saame selle avada,“
ütles Haana Zuba-Reinsalu ja lisas,
et Luua metsanduskool teenindab
tervet Eesti metsandussektorit ja 70
protsenti õppuritest õpibki metsanduserialadel. Luualt tulevad haridust
nõutama metsafirmade töötajad,
metsaühistutes tegutsejad, aga ka
erametsaomanikud ning väikeettevõtjadki. Õppurite keskmine vanus
on viimase viie aasta jooksul tuntavalt tõusnud. Üle viiekümnene õppur
on praegu täiesti tavaline nähe, aga
tuleb ette seitsmekümneseidki. Nii
et Luua metsanduskoolist on saanud
tõeline elukestva õppe keskus.
„Eestis on umbes 90 000 metsaomanikku, kellest igaühel ca 6–8
hektarit metsa. Nad on palju teadlikumaks saanud ja soovivad oma
metsa targalt majandada,“ tõdes
metsanduskooli direktor.

Metsandusõppurite praktikabaasina on olulisel kohal kooli metskond,
millel on majandada ligi 9000 ha
metsa Luua ümbruses ja Tihemetsa
lähedal Pärnumaal. Direktori sõnul
jääb „kooliraha“ kooli metsa „kännu
peale“ päris palju, aga kusagil tuleb
ju õppida ning õigeid töövõtteid ja
vilumust omandada. Lisaks tavaõppele korraldab Luua metsanduskool
täienduskoolitusi, on eksamikeskuseks oma valdkondade tööandjate
liitudele ning metsanduse ja maastikuehituse valdkonnas ka Töötukassa
koolituspartner.
Kooli populaarsusest räägib selget
keelt seegi, et õpilaskodu kohti kipub
nappima. Seepärast on plaanis lähiajal Luua mõisa teine korrus ümber
ehitada majutuskohaks. Juurdeehitus
tuleb ka praktikahoonele, et laiendada ja kaasajastada metsmasinajuhtide õppimise võimalusi.
Luua õpilased on olnud edukad
mitmesugustel kutsemeistrivõistlustel. Neid on metsanduskool ka ise
korraldanud. 2015. aastal toimusid
Luual näiteks Euroopa metsanduskoolide kutsevõistlused ja nende
korraldamisega tuldi ülihästi toime.
2018. aastal tuli Luua õpilane Euroopa meistriks.
Metsanduskoolil on oma klubi,
raamatukogu ja söökla. Viimases
teenindatakse lahkesti ka neid, kes
metsanduskoolis ei õpi ega tööta,
ning pakutakse väga maitsvat lõunat
rahakotisõbraliku hinnaga.
Luual käibki päris palju huvireisijaid. Neile pakub metsanduskool

harivaid õppepäevi ja õpiretki. Keda huvitab Luua mõis,
keda ainulaadse geograafilise
kollektsiooniga puukool-arboreetum, keda topiste muuseum
või neljakilomeetrine tähistatud
metsanduslik õpperada.
Kui 71 aastat tagasi vedas
Luual sellega, et sinna metsanduskool rajati, siis nüüd võib
öelda, et Luual on vedanud
teistki korda: paljud kutseõppeasutused üle Eesti on paari
viimase aastakümne jooksul
kaduviku teed läinud, Luua metsanduskool on aga alles. Haana
Zuba-Reinsalu tunnistas, et kooli
püsimise nimel on tulnud kooli
meeskonnal erinevatel aegadel
kõvasti tööd teha – arendada
välja nüüdisaegsed ja tööturule
vajalikud õppekavad ning seda
toetav õppe- ja olmekeskkond.
Läbi aegade on panustatud tublide õpetajate arengusse ning
üha enam ka rahvusvahelisse
koostöösse ning kõige sellega on
edukalt hakkama saadud.
„Kui elad ja töötad maapiirkonnas, väikeses külas, siis tunned topeltvastutust selle eest,
et kool areneks ja edukalt tegutseks. Tunnetame hästi oma
maaelu soola funktsiooni. Meie
kool on kui asula püsimise garantii. On tore, et Luua elanikud
on seda üha enam märkama ja
väärtustama hakanud,“ sõnas
Haana Zuba-Reinsalu.

Luual tegutseb 2011. aastast
toimekas külaselts. Nad ise tutvustavad end järgmiselt:
“Nagu kõikide külaseltside,
nii ka meie külaseltsi eesmärk
on teha midagi oma kogukonna
heaks. Oleme ikka öelnud, et
teeme vähe, aga teeme hästi,
ja teeme seda, mida peame
oluliseks.
Külaseltsi esimeseks projektiks
oli 2012. aastal alustatud Prossa
järve ujumiskoha korrastamine.
Rand oli väga halvas seisukorras:
puudusid rattahoidjad, riietuskabiin ja korralik liiv ning ujumissillad olid lagunemas. Nüüdseks
on kõik hädavajalikud tööd tänu
seltsi kirjutatud projektidele ja
endise Palamuse valla toetusele
tehtud. Prossa järv, mis oli ka varem populaarne puhkekoht, on
tänu tehtud parendustele veelgi külastatavamaks ujumis- ja
puhkekohaks saanud. Igal suvel
hoiavad aktiivsemad kogukonna
liikmed talgutöid tehes ranna
korras, et kõigil puhkajatel oleks
seal hea.
Kevaditi puhastame Luualt
välja viivate teede ääred prahist. Sel kevadel võtsid mõned
külaelanikud ise initsiatiivi ja
korjasid igapäevase jalutamise
ajal üksiti prügi ära. Vaikimisi on
välja kujunend tegevused, mille
keegi enda kanda on võtnud:
kes niidab rannas muru, kes
pühib silda, kes hävitab pargist
lusitaania teetigusid, kes korjab
prügi, kes kirjutab projekte jne.
Külaseltsi aktiivse toimetamise
aega on mahtunud kaks Luua
esmamainimise juubeli tähistamist, aastal 2014 ja tänavu. Sel
aastal oli tegemist eriti suure
juubeliga: Luua esmamainimisest möödus 500 aastat. Julgeme
öelda, et see oli tore juubel ja leidis ka äramärkimist. Jõgevamaa
kodanikuühenduste tunnustamisel oli see sündmus kategoorias
“Parim kodanikuühenduse projekt 2019” üks nominente.
Igal aastal on külaselts korraldanud matkapäevi, mis on viinud meid matkaradadele nii küla
lähedale kui külast kaugemale ja
isegi täitsa rappa kohe. Koostöö
edendamiseks oleme korralda-

nud ja korraldame ka edaspidi
erinevaid õpitube ja käsitööringe. Nii näiteks valmisid eelmisel
aastal ilusad klaasvitraažid ja
seda meie küla klaasikunstniku
juhendamisel. Möödunud aastal
avatud külaväravate projektis
kaasa lüües saime koostöös
kohalike ettevõtjatega sisustada
ühe põneva päeva. Laatade ja
piknikupäeva korraldaminegi
pole meile võõras.
Käesoleva ja ka järgmise aasta
olulise projektina on käsil mänguväljaku rajamine. Esimene
etapp on edukalt lõpule jõudnud,
aga järgmisel aastal loodame valmis saada ka teise etapi. Oli väga
tore näha, et üleskutsele teha
annetusi mänguväljaku heaks
reageerisid nii praegused kui ka
endised luualased. Rahastuse
oleme sellele projektile senini
saanud eri allikatest, nüüd loodame heale koostööle vallaga.
Külaseltsi veavad aktiivsemalt
kuus inimest. Leiame, et meil
on väga lahe seltskond ja hea
koostöö omavahel. Tõenäoliselt
ei pea keegi kunagi tundma, et
kõik on tema vastutusele jäetud, vaid hajutame ülesandeid
(lihtsalt mõnel veab rohkem ja
saab rohkem teha). Korraldatud
üritustega on alati rahule jäädud
ja osavõtjatest meil puudust pole
olnud.
Loodame, et ka uued külaelanikud tulevad kogukonna
üritustega kaasa ja hakkavad
tundma end osakesena selles
kogukonnas. Igaüks võiks mõelda sellele, mis on see üks asi,
mida oma küla heaks teha. Võib
ju alustada kommipaberi üles
võtmisestki. Kuna 2020. aastal
toimuvad uuesti juhatuse valimised, siis ootame uusi liikmeid
liituma ning miks mitte ka juhatusse kandideerima. Samuti on
oodatud kõik mõtted, mida võiks
koos teoks teha täna, homme,
ülehomme jne. Aktiivne kogukond ja hea koostöö erinevate
organisatsioonidega muudab
külaelu paremaks.
Kaunist jõuluaega ja jõudu
edaspidisteks tegemisteks Luua
kogukonnale ja kõigile teistele!”

Luua toimeka külaseltsi esindajatest käisid 9. detsembril
vallajuhtidega kohtumas Marika Murka, Annika Sulp, Mart
FOTO: RIINA MÄGI
Enel, Liina Enel ja Imbi Ivask.

Eesti sangpommielu juhitakse Kivimäe külast
Kivimäe külas elava Ülo Kuuse (pildil) majapidamises on
rohkesti pomme. Politseile ja
demineerijatele need aga huvi
ei paku, sest tegemist on spordivahendite – sangpommidega.
Ülo Kuusk (72) on sangpommispordiga tegelnud umbes pool
sajandit ning ainuüksi veteranide
maailmameistri tiitleid on tema
kontol kümme.
Oma esimese spordiauhinna
võitis Ülo Kuusk hoopis koolinoorte meistrivõistlustelt kabes.
„Isa õpetas mulle nii malet kui
ka kabet, aga kui hakkas liiga
tihti „pähe saama“, kaotas huvi
minuga mängida,“ meenutas Ülo
Kuusk ja lisas, et kabe- ja maleelu
jälgib ta huviga tänini. Nooruki-

na mängis ta ka võrkpalli ja hokit.
Võrkpalliplats oli toona Palamuse
pargis ning kui vähegi vaba aega
ja teisi mängijaid leidus, oli ka Ülo
kohal. Hokit mängiti Viru paisjärvel.
Väravad tehti kanaõrtest ja kanaaia
võrkudest. Ka kergejõustikualad pole
Ülo Kuusele võõrad.
Sangpommi nägi Ülo esimest korda
umbes neljateistaastaselt – koolimajas ühes väikeses ruumis. Koolivend
Ilmar Tammistu näitas ette, kuidas
seda tõstetakse. Tegemist oli kahepuudase pommiga ja Ülo esimene
„rekord“ oli kolm korda. 17-aastaselt
hakkas ta sangpommi tõstmist tõsisemalt treenima. Hiljem, kui kohalikku
piimakombinaati tööle läks, ostis ta
katlakütja käest pudeli viina eest
päris oma pommi. Esimesed jõu-

proovid, millel ta kaasa tegi, olidki
piimandustöötajate kokkutulekute
sangpommivõistlused. Hiljem Tartu
metsakombinaadis töötades tuli Ülo
metsa- ja puidutööstuse ministeeriumi kutsealade spartakiaadil viis
aastat järjest sangpommivõistluse
võitjaks.
Vahepeal olid ajad, mil Ülo aeg
põhiliselt aiapidamise peale kulus:
ta kasvatas redist ja muud aedvilja
ning müüs seda Leningradi turul.
Umbes neljakümneselt hakkas ta
taas innukalt sangpommi tõstma.
Siis, 1980. aastate teisel poolel oli
see ala tõusuteel. Kõigepealt hakati
pidama Eesti meistrivõistlusi, siis aga
juba rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. Ülo
sai esimese maailmameistrivõistluste
medali – hõbedase – kaela 1998
Venemaal Lipetskis peetud maail-

mameistrivõistlustelt. Nüüdseks
on ta tänu spordile suure tüki
maailmast läbi rännanud. Spordiauhindade – diplomite, karikate ja medalite – jaoks oleks Ülol
aga vist eraldi tuba vaja: neid on
nii palju. Lisaks kümnele MMkullale on tal veel 22 Euroopa
meistri kulda ning kamaluga
kahvatumaid medaleid mõlemalt
tiitlivõistluselt.
Lisaks sellele, et ta on tugev
tegevsportlane, on ta ka kohtunik ja sangpommielu korraldaja.
Aastatel 2006–2009 juhtis ta
Eesti Jõutõsteliidu sangpommisektsiooni, 2009. aastast on
iseseisva Eesti Sangpommispordi
Liidu president. Nii et Eesti sangpommielu juhitakse väikesest
Kivimäe külast.

Sangpommispordi liidu üheks
ülesandeks on Eesti meistri- ja
karikavõistluste korraldamine.
Ent läbi on viidud ka rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. Ülo Kuusk
on nii suur spordifanaatik, et
ei pea paljuks võistluste peale
oma isiklikku raha kulutada.
2006. aastal müüs ta näiteks
maha oma lambad, et Euroopa meistrivõistlused väärilisel
tasemel korraldatud saaksid.
Ka seitse aastat tagasi müüdud
maatüki eest saadud rahast läks
osa maksudeks, osa väikebussi
ostuks ja osa spordi toetamiseks.
Ka nimetatud buss on teeninud
suuresti spordi huve. Sellega
on hea lähematele võistlustele
sõita. Kui märkida, et Ülo Kuusk
on toonud ka mitu noort sang-

pommispordi juurde, siis võib
öelda, et tema teened spordi ees
on väga suured. Paari aasta pärast tahab ta sangpommispordi
liidu presidendi ameti kellelegi
nooremale edasi anda. Aga see
ei tähenda, et ise sportimisest
loobub. „Spordita ma ei saa,“
kinnitas Ülo Kuusk.

Karukäpa puukooli omanik Madis Jürima (vasakul) koos
õepoja Indrek Rometiga luualastele ja Luua külalistele
hästi tuntud hoone, nn piparkoogimaja juures.
FOTO: MARGE TASUR

Kanadast Luuale puukooli pidama
Eestis pole tõenäoliselt linna,
kus ei kasvaks mõnd Karukäpa
puukoolist pärit puud. Omavalitsused on Karukäpa puukooli
usinad kliendid, sest sellel firmal
on pakkuda linnahaljastusse
sobivaid suuremaid puid.
Karukäpa puukool on Luual
tegutsenud juba paarkümmend
aastat. Selle omanik Madis Jürima on pärit Kanada eesti perest.
Luua mõisa kavaleridemaja, osa
mõisapargist ning mõnikümmend hektarit põllu- ja metsamaad sai ta kingituseks oma
onult, kes need endise omanikuna 1994. aastal tagasi sai. Onu
ise oli siis kaheksakümnene ja
elas Saksamaal. Ta arvas, et suuri
elumuutusi on tal hilja ette võtta,
ning pakkus maja ja maid vennapojale kui lähimale sugulasele.
„Istusin Luua pargis pingil
ja mõtlesin, et olen ilmselt üks
väheseid aiandusagronoomi ja
maastikuarhitekti haridusega
inimesi maailmas, kellele mõisaparki pakutakse. Tundus, et
see oli saatus, ja ma otsustasin
onu pakkumise vastu võtta,“
meenutas Madis Jürima.
Kui ta 1998. aastal Luuale
elama asus, soovis ta osta osaluse
ühes sealses puukoolis, ent puukooli tosina omaniku hulgas oli
neid, kes kaugelt maalt tulnud
meest umbusaldasid. Et maa ja
teadmised olid Jürimal olemas,
otsustas ta oma puukooli asutada. Tõsi, ärikogemus tal puudus.
Kanadas oli ta töötanud riigiasutustes: kuninglikus botaanikaaias ja ülikooli arboreetumis.
Aga nähes, et Eesti puukoolidest
ei ole võimalik osta suuremaid
puid, vaid pigem väikseid vitsakesi, mis avalikel haljasaladel
tihti ära murtakse, otsustas ta
selle niši täita. Kanadast oli tal
suurte puude kasvatamise kogemus kaasa võtta. Nende puhul
on üheks suureks tööks võra
korrapäraseks kujundamine,
teine aga juurte koolitamine. See
tähendab, et puu kasvades lõigatakse selle juured teatud kaugusel tüvest läbi. Nii tehakse päris
mitu korda mitmeaastaste vahedega. Sel moel saab puu uude
istutuspaika viies mullapalliga
kaasa korraliku juurestiku ega
jää põdema. Osa puid kasvavad
Karukäpa puukoolis aga hoopis
spetsiaalsetes istutuskottides.
Selliseid puid võib istutada ka
südasuvel.
Suurte puude kasvatamine
osutus heaks valikuks, mis siis,
et esimesed seitse aastat tuli
ohtralt kulutusi teha ning alles siis hakkas ka tulu tulema.
„Toona kehtis nõue, et kui aastane müügikäive on üle 250 000
krooni, tuleb end käibemaksukohuslaseks registreerida. Küsisin
maksuametnikult, kas seda tuleb
teha ka siis, kui käive on miinus
250 000 krooni. Ta vaatas mind

kui hullumeelset,“ meenutas
Madis Jürima muiates.
Karukäpa puukoolis kasvab
viiel hektaril umbes 10 000 suuremat ja väiksemat puud, enamasti on need lehtpuud. Klientidele läheb umbes tuhat puud
aastas. Heki rajamiseks mõeldud
väikseid elupuid, mida üks klient
korraga sadakond võib osta, pole
siia hulka arvatud. Üks Karukäpa
puukooli paremaid kliente on
Tallinna linn. Näiteks Kadrioru
pargi alleedele on viimase kuueseitsme aasta jooksul terve hulk
Luual kasvanud puid istutatud.
Ka Jõgeva linn oli haldusreformi
eel Karukäpa püsiklient. Nüüd
on seda Jõgeva vald. „Jõgeva
vallavalitsuse haljastusspetsialist
Taivo Paeveer pole liialt vanas
kinni, vaid julgeb uusi asju katsetada,“ kiitis Madis Jürima.
Peale tema enda on puukoolis
aasta ringi tööl veel üks inimene.
Hooajaks palgatakse abilisi juurde. Tänavu suvel oli neid kolm.
Luua metsanduskoolist saab appi
ka praktikante. Nende tööga on
Madis Jürima valdavalt rahule
jäänud.
Paar nädalat tagasi, kui Karukäpa puukoolis käisime, oli
Madis Jürimal parasjagu külas
Kanadas elav õepoeg Indrek
Romet, kes on põllumajandust
õppinud ja kellest Jürima loodab
tulevikus oma ametijärglase koolitada. Jalgpallihuvilistele võivad
tema nägu ja nimi tuttavad olla:
ta lõi aastaid tagasi kaasa Eesti
noorte jalgpallikoondises.
Peale oma ettevõtte arendamise on Madis Jürima palju vaeva
näinud oma kodumaja restaureerimisega. Kohalik rahvas
kutsub seda šveitsipärase puitdekooriga kaunistatud hoonet
piparkoogimajaks, ent riiklike
mälestiste registris on see kirjas
kui Luua mõisa kavaleridemaja: kunagised mõisaomanikud
kasutasid seda suviti koosviibimiste korraldamiseks ja külaliste
majutamiseks. Ülemöödunud
aastal tõsteti Madis Jürima tööd
unikaalse hoone taastamisel
esile suisa kahel korral: augustis
võttis ta vastu president Kersti
Kaljulaidi kodukaunistuspreemia
kui kauneima muinsuskaitseobjekti omanik, oktoobris aga
muinsuskaitseameti tunnustuse
hästi restaureeritud mälestiste
kategoorias. Et oluline maamärk
lagunemisohust päästetud sai,
selle üle on õnnelikud nii kohalikud kui ka Luuat külastavad
turistid.
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Jõgeva Kunstikooli nahakunsti
klass sai vajaliku täienduse
Eesti Noorsootöö Keskuse Varaaida projektikonkursilt saadud
toetuse abiga sai Jõgeva Kunstikool nahatööga tegelemiseks
vajaliku nahaõhendusmasina.
Projektikonkursile sai esitada
üksnes koostöös elluviidavaid
projekte. Nii ühendasid vajaliku
masina soetamiseks oma jõud
Jõgeva Kunstikool ja Jõgeva
Valla Noortekeskus.
Koostöö kunstikooli ja noortekeskuse vahel sai uue hoo
sisse juba kolm aastat tagasi
seoses Varaaida projekti kaudu
keraamika kõrgkuumusahju
soetamisega kunstikoolile. Nii on
noortekeskuse noored aktiivselt
osalenud ka keraamika kursustel
ja kõik on väga rahule jäänud.
Eelmisel aastal hakkas Jõgeva
Kunstikool koosöös Jõgeva Valla
Noortekeskusega looma erialaklassi ja soetama vajaminevat
tehnilist baasi, mis võimaldaks
kunstikoolis nahatööga tegelda.
Siis õnnestus saada Varaaida
abiga naha postõmblusmasin.
Et uut nahakunsti suunda veelgi
arendada, siis kuulub õppeklassi
nüüdsest ka õhendusmasin.
Jõgeva kunstikooli direktor
Kaia Lukats sõnas, et nahaõhendusmasin on õmblusmasina
kõrval teine väga tähtis ja vajalik
abivahend, mis annab uued tehnilised võimalused nahatööga
tegelemisel. Näiteks saab senise
lõikeserva tehnikas esemetele
lisaks teha ka pööratud servaga
nahkesemeid, kus on vajalik
materjali õhendada.
Õhendusmasin, mis sai tellitud
Hispaaniast, jõudis kunstikooli
oktoobrikuu lõpus ja on juba
kasutust leidnud nii noortekeskuse aksessuaaride tuunimiskursusel kui ka kunstikooli oma õpilaste nahatöö tundides. Õpetaja
ja nahadisaineri Tiina Karu juhendamisel toimunud tuunimiskursusel andsid noortekeskuse
noored oma vanadele tennistele,
tossudele ja kottidele värske ja

uue väljanägemise. Tuunimiseks
vajalike detailide tegemisel oli
abi ka nahaõhendusmasinast.
Õpetaja Tiina Karu sõnul on
kunstikoolile õhendusmasina
olemasolu suur asi, sest tegemist
on ühe väga vajaliku seadmega,
mis võimaldab mitmekülgsemalt
erinevaid aksessuaare teha.
Jõgeva Valla Noortekeskuse
alla kuulub üheksa noortekat
ning kõikide keskuste huvilised
on alati oodatud nahatööga tutvust tegema. Noortel on võimalik
tutvuda naha kui materjaliga,
mis pakub erinevaid võimalusi
ning lisaks sellele teada saada, mida põnevat kunstikoolis
veel tehakse. Varaaida abiga
loovad huvikool koos Jõgeva
Valla Noortekeskusega noortele
rohkem valikuid oma loome- ja
arengupotentsiaali avastamiseks
ning arendamiseks.
Nahaõhendusmasin läks maksma 3312 eurot, millest 1500
euroga toetas Varaait ning ülejäänud summa kattis Jõgeva
Vallavalitsus omavahenditest.
Varaaida projektikonkurssi
toetavad Eesti Noorsootöökeskus
ja Haridus- ja Teadusministeerium.
JVT

Hiljuti lõppesid Jõgevale kuulsust toonud Betti Alveri 113.
sünniaastapäevale pühendatud
luulepäevad „Tähetund“. Juba
27-ndad, kuigi „Tähetunni“ ettevalmistus algas 30 aastat tagasi
siis, kui me mõlemad Lianne
Saage-Vahuriga Taisto Liivandi
juhitavasse kooli tööle läksime.
Tõsi, juba 1989. aasta sügisel
viibisin ma noortemajas Betti
Alveri mälestusüritusel, kus
kutsusin inimesi Jõgeval Betti
Alveri mälestust jäädvustama.
Kõigepealt soovisin luua Betti
Alveri Fondi, kuhu korjata raha
ürituste korraldamiseks. Aga
kohe alustasin koos toetajatega
23. novembril mälestushetkede
korraldamist Betti Alveri haual
Tartus Raadi kalmistul. Igal
aastal oleme viinud jõgevlaste
poolt lillekimbu poetessi hauale
ja süüdanud küünlad. Tänavu
tegime seda juba kolmekümnendat korda. Eriti pidulikud
olid mälestushetked siis, kui
esinesid Helge Maripuu õpilased. Nüüdseks oleme õpilaste
esinemised ära jätnud. Küll aga
on muuseumi juht Toomas Muru
rääkinud Betti Alverist ja Heiti
Talvikust. Nii kaua, kui ma koolis
töötan, kutsun kalmistule kaasa

ka õpilasi.
Juba 30 aastat tagasi oli mõte,
et Betti Alveri sünnimajast peaks
saama koht, kuhu koondatakse
tema mälestus. Kohe ei saanud
muuseumi loomist alustada,
kuna majas elasid inimesed, aga
poetessi 100. sünniaastapäevaks
muuseum avati. Sellest sooviksin
rääkida kunagi hiljem. Tuleks
ju mälu värskendada, kuivõrd
kõige sellega on olnud seotud
Vaike Käosaar, Maie Puusepp,
Kaja Pärtels, Sirje Narits, Toomas
Vahur, Viktor Nõmm, Eike Salu ja
paljud teised.
Kohe aga sain alustada Betti
Alveri mälestuspargi loomist.
Kutsusin appi Kunstnike Liidu
ja kuulutasin välja konkursi mälestuspargile. Konkursile laekus
3 tööd: „Karikad“, „Luulelend“ ja
„Rotunde“. Välja valituks osutus
just mälestuspark skulptuuriga
Rotunde (kunstnik Terje Ojaver). Tartu ülikooli professor
Karl Muru arvas, et see on kõige
rohkem seotud kirjaniku loominguga, inimese elukaarega, loomingukaarega, õhuline,
funktsionaalne. Kirjaniku looming maakivi näol on tõstetud
kõrgemale meist ja tuli selle all
on oluline märk austamaks just

seda, mida poetess on meile
jätnud. Kahjuks „Tähetunni“
aegu see tuli ei põlenud ega
põle ka praegu. Kui varem aitas
probleemid pargis lahendada
linnavalitsus, siis praegu peaks
seda tegema vallavalitsus. Kui
mälestuspargi saime koostöös
linnavalitsusega avada luuletaja 90. sünniaastapäevaks, siis
praeguseks on sellest juba üle 20
aasta möödas. Soovin, et pargi
võtaks oma südameasjaks SA
Betti Alveri muuseumi nõukogu.
Samal ajal, kui kogusime
rahalist toetust pargile ja muuseumile, kogusime raha ka luulepäevadele. Betti Alveri Fond,
hiljem MTÜ Tähetund on olnud toeks kooliteatrile Liblikapüüdja, kes andis ja annab sisu
luulepäevadele „Tähetund“ ja
„Tuulelapsed“. Meie jõuluaeg
Jõgeval algabki ju „Tähetunniga“ ja lõpeb „Tuulelastega“
jaanuarikuu lõpus. Linnatuled
ja küünalde süütamine kirjaniku
mälestuspargis loob küll sellise
tunde. Luulepäevad, tuli Rotundel ja pargipinkides peaks
tõstma kirjaniku loomingu meist
kõrgemale ja tooma vaimsust
meie linna. Seda me ju tahame.
Tehnika areng, millest räägitakse

praegu väga palju, on küll väga
oluline, kuid ühtsustunnet noorte
seas tehnika ei tekita, vaid seda
loovad sellised üritused, nagu
on Betti Alverile pühendatud
luulepäevad ning kevade alguses Alo Mattiisenile pühendatud
muusikapäevad. Olgem siis toeks
igal tasandil nendele inimestele,
kes seda meieni toovad ja üritusi
korraldavad.
Kaunist jõuluaega ja edasipüüdlikkust liblikapüüdjaile,
kes nüüdsest juhivad ka MTÜd
Tähetund. Mina aga jätkan
vaimukillukeste korjamist ja
jäädvustamist.
Lõpetaksin hoopis Ave Alavainu sõnadega, mille ta kirjutas
mulle 2009. a teisel jõulupühal:
Kui võtaks elu nagu
üllatust või imet,
kus kõik, mis toimub,
toimub esmakordselt;
kui elaks seekord
imestamis-nimel
ja iga päeva naudiks
ainukordselt,
siis kõik siin ilmas
oleks esimene…
MAIMU VALDMANN

Robootikahuvilised võistlesid Laiuse põhikoolis

Õpetaja Tiina Karu näitab,
kuidas uus nahaõhendusmasin töötab. FOTO: MARGE TASUR

Torma koolis toimus lõbus karneval
Torma koolis toimus 27. novembril muinasjututeemaline
karneval. Kõik klassid olid juba
varem loosi teel saanud muinasjutu, mida karnevalil mängida.
Nagu ikka, esinesid ka õpetajad.
Nemad olid saanud ise valida
ning esinesid Paul-Eerik Rummo
muinasjutuga „Pöialpoiss ja seitse Lumivalgekest“.
Karnevali korraldasime meie,
8. klassi õpilased. Ettevalmistustega alustasime juba novembri
alguses. Kaunistasime saali, soetasime auhinnad ja mõtlesime
välja kava.
Kõikidel klassidel oli väga
toredad näidendid. Kostüümide
ja dekoratsioonidega oli palju

„Tähetunnist“ ja muust

vaeva nähtud. Algklasside parimaks valis žürii neljanda klassi,
kes esitas muinasjutu „Breemeni
linna moosekandid“. Suurematest jäi eriliselt silma kuues
klass, kes kandis ette muinasjutu
„Okasroosike“. Igast klassist ning
õpetajate seast valiti veel parim
näitleja ja parima kostüümi
kandja.
Kogu koolile meeldis karneval
väga ning ka meie klass jäi oma
tööga rahule. Loodame, et see
traditsioon meie koolis jätkub.
EGLE VAGANOVA
ja KAISA NEIMANN,
C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli 8. klassi õpilased

I klass muinasjuttu „Pöial-Liisi“ esitamas.

FOTO: ERAKOGU

8. novembril toimus Laiuse Jaan Poska
põhikoolis järjekordne robootikaalane
suursündmus, millest sel aastal võttis
osa rekordiline arv õpilasi – üle 220.
Jõgevamaa robootikapäevale ja
sündmusele „Progetiigri Tulevikutegijad 2019“ kogunes robootikahuvilisi lapsi Jõgevamaalt, Järvamaalt ja
Lääne-Virumaalt, et mõõtu võtta Lego
EV3 köieveos, Wedo köieveos ja Lego
sumovõistluses. Sel aastal oli väljas ka
Lego klotsidest valmistud makettide
näitus, mille teemaks oli „Minu unistuste kodukoht“. Teist aastat järjest oli
kõige populaarsem ala just noorematele
osavõtjatele mõeldud Wedo köievedu.
Kohapeal said õpilased, kes parasjagu ei võistelnud, meisterdada Lego
klotsidest viskeseadeldisi, mis pidid
kastanimuna võimalikult kaugele heitma. Teiseks kohapealseks tegevuseks
oli HITSA (Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse) Progetiigri programmi
juhile abiliste ehk progekrattide meis-

terdamine. Selleks sai kasutada pappi,
teipi ja paberit. Krattide valmistamine oli
mõeldud üllatusena Progetiigrile ja samas
suure kummardusena: just tänu nende
toetusele saab selliseid toredaid üritusi
läbi viia. Kõikidele kratte meisterdanud
koolidele saatis HITSA hiljem endapoolsed
kingitused. Kõigi osalenud koolide vahel
loosis Progetiigri juht Kristi Salum välja
neli erinevat haridusrobotit.
Auhinnalaua aitas katta Jõgeva vallavalitsus. Auhindu jätkus iga ala kolmele
paremale. Kuna legoväljakud unistuse
kodukohast olid kõik väga huvitavad ja
omanäolised, otsustati selle ala kolm
auhinnasaajat välja selgitada loosimise
abil. Võistlustöid oli ühtekokku 21. Kõik
osalejad said Progetiigri poolt väikese
meene ja kehakinnituseks kringlit.
RAIN SIREL
Laiuse robootikud tutvustavad Lego
Boost komplektiga valmistatud
FOTO: KRISTI SALUM
robotkassi.
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LK 7

26. JAANUAR KELL 18.00 PALAMUSE RAHVAMAJAS
PALAMUSE ESMAMAINIMISE
KONTSERT-LAVASTUS

Hea huumoriga Palamuse legendide ainetel

Palamuse Kultuuri kollektiivid

Jõgeva vald

Sadala oma juurtega . .
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MANDALAMUSTRID JOONISTAS IRINA TAMMIS
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19. NOVEMBER 2019 – 11. JAANUAR 2020
BETTI ALVERI MUUSEUM, JÕGEVA

ri
/I

Sissepääs muuseumi piletiga 1,5/2 eurot
Täname kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgruppi!

04.01.2020 kell 12 Irina Tammise ehete valmistamise
töötuba Betti Alveri muuseumis.
Oodatud on täiskasvanud ja lapsed alates
10. eluaastast. Osalustasu 3/5 €.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Sündmused Jõgeva vallas

31.12 kell 00.00 ilutulestik Jõgeva kesklinnas
MUUSIKA, TANTS
20.12 kell 20 peoõhtu „Öös on jõulu“ Sadala rahvamajas
22.12 kell 15 talve alguse ja Kuremaa naisansambli juubelikontsert
Kuremaa lossis
27.12 kell 20 aastalõpupidu ansambliga Veskikivi
Jõgeva kultuurikeskuses
28.12 kell 18 aastalõpupidu Kuremaa lossis
31.12 kell 24 aastavahetuse nääripidu Vaiatu rahvamajas.
Pääse 12/10 €.
03.01.20 kell 19 ansambli Swingers uusaastakontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 12/15 €.
10.01.20 kell 20 klubiõhtu Kaareperes, tantsuks ansambel Piiri Peal,
esineb segarühm Paunvere Tootsid-Teeled. Pilet 7 €.
11.–12.01.20 Cestants Jõgeva DanceStar Jõgeva spordihoones Virtus
ETENDUSED
12.01.20 kell 12 Soome - Leedu tsirkus Soliaris esitab: tsirkuseetendus
„Fantastiline planeet“ Palamuse rahvamajas. Programmis
koolitatud kuninglikud puudlid, tuhkur, kassid, maod,
rebane, akrobaadid ja klounaad-teater „Barmalei“
tsirkus. Pilet 7 €.
26.01.20 kell 18 kontsert-lavastus “Palav” Palamuse rahvamajas
31.01.20 kell 19 Palamuse Kultuuri kollektiivide kontsert
Palamuse rahvamajas
RAAMATUKOGUD
19.12 kell 17 esineb Siimusti raamatukogus kandlemees Sander Karu
19.12 kell 18 Kertu Jukkumi raamatu „Unistuste seiklus
Ladina-Ameerikas“ esitlus Jõgeva linnaraamatukogus
MUUSEUMID
17.–22.12
jõulud Paunveres – päev täis tegevusi Palamuse
muuseumis
04.01.20 kell 12 Irina Tammise ehete valmistamise töötuba
Betti Alveri muuseumis. Oodatud on täiskasvanud
ja lapsed alates 10. eluaastast. Osalustasu 3/5 €.
KOGUDUSED
22.12 kell 11 neljanda advendiküünla süütamine ja jumalateenistus
Palamuse kirikus. Kell 14 esinevad Põltsamaa
muusikakooli muusikud.
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
Külas Soome sõpruskoguduse esindajad.
Pärast jumalateenistust jõulupuder.
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus
Jõgeva Baptistikoguduses ansambliga Beati (Kesk15)
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
23.12 kell 17 kaunimad jõululaulud jazzmuusika võtmes Palamuse
kirikus. Esinevad Karmo Toome, Johannes Dhal,
Johannes Eriste ja Madis Orr.
24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus Torma kirikus.
Esinevad Torma puhkpilliorkester ja segakoor „Serviti“
Ülle Sakariase juhatusel.
24.12 kell 14–14.30 jõulumuusika kontsert Jõgeva koguduses,
järgneb jõuluõhtu jumalateenistus
24.12 kell 16 püha jõuluõhtu jumalateenistus
Jõgeva Baptistikoguduses (Kesk15)
24.12 kell 17 Palamuse kirikus jõuluõhtu jumalateenistus.
Toimub korjandus.
24.12 kell 18 jõululaupäeva jumalateenistus Laiuse kirikus
25.11 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Palamuse kirikus
25.12 kell 11 I jõulupüha jumalateenistus Laiuse kirikus
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Torma kirikus.
Esinevad Aino Kõivu lauluõpilased Tartust.
25.12 kell 11 I jõulupüha jumalateenistus
Jõgeva Baptistikoguduses (Kesk15)
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses
29.12 kell 11 jõuluaja 1. pühapäeva jumalateenistus Torma kirikus
29.12 kell 11 jõuluaja 1. pühapäeva jumalateenistus Jõgeva koguduses
29.12 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus
31.12 kell 14 vana-aastaõhtu jumalateenistus Torma kirikus
31.12 kell 15 vana-aastaõhtu jumalateenistus Jõgeva koguduses
31.12 kell 15 vana-aastaõhtu jumalateenistus Laiuse kirikus.
Kaetud armulaud.
01.01.20 kell 11 uusaasta jumalateenistus Laiuse kiriku talvekirikus
01.01.20 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus
05.,12., 19., 26.01.20 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses
SEENIORID
20.12 kell 12 eakate klubi Paunvere jõulupidu Palamuse rahvamajas
27.12 kell 11 Arukate Akadeemia mõtisklushetked „Rahuaeg“
Betti Alveri muuseumis. Viljandi praostkonna abipraost
ja EELK Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja –
Markus Haamer (osalemine eelregistreerimisega).
27.12 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
06.01.20 kell 12–16 „Kosmos“ klubiline (osalemine eelregistreerimisega)
15.01.20 kell 11.30 Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia
vestlusring koos kirjaniku ja poliitiku Lehte
Sööt-Hainsaluga, kes on 40 kirjale allakirjutanute seas
ning kuulub 20. Augusti Klubisse. Ta on allkirjastanud
põhiseaduse ja oli Põhiseaduse Assamblee kodanike
põhiõiguste toimkonna aseesimees.
15.01 kell 13–15 jätkub Jõgeva kultuurikeskuse galeriis Arukate
Akadeemia suguvõsa uurimise töötuba Eesti
Genealoogia Seltsi aseesimees Tiina Tafenau
juhendamisel. Ootame osalema uurimisega algust
teinuid ja uusi huvilis. Andke palun eelnevalt
märku maitreial22@gmail.com
NÄITUSED
09.12–08.01.20 Meeri Remmelga akvarellinäitus „Jõulutunnet loomas“
Jõgeva linnaraamatukogus
05.12–08.01.20 Väino Valdmanni fotonäitus „25 pluss miinus 5“
Jõgeva linnaraamatukogus
02.12–06.01.20 näitus „Päkapikud piiluvad“
Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonnas
19.11–11.01.20 Irina Tammise näitus „Sõlelised“ Betti Alveri
muuseumis. Kasuta võimalust osta jõulukingiks
ainulaadne pross, kõrvarõngad või kaelaehe!
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli
käsitööõpetajana tänan Eckard Klugi, Luule Väina
ja Valdi Reinast. Aitäh, et varustate meid
erinevate käsitöötarvikutega.
Õpetaja Barbara Laul

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!
Isabel Zimmermann
Taavet Zeisik
Karel Nõmm
Hugo-Martin Sosnitski
Oskar Lehtla
Marten Mokrik

25.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
28.11.2019
03.12.2019
06.12.2019

Õnnitleme detsembrikuu juubilare!
Edith Lääne
Meedi Mikko
Maila Rusi
Anne Jürgens
Endel Rattasepp
Jelena Roos
Vello Mõtte
Albo Mesi
Riina Kont
Õie-Margarete Paju

75
75
75
75
75
75
80
80
80
85

Maimu Kalda
Irina-Jekaterina Grinjak
Valdur Lõhmus
Silvia Kirs
Helju Vaimel
Milvi Ploom
Zinovi Titišev
Linda Voimann
Heljo Noormägi

85
85
85
85
85
85
85
90
90

Hambaravi Edent
soovib kõigile
imelist jõuluaega!

Haigekassa lepingulise partnerina
pakume erinevaid hüvitisi:
tasuta laste hambaravi kuni 19a lastele,
hambaravihüvitis täiskasvanutele, proteesihüvitis.
Täpsem info teenuste kohta kodulehel!

Hambaravi Edent OÜ,

Pargi 9-1, Jõgeva.
Tel 776 2222, www.edent.ee;
edent@edent.ee

OTSIME OMA MEESKONDA

MÖÖBLI MONTEERIJAT-PAKKIJAT
Asukoht: Vägari küla
Rohkem infot: www.bellfire.ee
Võta ühendust:
maarit@bellfire.ee / +372 5064814

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

TEEDE PEASPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja
vastavus tee seisundinõuetele.
Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist:
• planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate hooldust, remonti,
liikluskorraldust ja ehitust;
• korraldab valla tänavavalgustusega seotud küsimuste
lahendamist;
• teeb järelevalvet teede ja tänavate seisukorra,
sh tänavavalgustuse üle;
• menetleb teede ja tänavate sulgemislube;
• kooskõlastab teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi;
• koostab teede ja tänavate teehoiukava;
• peab teeregistrit;
• tellib vajadusel teeprojekte;
• tellib teede ja tänavate markeerimist;
• korraldab teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamist
ja väljastamist;
• osaleb ehitusprojektide läbivaatamisel ja vajadusel ehitusregistri
keskkonnas ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja
kasutuslubade menetlusel;
• teeb ettepanekuid valla arengukavasse oma töövaldkonnas ja
osaleb planeeringute koostamisel;
• planeerib ja valmistab ette oma valdkonnaga seotud hanked,
osaleb hangete läbiviimisel;
• korraldab eratee avalikuks kasutamiseks määramist;
• valmistab ette lepingud teede ja tänavate hooldamiseks,
ehitamiseks ning remondiks.
Eeldame, et kandidaadil on:
• haridus tehnilisel erialal;
• eelnev töökogemus teedeehituse ja –remondi organiseerimisel;
• põhjalikud teadmised teedeehitust ja liikluskorraldust
reguleerivatest õigusaktidest;
• teadmised riigihangete korraldamisest;
• eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
• hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja
arvamusi põhjendada;
• usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.
Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil
tonu.uuna@jogeva.ee hiljemalt 29. detsembriks 2019. Lisainfot
annab majandusosakonna juhataja Tõnu Uuna tel 5342 4553.
Palamuse perearstikabinet on jaanuaris avatud
E 8.30–18; T, K, N 9.00–17.00; R 8.00–15.00
Perearsti vastuvõtt:
dr Andres Siig E 14.00–18.00, T 9.00–13.00
dr Airi Kasemägi K 9.00–14.30, 9.00–14.30
Pereõe iseseisev vastuvõtt:
Marek Pihlak E–R 11.00–15.00
Registreerimine ja info tel: 776 0540
E-post: palamuse@medicum.ee
Perearsti infoliin: 1220. Erakorraline abi: 112
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Oleme avatud:
E 08:30 – 18:00
Pakkuda
võib kõike.
T 09:00 – 17:00
K 09:00 – 17:00

Palume
üleriided
garderoobi.
N
09:005198
– 17:00
Kojukutsed, raha
kohejätta
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0371.
08:00 – 15:00 eest!
Täname mõistvaR suhtumise

Perearsti vastuvõtt:
Dr Andres Siig

E 14:00 – 18:00
T 09:00 – 13:00

Dr Airi Kasemägi

K 09:00 – 14:30
R 09:00 – 14:30

Pereõe iseseisev vastuvõtt:

OÜ ESTEST PR
ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Marek Pihlak

E – R 11:00 – 15:00

Registreerimine ja info tel: 776 0540
E-mail: palamuse@medicum.ee
Perearsti infoliin: 1220
Erakorraline abi: 112

MÄLESTAME LAHKUNUD VALLAELANIKKE
Sulev-Juhannes Rätsep
Anneliis Hordo
Jaan Süld
Heljo Paju
Erika Anton
Johannes Soo
Rain Urgo
Hugo Normak

28.11.1935–27.11.2019
30.01.1941–27.11.2019
12.06.1950–05.12.2019
10.09.1931–08.12.2019
12.12.1925–08.12.2019
28.08.1946–08.12.2019
04.12.1936–09.12.2019
27.09.1946–11.12.2019

