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Palamusel ja Jõgeval
esilinastus film „Talve“

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum noppis hiljutiselt muuseumide aastaauhindade galalt ühe Muuseumiroti –
muuseumikogu arenduse kategoorias. Auhinna toonud projekti „Meie keiser, kes sa oled kaugel“ viisid läbi teadur Tiina Kivits
(vasakul) ja peavarahoidja Reele Kuuse. FOTO: RIINA MÄGI

Rotiaasta algas Muuseumiroti auhinna saamisega
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis algas idamaade kalendri rotiaasta vägagi tee
makohaselt: Muuseumiroti nime
kandva auhinna saamisega. See
pälviti muuseumikogu arenduse
eest.
Eesti muuseumide aastaauhindu ehk Muuseumirotte jagati
24. jaanuaril Valgas. Palamuse
muuseum oli auhinna nominent mitte ainult muuseumikogu arendamise, vaid ka muuseumiarenduse, püsinäituse ja
muuseumihariduse edendamise
kategoorias. Ega selles midagi
imelikku poleks olnudki, kui auhindu suisa neli oleks saadud,
sest uue peamaja valmimine ja
vana kihelkonnakoolimaja rekonstrueerimine tõstsid Palamuse muuseumis pakutava hoopis
uuele tasemele, ent päriselt saadi siiski üks Muuseumirott.
Muuseumikogu
arendusprojekt, mis tunnustuse pälvis,
kannab muuseumi klassitoas
rippuvast Nikolai II portreest inspireeritud nime „Meie keiser, kes
sa oled kaugel“: jäi ju Oskar Lutsu kooliaeg just Venemaa viimase keisri valitsemisaja sisse. Kõnealune projekt on seotud vana
kihelkonnakoolimaja uue väljapaneku ettevalmistamisega ning
selle elluviijateks olid muuseumi
teadur Tiina Kivits ja peavarahoidja Reele Kuuse. Vana koolimaja uut väljapanekut koostades
said nad rahva ette tuua suure
hulga senini hoidlas seisnud museaale, millele antiigipoodidest
ja –oksjonitelt veel lisa hangiti.
Väljapaneku loomisega kaasnes
põhjalik uurimistöö. Aastaauhindade žürii, millesse kuulusid
kultuuriministeeriumi
juures

tegutseva muuseuminõukogu
komisjonide liikmed, tõstis Palamuse muuseumikogu arendusprojekti puhul esile hästi planeeritud, detailideni läbi mõeldud
ja köitvaid lahendusi, mis vaatajat esimesest pilgust kõnetavad.
Kui varem pidi kihelkonnakoolimajja ära mahtuma ka
Oskar Lutsu ja tema loomingut
ning kooliajalugu tutvustav ekspositsioon, samuti muuseumirahva tööruumid, siis nüüd paiknevad need uues peamajas ning
koolihoonet saab eksponeerida
sellisena, nagu see Lutsu kooliajal välja näha võis. Nii saab
muuseumikülastaja mõelda end
19. sajandi lõpu koolilapse rolli.
Kui klassituba, poiste magamistuba ja õpetaja Lauri tuba sai
muuseumis uudistada ka enne
rekonstrueerimist, siis köstri
korteri sisustamist tuli enam-vähem nullist alustada.
Millised nägid välja Lutsu-aegse köstri Aleksander Nieländeri eluruumid, pole teada.
Küll aga on muuseumitöötajatel
ettekujutus samade ruumide
väljanägemisest tema ametijärglase Jaan Linno ajal: selle kohta
õnnestus juba mõni aeg tagasi
saada Linno tütre Leili mälestusi.
„Esemeid valides ja ruumidesse paigutades tuginesime
teadmistele köstri pere elustiilist, igapäevatoimetustest ja huvidest,“ ütles Tiina Kivits ja lisas,
et vana koolimaja püsinäitusel
leidis koha umbes kaks kolmandikku muuseumi esemekogust
(sinna kuulub üldse 2039 eset),
aga ka arhiivimaterjale ja fotosid.
„Palamuse muuseumis on

kogumistööd ikka hästi tehtud,“
ütles Reele Kuuse. „Omal ajal
koguti näiteks vanu voodiotsi,
millest saime nüüd vajalikke osi
lisades mitu uut voodit komplekteerida.“
Voodeid oli juurde vaja, sest
neid pidi jätkuma mitte ainult
poiste magamistuppa, vaid ka
köstri söögituppa: kaugemal
elavad tüdrukud ööbisid nimelt
köstri eluruumides. Vooditesse
oli vaja ka aluskotte. Nende õmblemiseks kasutati ära kangas,
mille teenekas emakeeleõpetaja
ja rahvatantsujuht Evi Lestal kunagi muuseumile kinkinud oli.
Kangas oli tema ema kootud,
seega üsna pika „elulooga“.
Koolimaja
ekspositsiooni
täiendamiseks osteti juurde
umbes 80 eset. Selleks külastati
antiigipoode, ent hoiti silm peal
ka internetioksjonitel. Tiina Kivits tõdes, et sobivat käterätinagi pidid nad näiteks päris kaua
jahtima: kolm osteti nina alt ära,
alles neljas õnnestus kätte saada. Kuna teada oli, et köstriperel
käis palju külalisi, oli söögituppa
vaja väärikat serviisi. Üks sobiv
serviis pandigi netioksjonile,
ent mitmes jaos. Muuseum sai
kätte osa serviisist, ent taldrikud, mida eriti sooviti, napsas
ära keegi teine. Kui taldrikute
ostja aga serviisi müüki pannud
inimese kaudu teada sai, et muuseumirahvas taldrikuid väga vajab, otsustas ta neist loobuda ja
müüs taldrikud edasi muuseumile. Nii saadigi serviis kenasti
kokku.
Tiina Kivitsa sõnul võimaldab
köstri eluruumide eksponeerimine näidata, et tema elatustase
oli kõrgem kui talurahval, aga ka

kõrgem kui kooliõpetajal. Õpetaja toake meenutas ju, nagu
Oskar Luts oma mälestustes
märkis, mungakongi, aga köstri
korter hõlmas pea poole koolihoonest.
Paljud esemed, raamatud ja
dokumendid pidid enne muuseumi ekspositsioonis koha leidmist läbi tegema konserveerimis- või restaureerimisprotsessi.
Selles osas olid abiks põhiliselt
Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimiskeskus Kanut ja Tartus tegutsev OÜ Mandragora.
„Et valmistasime ette uut
ekspositsiooni, võtsid nad meie
saadetu töösse eelisjärjekorras.
Mandragoras tehti näiteks korda abikogusse kuuluvad õpikud,
mida saab nüüd klassitoas sirvida,“ ütles Reele Kuuse. Samas
saab sirvida ka muuseumi kogusse kuuluvate vanade koolivihikute koopiaid.
„Tagasiside põhjal julgen
öelda, et külastajatele meeldib
meie vana koolimaja autentne,
ehe miljöö, samuti see, et esemeid saab lähemalt uudistada,
sest need pole klaaskapis,“ ütles
Tiina Kivits.
Palamuse kihelkonnakooli direktor Arne Tegelmann ütles, et
tunneb rõõmu nii Muuseumiroti
auhinna üle kui ka selle üle, et
uuenenud muuseum nii hästi
käivitunud on. „Sellest annab
tunnistust külastajate suur arv,
aga ka see, et osutusime muuseumide aastaauhinnale nomineerituks suisa neljas kategoorias,“ sõnas Tegelmann.
RIINA MÄGI

Film „Talve“, mida rahvas kaua oodanud, hakkas kinodes jooksma 7.
veebruarist. Jõgeva rahvas nägi selle
aga ära juba päev varem ja Palamuse
rahvas kaks päeva varem. Palamuse
esilinastusele eelnes veel näituse
avamine: kihelkonnakoolimuuseumis saab praegu vaadata „Talve“
filmi tegemisest jutustavat väljapanekut.
Nii Palamusel kui ka Jõgeval
pakkus „Talve“ esilinastus rahvale
suurt huvi, sest tegemist on ju Oskar
Lutsu loominguga mõttelises seoses
oleva filmiga, mille võtetestki osa
siinkandis tehtud. Tuttavate vaadete
nägemine tekitas rohkesti äratundmisrõõmu. Enne kinoprojektori käivitamist said nii Palamusel kui ka
Jõgeval sõna näitlejad ja filmigrupi
liikmed. Filmi Jõgevalt pärit stsenarist Martin Algus, kelle Palamuse
rahvas neli aastat tagasi Oskar Lutsu
huumoripreemiaga pärjas, ütles, et
loodab nüüd „Talve“ filmiga rahvale
midagi vastu anda.
Peale kaunite Vooremaa vaadete
näeb filmis mitut talu, millest mõni
jääb ka Jõgeva valda. Sobivaid talusid käisid otsimas suurt kasvu kiilaspäine režissöör ja operaator Ergo
Kuld, filmi kunstnik Killu Mägi ja
kunstniku assistent Janne Vaabla.
„Meil oli väike hirm, et kui rahva
seas kõlakas lahti läheb, et üks kahtlane kiilakas kahe naisega talusid
mööda käib ning õues ja toaski ringi
vaadata tahab, ei lasta meid järgmistes kohtades väravast kaugemale,“
meenutas Ergo Kuld muiates.
Taluomanikega filmimise asjus
kokkuleppele saamine polnud lihtne: ega keskmine eesti inimene ju
vaimustusest kilju, kui talle võõrad
inimesed õuele ja tuppa toimetama
tulevad ning tema elu mõneks ajaks
täiesti pahupidi pööravad. Aga kuna
oli kiire, oli vaja ikkagi kokkuleppele
saada. „Diplomaatilisi läbirääkimisi“
pidas Killu Mägi.
„Kõige raskem oligi maha suruda
sellistel „pealetükkivatel“ läbirääkimistel tekkinud ebameeldivustunnet, aga muidu on töö filmi juures

selline, mida teed suure õhinaga.
Kui üks kamp inimesi kokku tuleb, et
üheskoos film valmis teha, siis tekib
nende vahel selline energia, millega
võiks mägesid liigutada,“ sõnas Killu
Mägi.
„Talve“ filmi juures tema assistendiks olnud Janne Vaabla elab Jõgeva vallas ja on põhiametilt Pajusi
rahvamaja kultuurijuht. Kunstniku
assistendi tööd on ta teinud päris
mitme filmi juures ning tunnistas, et
sellisest asjast võib sõltuvusse sattuda, sest võtteplatsilt saab päris kõva
adrenaliinilaksu. „Üks suuremaid
probleeme meie töös oli tänapäevaste detailide ärapeitmine, st võttekohtadele 1942. aastaga sobituva
ilme andmine,“ ütles Janne Vaabla.
Omapärase panuse „Talve“ valmimisse andis Jõgeva kohviku Ateljee perenaine Diana Lall: tema hoolitses selle eest, et filmitegijatel kõht
täis oleks. „Võtteplatsid olid üsna
kaugel ja iga päev tuli kolm korda
kohal käia. Päevas sõitsin läbi 150–
180 kilomeetrit ja võttepäevi oli 30
ringis.“ Filmigrupi toitlustamine oli
Diana meelest tore töö, sest filmirahvaga tekkis väga mõnus suhe. Kui
arvestada, et massistseenides tegi
kaasa õige mitu Jõgeva valla inimest
ning et Jõgeva vald filmi tegemist
ka rahaliselt toetas, võib öelda, et
„Talve“ on vägagi „meie“ film. Iseasi, kuidas linateos ühele või teisele
konkreetsele vaatajale meeldis. Arvamusi on avaldatud seinast seina.
Kes aga filmi tegemise protsessi
vastu huvi tunneb, mingu vaatama Palamuse muuseumi koolimaja
teisel korrusel olevat näitust, mille koostasid „Talve“ kunstnik Killu
Mägi ja tema assistent Janne Vaabla.
Näitusel saab vaadata filmis kasutusel olnud rõivaid ja muid rekvisiite,
Robert Langi võtteplatsil tehtud fotosid ja kunstnike töömaterjale, näiteks Killu Mägi fotosid sellest, kuidas
nägi välja üks või teine ruum, hoone
või ese algselt ning pärast filmikõlbulikuks „tuunimist“. Põnevat näitust saab kaeda 15. märtsini.
RIINA MÄGI

Filmi „Talve“ teemalise näituse avamisel Palamuse muuseumis
lõikasid temaatilise tordi lahti filmis kaasa teinud näitlejad Karl
Robert Saaremäe, Märt Koik ja Henessi Schmidt. Tordi autoriks
oli Kaire Tõnisson Kuristalt. Samasuguse tordi oli ta teinud ka
filmi viimaseks võttepäevaks. FOTO: RIINA MÄGI
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Kui vaid mulle jääb
mu kodu…
Aastal 2020 tähistame mitme
väärika ajaloosündmusega seotud tähtpäevi. Veebruarikuu 2.
päeval aastal 1920 sõlmiti Tartus Eesti riigi esimene rahvusvaheline leping – Tartu rahuleping
Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel, mis tähendas
Vabadussõja lõppu, Eesti idapiiri
paikapanekut ja Eesti Vabariigi
iseseisvuse tunnustamist Nõukogude Venemaa poolt. See leping
oli omamoodi teerajajaks Venemaa rahulepingutele Leedu, Läti
ja Soomega. Me ei tohi unustada
minevikku, eriti neid inimesi,
kellele võlgneme tänu võidu eest
Vabadussõjas, kelle jõupingutuste varal on rajatud meie oma
Eesti riik. Meie riigil on läinud
paremini, kui nii mõnelgi teisel
riigil. Kahjuks meid ümbritsevas maailmas ei saa mitte kõik
rahvad tunda rõõmu oma riigist
ja demokraatiast, nähtav pilt on
muret tekitav.
Sel aastal täitub 100 aastat
Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav
Kogu võttis põhiseaduse vastu
15. juunil 1920 ja see jõustus
sama aasta 21. detsembril.
„Põhiseadus seisab kõrgemal
kõigist teistest seadustest. On
ühtaegu meie riikluse tüvitekst
ja ühiskonna peamisi väärtusi
koondav alusdokument, millel
on kindel roll ka inimeste igapäevaelus. Põhiseaduse üle aegade ulatuv tähtsus väärib esinduslikku meelespidamist,“ on
kirjas Justiitsministeeriumi kodulehel. Põhiseaduse preambula
neljandas alalõikes on sätestatud, et riik on loodud „kaitseks
sisemisele ja välisele rahule ning
pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus“.
Meie edu võti on inimestes,
me vajame demokraatiat, turvalisust ja eetilisi väärtusi. Rahulolu olemasolevaga ei vii arengut
edasi. Igaühel meist on olemas
oma soov ja oma nägemus, mis
ei tarvitse alati kokku langeda
pisiasjades, ent tähtsaimas –
oma rahvuslikus edasipüsimises,
oma vabaduse ja sõltumatuse
säilitamises – peab meil olema
täielik üksmeel. Vabaduse eest
tuleb seista iga päev.
Tunnustatud
põhimõtteks
demokraatlikus ühiskonnas on
see, et riik tagab oma kodanikele sotsiaalse kaitse, mis annab
inimestele kindlustunde elada
inimväärset elu. Eesti põhisea-

duse § 28 sätestab, et igaühel on
õigus tervise kaitsele ja kodanikul on õigus riigi abile vanaduse,
töövõime kaotuse, toitjakaotuse
ja puuduse korral ning rõhutab,
et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohaliku
omavalitsuse erilise hoole all.
Samuti seda, et töötingimused on riigi kontrolli all ning
riik korraldab kutseõpet ning
aitab tööotsijaid töö leidmisel
(PS§29). Enamasti me teame,
mis on meie õigused. Aga kas on
ka selge, mis on meie kohustused? Seepärast on igati tervitatav, et põhiseaduse juubeliaastal
soovitakse rohkem rõhutada ka
inimeste õiguste ja kohustuste
tasakaalu.
Tänavusse aastasse jääb veel
üks sajaline tähtsündmus – Eesti looduskaitse sajas aastapäev.
Meie metsad, rabad, sood, rannaluited, puhtad allikad... See
nii igapäevasena tunduv ilu
meie ümber on meie rikkus,
ent see pole lõputu. Eesti looduskaitse pika ajaloo käsitluse
keskseimaks tegevuseks on leida
parim ühiskonna ja looduse tasakaal ning edendada jätkusuutlikku arengut. Edendav on ka
ministeeriumide ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koostöös valminud „Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava
aastani 2030 ja selle juurde kuuluv rakendusplaan“.
Oma riigi 102. aastapäeva
eelõhtul peamegi mõtlema kõigest, muu hulgas sellest, et meie
riigi ja rahva püsima jäämise nimel tuleb meil täna ja tulevikus
jätkuvalt küsida, millisest Eesti
riigist me kõneleme? Selleks, et
oleks nii nagu laulusalmis – kui
vaid mulle jääb mu kodu, rahul
võin siis olla ma.
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu esimene aseesimees

Osale Jõgeva valla
rahuloluküsitluses
Hea Jõgeva valla elanik! Jõgeva vallavalitsus viib elanike seas
läbi rahuloluküsitluse, mis on üles ehitatud tuginedes arengukavas sõnastatud eesmärkidele aastani 2028. Veebiküsitlus
on leitav Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee. Küsitlusele
vastamine võtab aega kuni 10 minutit ning on anonüümne.
Küsitlusele saab vastata 1. märtsini. Paberkandjal on küsitlus
kättesaadav Jõgeva vallamajas, teenuskeskustes ja raamatukogudes.
JVT
Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste lühendada
ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800

20. veebruar 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
10. veebruari istungil
1. Muudeti Palamuse Kultuuri ja Jõgeva kultuurikeskuse alaeelarvet.
2. Otsustati kehtestada alates 15. veebruarist 2020 sotsiaalosakonna osutatava eluruumi tagamise teenuse hinnaks 1,50 eurot/m².
3. Kiideti heaks ja saadeti vallavolikogule kohanime määramise
kord; Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks veemajanduse programmi esitatava projekti
kaasrahastamine ning õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste transpordikulude hüvitamine Jõgeva vallas.
4. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse 2000. aastal kehtestatud maa
erastamise võimalikkuse ja tingimuste korraldust.
5. Määrati Siimusti alevikus Viirpuu tn 1, Kaiavere külas Karja ja
Pikkjärve külas Koidupõllu kinnisasjade jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
6. Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti ASi
kasuks Jõgeva linnas Pargi, Uue, Suure, Laia ja Nurme tänava
lõikudel.
7. Kooskõlastati Raadivere külla rajatava puurkaevu asukoht.
8. Anti osakasutusluba Järvepera külas asuva veisefarmi poegimislaudale.
9. Anti kasutusluba Kivimäe külas asuvale veisefarmile ning Leedi
külas asuvale tahkesõnnikuhoidlale ja lihaveiste laudale.
10. Anti luba 14. veebruaril kella 9–15 Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses sõbrapäevalaada korraldamiseks.
11. Kinnitati Jõgeva valla raamatukogu nõukogu koosseisu Ilona
Piirimäe asemel Eva-Kristi Hein.
12. Otsustati Sadala Kooli direktorile maksta täiendavat töötasu
ainetundide andmise eest.

3. veebruari istungil
1. Eraldati Jõgeva valla 2020. aasta eelarve reservfondist Jõgeva
aleviku lasteaiale 300 eurot rahaliseks kingituseks asutuse 70.
sünnipäeva puhul.
2. Eraldati Jõgeva valla 2020. aasta eelarve reservfondist mittetulundusühingule Vaiatu Küla Selts 2 400 eurot LEADER projekti
„Käsitöötubade loomine Vaiatu rahvamajja“ omaosaluse katmiseks.
3. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
4. Määrati keskkonna- ja turismivaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetused.
5. Anti kasutusluba Torma lasteaiahoone ümberehitusele ning

Luual asuvale üksikelamule.
6. Anti ehitusluba Kivijärve külla rajatavale päikeseelektrijaamale.
7. Anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks Siimusti alevikku ja Visusti külla.
8. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks loa andmine
KRC Ehitus OÜ-le Palamuse alevikus asuvale kinnistule seatud
hoonestusõiguse võõrandamiseks KRC Ehitus OÜ tütarettevõttele Majahaldjas OÜ-le.

1. Otsustati korraldada riigihange Siimusti Lastekeskusele Metsatareke sõiduauto kasutusrendile võtmiseks ning Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekti juhtimiseks ja hangete korraldamiseks.
2. Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarved
ja Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
3. Määrati Torma alevikus Pargi tn 9 katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.
4. Määrati Varbevere külas Uhmado kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
5. Kehtestati Siimusti raamatukogu Eeva Niinivaara mälestustoa
kasutamise hinnaks 2 eurot tund.
6. Määrati noorsootöö valdkonna mittetulundusühingutele tegevus- ja projektitoetused.
7. Määrati tegevustoetused spordiklubidele, toetused spordiürituste läbiviimiseks ning sportlastele võistlustel osalemiseks.
8. Määrati spordiklubidele treenerite töötasu toetused.
9. Anti ehitusluba Jõgeva linna Piiri tänavale ning Nava külla rajatavatele päikeseelektrijaamadele.
10. Vallavalitsus tutvus revisjonikomisjoni 16. jaanuari aktiga Jõgeva valla lasteaiatasude ja toidurahade maksmise korra kontrolli ja hindamise kohta. Aktis esitati vallavalitsusele ettepanek
vaadata üle lasteaedade kodulehtedelt leitav informatsioon ja
kindlustada selle täiendamine koha- ja toidurahade teabega.
Vallavalitsus võtab revisjonikomisjoni ettepaneku teadmiseks
ning kui sellekohane ülesanne kajastub kontrolli tulemuste realiseerimise kohta vastu võetavas volikogu otsuses, asub vallavalitsus nõudma hallatavatelt asutustelt kodulehtede täiendamist. Ühtlasi lisab vallavalitsus, et lasteasutuse pidajana võiks
volikogu nõuda kodulehtede täiendamist otse lasteasutustelt.

Torma teenuskeskus

Aadress: Suur tn 5, 48306 Jõgeva linn
Telefon: 776 6500
E-post: info@jogeva.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00; R 8.00–15.45;
lõuna 12.00–12.45

Aadress: Kooli tn 4, 49226 Palamuse alevik
Telefon: 776 2444
E-post: info@palamuse.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00; R 8.00–14.30;
lõuna 12.00–12.30

Aadress: Kooli tee 25, 48502 Torma alevik
Telefon: 776 2905
E-post: info@torma.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00; R 8.00–14.30;
lõuna 12.00–12.30

Õppuri toetuse info ja taotluse vormid
leiab: jõgeva.ee/oppuri-toetus
Jõgeva vallavalituse ja põhikooli esindajaid võõrustasid Priekuli piirkonna volikogu esimees Elina Stapulone (esireas roosa
kampsuniga) ja tegevdirektor Fjodors Puneiko (vasakult esimene). FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV
28. jaanuaril külastasid Jõgeva valla esindajad sõpruspiirkonna Priekuli kolleege Lätis.
Kokkusaamise eesmärgiks oli
tutvuda sealse omavalituse hariduse, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonnaga ning arutada koostöövõimalusi kahe omavalituse
vahel.
Jõgeva vallavanem Aare
Olgo, vallavalitsuse noorsootöö
peaspetsialist Kaire Sakjas, Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu
ja huvijuht Kairi Sumero tutvusid lähemalt Priekuli piirkonna
haridusvaldkonna ja noorsootööga. Jõgeva vallavalitsuse
noorsootöö peaspetsialist Kaire
Sakjas rääkis, et sealsetel noor-

sootöötajatel on hea ja tugev
rahvusvahelise noorsootöö kogemus. „Aprillis tulevad Priekuli
noorsootöötajad Jõgevale, et pidada plaane ühiselt Erasmus+
projektis osalemiseks,“ sõnas
Sakjas. Läti sõpradel on eestvedaja roll ning Jõgeva noorsootöötajad saavad koostööprojektis
osaledes positiivse rahvusvahelise projekti kogemuse. Nii on julgem edaspidi juba ise sarnaseid
projekte kirjutada.
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime
Meltsas ja abivallavanem Viktor Svjatõšev tutvusid lähemalt
sõpruspiirkonna sotsiaaltööga.
Aime Meltsas rääkis kohtumisest

ülivõrdes. Kohapealsed arutelud olid sedavõrd viljakad, et
25.–26. märtsil tutvuvad Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
tööga Priekuli sotsiaalvaldkonna
juhataja ja tema asetäitja. Lisaks
külastatakse Siimusti Kiigemetsa
kooli, lastekeskust Metsatareke
ja sotsiaalkeskust Elukaar ning
tutvutakse Tormas pakutava kogukonnas elamise, toetatud elamise ning igapäevaelu toetamise
teenusega. Kohaliku sotsiaaltöö
korralduse tutvumisega koostöö
ei piirdu. Edaspidi on plaanis
ametnike vahetus ehk erinevate valdkondade spetsialistid
lähevad Lätti sama valdkonna
kolleegi juurde õppima ning vas-

tupidi. Aime Meltsase sõnul oli
Priekulis praegu suur huvi lastekaitsetöötajate vastu. „Neid ootavad ees lastekaitseseaduse ja
-töö ümberkorraldused ning hea
oleks saada ülevaade meie tööst
ning kogemustest,“ lausus Meltsas. Tutvudes Priekuli piirkonna
sotsiaaltööga, saab Aime Meltsase hinnangul tõmmata kahe riigi
kogemuste vahele võrdusmärgi.
Igapäevatöö mured ja rõõmud
on suuresti samad. Edasise mõttena arutati ka ühist Soome sõpruspiirkonna külastust ning nende kogemustest õppimist.
JVT

uue sõnastuse kohaselt viib vallavalitsus ettepanekud ellu vastavalt rahvahääletuse paremusjärjestusele.
Esmajärjekorras
viiakse ellu enim hääli saanud
ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et
ettepaneku tulemusena valmiv
objekt ei asu hääletuse võitnud
objektiga samas asustusüksuses. See klausel peakski tagama
kaasavast eelarvest osa saamise
ka väiksemate asustusüksuste
kogukondadele. Senini on teistel
keeruline olnud Jõgeva linnaga
konkureerida, sest linnas on potentsiaalseid hääletajaid kõige
rohkem.
Jõgeva vallavalitsuse arenguja planeeringuosakonna juhataja
Triin Pärsim selgitas, et kui eelarve kaasava osa suurus ja ühe
ettepaneku teostamiseks ette

Jõgeva vallavalitsus vajab suvise noortemaleva korraldamiseks piirkonna ettevõtjate abi.
Otsime maleva jaoks tööandjaid, kes tahavad panustada
noorte töökasvatusse ja palgata
noori tööle.
Malevas osalevad noored on
vanuses 13–20 eluaastat ja ühe
vahetuse pikkus peab olema vähemalt 5 tööpäeva.
Tööandjail tuleb malevlastele maksta vähemalt 3.48 eurot
töötunni eest, millele lisanduvad maksud. Maleva juhendajate tasude, malevlaste transpordi
ja toitlustuse eest hoolitseb Jõgeva vallavalitsus. Samuti jääb
valla kanda malevlaste töötami-

Palamuse teenuskeskus, Kooli 4, Palamuse – Pille Soots,
776 2451; pille.soots@palamuse.ee
Torma teenuskeskus, Kooli tee 25, Torma – Tiina Leeben,
776 2905; tiina.leeben@torma.ee

R I I K L I K E P Ü H A D E E E L O N T Ö Ö PÄ E V L Ü H E N DAT U D !
piirkonna ja GIS teemade kureerimine.

Arengu- ja planeeringuosakond – juhataja Triin Pärsim (776 6536;
5450 1711; triin.parsim@jogeva.ee)
Majandusosakond – juhataja Tõnu Uuna (776 6540; 5342 4553;
tonu.uuna@jogeva.ee)
Finantsosakond – juhataja Kaja Ferschel-Pärn (776 6552,
kaja.ferschel-parn@jogeva.ee)
Kantselei – 776 6501; info@jogeva.ee

nähtud maksimumsumma on
määruses fikseeritud, saab kaasava eelarve ettepanekute korjet
varem ette valmistama hakata.
Senini sai tegutsema asuda alles
siis, kui eelarve vastu oli võetud.
„Mida varem ettevalmistusi
alustame, seda rohkem jääb aega
ettepanekute
teostamiseks,“
sõnas Triin Pärsim ja lisas, et
praegu määrusesse kirja saanud
kaasava osa suurus on kooskõlas
kehtiva eelarvestrateegiaga. Kui
tekib vajadus summat ühes või
teises suunas korrigeerida, saab
alati uue muudatusettepanekuga volikogu ette tulla.
Kaasava eelarve määruse
uues redaktsioonis on täpsustatud ka ettepanekuid hindava
komisjoni ülesanded: komisjon
peab välja selgitama ettepanekud, mis on nii ajalisest, rahali-

Malevlased on kahel suvel aidanud Valmecos heakorratöid
teha. FOTO: MARGE TASUR
sega seotud dokumentatsioon
– tööregistrisse kandmine,
tööinspektsiooniga suhtlemine,
lapsevanemate nõusolekud, lepingud noortega jne.
Töökogemuse kaudu areneb

kohusetunne, laieneb silmaring, saadakse ettekujutus töödistsipliinist ja vastutusest ning
tekib tööharjumus. Seeläbi tõuseb noorte tööhõivevalmidus ja
konkurentsivõime tööturul.

Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda
õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri
elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas
ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Transporditoetust
saab taotleda kaks korda aastas.
Transporditoetuse info ja taotluse vormid
leiab: jõgeva.ee/transporditoetus
Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse
pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel
osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.
Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri
elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest
teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja
konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.
Teenuse pakkuja toetuse info ja taotluste vormid
leiab: jõgeva.ee/teenuse-pakkuja-toetus

Muudetud määrus annab võrdsemad
võimalused kaasavast eelarvest osa saada

Haridus- ja kultuuriosakond – juhataja Helle Kajaste (776 6506;
helle.kajaste@jogeva.ee)

Vallavolikogu kantselei juhtaja: Maire Kasvandik
Telefon: 776 6560
E-post: volikogu@jogeva.ee
Volikogu istungid toimuvad aadressil Piiri 4, Jõgeva.

Valitsuse liige Kalle Pint (526 7925; kalle.pint@jvv.ee) – Saduküla

Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Noortemalev otsib tööandjaid

Jõgeva vallavalitsus, Suur tn 5, Jõgeva – Viive Maasalu,
776 6532, 525 2390; viive.maasalu@jogeva.ee

Valitsuse liige Vello Lukk (516 3036; vello.lukk@jogeva.ee) – valla
osalusega äriühingud, endise Jõgeva valla piirkondlikud küsimused.

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ÜHE huviringi või
huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7–19-aastane
Jõgeva valla sissekirjutusega noor.

Sotsiaalosakond (Piiri 4, 3. korrus) – juhtaja Aime Meltsas (776
6573; aime.meltsas@jogeva.ee)

Esimees: Raivo Meitus (raivo.meitus@jogeva.ee; 501 5843)
Aadress: Suur 5, 48307 Jõgeva

Valitsuse liige Urmas Astel (776 2450; urmas.astel@jogeva.ee) –
vallavara haldamise ümberkorraldamine, endise Palamuse valla
piirkondlikud teemad.

Uue võimalusena saab taotlusi esitada ka e-vormil ehk elektrooniliselt. See on kõige kiirem ja lihtsam viis taotluse esitamiseks.

VALLAVALITSUSE OSAKONNAD

Rahvastikutoimingud

Abivallavanem Viktor Svjatõšev (505 6644; viktor.svjatosev@jogeva.ee)
sotsiaalhoolekanne, tervishoid, välissuhted, turism, valdkondlikud valla
osalusega sihtasutused.

Taotleda saab
õppuri toetust
Jõgeva vallavalitsus ootab 1. märtsiks (perioodi jaanuar–juuni eest)
õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlusi ning teenuse pakkuja
toetuse taotlusi.

Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 30. jaanuari istungil muuta
Jõgeva valla kaasavat eelarvet
käsitlevat määrust. Muudatuste
tegemise üks eesmärke oli anda
erineva elanike arvuga asustusüksustele võrdsemad võimalused oma ideid kaasava eelarve
abil teoks teha.
Kõnealune määrus võeti vastu 1. märtsil 2018. Selle rakendamise kaheaastane kogemus on
näidanud kätte selle, mis muutmist vajab. Kui määruse algne
kuju nägi ette, et eelarve kaasava osa suurus määratakse igal
aastal valla eelarvega, siis nüüd
sisaldub kaasava osa suurus juba
määruses: selleks on 30 000
eurot, ühe ettepaneku maksimaalne rahastussumma on aga
15 000 eurot. Ettepanekute elluviimist käsitleva paragrahvi

Jõgeva vallavolikogu

Abivallavanem Arvo Sakjas (506 7525; arvo.sakjas@jogeva.ee)
haridus, kultuur, sport, noorsootöö, terviseedendus, religioon,
valdkondlikud valla osalusega sihtasutused, Jõgeva linna
piirkondlikud teemad.

Jõgeva valla esindajad käisid Läti sõprade
juures koostööplaane pidamas

JVT

Palamuse teenuskeskus

Abivallavanem Mati Kepp (5344 0858; mati.kepp@jogeva.ee) –
ehitus ja planeerimine, ettevõtlus, turism, majandus, avalik kord,
keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, teede, tänavate korrashoid,
liikluskorraldus, infotehnoloogia, kriisireguleerimine, endise Torma
valla piirkondlikud teemad.
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27. jaanuari istungil

Jõgeva vallavalitsus

Vallavanem Aare Olgo (776 6501; aare.olgo@jogeva.ee) –
ametiasutuse juhtimine, valla esindamine, rahandus, avalikud
suhted, välissuhted.

20. veebruar 2020

JVT
sest kui ka tehnilisest aspektist
realiseeritavad. Nagu varemgi,
tuleb jälgida ka seda, et ettepaneku alusel loodav objekt oleks
seotud Jõgeva vallaga, pakuks
avalikku hüve, oleks avalikult
kasutatav ega koormaks valla
järgmiste aastate eelarvet ebamõistlike kulutustega.
Mis kuupäeval algab tänavune kaasava eelarve ettepanekute
korje, pole veel teada, aga asjast
huvitatutel tasub valla kodulehel silm peal hoida: just valla
koduleht on määruse järgi kanal, mille kaudu avalikustatakse
kogu kaasava eelarvega seotud
info. Ent alati kasutatakse ka lisa-teavitusvõimalusi, nagu Jõgeva Valla Teataja ja Jõgeva valla
Facebooki leht.
RIINA MÄGI

Andke noortele võimalus leida oma esimene töökoht! Kahel
aastal malevlastele tööd pakkunud AS Valmeco juht Raul Taul
soovitab teistelgi ettevõtjatel
noori tööle võtta. „Noored on
tublid ja väikse osutamisega
omandavad töövõtteid lihtsalt.
Samuti on nad kiired ja nutikad. Eks kõige lihtsam – vaadake kodus oma laste järgi, mis
seis on!“
Rohkem informatsiooni või
oma soovist pakkuda tööd anda
teada Jõgeva vallavalitsusele
e-posti aadressil kaire.sakjas@
jogeva.ee.
JVT

Ülevaade Jõgeva
vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 31. istung toimus 30. jaanuaril Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 25 volikogu liiget. Puudusid Raivo Põldaru ja Heli Raevald.
Päevakorras oli:
1. Määruste kehtetuks tunnistamine.
2. Tehnorajatise üleandmine korteriühistule
ja isikliku kasutusõiguse seadmine.
3. Koolilõuna toetuse kasutamine Jõgeva
valla munitsipaalkoolides.
4. Jõgeva Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmine.
5. Jõgeva valla kaasava eelarve määruse muutmine.
6. Esindusvõistkonna määramine.
7. Jõgeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni
2020. aasta tööplaani kinnitamine.
8. Arupärimisele vastamine (Terje Rudissaare
arupärimine abivallavanem Arvo Sakjasele).
9. Arupärimisele vastamine (Terje Rudissaare
arupärimine vallavanem Aare Olgole).
10. Mitmesugust, informatsioonid:
10.1. Ülevaade Jõgeva Valla Spordikooli tegevusest.
10.2. Ülevaade Jõgeva põhikooli spordihoone
projekteerimise kohta.
10.3. 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 27. veebruaril kell 14.00.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist
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Värske ilme saanud Uku kivimaja
rõõmustab Jõgevale saabuja silma

Lea Isotamm kannab auga Kuldkanda

Uku kivimajas on tore saal perepidude, eriti laste sünnipäevade tarbeks. Kes hoolega vaatab, näeb
pildil ka majaperemeest Marek Saksingut koos elukaaslase Kadri ja poeg Mikk-Johanniga.
FOTO: RIINA MÄGI
Jõgeval Suure tänava ja Piibe
maantee ristumiskohal seisab
väärika ilmega maakivihoone
– Uku kivimaja. Aiandussõbrad
teavad, et seal tegutseb Maarahva
pood, ent tegelikult leiab sealt ka
osaühingute JKE Ehitus ja Gunita
kontorid, peo- ja konverentsisaali
koos saunaga ning Uku Fämi nimelise peopaiga, mis sobib hästi
peretähtpäevade pidamiseks.
Uku kivimaja kuulub osaühingule JKE Ehitus, mis on katusefirma Ruukki partner Jõgevamaal.
Ettevõtte juhatuse liige ja omanik
Marek Saksing ütles, et Suur tn
91a kinnistu ostis tema firma juba
2008. aastal, ent tõsisemalt hakkas ta väärika hoone välisilme ja
sisuga tegelema kolm aastat tagasi. Tõuke selleks andis Neste keti
soov Piibe maantee ja Suure tänava ristmikule tankla rajada. Tänu
sellele, et mõned tanklale ette jäänud vanad hooned lammutatud
said, muutus Uku Kivimaja märksa nähtavamaks. Peale imposantse välimuse on majal ka huvitav
ajalugu. Hoone rajas kunagi Jõgeval tegutsenud osaühisus Uku viljaaidaks ning veskiks. Nõukogude
ajal oli ehitis teeninduskombinaadi käsutuses ning 1990. aastate alguses arendas seal kaubandust AS
Juta & Kaido.
„Oleme hoone väljanägemisse
kolme aasta jooksul päris palju
panustanud ja vanade maakiviseinte võlu on hästi välja tulnud.
Jõgeva linna sissesõit on nüüd
kindlasti palju meeldivam,“ ütles Marek Saksing. „Ka maja sees
oleme püüdnud vana ja väärtuslikku võimalikult palju säilitada.
Sisekujunduses annavad tooni
maakivi ja puit. Need materjalid
meeldivad mulle endale väga.
Olen maakivihoonetesse, piltlikult öeldes, armunud. Ja vana
mööbli restaureerimine meeldib
mulle samuti.“
Ehitustööd on Uku kivimajas
teinud enamasti JKE Ehituse töömehed. Maja ilusaks tegemisel on
käed külge pannud ka firmajuht
ise. Tulemus on vaatamist väärt.
Esimesena avas uuenenud Uku
kivimajas uksed Maarahva pood,
mis varem tegutses kesklinnas.
See üle Eesti levinud kaubanduskett kaupleb seemnete, aiandustarvikute ja muu seesugusega.

Maarahva poel läheb Ukus hästi.
Eriti kevadisel aiandushooajal on
majaesine plats autosid täis.
Nüüdseks on Uku kivimajja
kolinud ka JKE Ehituse enda ning
raamatupidamisfirma
Gunita
kontor. Teisel korrusel on valmis
ruum veel ühe koostööpartneri tarvis. „Huvi tundjaid on, aga
praegu me ei tea veel, kas uus
koostööpartner vajab vaheseintega liigendatud või avatud ruumi.
Seepärast on ehitustööd veel lõpetamata,“ märkis Marek Saksing.
Uku kivimajas saab pidada ka
konverentse, seminare ja koolitusi. Peo- ja konverentsisaali mahub
kuni kolmkümmend inimest, kelle käsutuses on traadita internet,
dataprojektor ja isegi saun. „Spetsiaalset reklaami pole me oma
konverentsiruumile teinud, aga
nii mõnedki koolituste korraldajad, näiteks Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus ning Jõgeva
koolituskeskus, on selle üles leidnud,“ sõnas Marek Saksing.
Neile, kellel perepeo seltskond
koju ära mahtuda ei taha või kellele väljas pidutsemine lihtsalt põnevam tundub, on Uku kivimajal
välja pakkuda laste mängutoaga
peosaal, mis on saanud ingliskeelsest sõnast „family“ („perekond“)
lähtuva nime Uku Fäm. Sellesse
saali mahub pika laua taha istuma
24 inimest. Loomulikult ei keela
keegi seal täiskasvanud inimeste sünnipäevi pidada, ent paika
kujundades on mõeldud eelkõige
lastele. Mängutoas ootavad väikseid lustijaid lauamängud, pusled,
õhuhoki, mängumaja, nukumaja,
minibatuut,
joonistamistarbed
jne.
„Kui kümneaastastele võib
meie mängutuba kitsaks ja atraktsioonide poolest napiks jääda,
siis väiksematel lastel on siin lõbu
laialt,“ sõnas Marek Saksingu elukaaslane Kadri Muld. Just tema ja
Mareki ema Aita Uku Fämis toimetavadki: kaunistavad ruumid,
tegelevad klientidega jne. „Minu
jaoks on Uku Fäm praegu ideaalne töökoht, sest saan aastase poja
Mikk-Johanni siia kaasa võtta.
Mina teen oma tööd, tema mängib
mängunurgas,“ sõnas Kadri Muld.
Tema sõnul saab Uku Fämis pidada ka stiilipidusid ja karnevale,
soovi korral saab kohale kutsuda
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näomaalingute meistri või kostümeeritud peojuhi. Toidu võib
klient ise kaasa tuua, aga selle
saab ka Uku Fämi kaudu tellida.
„Meil on häid koostööpartnereid,
kes toidulaua katavad. Näiteks
Laut Restoga kahasse oleme välja
töötanud huvitava lastemenüü,“
märkis Kadri Muld ja lisas, et Jõgeval polegi praegu teist sellist
kohta, kus laste sünnipäevi pidada
Uku Fämis on olemas köögitehnika, sealhulgas toidu soojendamiseks vajalik ahi. Olemas on ka
nõud ja nõudepesumasin. Peale
sünnipäevade võib seal pidada salongi- ja muusikaõhtuid, aga miks
mitte ka toidu- või veinivalmistamiskoolitusi. Keskealised võivad
seal ka vahva nostalgialaksu saada, sest Marek Saksing on toonud
Uku Fämi oma vinüülplaatide
kogu ja soetanud nende kuulamiseks vajaliku plaadimängija.
Möödunud aasta novembris,
kui Uku Fäm valmis sai, korraldati prooviks paar kohvikupäeva.
Uku Fämi pererahvas kutsus kohvikulisi toitlustama oma tuttavad
magusameistrid ja rahvast käis
päris palju. Selliseid päevi tehakse ehk tulevikuski, ent püsikohvikut praegu veel avada ei plaanita,
ehkki kohvi joomise ja tualeti kasutamise võimalust käiakse Uku
kivimajast alatasa küsimas.
Nüüdseks on JKE Ehitus ära
ostnud ka naaberkinnistu, kus
varem tegutses kudumisfirma
Sandras. „Tulevikus saame oma
tegevusi sinna edasi arendada.
Seal on näiteks muruplats, kuhu
annaks rajada laste mänguväljaku
ja grillimiskoha. Siis saavad Uku
Fämi kliendid suvel osa tegemisi
õue kolida,“ ütles Marek Saksing.
Ta ootab pikisilmi, et ka kunagise
villavabriku hoone hoolsa ja tegusa omaniku leiaks, siis saaks nn
Uku nurk veelgi kenamaks.
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.
RIINA MÄGI

Ida-Virumaal Mäetaguse huvikeskuses toimunud Eestimaa Rahvamajade Ühingu tunnustussündmus Kaheksakand tõi hea uudise
ka Jõgeva valda, iseäranis Palamusele. Siinne teenekas ja mitmekülgne
rahvakultuuriedendaja
Lea Isotamm kuulutati Kuldkanna
auhinna vääriliseks. Kuldkand on
üks Kaheksakanna auhinna alaliike ning sellega tunnustatakse
inimesi, kelle loometee on olnud
pikk ja viljakas ning panus rahvakultuuri arengusse hindamatu
väärtusega.
Kui Lea Isotamm 1972. aastal noore matemaatikaõpetajana
Palamusele tööle asus, kutsuti ta
kohe Palamuse rahvatantsurühma tantsima. „Kultuurialaste
hobidega tegelesin aga ka enne
Palamusele tulekut. Rahvatantsu tantsisin juba Nõo keskkoolis,
Tudu koolis tegelesin võimlemisega. Olen mänginud ka näitemängudes,“ meenutas Lea.
Tema sõnul on rahvatantsurühmades ergas seltsielu, emotsioone
annavad tantsupidudel käimised.
„Olen ise ka emotsionaalne inimene. Kui midagi teen, siis ikka
südame ja hingega,” ütles Lea Isotamm.
Lisaks ise tantsimisele hakkas
ta peatselt tantsurühmi juhendama – Palamuse keskkoolis ehk
praeguses Palamuse gümnaasiumis. Viimased kolm aastat juhendab ta aga memmede rühma
Paunvere Maalid. „Kui pensionile
jäin, hakkasin memmede rühmas
tantsima. Kui juhendaja ära läks
ja uut tema asemele ei leitud, paluti minul see töö üle võtta,“ lausus Lea. Ta tõdes, et mõnikord,
kui tuju halb, ei tahakski ta tantsuproovile minna, aga kui juba
kohal on ja tegutsema asub, saab
uut energiat juurde ja tujugi läheb
paremaks. „Mõnikord imestan ise
ka, kuidas me selle või teise tantsu
nii ruttu selgeks saime. Oleme ju
lausa professionaalid,“ rääkis mitut põlvkonda koolitanud rahvatantsuõpetaja.
Paunvere Maalid on Lea sõnul päris palju esineda saanud:
Suurel Paunvere väljanäitusel ja
laadal, kevadpidudel, jõulupeol.

Jõgeva põhikooli õpilased
rändasid aega, mil kirjutati
alla Tartu rahuleping

Et Lea Isotammel polnud võimalik rahvamajade ühingu
tunnustusüritusel osaleda, võttis ta Kuldkanna auhinna vastu
koduses Palamuse rahvamajas taidlejate peo ajal.
FOTO: KRISTIINA RAJA
Tantsimas on käidud ka Kaarepere rahvamaja sündmustel. Südantliigutav oli Paunvere Maalide
etteaste Lea enda jaanuaris toimunud 70. sünnipäeva peol. Tänavu
suvel minnakse Põltsamaal toimuvale Jõgevamaa laulu- ja tantsupeole „Pilve piiril“, kus memmede
rühmadel on esitada kaks tantsu:
„Veerekese pääle“ ja „Orissaare
polka“.
Kui minevikku vaadata, siis on
Lea Isotamm tantsija või juhendajana osalenud viieteistkümnel
üle-eestilistel tantsupeol. Tallinna
Pedagoogilise Instituudi tudengina esines ta ka üliõpilaspeol Gaudeamus. Matemaatikal ja tantsul
leiab õpetaja Isotamm ühiseid
jooni: „Mõlema puhul on oluline
ruumitaju. Kattuvad ka mõned
mõisted, näiteks diagonaalil ja paralleelselt paiknemine.“

Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt tõdes, et Lea Isotamm on tugevasti panustanud
kodupaiga kultuuriellu. „Hästi on
meeles tema koostatud südamlikud ja isamaalised vahetekstid,
mis sidusid tervikuks 2018. aasta
suvel Kuremaal toimunud Jõgevamaa memme-taadi tantsu- ja laulupeo „Nii hea on olla siin“ etteasted,“ meenutas Pille Tutt.
„Ma armastan Eestit, kus on
palju metsa ja põldu,“ ütles Lea
Isotamm. „Loodus, armastus ja
huumorimeel – see on eestlastel
alati tugev olnud – aitavad meil
ellu jääda ja raskeid aegu üle elada,“ arutles „maa sool“ Lea Isotamm Eesti Vabariigi 102. aastapäeva lähenedes.

otsustasid tüdrukud koostada
kaardi rindelt tagasi tulevatele
poistele ning valmis panna kalja ja
võileivad, juhuks kui poisid varsti
peaksid saabuma.
Poisid tutvusid ajarännaku
käigus Jõgewa muuseumi poolt
kokku pandud ülevaatega meie
vabadussõjast ning läbimängu lõpus võtsid vastu tüdrukute soojad
tervitused koos võileibadega.
Oli külm, aga meeleolukas
pärastlõuna. Ajalooõpetajana on
tore vaadata, kui agaralt noored
sellistes ettevõtmistes kaasa mängivad.
TIINA KULL ja JANA TIIDO,
Jõgeva põhikooli ajalooõpetajad

Jaanuarikuu tegemised
Kuremaa lasteaed-algkoolis

Jõgeva valla noortekeskus pidas teist sünnipäeva

Jõgeva valla noortekeskuse juhataja Kristin Barbo tänas asutuse sünnipäeva puhul Jõgeva noorsootöötajat Marju Saviauku ning tema
tublisid noori Anne-Greete Kenppit, Getter Kiisselit ja Lotta Lisell Määritsat. FOTO: RIINA MÄGI
Palamuse laulustuudio ruumides tähistati 7. veebruaril Jõgeva
valla noortekeskuse teist sünnipäeva. Valla noortekeskus on vallavalitsuse hallatav asutus, millel
on üheksa piirkondlikku tegevuskohta: Jõgeva linnas, Siimustis,
Vaimastveres, Jõgeva alevikus,
Laiusel, Kuremaal, Palamusel,
Tormas ja Sadalas. Sünnipäevapeole oli tulnud noori kõigist loetletud paikadest.
Pidulikul päeval tunnustasid
piirkondlikud noorsootöötajad aktiivsemaid noori, keskuse juhataja
Kristin Barbo tänas aga omakorda
noorsootöötajaid. Vallavalitsuse
poolt tänas noortekeskuse tarmukat naiskonda noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. Jõgeva
noorsootöötajat Marju Saviauku
ja Palamuse noorsootöötajat Teele

Laanest oli tal põhjust õnnitleda
sel puhul, et nad omandasid hiljuti noorsootöötaja kutse. Mustvee valla noortekeskuse poolt
tõi tervitusi sealne juhataja Laidi
Grauen.
Meeleolu lõid õhtujuhi Susan
Kolde korraldatud mängud ning
Palamuse laulustuudio ansambli
ja noortebändi etteasted. Noortekeskustes aasta jooksul toimunut
meenutati slaidiprogrammi vahendusel. Toredaks üllatuseks oli
teadusteatri etendus. Lõpuks söödi üheskoos torti.
Kaheksandat aastat Jõgeval
noorsootööd tegev Marju Saviauk
ütles, et valla noortekeskuste
üheks asutuseks koondamine on
andnud hea tulemuse: keskused
on saavutanud ühise hingamise
ning kõik rõõmud ja mured saa-

vad jagatud.
„Keskuste tegevussuunad valime noorte endi huvidest lähtudes,“ kinnitas Marju Saviauk.
Jõgeva keskuses on tema sõnul
kõige populaarsem piljard, ka
IT-teemad lähevad alati hästi peale. Algklassilastele meeldib aga
mängida lauamänge ja meisterdada. „Noorte huvid ja eelistused
muutuvad aja jooksul ja üsna palju. Noorte kõrval saan isegi paljudes asjades targemaks,“ arvas
Marju.
Noortekeskuses
tegutsedes
saab mõnigi noor ka esimesed
projektitöö kogemused. Jõgeva
noortekeskus sai näiteks noorte
omaalgatuslike ideede projektifondist Nopi Üles taotletud raha
eest suurema koguse uiske osta.
Kahjuks saadi neid möödunud

aastal vaid parafiinväljakul testida, tänavu pole aga üldse uisutada saadud, sest pole lihtsalt
uisuilma. Aga küll see ükskord
ikka tuleb. „Olen uhke noorte üle,
kes uisuprojekti vedasid,“ märkis
Marju.
Ka vallavalitsuse noorsootöö
peaspetsialist Kaire Sakjas avaldas
arvamust, et valla noortekeskuste
ühtse juhtimise alla koondamine
oli õige samm. Nüüd hoolitseb
selle eest, et ruumid korras ja soojad oleksid, valla noortekeskuse
juhataja, noorsootöötajad saavad
aga keskenduda tööle laste ja
noortega.
JVT

Maakonna paremate etlejate selgitamine
kujunes Jõgeva valla siseasjaks

JAAN LUKAS

Tartu rahu aastapäeval austati Jaan Poskat
ja Vabadussõjas langenuid
2. veebruaril täitus 100 aastat
Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingu allkirjastamisest. Rahuleping Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel sõlmiti pärast keerulisi läbirääkimisi 2. veebruaril
1920 Tartus. Leping lõpetas ligi
poolteist aastat kestnud Vabadussõja ning oli esimeseks suureks
saavutuseks noore Eesti riigi välissuhtluses. Leping määras ära Eesti
idapiiri ning selles tunnustas Nõukogude Venemaa igaveseks ajaks
Eesti Vabariigi iseseisvust. Samuti
avas see Eestile tee rahvusvahelisele tunnustamisele iseseisva riigina. Jõgeva vallavalitsuse, Kaitseliidu Jõgeva maleva ja politsei
esindajad viisid lilled ja küünlad
Tartu rahuläbirääkimistel Eesti
delegatsiooni juhtinud Jaan Poska sünnikodu juurde. Küünlad
süüdati kõigi Jõgeva vallas asuva
kaheksa Vabadussõja mälestusmärgi juures.
JVT

Ajas rändamine on üks ajaloo
õppimise metoodikaid, kus õppur
mõtestab enda jaoks lahti teatud
ajastu inimeste elukeskkonna,
riietuse ja olustiku ning teeb eelnevalt tööd, et rändamise hetkel
võimalikult hästi taasloodud ajaloolises situatsioonis hakkama
saada. Meie rännaku eesmärk oli
tajuda ning aru saada Eestis 1920.
aastal valitsenud meeleoludest
ja maailmavaatelistest seisukohtadest. Suurprojekti üle-eestilised eestvedajad olid Eesti Rahva
Muuseum ning Eesti Ajaloo- ja
Ühiskonnaõpetajate Selts.
27. jaanuaril kogunesid ärksamad Jõgeva põhikooli kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased
ajalooõpetajate Tiina Kulli ja Jana
Tiido eestvedamisel Jõgewa muuseumi, et läbi mängida see, kuidas
inimesed esmaspäeval, 2. veebruaril said teada, et Vabadussõda
on lõpuks läbi ning Tartu rahu alla
kirjutatud.
Meie läbimängus kehastusid
tüdrukud Ühistöö organisatsiooni
liikmeteks, kes arutasid oma igakuisel koosolekul, millega aidata
rindel olevaid sõdureid. Koosoleku käigus uuriti läbi esmaspäevased seitungid ning avastati suur
uudis Tartu rahulepingu allakirjutamisest. (pildil, FOTO: TIINA
KULL) Selle rõõmusõnumi peale
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Kuremaa lasteaed algkool loodusmajas õppepäeval.
FOTO: ERAKOGU
Jaanuaris meie lasteaed-algkoolis
toimunu oli põnev, meeldejääv ja
hariv. Elamuslik oli õppekäik Tartu loodusmajja, kus lasteaialapsed
läbisid toidu teekonna õppeprogrammi. Koos koolilastega imetlesid lapsed loodusmaja taimestikku
ning tutvusid erinevate lemmikloomadega. Meie teejuhid Ülle ja
Aire rääkisid toredaid lugusid loomadest, kes elavad loodusmajas,
nende harjumustest, eluviisidest
ja isegi veidrustest. Lapsed said
loomi silitada, käes hoida, toita ja
päris lähedalt vaadelda. Kindlasti
jäi külaskäigust meelde reegel, et
looma võttes tuleb tema eest hoolitseda.
Tore oli ka ettevõtluspäev. Oleme seda rollimängu, kus perel
on ettevõte ja suur unistus, mille täitumiseks tuleb raha säästa,
mänginud varemgi. Sel korral oli
kõik juba tuttavam ja mäng sujus
ilma suurte viperusteta. Enamikul

peredest õnnestus ka raha säästa.
Kõnealune mäng õpetab, kuidas
elus hakkama saada, aga treenib
ka viisakat suhtlemist ja koostööd.
Meie kooli spordilapsed võtsid osa võistlusest „Tähelepanu,
start!“ ning saavutasid tubli 4.
koha. Väga hästi esines Jõgevamaa sisekergejõustiku võistlusel
meie andekas sporditüdruk Liine
Noormägi, kes saavutas tõkkejooksus 2. koha.
Meie maja suured inimesed
võtsid osa esmaabikursusest, mille viis läbi Ene Viitkin. Õppuse
tegid huvitavaks elulised näited
ja arutelud. Oli hea ka varem õpitut taas üle korrata, sest mine tea,
millal neid vaja võib minna.
Veebruarikuu tõotab tulla niisama tore või isegi toredam.
LINDA TROSS,
klassiõpetaja

Jõgeva linnaraamatukogus toimus 3. veebruaril Jõgevamaa ilulugejate võistulausumine ehk õpilasetlejate maakondlik konkurss,
millel osales tosin noort Jõgeva
põhikoolist, Jõgevamaa gümnaasiumist, Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumist, Vaimastvere koolist ja Laiuse Jaan Poska põhikoolist. Nii et maakonna paremate
selgitamine kujunes seekord Jõgeva valla siseasjaks.
Nagu ikka, esitas iga etleja
ühe luuletuse ja ühe proosapala.
Sõbralikeks hindajateks ja tagasiside andjateks olid Jõgeva linnaraamatukogu direktori asetäitja
Ene Sööt, Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudeng ja MTÜ Tähetund
juhatuse liige Sten Siirak ning
teatriõpetaja Toomas Lõhmuste.
4.–6. klassi vanuserühmas tunnistati peapreemia väärilisteks Säde
Külvet ja Kaspar Piik Jõgeva põhikoolist, 7.–9. klassi vanuserühmas
Arabella Leego samuti Jõgeva põhikoolist ning 10.–12. klassi vanuserühmas Kadi Värnik Jõgevamaa
gümnaasiumist ja Karola Ilmjärv
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumist. Kõik viis said ka õiguse
esindada Jõgevamaad õpilasetlejate riigikonkursil. Lisaks peapreemiatele anti välja üks eripreemia:

gümnaasiumiastmes võistelnud
Ranel Kase (Jõgevamaa gümnaasium) sai selle humoorika proosapala esituse eest. Tunnustust väärivad muidugi ka kõik õpetajad,
kes etlejaid juhendasid: Lianne
Saage-Vahur (Jõgeva põhikool ja
Jõgevamaa gümnaasium), Merike Olgo, Tiiu Kirsimäe (mõlemad
Palamuse gümnaasium), Helge
Maripuu (Laiuse põhikool) ja Ell
Vahtramäe (Vaimastvere kool).
Toomas Lõhmuste tõdes, et
konkursil ette kantud luuletuste
ja proosapalade hulgas oli päris põnevaid tekste ja nii mõnigi
esineja ei kaotanud oma loomulikku rõõmsat olekut ka publiku
ees seistes. Oli siiski ka neid, kes
peavad veel tööd tegema, et sellise
vabaduseni jõuda.
„Kõige suurem töö ongi lastele
õigete tekstide leidmine,“ tõdes
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur,
kelle juhendatavaid oli peapreemia saajate hulgas kõige rohkem. „See, kas üks või teine tekst
konkreetsele lapsele sobib, selgub
alles siis, kui ta selle valjusti ette
kannab. Kui ei sobi, tuleb minna
veel teisele või kolmandalegi „ringile“. Kui õige tekst leitud, tuleb
see üheskoos n-ö pulkadeks lahti
võtta, et laps aru saaks, millest ta

Maakondliku etlejate konkursi peapreemia pälvisid (vasakult)
Karola Ilmjärv, Kaspar Piik, Kadi Värnik, Arabella Leego ja Säde
Külvet. FOTO: RIINA MÄGI
räägib. Paika tuleb panna ka teksti loogika ja temporütmid.“
Ka vanimas vanuserühmas
peapreemia saanud Palamuse
gümnaasiumi õpilane Karola Ilmjärv kinnitas, et õige luuletuse ja
proosapala leidmine on etleja edu
võti. „Tekstid, mis on sinu enda
jaoks tähenduslikud, jäävad ka
kiiremini pähe,“ ütles neli aastat
etlemisega tegelnud Karola.
Jõgevamaa ilulugejate võistulausumise korraldas MTÜ Tähe-

tund koostöös Jõgeva valla ning
Jõgeva
linnaraamatukoguga.
Nüüdseks on seljataga ka õpilasetlejate riigikonkurss. See toimus
7. veebruaril Tartus Dorpati konverentsikeskuses ja Jõgeva valla
esindajatest sai seal kõige suurema tunnustuse osaliseks Kadi Värnik, kes sai ühe eripreemiatest.
RIINA MÄGI
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20. veebruar 2020

RIIGILIPU PIDULIK HEISKAMINE
EESTI VABARIIGI ISESEISVUSPÄEVAL

JÕGEVA ALEVIKUS

24. veebruaril
kell 7.28
Info tel 505 8224
kultuuriselts.vanaveski@gmail.com

JÕGEVA VALD

Filmiõhtud Palamuse muuseumis:

Eesti elu kümnendid eesti ﬁlmis

25. veebruaril 14.00-16.00
* meisterdame käpiknukke
* mängme teatraalseid mänge
* vaatame Palamuse noortekeskuse nukuteatri
etendust
perepilet – 10 €

üksikkülastaja – 4 €

Sadala
Rahvamajas
26. märtsil
kl 19
Pilet 4€

Nipernaadi
August Gailiti ränduriromaani
“Toomas Nipernaadi” (1928) ainetel

28. veebruaril kell 18
Kaljo Kiisa lavastus
Toomas Nipernaadi rollis
TÕNU KARK

Filmi ja selle loomislugu
kommenteerib ﬁlmiloolane Jaak Lõhmus
Katkend dokumentaalﬁlmist
“Nipernaadit otsimas” (2007)
Tallinnﬁlm 1983/Taastatud 2007

Kui ilmataat lubab, on vastlaliu harjutamiseks muuseumisse
oodatud kõik!
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Sündmused Jõgeva vallas
TEATER, KINO
24.02 kell 10 film „Sipsik“ Kuremaa lossis. Pääse. 3,50/5 €.
24.02 kell 12 film „Fred Jüssi. Olemise ilu“ Kuremaa lossis. Pääse. 3,50/5 €.
25.02 kell 12 kino lastele “Sipsik” Palamuse rahvamajas. Pääse: 5/4 €.
28.02 kell 18 filmiõhtu Palamuse muuseumis: eesti elu
kümnendid eesti filmis. Kaljo Kiisa film „Nipernaadi“. Filmi ja
selle loomislugu kommenteerib filmiloolane Jaak Lõhmus.
19.03 kell 19 Vilde teatri etendus “Sviit sünnipäevaks”
Palamuse rahvamajas. Pääse: 5/7 €.
26.03 kell 19 Seasaare teatri etendus „Kui kõlab
koputus“ Sadala rahvamajas. Pääse 4 €.
29.03 kell 17 Sadala Külade Teatri esietendus
„Vedelvorst“ Sadala rahvamajas. Pääse 5 €.
MUUSIKA, TANTS
20.02 kell 19 Arsise kellade ansambli kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Tasuta!
23.02 kell 15 kontsert „Kevade igatsus“ Kuremaa lossis. Pääse: 7/5 €.
26.02 öökool Palamuse laulustuudios
26.02 kell 19 Erki Pärnoja kontsert Palamuse rahvamajas. Pääse: 7/10 €.
01.03 kell 16 kontsert „Meenutades Georg Otsa“ Sadala rahvamajas. Esineb
noorte meeste ansambel „Kolm musketäri“. Kaetud tee- ja kohvilaud. Pääse: 3 €.
03.03 kell 19 Journal Intime „Playtime“ jazzkontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 8/10 €.
03.03 kell 19 Andre Maakeri kontsert „Meie laulu
pidu“ Kuremaa lossis. Pääse: 5/7 €.
6. ja 7.03 Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevad ning üleriigiline
koolinoorte ja noorte vokaalansamblite konkurss Jõgeva kultuurikeskuses
06.03 kell 20 naistepäeva peoõhtu Sadala rahvamajas.
Tantsumuusika ansamblilt „Polero“. Mustkunstitrikke teeb Marko.
Pääse ettetellimisel 7 € ja samal päeval 9 €, info: 521 1967.
06.03 kell 20 klubiõhtu Kaarepere rahvamajas, tantsuks ansambel
„Absolut Lühis“, vahepalana Paunvere Maalid. Pääse: 7 €.
07.03 kell 20 naistepäeva tantsuõhtu 80ndate aastate stiilis Vaiatu
rahvamajas. Pääse: kostümeeritult ja ettetellimisel 8 € ja peoõhtul 10 €.
21.03 kell 20 klubiõhtu Palamuse rahvamajas
SPORT
21.02 Jõgevamaa Tähelepanu, start II etapp Torma põhikoolis
21.02 kell 14.30 Jõgevamaa U-20T võrkpalli
meistrivõistlused Torma spordihoones
22.02 kell 11 Vilma Mõtte mälestusturniir võrkpallis
(veteranide segavõistkonnad) Torma spordihoones
22.02 kell 13.45 TL Pärnu Bullet-Jõgeva SK Tähe/
Olivia 04 Jõgeva spordikeskuses Virtus
24.02 kell 8 matk Kaks teist korda ümber Kuremaa järve
27.02 kell 14.30 Jõgevamaa U-14T võrkpalli
meistrivõistlused Torma spordihoones
28.02 kell 11 Vilma Mõtte mälestusturniir võrkpallis
(U18 tüdrukud) Torma spordihoones

20. veebruar 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!

8. märtsil 2020
kell 12.00

Lõõtspillimängija
Juhan-Henrik Uppina
kontsert

Sadu Kaeramaa		
Kirke Lee Kivimaa		

Jõgeva kiriklas (Aia 7)
Annetused kontserdi korralduskulude katteks
FOTO: STINA KASE

OÜ Kuremaa ENVEKO pakub:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KRAANAGA MULTILFTI VEOTEENUS
KAEVE- JA PLANEERIMISTÖÖD
SEPTIKUTE PAIGALDUS
SANITAARTEHNILISED TÖÖD
MAA- JA VEDELGAASISEADMETE
PAIGALDUS, HOOLDUS JA REMONT
TEEDE NING TÄNAVATE EHITAMINE,
REMONTIMINE JA HOOLDAMINE
HEAKORRA- NING HALJASTUSTEENUSED
ELEKTRITÖÖD
KOGUMISKAEVUDE TÜHJENDAMINE

Tel 5383 8993; 5342 0570;
enveko@enveko.ee; www.enveko.ee

KOGUDUSED
23.02 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses
01., 08., 15., 22., 29.03 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses
08.03 kell 12 Juhan-Henrik Uppina kontsert Jõgeva kiriklas.
Annetused kontserdi korralduskulude katteks.
VARIA
25.02 kell 14–16 koolivaheaeg Palamuse muuseumis.
Perepilet 10 € ja üksikkülastaja 4 €.
05.03 kell 18.30 punutiste õpituba Palamuse rahvamajas. Osalustasu
25 €. Lisainfo ja registreerumine: ilonahanni@gmail.com
15.03 kell 16 Kaabsoo korallküünla õpituba Sadala rahvamajas.
Osalustasu koos vajalike materjalidega ja valminud küünlaga: 2 €.
SEENIORID
26.02 kell 13 Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia vestlusringis on Johan
Skytte poliitikauuringute instituudi politoloogia ja võrdleva poliitika õppejõud
Rein Toomla. Arutlusel on Eesti elu-olu ja poliitika enne suurt sõda ja nüüd.
28.02 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
13.03 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse rahvamajas

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

Jõgeva vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
veebruarikuu juubilare!
Sulev Paumets
Mati Karjatse
Villem Sukk
Eha Kärp
Iraida Ostonen
Viktor Jakobson
Mare Ranniste
Mihkel Kärmas
Elvi Laanepere
Liidia Järv
Marie Rohtla
Koidu Tomberg
Reet Hennoch
Anne Haas
Ülo Lilleorg
Maie Ambo
Taimi Vasemägi

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

Anne Schasmin
Leoniida Vilms
Enno Sarapuu
Ago Kallandi
Rein Randoja
Virve Annus
Oskar Look
Volli Ivask
Aino Koll
Osvald Härma
Laine Link
Elve Prits
Laine Liblik
Helma Seemen

80
80
80
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90

Tasuta hammaste
kontroll!
„Eesti täiskasvanute suutervise
seisukorra kaardistamine“

Oled üle 35-aastane?
Saad tasuta
hammaste ja suuõõne
läbivaatuse (10-15 minutit),
mille põhjal antakse kirjalik
soovitus edasise ravivajaduse kohta.

NÄITUSED
02.03–17.03 Robert Suvi kunstistuudio õpilaste näitus „Lilled looduses“
10.02–11.03 Katrin Ehrlichi illustratsioonide näitus
„Jutul on tiivad“ Jõgeva linnaraamatukogus
10.02–27.03 Made Balbati illustratsioonide näitus
Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonnas
06.02–08.03 Jõgeva kunstikooli õpilase Elar Küti isikunäitus
„Loomad ja looming“. Juhendajad Piret Järv ja Elita Järvela.
Alates 04.02 kunstnik Meedi Ümara erakogust pärinevate vanade
postkaartide väljapanek „Vanade postkaartide võlu“ Siimusti raamatukogus
03.02–15.03 „Talve“ filmi näitus Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis
01.02.–29.02 Lihula Lilltikandi Seltsi näitus „Tekid
läbi sajandi“ Jõgeva kultuurikeskuses
28.01.–24.02 väikeste kohvitasside väljapanek Siimusti raamatukogus
14.01–26.02 Margit Karu fotonäitus „Mesipuu, mesipuu“ Betti Alveri muuseumis
03.02–15.03 „Talve“ filmi näitus Palamuse muuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
EESTI VABARIIK 102
20.02 kell 19 Arsise kellade ansambli kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Tasuta!
22.02 kell 18 Rändaja kontsert Torma rahvamajas.
Pidupäevatordi söömine. Tasuta!
23.02 kell 15 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert Kaarepere rahvamajas,
esinevad Leana Vapper-Dhoore ja Kulno Malva. Tasuta!
23.02 kell 15 kontsert „Kevade igatsus“ Kuremaa lossis (Karmen
Puis – sopran, teater Vanemuine; Priit Volmer – bass, rahvusooper
Estonia; Jaanika Rand-Sirp – klaver, rahvusooper Estonia. Kavas Oja,
Saar, Sibelius, Schubert, Schumann, Brahms). Pääse: 7/5 €.
24.02 kell 7.28 lipuheiskamine Jõgeva alevikus Eesti
Taimekasvatuse Instituudi lipuväljakul
24.02 kell 7.34 Sadala kõlakojas ja lipuväljakul pidulik lipuheiskamine, manifesti
lugemine, segakoori Sõbrahing laulmine ning pidupäevakringel kohvi ja teega.
24.02 kell 7.34 lipuheiskamine Kuremaa lossi lipuväljakul. Kell
8 järgneb matk „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“.
24.02 kell 7.34 MTÜ Torma Kultuur eestvedamisel
päikesetõusul ühine lipuheiskamine Torma teenuskeskuse
lipuväljakul ja pannkoogisöömine Torma rahvamajas.
24.02 kell 7.34 Vaiatu Küla Seltsi eestvedamisel päikesetõusul
ühine lipuheiskamine ja teejoomine Vaiatu rahvamajas
24.02 kell 10 animafilm „Sipsik“ Kuremaa lossis. Pääse: 3,5/5 €.
24.02 kell 12 mälumäng Kuremaa lossis
24.02 kell 12 Palamuse laulustuudio kontsert „Eestikeelsed laulud“
Palamuse muuseumi koolimaja II korrusel. Tähistatakse EV 102.
aastapäeva ja Palamuse muuseumi 43. sünnipäeva. Pärast kontserti
saab torti! Kontsert on tasuta ja saab külastada vana koolimaja.
24.02 kell 13 dokumentaalfilm „Fred Jüssi. Olemise
ilu“ Kuremaa lossis. Pääse: 3,5/5 €.

16.01.2020
29.01.2020

OSALE!

Tänutäheks hambasõbralik kingitus.
Uuringus osalemine on vabatahtlik ja
tasuta ning uuringust või mõnest
selle osast võib alati
loobuda.
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HELISTA!

Uuringu läbiviimiseks on Tartu Ülikooli eetikakomitee kooskõlastus nr. 291/T-6

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Jõgeva aleviku lasteaed tänab
CRONIMET NORDIC OÜ ning
MÄNNIKÄBI JA PUIT OÜ abi eest vanade
amortiseerunud õuepaviljonide lammutusel
ja äraveol heategevuslikus korras!

Endla Leiten
Virve Matsi
Margus Mihhailov
August Kalmus
Ene Metjer
Ellen Vaher
Evi Sagrits

13.05.1939–27.01.2020
26.07.1925–29.01.2020
30.03.1961–03.02.2020
23.04.1933–07.02.2020
13.02.1944–07.02.2020
24.08.1932–09.02.2020
26.10.1928–10.02.2020

