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Jõgevale hakatakse
peatselt ehitama uut
Grossi toidukauplust

Toivo Meikar ja Kaupo Ilmet esitlesid Jõgevamaa metsaseltsi üllitatud raamatut „Jõgevamaa metsad 1918–2018“. FOTO: RIINA MÄGI

Kassinurme maalinn on olnud 30 aastat rahvale avatud
Kassinurme mägedes tähistati
15. septembril Vaiga-Kassinurme maalinna taasavamise 30.
aastapäeva. Vihmane ja tuuline
ilm sundisid küll kavandatus veidi korrektiive tegema, aga pidu
sai siiski väärikalt peetud. Folklooriseltsi Jõgevahe Pere vaprad
tantsunaised käisid ilmale vaatamata isegi hiies loitsimas. Tähtsad jutud aeti aga ära väravamajas ja selle varikatuse all, kuhu
vihm kimbutama ei pääsenud.
Geograaf Toomas Puss viis
kokkutulnud kõigepealt mõttes
tagasi jääaega: pinnavormid,
mida Kassinurme mägedes näeme, on ju just mandrijää liikumise ja sulamise tagajärjel tekkinud. Ühiselt meenutati ka seda,
kuidas Kassinurme maalinna
kolmkümmend aastat tagasi võsast välja raiuma ja arendama
hakati ja millised sündmused
seal aegade jooksul toimunud.
„Vastloodud Jõgeva metsaselts
oli kolmkümmend aastat tagasi
tegutsemisindu täis ja vajas kohta, kus midagi suuremat ette võtta,“ meenutas seltsi kauaaegne
eestvedaja Kaupo Ilmet. „Seltsi
liige Raivo Kittus pakkuski siis
välja mõtte võtta enda hoole
alla Kassinurme mäed, kus oli
kunagi eestlaste muinaslinnus ja
pühapaik ning mis kahe ilmasõja
vahel kujunes armastatud pidude-piknike pidamise paigaks.“
Kolmkümmend aastat tagasi
kuulusid paksu võssa kasvanud
Kassinurme mäed Jõgeva näidissovhoosile. Kui Kaupo Ilmet selle
direktorilt Mart Uudlalt mägedes toimetamiseks luba küsima
läks, jäi too üllatavalt kergesti
nõusse: üldiselt olnud Uudla
maa asjus kitsi. 1989. aastal tehtigi paari kuuga ära hiigeltöö:
Jõgeva ehitusorganisatsioonide,
MEK-i ja KEK-i abiga valmisid
tantsupõrand, pingid, linnamäele viivad trepid, kiik ja lipuväljak, Jõgeva elektrivõrgu mehed

Folklooriseltsi Jõgevahe Pere tantsunaisi vihm
tantsimast ei takistanud. FOTO: RIINA MÄGI
vedasid kaablid. Toona oli plaanis tuua Tallinnas toimuvatel
ülemaailmsetel eesti noorte päevadel osalejad ühel päeval väljasõidule Jõgevamaale ja näidata
neile ka Kassinurme mägesid.
Vihm nurjas toona selle plaani,
ent Jõgeval tegutsevale folklooriseltsile Jõgevahe Pere ja selle
tulihingelisele eestvedajale Airi
Rütterile said Kassinurme mäed
justkui päriskoduks, kus korraldada tõeliselt hinge minevaid
sündmusi.
Metsaseltsi eestvedamisel on
Kassinurme mägesid hiljemgi
arendatud. Tarka nõu on selle
juures ikka andnud arheoloog
Ain Lavi. Mägedesse on kunagise
linnuse eeskujul püstitatud palklinnuse makett, seal on mõnusad
varjualused istumiseks, arhailist
hõngu rõhutavad puuskulptuurid jne. Kassinurme mägedes on
peetud mitmesuguseid folklooripidusid, tehtud teatrit, mängitud rolli- ja taaskehastusmänge
jne.
Paljud tööd tehakse Kassinurme mägedes ka praegu ära
talgukorras, ent metsaselts saab
hooldustöödeks (prügi vedu,
muru niitmine, võsa raiumine,
tualettide hooldus, väiksemad

remonditööd) toetust ka vallalt.
Kuna mägesid läbib Riigimetsa
Majandamise Keskuse matkarada, on RMK-lt saadud toetust
puitmaterjali näol.
Juubelipeol kõneldi ka sellest, milline võiks olla Kassinurme mägede tulevik. Kaupo
Ilmet käis välja idee rajada sinna
muinasaja teemapark. Et selle ettevõtmise jaoks euro- või
muud projektiraha taotleda
saaks, peaks tulevase teemapargi alune maa kuuluma riigile või
omavalitsusele. Praegu kuulub
see kolmele eraomanikule, kes
on lubanud metsa- ja kultuurirahval seal lahkesti tegutseda. Kuna jutt käib päris suurest
maa-alast, on vähe tõenäoline,
et riik või omavalitsus jaksaks
selle maa ära osta. Pigem tuleks
loota, et omanikud selle maa
õilsal eesmärgil ära kingivad.
Kuna teemapark on nii või naa
üpris kauge tulevikumuusika,
arvas Palamuse metsaseltsi (seegi organisatsioon on viimasel
ajal Kassinurme mägedes tegutsenud) eestvedaja Ain Malm, et
esialgu tuleks siiski vallaga läbi
rääkida, et metsamehed mägede
hooldamiseks natuke rohkem
toetust saaksid.

Juubelipeol esitleti Jõgevamaa metsaseltsi üllitatud
raamatut „Jõgevamaa metsad
1918–2018“, mille on koostanud
Toivo Meikar ja toimetanud Kaupo Ilmet. Juttude vahele kuulati
noorte rahvamuusikute Rauno
Koortsi ja Karl Kobini pillilugusid, Linda Amjärve vahetekste ja
Tõnu Vaaski jahisarvesoolosid.
Lõuna ajal jagasid Kassinurme
naisseltsi liikmed, kes paljude
sündmuste puhul metsaseltsi
partneriks olnud, kuuma suppi.
Jõgeva vallavalitsuse poolt
käis kokkutulnuid tervitamas
abivallavanem Arvo Sakjas, kes
andis Jõgevamaa metsaseltsile,
kelle eestvedamisel maalinna
arendatud, üle tänukirja ja sõlge
kujutava tänumeene. Metsaselts
tänas ka omalt poolt neid, kes
Kassinurme mägede arendamisele kaasa aidanud. Üks neist oli
motoklubi Must Leegion eestvedaja Kalle Vilms.
„Lapsena käisin tihti Kassinurme mägedes, küll suusatamas, küll jalgratta või võrriga
sõitmas. Vahepeal olin pikalt
Eestist ära, aga koju tagasi tulles hakkasin taas vanas armsas
kohas käima. Kui Must Leegion
loodud sai, hakkasime üheskoos
Kassinurme mägede talgutel
käima. Nüüd usaldatakse meile
juba suuremaid ettevõtmisi. Linnusel vajab katus parandamist.
Sponsorid on leitud, materjal
olemas ja varsti saab töö ära
teha,“ ütles Kalle Vilms.
Vaiga-Kassinurme
maalinna taasavamise 30. aastapäeva
sündmuse korraldasid Jõgevamaa metsaselts koostöös Kassinurme naisseltsiga, folklooriseltsiga Jõgevahe Pere, Jõgeva
kultuurikeskusega, ELKS Jõgeva
osakonnaga, Nurga koduloomuuseumiga ja Luua Metsanduskooliga.
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavalitsus andis septembri alguses ehitusloa Grossi
toidukaupade kaupluse püstitamiseks Jõgevale Pargi tn 1
kinnistule. Seal senini seisnud
vana politsei- ja kohtumaja lammutamiseks vajaliku ehitusloa
oli vallavalitsus väljastatud juba
varem.
„Nüüd on meile vana hoone
lammutamiseks ja uue kaupluse
rajamiseks roheline tuli antud
ning saame hakata kiiresti tegutsema,” rõõmustas AS-i OG Elektra juhatuse liige Oleg Gross.
Vana politsei- ja kohtumaja
lammutamine juba käibki. Lammutustöid teeb Fixdem Eesti OÜ.
Ning kui vana hoone lammutatud, hakatakse kohe uut rajama.
Ühekorruselist 1112 ruutmeetrise pinnaga kaubandushoonet,
kus peale Grossi toidu- ja esmatarbekaupade kaupluse leiavad
koha apteek ja lillepood, hakkab
ehitama OÜ Moodul Projekt, kes
on uue hoone ka projekteerinud.
„Kui projekteerija on üksiti
ehitaja, kulgeb ehitusprotsess
alati ladusamalt. Meie jaoks lihtsustab asja ka see, et oleme sama
ehitajaga päris pikalt koostööd
teinud,” sõnas Oleg Gross ja lisas, et uue hoone nulltsükkel tahetakse valmis saada juba enne
külmade tulekut ning kohe ära
teha ka hoone ümbruse asfalteerimistööd. Siis on võimalik
kauplus aasta külmematel kuudel valmis ehitada ja kevadel
avada. Selle plaani teostumine
sõltub siiski ilmast.
Küsimusele, mida Jõgeva
inimene uue poe valmimisest
võidab, vastas Oleg Gross, et
esiteks kaob linnapildist amortiseerunud koleehitis ning teiseks
tuleb Jõgeva kaubandusse, kus
esindatud peaaegu kõik suured
toidukaubaketid, konkurentsipinget juurde. Ja see on teada,

mida konkurents hindadega
teeb. „Seesama konkurents sunnib ka meid parimat hinda pakkuma,” kinnitas ärimees. Nende
rahustuseks, kes kahtlevad uue
hoone linnaruumi sobimises, ütles ärimees, et OG Elektra rajab
aastas viis-kuus uut kauplust ja
uute poodide välimus on tunduvalt parem, kui kümme-viisteist
aastat tagasi ehitatutel. „Vallavalitsus poleks meile ehituslubagi
andnud, kui projekt kole oleks
olnud,” kinnitas Oleg Gross ja
kiitis vallavalitsust hea koostöö
eest.
Kui mõnest hiljuti ajakirjanduses ilmunud artiklist võis
jääda mulje, justkui süüdistaks
Rakvere ärimees Jõgeva vallaametnikke tema ehitusega seotud
asjaajamise kunstlikus venitamises, siis Oleg Gross kinnitas, et
teda on valesti mõistetud. Tema
pidas silmas seda, et ehitusega
seotud dokumentide menetlemine võtabki seadusega kehtestatud tähtaegade tõttu palju aega.
Ning tükati pidurdas asjaajamist
ka vajadus projektdokumentatsioonis muudatusi teha. Lõpuks
astuti aga koostöös vallaga jõuliste sammudega edasi.
Pargi 1 kinnistule rajatav pole
esimene Grossi Toidukaupade
keti pood Jõgeval. Üks selle keti
kauplus – mõõtmetelt suhteliselt
väike – on juba kolmteist aastat
tegutsenud Tähe tänava korrusmajade vahel. Oleg Gross kinnitas, et seda pole plaanis sulgeda
ka pärast seda, kui kesklinnas
suur pood avatakse. Esiteks on
see päris suurele hulgale Jõgeva
inimestele lähim kodupood ning
teiseks oleks kaupluseks ehitatud hoonele keeruline muud kasutusala leida.
JVT

Tähelepanu!
Jõgeva Pargi tn 1 hoone esine ala on maja lammutustööde tõttu 23. septembrist kuni 16. oktoobrini 2019
suletud.

Vana politsei- ja kohtumaja lammutamine on alanud.
Selline nägi hoone välja 18. septembril. FOTO: RIINA MÄGI
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Valla majanduspoolest
Jõgeva valla majanduselus on viimasel
ajal nii mõndagi toimunud. Valminud
on uusi ehitisi ja remonditud vanu,
tehtud kinnisvaratehinguid jne. Alljärgnevalt väike ülevaade.
Ehitised
Õppeaasta alguseks valmis uhke
lapse- ja õpetajasõbralik põhikool koos
nüüdisaegse
linnaraamatukoguga.
Valmis sai Torma kooli lasteaiahoone
ventilatsioon ja elektrisüsteem koos
päikeseelektrijaamaga. Sadala koolis
valmisid väga toredad ja rõõmsavärvilised ruumid teisele lasteaiarühmale.
Järgmisel kuul peaks saama avatud Torma mõisa valitsejamaja uues
kuues, kus hakatakse pakkuma toetatud elamise teenust. Tegemist on
toetatud elamise projekti teise etapiga.
Vald on objekti finantseerinud vastavalt riigihankele, mingit lisaraha ei ole
vald ehitusele andnud.
Praegu valmistatakse ette Jõgeva
põhikooli juurde valla võimla-spordihalli projekteerimist. On olnud mitu
arutelu spordimeeste ja vallaametnike osavõtul ning käidud vaatamas
olemasolevaid spordihalle, et võtta
eeskuju ja vältida teistel tekkinud
probleeme. Projekteerimise hange on
planeeritud välja kuulutada selle kuu
lõpus.
Kuremaa ujula külalistemajale on
Päästeamet teinud ettekirjutusi puuduste tõttu tuleohutuse ja evakuatsiooni osas. Nende likvideerimiseks
valmib projekt kuu lõpuks, siis tuleb
kohe korraldada ehitushange. Samuti
vajab selle hoone kolmas korrus renoveerimist ja majutuspindade nüüdisaja nõuetega vastavusse viimist.
Korterid ja kinnistud
Jõgeva vald sai ühinemise käigus
päranduseks ligemale 100 korterit.
Kõik korterid on üle vaadatud ja tehtud kindlaks, mis seisus need on. Küllalt palju on tühje kortereid, mis ei ole
elamiskõlblikud. Sotsiaalkorteriteks
oleks vaja 25 korterit, ülejäänud püüame võõrandada.
2018. aastal müüdi 2 korterit otsustuskorras ning 1 korter enampakkumisel. Samuti müüdi 2 kinnistut
otsustuskorras ning 1 kinnistu enampakkumisel.
2019. aastal on müüdud 10 korterit
otsustuskorras ning 5 korterit enampakkumisel. Eile toimus 6 kinnistu ja
2 korteri enampakkumine. Oktoobris
tuleb enampakkumisele veel 5 kinnistut ja 3 korterit. Hindamisel on 2
kinnistut.

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest

Kesk tänava lõigu ehitus. Suvila jalgtee ja Pargi tänava projekteerimine on
lõppfaasis.
Ettevalmistamisel on talihoolduse
tööde teostamise hange, mis toimub
lähiajal.
Tänavavalgustus
Vallas on käivitumas tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt ja täna
toimub selle esimene töökoosolek.
Projekti raames saab uuendada ainult
olemasolevaid liine ja maste (poste).
Kahjuks ei mahtunud projekti kõik
alevid (asulad) ja külade keskused,
kus selliseid töid oleks teha vaja olnud.
Maakorraldusest
Riik soovib maareformi lõpule
viia. Riigil on palju maatükke, mis on
reformimata ja mille kohta ei ole otsust, kas need jäävad riigile, lähevad
omavalitsusele või hoopis erastatakse.
Vald peab probleemsed kohad üle vaatama ja vajadusel tuleb korrigeerida
koostöös Maa-ametiga maaüksuste
piire.
Ajakirjanduses on viidatud, justkui oleksid mõned maakasutusega
seotud probleemid valla tegematajätmistest tingitud, ent nii see tegelikult
pole. Tihti põhjustab probleeme hoopis see, et naabrid ei jõua omavahel
kokkuleppele. Vallaametnikud saavad
küll naabritele nõuga abiks olla, ent
ent kokkulepped peavad nad siiski
ise saavutama. Piirikivide korrigeerimisi katastriüksuse piiridega tehakse
nüüd varasema mõõtelindi abil satelliidifotode põhjal. Rõhutame, et vallaametnikud piirikive ei nihuta. See
on maa-ameti pärusmaa, kelle hallata
on vastav register ja koordinaadid. Ka
juhul, kui kodanik jättis õigusvastaselt
võõrandatud maa tagasi taotlemise
avalduse tähtajaks esitamata, pole vallaametnikel midagi teha.
On veel palju väiksemaid töid ja
tegemisi, aga kirja said pandud kõige
olulisemad.
Kui on probleeme ja murekohti,
andke kohe teada, siis saame operatiivselt lahendusi leida.
Vald on suur – 1000 ruutkilomeetrit – ja tegemist siin jätkub.
MATI KEPP,
abivallavanem

Teed ja tänavad
2019. aastal tehti kruusateedele
2,5x eelpuistega pindamist ligikaudu
9 km ulatuses, korduspindamist ligikaudu 5 km ulatuses ning kruusateede remonti ligikaudu 16 km ulatuses.
Augustis sai valmis Luua valgustatud
jalg- ja jalgrattatee (ligikaudu 1,3 km).
Momendil on käimas Jõgeva linna

Torma piirkonna elanike
küsitlus toimub oktoobris
Jõgeva vallavalitsus korraldab
küsitluse Torma aleviku ning
Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama,
Vanamõisa ja Võidivere küla
elanike arvamuse väljaselgitamiseks nimetatud territooriumiosade arvamiseks Mustvee
valla koosseisu. Küsitlus toimub
19. ja 20. oktoobril kell 10.00–
18.00. Küsitluspunkt asub Torma teenuskeskuses, Kooli tee 25.
Elektrooniline küsitlus toimub
14. oktoobrist kella 8.00st kuni
17. oktoobrini kella 20.00ni
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veebikeskkonnas www.volis.ee.
Elektrooniline hääl on lõplik
ning seda pole võimalik küsitluspunktis muuta.
Küsitlusele vastamisel oodatakse kümne asustusüksuse
inimeste aktiivset osavõttu, sest
ainult siis tuleb välja piirkonna
elanike arvamus ning vallavolikogu saab otsustada, kas üks
alevik ja üheksa küla lähevad
üle Mustvee valda või jäävad endiselt Jõgeva valla koosseisu.
JVT

26. augusti istungil
Pikendati vallale kuuluvate
eluruumide üürilepinguid.
2. Otsustati
võõrandada
enampakkumisel Jõgeva
vallale kuuluvad kinnistud.
3. Otsustati toetada EELK Jõgeva koguduse advendiaja
Misjonikoori kontserdi korraldamist.
4. Määrati MTÜle Torma Kultuur projektitoetus KOPi
kaasfinantseeringuna kogukonna ühistoa remondiks.
5. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
6. Nõustuti Teraviljakaubandus OÜ õhusaasteloa taotlusega tingimusel, et loa
omaja võtab lõhnahäiringute ära hoidmiseks kasutusele aktiivseid meetodid.
7. Kinnitati Suure Paunvere
väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade
enampakkumise tulemused.
8. Muudeti Kärde küla Laiakase katastriüksuse koha-aadressi.
9. Määrati Kassivere külas Annuki ning Raaduvere külas
Turba kinnisasja jagamisel
tekkinud katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
10. Tunnistati Jõgeva valla
tänavavalgustuse rekonstrueerimise
põhiprojekti
koostamise hankel edukaks
Strometec OÜ pakkumus
ning otsustati sõlmida hankeleping.
11. Muudeti 2019. aasta han1.

12.

13.

14.

15.

16.

keplaani ning lisati sinna
Jõgeva valla teede talihoolde korraldamine ning Jõgeva vallalehe väljaandmine
2020. aastal.
Kooskõlastati
rajatavate
puurkaevude
asukohad
Kassinurmes, Võduveres,
Raaduveres, Visustis, Vägeval ja Võidiveres.
Anti Kärde külas Kaasikjärve raba sihtkaitsevööndis
asuvale õpperajale kasutusluba.
Anti ehitusluba teravilja
vastuvõtu ja sorteeri, viljapunkrite ning kuivati seadme püstitamiseks Ookatku
külla ning puurkaevu rajamiseks Patjala külla.
Kooskõlastati Jõgeva Põhikooli ja Jõgeva Valla Spordikooli töötajate koosseis.
Kutsuti tagasi OÜ Kuremaa
Enveko nõukogu liikmed
Mati Kepp, Urmas Astel
ja Marek Mardimäe ning
nimetati uute liikmetena
ametisse Andrei Fedossovski, Vello Lukk ja Marek Saksing.

2. september
Nõustuti Estonian Plywood
AS-ile jäätmeloa andmisega.
2. Määrati Jõgeva linnas Jaama tn 14 ja Vaiatu külas
Piiri kinnisasjade jagamise
tulemusel
moodustuvatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
3. Nõustuti Telia Eesti ASi ja
Elektrilevi OÜ kasuks isik1.

Lugupeetud koeraomanik!
Kas oled ikka teinud kõik selleks, et sinu lemmikloom ennast
turvaliselt tunneks, ei pääseks
kinnistult katkise aia või halvasti
sulguva värava kaudu välja, et
koer oleks jalutades ikka rihma
otsas ning et halba ennetades ei
satuks keegi mootorsõiduki rataste alla?
Jõgeva valla koerte ja kasside
pidamise eeskiri on vastu võetud juba möödunud aasta 22.
novembril, seega on see kehtiv
olnud juba 10 kuud. Tihti tuleb
kaebusi ilma peremeheta ringi
jooksvate koerte kohta, kes satuvad võõrale kinnistule ning põhjustavad kinnistu omaniku, aga
ka tänaval liikuvate jalgratturite
ja jalakäijate pahameelt. Tulenevalt sellest pean vajalikuks
meelde tuletada kehtiva eeskirja
mõningaid nõudeid.
Kassi või koera pidaja on eeskirja järgi kohustatud tagama:
1) koera nõuetekohase märgistamise ja registreerimise;
2) et koer või kass ei pääseks
loomapidaja järelevalveta teise
isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta);
3) järelevalve koera või kassi
üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või
muus avalikus kohas (sh ühistranspordis vms), vajadusel peab
koera või kassi rihmastama,
hoidma teda kandepuuris või

kasutama koeral suukorvi;
4) et koera või kassi pidamine
ja koera või kassi käitumine ei
rikuks avalikku korda, ei häiriks
ega seaks ohtu teist isikut, tema
tervist, vara või looma;
5) et koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab
vabalt liikuda, oleks maa-alale
sissepääs tähistatud sildiga, mis
teavitab koera olemasolust;
6) koera või kassi väljaheite
koristamise teise isiku omandis
olevalt kinnisasjalt (sh avalikust
kohast).
Vastavalt eeskirjale peab Jõgeva vallas peetav koer olema
märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Kasside
märgistamine mikrokiibiga on
soovituslik. Koer tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt kümne
päeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist või ühe kuu
jooksul vanema koera omandamise või valdusse saamise päevast.
Koerte ja kasside pidamise
eeskiri sätestab ka vastutuse eeskirja rikkumise eest. Kui rikkumine ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele
tervisekahjustuse, karistatakse
loomaomanikku rahatrahviga
kuni 200 trahviühikut.
IVO PLOOM,
väärteomenetleja
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liku kasutusõiguse seadmisega.
Kooskõlastati Patjala külla
rajatava puurkaevu asukoht.
Anti ETKI teraviljade ja
heintaimede aretuskeskusele kasutusluba.
Anti Ellakvere külas asuva elamu laiendamiseks ja
Grossi toidukaupluse püstitamiseks Jõgeva linna Pargi
tn 1 ehitusluba.
Kinnitati Jõgeva valla 2019.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
Lülitati Jõgeva kunstikooli
ülelaekunud tulu eelarve
tuludesse ja väljaminekutesse.
Muudeti Jõgeva vallavalitsuse alaeelarvet.
Tunnistati ebatõenäoliselt
laekuv nõue lootusetuks.
Otsustati eraldada reserv
fondist raha mängufilmi
„Talve“ tootmiseks ja filmivõteteks.
Jõgeva vallavalitsuse finantsjuht andis ülevaade
Jõgeva valla 2019. aasta
eelarve täitmisest ja reserv
fondi kasutamisest.
Otsustati Jõgeva spordiklubile Tähe eraldada reserv
fondist toetust esindusmeeskonna
osalemiseks
Läti esimese liiga A-grupi
meistrivõistlustel saalihokis.
Otsustati
võõrandada
enampakkumisel
vallale
kuuluv vara.
Anti luba 7. septembril
Jõgeva kesklinna pargis

kartulivõtu ürituse ja 11.
oktoobril Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses laada
korraldamiseks.

1.

2.

3.

4.
5.

9. septembri istungil
Määrati Vilina külas Linnu
ja Õuna külas Risti kinnisasjade jagamisel tekkinud
katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
Kooskõlastati
rajatavate
puurkaevude
asukohad
Kaiaveres, Kuristal, Kõolas
ja Pööral.
Anti ehitusluba Jõgeva alevikus M. Pilli haru 1 asuva
kasvuhoone ja laborihoone
ümberehitamiseks.
Anti kasutusluba Sadala
kooli lasteaiarühmale.
Otsustati korraldada küsitlus Torma aleviku ning
Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa
ja Võidivere küla elanike
arvamuse väljaselgitamiseks nimetatud territooriumiosade arvamiseks Mustvee valla koosseisu. Küsitlus toimub 19. ja 20. oktoobril kella 10.00–18.00.
Küsitluspunkt asub Torma
teenuskeskuses, Kooli tee
25. Elektrooniline küsitlus
toimub 14. oktoobrist kella 8.00 17. oktoobrini kella 20.00 veebikeskkonnas
www.volis.ee.
JVT

Doktor Tiia Lätti patsiendid
peavad endale uue perearsti
otsima
Selle aasta 1. oktoobrist lõpetab
perearstina töö Jõgeval praktiseeriv doktor Tiia Lätt. Kuna
ükski perearst ei soovi doktor
Läti asemele asuda, palub terviseamet dr Läti patsientidel valida endale uus perearst.
Uue perearsti nimistusse saamiseks tuleb uuele perearstile esitada kirjalik sooviavaldus, avalduse võib esitada ka elektrooniliselt.
Avalduse vorm on leitav ka terviseameti kodulehelt, samuti võib
avalduse perearsti vahetamiseks
esitada vabas vormis.

Terviseamet on sel aastal doktor Lätti nimistule uue perearsti
leidmiseks korraldanud kaks
konkurssi, kummalegi konkursile ei laekunud ühtegi sooviavaldust. Samuti ei õnnestunud uut
perearsti leida sihtotsingu abil.
Doktor Lätti nimistus on hetkel veidi enam kui 1000 inimest,
nimistu teeninduspiirkonnaks
on Jõgeva vald.
Perearsti valimisega seotud
küsimuste puhul võib nõu küsida terviseametist telefoninumbritel 794 3571 või 650 9843.
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Ühisvald astus otsustavaid samme vaid
tänu mõistmisele ja koostöötahtele
Meie riik algab kodust, sellega
seostub ka teisisõnu südametunnistuse järgi elatud argipäev
ning inimeste head suhted. Meie
edu võti on inimestes, rahva püsimajäämises ning oma riigi ja
kodupaiga hoidmises. Professor
Rein Veidemann on öelnud, et
enam pole aeg ega koht, et vastandada „meid“ ja „neid“. Just
selles vaimus on uus Jõgeva
ühisvald ka tegutsenud.
Kui möödunule tagasi vaadata, on olnud kriitikat, vaidlusi,
natuke isegi riidu. Jättes kõrvale
kõik selle „jahimaade jagamise
pidevas
valimiskampaanias“,
võib olla uhke Jõgeva valla kahe
aasta arengu üle.
2018. aastast tuli paralleelselt
iga päev valla toimetuste kõrvalt
tegelda ka töötajaskonna komplekteerimise, allasutuste ühtse
dokumendihalduskeskkonna
loomise, õigusaktide kooskõlla
viimise ja uue ühise arengukava
koostamisega ehk siis valla alusmüüri rajamisega.
Uus vallavolikogu ja -valitsus
seadis rõhu pooleliolevate objektide lõpetamisele. Ajalukku
jäävad kaks suurehitust: Palamusel avati modernne ujulaga
lasteaiahoone koos kaasaegsete tehnovõrkude, haljastuse ja
päikeseelektrijaamaga. Teiseks
suur
ehituseks on Jõgeva põ-

hikooli ja Jõgeva linnaraamatukogu hoone. Pooleliolevaid
ehitus- ja rekonstrueerimistöid
jagus pea igasse valla piirkonda
– Torma põhikooli lasteaia Linnutaja energiatõhususe tõstmise
tööd, sotsiaalkorterite ja Torma
mõisa valitsejamaja restaureerimine ning ümberehitamine. Sadalasse rajati uus lasteaiarühm,
panustati Kuremaa lossi, ujula ja
külalistemaja arengusse. Keskkonnainvesteeringute Keskusele
esitati Jõgeva valla tänavavalgustuse kaasajastamise projekt.
Kolmanda suurprojektina on rajamisel Jõgeva tervisekeskus.
Korrastati Jõgeva aleviku
mõisapark. Uued puud istutati
tammesallu, Piiri parki ja teistele haljasaladele Jõgeva linnas.
Toetasime piirkonnas toimuvaid
kultuuri- ja spordiüritusi, eri piirkondade traditsiooniliste mainesündmuste edasiarendamist,
piirkondlike kevad-, suve-, sügise- ja talvekeskuse programmide
elluviimist. Mitmetel nimekatel
spordisündmustel oli osalejaid
nii Eestist kui ka välismaalt. Moodustati spordikomisjon, kelle
ülesandeks on rahastamisettepanekute tegemine ja soovituste andmine spordivaldkondade
arendamiseks. Välja on töötatud
spordi toetamise ja erinevate huvigruppide MTÜ-de rahastami-

se kord. Kaasava eelarve kaudu
rahastatakse kodanike algatusi
juba 30 000 euro ulatuses.
Asutati valla hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus,
tööle on asunud noortevolikogu
ning juba teist aastat tegutseb
noortemalev.
Me võime olla uhked oma
sotsiaal- ja haridussfääri tugevdamise üle. Paljud toetused, mis
olid Jõgeva linnas, on laienenud
kõigisse liitunud valdadesse.
Kuid on ka täiesti uusi meetmeid
ja toetusi.
Tunnustame
gümnaasiumi
kuld- või hõbemedaliga lõpetajaid
vastavalt 400 ja 200 euroga ning
põhikooli kiituskirjaga lõpetajaid
100 euroga. Jõgeva valla aasta
õpetaja tiitliga kaasneb aga 1000
eurone preemia. Uuest, 2018/19
õppeaastast, on seatud sisse
1000eurone Jõgeva valla õpilasstipendium. Perede toetamine ja
sotsiaalne kaitse on Jõgeva vallas
tõhusam kui paljudes teistes omavalitsustes – sünnitoetuse suurus
on 600 eurot, 300 eurot makstakse lapse sünnil ja 300 eurot pärast
lapse üheaastaseks saamist. Eriti
kurva sündmuse korral on matusetoetus tõstetud 450 euroni.
William Shakespeare on kirjutanud, et elu on rooside ja
okastega palistatud tee. Meie
valla edu ei seisne poliitilises

vastandumises, sest tegelikkuses
seisame ju kõik oma kodupaiga heaolu eest! Kui aus olla, on
paljud loetletud ettevõtmised
teoks saanud erinevate osapoolte soovil. Kiiresti edasi liikuda
saab vaid üksmeele, konsensuse
ja koostöö korral, kõik järgnev
nõuab rohkem kuulmis- ja kuulamisvõimet, kompromissivalmidust ja tahet koostööks. Samas ka märkamist ja hoolimist.
Kindlasti tuleb senisest rohkem
mõelda inimsuhetele. Meie vallal on hea lähtepositsioon edasi
liikumiseks.
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

Eesti Rahvuskultuuri Fond on alustanud taotluste vastuvõttu
2020. a. stipendiumideks ja toetusteks. Taotlusi võetakse vastu
15. oktoobrini. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta:
http://www.erkf.ee/taotlejale/info
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldab 2020. aastaks
stipendiume ja toetusi 139 allfondist sh. Jõgeva Linna fondist
1000 eurot. http://www.erkf.ee/allfondid/jogeva-linna-fond
Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee, posti teel ja
sihtasutuse kontoris aadressil:
Ants Lauteri 7-13 (II korrus), 10145 Tallinn
Oleme avatud tööpäeviti kell 10–16
Info telefonil 601 3428

8. oktoobril kell 19.00 alustab
Kuremaa lossis inglise keele kursus
Osalejate arv grupis 10
Tase: edasijõudjad
Tasuline
Õpetaja: Maive Kase
Registreerida: tiina@kuremaaloss.ee: 502 7541

Jõgeva Koolituskeskuse
TASUTA KOOLITUS JÕGEVAL
Algatusvõime ja ettevõtlikkus

OLETE OODATUD!
Kolmapäeval, 2. oktoobril alustab Jõgeva kultuurikeskuses
kell 15.00 Jõgeva Arukate Akadeemia. Sel korral teisiti: on
pidulikkust ja hingepai!
Soovitused „Uut ja huvitavat lugemiseks“, Jõgeva linnaraamatukogu direktori asetäitjalt Ene Söödilt.
Täpsustame uue tegevusaasta toimetamisi.
Meie 19. tegevusaasta sisse mahub vestlusi, suuremaid ja väiksemaid pidulikke sündmusi, teatriskäike, lõunakino vaatamisi,
ekskursioone ning jalutuskäike huvitavatesse paikadesse ja varmalt uusi teadmisi. Kindlasti on üllatusi ja kohtumisi huvitavate
inimestega, loodan et arvestades teie ootusi, jagub igaühele midagi uut ja põnevat.
Ootame teid osalema ja kooslooma – armsad akadeemias
osalejad, teretulnud uued huvilised!

Koolitusel omandab õppija
baasteadmised oma ideede elluviimiseks projektijuhtimise
meetoditega. Koolitus (24 akadeemilist tundi) toimub aktiivõppe meetodil. Käsitletavad teemad on: • sissejuhatus, definitsioonide mõistmine, isiksusetestid; • probleemid, neis peituvad võimalused, ideede genereerimine,
kaasamine; • projektijuhtimise alused; • eelarvestamine ja projekti raamatupidamine; • riskid, projekti sisemised ja välised tegurid;• kokkuvõtted, eneseanalüüs ja tagasiside; • organisatsiooni või ettevõtte külastus.
Koolitaja Marve Millend on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi
(Tallinna Tehnikaülikool) keemiaprotsesside ja küberneetikainseneri erialal
ning töötanud juhina nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbinud täiskasvanute koolitamise ja konsultandi väljaõppe ning omab kümneaastast isiklikku
kogemust projektijuhtimises. Ta on aktiivne külaseltsi juhatuses ja praktiliste
kogemustega erinevate toetusmeetmete projektide taotlemisel ning projektide juhtimisel. Viimased 3,5 aastat on ta töötanud avalikus sektoris konsultandina. Koolitajana peab ta oluliseks kogemuspõhist õpet, mistõttu püüab
kasutada aastate jooksul omandatud praktikat ning läbi selle anda osalejatele
uut inspiratsiooni tööalaseks ja isiklikuks arenguks.
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Sadala uus lasteairühm
Õnnetriinud alustas
kaasaegstes ruumides

Jõgeva vallavanem Aare Olgo kinkis Õnnetriinudele uute
ruumide avamise puhul mänguasju. FOTO: MARGE TASUR
Reede, 13. september oli Sadala koolimajas õnnelik päev. Siis
avati uue lasteaiarühma Õnne
triinud kaasaegsed ruumid.
Õnnetriinude rühma ruumides hakkavad silma avarus ja ilusad ning mahedad värvitoonid.
Seinale on joonistatud rühma
maskott Õnnetriinu ja Öökull
kui tarkuse sümbol. Mänguasju
on igasuguseid alates kiikhobusest kuni tehno- ja digiajastu
leludeni. „Mitmekülgsed võimalused mängimiseks avardavad
silmaringi. Nii saadakse uusi
teadmisi, oskusi ja kogemusi,“
ütles rühma õpetaja Jegvenia
Novak. Tema sõnul on Õnnetriinud liitrühm, milles on lapsed
pooleteisest kuni kolmanda eluaastani.
Sadala kooli direktor Taavi
Duvin soovis edu Õnnetriinude
rühma õpetajale ja tänas uued
ruumid ehitanud firmat OÜ Kothoi. Tutvustades ruume rõhutas
ta, et nii paikkonna koolis kui ka

lasteaias peetakse oluliseks looduslähedust.
Õnnitlemas olid ka Jõgeva
vallavanem Aare Olgo ja vallavolikogu esimees Raivo Meitus.
Rohkesti tänusõnu sai Sadala
kandis elav Jõgeva vallavolikogu liige Tiina Teppan, kes uue
lasteaiarühma ja selleks vajaliku keskkonna loomisele mitmekülgselt kaasa aitas.
Nägusa mööbliga varustamisel aitas Sadala Õnnetriinusid
Palamuse lasteaed Nukitsamees,
mille direktor Marika Merusk ka
avatseremoonial tervitusi ütles.
Sadala kooli hoolekogu nimel
lausus häid sõnu selle esimees
Liisa Katt.
Sadala koolis tekkis mõte
uue lasteaiarühma loomiseks ja
sellele ruumide ehitamiseks üle
aasta tagasi, sest senisesse Lepatriinude rühma oli tekkinud
järjekord.
JAAN LUKAS

SA Hea Hoog avas Jõgevalt
pidulikult töökeskuse
11. septembril avas erivajadustega inimestele töövõimalusi loov
ja vahendav SA Hea Hoog Jõgeval Suur 5 hoones töökeskuse.
Tegevust alustati juba juunis, ent
pidulik avamine toimus pärast
tööruumide valmimist.
SA Hea Hoog tootmis-müügijuht Annely Haidak sõnas avamisel, et tal on hea meel, et üks
töökeskus on jälle juures. „Eestis
on meil praegu 14 töökeskust ja
pakume tööd rohkem kui 400
kliendile,“ lausus Haidak. Ta
soovis, et töökeskuses jätkuks
tööindu ja tööd ning oleks kliente, kes tööd ka teevad.
Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp oli rõõmus, et Jõgeva vallavalitsusega samas hoones asuva rendipinna ruumid on uue ja
värske ilme saanud. Abivallavanema sõnul on tehtud töö hea
ja kiiduväärt – ruume ei tunne
enam äragi. „Teie panus on märkimisväärne, alati on hea meel

kui töölistel hästi läheb ja edu
teile kõigega toimetulemisel,“
lausus Mati Kepp.
Jõgeva töökeskuse tegevusjuhendaja Külli Sädeme rääkis, et
veel poolteist aastat tagasi unistati uutest ruumidest. „Nüüd on
mul päriselt koht, kuhu tööle
tulla. Minu arvates on klientidel
veel toredam. Kõik, kes siia tulevad, on juba hommikuti enne
kella 9 ukse taga ja ootavad
mind, silmad säravad ja käed
valmis töötegemiseks,“ rõõmustas tegevusjuhendaja.
Kes soovib toredat kingitust
või vahvat käsitööeset oma koju,
sel tasub kindlasti sammud töökeskusesse seada. Kohapeal
müüakse erivajadusega inimeste
valmistatud käsitööd. Valikus on
nii saunamütse, küünlaaluseid,
pajalappe, kaisuloomi, õnnitluskaarte, tegelusvaipu koertele kui
punutud korve.
JVT

Koolitus toimub 23.09; 25.09; 30.09; 02.10;
04.10; 14.10; 16.10; 21.10 kella 17.00-20.00
Uku kivimaja seminariruumis Suur 91 a Jõgeval.
NB! Kuna kaks koolituspäeva on lehe ilmumise
ajaks juba toimunud, võib liituda ka hiljem.
Kursusele registreerimine www.jogevakoolitus.eu
või e-postil info@jogevakoolitus.eu ja telefonil 520 7409; 5307 6002

SA Hea Hoog Jõgeva töökeskuse tegevusjuhendajat Külli Sädemet õnnitlesid abivallavanem Mati Kepp, sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas ning majahaldur Anne Sommer.
FOTO: MARGE TASUR
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Lilli tulevad enamasti ostma
rõõmsad inimesed

Filmi „Talve“ tegevus toimub küll sõja ajal (1942. aastal), ent söögilaud, mille taga istuvad Tootsi-lugude
vanad ja uued tegelased, on üsna rikkalikult kaetud. Näitlejate ümber asjatavad tehnilised töötajad.
FOTO: RIINA MÄGI

Kuidas ma „Talve“ võtteplatsil lõunapausi ootasin
Oskar Lutsu teoste järgi tehtud
filme „Kevade“, „Suvi“ ja „Sügis“
on näinud küll vist iga eestlane.
Siinkirjutaja on näinud ka üht
stseeni alles valmivast filmist
„Talve“. Ainult üht, aga see-eest
mitukümmend korda ja elavas
esituses, mitte ekraani vahendusel.
On 6. september, „Talve“ kahekümne esimene ja üksiti viimane võttepäev. Kui me Jõgeva
kohviku Ateljee perenaise Diana
Lalliga ühte Kõrenduse küla tallu jõuame (see „kehastab“ filmis
Raja talu), on umbes kolmekümnest inimesest koosnev võtte
grupp seal hommikust saati tööd
teinud. Dianal on kaasas suur
termos lõunasupiga. Kohe-kohe
peaks režissöör Ergo Kuld tegema söögipausi ja mina saama
näitlejaid ja režissööri küsitleda,
aga… paraku on taevas tujukas
ja võtteks vajalik päike kaob süstemaatiliselt pilvekardina taha.
Siis kõlab üle võtteplatsi „Stopp!“ ning kogu seltskond ootab,
kuni päike jälle välja tuleb. Ning
alustab sama stseeni filmimist
otsast peale. Nii lükkubki lõunapaus üha edasi ja edasi, sest
iga päikesepaisteline hetk tuleb
„kinni püüda“. Muidu ei jõua
puuduvaid stseene ära filmida.
Aga edasi lükata pole seda tööd
enam kuhugi, sest, nagu öeldud,
on viimane võttepäev.
Aga oleks siis päikese kadumine ainus asi, mis režissööri
stopp-hüüde vallandab! Lisaks
sellele lendavad Kõrenduse külast alatasa üle lennukid. Keegi
filmigrupi liikmetest olla juba
järele uurinud, et sealt läheb
üle mingi rahvusvaheline lennukoridor. Aga „Talve“ tegevus
toimub ajal, mil lennukid üle
Paunvere Bangkokki ei lennanud, nii et lennukimürin ei sobi
helitausta mitte kuidagi. Igasugu muid takistusi tuleb ka ette.
Kui kaamerad on järjekordselt
ümber sätitud, et sama stseeni

järgmise nurga alt võtta, selgub,
et Kiirt kehastava Margus Lepa
auto jääb kaadrisse. Kuni see
teise kohta viiakse, võte seisab.
Siis leiab Teelet kehastav Riina
Hein, et taldrikul olevad singitükid (tegevus toimub söögilauas)
on päikese käes pruunikaks tõmbunud ja tuleks värskematega
asendada. „Sina liha ei söö. Sa
ei tea, et liha ongi selline!“ aasib
Margus Lepa. Stsenaariumivälist nalja tehakse laua taga üldse
rohkesti.
Aga lõuna lükkub üha edasi ja
edasi. Näitlejad ei saa ka n-ö libiseva graafiku alusel supil käia,
sest nad kõik – peale juba mainitud Riina Heina ja Margus Lepa
veel Karl Robert Saaremäe, Henessi Schmidt, Märt Koik, Franz
Malmsten, Harry Kõrvits ja Saara Nüganen – peavad filmitavas
stseenis ümber laua istuma.
Kui päikesele üks lahmakam
pilv ette sõidab, julgen Karl Robert Saaremäele, kes kehastab
Tootsi ja Teele poega Oskarit,
mõne küsimuse esitada. Pärin
provokatiivselt, ega tal veel tahtmist pole tulnud „diktaatorist“
režissööri (kes on üksiti operaator) kuu peale saata ja suppi sööma minna. Noor näitleja
naerab laginal ja ütleb, et selline
pikk passimine käib filmivõtete
juurde. Ning et filmis näitlemine
ongi palju tehnilisem tegevus,
kui teatris näitlemine. „Nüüd
ma saan aru, miks Hollywoodis
mängivad teatud näitlejad teatud kindlat tüüpi tegelasi. Neil
on lihtsalt olemas vastavad oskused,“ tõdeb Saaremäe ja lisab,
et „Talve“ võtetel kaasa löömine
on tema jaoks väga huvitav. Tegemist on ju eesti filmiloos olulist sarja kokku võtva filmiga. Ja
võttegrupp on liitunud üksteist
hästi sütitavaks kambaks. Aga
siis kõlab üle võtteplatsi „Päike
tuleb!“ ja kõik, ka Karl Robert
Saaremäe, istuvad ruttu lauda.
Võtteplatsilt leian tuttavaid-

ki, näiteks filmi kunstniku Killu
Mägi assistendina toimetava Jõgeva valla kodaniku Janne Vaabla, kes muul ajal juhib Pajusi
rahvamaja tööd. Janne on abistanud filmikunstnikke ka varem,
näiteks Sulev Keeduse filminovellide „Mehetapja“ ja „Süütu“
ning Mart Kivastiku filmi „Õnn
tuleb magades“ võtetel.
„Teeme „Talvet“ üsna väikese
seltskonnaga ja nii tuleb kõigil
väga laia valikut ülesandeid täita. Meie Killuga oleme saanud
muu hulgas näiteks aeda tassida ja nõgeseid kuivatada,“ ütleb
Janne. Ühes stseenis pidi nimelt
kaadris olema ilus lattaed, aga
kuna tervet aeda polnud võimalik teha, tassiti üht ja sama lahtist aiajuppi ühest kohast teise –
vastavalt sellele, kuidas kaamera
võttenurka muudeti. Nõgeseid
tuli aga kuivatada sellepärast,
et vahepeal oli tulnud sahmakas
vihma ja märjad nõgesed hakkasid valguse käes sillerdama.
Mida nad teha ei tohtinud: filmis
oli ju ilm kogu aeg ilus.
Kui neljas tund võtteplatsil
poole peale on tiksunud, hakkab
mul juba kiire, ent Diana ei pääse oma supitermosega endiselt
liikuma, sest see on täis. Õnneks
leian produtsent Tanel Tatteri
näol abivalmis sohvri, kes mu
Jõgevale toimetab. Ja rooli hoides üksiti mind huvitavatele
küsimustele vastab. Kõigepealt
küsin ära selle küsimuse, mis
mind kogu aeg on kummitanud:
kuidas suhtub „Kevade“, „Suve“
ja „Sügise“ režissöör Arvo Kruusement sellesse, et hoopis teine
seltskond nüüd „Talvest“ filmi
teeb ja seda tema filmide järjeks
tituleeritakse.
„Kris Taska, kelle käes olid
„Talvest“ filmi tegemise õigused,
helistas Kruusemendile ja väärikas eas režissöör andis ettevõtmisele oma „õnnistuse“,“ ütleb
Tanel Tatter.
Tema on firma Apollo Film

Productions poolne produtsent,
lisaks Apollole on aga filmi tootjateks Kassikuld OÜ ja Taska
Film. Tatter tunnistab, et Oskar
Lutsu nime all trükki läinud raamatut „Talve“ (selle tegelikuks
autoriks on ilmselt bibliofiil Arnold Karu) lugedes kahtles ta
sügavalt selle filmiks tegemise
mõttekuses. Ent kui ta luges Martin Alguse kirjutatud stsenaariumi, oli talle kohe selge: see tuleb
filmiks teha! „Kehvakesest algtekstist oli saanud edumeelne ja
vaimukas stsenaarium,“ kiidab
Tatter Jõgevalt pärit stsenaristi
Martin Alguse head tööd. Kiidusõnu jagub tal ka noorte näitlejate jaoks, kes „vanade kalade“
kõrval kaasa teevad. Kolm neist,
Saara Nüganen, Franz Malmsten
ja Karl Robert Saaremäe, pärinevad suisa teatridünastiatest.
„Seda nüüd küll polnud, et
me spetsiaalselt teatriinimeste
järeltulijaid oleksime jahtinud,“
kinnitab Tanel Tatter. „Need
kolm noort lavajõudu on lihtsalt
praegu sellisel tõusulainel, et
neid „kosivad“ meelsasti teisedki
teatri- ja filmiprojektide vedajad.“
Kui filmi viimane võttepäev
möödus, nagu öeldud, Kõrenduse külas (praegu jääb see
Tartumaa piiridesse, varem oli
Jõgevamaa osa), siis üsna mitmel päeval tegutses võttegrupp
ka Jõgeva vallas: Kaareperes,
Palamuse apteegis ja Kuremaa
põldude vahel. Lisaks kahejalgsetele näitlejatele teeb aga filmis
kaasa ka üks neljajalgne – jõgevalanna Ene Vöörmanni saksa
lambakoer Tarka, kes on küll
puhtatõuline võistluskoer, ent
kellel tuleb kehastada krantsi.
Filmi „Talve“ paljude toetajate hulgas on ka Jõgeva vallavalitsus. Uut linateost saab publik
esmakordselt näha tuleva aasta
veebruaris.
RIINA MÄGI

Osaühingu Asorell omanik Helgi
Koho võib oma kolmekümneaastase
lillemüügikogemuse põhjal öelda, et
mossis näoga irisevaid inimesi satub
lilleleti ette harva, sest üldiselt minnakse lilledega rõõmsale sündmusele.
Helgi Koho sattus omal ajal lillekaubandusse üsna juhuslikult, ent on sellele alale tänini truuks jäänud. Kolmkümmend aastat tagasi läks ta tööle
Laiuse kolhoosi aiandisse. Temast sai
müüja aiandi lillekioskis, mis tegutses
Jõgeval Turu tänavas tarbijate kooperatiivi kultuurikaupade kaupluses.
„Praegusest lillevalikust võis siis ainult
unistada. Laiuse aiandist tulid suvel
roosid, talvel potililled. Kurista aiandist
sai lisaks nelke,“ meenutas Helgi Koho.
Kakskümmend viis aastat tagasi
valmis Jõgeva Majandusühistu kaubahall ja Helgi Koho kutsuti selle lilleosakonda juhatama. Tänapäevaseid
hulgiladusid, kust kaupa tellida, polnud ka tollal. Et midagi müüa oleks,
tuli kord nädalas pika ninaga bussiloksuga, millel vesi mootoris keema
kippus minema, Tallinnas kaubajahil
käia. Talvel pakasega tuli lilli, piltlikult
öeldes, omaenda kehaga soojendada,
et need teel Tallinnast Jõgevale ikka
ellu jääksid.
Ehkki ekstreemsed bussisõidud
kadusid varsti minevikku, nõudis töö
kaubahalli lilleosakonnas endiselt
palju aega ja suurt pühendumist. See
tekitas Helgi Kohol soovi lilleäris iseseisvalt kätt proovida. Julgust ja eneseusku lisas see, et tal oli seljataga Taivo
Pilleri aastase õppeajaga lillekool, mis
andis palju kasulikke teadmisi. „Majandusühistu tuli toona vastu ja maksis osa lillekooli õppetasust kinni,“
ütles Helgi Koho.
2002. aastal registreeris ta end füüsilisest isikust ettevõtjaks, 2007. aastal
moodustas aga juba osaühingu, mis sai
ühe kiviktaimlataime järgi nimeks Aso
rell. Kolida polnud lillepoel vaja, sest
majandusühistu oli nõus oma senise
lilleosakonna ruumid rendile andma.
„Algul tundus ettevõtja elu raske,
aga kui harjusid, läks lihtsamaks,“ tõdes Helgi Koho. Vahepeal kasvas tema
firma üpris suureks: tööl oli kaheksa inimest ja firma hallata ka Jõgeva
Selveri ning Tabivere A ja O kaupluse
lillepood. Praegu on firma taas kompaktsem. Juhatajaga kokku on seal
kolm töötajat.
Nagu enamik Eesti lillemüüjaid,
saab ka Asorell suurema osa kaubast
hulgiladude kaudu Hollandist. Kodumaist toodangut müüakse ikka
ka: seda saadakse OÜ Leviisia Lilled
Kudina aiandist ja Tallinna ümbruses
tegutsevatest pereaianditest. „Mõnel
firmal on netipood, kust tuleb hinnapakkumisi jälgida, mõni firma toob
lilled kohale ning ise lähed auto peale
ja valid. Käin aga ka hulgiladudes kohapeal lilli valimas,“ sõnas Helgi Koho
ja lisas, et hulgiladude müügimehed
on enamasti pikalt tegutsenud ja nendega on tekkinud hea koostöö.
Inimeste lille-eelistused on üsna
erinevad. Mehed on kõige sagedamini punase roosi „usku“. Nelki, mis

oli varem üsna populaarne, ostetakse
viimasel ajal üsna vähe. Küll aga proovitakse meelsasti uusi eksootilisi liike,
mida hulgimüüjad ikka aeg-ajalt turule toovad.
„Püüame aidata inimesel, kes ise
valida ei oska, õiget lille leida. Selleks
küsime, mis soost ja millises vanuses
inimesele ta rõõmu teha tahab,“ selgitas Helgi Koho. Tema sõnul olid vahepeal moes euroopalikud segaseaded
mitut liiki lilledest. Praegu tahetakse
pigem üht liiki lilli sisaldavat suurt
kimpu. Ent vahel tahetakse lillede asemel hoopis kommipuud või katsikule
minekuks nn mähkmetorti. Lilli vajatakse ka kurbade sündmuste – matuste – ajal. Inimesed, kes on lähedase
kaotanud, on tavaliselt segaduses ja
rööpast väljas. Siis on eriti oluline aidata neil õige valikuni jõuda.
2010. aastal valiti kaubahalli lillepood rahvahääletusel Jõgeva linna parima teeninduskultuuriga ettevõtteks.
Inimesed ei andnud oma hääli asjata:
OÜ-l Asorell on ajapikku oma klientuur
välja kujunenud. Mõnest perest tuleb
juba kolmas põlvkond samast kohast
lilli ostma. Paljudele meeldib kaubahalli lillepood ka sellepärast, et see avatakse juba kell pool kaheksa hommikul.
Kes tahab tööle tõtates üksiti lilled ära
osta, läheb kindlasti sinna.
„Väikeses paigas peab rohkem vaeva nägema ja pakkuma piisavat valikut
kaupa. Meilt saab lisaks lilledele näiteks
lillemulda, väetisi ja muud toalillede
hoolduseks hädavajalikku. Jagame ka
toalillede hooldamise alast nõu ja pakume kingituste pakkimise teenust, mis
on üsna haruldaseks muutunud,“ ütles
Helgi Koho ja tundis kahetsust selle
üle, et lillekultuur on meil teatud mõttes taandumas. Lilleseadeid tellitakse
vähem ja suured toidukaupluste ketid
on hakanud, eriti suuremate pühade
ajal, odava hinnaga lilli pakkuma. Helgi
Koho meelest pole konkurents aus, sest
suured ketid saavad suure koguse pealt
allahindlust. „Nemad müüvad selle
hinnaga, millega meie ostame,“ märkis
ta. „Ja ketipoodides ei hoolitseta lillede
eest: lõpuks näevad nad ikka üsna õnnetud välja.“
Helgi Koho tõdes, et kõige rohkem
meeldib talle kirikut või pulmamaja
lilledega dekoreerimas käia. Rahaliselt see tavaliselt väga tasuv pole, küll
aga pakub endale huvitava väljakutse.
OÜ Asorell on ka aktiivne sponsor.
Kultuuriüritustest on toetatud näiteks Palamuse suveklassikakontserte
ning MTÜ Tähetund korraldatavaid
sündmusi. Koostööd on tehtud töötukassaga. Nende kliendid on Asorellis
väljaõppel käinud.
„Teeme väikselt, aga teeme hästi,“
iseloomustas Helgi Koho oma firmat
Asorell.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse
algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla
ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja
uuendusmeelne“ raames.

OÜ Asorell omanik Helgi Koho on lilleäris tegutsenud
juba kolmkümmend aastat. FOTO: RIINA MÄGI
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Jõgeva vald tähistab oktoobris oma teist sünnipäeva. Sel puhul saavad vallalehes sõna mõned praeguse Jõgeva valla piiridest pärit tuntud
inimesed, et meenutada oma lapse- ja koolipõlve ning edastada oma
sünnipäevasoovid.

Kuidas ma hakkasin uskuma
pärimusmuusikasse

Kuremaa on mõnus koht elamiseks ka selle poolest, et seal on elav kultuurielu. FOTO: RIINA MÄGI

28. septembril saab Jõgeva vallas maaeluga lähemalt tutvust teha
Laupäeval, 28. septembril, toimub üle-eestiline maaelu väärtustav algatus „Maal elamise
päev“. Tegemist on külastussündmusega, mille fookuses on
elukeskkond maal koos sealsete
teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega.
Jõgeva vallas võõrustavad
maaeluhuvilisi Jõgeva vallavalitsuse korraldamisel Kuremaa
ja Palamuse ning Sadala Külade
Seltsi, Sadala kool-lasteaia ja
Sadala Kandi Esindajate Ühingu eestvedamisel Sadala külade
piirkond.
Kuremaal ja Palamusel on
külalised oodatud kell 11 ja kell
14 Palamuse teenuskeskuse ja
Kuremaa lossi ette, kust algavad
ühised jalutuskäigud. SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
juhatuse liige Tiina Tegelemann
sõnas, et kell 11 toimub Kuremaa lossi juures päeva pidulik
avamine. Lähemalt antakse ülevaade Kuremaa ajaloost ning kõlab muusikaline tervitus. Enne
ringkäigule minekut saab kaasa
võtta või kohapeal nautida kohvi ja kooki, mis lubati küpsetada
eriti lossilikuna. Uudistajaid tervitavad Kuremaa raamatukogu,
lasteaed, tall ja noortekeskus.

„Kõikjal neis asutustes on inimesed valmis rääkima, miks on Kuremaal hea elada ja miks tasub
siia elama tulla,“ lausus Tegelmann. Kuremaal viivad külalisi
ringkäigule Kuremaa külaseltsi
ja kultuuriseltsi Jensel liikmed.
Tiina Tegelmann rääkis, et Maal
elamise päeva huvilised peavad
Kuremaad külastades saama hea
tunde ning soovi siia tagasi tulla.
„Tahame näidata, et lisaks turvalisele elukeskkonnale on siin ka
rikkalik ja sisuline kultuuritegevus,“ ütles Tegelmann.
Palamusel viivad külalised
piirkonnaga tutvuma giid Aili
Kalavus ja naisrühma Sirtsuline liikmed. Tutvuda saab Palamuse teenuskeskuse tööga,
uudistada uut lasteaeda, vaadata, mida tehakse Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumis ning
uues Palamuse muuseumis. Sisse saab põigata raamatukokku,
apteeki, noortekeskusesse, laulustuudiosse ning savitöökotta
Päivapäike. Palamuse Kultuuri
juhataja Ehtel Valk rääkis, et kui
ringkäigul tekkib huvi mõnes
asutuses pikemalt peatumiseks,
võib jääda grupist maha või teha
ringkäik lõpuni ning huvipakkuvasse kohta pärast tagasi minna.
Põnevaid ja haaravaid tegevusi jagub. Samal päeval toimub

kooli juures sangpommivõistlus
„Tootsi kivi“, noortekeskuses
töötoad ning laulustuudios saab
kaasa elada bändiproovile. Palamuse rahvamajas saab suurelt
ekraanilt jälgida Palamuse Kultuuri kollektiivide kevadkontserdi etteasteid.
Kuremaal ja Palamusel tutvustavad Jõgevamaad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse töötajad. Eesti Töötukassa
Jõgevamaa osakonna spetsialistid räägivad lähemalt Jõgevamaa tööturul pakutavatest töökohtadest. Maal elamise päeval
on infotelkidega väljas ka Jõgevamaa Koostöökoja liikmed.
Jõgevamaa Koostöökoda on
LEADER-meetme raames tegutsev kohalik tegevusgrupp, mis
edendab maaelu Jõgevamaal.
Koostöö põhineb omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute partnerlusel ja ühisel
tegutsemisel. Eesmärk on aidata
piirkonna ettevõtetel silma paista ja kogukondadel oma unistusi
realiseerida.
Maal elamise päeva lõpetab
kell 16 Kuremaa rannas algav
Ingeri kontsert. Kõigi registreeritud külaliste vahel loositakse
enne kontserti välja kaks pudelit imehead Punsli Eli! Rohkem
infot Maal elamise päeva kohta

saab telefonidelt 502 7541 (Kuremaa) ja 5306 0460 (Palamuse). Maal elamise päevast Jõgeva vallas saab lähemalt kuulda
26. septembri hommikul 8.35
Vikerraadios Sten Teppaniga.
Maal elamise päeval ootab
külalisi ka Jõgevamaa aasta küla
Sadala külade piirkond. Sealsel
kõlakoja platsil (halva ilmaga
rahvamajas) saab alates kella
11-st kaasa lüüa õpitubades, tutvuda piirkonnas tegutsevate vallaasutuste ja ettevõtetega ning
pakutavate teenustega. OÜ Marimarta Koimulast esitleb oma
tooteid, jagab maasikakasvatuse
alast nõu ning müüb enda kasvatatud tomatitest valmistatud
mahla. Veel saab Sadalas näha
vihmavarjunäitust ning teatrit,
tantsida rahvamuusikaansambli
Tuustar saatel seltskonnatantse
ning nautida kupleelaulja Peeter Kaljumäe esinemist. Kella
12.30–13.15 saab tutvuda Sadala kooli ja lasteaiaga, kella 11–16
Sadala raamatukogu, noortekeskuse ning käsitöötoaga, kus on
avatud näitusmüük. Kella 11–16
on Ookatku külas Eistre talus
avatud Luule köök. Sadala sündmuste kohta saab lisainfot tel
521 1967.
JVT

Aasta oli ümmargune 2000. Läksin Jõgeva muusikakooli õppima. Olin juba
aasta tavakoolis käinud ja kuidagi tundus aeg selleks küps. Vanem vend Karl
juba õppis seal tasapisi akordionit, ta
oli koolis muusikakallakuga klassis. Ja
nagu noorematel vendadel kombeks,
meeldis mullegi proovida samu asju.
Olin ka juba varem inspireeritud
oma vanaisa Andrese akordionimängust, kes aeg-ajalt ikka tähtpäevadel,
kui Kaareperes vanavanematel külas
käisime, pilli kätte võttis ja natuke kõigi rõõmuks mängis. Eriti mäletan ühte
ammust jaanipäeva. Oli juba õhtu,
hakkasime sättima end heinamaale
ehitatud lõkkeplatsile, kui vanaisa ütles, et tunneb end väsinult ja sel aastal
ei jaksa pidutseda. Aga kui olime juba
mitu tundi lõkke ääres istunud ja taevas hämardus, hakkas kaugusest kostma muusikat. Sealt läbi pimeduse tuli
vanaisa Andres, akordion süles. See
hetk tundus tollal lihtsalt maagiline.
Hiljem, muusikakooli katsetel ütlesin, et tahan hakata mängima pilli,
mille juurde saab ka laulda. Eks hiljem
hakkasin siiski ka tuubat mängima, kuid
olen elu lõpuni tänulik oma akordioniõpetajale Eha Niglasele, kes lõi muusikakooli juurde rahvamuusikaansambli,
milles minulgi oli võimalik kaasa lüüa.
Ansambel, mis praegu kannab nime
Tuustar, toimetab uute noorte muusikute osalusel jõuliselt edasi. Mina avastasin

Tanel Sakrits koos
Mandotrioga üles astumas.
FOTO: SILVER TÕNISSON
aga rahvamuusikat tehes enda jaoks
mandoliini ning olen seda pilli nüüdseks
ka Viljandi kultuuriakadeemias mitu
aastat õppinud. Ma tegutsen aktiivselt
pärimusmuusika valdkonnas, kuuludes
ansamblisse Mandotrio. Tapa muusikakooli mandoliiniõpetajana annan omandatud teadmisi ka õpilastele edasi.
Südamlikud õnnesoovid kõigile
koduse Jõgeva valla inimestele valla
kaheaastase sünnipäeva puhul!
TANEL SAKRITS,
rahvamuusik

Funkitol tegi laulu maal
elamise kiituseks

Palamusel tegutsev bänd Funkitol. FOTO: ERAKOGU
Palamusel tegutsev bänd Funkitol on
valmis saanud uue laulu „Sinu maal“.
Lugu räägib ühest linnaperest,
keda loodushääled maale kutsuvad.
Suvel ei saa linnas olla ja maakohti tuleb ülistada niikaua, kui neid veel on.
Laulu näol on tegu suvemeenutuse
ja äratundmisega mõnusast ajast vanaema juures maal.
Ühtlasi on see ka bändi panus Maal
elamise päeva õnnestumisse.

Lugu mängib juba mitu Eesti
raadiojaama ja see levib ka interneti
meediakanalites. Loo võib leida ka
YouTube’ist.
Kes soovib bändi toetada, saab
seda teha Facebooki lehel facebook.
com/funkitolband.
Ansambel Funkitol tuleb heameelega ka üritustele tantsumuusikat
mängima.
JVT

Rahvusvahelise
muusikapäeva kontserdid
Jõgevamaal 1. oktoobril 2019
Esineb 24-liikmeline Vanalinna
Hariduskolleegiumi muusikakooli
õpilaste keelpilliorkester.
Dirigent Rasmus Puur,
kaasategev Theodor Sink tšellol.
Kell 12.15 Põltsamaa ühisgümnaasiumis
Kell 14.40 Jõgevamaa gümnaasiumis
Kell 17.00 Kuremaa lossis
Kontserdid on tasuta!
Rohkem infot: muusikapäev.ee
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Uued algused Jõgeva Põhikoolis
Septembrikuu on tähtis kuu:
Siis aabits uus,
siis ranits uus,
uus vormipluus –
kõik, kõik on uus
septembrikuus!
Nendel Olivia Saare luuletuse
sõnadel on meie kooli jaoks sellel aastal eriline tähendus. 1.
septembril alustas 661 õpilast
oma kooliteed täiesti uues majas. Tõenäoliselt kujuneb esimene õppeaasta pisut ettearvamatuks kogu koolipere jaoks. Lisaks
sellele, et tuleb harjuda uue hoonega, on meil pisut muutunud
ka tundide toimumise ajad.
Esmakordselt alustavad meie
koolis õppeaastat ka seitse uut

särasilmset õpetajat. Inglise keele oskusi arendavad Kerli Kasar,
Annagreta Raudseping ja Joosep
Heinsalu. Soome keelt ja kirjandust aitab selgeks saada Mika
Arto Juhani Keränen. Loodus- ja
inimeseõpetuse alaseid teadmisi jagab Kristi Võsa. Tehnoloogiavaldkonna oskusi õpetab
Mari Raamat ning muusikat Brigita Murutar.
Selleks, et veelgi paremini
meie tegemistega kursis olla,
saab nüüd jälgida ka Jõgeva Põhikooli Facebook’i lehte, kuhu on
juurdepääs olemas ka otse meie
kodulehelt ning see on kättesaadav kõigile (ka nendele, kellel
Facebook’i kasutajakontot pole).
Meil on suur rõõm selle üle,
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et oma päris esimest
kooliaastat
alustas sel
aastal 66
last. Meie
algklassiõpilastel
on nüüd veelgi rohkem võimalusi end päeva jooksul liigutada
ning õues käia, kuna päeva keskel on pikem söögi- ja õuevahetund.
Hoiame oma kooli ja üksteist
ning loodame, et alanud õppeaasta tuleb veel toredam kui eelmised!
KAIRI SUMERO,
Jõgeva Põhikooli huvijuht

Palamuse tantsunoored on valmis Ohridi hotellist esinema suunduma.

Rahvatants viis Palamuse noored
Põhja-Makedooniasse

Jõgeva põhikooli 1. a klass ja õpetaja Piret Lääne.

Jõgeva põhikooli 1. b klass ja õpetaja Kait Metsla.

Palamuse
kooli
rahvatantsurühm Lillekesed, kuhu kuuluvad 8.–11. klassi tantsijad, otsustasid, et neile ei piisa suvel ainult
tantsupeol tantsimisest, vaid
eesti rahvatantsuga tuleb minna piire ületama. Nii osaletigi
augustis Põhja-Makedoonias toimunud folkloorifestivalil „Ohrid
Sun“. Mõtte käis välja rühma
juhendaja Kadri Lille ja tantsijad
kiitsid selle heaks.
Põhja-Makedooniasse ei sõitnud me üksi, vaid Tartus ühinesid meiega kapell Siller, setu
lauluselts Ilolang ning Kärstna
naisrühm Tantsutosin. Festivalipaika, Ohridi linna, jõudsime
me aga alles viiendal päeval,
enne seda läbisime pikal ja põneval teekonnal Läti, Leedu,
Poola, Slovakkia, Ungari ja Serbia ning jõudsime teha kõrvalepõike Kreekassegi, kus saime
supelda Egeuse meres ja imetleda Kalampaka kaljusid, mille
tippe kaunistavad 14.–16. sajandil rajatud kristlikud Meteora
kloostrid. Õpetaja Kadri tundis
küll kõhedust, kui me plätudes
mööda kaljusid turnisime, aga
meil polnud mingit hirmu. Küll
aga jäi meile mõistatuseks, kuidas nende kloostrite rajamine
sajandeid tagasi võimalik oli. 24
kunagisest kloostrist on säilinud
kuus ja Meteora on tänapäeval
üks külastatumaid palverännaku paiku Kreekas.

Põhja-Makedoonias külastasime kõigepealt pealinna Skopjet, mis asub Vardari jõe kaldal.
Skopje on korduvalt kannatada
saanud maavärinates. Viimati
juhtus see 1963. aastal, kui hävines 80 protsenti linnast ja sai
surma üle 1000 inimese. Skopje vanalinn on siiski vaatamist
väärt: seal saab näha antiikaega
kopeerivaid hooneid ja monumente.
Samanimelise järve kaldal
laiuv Ohridi linn, mis oli meie
reisi sihtpunkt, on Makedoonia
kultuuripärandi ja ajaloo keskpunkt ning slaavlaste kõige olulisem hariduskeskus, kus pandi
alus kirillitsale. Seal asub Euroopa vanim ülikool, mis asutati 9.
sajandil. Linna peetakse Balkanimaade ja Euroopa Jeruusalemmaks, sest seal on 365 kirikut ja
kloostrit, millest osa oli ka meil
võimalus külastada.
Ohridis veedetud nelja päeva
jooksul saime osa lummavast
loodusest ning iidsest kultuurist
ja ajaloost. Hommikupoolikud
olid sisustatud ekskursioonide
ja väljasõitudega. Kuna päevane
temperatuur tõusis 40 ja enama
kraadini, veetsime pärastlõunad
rannas, mõnuledes selge veega
uskumatult sinises järves.
Õhtuti panime rahvariided
selga ja andsime eri paikades
kontserte. Kontsertidele eelnes
paraad, kuhu rivistati üles kõik

festivalil osalevad kollektiivid.
Festivalil „Ohrid Sun“ osalesid
peale Eesti veel Serbia, Bosnia
ja Hertsegoviina, Horvaatia, Rumeenia, Saksamaa, Montenegro, Slovakkia ja Poola kultuurikollektiivid. Oli huvitav nautida
kultuuride mitmekesisust. Vürtsikate ja energiliste lõunamaa
kultuuride vahel mõjusime oma
põhjamaise vaoshoitusega rahustavalt ja omapäraselt. Esinemised läksid hästi, kui välja
arvata mõned improvisatsioonid
seoses elava saatemuusikaga.
Saime jälle kogemuse võrra rikkamaks.
Päevad Ohridis möödusid
helikiirusel ja märkamatult oli
saabunud aeg koju sõita. Kokkuvõttes sai 12 päevaga läbitud
ligikaudu 6200 kilomeetrit ja 9
riiki, lisaks eelpool nimetatutele
veel Tšehhi. Mõne reisikaaslase
telefon piiksus ka tervitusi Albaaniast.
Oleme väga tänulikud bussijuhtidele Aivar Sanderile ja Enn
Elblausile, kes meie eest hoolt
kandsid! Oleme superõnnelikud, et meil selline võimalus tekkis ja praegu uusi tantse õppides
otsime juba võimalust järgmisel
suvelgi midagi sellist ette võtta.
PALAMUSE GÜMNAASIUMI
TANTSURÜHM LILLEKESED
JA JUHENDAJA

Jõgeva põhikooli 1. c klass ja õpetaja Merje Sepp. FOTOD: MARGE TASUR

Eeva Niinivaarale pühendatud õpilaste
omaloomingupäev teemal „Sünnipäev“
Kellele? 1.–6. klassi õpilastele
Millal? 30. oktoobril kell 10.00–11.30
Kus? Siimustis

töid hoitakse hiljem Siimusti raamatukogus
Eeva Niinivaara mälestustoas ja on kõigile huvilistele lugemiseks.

2019. aasta on kuulutatud eesti keele aastaks.
Oskust ennast kirjalikult väljendada õpitakse
juba algkoolis.
Kirjutatud teksti pikkus võiks käsitsi kirjutatuna olla kuni 1 A4 leht, sinna võiks joonistada
ka pildi.
Õpetajad valivad oma kooli õpilaste tööde
hulgast 3–4 huvitavamat, mille kirjutajad Siimustis kohaletulnuile ette kannavad.
Igal koolil palume kõik omaloomingulised
tööd kokku koguda ja mappi kinnitada. Neid

Enne laste esinemist on külla palutud lastekirjanik ja tõlkija ANTI SAAR, kes räägib
oma raamatutest.
Palun oma tulekust teada anda hiljemalt 15.
oktoobriks 2019
Info: Tiina Mihhailov
Siimusti raamatukogu
siimustiraamatukogu@gmail.com
776 2093 (raamatukogu ), 5560 0173 (isiklik)

Palamuse gümnaasiiumi tantsurühm Lillekesed ja juhendaja
Kadri Lille Meteora kaljukloostrite läheduses. FOTOD: ERAKOGU
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva valla lahtised sangpommivõistlused

TOOTSI KIVI
auhindadele

28. septembril 2019, kell 12.00
Palamuse Gümnaasium, Jõgevamaa, Palamuse alevik, Kooli 2
Ajakava: Kaalumine kell 10.30-11.30, Avamine 12.00

Eesmärk: Populariseerida ja laiendada sangpommi sporti, kui tervislikku ja
kättesaadavat spordiala noorte, täiskasvanute kui ka veteranide seas.
Kategooriad:
Poisid (sünd 2001 a. ja hiljem) –
absoluutkaal, sangpomm 16 kg
Tüdrukud (sünd 2001 a. ja hiljem) –
absoluutkaalus, sangpomm 10 kg
Mehed: kehakaaludes -68kg, -73kg,
- 78kg, -85kg,- 95kg, +95kg.
Sangpommid 24 kg või 32 kg
(32kg koefitsient* 2)

Võistlusüsteem:
Pikk tõukamine kahe käega
10 minuti jooksul.

Meesveteranid: absoluutkaal, 60-69 a.
(16 kg), 70+ a. ( 12 kg)
Naised: kehakaaludes -68 kg ja +68 kg,
sangpomm 12 kg
Naisveteranid: absoluutkaal, 60+ a,
sangpomm 8 kg

Osavõtumaks: 5 eur

Autasustamine: Kaalukategooria võitjat autasustatakse karikaga. Iga kaalukategooria kolme paremat autasustatakse
diplomi ja medaliga. Kui kehakaalus on alla 3 võistleja, siis karikat välja ei anta. Absoluutselt parima tulemuse eest eriauhind.

Info: Võistluste peakohtunik Ülo Kuusk 51 96 11 12
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Sündmused Jõgeva vallas
28.09 Maal elamise päev. Kell 11 ja 14 ringkäigud Kuremaal ja
Palamusel
28.09 kell 11–16 Maal elamise päev Sadala kõlakoja platsil (halva ilma korral rahvamajas)
28.09 kell 12 Torma kandi Vanamõisa, Kõnnu, Rassiku, Tealama,
Näduvere, Lilastvere, Oti, Liikatku, Võidivere, Vaiatu, Koimula ja
Tõikvere külade ja Torma aleviku elanike Torma kogukonnakogu
moodustamise rahvakoosolek Torma rahvamajas
11.10 kell 9–16 Jõgeva sügislaat kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad, käsitöö ja vanavara.
27.10 kell 11 Jõgeva valla 2. sünnipäevale pühendatud rahvamatk
Kaarepere-Palamuse. Start Kaarepere raudteejaama juurest.
TEATER, KINO
27.09 kell 19 Rakvere teatri etendus „Nagu peeglis“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 14/16 €.
01.10 kell 11 Viljandi laste- ja noorteatri REKY etendus „Jussikese seitse sõpra“. Pääse 8 €.
10.10 kell 20 kino „Ükssarvik“ Palamuse rahvamajas
31.10 kell 19 etendus „Leivi“ Palamuse rahvamajas
MUUSIKA
29.09 kell 17 Kalle Randalu ja Klaaspärlimäng Sinfonietta Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 10/12 €.
01.10 kell 14.40 rahvusvahelise muusikapäeva kontsert Jõgevamaa gümnaasiumis. Esineb VHK keelpilliorkester. Dirigent Rasmus Puur, kaasategev Theodor Sink tšellol.
01.10 kell 17.00 rahvusvahelise muusikapäeva kontsert Kuremaa lossis. Esineb VHK keelpilliorkester. Dirigent Rasmus Puur,
kaasategev Theodor Sink tšellol.
02.10 kell 15 rahvusvahelise eakate päeva tähistamine Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb Heidy Tamme. Kaetud on kohvi- ja
kringlilaud.
05.10 kell 18 Õhtulaul Kuremaa lossis. Esinevad Risto Joost –
kontratenor, Villu Vihermäe – viola da gamba ja Saale Fischer –
klavessiin. Kavas: H. Purcell, T. Hume, K. Kreek.
09.10 kell 19 folkbändi MandoTrio kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 5/7 €.
11.10 kell 20 klubiõhtu Kaareperes, ansambel Parvepoisid, õhtujuht Artur Raidmets
11.10 kell 20 Vaiatu rahvamaja 55. sünnipäeva sündmuste avapidu: 60ndate stiilis tantsuõhtu Vaiatu rahvamajas. Pilet kostümeeritult ja ettetellimisel 8 €, peoõhtul 10 €.
20.10 kell 16 kontsert Palamuse rahvamajas, esineb Egon Laanesoo
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Markkus Mets
Brianna Priinits
Lucas Christopher Põder
Olivia Kangur
Kaisa Läänmäe
Sten-Janari Kruuk
Saara Tõnissoo

18.08.2019
21.08.2019
30.08.2019
31.08.2019
06.09.2019
09.09.2019
10.09.2019

• Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva
linna lähedal. 2 ha maad, puurkaev ja tööstusvool. Hind
kokkuleppel. Tel 5817 2199.
• Ostan maja või I korruse korteri (3 või 4 tuba) Jõgeva
linna otse omanikult. Võib pakkuda ka maja, majaosa või
I korruse korterit Tartu linna. Tel 553 9557.
Jõgeva kogudusemajas Aia tn 7
kasutatud riiete kauplus avatud E-L 10-13.

MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus ja
Torma kogukonna algatusgrupp
KUTSUB
28. septembril kell 12
Torma rahvamajja

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad septembrikuu juubilare!
Maria Vislapuu
Avo Sonn
Maie Kuslap
Malle Aus
Vello Narits
Ain Valdmann
Jaan Rudissar
Ellen Kiis
Aivi Päll
Ludviine Pärlin
Salme Annuk
Urve Vaht
Adele Geherman
Ärni Aia
Endel Puusta
Meeri Ottenson
Kiira Paju
Tiiu Tihemets
Elsa Aru
Heino Kuusik
Maie Matsi
Ants Raudsepp
Rein Altmäe

Heljo Lõns
Kalju Saar
Helga Annus
Eha Puusepp
Julia Olesk
Helju Kütt
Vello Kuld
Eve Isotamm
Maie Nõmme
Valve Masing
Anna Põldoja
Ellen Saar
Elviine Puusepp
Leida Pääru
Lydia Pross
Laine Pärn
Aino Kaun
Laine Mändoja
Taisi Muuga
Õie Kõiv
Laine Saaremets
Valve Raat
Aliide Kõiv

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80

Torma kandi Vanamõisa, Kõnnu, Rassiku, Tealama, Näduvere, Lilastvere, Oti, Liikatku, Võidivere, Vaiatu, Koimula ja Tõikvere külade ja Torma aleviku elanike Torma
kogukonnakogu moodustamise rahvakoosolekule.

SPORT
28.09 kell 10 Jõgeva sügisjooks lastele Jõgeva linna staadionil
28.09 kell 11 sangpommisvõistlus Tootsi Kivi Palamusel
VARIA
05.10 kell 12 käsitööhuviliste kogunemine Siimusti raamatukogus
KOOLID, LASTEAIAD
26.09 kell 15.00 valla laste seeriajooksu 6. etapp Laiuse kooli
staadionil
08.10 Laiuse Jaan Poska põhikooli 9. klass osaleb ettevõtluspäeval Jõgeval
SEENIORID
18.10 kell 12 eakate klubi Härmalõng ja Kaarepere kollektiivide
20. juubel
25.10 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse rahvamajas

JÕGEVA SÜGISLAAT
11.10.2019 kell 09.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
Info tel. 58051915.
Tule kogu perega!

KOGUDUSED
29.09 ja 06., 13., 20., 27.10 kell 11 jumalateenistused Jõgeva
kirikus Aia tn 7
NÄITUSED
06.10 kell 17 näituse „Torma kultuurikandjad“ avamine Torma
rahvamajas. Meenutatakse suvist laulu-ja tantsupeo teekonda.
Kaetud on kohvilaud. Esineb Reine Koppel.
01.10–31.01 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilaste Heilika Nigulase ja Krislyn Tammistu loovtöö fotode näitus „Hetked
Lutsuga“ Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis. Avamine 1. oktoobril kell 16.
20.09–31.10 Gerri Orgma autorinukkude näitus Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonnas
28.09–31.10 Eesti Riigiarhiivi näitus „Maakondade lipud ja vapid“ Siimusti raamatukogus. Näitus stendidel tutvustab maakondade ja linnade sümboolikat aastatel 1920–1940.
05.09–02.10 akvarelligalerii Kala esitleb: akvarellinäitus „Koos
ja omaette“ Jõgeva linnaraamatukogus (Rohu 10)
02.09–29.09 Avinurme puiduaida näitus Palamuse muuseumis
14.05–30.09 Poola Vabariigi suursaatkond koostöös kirjastusega
Dwie Siostry ja Varrak ning Eesti Mesinike Liiduga esitleb Laiuse
raamatukogus näitust „Lennake mesipuu poole!“. Näituse loomise
inspiratsiooniks oli Juhan Liivi luuletus „Ta lendab mesipuu poole“.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Käsitööhuvilised, saame kokku!
Teeme ettevalmistusi jõuluks,
valmistame koos kingitusi ja kaunistusi.
Kohtume laupäeval, 5. oktoobril kell 12.00
Siimusti raamatukogus.
Info: 776 2093.
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 10. oktoobril.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
EVI ETS
HELGA ALEKSANDROVA
MAIE KABANEN
AINO TOOMING
ARVI KLIIMAN
LEILI ORAS

07.08.1934–07.09.2019
02.05.1937–07.09.2019
18.05.1951–07.09.2019
21.11.1936–12.09.2019
23.06.1960–14.09.2019
14.02.1926–16.09.2019

80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
95

