Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Nr 4 (52), 12. märts 2020

Lutsu huumoripreemia saab
näitleja Argo Aadli

Kui vapi- ja aumärgid ning aukirjad olid välja jagatud, kogunesid autasustatud koos vallajuhtidega ühispildile.
FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva vald tunnustas vabariigi aastapäeval
valla arengule kaasa aidanud inimesi
21. veebruaril toimus Jõgeva
kultuurikeskuses Jõgeva vallavolikogu esimehe Raivo Meituse
ja vallavanema Aare Olgo vastuvõtt, mis oli pühendatud Eesti
Vabariigi 102. aastapäevale. Pidulikul sündmusel anti muu hulgas üle valla vapi- ja aumärgid
ning aukirjad.
Jõgeva valla vapimärgi pälvisid:
Aivar Kokk – on andnud nii poliitiku kui ka ettevõtjana märkimisväärse panuse Jõgeva valla
elu edendamisse. Ta on olnud
maakondlike Vooremaa konverentside ja mitmete rahvaspordiürituste käivitaja, aidanud kaasa
ehitiste ja rajatiste valmimisele,
korraldanud heategevusüritusi
ja –kontserte, toetanud eakate ja
noorte ettevõtmisi.
Marika Tuus-Laul – on kaasa aidanud mitme Jõgeva valla jaoks
olulise kultuuri- ja taristuobjekti valmimisele, renoveerimisele
ning sisustamisele. Ta on andnud oma panuse valla eakate elu
mitmekesistamisse.
Mõlemad
vapimärgi saajad esindavad Jõgeva- ja Tartumaa rahvast Riigikogus, Aivar Kokk kuulub ka
Jõgeva vallavolikogu koosseisu.
Jõgeva valla aumärgiga tunnustati:
Ahti Kalde – väga hea töö eest
töökohtade loomisel ja piirkonna arendamisel Sadalas.
Reelika Kivimurd – suurepärase aastatepikkuse Paunvere väljanäituse ja Jõgeva linnapäeva-

de laada korraldamise eest.

se eest Torma piirkonnas;

Mati Koppel – väga hea töö eest
Eesti Taimekasvatuse Instituudi
arendamisel.

Indrek Õim – töökohtade loomise ja kohaliku spordielu toetamise eest Palamuse piirkonnas;

Raul Kull – väga hea töö eest Jõgeva põhikooli ja Jõgeva linnaraamatukogu majandusvaldkonna töö käivitamisel ja edasisel
korraldamisel.

Avo Korb – kauaaegse ehitustööde organiseerimise ja juhtimise eest Jõgeva piirkonnas;

Ilme Kraaner – väga hea töö
eest hariduslike erivajadustega
laste õpetamisel Jõgeva põhikoolis.
Eve Viks – suure panuse eest
sotsiaalteenuste süsteemi väljatöötamisel, rakendamisel ning
arendamisel Jõgeva vallas.
Jana Õim – väga hea töö eest
korra ja turvalisuse tagamisel
Jõgeva piirkonnas ning suurepärase koostöö eest Jõgeva vallavalitsusega.
Jõgeva valla aukirja pälvisid:
Virve Muser – väga hea töö eest
rahvatantsujuhina Laiusel ja Palamusel;
Mare Talve – väga hea töö eest
muusikaõpetajana, koorijuhina
ning ürituste korraldajana;
Eha Lohk – 45-aastase väga hea
lasteaiaõpetaja töö eest Jõgeval;

Matti Põder – kauaaegse ehitustööde organiseerimise ja juhtimise eest Jõgeva piirkonnas;
Aavo Aru – pikaajalise ja tulemusliku töö eest Jõgevamaa Diabeetikute Seltsis ja seltsi
juhtimise eest;
Leina Kreek – pikaajalise ja pühendunud töö eest Kaitseliidu
Jõgeva Maleva Kodutütarde
Jõgeva ringkonna ringkonnavanemana;
Hannes Nigulas – suurepärase
koostöö eest Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga abivajajate
kodude turvalisemaks muutmisel;
Olga Mägi – kauaaegse väga hea
töö eest Jõgeva haigla personalijuhina;
Merilii Jalg – suurepäraste saavutuste eest kabespordis;

Endla Matela – 50-aastase väga
hea õpetajatöö eest Jõgeval;

Tiina Laurisson – suurepäraste
saavutuste eest vibuspordis ning
uue spordiala toomise eest Jõgeva valda;

Andres Orumaa – töökohtade
loomise ja kohaliku elu toetami-

Raivo Tralla – kauaaegse pühendunud töö eest Kuremaa

ujula juhatajana ning
ujulakompleksi arendamise eest;
Kristi Klein – väga hea töö eest
klientide nõustamisel ning sotsiaaltoetuste menetlemisel
ning aktiivse osalemise eest valla
üritustel;
Alge Kuppart – professionaalse
ja pühendunud töö eest ühinenud omavalitsuse
raamatupidamise süsteemi loomisel ja elluviimisel;

Palamusel antakse aprilli alguses välja järjekordne Oskar Lutsu
huumoripreemia. 27. veebruaril
Palamuse rahvamajja kogunenud žürii otsustas, et preemia
32. laureaadiks saab Tallinna
Linnateatri näitleja Argo Aadli.
Ta on loonud rohkesti sisukaid
lavarolle nii koduteatris kui ka
väljaspool seda, ent huumorisõprade laiemat ringi on ta rõõmustanud eelkõige miilitsamees
Jüri Kessnerina teleseriaalis
„ENSV“ ning Kokaviidika küla
rahvatantsuhuvilise postiljoni
Herbert Vinguna, kes algselt
figureeris Kanal 2 „Suures komöödiaõhtus“, nüüd aga raadiojaama Retro FM hommikuprogrammis ning Kanal 12 saates
„Herbert Ving live“.
Argo Aadli (39) on sündinud
ja kasvanud Kundas ning lõpetanud 2002. aastal 20. lennu koosseisus Eesti Muusikaakadeemia
Kõrgema Lavakunstikooli. Samast aastast on ta Tallinna Linnateatri näitleja. Tema loodud
lavarollide galerii on külluslik
ja mitmepalgeline. Huvitav on
märkida, et loometee on toonud Argo Aadlit ka Palamusele:
ta tegi kaasa 2012. aasta suvel
MTÜ Look eestvedamisel Palamuse muuseumi õuel välja toodud suvelavastuses „Nõiutud
kevade“, kehastades seal Jorh
Adniel Kiirt. Ka huumoripreemia žürii tõstis Argo Aadli puhul
esile tema oskust luua eripalgelisi humoorikaid karaktereid.
Kui žürii preemia saatuse ära
oli otsustanud, tehti otsus telefo-

nitsi teatavaks ka preemia saajale. Argo Aadli tunnistas, et peab
ootamatu uudise üle veel natuke
mõtlema. „Lutsu preemia saajate reas on vägagi austusväärseid
inimesi. Ei oska ennast esimese
hooga sinna paigutadagi. Aga
olen igal juhul tänulik inimestele, kes selle otsuse tegid,“
sõnas Aadli. Kohe lepiti kokku
ka preemia kätte andmise aeg.
Argo Aadli lubas olla Palamuse
publiku ees laupäeval, 4. aprillil
kell 14.
Oskar Lutsu huumoripreemiat on Palamusel välja antud
1987. aastast. 1990. aastate alguses jäi ettevõtmine küll paariks aastaks soiku, ent siis puhuti traditsioonile taas elu sisse.
Tänavu esitati huumoripreemiale kaheksa kandidaati ja nende
hulgas oli nii nalja kirjutajaid kui
ka esitajaid.
Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla
asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega.
Nagu varasematel aastatel,
koguneb laureaadile üle antav
summa suuresti huumorisõprade – üksikisikute ja asutuste-ettevõtete – annetustest.
Annetused on oodatud Jõgeva
vallavalitsuse
arveldusarvele
nr
EE412200001120155067
(Swedbank)
või
EE861010102021814008 (SEB
Pank). Ülekande tegemisel lisada selgitusse märksõna „Huumoripreemia“.
RIINA MÄGI

Kaire Sakjas – väga hea noorsootöö valdkonna arendamise
ning suvemalevate korraldamise
eest Jõgeva vallas.
Aasta teo tiitliga tunnustati Jõgeva põhikooli ja linnaraamatukogu ning Viruvere vineeritehast
2019. aasta septembris alustasid Jõgeva põhikool ja Jõgeva linnaraamatukogu tegevust
uues hoones. Hoone valmimine
ja sisustamine sai võimalikuks
tänu Euroopa Liidu toetusele.
Hoone projekti autoriks on arhitekt Kalle Vellevoog.
2019. aasta sügisel käivitati
AS-i Estonian Plywood kasevineeri tehas Viruveres. Heal
tasemel automatiseeritud ja
nüüdisaegsete seadmetega tootmiskompleksi rajamine läks
maksma ligi 50 miljonit eurot ja
tehas annab tööd 150 inimesele.
JVT

Argo Aadli Kiirena 2012. aastal Palamusel etendunud
suvelavastuses “Nõiutud kevade”. FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ

Raivo Meitus lahkus
vallavolikogust
Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus (Eesti Reformierakond)
otsustas lahkuda nii volikogu esimehe kohalt kui ka volikogust alates
3. märtsist 2020. Tema asemel asus volikogus tööle samuti Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Rainis Poll. Valla valimiskomisjon võttis otsuse Raivo Meituse volituste lõppemise ja Rainis
Polli määramise kohta volikogu liikme volitustesse vastu 2. märtsil.
Vallavolikogu 27. veebruari istung oli Raivo Meitusele viimane
nii volikogu liikme kui ka volikogu esimehena. Lähiajal asub ta tööle
Harjumaale ning vahetab omavalitsustöö tegevuse vastu majandusja finantsalal. Vallavolikogu esimene aseesimees Mai Treial tänas volikogu nimel Raivo Meitust tehtud töö eest.
JVT
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Iseseisvus ei ole iseenesest mõistetav
Üks oluline pidupäev on
meid taas kokku toonud, et
tunda rõõmu oma maa ja rahva üle. Eesti Vabariik tähistab
saja teist aastapäeva ja selleaastasele tähtpäevale lisab erilisust saja aasta möödumine
Tartu rahulepingu sõlmimisest.
Nagu Vabariigi President Kersti
Kaljulaid oma kõnes tabavalt
ütles: Tartu rahuleping oli, on
ja jääb meie vaba Eesti sünnitunnistuseks. Poliitiliselt võime
küll diskuteerida, kas ja kuidas
seda lepingut peaks tänapäeval
arvestama, kuid see ei vähenda sugugi lepingu sümboolset
väärtust.
Eesti filmiklassikas öeldakse
tähenduslik lause: ”Meie reliikvia on vabadus!”. Tõepoolest
saame olla õnnelikud ja uhked,
et meil on juba kakskümmend
üheksa aastat taas olemas vaba
Eesti riik. See on midagi suurt
ja erilist, kuid samas ei tohiks
me võtta iseseisvust iseenesest
mõistetavana. Vabaduse juures
ei saa me vaid õnnetundest joovastuda, vaid peame aduma ka
kaasnevat vastutust. See on üks
olulisemaid oskusi, mida elus
vaja läheb. Kui me suudame
vastutada oma tegemiste eest,
suudame vastutada ka oma tuleviku eest. Riigi tuleviku eest.
President Lennart Meri on öelnud, et oma riigi eest vastutame me kõik koos ja igaüks eraldi. Me teeme seda oma vaba

riigi kodanikena.
Vabariigi aastapäeval me
mõtleme ja räägime üldse rohkem eestlusest ja Eestile omastest sümbolitest. Sini-must-valged kerkivad lehvima ehk
suurema tähendusega kui mõnel teisel päeval. Laulud kodust
ja isamaast kõlavad võimsamalt
ja lähevad rohkem hinge. Meie
argine must leib sobib igati ka
kõige peenemaks piduroaks
ning värvikirevad rahvarõivad
on siidist ja sametist kaunimadki. Need kõik ju meile nii omad
ja olulised.
Eestlased on alati tähtsaks
pidanud oma traditsioone ja tavasid, kuid vahel tundub mulle, et oleme nendes liialt kinni
ning kipume uuendusi ja muutusi liialt kiiresti hukka mõistma. Sageli isegi pikema analüüsita, kas ehk võiks proovida
teisiti või ehk on väike uuendus
isegi edasiviivaks jõuks. Aastaid tagasi ütles president Toomas Hendrik Ilves, et see, mis
tõi meid siia, ei vii meid enam
edasi.
Loomulikult
tunduvad
uuendused esialgu hirmutavad, peame õppima uusi oskusi, otsima infot, muutma oma
harjumusi, kuid me ei soovi ju
tagasi pöörduda hobukaarikute
juurde ega kujuta ette, et dokumentide täitmiseks veedame
pool tööpäeva ametiasutustes. Omal ajal olid ka autod ja

uued arvutisüsteemid tohutuks
muutuseks ning kuigi nendega
kaasnevad ka probleemid, on
need kujunenud loomulikuks
igapäeva osaks. Need on meie
ajastu uued sümbolid.
Kuid milliseid sümboleid
leiame me oma vallast ja kuidas
need omavad tähendust kogu
Eestile? Kui vaadata valla kodulehel viimase aasta jooksul
kajastatud uudiseid, siis hakkab silma rohkelt tänamisi ja
tunnustamist. See ju tähendab,
et korda on saadetud palju märkimisväärset. Samuti seda, et
jätkuvalt on meie ümber hulk
tegusaid inimesi ja organisatsioone, kelle ideed ja algatused
meie kõigi elu paremaks teevad
või kelle saavutuste üle saame
ühiselt uhked olla. Kõigil neil
on kanda oma roll. Spordiseltsid ja erinevas eas sportlased
– nii tegusamad kui harrastajad
– meenutavad meile, et terves
kehas on terve vaim. Kultuuriorganisatsioonid ja nende
väsimatud tegijad hoiavad elus
meie kauneid kunste, pikki traditsioone ja erineva mastaabiga
üritusi. Sotsiaalvaldkonna töötajad püüavad pakkuda abivajajaile võimalusi, mis teistele
kohati iseenesestmõistetavad.
Lisaks ettevõtjad, kes läbi töökohtade loomise toetavad piirkonna arengut, ja kõik teised,
kes on väiksemate või suuremate tegudega heaks eeskujuks.

Tahan natuke pikemalt peatuda ühel Jõgeva valla Aasta teo
tiitli saanud kordaminekul. Eelmise aasta esimesest septembrist õpivad meie lapsed uues ja
igati kaasaegses põhikoolihoones. Eks ole raamatutarkus ja
hea haridus alati olnud eestlaste hulgas au sees, kuid uue hoone näol pole ju tegemist lihtsalt ühe haridusasutusega. See
koolimaja on paljude inimeste
ühise tööga ehitatud aastakümneteks meie lastele ning seega
sümboliseerib ka põlvkondade
järjepidevust ja valla jätkusuutlikkust. Rõõm on siinkohal
öelda, et viimase aasta jooksul
on meie vallas sündinud 122
uut ilmakodanikku ning jääb
vaid loota, et suudame tänaste
otsuste ja tegemistega pakkuda
piisavalt, et nad tahaksid suureks sirgudes ka siia jääda.
Oma inimeste jäämisest
rääkides pean esile tooma veel
ühe tunnustuse, mille sai Jõgeva vald Torma alevikult ja
selle piirkonna küladelt. Kuigi
hetkeks oli juba tunne, et peame omaks saanud inimestest ja
küladest loobuma naabervalla
kasuks, siis näitasid küsitlused
suurt toetust just Jõgeva vallale. Julgen sellest järeldada,
et oleme teinud midagi hästi, aga ka tunnistada, et seda
enam kasvab vastutustunne,
et peame olema veel paremad.
Tahan loota, et meie vallas ei

pea lõpuks ükski küla tundma
end unustatud ääremaana ning
näen, et peame selle nimel pidevalt tööd tegema.
Kui kohalikest, kuid kogu
Eesti jaoks olulistest sümbolitest veel rääkida, siis Oskar Lutsust ja tema teostest ei saa me
kuidagi mööda vaadata. Mul on
hea meel, et kinolinale jõudis
armsakssaanud teoste viimane osa ning aitas seeläbi anda
uue hingamise ka varasemale
kolmele – eks ole peale kasvanud põlvkonnad, kellele Teele,
Arno, Toots ja teised tegelased
ehk juba kaugemaks on jäänud,
kuid tänu uuele filmile peaks ju
meenutama, millest kõik alguse
sai. Pole just palju raamatukangelasi, kes läbi aegade on Eesti koolilapsi ja noortevahelisi
suhteid sümboliseerinud ning
teeb rõõmu, et just meie vald
on nendega seotud tegevuste
toimumiskohaks.
Ma arvan, et meie kõigi hinges on veel hulk pisemaid ja
suuremaid sümboleid, mis tähistavad kodukohta ja isamaad.
Tuleb see siis meelde kohates
võimsat tammepuud või tundes kodutänava kohvikust imbuvat saiakeste lõhna. Kirudes
kehva suusailma või nautides
sõpradega kuuma leili. Nähes
mänguväljakul mängivaid lapsi
või sinava taeva, mustava metsaviiru ja helkivvalgelt härmas
põllujoone kombinatsiooni.

Soovin teile oskust märgata, hoida sümboleid ja nende
tähendusi. Et teil jätkuks eestlusele omast otsustusjulgust
ja enesekindlust, julgust võtta
riske. Oskust jagada tunnustust
ja vastu võtta kriitikat. Ja soovin, et meil kõigil oleks aega ja
jõudu ka lihtsalt elust rõõmu
tunda - ise, pereringis, tööl ja
sõpradega, eestlaste ja eestimaalastena. Hoides üksteist
hoiame kõik koos Eestit!
Palju õnne meile!

sahoogu andnud eestvedaja ja
hinge Marko Saksingu tunnustamine parima treeneri tiitliga.
Sportlikku entusiasmi ja
võidutahet on vaja ka omavalitsustöös, mis pärast haldusreformi märksa intensiivsemaks
ja mahukamaks on muutunud.
Riigivanem Jaan Tõnisson on
öelnud: „Terves Eestis hakaku
riikline ja omavalitsuseline
tegevus kõikide rahvaliikide
ühisel nõul ajaviitmata käima“. Tänases Jõgeva vallas võime tunda kordaminekurõõmu
mitmetest tegudest, millel positiivne mõju paljudele inimestele, eriti lastele ja noortele.
Jõgeva uut põhikooli ja raamatukoguhoonet saab nimetada
meie arhitektuuripärliks, mida
kadestavad kõik naabrid. Sadala koolimajas alustas tööd teinegi lasteaiarühm Õnnetriinud,
millele ehitasime uued ilusad
ruumid. Küllap seal kasvavad
õnnelikud lapsed. Omavalitsus
peab hoolima ka inimestest,
kes samuti tublid, kuid teistest
erilisemad, vajavad rohkem abi
ja tuge. Neile on nüüd kodu ja
õppetöökodadega
päevakeskus uuenduskuuri läbi teinud
endises Torma mõisa valitsejamajas. Selle sotsiaalasutuse
avamispeol kiitis Jõgeva valla
hoolivust ka sotsiaalminister
Tanel Kiik.
Haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkond on seda
jõulisemad, mida võimsam on
piirkonna ettevõtlus. Majandustegevus Jõgeva vallas on
tugeval tasemel ja areneb edasi, ettevõtted, kes n-ö vee peale on jäänud, püsivad kindlalt.
Hea meel on, et meie kodukanti

peavad investeerimiseks sobilikuks ka ettevõtjad väljastpoolt
Jõgevamaad. Nii kerkis Viruveresse tänapäevane, esinduslik vineeri- ja spoonitehas. Virumaal on kombeks öelda, et
Viru veri ei värise. Meie saame
nüüdsest öelda, et Viruvere ei
värise. Vähem teada on see, et
peagi avab Painkülas tootmise
nüüdisaegne kõrgtehnoloogiline valgukontsentraatide tehas.
Tulen veel Eesti Vabariik 100
lõpetamise juurde. Seal öeldi
kõnepuldist, et juubeliaastal
jõudis riik paikadesse, kus seda
muidu vähe või üldse mitte tunda on. Meil on riik kogu aeg kohal olnud. Jõgeva valla käekäik,
siinsed mured ja rõõmud on
pidevalt huviorbiidis teenekatel Riigikogu liikmetel Marika
Tuus-Laulil ja Aivar Kokal, kellele on au üle anda Jõgeva valla esimesed vapimärgid. Kõne
algul rääkisin valla kirikutest.
Edaspidi on ehk heameel kõnelda ka Jõgeva kirikust, mille rajamisele on suureks toeks Aivar
Kokk. Suur rõõm on selle üle, et
Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid autasustas Eesti Vabariigi aastapäeval teenetemärkidega nelja meie valla inimest:
põlist põllumeest Ahto Vilit,
Tartu Maakohtu esimeest Liivi
Loidet, teenekat teedeinseneri
Kuno Männikut ja raudteelast
Aare Arandit. Kuna meie vallakeskuse, Jõgeva linna, areng ja
edulugu said alguse just raudteest, mõjub autasu raudteelasele iseäranis südantliigutavalt.
Me oleme olnud tublid. Nimetasin siin mitmeid inimesi
ja asutusi, kes kiitust väärivad. See nimekiri on tegelikult

kordades pikem. Ernst Ennot
tsiteerides “Mis oli see on läinud, mis tuleb alles ees.“ Ainult sõna „läinud“ tuleb asendada sõnaga „jäänud“. Kõik,
mis oli 2019. aastal, jääb meiega. Tänases maailmas, kus üha
suuremat ja tähtsamat rolli
mängib kõik, mis meid ümbritseb, peame kindlasti hoidma,
aga samas ka sihiteadlikult ära
kasutama seda ilusat keskkonda, kus me elame, muutma paremaks seda, mida on võimalik
ja vajalik muuta.
Südantliigutavalt mõjub alati ka lapsesuu. Seetõttu lõpetan
optimistliku tsitaadiga Leelo
Tungla raamatu ja filmi „Seltsimees laps“ peategelase suust:
„Selg sirgeks ja lõbus-lahke
nägu pähe“.
Soovin kõigile head vabariigi aastapäeva. Elagu Jõgeva
vald! Elagu Eesti!

RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees
(kuni 3.märtsini 2020)
(Kõne Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtul 21. veebruaril)

Jõgeva vald ja meie inimesed on tublid
1. veebruaril toimus Eesti
Rahva Muuseumis suur Eesti
Vabariik 100 tänuõhtu „Rahuga
edasi, Eesti!“, kus tehti sügav
kummardus Eesti juubelipeo
õnnestumisse panustanud inimestele.
Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva pidustustele, nii nagu
Eesti Vabariigi sünnile, andis
lõppakordi Tartu rahulepingu
allkirjastamine, millega Eesti
riigi sünd lõplikult teoks sai.
Üks iseseisev riik, mida me ju
oleme, on pidev protsess, mis
ei lõpe iial. Oleme püsinud juba
102 aastat.
Ka meie vallas oli möödunud
aasta suurte juubelite aasta. Palamuse koolis, Tootsi ja Teele
valimisel selgitati kandidaatidele, et Palamuse sünniaastat
on väga lihtne meelde jätta.
1234 pidavat olema iga teise
inimese telefoni PIN-kood. Jah,
tõesti, 785 aastat tagasi 1234.
aastal leidsid kolm Kärkna
kloostri munka Amme jõe ääres puhkepausi tehes: see on nii
hea auraga paik, siia tuleb kirik
rajada. Need mungad elustusid
Palamusel suurepärases juubelilavastuses „Palav“. Kas see
kõik just nii juhtus, jääb lavastuse autorite südametunnistusele, aga igal juhul on hea aura
Palamuse elus säilinud. Sama
hea auraga paigad on ka Torma
ja Laiuse. Kindlasti ei saanud
Torma ega Laiuse kiriku asutajad olla samad mungad, kuna
need kirikud on tervelt 85 aastat nooremad kui Palamusel,
neil täitus mullu „ainult“ 700
aastat asutamisest. Palamuse ja
Torma kiriku asutamisest leiab
jälgi isegi Vatikani arhiividest.

Laiuse kirikust saab kõik teada meie valla ühe koloriitsema
suurkuju, Johann Kõpu suurteosest „Laiuse kihelkonna ajalugu“.
„Kiri algab kirikust, rahvas
algab raamatust“, see elava
klassiku, suure poeedi Hando
Runneli kirjarida on mind alati
kõnetanud. Laiuse raamatukogu 170. sünnipäev oli ühtlasi
Eesti vanima maaraamatukogu
juubel. Raamatukogu juured
ulatuvad Laiuse kiriku juures
kogunenud
lugemisringini.
Torma raamatukogu, mis on
üks paikkonna vaimuelukeskus, sai mullu 110-aastaseks.
Siimusti raamatukogu on alles üsna nooruke, ta sai vaid
40-aastaseks. Oma noorust
korvab Siimusti raamatukogu suurepäraste ajalooteemaliste näitustega. 110-aastane
Vaimastvere raamatukogu on
kogukonna
kultuurikoldeks
ja kooskäimiskohaks. Juubelisünnipäeva tõmbenumbriks oli
suurepärase lauljanna Hedvig
Hansoni esinemine.
Meil esinevadki suurepärased artistid. Vabariigi aastapäeva vastuvõtul särab meie ees
Hanna-Liina Võsa. Möödunud
aastal esines meile suurepärase kontserdiga Maarja-Liis Ilus.
Jõulurahu väljakuulutamisel,
mille juubel tuleb tänavu, laulis
Evelin Samuel ja uuele aastale
andis hoo sisse Swingers. Paljude jaoks helisesid unustamatult möödunud suvel Kuremaal
Elina Netchayeva ja Maria Listra hääled. Sama kõlavalt helisevad ka meie endi lauljate ja
lauljannade hääled. Palamuse
juubelist ja suurepärasest eten-

dusest oli juba juttu. Jõulude
ajal andis suure muusikalise
laengu maestro Vello Pütsepa
poolt juhitava Kuremaa naisansambli 50. sünnipäeva kontsert. Jõgeva kammerkoor ja
segakoor Sõbrahing tähistasid
ümmargust tähtpäeva. Juubelilaulupidu ja tantsupidu „Minu
arm“ ühendas Eesti rahva just
nii, nagu 30 aasta tagused öölaulupeod. Meilt esines seal nii
palju väga häid kultuurikollektiive, kui ei kunagi varem. Tänu
neile kõigile valla väärika esindamise eest. Unustamatu mulje
jättis laulu- ja tantsupeotule
teekond meie vallas. Teekonnal läbi valla kaunite paikade
lisasid paljude inimeste käed
ja südamed tulele uut energiat
ja vaimujõudu. Kui ma õhtu eel
tõrviku valla piiril Mustvee vallavanemale ulatasin, oli seda
lausa füüsiliselt tunda.
Nii nagu kultuur, seisab ka
sport Jõgeva vallas tugevatel
jalgadel. Ja mitte ainult õdede
Triinu ja Merilii jalgadel, kelle medalisaak on vallale palju kuulsust toonud. Tsiteerin
nende mitmekordsest maailmameistrist naabrimeest Ülo
Kuuske: „Teen sporti niikaua,
kuni jõuan veel kõiki medaleid kaelas kanda“. Olen neid
medaleid näinud ja neid ikka
on. Aga nii noorelt kui õdedel
Jalgadel polnud Ülol veel ühtegi auraha. Vibuspordis seisab
kindlatel jalgadel maailmameister Tiina Laurisson, kes
annab oma teadmisi ja oskusi
edasi paljudele noortele. Meie
esindusspordiala, saalihoki, on
vahepealsest väikesest mõõnast
üle saanud. Ehk on sellele li-

AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem
(Kõne Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtul 21. veebruaril)
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Ühinemisleping jäi muutmata
Jõgeva vallavolikogu 27.
veebruari istungil oli üheks päevakorrapunktiks Jõgeva linna,
Jõgeva valla, Palamuse valla ja
Torma valla ühinemislepingu
muutmine. Paraku ei saanud
ükski kavandatud neljateistkümnest muudatusest kahe
kolmandiku volikogu liikmete
poolthääli ehk 18 poolthäält
(aga just niisugune nõue on ühinemislepingus muudatuste tegemiseks kehtestatud) ning leping
jäi muutmata.
Ühinemislepingu kinnitasid
2016. aasta detsembris toona
veel nelja iseseisva omavalitsuse volikogud. Uue suure Jõgeva
valla toimimise esimesed aastad
on näidanud, et ühinemisleping,
milles sätestatu peaks kehtima
käesoleva valimisperioodi lõpuni, vajab siiski mõningast muutmist – selleks, et tagada valla
areng ning teenuste osutamine
parimal viisil.
Vallavalitsuse esitatud eelnõu
nägi näiteks ette teenuskeskuste
rolli täpsustamist, samuti hariduse ja noorsootöö arengukava
asemel haridusvõrgu optimeerimise kava koostamist. Esimese
vajadus on küsitav, sest mullu
valminud valla arengukavas on
haridus- ja noorsootöövaldkond

kajastatud piisava põhjalikkusega, teine dokument annab aga
ettekujutuse, kuidas hariduseluga edasi minna.
Haridusasutuste nimistu sooviti asendada paikade loeteluga,
kus haridusteenust pakutakse.
See võimaldaks näiteks vajaduse korral viia haridusasutusi
ühtse juhtimise alla, mis teenust
sisuliselt ei muudaks. Lepingust
sooviti välja viia lause, et korraldatud jäätmevedu korraldatakse
läbi MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, sest praegu, mil vald
on piisavalt suur ning vallavalitsuses tööl pädevad spetsialistid,
kes on ise võimelised hankeid
läbi viima ja järelevalvet teostama, ei ole mainitud MTÜ teenuse kasutamine vajalik. Ühinemislepingu investeeringute
kavva oli plaanis lisada uus objekt – Jõgeva esmatasandi tervisekeskus, mille jaoks vallal on
vaja investeerida omafinantseeringu ja projekti mitteabikõlblike kulude jagu, põhirahastus on
planeeritud saada Euroopa Liidu
tõukefondidest. Muudatusi oli
planeeritud veelgi.
Ühinemislepingusse kavandatud muudatusi sisaldav vallavolikogu otsuse eelnõu läbis
möödunud aasta detsembris

seadusega ette nähtud avalikustamise. Eelnõu oli läbi arutatud
ja heakskiidu leidnud volikogu
komisjonides ja eestseisuses, ent
kui volikogu istungil muudatusi
ükshaaval läbi hääletama hakati, jätsid opositsioonisaadikud
järjekindlalt hääletamata. Mis
tähendas seda, et ükski muudatus ei saanud vajalikku 18 poolthäält, vaid ainult 16 või ühel juhul ka 15 häält.
„Alustasime ühinemislepingu
muutmise protsessi juba umbes
aasta tagasi ja mul on väga kahju ajast ja vaevast, mida paljud
inimesed kulutasid, et see protsess ka lõpule viia,” ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo
Meitus. „Kui opositsioon heidab
vallavalitsusele tihti ette, et nad
ei soovi muutusi ja ei mõtle kokkuhoiule, siis nüüd tuleks neil
endil peeglisse vaadata. Kuna
ühinemisleping jäi muutmata,
satub näiteks ohtu tervisekeskuse rajamine, jätkub kulutamine
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse
teenusele jne. Lühidalt öeldes –
lähema pooleteise aasta jooksul
jäävad paljud asjad tegemata või
siis tuleb leida viis, kuidas need
ilma ühinemislepingus sätestatuga vastuollu minemata ära
teha. Muidugi võib ühinemisle-

pingu muutmise igal ajal uuesti
volikogu lauale tuua, aga siis
peab olema kindel, et tulemus
on positiivne. Niisama aega raisata pole mõtet.”
Küsimusele, miks opositsioonisaadikud hääletamata jätsid
ehk sisuliselt vastu hääletasid,
vastas nii vallavolikogusse kui ka
Riigikogusse kuuluv Aivar Kokk
(Isamaa), et sellele on kaks põhjendust.
„Üks põhjendus on see, et
kui ühinemisel kokku lepitu pidi
kehtima neli aastat, siis võiks
need asjad tõesti ka selle aja
jooksul muutmata jääda. Teine
põhjendus on, et eelnõusse sisse
saanud muudatused puudutavad olulisi valdkondi, nagu näiteks haridus ja investeeringud,
ning need vajavad põhjalikumat
läbirääkimist. Oli arutelusid, kus
teatud teemad jäid n-ö õhku ja
kus me ei saanud selget vastust,
milline on koalitsiooni poolne
tegevus, mis ka opositsioonile
sobiks. Samas ei süüdista ma selles, et läbirääkimised poolikuks
jäid, sugugi ainult koalitsiooni.
Aga läbirääkimisi on võimalik
jätkata ja vähemasti enamiku
punktide juures ka kokkuleppele
jõuda,” sõnas Aivar Kokk.
JVT

Hajaasustuse programm 2020
Jõgeva Vallavalitsus annab teada, et 17. veebruarist 2020 avanes
hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on
17. aprill 2020.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt
alates 01.01.2020 kuni toetuslepingu sõlmimiseni toetust taotlevas
majapidamises elavad füüsilised isikud.
Jõgeva Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldusega nr 125 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:
• veesüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest
nr 14 „Hajaasustuse programm”.
Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin Pärsim, tel 776
6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee.
Taotlusi võtavad vastu:
• Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn (endise Jõgeva
valla taotlejad), tel 776 6509, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee
• Pille Soots – Palamuse teenuskeskuses (endise Palamuse valla
taotlejad), tel 776 2451, e-post pille.soots@jogeva.ee
• Tiina Leeben – Torma teenuskeskuses (endise Torma valla taotlejad), tel 776 2905, e-post tiina.leeben@jogeva.ee
Palume taotlused esitada elukohajärgselt.
Taotlusvormid ja rohkem informatsiooni programmi kohta leiab
Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
TRIIN PÄRSIM,
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Jõgeva valla jäätmejaamad ja jäätmekogumiskohad
TASUTA võetakse vastu
Kogumiskoht

Lahtiolekuaeg (NB!
riigipühadel suletud)

elektri- ja
elektroonikaseadmed
(nt pesumasin, TV jne)

rehvid

TASU eest

vana-paber

pakend

ohtlikud jäätmed

suurjäätmed (nt
mööbel, diivan, vaip
jne), 120 €/t

x

x

x

x

ülejäänud jäätmeliigid
vastavalt hinnakirjale

x

Haldaja, AS Epler&Lorenz
kontakt

tel 776 2815 jäätmejaama
lahitoleku-aegadel, AS
EplerjaLorenz 7421398
(tööpäeviti 9.00-16.30)

Jõgeva jäätmejaam (Jõgeva linn,
Toominga 34)

T-R 10.00-18.00
L 10-14.00
lõuna 12.30-13.00

x

Jõgeva aleviku
jäätmekogumiskoht (Jõgeva
alevik, Poe tn 2a)

paaritu nädala
L 9-12
paaris nädala
L 13-16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Kuremaa jäätmekogumiskoht
(Soomevere küla, Tammemetsa
tn 3)

paaris nädala
L 9-12
paaritu nädala
L 13-16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Laiuse jäätmekogumiskoht
(Laiuse alevik, Siniallika tee 5)

N 15-18
paaritu nädala
L 9-12
paaris nädala
L 13-16

x

x

x

x

tel 742 1398

Siimusti jäätmekogumiskoht
(Siimusti alevik, Kaave tee 5a)

paaris nädala
L 9-12
paaritu nädala
L 13-16

x

x

x

x

tel 742 1398

Vaimastvere jäätmekogumiskoht
(Vaimastvere küla, Vaimastvere
remondiruum)

paaritu nädala
L 9-12
paaris nädala
L 13-16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Palamuse jäätmekogumiskoht
(Palamuse alevik, Jäätmejaama)

E 15-18
paaris nädala
L 9-12
paaritu nädala
L 13-16

x

x

x

tel 742 1398

x

x

x
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x

nt 14. märts 2020 on paaritu nädal
Jäätmekogumiskohtadesse palun tuua ainult neid jäätmeid, mis on märgitud “x”. Need, mida ei ole, palume viia Jõgeva jäätmejaama või Torma prügilasse, kus võetakse erinevaid
jäätmeliike vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
NB! Avalike konteinerite puhul palun jälgige kleepsu, mis on kleebitud konteinerile. Võib olla ühele jäätmeliigile suunatud konteiner ja võib olla ka mitmele jäätmeliigile.
Mõni konteiner on mõeldud ainult nt klaasile (klaaspakend). Palun ärge pange olmejäätmeid paber ja kartong, pakendi- ja klaasikonteineritesse! NB! Tapeet tuleb panna
segaolmejäätmete konteinerisse mitte vanapaberi või paber ja kartong konteinerisse.
Romusõiduk on ka ohtlik jääde, mida tohib käidelda vaid keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba omav ettevõte. Jõgeva vallas saab romusõiduki viia Semako Romulad OÜ-sse.

Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 32. istung toimus 27. veebruaril Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 24 volikogu liiget. Puudusid Priit Põdra,
Ahto Vili, Hardi Perk.
Päevakorras oli:
1. Igapäevased ohud internetis.
2. Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu muutmine.
3. Loa andmine vallavara võõrandamiseks.
4. Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste transpordikulude hüvitamine Jõgeva vallas.
5. Kohanime määramise kord.
6. Hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmine.
7. Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks veemajanduse programmi esitatava projekti kaasrahastamine.
8. Mitmesugust, informatsioonid:
8.1. Ülevaade Jõgeva valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise kohta.
8.2. Informatsioon järgmise istungi toimumise
ajast ja päevakorrast.
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.
Järgmine volikogu istung toimub 26. märtsil kell 14.00.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

JÕGEVA
VALLA KAASAV
EELARVE
2020
Jõgeva valla kaasava eelarveosa kasutamiseks saab ettepanekuid esitada 31. märtsini 2020.
Ettepanekuid saab esitada kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS jogeva.volis.ee, e-kirjaga aadressil
kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse
ja Palamuse ning Torma teenuskeskusesse.
Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik. Ettepaneku
objekt peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku
hüve ja olema avalikult kasutatav. Idee peab olema elluviidav
ühel eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1. ettepaneku esitaja;
2. ettepaneku nimetus;
3. ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4. ettepaneku kirjeldus;
5. võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab
vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise
võimalikkuse hindamisel;
6. muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda.
Kaasava eelarveosa suurus ühe ettepaneku kohta on kuni
15 000 eurot.
TRIIN PÄRSIM,
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
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Jõgeva vald võitis
talimängudel viienda koha
29. veebruarist 1. märtsini toimusid 36. Eesti omavalitsuste talimängud, kus Jõgeva vald saavutas
tubli 5. koha.
Jõgeva valda esindas poolsada
sportlast kabes, meeste ja naiste
korvpallis, ujumises, mäelauas,
lumelauas, murdmaasuusatamises, naiste teatesuusatamises ja
juhtide võistluses.
Võistlused toimusid Kundas,
Aseris, Rakveres ja suusaalad Otepääl. Eriti keeruliseks osutus nii
osalejatele kui ka korraldajatele
suusaalade planeerimine – puuduva lume ning väheste treeningtundide tõttu. Murdmaasuusatamises võistlesid valla eest Margus
Kaasik ja Tauri Kaasik. Naiste teatesõidus olid väljas Britta Kasela,
Birgit Kasela ning Johanna Nurk.
Lumelauas ja mäesuusatamises
võistles Priit Toru.
Kabetajad olid talimängudel
kahe võistkonnaga. Kabe I võistkond koosseisus Arno Uutma, Uno
Plakk, Merilii Jalg, Triinu Jalg ja
Karl Stefan Kivistik saavutasid tihedas konkurentsis väga kõrge 2.
koha ja kabe II võistkond tuli 7.
kohale.

Meeste korvpallis oli osaleda
soovivaid meeskondi väga palju ja
selleks, et selgitada välja, kes pääsevad talimängudele mängima,
tehti juba 18. jaanuaril eelturniir.
Jõgeva valla meeskond sai oma
alagrupis 1. koha, millega pääseti
kindlalt edasi ning talimängude
lõpptulemuseks saavutati 6. koht.
Naiste korvpallis tehti ära oma
mäng ning sellega tuldi talimängudel 8. kohale.
Ujujad olid pannud oma esinduse välja nii vabalt, rinnuli ja
selili ujumises kui ka teatevõistluses. Kokkuvõttes saavutati ujumises 13. koht, mis oli väga kõrget
konkurentsi arvestades tubli tulemus. Juhtide võistlusel esindasid
Jõgeva valda abilinnapea Viktor
Svjatõšev ja volikogu esimees Raivo Meitus.
Täname kõiki võistlejaid, treenereid ja lapsevanemaid, kes aitasid kaasa Jõgeva valla edukale
esinemisele ja õnnitleme kabe I
võistkonda teise koha saavutamise puhul!
KAILY MOONES,
sporditöö peaspetsialist

JÕGEVA VALLA TEATAJA
20. märtsil algab kevad. Samal
päeval asub Torma taas Jõgeva
valla kevadkeskuse ehk kevadise
kultuuripiirkonna rolli täitma.
Kolme kuu jooksul saab Tormas,
aga ka Vaiatus teoks hulk kultuuri- ja spordisündmusi, millest on
osa saama oodatud nii kohalikud
kui ka kogu Jõgeva valla rahvas.
Kevad algab traktoripõrinaga
Kevadkeskus avatakse seekord mootoripõrina ja tuleleekide saatel 20. märtsil kell 18
Torma lasteaia õuel. Ürituse
juhatab sisse murutraktorite paraad Coop-i Torma poe juurest
lasteaia õuele. Seal astuvad üles
lasteaia vanemate rühmade lauljad ja tantsijad ning tuleteater
Zerkala Tartust. „Tuleteatri etendusega tervitame aasta valgema
poole saabumist,“ ütles Torma ja
Vaiatu kultuurijuht Liina Abram.
Loomulikult saab teoks ka tseremoonia, mille käigus talvekeskus
Jõgeva annab aastaajakeskuse
tunnusmeene üle Tormale. Pidu
juhivad kaks mutti, mullamutt
ja külamutt, kellest üks vaatab
asju põllumajanduslikust, teine
humoorikast vaatevinklist. Kevade tervitamisel pakutakse sooja
jooki. Üritus on tasuta ja kõik on
oodatud.
Näitering toob välja
„Tõmbetuule“
Märts on teatrikuu. Torma
rahvamajas esietendub 28. märtsil kohaliku näiteringi esituses
Aire Pajuri näidend „Tõmbetuul“.
Jõgevalasele Rein Karule, kodumaakonnas hästi tuntud harrastusnäitlejale, on see esimene
lavastajatöö. Ka Torma näiteringi
uued liikmed Kaili Kalm ja Urmas
Lall saavad selles tükis esimesed
„tuleristsed“ näitlejana.
„Meil oli näiteringile uut juhendajat vaja ja kui Reinu poole
pöördusin, oli ta nõus väljakutse
vastu võtma,“ ütles Liina Abram.

Ilmselt oleks algajal lavastajal
lihtsam olnud välja tulla mõne
publikule juba tuntud lustmänguga, aga Rein Karu otsustas rinda pista perevägivallast kõneleva
tõsise tükiga, mida ükski trupp
varem mänginud pole. Lavaloo
autoriks on Elva Lendteatri eestvedaja Aire Pajur.
„Tunnen Airet hästi ja palusin
teda kunagi, et ta saadaks mulle
lugemiseks mõne enda kirjutatud näidendi. Ta saatis „Tõmbetuule“. Kui nüüd Torma näiteringi lavastusele alusteksti vaja oli,
otsustasin võtta just selle,“ ütles
Rein Karu. Kõnealuse lavaloo
kirjutas Aire Pajur aastaid tagasi
Drakadeemias õppides ning hiljem on ta seda mitmel korral viimistlenud. Ainese on autor võtnud elust enesest. Ja elul endal
ongi pakkuda värvikamaid lugusid, kui mistahes seebiseriaalil.
Aire usub, et just teatri kaudu
on võimalik süüvida teemadesse,
mis puudutavad paljusid, kuid
millest ei kiputa rääkima.
„Aire on sotsiaalvaldkonnas
töötanud ja teab, millest ta kirjutab,“ ütles Rein Karu. Tema sõnul
on näidendisse ka natuke elulist
situatsioonikoomikat peidetud,
ent üldiselt on see siiski tõsine ja
kaasamõtlemist nõudev tükk.
Kui autor prooviperioodi ei
sekkunud, siis esietendust kavatseb ta vaatama tulla. Pärast
etendust saabki publik tüki autoriga kohtuda. „Tõmbetuult“ on
peale Torma rahvamaja plaanis
mängida mitmel pool mujal. Mai
alguses osaletakse tükiga Võnnus
toimuval Jõgeva- ja Tartumaa
harrastusteatrite festivalil.
Isamaaline kõnevõistlus
Tormas noorpõlve veetnud
Carl Robert Jakobson oli suurepärane kõnemees. Tosin aastat
tagasi käivitati Torma põhikoolis,
mis Jakobsoni nime kannab, koolinoorte kõnevõistlus „Isamaa on
meile püha!“. Kolmeteistkümnes

12. mär

Torma kultuuripiirkond a
kõnevõistlus algab 3. aprillil kell
11.50 ja sellele on peale Jõgevamaa õpilaste oodatud Viljandija Pärnumaa noored. Jakobsoni
elukäik ja ettevõtmised ongi ju
seotud eelkõige nende kolme
maakonnaga.
Igal võistlejal tuleb Jakobsoni
kõnevõistlusel esitada vabalt valitud lõik C. R. Jakobsoni isamaakõnedest ning iseseisvalt ettevalmistatud isamaateemaline kõne.
Kõnevõistluse peaauhinnaks on
C. R. Jakobsoni raamatu „Kolm
isamaa kõnet“ täisnahkne köide.
Jakobsoni nime kandev kõnevõistlus eristub teistest kõnevõistlustest, etluskonkurssidest
ja teatrifestivalidest süvendatud isamaalisuse poolest. „Selle
sündmuse isamaaline suund on
pälvinud kiidusõnu nii osalevatelt õpilastelt, nende juhendajatelt kui ka žüriilt. Just tänu
nende positiivsele suhtumisele
oleme julenud kõnevõistlusele
kutsuda ka Viljandi- ja Pärnumaa
õpilasi. Võistlusel osalemine lihvib noorte esinemis- ja eneseväljendusoskust, ent paneb neid ka
rohkem väärtustama oma maad
ja rahvast ning tundma end rohkem oma riigi kodanikuna,“ ütles
Torma põhikooli direktor Heiki
Sildnik. Torma põhikoolis toimuvale kõnevõistlusele on oodatud
nii osalejad kui ka kuulajad.
Raudkatsi peol saab
tantsutarkust
4. aprillil peetakse Torma rahvamajas Anna Raudkatsile pühendatud XV Torma rahvapidu.
Traditsioonidega
sündmusele
otsustati seekord anda pisut teine ilme. Kui senini on see olnud
laudadega pidu, kus iga osalev
tantsurühm paar tantsu esitab,
siis seekord seatakse saali sisse
tantsutuba, kus soovijad tuntud
tantsujuhi Angela Arraste käe
all pärimustantse ja Eestis „kodunenud“ seltskonnatantse õppida saavad. Saatemuusika eest

Üks olulisemaid sündmu
on Vaiatu naisrüh
hoolitseb lõõtspillimees Henrik
Hinrikuse duo. „Leidsime, et
kui neliteist aastat on üritust
enam-vähem ühtmoodi tehtud,
siis võiks viieteistkümnendal
aastal midagi teisiti olla,“ ütles
Torma naisrühma vanem Evi Štukert. „Nüüd siis kutsumegi kõiki
Raudkatsi peo tantsutuppa. Peo
lõpuosas on, nagu ikka, simman.
Ja süüa saab ka, aga mitte saalis
väikeste laudade taga, vaid ühtses suures Rootsi lauas.“
Evi Štukerti sõnul arvavad
paljud, et Anna Raudkatsile pühendatud pidu on tantsijate kitsa
ringi pidu, kuhu n-ö inimene tänavalt pole oodatud. Ent see on
vale arusaam. „Tantsurühmadele, keda külla ootame, saadame
muidugi kutsed, aga tulla võivad
ka kõik teised huvilised. Kes tahab, võib tantsutoas kaasa lüüa,
ent võib piirduda ka teiste jälgimisega,“ sõnas Evi Štukert.
Varasematel pidudel on teh-

rts 2020
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asub 20. märtsil Jõgeva valla kevadkeskuse rolli täitma

nab põhjust Torma kanti tulla ka
neile, kes siin muidu eriti sageli
ei viibi. Ning kui juba siin ollakse, avastatakse ehk muidki siinseid väärtusi,“ ütles Liina Abram.
Esimene kultuurikogemus

usi Torma piirkonna kevadises kultuurikalendris on Vaiatus peetav Jakobsoni talupäev. Pildil
hm Somel üles astumas mulluse talupäeva kultuuriprogrammis. FOTO: MARGE TASUR
tud ka tagasivaateid Anna Raudkatsi eluloole ja elutööle. Raudkatsi isikust ei minda mööda ka
seekord: Tallinnas tegutsev Tantsupeomuuseum toob Tormasse
meie tantsuema tutvustava näituse.
Soomeugri aktsendiga
talupäev
Üks Torma kandile iseloomulikumaid sündmusi on paarikümneaastase traditsiooniga
Jakobsoni talupäev. Tänavust
talupäeva peetakse 17. mail algusega kell 10 Vaiatu pargis ja
rahvamajas. Nagu ikka, toimub
laat, kust saab osta taimi ja istikuid, käsitöö- ja kunstiesemed
ning üht-teist muudki.
Tänavusele talupäevale annavad erilise aktsendi meie sugulasrahvaste esindajad. Üles
astub Eestis tegutsev ersa-mokša
folklooriansambel Kilejne ning

vaadata saab udmurdi kunstniku Stanislav Antipovi näitust,
mis pannakse üles Vaiatu rahvamajja. Stanislav Antipov on
sündinud 1976. aastal Iževskis
ja lõpetanud Udmurdi riikliku
ülikooli maali erialal. Vaiatusse
võtab kunstnik peale oma maalide kaasa ka udmurdi rahvarõivaesemeid, mida saab vaadata
rahvamaja teisele korrusele hiljuti rajatud käsitöötoas. Paljudel
on kindlasti huvitav uudistada
ka vastset käsitöötuba ennast ja
seal ehk midagi meisterdadagi.
Lisaks ersa folklooriansamblile
astub talupäeval üles Vaiatu naisrühm Somel ja mõned külaliskollektiivid. Lastele pakub rõõmu
miniloomaaed. Hommikukohvi
eest hoolitseb Vaiatu kogukonnaköök.
Kohvikutepäev ka Tormas
Eestis on viimastel aastatel

jõudsasti levinud kohvikutepäeva „pisik“. Ka Torma ei jää sellest
puutumata: sealne esimene kohvikutepäev saab teoks 13. juunil.
„Kutsume üles kodukohvikuid
avama nii Torma ja Vaiatu kui ka
ümberkaudsete külade inimesi,“
ütles Torma ja Vaiatu kultuurijuht Liina Abram. „Peale perede
ja sõpruskondade võivad kohvikuliste kostitamisel kätt proovida
asutuste, ettevõtete, korteriühistute, mittetulundusühingute jt
esindused.“
Korraldajatel on plaanis koostada kaart, mis külastajatel kohvikuid leida aitab. Selgitatakse välja ka parim kohvik. Oma
lemmikule saavad hääle anda
kõik külastajad. Kohvikutepäeva
avamine ja lõpetamine toimuvad
Tormas.
„Kohvikutepäev on hea võimalus koos pereliikmete, kolleegide
või sõpradega midagi vahvat
teha. Loodame, et see päev an-

Nädal enne seda, kui Tormast saab kevadkeskus, tähistab
Torma lasteaed Linnutaja, mis
praegu kuulub Torma põhikooli
koosseisu, oma 35. sünnipäeva.
Ametlik sünnipäev on 4. märts,
pidu peetakse 13. märtsil. Liikumisõpetaja Ly Ant on selleks
puhuks lastele tantse, sealhulgas
rahvatantse õpetanud, laulud ja
pillilood on saanud selgeks muusikaõpetaja Lii Karro juhendamisel. Sünnipäevapeole on oodatud
ka lasteaia endised töötajad.
Tormast kui kultuuripiirkonnast rääkides ei saagi lasteaiast
üle ega ümber, sest see on koht,
kus lapsed saavad oma esimese kultuurikogemuse. „Laule ja
tantse õppides ning pillimängu harjutades – meil on olemas
väikekandled, plokkflöödid ja
džembed – jõuavad lasteni meie
rahvatraditsioonid ja kultuurilugu,“ ütles Linnutaja lasteaia õppealajuhataja Silvi Teppan. „Õpituga astuvad lapsed üles Torma
rahvamajas toimuval emadepäevakontserdil ja muudel sündmustel ning saavad tubli esinemiskogemuse.“
Lapsed teevad juba lasteaias
esimese raamatukogukülastuse,
käivad eakate seltsingule Torma
Hõbedane mardi- või kadrisanti
tegemas, osalevad Peipsi piirkonna lasteaedade näitemängupäeval (see toimub tänavu
Sadala lasteaias) ja Jõgevamaa
lasteaedade luulepäeval (toimub Siimustis). „Olen väga rahul
meie õpetajate ja õpetaja abidega: me veame kõik ühist vankrit,“
sõnas Silvi Teppan.
Jüriööjooks ja olümpiamängud
Kevadkeskuses Tormas tehak-

TORMA NÄITERINGI ETENDUS

TORMA KANDI
KOHVIKUTEPÄEV
13. JUUNIL 2020

Tõmbetuul
autor Airé Pajur

lavastaja Rein Karu

Esietendus
28.märts keee 19.00 Torma Rahvamajas
kohtumine autor Airé Pajuriga
avatud teatrikohvik

Neimann. Pakutakse teed, parematele on ette nähtud meened.
29. mail on aga kõik oodatud
Torma V kooliolümpiamänge
vaatama. Nende korraldamisel
oli pikka aega eestvedajaks Torma kooli kehalise kasvatuse õpetaja Enda Kalm. Tänavusi mänge
korraldab tema ametijärglane
Anneli Plaado.
Mängud algavad rongkäigu
ja tulesüütamisega. Võisteldakse
Torma staadionil ja mänguväljakutel ning kavas on sellised alad,
mida päris olümpiamängude
programmist ei leia: kilbijooks,
sulekottidega poomivõitlus, käesurumine jne.
„Lastele meeldivad kooliolümpiamängud. Neist saavad osa ka
lasteaialapsed. Paljudele ongi
kooliolümpia esimene spordivõistlus tema elus,“ ütles Aarne
Neimann.
RIINA MÄGI

KEVADKESKUSE
SÜNDMUSED
20.03 kell 18 kevadkeskuse väljakuulutamine Torma lasteaia õuel. Murutraktorite paraad, väikesed lauljad ja tantsijad.
Sündmust veavad Mutt ja Mutt. Tuletsirkus Zerkala. Murutraktorite paraadile registreerimine tel 5343 4742.
28.03 kell 19 Torma rahvamajas Torma näitetrupi esietendus
„Tõmbetuul”. Kohtumine kirjanik Aire Pajuriga. Avatud on
kohvik.
03.04 Jakobsoni 13. kõnevõistlus Torma põhikoolis.
04.04 kell 19 Anna Raudkatsile pühendatud XV Torma rahvapidu Torma rahvamajas. Tantsutuba juhendab Angela Arraste. Võimalik on tutvuda Tantsupeomuuseumi näitusega Anna
Raudkatsi elust.
08.04 kell 14.45 MTÜ Eesti Lasteteater etendus „Kuidas saada
heaks?“ Torma lasteaias.
10.04 kell 11 suure reede jumalateenistus Torma kirikus.
12.04 kell 11 ülestõusmispüha jumalateenistus Torma kirikus.
Esinevad Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel ja segakoor Sõbrahing Mare Talve juhatusel.
06.05 kell 09.30 lasteteatri Rõõmulill etendus „Nõiatüdruk
Mirell läheb kooli!“ Torma lasteaias.
07.05 emadepäeva kontsert Vaiatu rahvamajas.
08.05 kell 15 emadepäeva kontsert Torma lasteaia saalis.
10.05 emadepäeva kontsert Torma rahvamajas. Esinevad laste
ja täiskasvanute kultuurikollektiivid.
15.05 kell 10 kevadlaat Torma lasteaia õuealal.
17.05 kell 10 Jakobsoni talupäev Vaiatu pargis. Ersa laule esitab folklooriansambel Kilejne, vaadata saab udmurdi kunstniku Stanislav Antipovi maalinäitust „Soome-ugri rahvaste eluhetked“. Laadale müügikohtade broneerimine tel 5343 4742.
31.05 kell 11 esimese nelipüha jumalateenistus Torma kirikus.
13.06 Torma kandi kohvikute päev. Kohvikute registreerimine
tel 5343 4742.
20.06 kell 14 Torma kooli IX klassi lõpupidu
22.06 jaanipidu Vaiatu pargis
Torma Spordihoone sündmused
28.03 Kevadturniir korvpallis
29.05 VII Torma piirkonna laste kevadjooks
29.05 V Torma kooliolümpiamängud
Rohkem infot FB lehelt Kevadkeskus Torma

03.04 Laeva
12.04 Paaamuse
18.04 Sõmeru
19.04 Kääpa

Info ja registreerimine tel: 53434742

se ka sporti. Aprilli lõpus saab
seal teoks Jüriööjooks ja olümpiamängud, kuhu on kooliõpilaste kõrval oodatud täiskasvanute
võistkonnad. Start ja finiš on Torma rahvamaja juures.
Kooliõpilastele mõeldud jüriööjooksu on Tormas peetud
1982. aastast alates. Torma spordihoone juhataja Aarne Neimanni sõnul otsustati seekord sündmusele laiem kandepind luua ja
kutsuda jooksma ka täiskasvanute võistkondi kogu maakonnast.
Et õige jüripäev jääb koolivaheaja
sisse, korraldatakse jooks mõned
päevad hiljem. Täpne kuupäev
oli lehe trükkimineku hetkel veel
selgumata. „Jooksma võiksid tulla näiteks taidluskollektiivide,
treeningurühmade, sõpruskondade jt esindused. Joostakse turvalisel jalgteel. Kogu distants on
umbes kahe kilomeetri pikkune,
nii et viieliikmelise võistkonna
igale liikmele jääb joosta jõukohane vahemaa,“ sõnas Aarne
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Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva tähistamine
Palamuse lasteaias Nukitsamees
Vabariigi sünnipäeva nädalal oli
Palamuse lasteaiaperel käed-jalad töid ja tegemisi täis. Nädala
alguses kaunistasid kõik usinasti
maja. Aatrium sai sammastele
sini-must-valged õhupallid ning
laes rippusid lipuvärvi lilled,
saal ja rühmaruumid said pidurüüsse.
20. veebruaril toimus saalis pidulik kontsert-aktus, mille
Kusti rühma õpetajad ja lapsed
olid kenasti ette valmistanud.
Kõlas Eesti Vabariigi hümn, esitati luuletusi, laule, tantse – igal
rühmal oli ette valmistatud kaks
etteastet. Peojuht, õpetaja Liina,
tutvustas PowerPointi esitluses Vabariigi sümboolikat. Aktus lõppes laste lemmiklauluga
„Jõgi voolab“ (Anna Maria Vaino), kus lapsed olid „kivikesed“
ja õpetajad „jõgi“. Pärast aktust
ootas lapsi rühmades kringli ja
mahlajoogiga kaetud pidulaud.
21. veebruaril toimus kätlemistseremoonia ja presidendi

Palamuse lasteaias korraldati oma presidendi
vastuvõtt. FOTO: ERAKOGU
vastuvõtt Päikeseratta rühmas.
Nädala alguses võeti rühmas
loosi, et selgeks saada, kes mis
rolli reedesel pidupäeval etendab. Loosis olid järgmised rollid: sõdurid, president ja tema
kaaslane, nimede lugejad ning
külalised. Algselt rühmasiseselt
mõeldud tavalisest rollimängust

kasvas välja pidulik tseremoonia, kuhu olid oodatud kutsetega külalised. Lapsed lõikasid,
voltisid ja värvisid suitsupääsukesi, joonistasid pilte presidendist ning tegid sini-must-valgeid
paberkette. Õpetajate ülesanne
oli keerulisemate kaunistustega
tegeleda. Kõlas kaunis A. Pärdi

Tartu Rahvaülikool
www.rahvaylikool.ee
„Ukuaru valss“ ning külalised
hakkasid saabuma. Külalised
andsid oma nimesildid lastele,
kes selle selge häälega ette lugesid. Pärast nime ettelugemist tervitati presidenti ja tema kaaslast.
Seni, kuni kestis kätlemistseremoonia, suundusid peokülalised
vaikselt teisele poole mängukeskust, kus sai vaadata filmi „Kevade“. Kui kätlemistseremoonia sai
läbi, paluti lugupeetud külalised
lauda kiluvõileiba ja kamajooki
nautima. Rühmas valitses suursugune peomeeleolu, kus lapsed
ja õpetajad said üheskoos aega
veeta.
Ühiste tegevuste kaudu õpime ise ja õpetame järgnevaid
põlvkondi oma kodu ja kodumaad hoidma ning väärtustama.
Elagu Eesti!
KÄTLIN LEHMUS,
Palamuse lasteaia Nukitsamees õpetaja

Veebruarikuu Laiuse Jaan Poska põhikoolis
Veebruarikuusse mahtus meie
koolis palju uut ja toredat. Kuu
algas Heino Seljamaa nukuteatri
uustõlgendusega muinasjutust
„Okasroosike“. Kaasahaaravas
etenduses oli loo jutustamise
kõrvale pikitud palju õpetusi
elust enesest. Lapsed jäid kohvriteatriga väga rahule.
Valentinipäeva tähistasime
terve nädala kestva sõbranädalaga. Traditsiooniliselt olid üleval sõbrapostkastid, mille kaudu
sai saata üksteisele kaarte heade ja veel paremate soovidega.
Eriti menukaks osutus südametega fotosein, mille taustal sai
teha pilte nii üksi, kahekesi kui
ka klassikaupa. Erinevaid tegevusi jagus terveks nädalaks,
sõbrabingost südamete jahini.
Nädala lõpetas sõbrakohvik, kus

Sõbrakohvikust sai osta magusaid ja soolaseid
suupisteid. FOTO: EVELIN AIA
kõik soovijad said tuua maitsmiseks kodus valmistatud soolaseid ja magusaid suupisteid.
Müügilett sai väga pikk ja värvikirev. Eriti südantsoojendav oli

vaadata, kuidas viimased maiused jagati sõpradele kallistuste
eest.
Vaheajale mineku eel tähistasime Eesti Vabariigi sünni-

Küünlakuu Kuremaa
lasteaed-algkoolis
Kuremaa
lasteaed-algkoolis
möödus veebruarikuu kodumaa
sünnipäeva ja sõbranädala tähistamise tähe all. Sõbranädalaks
algasid ettevalmistused kohe
veebruari alguses.
2. ja 3. klass joonistasid ja
lõikasid välja südameid, millega kaunistati kooli seinad. Kogu
lasteaia- ja koolipere kirjutas
lugusid ja joonistas pilte oma
parimatest sõpradest – lemmikloomadest. Kirjutised ja lemmikloomapildid pandi tutvumiseks
suurtele stendidele. Oli palju toredat lugemist ja vaatamist.
Sõbranädala esimesel päeval
ootasime külla piirivalvur Tiiu
Siimerit oma koera Deemoniga.
Ei teagi, kes olid sellest kohtumisest enam elevil – lapsed või
Deemon. Tiiu Siimer rääkis oma
tööst piirivalvurina ning tutvustas oma parimat abilist ja sõpra
Deemonit. Mida kõike Deemon
tegi! Ta täitis kõik oma perenaise
käsklused täpselt ja entusiastlikult. Eriti lõbusad ja elevust tekitavad olid aga need trikid, mis
polnud otseselt seotud tööüles-

12. märts 2020
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annetega. Nimelt oskas koer
teha kalli-kalli ja oma perenaise
sülle hüpata.
Pärast kohtumist tahtsid lapsed Deemonit joonistada ja temast kirjutada.
Teistel päevadel valmistasid
õpilased sõbrapäeva postkasti
ning jagasid üksteisele sõbrakaarte ja maiustusi, tantsisid ja
mängisid koos. Nädal möödus
sõbralikus õhkkonnas. Isegi pahandusi polnud.
Kogu meie maja pere tähistas sel kuul ka kodumaa sünnipäeva. Lapsed lugesid luuletusi,
laulsid ja tantsisid kodumaale.
Lasteaiapere valmistas kodumaa
sünnipäevaks suure maitsva
küpsisetordi.
Kõigil koolilastel olid koolivaheajaks plaanid tehtud. Õnneks
avas ilmataat oma lumeluugid ja
küllap said kõik suusatada-kelgutada ning teisigi talverõõme
nautida.
LINDA TROSS,
klassiõpetaja
Sadala oma juurtega . .

päeva. 18. veebruaril külastas
kooli Laiuse eakate seltsingu
kutsel Ajakeskus Wittenstein.
Giidi, näitlejate ja ajamasina
abil rändasime muinasajast tänapäevani. Usun, et kõik kohalviibijad võivad kinnitada, et oli
väga meeleolukas rännak. Oma
teadmistega said õpilased hiilata
järgmisel päeval toimunud suures ajalooviktoriinis. Reede oli
pühendatud Eestile ja tunnistustele. Süütasime küünlad Vabadussõja mälestusmärgi juures,
millele järgnes aktus koos külalise Kaido Taberlandiga. Kaido
on Laiuse Jaan Poska põhikooli
vilistlane ja Päästeliidu juhatuse
esimees ning tegevjuht. Oli südamlik ja huvitav kohtumine.
huvijuht Evelin

Tartu Rahvaülikool kutsub elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanuid
tasuta koolitusele Jõgeval.

RAHAASJADE PLANEERIMISE PÕHITÕED (maht 32 h)
Kuidas planeerida paremini oma rahaasju ja arukalt majandada?
Kuidas koostada pere eelarvet?
Koolituse sihtgrupp on:
• vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama
haridustasemega elanikud;
• erialase ettevalmistuseta või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanud;
• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
• lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda
tööelus või õpingutes on katkenud.
Koolitaja: Jaak Lepik
Toimumiskoht: Sotsiaalkeskus Elukaar, Roosi 6, Jõgeva
Toimumisaeg: 06.04 - 28.04.2020
E 6.04, E 13.04 kell 16.00 - 19.15, L 18.04 kell 10.30 - 15.30, E 20.04 kell 16.00 - 19.15,
L 25.04 kell 10.30 - 15.30, E 27.04 ja T 28.04 kell 16.00 - 19.15

KOOLITUS ON TASUTA!
Info ja registreerumine: www.rahvaylikool.ee
Tel 7361 548 või maarja@rahvaylikool.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Koolitus toimub MTÜ Võluvõru projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames.

Eesti
tuleviku heaks
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Sadala
Rahvamajas
26. märtsil
kl 19
Pilet 4€

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
16.03 kell 17.30 vallavanem käib kandist kanti: Jõgeva aleviku, Liivoja,
Mõisamaa, Võduvere, Võikvere, Ellakvere, Vana-Jõgeva elanike rahvakoosolek
Jõgeva Taimekasvatuse Instituudis (J. Aamisepa 1 II korrus).
25.03 kell 11.00 küüditamise aastapäeva
mälestushetk Jõgeva mälestuskivi juures
TEATER, KINO
12.03 kell 18 filmiõhtu Palamuse muuseumis: Eesti elu
kümnendid eesti filmis – „Põrgupõhja uus vanapagan“.
13.03 ja 20.03 kell 17.30 animafilm „Edasi“ 3D Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
13. ja 27.03 kell 19.30 romantiline komöödia „Emma“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
18., 19. ja 20.03 kell 18 A. Kivirähk „Köster ja teised“
Palamuse muuseumis. Pääse: 10 €.
18.03 kell 19 Rakvere teatri etendus „Kuni ta suri“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 16/14 €.
19.03 kell 19 Vilde teatri etendus “Sviit sünnipäevaks”
Palamuse rahvamajas. Pääse: 5/7 €.
20.03 kell 19.30 komöödiafilm „Asjad, millest me ei
räägi“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, pereliikme sooduspilet 2 €.
26.03 kell 19 Seasaare teatri etendus „Kui kõlab
koputus“ Sadala rahvamajas. Pääse 4 €.
26.03 kell l9 kino “Asjad, millest me ei räägi”
Palamuse rahvamajas. Pääse: 5/4 €.
27.03 kell 16 OLPG suur teatripäev Palamuse rahvamajas
29.03 kell 17 Sadala Külade Teatri esietendus
„Vedelvorst“ Sadala rahvamajas. Pääse 5 €.
MUUSIKA, TANTS
13.03 kell 19 Laiuse tantsujälg Laiuse põhikooli väikeses saalis
13.03 kell 19 kontsert „Helisedes emakeeles“ Kuremaa lossis
21.03 kell 20 klubiõhtu Palamuse rahvamajas. Pääse: 5 €.
25.03 kell 19 Henry Laksi kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
28.03 kell 17 kontsert Raimond Valgre 21.
sajandil Kuremaa lossis. Pääse: 5/7 €.
09.04 kell 11 miisukal „Kassid“ Sadala rahvamajas. Pääse: 2 €.
09.04 kell 20 klubiõhtu Kaareperes, tantsuks ansambel
Vanker, vahepalana Paunvere Lainikad. Pääse: 7 €.
12.04 kell 17 Mari Kalkuni soolokontsert „Keelegameelega“ Sadala rahvamajas. Pääse: 3 €.

25. märtsil kell 11 toimub Jõgeval raudteejaama
lähedal asuval küüditatute mälestuskinnistul
1949. aasta suurküüditamise aastapäevale
pühendatud mälestushetk. Kõik on oodatud!

Maagaasi müük
Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete
paigaldus, hooldus ja remont
Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja
hooldamine
Elektritööd, heakorra- ning haljastusteenused
Kogumismahutite tühjendamine
Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike
ehitus, hooldus ja remont
Kaeve -ja planeerimistööd
Kraanaga multilifti veoteenused

Tel +372 5883 8993
epost: enveko@enveko.ee
www.enveko.ee

Kirsika Kolberg		
Lenna Sõmer		
Kristofer Kirjutaja		
Davi Lionew Zaupa		
Paul Raud		

11.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
20.02.2020

SUURSÜNDMUSTE OHUTUSE
koolitus Põltsamaa kultuurikeskus
19.–20. märts 2020
Koolitajad: Marju Mäger (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia); Piret Aus
(TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia); Marko Lõhmus (Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia dotsent, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lektor)
Registreerimine: tiina@kuremaaloss.ee 17. märtsini. Koolitus on
tasuline.
Koolitusel käsitletavad teemad: turvalisuse ja ohutuse
planeerimine; turvaplaan ja ohutusplaan; ohutuse korraldamine;
seadusandlus; load: riskide ennetamine ja juhtimine; valmisolek
eriolukorraks.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
2020 kevadvoor ootab MTÜde taotlusi
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks
2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate
ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 – Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

KOOLID, LASTEAIAD
12.03 kell 10 Jõgeva valla lasteaedade emakeelepäeva
luuletuste esitamise päev Siimusti lasteaia saalis
16.03 kell 12.30 lastekirjanik Kristina Ruder kohtub
väikeste lugejatega Torma põhikoolis

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes
huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles
liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille
liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot
ja meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10 % projekti maksumusest.

RAAMATUKOGUD
12.03 kell 16 loominguline päev Jõgeva linnaraamatukogus.
Avatakse Irina Jugolaineni näitus, külas on kirjanik ja luuletaja
Anneli Lamp, Anneli luulet loeb Jaana Koppel ning musitseerib
Reine Koppel. Võimalus on osta autori raamatuid.
24.03 kell 10.30 kohtub Siimusti raamatukogus
lugejatega kirjanik Urve Tinnuri
24.03 kell 13.30 kohtub Kuremaa raamatukogus
lugejatega kirjanik Urve Tinnuri

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 1. aprilliks 2020 kella 16.30.
2020. aastal on KOPi määrust, taotlemise tingimusi ja
taotlusvorme muudetud. Uue määruse ja taotlusvormidega saab tutvuda JAEKi kodulehel http://www.jaek.ee/kevadvoor-2020 ja muudatusi tutvustatakse ka infopäeval.

KOGUDUSED
15., 22. (teenib Igor Gräzin), 29.03 kell 11
jumalateenistused Jõgeva koguduses

Infopäev taotlejatele toimub 16. märtsil kella 14–17 Jõgeva Riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas. Tutvustatakse programmist taotlemise
tingimusi ja sel aastal määrusesse, taotlus- ning aruandevormidesse
tehtud muudatusi. Registreeri infopäevale JAEKi kodulehel
http://www.jaek.ee/kevadvoor-2020 või tel 520 8423, kersti@jaek.ee.

VARIA
13.03 kell 9–15 Jõgeva laat kultuurikeskuse ümbruses
15.03 kell 16 Kaabsoo korallküünla õpituba
Sadala rahvamajas. Osalustasu: 2 €.
04.04 kell 14 O. Lutsu huumoripreemia üleandmine Palamuse rahvamajas

NÄITUSED
12.03–08.04 Irina Jugolaineni personaalnäitus „Lõputu
teekond“ Jõgeva linnaraamatukogus
05.03–05.04 Maris Prii sõrmkübarate näitus Jõgeva linnaraamatukogus
02.03–17.03 Robert Suvi kunstistuudio õpilaste näitus
„Lilled looduses“ Jõgeva kultuurikeskuses
02.03–31.03 rahvusarhiivi näitus „Karm kevad“ Siimusti raamatukogus
29.02–31.03 Kaisi Vinogradovi maalinäitus „Kevadet
oodates“ Betti Alveri muuseumis
10.02–27.03 Made Balbati illustratsioonide näitus
Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonnas
06.02–22.03 Jõgeva kunstikooli õpilase Elar Küti
isikunäitus „Loomad ja looming“
03.02–15.03 „Talve“ filmi näitus Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!

Septikute paigaldus

SPORT
14.03 kell 10 karikavõistluse IV etapp 64-r kabes Jõgeva spordikeskuses Virtus
21.03 kell 13.45 saalihoki PAF teise liiga mäng Valga Välk/ Pärnu Bullet
21.03 kell 15.30 saalihoki Jõgeva SK Tähe/OliviaJödö Jõgeva spordikeskuses Virtus
28.03 kell 11 kevadturniir korvpallis Torma spordihoones
28.03 kell 10 Jõgevamaa meistrivõistlused brasiilia kabes/
karikavõistluse V etapp Jõgeva spordikeskuses Virtus

SEENIORID
13.03 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse rahvamajas
16.03 kell 11.30 lõunakino „Emma“ Jõgeva kultuurikeskuses
17.03 kell 13 laule ja lugusid loomadest Laiuse Jaan Poska põhikooli
saalis (Aleksei Turovski ja Anne Adams). Info: Eevi Allingu 5331 5144.
20.03 kell 11.30 Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia
vestlusringis Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. „Kuhu
liigub Euroopa Liit ja kuidas see mõjutab meid?”
25.03 kell 11.30 Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia
vestlusringis – filosoofiakandidaat, poliitik, ajaloolane, analüütik,
õppejõud, ajakirjanik – Toomas Alatalu “Kuum maailm ja Eesti selles”
27.03 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
30.03 kell 11.00 seenioride infohommik Jõgeva kultuurikeskuses
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Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi
maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Müüa privaatne maamaja
Jõgeva linna piirist 5
km kaugusel. Ligi 2 ha
maad, puurkaev, tööstusvool, hea juurdepääs.
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Hind 26 000 eurot.
Info: 5817 2199

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Laine Liblik
Agnes Kopas
Uno Viljamaa
Harri Lepik
Jaan Kurvits
Üllar Karo
Signe Ott
Heino Nigulas
Mati Eisen
Ville Lepik
Lea Helde
Jaanus Elveere

26.02.1930–13.02.2020
28.09.1941–17.02.2020
15.01.1935–18.02.2020
13.09.1959–19.02.2020
23.09.1936–23.02.2020
15.08.1969–24.02.2020
03.03.1970–25.02.2020
26.02.1938–28.02.2020
25.11.1957–01.03.2020
22.04.1970–01.03.2020
05.02.1939–01.03.2020
27.04.1944–02.03.2020

