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Helga-Hermine Saidlal täitus
sajas eluaasta

Kuremaal toimunud rahvakoosolekule kogunes palju huvilisi. FOTOD: RIINA MÄGI

Kuremaa elanik Albert Hannolainen rääkis vallajuhtidele
ohtlikust teelõigust ning Kuremaa lossist.

Vallajuhid andsid Kuremaa rahvale aru.

Rahvakoosolek Kuremaal oli rohkearvuline
Möödunud teisipäeval kohtusid vallavanem Aare Olgo, abivallavanemad Mati Kepp, Arvo
Sakjas ja Viktor Svjatõšev Kuremaa aleviku, Kivijärve, Teilma,
Kaude, Soomevere, Lemuvere ja
Mooritsa elanikega. Tegemist oli
kohtumissarja „Vallavanem käib
külast külla“ kaheksanda rahvakoosolekuga. Kuremaa kohtumine oli rohkearvuline, vallajuhtidega oli vestlema tulnud pea
poolsada kohalikku. Arutelus
olid piirkonna teed, tänavad ja
valgustus, mõisapark, loss, ujula
ning Jõgeva valla spordikool.
Kohalolijate soov oli senisest
enam saada infot piirkonda puudutavatel teemadel, olla rohkem
kaasatud valla tegemistesse
ning võimalust kaasa rääkida
neid puututavates projektides.
Ühe näitena saab tuua tänavavalgustuse projekti. Kohalikel
on soov projektiga tutvuda ning
kogukonnas arutada, kuhu valgustus võiks tulla. Pärast haldusreformi on Kivijärve elaniku
Ülar Toomingu sõnul muutunud
pilt linnakesksemaks. „Tunneme
kaugemal, et maapiirkonnas nii
palju elanikega ei arvestata. Üksik hääl kõrbes kipub kaotsi minema,“ lausus ta.
Kuremaa elanik Albert Han-

nolainen rääkis vallajuhtidele,
et Keskasula 7 maja juures, kus
asub ka Kuremaa kauplus, tekib
sageli liiklusohtlikke olukordi.
Seal liigub palju inimesi ning suvel ja sügisel kipuvad kihutama
„rallimehed“. Talvel on aga tee
lumevallide tõttu kitsuke ning
inimestel tuleb autode ja hangede vahel sumbata. Hannolainen
uuris, millised on võimalused
kiiruspiirangu märkide ja lamavate politseinike paigaldamiseks
või tänava koguni ühesuunaliseks muutmiseks. Mati Kepp
lubas teeküsimusega tegeleda
ning kohalike elanike soove arvestades sobiliku lahenduse leida.
Teise teemana püstitas Hannolainen ajaloolise Kuremaa
lossi teema. Lossi tagasein on
näotu, krohvi langeb ning suvel
tõmmati isegi ohutuslint ohtliku
seina juurde. Jõgeva vallavanem
Aare Olgo sõnas, et Kuremaale
investeerimine jätkub, raha on
saanud nii loss, ujula kui ka külalistemaja. Vallavanema kinnitusel saab Kuremaa loss tuleva
aasta teises pooles uue katuse.
Abivallavanem Mati Kepp märkis, et praegu käib külalistemaja A-korpuse kolmanda korruse
väljaehitamine ning peagi on see

korpus lõpuni valmis.
SA Kuremaa turismi- ja arenduskeskus juhatuse liige Tiina
Tegelmann uuris, millised lood
on mõisapargi hoolduskavaga.
Pargis on juures üksjagu liike
ning paljud puud on oma aja
ära elanud. Mati Kepp selgitas,
et keskkonnaamet rahastab looduskaitse all olevate parkide
hoolduskavade koostamist. Kui
hoolduskava olemas, saab edasi
tegutseda. Ülar Tooming Kivijärve külast tõstatas sama teema
sealse pargiga. Viimased tormid
on palju vanu puid murdnud.
Park vajab hoolt ning lähiajal on
vaja kiiret vastust, kas, kuidas ja
mida seal teha võib. Mati Kepp
lubas üle täpsustada, kas kõnealune park on veel kaitse all. Kui
mitte, on võimalik hooldustöid
hõlpsamalt teha.
Priidu Raudkats tõi välja, et
mööda Kuremaa-Laiuse teed
jooksevad sageli treeninglaagri lapsed ja tervisesportlased.
Eelmises Jõgeva vallas oli plaan
rajada sinna kergliiklustee. Vallavanem Aare Olgo märkis, et
vallal vahendeid napib ning lähitulevikus kergliiklusteed plaanis
rajada ei ole.
Lisaks tundsid kohalikud
huvi, miks on ujula ja spaa su-

vel kinni. Suvine järves ujumise
hooaeg on lühike, ent ujulasse
ka minna ei saa. Abivallavanem
Arvo Sakjas selgitas, et ujula
oma eelarvega välja ei tule ning
vald maksab igal aastal 150–200
tuhat lisaks. On ka proovitud kevadel pikemat lahtiolekut, kuid
ilusate ilmade saabudes on ujula
tühi, isegi poole hinna eest ei olnud piisavalt huvilisi. Aare Olgo
märkis, et näiteks sügisel võib
kaaluda senisest nädala-paari
võrra varasemat avamist.
Kohtumisel tõstatati ka Kuremaa jäätmekogumisplatsi ja
keskasulas paikneva tornmaja
probleem. Jäätmekogumisplatsil
paljusid jäätmeliike ära anda ei
saa, tornmaja aga laguneb ning
sealt võib üht-teist, näiteks rõdu
piirdelaudu juba kaelagi sadada. Jäätmeplatsi probleemid on
vähemasti osaliselt lahenemas,
tornmaja omaniku korrale kutsumiseks tuleb aga vahendeid
leidma asuda.
Kuremaa aktiivsetele kodanikele andsid vallajuhid ka ühe
soovituse: et nad osaleksid praegu käimas oleval valla üldplaneeringu mõttenoppel.
JVT

Jõgeva vallas Mõisamaa külas
elav Helga-Hermine Saidla jõudis
5. novembril väärika verstapostini: tal täitus sajas eluaasta. Vallavalitsuse poolt käisid teda sel puhul õnnitlemas vallavanem Aare
Olgo, sotsiaaltöö peaspetsialist
Luule Palmiste ja Vaimastvere
piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Tea Kütt. Tähtsa päeva puhul
oli juubilaril külas ka tema järeltulijaid. On ilmselt harv juhus,
kui keegi saab ära näha oma
lapselapselapselapselapsed. Helga-Hermine Saidlal on see õnnestunud: tema pojatütar Inga on
juba kahekordne vanavanaema.
Ülimalt reibas, toimekas ja
positiivse ellusuhtumisega juubilar ütles, et iga inimese jaoks
on kõige ilusam ikka tema noorusaeg, ükskõik millistes oludes
ja millise valitsuse ajal see möödub. Nii on ka temal noorpõlvest
kõige paremad mälestused. Juubilar on pärit Vaimastvere kandist Rohe külast. Oma tulevase
abikaasa Richard Saidlaga sai ta
tuttavaks Laiusel.
„Läksin sõbrannadega Laiuse seltsimajja Vanemuise teatri
„Mariza“ etendust vaatama, aga
enne teatrit tegime jalutuskäigu
surnuaeda. Seal ma siis Richardit kohtasingi. Mina olin siis 16,
Richard 17. Kolm aastat käisime kohtamas, siis abiellusime.
Laiuse kirikuõpetaja Jaan Järve
küsis mult, kui laulatama läksime: „Kulla laps, kas sul ema-isa
on ikka kaasas?“ Aga mina olin
siis juba 19 ega vajanud paariminekuks vanemate luba, ainult et
ma nägin nii lapse moodi välja,“
meenutas Helga-Hermine Saidla.
Pärast pulmi (need peeti
1939. aastal) kolis ta mehe juurde Mõisamaale. Mehe vanemad
jagasid talu Richardi ja ta õe
vahel ära. Helga-Hermine ja Richard hakkasid, süda lootust täis,
oma kahekümnehektarist talu
pidama, ent kauaks seda õnne ei
jätkunud, sest peale tulid sõda,
okupatsioonid ja küüditamised.
1941. aasta küüditamist juubilar
hästi ei mäleta, 1949. aasta oma
küll. Toona kutsuti ta vallamaja
juurde ja taheti saata Kaavele
üht küüditatavat peret ära tooma, aga ta sai koos hobusega
püssimeeste vahelt põgenema.
Selle võrra oli Helga-Herminel
ehk lihtsam, et Richard ei pida-

nud haige jala tõttu sõtta minema, aga ega aeg tollal kedagi
hellitanud.
„Kolhoosi minek oli küll kurb:
siis tuli oma loomad ära anda,“
meenutas Helga-Hermine. Kolhoosiajal oli ta põllutööline.
Tema ja raamatupidaja ametit
pidanud Richardi perre sündis kolm last, aga nüüdseks on
nii abikaasa kui ka kõik lapsed
siitilmast lahkunud. Lapselapsi, lapselapselapsi ja järgmiste
põlvkondade esindajaid on aga
kokku päris suur seltskond. Küsimusele, kuidas ta oma päevi
veedab, vastas Helga-Hermine,
et hommikuti teeb kõigepealt
tule pliidi alla, pärast lõunat
vaatab aga telekast seriaale ja
õhtul uudistesaateid. Talle meeldivad väga ka mälumängusaated, nagu „Eesti mäng“ ja „Ring
ümber Eesti“, sest sealt saab uusi
teadmisi. „Vanaema teab meil
kõike, mis ilmas sünnib, ja tal on
väga hea mälu,“ kinnitas juubilari pojatütar Inga.
Kuus aastat tagasi tabas Helga-Herminet insult. Tartu arstid
andsid talle väga head abi, nii et
tervis taastus üsna suurel määral, ainult tasakaal kipub vahel
kaduma. See teeb talle tuska.
Eriti sellepärast, et nüüd ei saa
ta suviti oma lemmikute – pojengide – eest enam nii hoolitseda,
nagu tahaks. „Mul on aias 24 pojengipõõsast!“ ütles juubilar.
Vallavalitsuse sotsiaaltöötajatelt pole ta abi palunud, sest saab
oma pere nooremate ja naabrite
toel hästi hakkama. Juubilari
pika eluea retsept kõlas järgmiselt: süüa tuleb vähe, aga hästi
värsket, ning kurta ei tasu, sest
siis läheb elu palju hullemaks.
Sünnipäevalapsel oli siis, kui
valla esindus külas käis, südamel ka üks mure. Juubeliks oli
talle saabunud president Kersti Kaljulaidi õnnitluskaart ja ta
oleks tahtnud presidenti, kes on
talle väga sümpaatne, selle eest
tänada, aga ei teadnud, kuidas
seda teha. Vallavanem soovitas
toona, et keegi pere noorematest
otsiks internetist üles presidendi
kantselei e-posti aadressi ja saadaks tänusõnumi sinna. Küllap
on Helga-Hermine Saidla soov
nüüdseks täidetud.
RIINA MÄGI

Saja-aastaseks saanud Helga-Hermine Saidlat käis
juubeli puhul õnnitlemas ka Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
FOTO RIINA MÄGI
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Ükskõik kui ilusad on kingad, ikka peavad
nad mööda maad käima. /Haiti vanasõna/

Jõgeva kultuurikeskus jõuluehteis.

Jõgeva vallas asutakse valima
silmapaistvaid jõulukaunistusi
Jõgeva vallavalitsuse 4. novembri istungil otsustati korraldada
1.–23. detsembrini Jõgeva vallas jõulukaunistuste konkurss.
Kaunistuste hindamise eesmärk
on ergutada ja tunnustada neid,
kes hooneid ja kinnistuid advendiaja, jõulupühade ja uusaasta
puhul ehivad ning pühademeeleolu loovad.
Konkursil hinnatakse elamute ja asutuste, ettevõtete,
ühingute hoonete vaateakende,
fassaadide ning kinnistute välialade – piirdeaedade, õueala,
puude ja haljastuse kujundust.
Hindamisel arvestatakse kujunduse ideed ja omapärasust,
kompositsioonilist terviklikkust
ja sobivust ümbritseva keskkonnaga. Ettepanekuid selle kohta,
millised objektid hindamisele
võiksid kuuluda, saab esitada

igaüks kuni 16. detsembrini
e-posti aadressile komisjon@jogeva.ee või kirjalikult aadressil
Suur tn 5, Jõgeva linn.
Ettepanekule on soovitav lisada foto kujundusest. Osalemiseks on vajalik objekti omaniku
või valdaja nõusolek. Objekte
hinnatakse teelt, tänavalt vaadatuna. Hindamistulemuste alusel
valib komisjon kuni kolm paremat järgmistes kategooriates:
ühepereelamu; korterelamu (sh
ridaelamu); asutuse, ettevõtte,
ühingu hoone. Paremate jõulukaunistuste loojaid tunnustatakse meenega. Tunnustuste
üleandmise korraldab vallavalitsus 2020. aasta jaanuaris Jõgeva
kultuurikeskuses.
JVT

Jõgeva vallavalitsus ootab
kultuurivaldkonna
aastapreemiatele kandidaate
Jõgeva vald jagab kultuurivaldkonna aastapreemiaid ja ootab kandidaatide esitamist 29. novembrini.
Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiaid jagatakse kolmes
kategoorias:
(1) Loomingupreemia antakse autorile, interpreedile, autorite
või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud
nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
(2) Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on
oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ning turistisõbraliku vallana.
(3) Kogukonnapreemia antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile
või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike
seas.
Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile või ühendusele. Aastapreemiate määramiseks võivad kandidaate
esitada kõik isikud.
Ettepaneku esitamiseks märkige palun:
1) ettepaneku esitaja;
2) aastapreemia kategooria;
3) ettepaneku põhjendus.
Esitatud ettepanekuid hindab haridus- ja kultuuriosakond, kaasates vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeid. Aastapreemia saajad avalikustatakse Jõgeva Vallavalitsuse korraldataval kultuuritöötajate tänuüritusel.
Täpsem informatsioon: 529 8383; ilona.piirimagi@jogeva.ee.

Üha enam arutletakse vananemise kui ülemaailmse nähtuse
üle. Teadlaste arva-muse kohaselt loetakse ühiskonda vananevaks, kui 7% elanikest on
65-aastased ja vanemad. Jõgeva vallas on sellises eas inimesi
käesoleva aasta 1. juuli seisuga
3233 ehk juba 23,8% protsenti.
Seenioride elukogemusel on ääretult suur väärtus kogukonna
tegemistes, põlvkondade koostöö soodustamisel ning vabatahtlikus töös. Paindlikke lahendusi saavad pakkuda nii kohalik
omavalitsus kui ka riik, olgu
selleks siis inimeste tervisesse
panustamine või pensionieas
tööelu jätkamise soodustamine,
mis arvestab ka regionaalsete
eripäradega tööturupoliitikas.
Vaja on ka stabiilset ja toetavat
keskkonda igale eale, et rahvastiku vananedes ja majanduslike
ressursside vähenedes ei kaoks
sugupõlvede ühtekuuluvustunne.
Jõgeva vallas on kaheksa
aktiivset pensionäride organisatsiooni, kelle juurde kuulub
erinevaid ringe ja ühendusi.
Suurim on ilmselt Jõgeva Linna
Pensionäride Ühenduse koosseisus tegutsev 121 liikmega
Arukate akadeemia. Jõgeva kultuurikeskuse juures tegutsevad
veel käsitööring, laulusõbrad ja
võimlemisrühm.
3. detsembril tähistatakse
rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Pisut arvudest siingi,
eks puudega inimeste õiguste tagamine algabki sellest, et
ühiskonnas teadvustatakse, kui
palju neid inimesi on ja millised
on nende erivajadused. Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elas 31.12.2018 seisuga
Eestis kokku 158 474 puudega
inimest, nende osakaal kogu
Eesti rahvastikust moodustas ligemale 12%. Jõgeva vallas elas
2019. aasta juuni seisuga 166

puudega last, tööealisi ja puudega vanaduspensionäre oli vastavalt 1286 ja 1461.
Eakate ja puuetega inimeste
osatähtsuse kasvamisel on oluline, et järjest enam pöörataks tähelepanu nende kaasamisele ja
aktiviseerimisele ning sotsiaalse
tõrjutuse ennetamisele ja vähendamisele. Nii ootavadki mitmed
organisatsioonid ja ühendused
oma inimestele tegutsemiskohaks päris oma ruume või maja.
Ootuse ja lahenduste otsimise
aeg on olnud ligi seitsme aasta
ja kolme arengukava pikkune:
Jõgeva linna arengukavad 2012.
ja 2016. aastast ning Jõgeva valla arengukava aastateks 2018–
2028. Neis dokumentides rõhutatakse sotsiaalteenuste kättesaadavuse, pikaajaliste töötute
rehabiliteerimisega tegelemise,
taaskasutuskeskuse
tegevuse
ning vabatahtlike kaasamise ja
päevakeskuse rajamise vajadust.
Päevakeskuse rajamine eakate ja puuetega inimeste, aga
ka teiste huviliste vaba aja sisuga täitmiseks oli ette nähtud
2015. aastal, selleks nähti ette
15 tuhat eurot. Jõgeva linna
arengukava 2016. aasta lisas, on
päevakeskus saanud uue nime
– kogukonna- ja loomemaja.
Tegevuse käivitamise vajadust
on rõhutatud nii ettevõtluse kui
ka sotsiaalhoolekande alajaotuses. Seda ikka eesmärgiga luua
paremad tingimused tegevuste
läbiviimiseks, vaba aja sisukaks
veetmiseks eakatele, puuetega
inimestele, noortele aga ka teistele huvilistele ja loomeettevõtjatele. Loomemaja pidi käivitatama aastatel 2017–2018 koos
linnapoolse rahaeraldusega 15
tuhat eurot, pluss erinevatest
programmidest tulevad vahendid.
Ka Jõgeva piirkonna omavalitsuste ühinemisläbirääkimistel
augustis 2016, kui vaagiti üles-

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
kultuuritöö peaspetsialisti (asendaja)
ametikoha täitmiseks
Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne kultuuritöö korraldus ja kultuurivaldkonna jätkuv areng.
Eesmärgi täitmiseks kultuuritöö peaspetsialist:
• planeerib ja juhib kultuurialast tööd vallas,
• osaleb kultuurivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab
selle elluviimise
• koordineerib mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist,
• koordineerib vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tööd,
• koostab valla kultuurikalendri,
• koordineerib valla suurürituste ja tähtsündmuste korraldamist,
• koordineerib kultuuritöötajate tunnustamist,
• korraldab kultuuritöötajate nõupidamisi ja koolitusi.
Eeldame, et kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt kultuurivaldkonnas),
• vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuri valdkonnas,
• oma valdkonna õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada oma töös,
• eesti keele oskus kõrgtasemel,
• teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada,
• väga hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus,
• loovus ja algatusvõime,
• B-kategooria juhiload,
• usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Piret Järve valmistatud keraamiline
taies kultuurivaldkonna tegijatele.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga
aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee hiljemalt 30. november 2019.
Lisainfot annab abivallavanem Arvo Sakjas, tel. 506 7525.
Tähtajaliselt tööle asumise aeg jaanuar 2020.

andeid ühinenud omavalitsuses
sotsiaalteenuste
tagamiseks,
toonitas Jõgeva linna esindaja,
et sotsiaalkeskus/loomemaja kavandatakse linnaraamatukogu
(Lai tn 4) hoone baasil. Usun,
et nii mõeldigi ja selles suunas
töötati. Ent kahjuks ei laabunud
Jõgeva põhikooli ja uue linnaraamatukogu hoone ehitustööd
varasema plaani kohaselt. Jõgeva valla arengukava 2018–2028
aruteludel 2018. aastal tõusetus taas päevakeskuse rajamise
küsimus ja täiendavalt rõhutati
seeniortöö koordineerimise vajadust. Endise põhikooli hoone osas mõlgutati mõtteid, et
edaspidi tuleks see kohandada
teenuskeskuseks, suurendamaks
pakutavate teenuste hulka. Päevakeskus peeti vajalikuks rajada
kesklinna. Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon
otsustas septembris 2018 kõigi
komisjoni liikmete poolhäältega, et käivitatakse multifunktsionaalne eakate keskus/loomemaja Jõgeva linnas aadressil
Lai tänav 4 juba 2019. aastal.
Arengukava vastuvõtmisel loobuti küll päevakeskuse rajamise
konkreetsest aadressist. Kirja
sai, et multifunktsionaalne eakate päevakeskus/loomemaja
rajatakse Jõgeva linna ja selleks
eraldatakse valla poolt projektipõhiste taotluste kaasfinantseerimiseks 50 000 eurot.
Tänaseks on Jõgeva vallas
hooneid, mille kasutamise vajadused on muutunud või muutumas, nagu endine põhikooli hoone Piiri tänaval, kus netopinda
6018 ruutmeetrit, ning endine
linnaraamatukogu hoone Laial
tänaval, netopinnaga 934,6
ruutmeetrit. Ühelt poolt on
mõistetav majandusmure, aga
teisalt on oluline, et tulevasele
loomemajale pakutavad ruumid
kasutajate silmad ka särama
paneksid, et need oleksid huba-

sed ja hea, keskse asukohaga. Et
noor ei peaks pärast koolitunde
taas ennast kooliruumi seinte
vahele pakkima ning et eakatel
ja puudega inimestel ei tuleks
keskusse pääsemiseks rohketest
ustest käia, treppidest üles ronida või transporti kasutada. Meile lihtne üks samm võib mõnele
kaaskondsele osutuda ületamatuks takistuseks ja hakata piirama tema igapäevatoimetusi. Mis
tihti on ka põhjuseks, miks paljud inimesed jäävad ühiskonnast
isoleerituks. Sellest lähtuvad
loomemaja tulevased asukad –
seenioride, puuetega inimeste,
ka noortekeskuse ja kunstikooli
esindajate ootused, et päevakeskuse/loomemaja asukohaks
saab endine linnaraamatukogu
hoone koos sinna juurde kuuluvate huvitavat tegutsemisvõimalust pakkuvate siseruumide ja
ümbrusega.
Vallavalitsuse sooviks on aga
Lai tänav 4 hoone müüki panna. Nii, et see on üks vana-vana
lugu, millest üksnes kirjaread
teavad… ja õigustatud ootused.
Kas nüüd jääb vallavolikogule
viimase sõna õigus või laabub
asi koostöös...
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

Töökuulutus
Otsime Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuhi juhiabi (1,0 töökoormus)
Torma ja Vaiatu rahvamajade ülesanne on piirkondade kultuuritöö korraldamine.
Juhiabi ülesanneteks on:
• Rahvamajade ruumide kasutamise korraldamine;
• Külaliste võõrustamine;
• Ruumide teemakohane dekoreerimine;
• Rahvamajade korrashoid;
• Rändnäituste ülesseadmine;
• Koostöö kollektiivide ja klientidega;
• Osalemine piirkonna kultuurisündmuste korraldamisel;
• Teiste kultuurijuhi seatud ülesannete täitmine;
Kasuks tuleb:
• Hea suhtlemisoskus;
• Kujundusprogrammide tundmine;
• Ruumi kaunistamise kogemus;
• Ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil;
Vajalikud on:
• B-kategooria juhiloa ja isikliku sõiduauto olemasolu;
• Valmisolek vajadusel töötada hilisõhtutel ja nädalavahetustel;
• Valmisolek tõsta mööblit (lauad-toolid).
Palume saata 15. detsembriks e-postile liina.abram@jogeva.ee
elulookirjeldus ja kaaskirjas lühike nägemus Torma ja Vaiatu
piirkonna kultuurielu arengust. Tööle asumine: 02.01.2020.
Täpsem informatsioon: Liina Abram 5343 4742.
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine ei jäta inimesi abita
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas
1. novembrist sotsiaalosakonna
osutatava koduteenuse tunnitasuks 3,50 eurot ja korraldatava
sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,30 eurot kilomeetri kohta. Sotsiaalhoolekande seaduse
alusel võib kohalik omavalitsus
sotsiaalteenuse osutamise eest
tasu võtta ning kehtestada ise
tingimused ja tasu suuruse.
Jõgeva vallas oli hinna kehtestamine pikalt läbimõeldud tegevus, et luua uues vallas ühtne ja
heal tasemel sotsiaalteenuste osutamise süsteem. „Hindade kehtestamisel seadsime prioriteediks, et
abi oleks tagatud vajaduspõhiselt
ja kvaliteetselt ning et keegi ei
jääks raha puudusel abita,“ selgitas Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks.
Maksab ainult saadud teenus
Hinna kehtestamine puudutab Jõgeva vallas 85–90 klienti.
Nimekiri on aasta lõikes muutuv
ning seal on ka neid, kes on teada
andnud, et nad praegu teenust
ei vaja. Eve Viks rääkis, et tunnihinna kehtestamine on inimesele
kokkuvõttes soodsam, kui oleks
teenuse eest määratud kuutasu.
Eestis on omavalitsusi, kus on kinnitatud koduteenustele kuutasu.
„Jõgeva vallas maksab inimene
ainult saadud teenuse eest,“ rõhutas Viks. Kui ühes kuus on abi

vaja kahe tunni ulatuses, siis ongi
summa 7 eurot. Abi osutamisel on
aluseks kliendi vaba tahe ja soov.
Kui inimese abivajaduseks on näiteks hinnatud neli tundi kuus ja
selles osas vormistatud otsus ning
sõlmitud hoolduskava, tasub inimene ikka ainult kasutatud tundide eest. Kordadel, mil inimene
koduteenust ei vaja, võib ta hooldustöötajale helistada ja sellest
teada anda. Kõik külastused pannakse aruandesse kirja ning inimene kinnitab selle allkirjaga. Koduteenuse saajatele on valla piires
sotsiaaltransport tasuta. Koduteenust on võimalik ilma teenuse
ametliku määramiseta kasutada
ühekordselt, näiteks apteegist ravimite toomiseks. Sel juhul on see
soodsam, kui maksta sõidetud kilomeetrite eest. Teenuse eest saab
tasuda kohe pärast teenuse kasutamist sularahas või arve alusel
ülekandega. Sotsiaalhooldustöötaja väljastab sularahas maksmise
korral selle kinnituseks kviitungi.
Abi saab alati
Kui inimene vajab enda või
oma pere toimetulekuks abi, tuleb ühendust võtta oma piirkonna
sotsiaaltöötajaga. Tema selgitab
välja, millist abi pöörduja toimetulekuks vajab ja millises ulatuses
on inimene ise võimeline teenuse
eest maksma. Inimese maksevõime hindamisel võetakse ühest

küljest arvesse tema sissetulekut,
teisest küljest tema igakuiseid
vältimatuid väljaminekuid nagu
toit, ravimid, transport, kommunaalkulud, telefon, kodulaen jms.
Teenust on vajadusel võimalik
saada kas osaliselt või täielikult
valla toel, kui tema pereliikmed,
kellel on ülalpidamiskohustus, ei
saa abivajajat aidata.
Kellele on koduteenus mõeldud?
Koduteenus on mõeldud inimestele, kes vajavad abistamist
kodustes tingimustes toimingute
osas, mida inimene ilma kõrvalise abita teha ei suuda. Näiteks

küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel ja pesemisel vms. Teenus hõlmab ka abi
korraldamist väljaspool kodu,
kui see on vajalik igapäevaseks
toimetulekuks – olgu selleks siis
poest toidu toomine või arsti
juures käimine. Kõrvalabi võib
seisneda ka isikuabis. See tähendab abistamist enesehooldusel.
Näiteks on mõnda inimest vaja
juhendada ja abistada toidu valmistamisel, riiete korrastamisel,
hügieenitoimingutes, hooldusvahendite kasutamisel, liikumisel, potitooli kasutamisel jne.

Toetuste ja teenuste kohta saab nõu küsida sotsiaalosakonna
spetsialistidelt:
Luule Palmiste – 776 6585, luule.palmiste@jogeva.ee
Kristi Klein – 776 6583, kristi.klein@jogeva.ee
Ester Sepp – 776 6522, ester.sepp@jogeva.ee
Eve Viks – 776 6523, eve.viks@jogeva.ee
Marika Kalm – 524 4976, marika.kalm@jogeva.ee
Maarika Põld – 776 6520, maarika.pold@jogeva.ee
Mari-Liis Nuut – 776 6587, mari-liis.nuut@jogeva.ee
Liliana Perk – 776 6581, liliana.perk@jogeva.ee
Piirkonna sotsiaalhooldustöötajate kontaktid:
Leina Kreek (Kuremaa, Laiuse piirkond) 773 2232; 5194 8653, leina.kreek@jogeva.ee
Tea Kütt (Vaimastvere piirkond) 5191 0724, tea.kytt@jogeva.ee
Ülle Aduson (Siimusti piirkond) 773 9305; 5194 8652, ulle.aduson@jogeva.ee
Aimi Leino (Jõgeva linn ja Jõgeva alevik) 5326 4624, aimi.leino@jogeva.ee
Tiina Plans (Palamuse piirkond) 5205 648, tiina.plans@jogeva.ee
Eerika Porro (Torma piirkond) 5884 8457, eerika.porro@jogeva.ee
Anu Hontszar (Saduküla piirkond) 5855 7808, anu.hontszar@jogeva.ee

Kesk tänava tee-ehitustööd on valmis
31. oktoobril vaatasid Jõgeva vallavalitsuse, ehitaja ning
omanikujärelevalve esindajad
üle Kesk tänava I etapi rekonstrueerimistööd ning ehitaja andis
objekti vallavalitsusele üle. Liiklejatele on teelõik olnud avatud
juba möödunud reede õhtust.
Põhitööd valmisid enne ettenähtud tähtaega. Kevadesse jäävad
veel haljastustööd ning teekatte
markeeringud.
Kesk tänava ümberehitamist
teostanud ettevõtte Nordpont
OÜ projektijuht Kristian Pärtma
sõnas, et tööd kulgesid plaanipäraselt ning suuri üllatusi ette
ei tulnud. Teelõik valmis enne
külmade ja lume tulekut ning ka
õhutemperatuur on olnud stabiilne.
Lisaks sõiduteele on uue katte saanud kõnniteed ning paigaldatud on neli uut pinki koos

Oktoobri lõpus vaatasid Jõgeva vallavalitsuse, ehitaja
ning omanikujärelevalve esindajad üle Kesk tänava
I etapi rekonstrueerimistööd.
prügikastiga. Raudteega paralleelselt asetsev parkla mahutab

ta veoautodele. Turvalisemaks
on muudetud Kesk tänava ning
viadukti all kulgeva Liivoja-Viadukti tee ristmik.
„Rekonstrueeritud tänavat oli
hea tunne vastu võtta, sest korda
on saanud oluline teelõik, mis
on justkui linna visiitkaart,” sõnas Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp. Kesk tänava rekonstrueerimine läks maksma 600 tuhat
eurot. Rekonstrueeritud Kesk tänava teelõik kulgeb 600 meetri
ulatuses Aia tänavast kuni Tähe
tänava ristmikuni.
Kesk tänava üleandmise ja
vastuvõtmise akti allkirjastasid Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp, Nordpont OÜ projektijuht
Kristian Pärtma ja omanikujärelevalvet teinud Oleg Lužetski.

varasemast rohkem autosid. Lisandunud on kaks parkimiskoh-
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JÕGEVA LAAT
13. detsembril 2019
kell 09.00–15.00
Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses
Müügil toidu- ja
tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja
vanavara.
Info tel. 5805 1915.
Tule kogu perega!

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu
istungist
Jõgeva vallavolikogu 28. istung toimus 31. oktoobril Piiri tn 4 saalis.
Istungil osales 23 volikogu liiget. Puudusid Tiit Lääne, Aivar Kokk,
Hardi Perk, Ahto Vili.
Päevakorras oli:
1. Piiride muutmise kohta Torma piirkonna elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine.
2. Kaugküttepiirkonna piiride muutmine.
3. Laskepaiga rajamisest keeldumine.
4. Jõgeva valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine.
5. Nõusoleku andmine vallavara müügiks.
6. Jõgeva valla eelarvestrateegia 2019-2023.
7. 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

Ülevaade Jõgeva
vallavalitsuse istungitest
4. novembri istungil
1. Kinnitati Jõgeva vallale kuuluva Katlamaja kinnistu võõrandamine enampakkumise tulemusel.
2. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
3. Otsustati korraldada 1.–23. detsembrini Jõgeva vallas jõulukaunistuste konkurss.
4. Anti kasutusluba Sadukülas asuvale puurkaevule, sademevee
kanalisatsioonitorustikule lõigul Viruvere küla Kase kinnistult Kurista küla Teeristi kinnistuni, Suur 89a autoteeninduse hoonele ning
Võikvere külas asuvale abihoonele.
5. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kurista, Patjala ja Pööra
külla, Luua mõisahoone ümberehitamiseks, üksikelamu püstitamiseks Eerikvere külla ja abihoone püstitamiseks Lilastvere külla.
6. Kehtestati Jõgeva kultuurikeskuse tasuliste teenuste hind ning
Jõgeva põhikooli ruumide kasutamise tasu.
7. Otsustati eraldada MTÜ-le Torma Kultuur projektitoetus Torma
naisrühma 20. sünnipäeva korraldamiseks.
8. Kooskõlastati Torma ja Vaiatu rahvamaja töötajate koosseis.
Torma ja Vaiatu rahvamajast kaotatakse ära 0,5 perenaise ametikohad ning Torma rahvamajja luuakse 1. jaanuarist 2020 kultuurijuhi
abi 1,0 ametikoht.
JVT

Inglipuul ootab täitmist 18
Jõgeva kandi lapse jõulusoov
Taaskord on lähenemas aeg, mil
laste südamed põksuvad üha
tugevamini saabuvate pühade
ja jõuluvana kingikoti ootuses.
Kuid meie hulgas on ka neid
lapsi, kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink võib unistuseks jäädagi. Just nende laste
silmadesse rõõmu toomiseks on
Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kogunud üle Eesti kokku 1905 lapse kingisoovid, mille
täitmisel saab kaasa lüüa igaüks
– neist 19 meie kodukohas.
Jõgeva vallavalitsuse lastekaitse töötajate abil kogusime
kokku nende laste soovid, kelle peredele oleks väga suureks
abiks, kui jõulurõõmu aitavad
tuua hoolivad Jõgeva kandi inimesed. Selleks on Jõgeva Maximasse 11. novembrist kuni 8.
detsembrini püstitatud Inglipuu
siinsete laste jõuluunistustega.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas
lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Inglipuu patrooni Gerli
Padari sõnul on mitmed jõulusoovid sageli hästi praktilised,
näiteks
joonistamiskomplekt,
sportimistarbed või hooajalised
riided. „Ka Jõgeva kingilootuste
hulgas oli palju talveriideid, aga
ka lauamänge,“ kirjeldas Padar.
Tänavuse, järjekorras juba
11. Inglipuu heategevusliku
kampaania teeb eriliseks veel
see, et kõrvuti kohalike omava-

litsuste abiga välja selgitatud
kingisoovidega on partneriks
ka Eesti Lasterikaste Perede Liit.
Seeläbi lisandub kingisaajate
hulka kokku 500 suurest perest
pärit last, kes kõik samuti omale
ingli saavad.
„Meie eesmärk on, et juba
jõuludeks on Eestis heade inimeste abil kokku pea 2000 last,
kelle rõõmsad silmad ja nobedad
näpud õhinaga Inglite tehtud
kingitusi avada saavad,“ lausus
Gerli Padar.
Kõiki südamlikke Eesti inimesi head tegema kutsuva Gerli
sõnul saavad nii siinsed inimesed kui kõik eestimaalased leida
vastavalt oma südamele ja rahakotile sobiva kingisoovi, millega
muuta ühe lapse jõulud õnnelikumaks ja säravamaks.
Kingikampaanias
osalemiseks tuleb valida kaupluses asuvalt Inglipuult lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse võib pakkimata kujul jätta poe infoletti
või kassasse. Samuti võib Inglipuul olevaid kinke osta ka mujalt. Ja lisaks võib soovitud kingi
ka ise valmistada ning tuua selle
Maxima poodi, kust kingisoov
võetud.
Kõikide Inglipuude asukohad
leiab veebilehelt www.maxima.
ee/inglipuu.
JVT
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KUREMAA KANDIS
Kuremaalased saavad ujuda nii suvel kui ka talvel

Kuremaa alevik asub Kuremaa järve põhjakaldal. Asulat on ajalooallikates esmakordselt
mainitud 1582. aastal. Kuremaa ajaloolise
näo on suuresti kujundanud enne Liivi
sõda rajatud mõis, mille viimasteks võõrandamiseelseteks omanikeks olid von
Oettingenid. Mõisa hilisklassitsistlikus
stiilis peahoone ehitati Emil
Julius Straussi kavandi järgi
19. sajandi keskpaiku.
Kuremaa aleviku
praeguse näo kujunemisel mängis suurt rolli
asjaolu, et Kuremaal tegutses
aastatel 1921–2004 põllumajanduslik õppeasutus. 21 aastat juhtis seda
nüüdseks meie hulgast lahkunud Endel
Sööt. Just sel ajal kerkisid Kuremaale sovhoostehnikumi ühiselamud, töötajate elamud, spordihoone, ujula jms. Praegu kuuluvad spordihoone, ujula ja ühiselamust ümber kujundatud külalistemaja vallale
ning on koondatud üheks asutuseks.
Kuremaal tegutsevad ka lasteaed-algkool ja raamatukogu. Suvel meelitab
rahvast Kuremaale supelrand. Suve
teisel poolel peetakse Kuremaal klubi
Jõgeva MC eestvedamisel rahvusvahelist motomatkajate kokkutulekut Jõgevatreff. Kolmel
aastal on seal peetud ka küüslaugufestivali.

Käesoleva aasta 1. juuli seisuga
elab Kuremaa kandis 519 inimest. Kuremaa alevikus 290,
Kivijärvel 61, Teilmal 53, Kaudes
52, Soomeveres 22, Lemuveres
26 ja Mooritsal 15 elanikku.

TEKSTID JA FOTOD:
RIINA MÄGI JA MARGE TASUR

Alg- ja alushariduse
saab kodu lähedalt

Kuremaa aleviku ja ümberkaudsete
külade lastel on võimalik saada alus- ja
algharidust väikeses kodulähedases Kuremaa lasteaed-algkoolis. Lasteaias on
praegu 20 last, koolis 19 õpilast. Nende
harimise ja heaolu eest kannab hoolt
16 inimest. Koolis käib õppetöö kahes
liitklassis: koos õpivad esimene ja teine
ning kolmas ja neljas klass. „Lapsevanemad pole selle üle kurtnud. Ning meil
on kogenud õpetajad, kes sellises situatsioonis hästi hakkama saavad. Ka vajalikud tugiteenused on meie lastele tagatud,“ ütles Kuremaa lasteaed-algkooli
direktor Külli Suvi (pildil paremal).
Ta peab väga oluliseks laste ja töötajate heaolu. „Kooli ja lasteaia vaimne
keskkond peab andma suurepärased õppimisvõimalused, ent laste arengut peab
toetama ka suur huviringide valik ja hariv füüsiline keskkond. Puhkamisvõimalusedki on olulised,“ sõnas direktor.
Kuremaa lasteaed-algkool on küll
väike, aga huvitegevuste valik on lai.
Inglise keele, arvutitarkuste ja robootikaga on võimalik ringitöö raames
tutvust teha juba esimeses klassis. Tegutsevad ka muusika- ja rahvatantsuring. Kuna ujula on koolist kiviviske
kaugusel, veedavad Kuremaa koolilapsed iga nädal ühe kehalise kasvatuse
tunni ujulas. Kes otsustab ujumisringi
minna, saab nädalas koguni kaks tundi
vees veeta. Kooli juures käivad ka üsna
haruldase ala – lastejooga – trennid. Nii
et liikumisharjumuse peaksid lapsed
Kuremaa koolist küll kaasa saama. Ujumas käivad Kuremaa lasteaialapsedki.
Osa neist löövad kaasa ka robootika- ja
inglise keele ringis.
Peale Kuremaa aleviku laste õpib
algkoolis ümberkaudsete külade lapsi.
See tähendab, et kella 14.40-ks peavad
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olema ringitunnid lõppenud, sest siis
viib buss kaugemalt tulnud lapsed koju.
Koolis tegutseb ka pikapäevarühm.
„Meist hoolis n-ö vana Jõgeva vald
ja hoolib ka uus. Loodan, et meie maja
fassaad ja mõned keldriruumid lähiajal
korda saavad,“ ütles Külli Suvi. „Head
suhted on meil ka lapsevanematega,
kes vähemalt korra aastas talgutööd
tegemas käivad, ning naabruses asuva
lossiga, kus igal aastal paar meie üritust
toimub.“
Enamik Kuremaa lasteaed-algkooli lasteaiaosas käinuid alustab samas
majas ka kooliteed. Kui neli klassi läbi,
minnakse tavaliselt Jõgeva põhikooli.
Kuremaa lasteaed-algkooliga ühes
majas tegutseb ka kohalik raamatukogu. Tegemist on väga heade naabritega.
Lapsed ja õpetajad on raamatukogus
alati väga teretulnud, kui aga raamatukogu mõne lastekirjaniku külla kutsub,
saab kohtumise läbi viia kooli saalis:
seal on rohkem ruumi, kui raamatukogus.
Kuremaa raamatukogul on 220 lugejat. Külli Suvi elab küll Jõgeva alevikus, aga raamatuid laenutab Kuremaa
raamatukogust. Raamatukogu direktor
Marika Aavasalu (pildil vasakul) oskab
alati midagi head soovitada. „Tänapäeval polegi nii, et raamatukogus käivad
ainult kohalikud inimesed. Võib tulla ka
kaugema kandi inimene, kui on e-kataloogi uurides teada saanud, et siin on
teda huvitav raamat kohe saadaval,“
ütles Marika Aavasalu. Nii tema kui ka
Külli Suvi on seda meelt, et raamatukogu peab suuremates külades-alevikes kindlasti olema ning seda ei tohiks
taandada mingisuguseks polüfunktsionaalseks laenutuspunktiks, nagu see
mõnel pool teoksil on.

Kuremaa tallis on mõnus nii
hobustel kui ratsanikel
Kuremaa lossi taga asuvas ajaloolises
18. sajandist pärit tallis majandab 2014.
aastast MTÜ Kuremaa Tall. Nende hoole all on viis hobust ning iganädalaselt
käib ratsatreenis 25 last, noorim neist
kolmeaastane.
MTÜ üks eestvedaja ja ratsatreener Carmen Roomet (pildil) rääkis, et
trennis käib lisaks kohalikele lapsi ka
Tormast, Palamuselt, Luualt ja Avinurmest. Üks hobuhuviline käib korra nädalas ratsutamas isegi Tallinnast. Noor
ratsanik on ühendanud vanaema külastamise oma lemmikhobiga. Carmeni
juhendamise ja hoole all saab iga laps
individuaalselt hobusega tutvuda ning
tunda ratsutamisest rõõmu. Treeneri
kinnitusel pole peamine mitte sportlik
siht, vaid et lastel oleks hobustest ja ratsutamisest näod naerul ning vanemad
rahulolevad. Carmen kasvatab ja õpetab
oma hobused ise laste jaoks välja. Talli
on valitud Eesti tõugu hobused, kes on
oma loomult ka rahulikumad.
Reklaami pole Kuremaa tall endale
teinud, info on liikunud suusõnaliselt
või kodulehe kaudu. „Ma ei ole meelega reklaami teinud. Olen üksi õpetamas
ning ei saa kõiki tahtjaid vastu võtta,“
selgitas Carmen Roomet. Lisaks ratsutamisele pakub tall võimalust oma hobuse majutamiseks.
Tallid on eelmiselt Jõgeva vallalt
kümneks aastaks rendile võetud. Oma

pere ja talgukorras kogukonna liikmete abiga on saanud rohtu ja võssa
kasvanud, lagunevast tallihoonest ning
ümbrusest asjalik ja toimiv hobukeskus.
Hobustel on avarad karjamaad, talveks
jalutuskoplid, liivapinnasega ratsaväljak ning väike sisemaneež. Kõik aiad ja
platsid on oma jõududega korrastatud
ja ehitatud. Lisaks on paigaldatud kanalisatsioon ning ehitatud tualettruum.
Korda on saanud talli laepealsed ning
peagi ootab ees osaline katusevahetus.
Talli pidamine sai Carmeni perel
alguse isiklikust vajadusest. Abikaasa
töökoht tõi elu pealinnast Kuremaale.
Alguses käis Carmen küll Tartus tööl,
ent veebruaris saab aasta sellest, kui
naine eelmisest tööst loobus ning asus
tallis täiskoormusega tegutsema. Abikaasa Andri käib endiselt tööl, kuid
muul ajal on tema ning kolm last talle
abiks. Kuremaale tulles oli aastaid ratsutamisega tegelenud Carmenil vaja
enda võistlushobusele tallis rendikoht
leida. Kuna seda teenust ei pakutud, oli
vaja oma koht leida. Nii panidki hakkajad noored tallile silma peale ning läksid valda uurima, kas ja mis tingimustel
saaksid nad seda kasutada. Roometitel
on hea meel, et vald on lasknud neil talli
ja ümbrusega toimetada. Nad loodavad,
et tulevikus on võimalus rendilepingut
pikendada ning ehk kunagi on võimalus
kinnistu ka ära osta.

Loss on oluline turismiobjekt, aga ka kogukonna kooskäimiskoht
Jõgeva valla minevikupärandi üks
kaunimaid ja olulisemaid osi on
1844. aastal valminud Kuremaa
mõisa peahoone, mida rahvas tavatseb lossiks kutsuda. Aastatel
1921–2004 tegutsesid seal mitmesugused põllumajandusharidust andvad koolid, viimati Kuremaa põllumajandustehnikum.
Kui see Luua metsanduskooliga
liideti ehk sisuliselt suleti, lõi Jõgeva vald sihtasutuse Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus, mille
ülesannete hulka kuulub ka lossi
haldamine. Sihtasutuse juhatuse
liige Tiina Tegelmann tõdes, et
tema tööl on kaks poolt: mõisas
sündmuste korraldamine ja mõisa arendamine. Ka lossile endale
võib läheneda kahest vaatevinklist: ühest küljest on see oluline
turismiobjekt, teisest küljest ko-

haliku kogukonna jaoks oluline
kooskäimiskoht.
„Oleme püüdnud mõisas korraldada just selliseid kultuurisündmusi, mis sobituvad mõisa
konteksti,“ sõnas Tiina Tegelmann. „Kui algul tekitasid näiteks
klassikalise muusika kontserdid
kohalikes võib-olla väikest võõristust, siis nüüd see enam nii pole.“
Mõisakontsertidel käiakse ka
kaugemalt. Kohalikest on aga lossi sagedamini asja neil, kes löövad
kaasa kohaliku kultuuriseltsi Jensel kollektiivides, võimlemisringis
või käsitöömeistrite töötoas. Käsitöönaiste heal tasemel looming
on lossis pidevalt müügil. Mõisa
peahoones on end sisse seadnud
ka üks tore rentnik: fotograaf Liina Laurikainen-Päri, kelle stuudios valmivad originaalsed kunst-

fotod.
Loss on suurepärane paik ka
seminaride ja konverentside, samuti perekondlike sündmuste
– pulmade ja juubelite – pidamiseks. Kuremaad tuntakse hästi ka
kaberingkondades. Juba kahel
aastal on seal Jõgeva kabeklubi
eestvedamisel rahvusvahelist kabeturniiri peetud. Tänavu oli see
üksiti kabe maailmakarika etapp,
tuleva aasta septembris selgitatakse aga Kuremaa lossis välja Euroopa meistrid 64 ruudu kabes.
Lossi arendamisel tegutsevad
käsikäes turismi- ja arenduskeskus ning vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakond. Lähitulevikus on lootust lossile uus katus
peale saada. Selleks on võimalik
kasutada EAS-i kaudu Maakondade arengustrateegiate elluvii-

mise toetusmeetmest saadavat
euroraha. 122 112 euro suurusele
toetusele lisab vald omaosaluse.
Projekteerimis- ja ehitushange,
mis hõlmab peale lossi katuse
uuendamise ka välisseinte kindlustamist ja karniisi taastamist,
on juba välja kuulutatud.
„Minu suur unistus on, et lossi teisel korrusel saaks tulevikus
mõisamajutust pakkuda. Aga
kogu hoone kordategemiseks
oleks vaja miljoneid. Praegu ei tea
veel keegi, kust need tulevad,“ sõnas Tiina Tegelmann. Tema sõnul
on Kuremaa külaselts ja terve kohalik kogukond Kuremaa lossile
heaks koostööpartneriks. See näitab, et lossi käekäik läheb Kuremaa inimestele korda. Ent loss on
ka kogu valla üks sümbolhooneid.

Külaseltsil on Kuremaa kontrolli all
Kuremaa kandi kõige vanem ja
teenekam mittetulundusühing on
kahtlemata 1993. aastal loodud
kultuuriselts Jensel, mille käivitajaks ja kauaaegseks käilakujuks
on olnud legendaarne Vello Pütsep. Kümme aastat tagasi tekkis
Kuremaale aga veel üks tegus selts
– Kuremaa külaselts. Selle loomisel oli toona ärgitajaks Aimar Pihlak, praegu on seltsi eestvedajaks
Raul Soodla (pildil). „Meil on Kuremaa kontrolli all,“ ütles ta, seltsi positsiooni lühidalt ja tabavalt
iseloomustades. „Ühest küljest
soovime me ise Kuremaa jaoks
olulistes asjades kaasa rääkida,
teisest küljest võtab ka vallavalitsus meid kui partnerit, kellega
saab läbi rääkida. Näiteks siis, kui
Kuremaa aleviku liiklusskeemi
muudeti ja inimesed enam autoga
maja juurde ei pääsenud, pakkusime välja omapoolse lahenduse
ning asi saigi joonde.“
Oma kümnenda sünnipäeva
puhul korraldas selts konverentsi
„10 Kuremaad“. Pealkirja valikul
lähtuti ideest, et umbes 300 elanikuga Kuremaast on selle elanikel
vähemalt kümme eri visiooni, aga
vaja oleks ühte ühist. Konverentsi
esinejate hulgas oli ka Kuremaalt
pärit Karoliina Väljaots, kes andis
ülevaate enda poolt läbi viidavast

Kuremaa rahuloluküsitlusest, mis
on osa tema lõputööst Tallinna
ülikoolis. Kui küsitlus läbi ja vastused analüüsitud saavad, selgub,
millises suunas Kuremaad kohalike ja Kuremaaga seotud inimeste
arvates edasi arendama peaks.
Lisaks sünnipäevakonverentsile on külaselts paaril korral kokku
kutsunud piirkonna ettevõtjate
ja mittetulundusühingute ümarlaua, mida on hakatud naljatamisi
keskkomiteeks kutsuma. „Seal on
kõik suured isiksused, aga õnneks
on kõigil ühine eesmärk – Kuremaa elu paremaks muuta,“ ütles

Raul Soodla.
Külaselts on tuntust kogunud
ka spordisündmuste korraldamisega. Teist aastat toimib tervisespordisari „Kaks teist korda ümber
Kuremaa järve“. Selle etappidel
tehakse eri liikumisvahenditega
järvele maad või vett mööda ring
peale. On sõidetud näiteks kanuuga, rattaga, suuskadega. „Kunagi tahaksime järvele ka uisuringi peale teha,“ märkis Soodla.
Kui ümber järve käivad matkamas enamasti kohalikud, siis
suurematel Kuremaa spordisündmustel, kus samuti mängus Raul

Soodla käsi, on osalejaid kogu
Eestist ja kaugemaltki. Tuleva
aasta juunis saab näiteks teoks
järjekordne Kalevipoja rattamaraton, 22. augustil aga täispikk
Triatlon Estonia, kuhu on oodata
umbes tuhandet triatleeti kogu
maailmast.
Spordisündmuste
korraldamisel teeb külaselts head
koostööd Kuremaa lossiga.
Küüslaugufestivali direktorina
on Raul Soodla sõlminud juba
eelkokkulepped
tuleva-aastase
festivali esinejatega. Järgmise
aasta eripäraks on see, et küüslaugufestival saab teoks taasiseseisvumispäeval ja sellega seoses
tuuakse sinimustvalge rohkem
pilti.
Kuremaa külaseltsis kehtib
põhimõte: kui ise ei tee, siis ära
vingu, kui teised teevad. Raul
Soodla teeb ise ja oskab ka teisi
innustada. Vaatamata sellele, et
poole ajast viibib ta Tallinnas, on
ta hingega kogu aeg Kuremaal.
„Kuremaa on lihtsalt nii suurepärane koht. Kunagisel sovhoostehnikumi direktoril Endel Söödil
oli omal ajal Kuremaa planeeringut paika pannes selge visioon ja
tänu sellele siinne keskkond nii
sõbralik ongi,“ tõdes Raul Soodla.

Kuremaalased on privilegeeritud
seltskond: neil on kodualevikust
lahkumata võimalik veemõnusid
nautida nii suvel kui ka talvel.
Suvel järves, talvel ujulas. Ujula
pärast sõidavad aga Kuremaale
ka paljud kaugemal elavad inimesed.
Kuremaa ujula valmis 1986.
aastal ja tollal kuulus see Kuremaa sovhoostehnikumile. Ujula
ajaloos on olnud ka aegu, mil oli
vaja kõva kihutustööd teha, et
inimesed ikka ujuma tuleksid.
Praegu seistakse silmitsi pigem
vastupidise probleemiga: kui nädala sees on ka lahedamaid aegu,
siis laupäeviti-pühapäeviti kipub
rahvast olema nii palju, et rohkem
ei suudaks ujula vastu võttagi:
inimesed on õppinud oma tervise
eest hoolitsema ja neil on ka raha,
mida selleks välja käia.
Kuremaa ujula juhataja Raivo
Tralla sõnul käib ujulas mitu eri
kategooriat inimesi: üksikisikud
ja pered, kohustuslikku ujumise
algõpet saavad algklassilapsed,
Jõgeva valla spordikooli ujumise
treeningurühmade õpilased ja vesiaeroobikat harrastavad täiskasvanud. Kaks ja pool aastat tagasi
sai ujula atraktiivsust veel juurde:
seal valmis minispaa.
Valla hallatav asutus Kuremaa
ujula kätkeb endas tegelikult
palju rohkemat, kui nimi viitab:
peale ujula veel spordihoonet,
külalistemaja ja kohvikut. See
hästi funktsioneeriv kooslus on
suurel määral koduks 212 õpilasega Jõgeva valla spordikoolile,
ent seal käivad ka paljud Eesti
ja Venemaa korvpalliklubid oma
treeninglaagreid läbi viimas. Venemaa noorkorvpallurid tulevad

enamasti Peterburist: sealsete
korvpalliringkondadega on ujula
juhatajal välja kujunenud head
sidemed.
„Eesti tippklubid ja Peterburi
klubid tulevad siia hea meelega,
sest asukoht on soodne ja tingimused head: pallimängu- ja jõusaal ning toitlustus- ja majutuskoht on käe-jala juures ning ujula
olemasolu lisab veel plusspunkte.
Samas poleks minu sidemetest ja
üliheadest tingimustest abi, kui
meie personal tipptasemel teenindust ei suudaks pakkuda. Aga
nad teavad õnneks ülihästi, mida
sellised seltskonnad vajavad. Nii
et siia tulles võivad treenerid sada
protsenti kindlad olla, et kõik toimib ja mingeid tõrkeid ei teki,“

sõnas Raivo Tralla ja lisas, et Kuremaal on peetud maha ka õige
mitu Euroopa korvpalli noorteliiga turniiri.
Raivo Tralla on juhtinud ujulat kuusteist aastat ning kogu
aeg järginud põhimõtet, et ujula
peab iga päev, ka riigipühadel,
lahti olema: just vabadel päevadel tahetaksegi ju rohkem ujulas
olla. Palju on räägitud ka sellest,
et ujula võiks kevadel oma hooaja
hiljem lõpetada ja sügisel seda varem alustada. Siis ei jääks järves
ja ujulas ujumise vahele nii pikka pausi. Raivo Tralla arvates on
hooaeg praegu siiski optimaalse
pikkusega. Suvise pausi ajal on
näiteks vaja ära teha hädapärased
sanitaarremondid ning lasta töö-
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tajatel oma korralised puhkused
välja võtta. Ning pealegi hoolivad
siinse kandi inimesed oma tervise
kõrval ka koduümbrusest. „Kui
kevadel ilm selline on, et vähegi
kannatab reha pihku võtta, siis
rahvas enam ujuma ei tule,“ kinnitas Raivo Tralla oma pikaajalise
kogemuse põhjal.
Kuremaa külalistemajas on
praegu käimas A-korpuse ühe
osa renoveerimine. Kui see valmis
saab, ei pea selle korpuse majutustingimusi häbenema ka nõudlikuma kliendi ees. Tulevikus
oleks vaja renoveerida ka B-korpus, samuti ujula fuajee ja kohvik.

Kuremaalt Hiinasse ja Inglismaale
Tootmisettevõtteid pole Kuremaa kandis just palju. Üks neist,
osaühingu Westwood Group
saeveski, tekkis Kuremaa alevikku tänu õnnelikule juhusele: metallifirma, kes seal mõnda aega
tegutsenud oli, pani neli aastat
tagasi oma tootmishoone müüki
ja Westwood Group otsustas selle ära osta. „Siin oli olemas pind,
kus sai kohe tootma hakata. Oli ka
piisavalt elektrivõimsust ja maad,
kuhu laieneda,“ ütles Kuremaa
saeveski juhataja Kalle Tinnuri
(pildil).
Kuremaa saeveskis toodetakse
eestimaisest puidust saematerjali
ukse-, akna- ja mööblitööstustele.
Tammest, saarest ja kasest tehakse servatud ja servamata saematerjali, mööblikomponente ja
höövelmaterjali, tisleripuidu tooteid tehakse lisaks neile liikidele
ka männist. Materjali ostetakse
nii Riigimetsa Majandamise Keskuselt kui ka erametsaomanikelt.
Valmistoodang läheb põhiliselt
Inglismaale ja Hiinasse. Mõlema
riigiga kauplemisel on praegu
paraku probleeme: inglastel on
käimas Brexit, hiinlastel kaubandussõda USA-ga. Vähesel määral
müüb Kuremaa firma oma saematerjali ka Eesti tislerifirmadele.
Kalle Tinnuri sõnul otsis
Westwood Group algselt võimalust soetada endale puidukuivati. Firma ostis tollal Venemaalt
saematerjali ja müüs seda Hiinasse. Kuivatamata puitu nii kaugele
saata ei saa, sest umbes kaks kuud
kestval merereisil läheb märg
materjal konteineris hukka. Kuivatamisteenust sisse osta oli aga
keeruline, sest kuivatiomanikel

nappis vaba võimsust. Kui kuivatit, mida ära osta, ei leitud, tekkis
idee saeveski käivitada. Kuremaal
oli see võimalik. Ent kui saeveski
juba töötas, rajati ka kuivati ja sellele soojust andev katlamaja. Katelt köetakse saeveski tootmisjääkidega – saepuru ja puiduhakkega. Nii kuivatis kui ka katlamajas
toimuvaid protsesse saab arvuti
või nutitelefoni vahendusel distantsilt juhtida
Kuivatis on viis kambrit, igas
kuivamas ise puiduliik ja igas toimimas eri soojusrežiim. Odavam
puit, mille puhul on vaja saavu-

tada 16–18-protsendiline niiskusesisaldus, saab kuivaks nädalaga, 50 millimeetrise paksusega
tammelaudu (neisse võib niiskust
jääda vaid 8 protsenti) tuleb aga
kuivatada umbes sada päeva.
Kuremaa saeveski aastakäive
on miljoni euro ringis ja tööd antakse viieteistkümnele inimesele.
Nende hulgas on siiski vaid mõned kohalikud, ülejäänud käivad
kaugemalt – Laiuselt, Jõgevalt ja
mujalt. Poole kohaga ametis olev
tootmisjuht sõidab kohale koguni
Tartust. Kui saeveski arvatakse
tavaliselt olevat vaid meeste pä-

rusmaa, siis Kuremaa saeveskis
töötab ka kuus-seitse naist. Nad
tõstavad materjali ühest kohast
teise ja pakivad valmistoodangut
ning saavad oma ülesannetega
suurepäraselt hakkama.
Westwood Group on rahvusvahelise haardega firma mitte ainult
selles mõttes, et toodangut Inglismaale ja Hiinasse müüakse, vaid
ka selles mõttes, et firma üks osakond tegutseb väljaspool Eestit –
Portugalis, Saksamaal ja Tšehhis.
Portugalis töötatakse üles 2017.
aasta metsapõlengutes kannatada
saanud metsi, Saksamaal ja Tšehhis üraskikahjustustega metsi.
Kuremaal on Westwood Groupil plaanis oma tootmist laiendada. Uue tootmishoone vundament, mis mõni aeg tagasi valatud
sai, seisab praegu siiski konserveerituna. Ehitamine seiskus, sest
ehitushinnad tõusid ja puiduturulgi pole kõige paremad ajad.
Samas pole ehitamisega ka kiiret,
sest praegu saadakse hakkama ka
olemasoleval pinnal. Kui uus hoone ükskord valmib, siis kolitakse
saagimisliin sinna, praegusesse
hoonesse jäävad pakkimine ja ladustamine.
„Ettevõtte profiil jääb samaks,
ent võimsus suureneb,“ ütles Kalle Tinnuri.
Pärnust pärit ja Luual metsandushariduse omandanud Tinnuri
on nüüdseks Kuremaale elama
asunud ja kuulub ka kohaliku külaseltsi juhatusse.
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Naistetantsude kategoorias tunnistati peapreemia vääriliseks tantsuks „Ilulull“
Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambli Soveldaja naisrühma esituses. FOTO: MARGE TASUR

Naiste tantsupeoks valmistumine sai avalöögi
naistetantsude konkursiga
9. novembril peeti Jõgeva kultuurikeskuses uute naistetantsude konkurssi,
mille eesmärk oli leida uusi tantse III
Eesti Naiste Tantsupeo „PereLugu“
repertuaari. Suurel tantsupäeval tuli
ettekandmisele pea poolsada tantsu.
Uut loomingut sai konkursile esitada 15. oktoobrini. Selleks tuli saata
tantsuvideo Eesti naiste tantsupeo
toimkonnale. Kokku saabus 88 vi-

deot, millest žürii tegi esmase valiku.
Lõppkonkursil tuli esitusele 46 tantsu,
millest 7 olid tüdrukute, 8 vanaemade,
20 naiste, 10 neidude tantsud ja 1 solistide tants.
Konkursil võisid osaleda tantsud,
mis on loodud eesti rahvamuusikale,
rahvamuusika töötlusele, eesti autorite muusikale ja lähtuvad eesti rahvatantsu põhisammudest ja tantsu

traditsioonidest. Oodatud olid tantsud
naisrühmale, neiduderühmale, memmederühmale, solistile ja tüdrukuterühmale.
Žüriisse kuulusid: Ülle Feršel, Kaja
Kivi, Ülo Luht, Vaike Rajaste, Kärt Vuks.
III Eesti Naiste Tantsupidu „PereLugu“ toimub 13. juunil 2021 Jõgeval.
„PereLugu“ on hea jätk möödunud pidudele, mis kandsid teemasid „Naise

Lugu“ (2011) ja „MeheLugu“ (2016).
Naistetantsupeoks valmistumist
saab jälgida nende Facebooki lehelt
ning veebilehelt: www.naistetantsupidu.ee/PereLugu/
Konkursi toimumist toetasid
ERRS, kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Jõgeva vald ja Jõgeva kultuurikeskus.
JVT

21. november 2019

Luua laste mänguväljaku
rajamise esimene etapp on
jõudnud lõpule
Luua külas valmis laste mänguväljaku esimene etapp. Asi sai
teoks tänu Luua külaseltsi heale
koostööle eri organisatsioonidega ning kogukonna endiste ning
praeguste liikmetega.
Luua külas mänguväljakut
senini polnud ning lapsed olid
seda pikisilmi oodanud. Hoogsa
tõuke mängupaiga rajamiseks
andis Riigikogu liige Aivar Kokk,
kes teatas möödunud aasta lõpus, et riigieelarvest eraldati
Luua külaseltsile selleks 5000
eurot. Külaseltsi aktiivsemad
liikmed Kristiina ja Toomas Raja,
Imbi Ivask, Mart ja Liina Enel,
Annika Sulp ning Marika Murka
istusid talvel koos ja arutasid,
millised atraktsioonid väljakul
võiksid olla, kui palju see kõik
kokku maksma läheb ning mis
summa ulatuses ja kuhu veel
projekte kirjutada, et kogu vajalik raha kokku saada. Sest kui
juba teha, siis teha hästi. Atraktsioonide valikul sai määravaks,
et need oleksid mitmekülgsed,
aga samas poleks neid väga palju. Valikusse jäid mängulinnak,
kiigekomplekt ja kiikpink.
Esimeses etapis paigaldas OÜ
Tiptiptap mängulinnaku. Lisaks
riigieelarvest saadud summale
saime selleks kasutada kohaliku

omaalgatuse programmi vahendeid. Suur toetus tuli veel Toomas Rajalt ja Ruby Grupp OÜlt
(pinnasetööd ja liiv), Luua külaseltsilt ning paljudelt lahketelt
annetajatelt Luua külast ja kaugemaltki.
Täname Luua metsanduskooli abi eest liiva vedamisel
ning Madli Kalmet ja Priit Kalmet, kes mõõtsid ja märgistasid
väga täpselt mänguväljaku ala.
Suured tänud eelpool mainitud aktiivsematele külaelanikele, kes tegelesid projektide
kirjutamise,
kooskõlastuste,
aluspinna järeltööde ja muuga. Täname meeldiva koostöö
eest ka Jõgeva valla ametnikke.
Kevadel 2020 loodame mänguväljaku lõplikult valmis saada,
aga selleks ootame positiivseid
vastuseid esitatud projektidele. Samuti on kõigil huvilistel
võimalik teha annetusi projekti
kiireks jätkuks arveldusarvele
EE372200221051590872 (Mittetulundusühing Luua Külaselts).
Kes pole veel jõudnud, tulge
mängima, ja kes juba on jõudnud, tulge veel!
LUUA KÜLASELTS

Uute naistetantsude konkursi tulemused
TÜDRUKUTE TANTSUD
Peapreemia: Keksutants
Muusika: ansambel Knihv „Oih, polka”
Autor: Madli Teller
Esitaja: Jõgeva Muusikaooli tantsurühm Slide
Eripreemia: See suvi alati jääb
Muusika: A. Oit „On meie keskel suvi”
Tantsu autor: Piret Kunts
Esitajad: Ääsmäe kooli tüdrukud
NEIDUDETANTSUD
Peapreemia: Õunaaias
Muusika: Trad.Attack „Unes”
Autor: Leaanika Parra

Esitaja: Tallinna ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja neiud
Eripreemia: Paesel pinnal
Muusika: A. ja A. Rehi „Paesel pinnal”
Autor: Mareeta Ojasaar
Esitaja: Viljandi Kultuuriakadeemia neiud
VANAEMADE TANTSUD
Peapreemia: Ämma reilender
Muusika: H. Mähar „Ämma reilender”
Autor: Anne Keerd
Esitaja: Orissaare Kultuurimaja tantsurühm
Jaaniroos

Eripreemia: Teeme tantsu!
Muusika: ansambel Virre
Autor: Tiiu Aasa
Esitaja: Kuusalu vanaemaderühm Tiiu
NAISTETANTSUD
Peapreemia: Ilulull
Muusika: ansambel Rüüt
Autor: Elo Unt
Esitaja: Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja naisrühm
Eripreemia: Võitegu
Muusika: Trad.Attack! “Kooreke”
Autor: David Truusa

Esitaja: Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja naisrühm
Kaks eripreemiat
Eripreemia solistidele: Rahapada
Muusika: M. Kalkun, T. Bartosik, Pastacas “Rahapada”
Autor: Tiiu Üksik
Esitajad: Tiiu Üksik, Helerin Rauna, Laura
Tibar
Eripreemia kõige viljakamale tantsuloojale
Elo Unt – konkursil 4 tantsu, millest üks pälvis peapreemia

Luua laste mänguväljak. FOTO: ERAKOGU

Tänavusel „Tähetunnil“ loetakse Ave Alavainu luulet
Homme algavad Jõgeval XXVII Betti Alverile pühendatud luulepäevad
„Tähetund“. Esinema on tulemas 27
kooliteatritruppi kogu Eestist. Õpilasi
ja juhendajaid saabub Jõgevale kolmesaja ringis. Autor, kelle tekste kahe
päeva jooksul Jõgeva kultuurikeskuse
laval tõlgendatakse, on Hiiumaal elav
poetess Ave Alavainu.
„Otsustasime seekord oma luulepäevadega just Avele kummarduse
teha: ta on ka ise pikka aega kooliteatri juhendaja olnud ning oma trupiga korduvalt „Tähetunnil“ osalenud.
Tõsi, mitte viimasel ajal. Ave on kunagi kuulunud ka „Tähetunni“ žüriisse
ehk Akadeemiasse,“ ütles Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne
Saage-Vahur.
Ta meenutas, et Ave värvikas karakter lisas „Tähetunnile“ ikka vürtsi.
Tema punastest lehvivatest juustest ja
erksatoonilistest rõivastest oli võimatu mööda vaadata ning tema häält oli
kogu majas kuulda. Kohale saabudes
oli tema esimene küsimus: „Kus on
minu vood?“ Just vood, mitte voodi,
kuigi küsimus puudutas magamisaset.
Ave vajas nimelt mugavamat küljealust kui võimlemismatt või täispu-

Mullusel „Tähetunnil“ astus kooliteatri Liblikapüüdja
gümnaasiumitrupp üles lavastusega „Kuuldes lindude
laulu“ ning tuli laureaadiks. FOTO RIINA MÄGI
hutav madrats. „Ave on sõnakas ja
suurepärase huumorimeelega. Ehkki
ta praegu halvenenud tervise tõttu
kodunt välja ei pääse, võin telefonijuttude põhjal öelda, et Ave on ikka
seesama Ave, ainult huumor on pisut
mustemaks läinud,“ märkis Lianne
Saage-Vahur.
Ehkki Ave Alavainu ise Jõgevale tulla ei saa, saab ta tänu tänapäevasele infotehnoloogiale siiski näha, mida kooliteatritrupid tema luulega laval teevad:
Rakvere videomees Jaanus Lepp teeb

luulepäevadest ülekande, mida saavad
interneti vahendusel jälgida nii Ave
kui ka kõik teised huvilised. Linki, mis
ülekandekanali avab, tasub otsida MTÜ
Tähetund kodulehelt.
Luulepäevade ajakava on päris tihe:
reedel vaadatakse ära 16 ja laupäeval
11 luuleetendust. Mõlema päeva programmi lõpetab Liblikapüüdja: reedel
astub gümnaasiumiastme trupp üles
lavastusega „Legend“ ja laupäeval 7.–9.
klassi trupp lavastusega „Sõda ja rahu“.
Reede õhtusse mahuvad veel mõttehetk

Betti Alveri pargis ja piduõhtu ansambliga MandoTrio, laupäeval saab kuulata
Silver Jusilo kontserti. Mõlemal päeval
pärast etendusi annab Akadeemia juhendajatele tagasisidet. Jõgeva kultuurikeskuses saab aga lisaks lavastustele
vaadata luulepäevadele pühendatud
fotonäitust „Kareva ja Kaplinskiga luulelaineil“, autoriteks Riina Mägi ja Anatoli Makarevitš. Luulepäevi „Tähetund“
korraldavad Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja ja MTÜ Tähetund koostöös
Jõgeva põhikooliga.
JVT
XXVII LUULEPÄEVAD„TÄHETUND“ JÕGEVAL
22. novembril
11.00 luulepäevade avamine
kultuurikeskuses
11.30–19.15 luuleetendused
		kultuurikeskuses
19.30 mõttehetk Betti Alveri pargis
21.00 piduõhtu koolimajas ansambliga
MandoTrio
23. novembril
10.00–14.25 luuleetendused
kultuurikeskuses
16.00 Silver Jusilo kontsert
kultuurikeskuses
17.00 luulepäevade lõpetamine
kultuurikeskuses

Jõgeva vallavalitsuse ja Laiuse Jaan Poska
põhikooli esindajad Poska sünnikodu juures.
FOTO: MARGE TASUR
4. detsembril kell 10.00 toimub Jõgeva vallas Laiuseväljal Jaan Poska sünnikodu juures mälestushetk.
Järgmise aasta veebruaris möödub 100 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest. Eesti-poolset Tartu rahudelegatsiooni juhatas
Laiusel sündinud Jaan Poska. Tema kolleegideks delegatsioonis olid
Ants Piip, Jaan Soots, Julius Seljamaa ja Mait Püümann. Kõiki neid
mehi peetakse meeles 4. detsembril, mil möödub 100 aastat rahuläbirääkimiste algusest.
Rahuläbirääkimiste algust meenutavad Laiuse kodutütred ja
noorkotkad, Laiuse Jaan Poska põhikooli õpilased ja õpetajad ning
Jõgeva vallavalitsuse esindajad. Poska sünnikodu juurde asetatakse
küünlad ja lilled.
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lk 7

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
28.11 kell 14 Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
09.12 kell 17.30 kohtuvad Jõgeva vallajuhid Luua metsanduskooli klubis Kivimäe, Luua, Ehavere, Praaklimaa ja Kaiavere
elanikega.
TEATER, KINO
27.11 kell 19 Polygon teatri ja Vana Baskini teatri koostööprojekt
„Garaaž“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 15/17 €.
28.11 kell 19 kino „Kiirtee põrgusse“ Palamuse laulustuudios
(vanas lasteaias). Pääse 5/4 €
04.12 kell 10 Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus „Hunt
Kriimsilma talvetembud“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 8 €.
MUUSIKA
22.11 kell 20 Palamuse 785 kontsert-lavastus Palamuse rahvamajas
23.11 kell 19 Torma naisrühm 20 kontsert-pidu Torma rahvamajas
25.11 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert Palamuse rahvamajas. Pääse eelmüügist 12/10 €. Info ja piletite eelmüük: 5306 0460.
SPORT
01.12 kell 11 Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis
VARIA
21.11 kell 12 kirjanduspäev Betti Alver ja Heiti Talvik Betti Alveri
muuseumis
24.11 kell 14.30 oodatakse kõiki huvilisi Sadala rahvamaja juurde, et minna ühise perena kadrisanti jooksma. Kell 19 järgneb
rahvamajas tantsu ja tralliga kadripidu. Peotuju loob rahvamuusikaansambel Tuustar.
28.11 kell 18 Vaimastvere raamatukogu 110. Raamatustest räägib ja laulab Hedvig Hanson
10.12 kell 14 poetess ja kirjanik Anneli Lamp kohtub Siimusti
raamatukogus lugejatega
19.12 kell 17 esineb Siimusti raamatukogus kandlemees Sander
Karu
05.12 kell 18.30 öösorri loodusõhtu Betti Alveri muuseumis.
Aasta linnust räägib lugusid Andres Kalamees.
10.12 kell 18 piparkookide valmistamine Kaarepere rahvamajas
SEENIORID
21., 28.11 kell 11.30 Laulusõbrad Jõgeva kultuurikeskuses
22., 29.11 kell 11 eakate käsitööring Jõgeva kultuurikeskuses
25.11 kell 11 eakate infotund Jõgeva kultuurikeskuses
27.11 kell 10 eakate võimlemine Jõgeva kultuurikeskuses
27.11 kell 11 Jõgeva Arukate Akadeemia vestlusring koos töötubadega Jõgeva kultuurikeskuses – „Muudatused ja valikud minu
elus ning nendega toimetulek“ – Margit Alliksaar, Hele Kull, Anneli Peterson – Töötukassa Jõgevamaa osakonna karjäärispetsialistid
29.11 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
20.12 kell 12 eakate klubi Paunvere jõulupidu Palamuse rahvamajas
KOGUDUSED
17., 24.11, 29.12 kell 11 jumalateenistused Jõgeva kirikus Aia
tn 7
30.11 kell 14 EELK Misjonikoori kontsert Jõgeva kiriklas
NÄITUSED
08.11–15.12 Rahvusarhiivi näitus „Pildirindel“ Siimusti raamatukogus. Näitus 11 stendil kujutab II maailmasõja aegseid karikatuure ja nalju mõlemalt poolt rindejoont.
07.11–04.12 Tartu rahvaülikooli näitus „Valikuterohke” Jõgeva
linnaraamatukogus
02.11–30.11 Muinsuskaitseameti näitus, mis tutvustab 2018. ja
2019. aastal Eestis tunnustatud kultuurimälestisi ja objekte Palamuse muuseumis. Pääse 2 €.
03.12–31.12 lasteraamatuillustratsioonide näitus “Risti-rästi läbi
Eestimaa” Palamuse muuseumis. Näituse avamine 4. detsembril
kell 13.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus õnnitlevad novembrikuu juubilare!
Elgi Ots
Lilli Mandre
Galina Vassiljeva
Helve Kruus
Matti Sarapik
Toomas Org
Mare Sälik
Nadežda Põlts

75
75
75
75
75
75
75
75

ADVENDIAEG JÕGEVA VALLAS
JÕGVA LINN

f ❅ ❆

01.12 kell 11 esimese advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses. Kell 12 meeskoori
kontsert.
01.12 kell 17 esimese advendiküünla
süütamine Jõgeva jõulukuusel. Sügiskeskus
Palamuse annab teatepulga üle talvekeskus
Jõgevale.
01.12 kell 18 esimese advendi kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb ansambel
Noorkuu. Sissepääs tasuta!

Albert Paavel
Luule Sang
Anne Põldver
Aili-Laide Piiling
Raivo Viik
Maie Mandre
Heldi Ränkel
Kalev Luik

75
75
75
80
80
80
80
80

f ❅ ❆
01.12 kell 11 esimese advendi küünla süüPALAMUSE

tamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus
08.12 kell 11 teise advendi küünla süütamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus
08.12 kell 13 advendikontsert Palamuse
rahvamajas. Esinevad Nele-Liis Vaiksoo ja
Olav Ehala
14.12 kell 16 Tartu üliõpilassegakoori
kontsert Palamuse kirikus. Dirigeerib Külliki
Joosing

08.12 kell 11 teise advendi jumalateenistus
Jõgeva koguduses

15.12 kell 11 kolmanda advendi küünla
süütamine ja jumalateenistus Palamuse
kirikus. Esineb segakoor „Serviti“

08.12 kell 16 teise advendiküünla süütamine Jõgeva linna jõulukuusel

15.12 kell 14 Palamuse laulustuudio jõulukontsert Palamuse rahvamajas

08.12 kell 16.30 teise advendi heategevuskontsert-etendus loomade varjupaiga toetuseks Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad Jõgevamaa gümnaasiumi, Jõgeva põhikooli ja
Jõgeva muusikakooli kollektiivid, Jõgevahe
Pere tantsurühmad, segarahvatantsurühm
Kaaratsim, Jõgeva kammerkoor ning Jõgeva
meeskoor Mehis. Lavastaja Janek Varblas.
Oma panus 2 €.

20.12 kell 12 eakate klubi Paunvere jõulupidu Palamuse rahvamajas

15.12 kell 11 kolmanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses

* Teele õpitoas: jõulukingi meisterdamine
koolimaja teisel korrusel: Pagari piparkook!
Lõkke ääres valame ka õnnetina! Pääse –
üksikkülastaja 8 € perepilet 22 € (2 täiskasvanut ja kuni 3 alla 18-aastast last). Kõigist
tegevustest osasaamiseks varuge aega
vähemalt 4 tundi

15.12 kell 16 kuulutatakse Jõgeva linna
jõulukuuse juures välja jõulurahu kogu
Eestile. Kell 17 järgneb jõulurahukontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad Evelin
Samuel-Randvere (laul), Johan Randvere
(klaver) ja Marten Altrov (klarnet). Sissepääs
tasuta!
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses. Külas Soome
sõpruskoguduse esindajad. Pärast jumalateenistust jõulupuder.
24.12 kell 14–14.30 jõulumuusika kontsert Jõgeva koguduses, järgneb jõuluõhtu
jumalateenistus
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses

10.–15. ja 17.–22.12 jõulud Paunveres –
päev täis tegevusi Palamuse muuseumis
* Koolimajas jõulupühaeelne koolitund kell
10, 12, 14, 16
* Köstri õunaaidas: jõulukombed vanasti
kodus kell 11, 13, 15, 17

Maaja Kippus
Eevi Kuslap
Juri Tsvetkov
Aadu Soodla
Hilje Puusepp
Maria Mitt
Vladimir Pärn
Aapo Teider

80
80
80
80
80
85
85
85

vamuusikaansambel „Sirgutii“ Mare Lillaku
juhatusel Tartust. Käima pannakse bussiring
ja pärast jumalateenitust toimub toitlustamine pastoraadis.
01.12 kell 15 advendiaja avamine Tormas
kaupluse A ja O juures. Advendiaega õnnistab EELK Torma Maarja koguduse õpetaja
Mehis Pupart, Esinevad kultuurikollektiivid.
08.12 kell 11 teise advendi jumalateenistus
Torma kirikus
15.12 kell 11 kolmanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus
Torma kirikus. Esinevad Torma puhkpilliorkester ja segakoor „Serviti“ Ülle Sakariase
juhatusel
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Torma kirikus. Esinevad Aino Kõivu
lauluõpilased Tartust.

VAIATU

f ❅ ❆

01.12 kell 18 esimene advent Vaiatu rahvamajas. Advendiaega õnnistab EELK Torma
Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart,
kontserdil esineb Linalakk. Kaetud on kohvilaud. Üritus on tasuta.

SADALA

f ❅ ❆

22.12 kell 11 neljanda advendiküünla süütamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus.
Kell 14 esinevad Põltsamaa muusikakooli
muusikud.

01.12 kell 16 advendikontsert Sadala
rahvamajas. Esineb Sakala meeskoori
ansambel Topelt Hellad Kellad. Advenditule
koju viimiseks võta kaasa küünal. Pakutakse
piparkooke, teed ja kohvi.

24.12 kell 17 EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduses jõuluõhtu jumalateenistus. Toimub korjandus.

06.12 kell 10.30 muhe ja sõbralik jõulutaat
Raimond ootab Sadala kõlakojas külla.
Mudilastele avatud päkapikula.

TORMA

f ❅ ❆

01.12 kell 11 advendiaja 1. pühapäeva
jumalateenistus Torma kirikus. Esineb rah-

07.12 kell 12–16 kogupere päev „Jõulud
maal“ Sadala kõlakoja juures. Koos jõulutaat
Raimondiga

Lea Saag
Silvi Upsar
Margarita Porro
Paul Uiboleht
Anni Laansalu
Kalju Anton
Aino Leppik
Helga-Hermine Saidla

KUREMAA

f ❅ ❆

01.12 kell 14 Jõgeva kammerkoori advendikontsert Kuremaa lossis
08.12 kell 15 meesansambli Mehed Mandrilt kontsert Kuremaa lossis
15.12 kell 10–16 jõuluturg Kuremaa lossis.
Kell 12 lossi II korruse saalis koguperefilm
„Eia jõulud Tondikakul“. Pilet 3,5/5 eurot.
Kuremaa Talli poni sõidutab lapsi. Müügiks
kõik eestimaine: käsitöö, toit jpm. Info ja
registreerimine 502 7541.
22.12 kell 15 talve alguse ja Kuremaa
naisansambli juubelikontsert Kuremaa lossis

LAIUSE

f ❅ ❆

01.12 kell 13 esimese advendi kontsert
Laiuse kirikus. Esineb Birgit Sarrap. Kontserdile saab tasuta bussidegagi. Esimene buss:
kell 12.15 Vägeva, 12.20 Kärde, 12.25 Vaimastvere, 12.30 Kurista 12.35 Jõgeva aleviku
pood ja 12.45 Laiuse kirik. Teine buss: kell
11.25 Sadala, 11.35 Torma lasteaed, 11.45
Mõisaküla, 12.00 Jõgeva taksopeatus, 12.10
Siimusti, 12.20 Kassinurme (Olly tehase
juures), 12.30 Palamuse, 12.40 Kuremaa ja
12.45 Laiuse kirik.
02.12 kell 17.30–20 Laiuse õlemuuseum
osaleb annetustalgutel ning kutsub kõiki
muuseumisse käsitööd tegema
05.–07.12 kell 12–16 Laiuse õlemuuseumi jõululaat. Arveldamine sularahas. Info
telefonilt 507 1653.
09.12 kell 17.30–20 õlest jõulukuuse
valmistamine Laiuse õlemuuseumis
16.12 kell 17.30–20 jõulukrooni valmistamine Laiuse õlemuuseumis

f ❅ ❆
10.12 kell 18 piparkookide valmistamine
KAAREPERE

Kaarepere rahvamajas
12.12 kell 19 jõululaulud Kaarepere rahvamajas koos Nukitsamehe naistega

5345 7403
siim@askafor.ee
www.askafor.ee

Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Brandon Randoja
Robert Laansalu
Cristelle Kermik
Susanna Lääne
Oskar Mitt
Brenden Luht

27.10.2019
30.10.2019
05.11.2019
06.11.2019
08.11.2019
09.11.2019

Jõgeva Valla Teataja väljaandja:
Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 5. detsembril.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Hammaste ravi ja proteesimine
Erinevad äravõetavad proteesid
Peek, Valplast, Fleksa
Leping Haigekassaga. Tule, tutvu!
Tiiu Müür Hambaravi Pargi 4 Jõgeva
Tel 523 5095

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
VILJAR NARITS
JUHAN DANNEBERG
CHRISTEL URMET
ÜLLE VAHI
MALLE SAAREMÄGI
ALEKSEJ NOSENKO
VELLO ARULA

85
85
85
85
90
90
90
100

15.06.1972–30.10.2019
20.08.1936–02.11.2019
02.04.1970–03.11.2019
21.04.1949–04.11.2019
18.04.1948–07.11.2019
16.12.1971–08.11.2019
30.06.1937–10.11.2019

