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tanud noori sportima ja on neija 2010. aastast on korraldatud
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le oma hea sportliku vormiga
rahvusvahelist turniiri 64 ruudu

“Tähetunnilt” tuli laureaaditiitel

Jõgeval peeti 23. ja 24. novembril Betti Alverile pühendatud
Jõgeva “Tähetund”.
valla aukirja
pälvisid:
luulepäevi
Peapreemia
vääriliseks tunnistas žürii ehk
Akadeemia
seekord
Rakvere
gümnaasiumi
teatriansambli
vaimuka
li ja Saduküla
lasteaiarühma
Elle Kase – kauaaegse väga
lavastusega
peadjuhtimisel
kandma maailma”.
Jõgeva
gümnaasiumi
ühendamisel
ja majandamisel.
hea töö eest“Sina
õppetöö
kooliteater
Liblikapüüdja
pälvis poeetilise
lavastusega
Janeliis
Mattis –“Kuuldes
julge ja
ja arendustegevuse
koordineelindude
laulu…”
(stseeni
sellest
võib
näha
juuresoleval
sihikindla tegevuse fotol)
eest ühe
parimisel Jõgeva lasteaias Rohulaureaaditiitlitest. Sama tiitliga tunnustati veel nelja truppi. Anti
raplaanipiloodi päästmisel.
tirts.
välja ka rida näitleja- ja eripreemiaid.
Rauno
Kingsepp
aktiivse
Kaja Reiman
– väga hea
töö Doris
Tänavusel
“Tähetunnil”
käsitleti
Kareva
ja Jaan –Kaplinski
veeja
tuleohutuse
ennetuseest
Siimusti
lasteaed-algkooluulet. Esimene viibis ka Jõgeval ning lõi kaasa luulelavastusi hindavas Akadeemias. “Olen ise nii keskkooli- kui ka tudengipõlves
Jõgeva valla
tänukirja
luuleteatriga
tegelnud
ning võinpälvisid:
öelda, et siin sai näha päris palju
üllatavalt
Luulepäevad
on Rosin
üks kaunimaid
Mare
– EELK viise,
JõgeKristitugevaid
Talistu lavastusi.
– Kaitseliidu
kuidas
mälestust
Alverist
elus hoida,”
sõnas Doris
Kareva. ja
va koguduse
eestvedamise
Jõgeva
maleva Betti
ja Torma
puhkÕnne Liblikapüüdja
trupile ja
Saage-Vahurile
koostöö Lianne
eest Jõgeva
vallaga.
pilliorkestri
juhendamise
ja lavastajale
laureaaditiitli
puhul
ning
sügav
kummardus
“Tähetunni”
korraldaÜlle Aduson – kohusetundväga hea koostöö eest Jõgeva
misel ära tehtud suure töö eest!
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liku ja hooliva suhtumise eest
vallaga.

ning koolitustöö tegemise eest
noortele ja täiskasvanutele Jõgeva vallas.
Raino Häälme – professionaalse töö ja suure panuse eest
narkokurjategijate tabamisel.
Ave Traks – kauaaegse väga

hea töö eest vanemõena Jõgeva haiglas.
Rita Raugme – kauaaegse
väga hea töö eest majandusjuhatajana Jõgeva sotsiaalkeskuses Elukaar.

abivajajatesse ning professionaalse praktikantide ja noorte
kolleegide juhendamise eest.
Liina Abram – MTÜ Vaiatu
Külaseltsi aktiivse juhtimise ja

suurepärase koostöö eest Jõgeva vallaga.
Ülo Pärn – raamatu „Vabadussõja sündmused Jõgevamaal“ koostamise eest.
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Edasi viivad meid inimesed ja nende mõtted
Eesti Vabariigi sünnipäev on
päev, mis liidab meid nii rõõmus
kui ka mures. Seda päeva tähistavad koos meiega meie naaberriigid, meie liitlased. Meil on
oma riik, mis ei seisa enam iial
üksi. Meie partnerid ja liitlased
on meiega tingimusteta, austavad meie keelt ja kultuuri, tavasid ja kombeid nii, nagu meie
austame nende omi. Me tunneme ennast tugevama ja kindlamana, kui kunagi varem.
Oluline roll meie riigi tugevuse kindlustamisel on kahtlemata Kaitseliidul, mis on Eesti
riigikaitse nurgakivi ja Eesti kõige suurem vabatahtlikke ühendav jõud. See ühendab inimesi,
kelle jaoks riigikaitse on loomulik osa elust. Nad on kõige teadlikum ning kiiremini tegutsev
jõud kohapeal – nemad on meie
esimene kaitseliin meie turvalisuse tagamisel.
Tsiteerin
kirjanik
Lehte
Hainsalut: „Vabadussõjas võitlesime end riigiks relvaga, teisel ärkamisajal laulsime riigi
tagasi koju, kuidas nüüd oma
iseseisvust kaitsta? Aga nõnda,
nagu seisab meie põhiseaduse
preambulas: kõikumatus usus
ja vankumatus tahtes. Sest me
oleme oma vabadust väärt. Kui
kogu rahvas täies üksmeeles
hülgab hirmu ja negatiivsed
mõtted, siis läheb täide vanasõna, et sõna vägi on suurem kui
sõjavägi.“

Head kuulajad, meid viivad
edasi inimesed ja nende mõtted. Aga vaid need mõtted, mis
ei ole kantud vaenust. Vaen
purustab mõlemaid pooli ning
teeb meie demokraatlikest teedest peagi unustatud haruteed.
Ja need teed eksitavad. Sõna
võib ka tugevama teomehe jalust niita.
Jätame hetkeks tõsisemad
teemad, et olla täna siin lihtsalt
rõõmsad ja õnnelikud ning tähistada koos Eesti Vabariigi saja
esimest sünnipäeva. Meenutame kõike head, mis on meid
saatnud möödunud aastal, olgu
selleks siis väiksemad või suuremad ettevõtmised, kuhu on
väga palju panustanud meie
valla toredad inimesed, kes
teevad oma tööd sageli märkamatult. Täna on meil võimalus
neid märgata ja tunnustada.
Kui mõtlesin, millele panna rõhk tänases kõnes, jõudsin
tagasi mõtteni, et kõige tähtsamad on inimesed – meie
inimesed. Ja ma mõtlen seda
täiesti siiralt. Meie inimesed
on see jõud ja vägi, mis hoiab
meie valla traditsioone, tugevaid kogukondi, meie väärtusi.
Tean, et seda kõike tehakse südamega. Alles hiljuti tunnustati
meie kultuuri- ja sporditegelasi
nende panuse eest. Neid inimesi oli väga palju, mis näitab
jällegi meie valla võimekust ja
väärtust. Tänan siinkohal kõiki,

kes on andnud oma panuse nii
oma kodukoha kui ka kogu valla arengusse.
Edukamad ongi ju need kogukonnad, kus inimesed üksteist usaldavad ja koostööd teevad, on aktiivselt koondunud
kõikvõimalikesse
seltsidesse,
kus toimuvad ka arutelud teemadel, mis puudutavad just
nende piirkonda. Just nendes
piirkondades on inimesed ka
kohaliku eluga kõige enam rahul, sest nad ise on loonud endale just sellise kodukoha, nagu
nad soovivad.
Ma loodan, et teie edaspidised tegemised puudutavad ja
inspireerivad meid ja järeltulevaid põlvkondi nii, nagu meid
on inspireerinud meie suurkujud minevikust. Istudes Ants
Paju mälestuspingil võib tulla
nii mõnigi uus ja edasiviiv mõte
ja ehk saab tulevane rahvatantsutraditsiooni edasiviija öelda,
et sai lapsepõlves innustust kultuuritegelase Airi Rütteri bareljeefi imetledes.
Eelmisel aastal Eesti100 raames toimus meie vallas palju
väga olulisi sündmusi. Sadalas
avati kõlakoda koos lipuväljaku ja tulealtariga, Pedja jõe
ääres sirgub nüüd tammesalu,
taastatakse Kuremaa lossi ilu,
Palamusel valmis kaasaegne
kihelkonnakoolimuuseum, sel
aastal valmib Jõgeva põhikooli
ja linnaraamatukogu uus hoo-

ne. Uue hoone saab Eesti Taimekasvatuse Instituut. Areneb
ka ettevõtlus: uusi töökohti pakub sel sügisel avatav Viruvere
vineeri- ja spoonivabrik. Seda
loetelu võiks jätkata veel pikalt,
sest igal aastal muutub midagi
valla erinevates piirkondades.
Täna ei saa mainimata jätta
ka meie noori. Eelmise aasta
märtsis valiti meie valla noortevolikogu. Olen nendega koos
töötades näinud vaid säravaid
silmi, mis on täis tahet oma panus anda. Noortele läheb väga
korda meie valla olevik ja arengud. Nad tahavad kaasa rääkida ja võtavad oma rolli väga
tõsiselt. Loodan, et aktiivsete
noorte kasvamisele aitavad igati kaasa pidevalt täienevad vaba
aja veetmise võimalused, arenev noortekeskuste võrgustik ja
loomulikult ka uus koolihoone.
Just lapsed kujundavad
homse Jõgeva valla ja seega on
nende mõtetega arvestamine
hea juba täna. Igapäevaselt me
ei märkagi, kuidas noored, meie
lapsed, jälgivad meid ja õpivad
meie tegudest, püüame olla neile heaks eeskujuks. Usun, et kõigi meie soov on, et ühel hetkel
jõuavad nad ringiga oma kodukohta tagasi ja saame nad vastu
võtta hea tundega, et meil on
neile siin midagi pakkuda.
Hea meel on tõdeda, et paljude meie inimeste mõtted ja
ettepanekud said osaks ka valla uues arengukavas, mis võeti
volikogus vastu novembrikuus.

Tänastele tegudele ammutame tuge aja- ja kultuuriloost
Tänavune Eesti Vabariigi aastapäev oli nii minule kui ka kõigile Jõgeva valla elanikele eriti
meeldejääv. Meie pealinnas on
kombeks nimetada tramme
kuulsate inimeste järgi. Kaks
päeva enne vabariigi aastapäeva, 22. veebruaril, ristiti üks
Tallinna tramm Alo Mattiiseni
auks Aloks.
Südantliigutav oli 20. sajandi
Eesti suurkujude hulka valitud
Alo Mattiisenit meenutada tema
õe Ade ja teiste pereliikmetega.
Olime Aloga ühe tänava poisid,
üles kasvanud Roosi tänaval. Pisut vanemana oli mul võimalus
näha üle aia naabripoisi esimesi
samme, vahel talle ka pisut nõu
anda. Muidugi mitte muusika
vallas.
Küllap sai Alo Mattiisen oma
loominguks inspiratsiooni Eesti
rahva ürgsest soovist olla vaba,
olla peremees omal maal. Vabadussõjas võitlesid vapralt
mehed paljudest Jõgeva valla
paikadest. Langenute meenutamiseks on mälestussambad
kunagiste kihelkonnakeskuste
Laiuse, Palamuse ja Torma kalmistul, aga ka mitmetes teistes
meie valla paikades.
Vabadussõda, mille ena-

mikust sündmustest möödub
tänavu 100 aastat, on jätnud
sügavaid jälgi ka Jõgeva valda.
Toonasest Härjanurme, tänasest
Jõgeva vallast Pööra külast võrsunud kindralmajor Aleksander
Tõnisson tegutses 1919. aastal
andeka väejuhina Viru rindel,
kus ränkades lahingutes langenute hulgas oli ka meie vallast
pärit noori mehi.
Vabaduse suudavad relvaga
välja võidelda ja seda kaitsta
inimesed, kellel on intellektuaalsust ja elujõudu olla vabad
ka vaimult. Eriti hästi tuli see
välja Betti Alveril, kirjanikul,
kelle loomingus on ühendatud
poeesia ja iroonia, kes tajub
hästi geniaalsuse ja hullumeelsuse vahekorda. „Ta oli meie tillukesel äratrambitud maal üks
väheseid iseseisvaid inimesi,“
kirjutab Betti Alverist tema hea
tuttav, teadlane Aili Paju raamatus „Betti, kibuvits õitseb“.
Sümboolselt täidavad Betti
Alver ja Alo Mattiisen Jõgeval
sarnast missiooni. Luulepäevad
Tähetund ja Tuulelapsed on
poetessi, Alo muusikapäevad
helilooja mälestuseks. Need
sündmused on enam kui kaks
aastakümmet toonud Jõgeva-

le loomingulisi noori ja nende juhendajaid, aga ka tuntud
loomeinimesi. Üks neist, Eesti
naiskirjanikest minu lemmikute
hulka kuuluv Leelo Tungal, on
väljendanud end nii: „Irooniameel on okastega huumorimeel.
Need okkad on kaitseks.“ Kas
pole see piisavalt bettialverlik?
Leelo Tunglal on Jõgevaga veel
üks seos: nimelt tema romaani
„Seltsimees laps“ tõi filmilinale
režissöör Moonika Siimets, kelle ema Tiina Siimets töötas ajakirjanikuna omaaegses Jõgeva
rajoonilehes, mis tänavu maakonnalehena Vooremaa seitsmekümnendat juubelit tähistab.
Meie valla kultuuripärand on
laiaulatuslik ja mitmekesine. Ka
tänastest tegemistest ja tegijatest saame vaid rõõmu tunda.
Vallavanemana on mul selle
üle väga hea meel. Siinjuures
soovin edu kõigile Jõgeva valla
kultuurikollektiividele, kes pürgivad Tallinna suvisele juubelilaulupeole ja tantsupeole.
Eesti Vabariigi üks osa, Jõgeva vald, on sündinud mitmeid
kordi: 1867., 1939., 1992. ja
tänastes piirides 2017. aastal,
mil otsustasid leivad ühte kappi panna Jõgeva linn ning Jõ-

geva, Palamuse ja Torma vald.
Paikkonna sünergia otsimine ja
leidmine on pikk protsess, mis
nagu Tallinna linna ehitamine,
kunagi ära ei lõpe. Paikkondade
omapäras seisneb aga väärtus
ja kordumatus, selle mõttega
sai ka Jõgeva nimetatud valla
talvekeskuseks, Tormast saab
kevad-, Kuremaast suve- ja Palamusest sügiskeskus.
Tublisid inimesi, kes kodupaiga kuulsaks teevad, jätkub
igasse kanti ka tänapäeval.
Kuid oma nimede ja pärandiga
teevad tänuväärset PR-tööd ka
silmapaistavad isiksused aja- ja
kultuuriloost. Kui sügisel 24.
oktoobril tähistasime siin saalis
uue valla esimest sünnipäeva,
seisid laval Betti ja Alo kujude
kõrval ka Johan Kõpp, Oskar
Luts ja Carl Robert Jakobson.
1937. aastal trükivalgust
näinud Johan Kõpu „Laiuse kihelkonna ajalugu“, lokaalajaloo
tippteos, on faktiderikkaim ja
sügavaim teos Eestimaa ühest
piirkonnast. Laiuse koguduse
õpetaja Kõpp, kellest hiljem sai
professor ja rektor Tartu Ülikoolis ja EELK peapiiskop nii Eestis kui ka Rootsis, esitab oma
suurteoses mitmeid fakte Laiuse

Jõgeva valla 2018. aasta tegu on Palamuse muuseumi uue hoone avamine
Palamuse muuseum avas pärast ligemale kaheaastast rekonstrueerimis- ja
ehitustöödest tingitud pausi mullu 8.
detsembril taas oma uksed. Ühe maja
asemel on muuseumil nüüd kaks:
uhiuus peamaja ja renoveeritud vana
kihelkonnakoolimaja.
Muuseumi
peamaja ekspositsioon tutvustab Eesti
kooliajalugu, rõhuga 19. sajandi lõpu
kihelkonnakoolidel. Kooliajaloost kõnelevas „Kevade“ saalis on ka kolm
tegevusnurka. Ühes tuleb kompimise
teel ära tunda esemed, mis olid Tootsi
taskutes. Teises nurgas saab külastaja vaadata filmiklippi sellest, kuidas
Arno viiuli sai, ning proovida, kas ka

temal sellest pillist hääl välja meelitada õnnestub. Kolmandas nurgas võib
igaüks aja peale Kiire-pere sahvri ülemiselt riiulilt, kolme meetri kõrguselt,

pudeleid alla tuua. Loomulikult ei jää
uues ekspositsioonis tutvustamata
Oskar Lutsu elulugu, „Kevade“ saamislugu ja selle teose tegelaste proto-

tüübid.
Jõgeva valla aasta teo tiitliga tunnustatakse aasta jooksul aset leidnud
ettevõtmist, mis on vallaelanikele olnud olulise tähtsusega. Jõgeva valla
aasta teo tiitlile kandideeris 26 ettevõtmist ja algatust. Aasta teo valimisel andis oma hääle üle 750 inimese.
Aasta teo elluviijatele kinkisid Jõgeva
vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja
vallavanem Aare Olgo vabariigi aastapäeva vastuvõtul Sergei Jerjomini
käsitööna valmistatud klaasist seinakella.
JVT

28. veebruar 2019
Loodan, et koostöös arutades
jõuti kõige olulisemate arenguvajadusteni. Samas tasub
mainida, et ehkki arengukava
on vajalik raamistik, pole see
kivisse raiutud. Kui tekib uusi
mõtteid, tasub kindlasti arutada
dokumendi täiendamist. Vald
kui haldusüksus ei saagi areneda enda jaoks, vaid ikka oma
inimeste heaolu silmas pidades.
Rõõm oli teha koostööd kogukondade ja eestvedajatega, kes
pidevalt toimetavad ja loovad
uusi väärtusi meile kõigile.
Me saame ise suuremaks läbi
oma tegude. Kõik eelpool mainitu on näidanud Jõgeva valda
heas valguses ning hoidnud
meid nähtavana Eestis ja kogu
maailmaski. Saame uhkusega
võtta vastu kõrgemaid külalisi,
sest meil on, mida näidata, ja
teemasid, milles kaasa rääkida.
Seda kinnitas ka möödunud
aasta maikuus aset leidnud töine kohtumine Eesti Vabariigi
Presidendi Kersti Kaljulaidiga
siinsamas Jõgeval. Tookordsed
arutelud puudutasid nii kohaliku kui ka riigi tasandi tähtsaid
teemasid, kus meil oli võimalus
oma seisukohti välja tuua.
Eestlasi pole maailmas väga
palju ja veel vähem on inimesi,
kes on Jõgevaga kuidagi seotud. On ju möödapääsmatu, et
tähtsustame omasid ja püüame
jõuda igaüheni neist. Peame
mõtlema, mida oleks meil pakkuda neile, kes on praeguseks
suundunud teistele radadele, et

nad otsustaksid pöörduda kodukohta tagasi. Või leida hoopis
uusi talente, kes sooviks oma
tuleviku Jõgeva vallaga siduda.
Siinkohal meenutaks ka
möödunud aastal saadetud Jõgeva linna sünnipäevakutseid
kõigile Jõgeva perenime kandvatele inimestele, kes meiega
linna sünnipäeva tähistasid ja
kes näiliselt pole üldse meiega
seotud, kuid ometi kannavad
Jõgevat endaga iga päev kaasas
ja lasevad sel nimel kõlada üle
Eesti.
Ehk siis taas jõuan inimesteni, ma leian, et nii ongi õige.
Meil on mida hoida – need
on meie inimesed ja meie väärtused.
Hoiame üksteist, oma kodukohta ja hoiame Eestit!
Head Eesti vabariigi sünnipäeva!

kandi inimeste hariduslembelisusest ja ettevõtlikkusest. Nii
kirjutab Kõpp, et 1918. aasta
sügisel ellu kutsutud Laiuse
elektriühing asutas elektrijaama, kust anti aurujõul elektrit
lähemale ümbrusele, sealhulgas kirikule, aga ka Sootagasse,
Alaveresse Raaduveresse, Kaseveresse ja Lõpele.
Ettevõtlikkust ja hariduslembelisust on juba Jakobsoni aegadest peale õhkunud ka Tormast.
Rahvusliku ärkamisaja eestvedaja, ajakirjanik ja kooliõpikute
autor Jakobson propageeris põllumajanduses teaduspõhisust ja
uuenduslikkust. Ilma nendeta
ei saa me läbi tänapäevalgi. On
selge, et omavalitsus ettevõtjat
otseselt rahaliselt toetada ei saa.
Hea majanduskeskkonna loomine on aga valla üks prioriteete,
asjalikule ja ausale investorile
öeldakse alati tere tulemast!
Lapsed vajavad haridust,
suuremaks saades elutarkust
ja -kogemust. Selle valdkonna
ilukirjanduslikeks õpikuteks on
Oskar Lutsu „Kevade“, „Suvi“ ja
teised samade tegelastega teosed. „Luts justkui elaks edasi Palamusel, mille ta kirjutas suuremaks kui mõni maakonnalinn,“
iseloomustatakse rahvakirjanikku sajandi suurkujude raamatus.

Eesti omariikluse välja kuulutanud Eesti Iseseisvuse Manifestis kutsutakse üles: „Asu
ehitama oma kodu, kus kord ja
õiglus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste
peres.“ Armastus ja hoolivus
kodu kui oma elupaiga vastu
kandub üle ka koduvallale ja
koduriigile. Tänan kõiki, kes on
oma mõtete ja tegudega koduvalla ja oma riigi arengule kaasa
aidanud!
Õnnitlen teid kõiki Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul!
Nautigem täie hingega Eesti
sünnipäeva, hoidkem kõrgel
Eesti riigi ja koduvalla lippu!
Elagu Jõgeva vald! Elagu Eesti!

RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees
(Kõne Jõgeva vallavolikogu
esimehe ja vallavanema
vastuvõtul 22. veebruaril)

AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem
(Kõne Jõgeva vallavolikogu
esimehe ja vallavanema
vastuvõtul 22. veebruaril)

7. aprillil kell 14.00 antakse Palamuse rahvamajas üle
31. Oskar Lutsu huumoripreemia.
Selle saab žürii otsusel dramaturg-lavastaja Urmas
Lennuk.
Huumoripreemia annab välja Palamuse Kultuur
koostöös Jõgeva vallavalitsusega. Annetused preemia väljaandmiseks on oodatud Jõgeva vallavalitsuse
arveldusarvele nr EE412200001120155067 Swedpangas. Selgitusse tuleb märksõnaks lisada „Huumoripreemia“.
Lisainfo:
Ehtel Valk kultuur@palamuse.ee või 5306 0460.

Tuhat tänu tegijatele
Jõgeva vallas on hariduse andmine,
kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning
huvihariduse ja huvitegevuse toetamine aukohal. Kui 2018. aasta eelarves nappis rahalisi vahendeid kultuuri
ja spordi toetamiseks, siis käesoleval
aastal suudame rahuldada taotlusi
hoopis heldemalt.
Meie valla kõigil kultuuriasutustel
on oma eelarve, mis katab vajadused kohapealse kultuuritöö korraldamiseks. Samas toimetavad väga
aktiivselt MTÜ-d, kellena tegutsevad
arvukad kultuurikollektiivid ja külaseltsid. Nii toetame rahvakultuuri
valdkonna MTÜ-sid tegevustoetusega
(seda saab kasutada ringide ülalpidamiseks, transpordiks ja ringijuhtide
tasustamiseks) enam kui 31 000 euro
ulatuses. Projektitoetusi viiekümne
ürituse ja sündmuse korraldamiseks
eraldasime 35 000 euro ulatuses. Meil
on hea meel, et suutsime korraldada
Jõgeva valla kultuuritegijate tänuõhtu,
kus tunnustati Jõgeva valla 2018. aasta
kultuuritegijaid. Esimese korraldajapreemia pälvis MTÜ Look Palamuse
kirikukontsertide ja Theodor Lutsu

filmipäevade korraldamise eest. Loomingupreemia pälvis Arlet Palmiste
Kuremaa Mõisateatrile kirjutatud
näidendi „Liiv teel“ eest. Kogukonnapreemiaga tunnustati Härjanurme
Maarahva Seltsi seltsielu korraldamise eest Sadukülas. 2019. aasta on
ka üldlaulu- ja tantsupeo aasta. Juba
toimuvadki ülevaatused, kus osaleb
arvukalt meie valla lauljaid ja tantsijaid. Kui selguvad osalusõiguse saavutanud kollektiivid, toetame neid peal
osalemisega seotud kulude katmisel.
Torma ja Vaiatu rahvamaja saavad endale alates 1. märtsist ühise juhi, tööle
asub eriharidusega kultuuritöötaja
Liina Abram.
Jõgeva vallas tegeleb sportimiseks
võimaluste loomisega viis asutust:
Kuremaa ujula, Jõgeva spordikeskus,
Torma spordihoone, Palamuse Kultuur ning SA Kuremaa Spordikool.
Peale nende korraldavad sportlikke
üritusi paljud spordiklubid ja külaseltsid. Sportlike võistluste ja ürituste
toetamiseks eraldasime 29 spordiklubile 41 000 eurot. Meie vallas töötab
kümme kvalifitseeritud treenerit,

lk 3

JÕGEVA VALLA TEATAJA

28. veebruar 2019

kes saavad tegevustoetust oma õpilastega treeningtöö korraldamiseks.
Tegevustoetusi eraldasime summas
40 000 eurot ja treenerite töötasutoetust 29 000 eurot. Parimate sportlaste
tunnustusüritustel on osalenud üle
80 sportlase. Head meelt valmistab
vallavanema otsus, et Eesti Vabariigi
101. aastapäeval tunnustuse saajate
seas on ka valla sporditöö organisaatoreid ja sportlasi ning kultuuritöö
korraldajaid. Kuremaa spordikooli
asus juhtima eriharidusega ja suurte
juhikogemustega Toomas Klaarman.
Mõne päeva pärast toimuvatel KOV
talimängudel Lääne-Virumaal tuleb
meil kaitsta möödunud aastal saavutatud imelist III kohta. Edu kõikidele
osalistele!
Huvihariduse ja huvitegevuse edendamist toetatakse sel aastal
riiklikest vahenditest 280 000 euro
ulatuses. Toetust saab eraldada selleks, et mitmekesistada 7–19-aastaste
noorte huvitegevuses ja huvihariduses osalemise võimalusi. Meie vallas
on 1785 selles vanuses noort. 2018.
aastal toetasime üle valla 34 noortega
tegelevat organisatsiooni (nn teenuse
pakkujat), 210 noort huvitegevuse

õppuri toetusega ja 47 peret transporditoetusega. Kokku on Jõgeva vallas
huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks 160 võimalust. Murekohaks
oli meie huvikoolide õpetajate madal
palgatase. Kokkuleppel koalitsiooniga
suutsime sellel aastal tõsta huvikoolide õpetajate töötasu 18 protsenti.
Kokkuvõtteks tahan öelda, et kõike ei saa kohe ja korraga. Iga uus asi
vajab aega ja arusaamist.
Tuhat tänu tegijatele!

ARVO SAKJAS,
abivallavanem

VOLIKOGU LIIGE SAAB SÕNA

Sotsiaaldemokraadid Jõgeva vallavolikogus
SDE fraktsioon on Jõgeva vallavolikogus üks väiksemaid. Samas on kahele
mehele pandud päris arvestatav vastutus. Suurim väljakutse on haridusja noorsootöö valdkonna kureerimine. Fraktsiooni otsuseid kaalutakse
põhjalikult, reeglina kaasatakse eksperte ja spetsialiste. Päris tihti on küsitud, miks on vaja erakondi kohaliku
omavalitsuse volikokku. Lihtne vastus
on, et erakonna toel on lihtsam seatud
eesmärke täita. SDE poolt on aastate
jooksul jagatud Jõgeva vallale arvestatav hulk regionaalseid investeeringutoetusi. Kui eelmisel aastal saime
suurendada mänguväljakute eelarvet
15 000 euro võrra, siis sel aastal saame
toetada Kuremaa lossi renoveerimist
20 000 euroga. Lisaks on võimalus
erakonna kaudu kaasa rääkida õigusaktide koostamisel.
Kohalike omavalitsuste valimislubadust „Võrdsed võimalused linnas

ja maal!“ oleme võtnud tõsiselt ja
töötanud selle nimel, et Jõgeva linn
oleks valla- ja maakonnakeskus ning
keskusest väljaspool oleks tagatud ja
kättesaadavad esmased avalikud teenused. Esimese aasta jooksul on käima lükatud noortevolikogu tegevus,
aktiveeritud on kriisikomisjoni töö,
juurde on loodud mänguväljakuid ja
täiendatud olemasolevaid, oleme kutsunud ettevõtjad valla arenguplaanides kaasa rääkima.
Volikogu juhindub järgmistel
aastatel ühinemislepingust ja kolme
partneri vahel sõlmitud koalitsioonileppest. Keskerakond, reformierakond ja sotsiaaldemokraatlik erakond
leppisid kokku põhimõttes, et valitsetakse ausalt ja läbipaistvalt ning ollakse kõigile avatud koostööks. Esimesel
aastal olid volikogu töölaual eelkõige
eelnõud, mis toetasid uue valla käivitumist – põhimäärus, valdkondade

tööd reguleerivad korrad, arengukava
jms. Jõgeva vallavolikogu koalitsioon
on hea töökultuuriga ja kokkulepetele aldis organisatsioon, mis selgelt
orienteeritud koalitsioonileppe täitmisele.
Järgmistel aastatel on sotside südameasjaks kaasava eelarve rakendamine, mängu- ja spordiväljakute
arendamine. Kindlasti jätkame kriisikomisjoni töö tõhustamist. Arengukava kaudu on päevakorda tõusnud
Jõgevale koolinoorte ühiselamu rajamine. Aitame kaasa lagunenud ja kasutusest väljas olevate ohtlike hoonete
lammutamisele. Jõgeva valla külastuskeskkonna arendamisse panustatakse
koostöös Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskusega. Aktiivselt otsitakse
võimalusi riigi regionaalarengu programmide ja Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kaasamiseks Jõgeva valla elukeskkonna arendamisel.

SDE fraktsiooni töö Jõgeva vallavolikogus on olnud tõhus eelkõige
tänu usaldusväärsetele partneritele.
Valla ülesehitamise töö jätkub ja ilmselt kulub selleks rohkem kui üks valimisperiood.

KRISTIAN VAARPUU,
Jõgeva vallavolikogu SDE
fraktsiooni esimees

Jõgeva Vallavalitsus sai Leader-meetmest toetust projektile „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne“. Projekti
eesmärgiks on Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine ja ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine.
Projekti tegevusteks on ühiste koolituste, infopäevade ja seminaride korraldamine, kontaktide vahetamine, ettevõtete külastuste
korraldamine ja erinevate osapoolte kokku toomine. Üheks projekti tegevuseks on ka valla ettevõtjate tegemiste kajastamine kohalikes
väljaannetes ja sotsiaalmeedias. Jõgeva Valla Teataja käesolevas numbris saabki lugeda Kuristal tegutsevast väikeettevõttest Teepuu OÜ.
Sarnaseid lugusid hakkab ilmuma ka järgmistes vallalehtedes.
„Vallale on olulised nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtted,“ ütles Jõgeva vallavanem Aare Olgo. „Ettevõtjad panustavad töökohti
ja materiaalseid väärtusi luues mitte ainult enda ja oma töötajate heaolusse, vaid ka kogu valla arengusse.“

Teepuu OÜ pakub toitlustusteenust ja koduses marinaadis kala
Eestlased on hakanud üha
enam väärtustama kodumaist
toitu. Üks, kes seda pakub, on
Teepuu OÜ.
Kaheksa aastat tagasi asutatud firma tegutseb Kuristal, ent
pakub catering-teenust kogu
Eesti piirides. Kui toitu tuleb
pakkuda suuremale seltskonnale, võetakse firma kahele põhitöötajale abilisi juurde. Suurimaks proovikiviks on senini
olnud kuue tuhande osavõtjaga
suvepäevad, mis kestsid neli
päeva. Kui mõned aastad tagasi
peeti Kuristal ka statsionaarset
söögikohta, siis nüüdseks on
sellest loobutud ja jäädud catering-teenuse pakkumise juurde.
Peolauaroad valmivad tunnustatud koduköögis.
Sealsamas valmivad Teepuu
OÜ-le tuntust toonud kalakonservid. Purki pannakse Peipsi kala: latikat, koha, rääbist,
haugi, lutsu, ahvenat. Mõnda
liiki suitsutatult, mõnda suit-

Teepuu OÜ käib enda toodetud suitsuliha ja kalakonserve
müümas mitmesugustel laatadel. Pildil teenindab firma töötaja
Viljar Õispuu Suure Paunvere väljanäituse publikut.
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
sutamata. Peale läheb kõigile
kaladele kodune marinaad. Kalaga varustavad Teepuu OÜ-d
mõned Peipsi kalurite hulgast
leitud head koostööpartnerid.
Kalakonserve, aga ka Teepuus

valmistatud suitsuliha saab osta
laatadelt, Tartu Lõunakeskuse
taluturult, Viljandi talutoidu aidast ja mujalt. Teepuu OÜ kuulub ka mitmesse toidutootjate
võrgustikku, nagu Jõgevamaa

Maitsed, Peipsi Toit ja Kääpa
OTT. Kus need esindatud, on tavaliselt kohal ka Teepuu rahvas.
Üks põnevamaid käike oli mullu
novembris ette võetud sõit Helsingi Mardilaadale.
„Olime seal koos Tartumaa
toidutootjatega ja saime palju positiivseid elamusi,“ ütles
Teepuu OÜ juhatuse liige Ülle
Rohing. Osaletud on ka Jõgevamaa minimessil, Tartu Maamessil, Peipsi Toidu Tänaval jne.
Teepuu OÜ pole senini oma
tootmise arendamiseks toetusi
taotlenud. Enda ja teiste kogemusele tuginedes arvas Ülle Rohing, et vaja oleks spetsiaalselt
väiketootjatele mõeldud veebilehte, kust saaks infot mitte
ainult suuremate laatade, vaid
ka väiksemate ürituste, näiteks
külapäevade kohta. Mõni tootja läheks meeleldi sinnagi oma
kaupa pakkuma.
RIINA MÄGI

Jõgeva valla jäätmejaam ja
jäätmekogumiskohad
Jõgeva jäätmejaama teenindamine toimub Toominga 34 Jõgeva linn (Jõgeva Veevärk) kinnistu kaudu ning jäätmejaama
haldab Epler & Lorenz AS.
Lahtiolekuajad:
T, K, N, R 10.00–18.00
L 10.00–14.00
Lõuna 12.30–13.00
Suletud E, P ja riigipühadel.
Jõgeva linna jäätmejaama telefonid: 776 2815 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel)
Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt, linna
osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt (vaid tavajäätmed, ohtlike jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).
Pakendid, paber ja kartong, metall, elektroonikaseadmed
(komplektsed), patareid ja ohtlikud jäätmed (v.a asbesti sisaldavad jäätmed) võetakse vastu tasuta, ülejäänud liigid vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Jäätmekogumiskohad Kuremaal, Laiusel, Vaimastveres,
Siimustis, Jõgeva alevikus ja Palamusel on ajutiselt avatud
neljapäeviti ja laupäeviti kella 10.00-15.00. Jäätmekogumiskohtades ei võeta vastu rehve ja ohtlikke jäätmeid! Palume vabandust ebamugavuste pärast!
Alates 01.01.2019 ei saa Torma piirkonna elanikud ohtlikke
jäätmeid tasuta Torma prügilasse anda.
18. ja 19. mail 2019 toimub ohtlike jäätmete kogumisring.
Peatumiskohtade ja kellaaegade kohta tuleb info aprillikuu lehes ja kindlasti pannakse info üles ka valla kodulehele.
TAIMI EESMÄE,
keskkonnaspetsialist

Hea maaomanik, tutvu
oma maa-andmetega
Maa-amet korrastas eelmise
aasta lõpus maatüki andmeid,
mille tulemusel viidi maatüki piiri
ja pindala andmed kooskõlla teiste
kaardiandmetega. Sellest tulenevalt
muutusid kõlvikute (st haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa, nt märgala, teed)
andmed ja võis muutuda ka maatüki
pindala. Maatüki uued pindalad on
kantud maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Maa-andmete uuendamisega
võis muutuda ka maamaks. Maksustamishind arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka
maksustamishinna muutus. Käesoleva aasta maamaksu arvestus on tehtud juba uuendatud andmete alusel.
Juhime tähelepanu sellele, et kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu
vaid selliste maaüksuste puhul, mille
sihtotstarve on maatulundusmaa.
Maamaksu suurus sõltub maksustamishinnast, maamaksumäärast, maksusoodustusest ja maksuvabastusest.
Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda
Maa-ameti geoportaalis www.
maaamet.ee/kolvikute-pindala ning
kinnistusraamatu päringusüsteemis
https://uuskinnistusraamat.rik.ee.
Maa-andmeid on võimalik kontrollida ka e-maksuameti/e-tolli kaudu iga
maatüki juurde lisatud otselingi abil.
Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad
omaniku hinnangul olukorrast
looduses, siis palub Maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada
infotelefonil 675 0810. Maa-amet
kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need ja teavitab kohalikku
omavalitsust. Kui kohalik omavalitsus

on andmeparandused sisse viinud,
siis on võimalik maksu- ja tolliametil
väljastada parandatud maksuteade.
Soovitame andmed üle kontrollida enne märtsi lõppu, sest kui
on vajadus maksuteadet muuta, saab
Maksu- ja Tolliamet seda teha juba
enne maksu tasumise tähtpäeva. Nii
saab maamaksu tasuda kohe õiges
summas ja ei teki vajadust juba makstud summa ümberarvestamiseks või
võlalt intressi tasumiseks.
Miks on maatükiandmeid
vaja korrastada? Oluline on, et naabermaatükkidel oleksid ühesugused
piiriandmed, et tagada piiri asukoha
ühene mõistmine. Uutele andmetele üleminek võimaldab edaspidi läbi
viia elektroonilist maakorraldust, et
lihtsustada maaga seotud toiminguid.
Näiteks kui soovitakse maatükki kaheks jagada olemasolevate piiripunktide vahel, siis ei pea enam pöörduma
maamõõtja poole, vaid Maa-amet
saab jagamise teha registripõhiselt.
Lisainfo:
Triinu Rennu, peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas, triinu.rennu@maaamet.ee
Lea Pauts, ruumiandmete osakonna juhataja, lea.pauts@maaamet.ee, 675 0186
2019. aastal on Jõgeva valla
haldusterritooriumil ühtne maamaksumäär 2,5 protsenti ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,8 protsenti
maa maksustamishinnast aastas.
Lisainfo:
Ülle Soodla, vanemmaakorraldaja, e-post ylle.soodla@jogeva.ee, tel
776 2907, 527 6868;
Jakob Kuld, maakorraldaja, e-post
jakob.kuld@jogeva.ee, tel 776 6579.

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis
kord kuus
Tiraaž: 6600
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Sadala kandis elab 1. jaanuari
2019. aasta seisuga 667 inimest. Sadala kanti kuuluvad
Sadala alevik, Reastvere, Tuimõisa, Leedi, Tähkvere, Ookatku, Kodismaa, Kantküla ja
Iravere.
Sadala alevikus elab 273,
Reastveres 47, Tuimõisas
58, Leedis 61, Tähkveres 71,
Ookatkul 47, Kodismaal 33,
Kantkülas 56 ja Iraveres 21
elanikku.

Tekstid ja fotod: RIINA MÄGI; MARGE TASUR
Ajalooline foto Sadala koolist aastast 1928/29.
SADALA KOOLI ERAKOGU

Kui arenevad
ettevõtted, areneb
ka piirkond

Sadala kandi keskus, Sadala alevik, asub
Vooremaa kirdeserval. Alevikku läbivad
Simuna–Vaiatu maantee ja mitu väiksemat teed. Esmakordselt on Sadalat
mainitud 1419. aastal (Satyall). 1897.
aastast tegutseb Sadalas kool, piirkonna
elanike kultuuri- ja teadmishuvi
esimeseks süvendajaks võib
pidada 1883. aastal Sadalas asutatud lauluseltsi
Edendus. Selle eestvõttel
korraldati harivaid üritusi
ning pidusid, mille sissetulekute
eest osteti raamatuid ning avati raamatukogu. 2003. aastal avati Sadala
rahvamaja ees kohaliku seltsitegevuse 120.
aastapäeva auks mälestuskivi.
(Jõgevamaa. Kuninglik väärikus, Kalevipoja
jõud. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2009).
Nõukogude ajal tegutses Sadala
kandis Sadala kolhoos. Praegu annavad sealsetele inimestele tööd osaühingud Sadala Agro, Sadala Piim ja
Pro Grupp Investi söödatehas. Tegutseb ka mitu tootmistalu ning väiksemaid
ettevõtteid, nagu OÜ-d Maksibussid, Sadala
Veod, Master Trade, Betaflex jne.

Hea toit meelitab sööjad
kohale ka kaugemalt

Sadala kandi suurimad tööandjad on osaühingud Sadala Agro
ja Sadala Piim. Tegemist on samadele omanikele kuuluvate
firmadega, millest üks spetsialiseerunud taimekasvatusele, teine piimatootmisele. Sadala Agro
loodi 1999. aastal Sadala põllumajandusühistu pankrotipesast
ostetud varade baasil, 2007.
aastal moodustati selle kõrvale
Sadala Piim. Mõlemat firmat juhtiva Ahti Kalde sõnul on parem,
kui taimekasvatus ja piimatootmine toimuvad eri ettevõtetes,
sest nii on tulusid-kulusid parem
hallata. Sadala Agros on aastas
keskmiselt 50 ja Sadala Piimas 30
töötajat. Enamik neist on kohalikud, ent käiakse ka kaugemalt,
näiteks Palamuselt ja Tartust.
Sadala Piima 1160 lüpsilehma
annavad piima umbes 11 000
tonni aastas. Sadala Agrol on
maad kasutada umbes 6000 hektarit. Firmas toodetud rohusööt
ja maisisilo müüakse Sadala Piimale, teravilja- ja õlikultuuride
saak (ca 20 000 tonni) erinevatele koostööpartneritele (teraviljaveskid, kokkuostjad, töötlejad).
Ahti Kalde sõnul pole toodangunumbrid siiski ainsad, mille järgi firma edukust hinnata.
Oluline on ka see, mida annab
ettevõte piirkonnale ja riigile sotsiaalses plaanis. Näiteks Sadala
Agro ja Sadala Piima tööjõukulud on 1,6 miljonit eurot aastas,
riigimakse (aktsiis, sotsiaalmaks,
ressursitasu, tulumaks, töötuskindlustus jne) makstakse riigikassasse pool miljonit.
Et töötasu oleks konkurentsivõimeline, on investeeritud
masinatesse ja tehnilisse baasi,
ehitatud uusi hooneid ning kaasajastatud seadmeid. Kvalifitseeritud tööjõu vajadus pole siiski
vähenenud, sest ettevõte on samal ajal arenenud: laiendanud ja
mitmekesistanud oma tootmist.
Ettevõtted soovivad ka edaspidi noori inimesi maale elama ja
tööle meelitada, makstes väärilist
palka ja pakkudes elamispinda.
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SADALA KANDIS

Sadalas puuduvad näiteks vabad
elamispinnad. Kui mõni korter
müüki läheb, ostetakse see kohe
ära. Või ostab Sadala Agro selle
ära, remondib ja annab mõnele
tublile noorele perele üürile. Sadala Agro pani õla alla ka siis, kui
Sadala kooli juurde lasteaiarühm
loodi: aitas ruume korrastada ja
mänguväljakut rajada. Nüüd on
esimesele rühmale hädasti teist
lisaks vaja, kuna laste arv on
Sadalas suurenenud ning oluline on, et väiksed lapsed saaksid
kodu lähedal sõimes, lasteaias
ning ka algkoolis käia.
„Kui põllumajandusele oleks
siinkandis tõsiselt võetavaid alternatiive, tegeleksime ilmselt
millegagi, mis on vähem sõltuv
ilmastikust tingitud riskidest,
aga siinsetes oludes on põllumajandus siiski kõige loogilisem
valik, ja mis seal salata, ka kõige
südamelähedasem. Et maaettevõtlust arendada, oleks vaja ettevõtja, omavalitsuse ja kohalike
elanike vahelist emotsioonivaba
diskussiooni. Põllumajandusega
otseselt seotud inimeste arv on
küll varasemate aegadega võrreldes vähenenud, kuid sellegi
poolest on taime- ja loomakasvatus üliolulised inimeste toidulaua
katmisel ja riigi julgeoleku tagamisel. Seega ei tohiks ka häirida
väike sõnnikulõhn, põllult tulev
tolm ja muud sedasorti „ebamugavused“, mis paratamatult
kaasnevad toidu tootmisega,“
ütles Ahti Kalde. „Ettevõtjate põhisoov omavalitsusele on: laske
meil areneda ja kui pöördume
omavalitsuse poole mõne taotlusega, siis soovime, et seda menetletaks kiiresti ja erapooletult.
Pole ju palju neid ettevõtteid,
kes investeerivad maapiirkondade arengusse,“ sõnas Kalde
ja lisas, et piirkonnal võiks olla
ka süsteemne plaan ettevõtluse
arendamiseks, kuid selle plaani
peaksid esmajoones koostama
ettevõtjad ise, kes kohalikke olusid hästi tunnevad.

Jõgeva–Mustvee maantee ääres
Kantkülas seisis kaua aega tühjalt kunagise Laiuse piimaühistu
meierei ja jahuveski poolpõlenud
hoone. 2013. aasta juulis avas
OÜ Linika uue näo ja hingamise
saanud maja esimesel korrusel
kohviku ja seminariruumi, aasta
hiljem ka teise korruse külalistetoad. Veski nime kandva kohviku
ja külalistemaja välis- ja sisekujunduses on nutikalt ja maitsekalt ühendatud vana ja uus.
OÜ Linika juhatuse liige ja
omanik Liana Anton oli varem
Viljandimaal turismitalu pidanud. Kantküla meiereihoone jäi
talle siiakanti kolides kohe silma,
aga sinna kohviku ja majutuskoha rajamise idee tundus algul
liiga pöörane: kust Kantküla-suguses väikeses paigas kliendid
võetakse? Kui julgus kokku võetud ja mõte teoks tehtud sai, selgus, et kui head toitu pakkuda,
ei pea rahvas paljuks ka kaugemalt kohale sõita. Lõunat sööma
tullakse Laiuselt ja Tormast ning
Jõgevaltki. Kantküla söödatehase töötajad saavad lõunat suisa
tööandja kulul. Sama võimalus
on hooajatööde ajal Sadala Agro
töötajatel. Kui talvel saab arvestada põhiliselt püsiklientidega,
siis suvel käib ka juhuslikke möödasõitjaid.
Paljudele meeldib see, et Veski
kohvikus kehtib bufeesüsteem:
sooja toidu komponendid on välja pandud ja igaüks komplekteerib endale just sellise prae, nagu
soovib. Nii saab toidu ruttu kätte
ja tööjõudugi kulub vähem: talvel saavad kohviku ja külalistemaja käigus hoidmisega hakkama kolm, suvel neli-viis inimest.

Veski kohvikut avama asudes
otsustas Liana Anton leida tasemel peakoka, kes söögikoha n-ö
käima veaks. Poolast pärit Maksim Svetlitski, kellel lõppes just
leping Šveitsis, tuligi kaheksaks
kuuks, töötas välja omanäolise
menüü ja tõi Kantkülla, piltlikult
öeldes rahvusvahelise toidukultuuri. Maksimilt sai koolituse
järgmine peakokk, kes nüüdseks
on juba endale ametijärglased
koolitanud.
Veski kohvik pakub ka peolauateenust ja catering-teenust
väljaspool oma maja. Teise korruse majutustube kasutavad aga
enamasti talvisel perioodil Jõgevamaal komandeeringus viibivad
spetsialistid, näiteks energia- ja
geodeesiafirmade esindajad, ja
suvel välisturistid eri riikidest.
Hea toidu ja mugava majutuse
kõrval paistab Veski külalistemaja silma ka hoolitsetud ümbrusega: möödunud aastal pälvis
söögi- ja majutusasutus nii riigihalduse ministri Janek Mäggi
tänukirja ja mastivimpli kui ka
president Kersti Kaljulaidi kodukaunistusauhinna.
Veski külalistemaja ehituseks
sai OÜ Linika toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise meetmest, ent appi tuli
võtta ka laenuraha. Köögi sisustamist toetas Leader-programm.
Veski külalistemaja pidamine on Liana Antonile siiski hobi,
põhitööd teeb ta hoopis Sadala
Agro haldusjuhina.
„Saan palgatöö kõrvalt oma
firmat pidada tänu sellele, et olen
leidnud kohvikusse ja külalistemajja väga tublid ja usaldusväärsed töötajad,“ ütles Liana Anton.

Südamega antud haridus läbi ajaloo
Sadala kool tegutseb ajaloolises
kompleksis. Säilinud on maakivist koolihoone osa, hoovis saun,
kõrvalhooned ja õpetajate maja.
Praegune kool on asutatud 1897.
aastal. „Meie kool oli esimene
ministeeriumikool Baltimaades,
mis oli mõeldud maatütarlastele,“ rääkis direktor Angela Saksing. „Eelmisel aastal tegime
kooli sünnipäeval vanadest õppevahenditest näituse, siis olid
väljas igasugu preparaadid, ussid, luukered, puhkpillid, karikad
ja 80ndadte T-särgid,“ kirjeldas
Saksing. Pika ajalooga kool on
kandnud 17 erinevat nime ning
pakkunud kuuekümnendatel kodukohas ka keskharidust. Praegu on Sadala kool 6-klassiline
ning samas majas tegutseb lasteaiarühm.
Sadala koolis õpivad õpilased
liitklassides. Direktori Angela
Saksingu sõnul on see kaasaegne
õpe, milles on nii iseseisvat tööd,
arutelusid kui eraldi tunde vastava klassi põhialuste õppimiseks.
Lasteaias on 20 last, 2 õpetajat
ja 1 abiõpetaja. Koolis on 26 õpi-

last, 3 klassiõpetajat, matemaatikaõpetaja ja muusikaõpetaja,
lisaks direktoriametile annab
Angela ajalugu, inimeseõpetust
ja kodulugu. Direktori sõnul on
töötajaid kokku 15. „Kodulugu

käsitööring ning rahvamajaga
trummiring,“ loetles direktor.
Talvel on lapsed palju õues.
Koolil on liuväli ning nii lasteaia lastele kui õpilastele on kooli
poolt tagatud suusad ja uisud.
Aktiivselt kasutatakse ka siseterviserada, mis meelitab lapsi

on valikaine, kasvatame Eesti ja
Sadala patrioote. Õpime tundma
nii rahvakalendri tähtpäevi kui
kohalikku Torma ja Laiuse kihelkonna ajalugu,“ märkis Saksing.
Kool pakub palju erinevaid huviringe, milles lapsed on usinad
osalema. „Meil on robootikaring,
sellest aastast ka loodusring, mis
on väga populaarne. 26st õpilasest käib seal 22. On ka jalgpall,
koorilaul, rahvamuusika, võimlemine ja näitering. Koostöös
noortekeskusega toimub DJ- ja

mööda treppe ja koridore kõndima ning erinevaid ülesandeid
sooritama: näiteks saab hüpata,
kätekõverdusi teha või mängida
trips-traps-trulli. Suvised spordiolud aga kiita pole, sest puutub
korralik staadion. „Tasapisi saab
kõike paremaks teha. Loodetavasti saab sel aastal kooli õu korda ja see on ka suur asi,“ sõnas
direktor.
Kõige rohkem tuntakse Sadalas puudust teisest lasteaiarühmast. „Lapsevanemad uurivad

SADALA KANDIS
Kord talunik, alati talunik

igapäevaselt, kunas rühm tuleb.
Avaldusi on ootel 11. Paar last
käivad Tormas, aga kui rühm
avatakse, siis soovivad nad siia
tulla,“ rääkis direktor.
Sadalas toimub õppetöö loomingulises, hoolivas ja sõbralikus
keskkonnas. Kool on küll väike,
aga seal on tunda palju inimlikkust. Lasteaial ja koolil on palju
üritusi koos. „Meie kooli omanäoline üritus on Sinilillepidu. Seda
korraldab kooli hoolekogu. Lapsi
tunnustatakse selle eest, milles
nad on tublid olnud. Tutvustatakse meie piirkonna kooliminevaid
lapsi ja korraldatakse disko,“ rääkis direktor. Kuu lõpus koguneb
koolipere saali. Siis õnnitletakse
sünnipäevalapsi, lauldakse, mängitakse ja tantsitakse. Advendiajal
minnakse Torma kirikusse.
Sadala kooli sõpruskool on
Saaremaa Kihelkonna kool. Möödunud aastal käis Sadala kool
neil külas, sel aastal tulevad sõbrad omakorda Sadalasse. „Kui
sõbrad külla tulevad, tähistame
koos lastekaiste päeva: orienteerume, tantsime, võimleme ja
mängime ringmänge,“ rääkis direktor.

Külaelu süda tuksub põllumeeste ehitatud rahvamajas
Sadala elu ajalooliseks tuiksooneks on olnud rahvamaja ümbrus. Tegemist on Põhja-Tartumaa
ühe vanema kultuurihoonega.
Rahvamaja ehitati kolmekümnendate alguses Laius-Tähkvere
põllumeeste seltsi eestvedamisel.
Pärast ehitust põles rahvamaja maha, ent põllumehed panid
rahad kokku, tõid metsast palgid ning taastasid endise hoone.
Praegu on maja Sadala Külade
Seltsi hallata. Seltsi juhatuse esinaise Pille Tuti sõnul on hoonel
suuresti säilinud esialgne kuju.
Küll aga on eespoolset osa kohendatud pisut laiemaks. „Iseloomulikud aknakaared on algusest
peale olnud. Need näitavad, et
ilumeelt põllumeestel oli,“ märkis Pille Tutt. Kümnekonna aasta
eest tuli renoveerimistööde käigus välja ka toonane lavakaar.
Praegu on rahvamajas murekohaks kuuekümnendatel paigaldatud parkettpõrand. „Hoiame
seda kui silmatera, põrandat on
puhastatud ja õlitatud, ent see
on iluravi. Sel aastal tahame teatud kohad paigata nii, et põrand
ka tantsukeerud välja kannaks,“
rääkis Tutt.
Rahvamajas käib vilgas kultuurielu. Tegutsevad näitetrupp,
koorilauljad, nais- ja meestantsurühm, projektipõhised käsitööringid ning kahe grupiga laste

trummiring. Meestantsurühmas
SaMaKas tantsivad erinevas
vanuses tantsijad, nii isad kui
pojad. Neil käib ka kosilasi, ent
mehed on meestetantsule kindlaks jäänud. „Nad võtavad osa nii
maakonna tantsupeost kui vabariiklikust meeste tantsupeost. Las
mehed ajavad oma asja!“ lausus
Pille Tutt.
Sadala kanti ootavad ees olulised pidustused. „Tänavu möödub
Sadala aleviku esmamainimisest
kuussada aastat. Kõpu raamatu
järgi on sama vana ka Ookatku
küla,“ rääkis Pille Tutt. Külaseltsi
algatusel on selle tähistamiseks
otsustatud talletada piirkonna küla-, valla- ja kirikukoolide
ajalugu. „Anname välja vihiku
koolide faktidega. Kaheksa piirkonna kooli saavad maakivile
kinnitatud daatumitega plaadid,“
rääkis külade seltsi juhatuse esinaine. Kultuuriliselt olulised kivid hakkavad paiknema Sadala
kõlakoja ja lipuväljaku juures.
18. augustil tähistatakse Sadala
esimese laulupäeva 85. aastapäeva. Oleme igal juubeliaastal korraldanud piduliku laulupäeva.
Sadala esimest laulupäeva peeti
1934. aasta 22. juulil kolmesaja
laulja ja mängija osavõtul. Laulupäeva korraldas Laius-Tähkvere
lauluselts Edendus koos kohaliku
põllumeeste seltsiga. Laulupäe-

vad said Sadalas teoks ka 1936.,
1938. ning 1940. aastal. Kõigil
neil laulupäevadel kõlas Miina
Härma „Tuljak“. Nii saab ka tänavu Sadalas „Tuljakut“ kuulda
ja kaasa laulda. Kuna esimene
laulupäev leidis aset möödunud
sajandi kolmekümnendatel, siis
selle päeva tähistamiseks toimub
1930. aastate stiilis õhtu. Erinevates õpitubades saab teada, kuidas
võeti toona osa rahvalikest pidustustest, mida seljas kanti, lauldi,
tantsiti või söödi. Aastaringselt
tähistatakse ka Laius-Tähkvere
lauluseltsi Edendus 135. aastapäeva ja Laius-Tähkvere Põllumeeste Seltsi 120. aastapäeva
erinevate kultuurisündmustega
ja kokkusaamistega.
Sel kevadel, 27. aprillil tähistab Sadala Külade Selts 15.
sünnipäeva lühikese laua peoga.
Ühte pikka lauda rahvamajja ei

mahu, ent ringi ümber saali mitu
lühikest lauda aga küll. Peol esinevad oma kollektiivid, oodata
on ka külalisi ning üllatusi. 15
aastat vabatahtlikku tööd ning
paikkonna elu elavdamist on
märgilise tähendusega. „Pead
tunnetama oma piirkonna inimeste tegutsemistahet ja huvisid
ning oma kodupaika ise looma.
Kui ise ei loo, on raske olla arutleja ja kaasarääkija rollis,“ tõdes
Pille Tutt. Ta lisas, et Sadalas on
alati inimestel võimalus tulla ja
öelda, mida teha. Kõige parem
on see, kui idee andja selle ka
koos teistega ellu viib. „Selts on
alati avatud ja liikmed koostööaltid. Meile meeldib koos arutleda,
asjad selgeks rääkida, sest see
viib ühiste otsusteni ja sealt tegudeni. Nii tekib vastutus ja koosning ühistegemise oskus.“

Einar Sõmeri Pärgi talu põldudel
kasvavad peamiselt teravili ning
õlikultuurid. Samuti kasvavad
talus Šarolee tõugu kollakaskreemjad lihaveised. Matsakad
koorekommi meenutavad loomad on Einari talus uued elanikud. Vähem kui paari aasta eest
elas talus piimakari. Piima jagus
ning piim oli nõutud. Puudust oli
aga tööjõust ja kaasaegsest tehnikast. Piimahinnad hakkasid küll
tõusma, ent uuendusi olnuks tarvis juba varem, mil ajad nii head
ei olnud. „Piima hind langes, ei
saanud enam vajalikke investeeringuid teha. Oleks pidanud
investeerima robotisse või mõtlema lüpsiplatsi peale,“ selgitas
talunik.
Pärgi talul on põllumaad koos
rendimaaga umbes 150 hektarit.
„Saagist saab lahti hästi – tellid
auto kohale, viid viljakoorma
ära. Aga kas raha saab, on ise
küsimus,“ nentis Einar Sõmer.
Kindel koostööpartner on Baltic Agro. „Teraviljad tahan ikka
sinna viia,“ märkis ta. Lihaveiste
pidamisega alustas Einar nullist
ning nende müügini pole veel
jõudnud.
„Turundusprobleem
kerkib päevakorda poole aasta
pärast, siis tuleb sellega tegelema
hakata,“ muigas ta.
Öeldakse, et põllumees on põline rikas, ent Einari kinnitusel
pole talupidamine ning põlluharimine teda rikkaks teinud. Elu
maal annab äraelamise. Praegune käive jääb taluniku sõnul aastas 100–120 tuhande euro keerdu. „Maapiirkonnas paratamatult

kõigile tööd ei jagu ja kui tahad
kodus olla, siis mõtledki välja,
mida teha. Hakkad põldu harima
ja loomi pidama. Talunik oled
igal ajal, oma töö tuleb ära teha
ning sellest sõltub ka sissetulek.
Vastutad ise ning mitte kellelegi
pole palganumbreid öelda, mille
eest oled nõus töötama.“
Kaheksakümnendatel, pärast
sõjaväes käimist, asus Einar innukalt kurke kasvatama. Naljatamisi sõnas ta, et ju ta kurgivärgist
ikka talupidamise pisiku sisse sai.
Nii saigi temast üheksakümnendate alguses talupidaja. Egas see
päris võõras amet polnudki – kolhoosipere lapsena sai ta ninapidi
alati maaelu juures olla.
Hiljutine haldusreform väiketalunikule tema sõnul mingit
mõju ei avaldanud. Samas pani
kuum ja kuiv suvi proovile suhtluse vallavalitsusega. Abivallavanem Mati Kepp lahendas ära
Einari tolmava tee probleemi.
Tee sai tolmuvabaks ning silotegemisel ei hõljunud masinate tekitatud tolmupilv enam naabrite
aias.

Õige tehas õiges kohas
See, kui umbes 60 elanikuga külla nüüdisaegne tööstusettevõte
rajatakse, pole just tavaline. Jõgeva-Mustvee maantee äärses
Kantkülas selline asi aga hiljuti
aset leidis: firma Pro Grupp Invest alustas sinna söödatehase
ehitamist 2014. aasta suvel ja
esimene koorem jõusööta tuli
tootmisliinilt 27. märtsil 2015.
Söödatehase jaoks on Kantküla tegelikult väga hea ja loogiline koht: tehas vajab aastas üle
30 000 tonni teravilja ja Jõgevamaal toodetakse seda rohkesti.
Paarikümne kilomeetri kaugusel
Painkülas tegutsevast Scanola
õlitehasest saab kvaliteetset rapsikooki ja rapsiõli, Jõgeva raudteejaama lähedus teeb lihtsaks
Ukrainast ja Venemaalt soodsa
proteiintoormaterjali hankimise.
Ja arvestatav kogus kliente on samuti käeulatuses: Jõgevamaal on
palju tugevaid loomakasvatusfirmasid, kes sööta vajavad.
Pro Grupp Invest investeeris
söödatehase käivitamisse üle 9
miljoni euro omanike endi ja
laenuraha. Kasutada oli ka PRIA
kaudu saadud toetus. Tehase
seadmed on pärit Hollandi firmalt Ottovanger Wynveen, kes
on üks Euroopa tipptegijaid selles valdkonnas. Jõusööta toodetakse lehmadele, sigadele ja kanadele. Umbes poole toorainest
moodustab eestimaine teravili,
sojasrott tuleb Lõuna-Ameerikast, rapsikook
ja õli Painkülast,
mais ja päevalill Ukrainast ja
Venemaalt, mikrokomponendid
Hollandist jne.
Valmistoodang
jääb
enamasti
Eestisse,
kuid

kliente on ka Lätis.
„Kantküla söödatehase tootmismaht on umbes 5000 tonni
jõusööta kuus, tehnilised tingimused võimaldaksid aga toota
9000 tonni kuus, seega arenguruumi veel on. Turuosa ei oska
hinnata, aga kindlasti oleme kolme suurima tegija hulgas. Meid
teatakse ja tuntakse, oleme esimesed neli aastat liikunud õiges
suunas,“ ütles söödatehase juhataja Leo Dulub.
Tehase 17 töötajast paiknevad
neli Tartus ja ülejäänud Kantkülas. Umbes pool tööjõust on leitud kohapealt.
„Töö meie automaatselt toimivas tehases on spetsiifiline ning
nõuab arvuti tundmist ja inglise
keele oskust. Mul on hea meel, et
Jõgevamaal leidub meile sobivat
kvalifitseeritud tööjõudu,“ ütles
Leo Dulub.
Kui praegu töötab tehas ainult
tööpäeviti, siis tulevikus tahetakse leida kliente juurde ja tegutseda n-ö 24/7.
„Kui projektid realiseeruvad ja
abijõudu vaja, palkame inimesi
juurde,“ ütles tehasejuht.
Kui mitmel pool on uute tootmisüksuste rajamine tekitanud
kohalike vastuseisu, siis Kantküla
söödatehas pole selleks mingit
põhjust andnud: see on keskkonnasõbralik, ei reosta loodust ja
õhku ega tekita kaugemale ulatuvat müra.
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Sadala noortetoas leiab
põnevat tegevust iga noor
Sadala noortetuba on avatud
kolmapäeviti ja reedeti. Keskust
külastab päevas kuni tosin noort.
Lapsed saavad joonistada, mängida X-boxi, vaadata vanadelt
VHS-kassettidelt multikaid või
filme, mängida õhuhokit või arvutit kasutada. Lisaks mängimisele on koos tore ka süüa teha.
„Sügisest alustasime Sadala noortekeskuses DJ huviringiga, kus
5.–6. klassi noored saavad uusi
teadmisi ja oskusi. Koos Kuremaa
noortega toimus novembris ka
esimene disko Torma rahvamajas, kus noored diskorid said kätt
proovida. Noored jäid väga rahule ja diskorid olid vaimustuses
ning ootavad juba õhinaga pulti
pääsemist,“ rääkis noorsootöötaja Jane-Ly Reidolf. DJ-huvilisi
juhendab Ringo Saar. „Juhendaja
pakkus välja võimaluse keerutada plaate suurema publiku ees ja
veidi teises keskkonnas, Mustvee
kultuurimajas sõbrapäeva diskol.
Sinna julges minna vapper poiss
Markus. Tubli! Suur tänu talle!“
rõõmustas noorsootöötaja.
Noortekeskusel ja Sadala koolil on tihe koostöö. „Meil olid
ühised vaated, sarnased ootused
ja soovid, jagame ühiseid noori,
kellele soovime häid võimalusi luua ning neid igati toetada,“
rääkis Sadala noorsootöötaja Jane-Ly Reidolf. Kevadel käidi koos
5. ja 6. klassi õpilastega matkamas Saarjärve matkarajal. Sügisel korraldati teemakohvikuid,
kuhu tuli koolipere kõigi õpilastega, kes sel päeval koolis olid.

Kevadel on tulemas Sinilillepidu,
mis on tänuüritus Sadala kooli ja
lasteaia õpilastele. „Sellel aastal
saab see olema veidi teistsugune
– diskori ametit saavad katsetada
meie noored,“ teatas Jane-Ly.
Praegu on noortetoa põhikülastajateks 1.–6. klassi noored.
„Minu unistus on see, et need
noored, kes on lõpetanud Sadala kooli ja läinud mujale õppima,
leiaksid taas tee noortekeskusesse,“ lausus noorsootöötaja. Suurematele nii palju eakohaseid
tegevusi ei ole. Küll aga saavad
nad näiteks lauamänge mängida,
süüa teha ning sõpradega koos
olla. „Selleks et neilegi pakkuda
võimalusi ja soovitud keskkonda, ootan noori, kes oleks valmis
projekte kirjutama ja oma ideid
jagama ja miks ka mitte korraldama üritusi, mis neile meeldiks.
Muidugi ka kõiki teisi ootan alati! Ootan kõiki noori keskusesse,
et koos minna vastu uutele väljakutsetele.“

Raamatukogus käib
koos ka naisteklubi
Raamatukogutöötajad on üldjuhul oma ametile truud. Sadala
raamatukogu juhataja Ulvi Luht
on sealse kandi lugejaid teenindanud juba 36 aastat. Ta teab
tavaliselt juba raamatuid tellides,
kes on need, kellele üks või teine
raamat huvi võiks pakkuda.
Sadala raamatukogu kasutab
praegu 197 lugejat ja möödunud
aastal tuli nende peale kokku
7000 laenutust. Valiku said nad
teha umbes 6500 raamatu ja
muu teaviku hulgast.
„Raha saame raamatute ostmiseks ja lehtede-ajakirjade tellimiseks vallalt päris parajal määral,“ kinnitas Ulvi Luht.
Kui varem oli raamatukogu
koduks rahvamaja, siis 2001. aastal kolis asutus munitsipaalmajja,
kus tegutsevad näiteks veel noortekeskus ja juuksur ning asuvad
mõned vallale kuuluvad korterid.
Ulvi Luht tõdes, et raamatukogu
praegune asukoht on parem: ollakse aleviku südamele ja koolile
lähemal ning esimesel korrusel.
Eakatele lugejatele oli teekond
rahvamaja teisele korrusele mõnikord raskevõitu.
Kõige rohkem rahvast käib raamatukogus kella üheteistkümnest
hommikul kella kahe-kolmeni pärastlõunal. Tihti on külastatavuse
reguleerijaks ilm. Kuna raamatukogus käigu saab erinevalt poeskäigust päeva-paar edasi lükata,
ei hakata paduvihma või pakasega raamatukogusse tulema.
Rääbise küla rahval pole vaja
Sadala raamatukogus käia, sest
kord kuus sõidab Ulvi Luht mitme kastitäie raamatutega hoopis
nende juurde. Rääbise lugejad
nimetavad Ulvit naljatamisi jõu-

luvanaks: lugemisvara oodatakse
nagu jõulukingitusi.
Sadala raamatukogu üheks
omapäraks on see, et seal käib
kord kuus koos naisteklubi. See
on tegutsenud juba viisteist aastat. Klubi eestvedajaks on Ulvi
Luht ning käijaid on mitte ainult
Sadalast, vaid kaugemaltki. Klubi kokkusaamistel on stabiilselt
kohal 13-14 naist. Tähistatakse
sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi ning kutsutakse külla huvitavaid inimesi. Suuremad kohtumisõhtud ongi mõeldud mitte
ainult oma ringile, vaid tervele
kogukonnale. Nii on huvilised
saanud raamatukogus kuulata
Evelin Ilvest, Jõgevalt pärit näitlejat ja kirjanikku Martin Algust,
näitleja Anne Veesaart jt.
Lisaks kodustele kokkusaamistele käib naisteklubi teatris,
suviti aga ekskursioonidel. Eesti
on neil juba risti-põiki läbi sõidetud.
Tänavune kevad tuleb Sadala
raamatukogus
värvilõhnaline:
ruumides tehakse värskendusremont, mille käigus saavad kaks
tuba ka uue parkettpõranda.
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Küünlakuu Kuremaa
lasteaed-algkoolis

Külalisi ootavad puhtad tassid

Sõbranädala ühel päeval kanti triibulisi ja ruudulisi rõivaid.
FOTO: EARAKOGU

Meie kooli- ja lasteaiaperel on
olnud rida toredaid ja harivaid
üritusi. Huvitavaks kujunes õppekäik Elistvere loomaparki.
Kuigi oleme seal iga-aastased
külalised, saame iga kord uusi
teadmisi loomapargis elavatest
loomadest.
5. veebruaril algas Hiina
kalendri järgi sea-aasta. Meie
rõõmuks oli ilmataat andnud
parajalt sooja ilma lumeskulptuuride tegemiseks. Koolipere
voolis suure sea. Lasteaiapere
aga meisterdas seale mitu toredat põrsast ning kuulas raamatukogus tädi Maarika valitud ja
loetud toredaid seajutte.
Sõbranädalal käisime iga
päev koolis erinevat värvi riietuses. Meisterdasime ka sõbrapäeva postkasti, kaarte tegime oma
parimatele sõpradele eelmisel
õhtul kodus valmis. Koolipere
korraldas sõbrapäeval ka ühise
klassiõhtu. Mängisime, mõistatasime ja valmistasime suure
sõbrapäeva küpsisetordi, mille
söögivahetunnil nahka pistsime.
Joonistasime ka sõbrapäeva
plakateid ning pilte ja saatsime
need Tartu kunstimuuseumisse,
kus meil on plaanis külastada

muuseumitundi „Kunstiga kiusamise vastu”. Veebruarikuusse mahtusid ka teatrietendus
„Buratino”, mis meeldis kõigile
ning õpetlik veealane koolitus.
Veebruari lõpus ja märtsi alguses oli poistenädal. Külas käis
Jõgeva Maleva kaitseliitlane
Viktor Nõmm. Poistenädalasse
mahtus veel sportlikke tegevusi
ning Jõgeva politseimaja külastus. Meie poisid soovisid näha
arestikambreid ning proovida,
mis tunne on seal lukustatud
ukse taga üksi olla.
Kodumaa sünnipäeva puhul
korraldasime näituse Eesti autorite kirjutatud lasteraamatutest,
mis on ühtlasi meie perede lemmikraamatud. Aktusel tutvustasime neid raamatuid teistele
ja lugesime ette põnevamaid
katkendeid. Mõned koolilapsed
kirjutasid ka ise raamatukesi
väikestele lastele. Paneme ka
need näitusele.
Soovime kõigile rõõmu kevadiselt soojast päikesest ning tegutsemislusti igasse koolipäeva!
LINDA TROSS,
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja

Sõbrapäeva mängupidu Sadukülas

Neljapäeval, 14. veebruaril toimus Sadukülas Siimusti lasteaia rühmade ühine sõbrapäeva
mängupidu. Külalisi olid vastu
võtmas rühmaõpetaja Helga,
direktor Kaja ja muusikaõpetaja Eha. Kuna Saduküla lasteaed
on alles teist aastat Siimusti
lasteaed-algkooli
koosseisus,
siis oli endises koolihoones uudistamist nii suurtele kui ka
väikestele. Õpetaja Eha ja Helga
meenutasid oma kooliaegu ning
lastel oli muidugi põnev rühma
mängunurkadega tutvust teha.
Seejärel suunduti võimlasse,
kus nagu tõelised sõbrad saadi
kõigepealt tuttavaks.
Muusikaõpetaja Eha akordionimängu saatel tantsiti, lauldi ja
mängiti ringmänge. Igal rühmal
oli ette valmistatud mängupesa.
Sipsikute rühma pesas oli vajalik meeskonnatööoskus, sest
ükski õhku visatud õhupall ei
tohtinud maha kukkuda. Saduküla rühma pesas sai oma
sõbraga koos südameid otsida.
Lapsed pidid leidma sarnase
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värvuse ja suurusega südameid.
Naksitrallide rühma mängunurgas tuli kinniste silmadega hääle järgi sõber ära tunda. Suurt
tähelepanu nõudvatele mängudele järgnesid rahustavad tegevused liisusalmide näol. Tantsimise-trallitamise ajal ilmus
nagu võluväel välja maiustuste
laud, kus sai maitsta head-paremat. Siimustisse tagasi sõites
oli lastel ja õpetajatel soe tunne südames toredast päevast ja
uutest sõpradest. Loodame, et
väljasõidud Sadukülla saavad
traditsiooniks ning jätkuvad
ka edaspidi. Vastukülaskäigule
kutsusime ka Saduküla rühma
lapsed, et ühiselt Siimusti mäel
vastlatralli pidada.
Pidu aitasid korraldada Saduküla rühma õpetajad Helga
Isaev, Helina Kalev ja Kairi Hiljurand. Muusikategevuse viis
läbi õpetaja Eha Niglas ning
suupistelaua kattis kokk Liilia
Eres.
PIRET LINDMAA,
Siimusti lasteaia õpetaja

Kaarepere rahvamajas toimetavad kohalikud taidlejad, ent
maja on koduks ka Kaarepere
külaseltsile. Nii seltsi kui ka rahvamaja üritustel pakutakse osalejatele või külalistele kohvi või
teed. Kui senini tuli nõud pärast
käsitsi ära pesta, siis nüüd teeb
selle töö ära külaseltsile soetatud nõudepesumasin.
Nõudepesumasina ostmist
toetas 380 ulatuses kohaliku
omaalgatuse programm, projekti omaosaluse ehk masina
kohale toomise ja paigaldamise
kulud (60 eurot) aitas tasuda
Jõgeva vallavalitsus.
„Tänu sellele, et nõudepesumasina soetamise ajal kehtisid

jõulusoodustused, saime osta
natuke kvaliteetsema ja ökonoomsema seadme, mis peseb
korraga ära suurema koguse
nõusid,“ ütles Kaarepere külaseltsi eestvedaja Helgi Kaeval.
„Nüüd võime oma seeniortaidlejatele, kes kord nädalas
rahvamajas koos käivad, ning
külalistele kohvi pakkudes alati
kindlad olla, et tassid on hästi
pestud. Tänapäeva tervisekaitsenõudedki eeldavad, et ühiskasutuses olevaid nõusid pestaks
masinaga. Õnneks oli meil külaseltsi köögis olemas ka koht,
kuhu see paigaldada.“
JVT

Jõgeva kunstikooli direktori Kaia
Lukatsi „Väike prints“ on väljas
rahvusvahelisel köitenäitusel
3. märtsini on Tartus
trükimuuseumis avatud Eesti Köitekunstnike Ühenduse korraldatud rahvusvaheline
köitenäitus
„Väike
prints“ (kuraator Rene
Haljasmäe), mis toimub koostöös Eesti
trüki- ja paberimuuseumiga. 24 professionaalse köitekunstniku
loomingu aluseks on
trükimuuseumi poolt
poognatena välja antud kuulsa prantsuse
kirjaniku Antoine de Kaia Lukatsi köidetud „Väike prints“.
Saint-Exupéry
eesti
FOTO: RENE HALJASMÄE
keelde tõlgitud kultusornamenteerimisel kasutatud
teose „Väike prints“ eksklusiivnahaintarsiat ja aplikatsiooni,
ne kõrgtrükis käsitööversioon,
voolimist ja värvimist. Eestist
mis trükiti vanade masinatega,
osalevad näitusel: Tiia Eikholm,
väikesearvulises ja numereeriIllu Erma, Rene Haljasmäe,
tud tiraažis.
Eve Kaaret, Sirje Kriisa, Rünno
Klassikalist köidet avangardKulver, Maila Käos, Leelo Leesete tehnikatega ühendades
si, Kaia Lukats, Rutt Maantoa,
osalevad näitusel Eesti, Läti,
Luule Maar, Lennart Mänd, PiLeedu, Soome ja Rootsi kunstret Männa, Jaana Päeva, Maarja
nikud. Erinevatest vanustest
Roolaht, Tähti Roostalu, Tulvi
kunstnike poolt loodud näituse
Turo, Tiiu Vijar.
eksponaatide hulgast võib leiNäitusega saab tutvuda
da nii külluslikult kaunistatud
märtsis Pärnu keskraamatuklassikalisi taimpark- ja kroomkogus, aprillis Viljandi linnanahast täisnahkköiteid kui ka
raamatukogus, mais Saare
eksperimentaalseid autoritehmaakonna keskraamatukogus
nikas köiteobjekte. Kullatud on
ja juunis-juulis Lääne-Virumaa
foolio või lehtkullaga, käsitsi
keskraamatukogus. Aasta teivõi kuuma pressiga. Kunstnikud
ses pooles on plaanis näitus viia
on teinud loomingulisi katsetuSoome, Lätti, Leetu ja Rootsi.
si, kui kasutanud ka kindlaks
kujunenud materjali- ja stiilikäJVT
sitlust. Palju on raamatukaane
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

KOOLITUSE ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Teemad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: äriidee ja ärimudel,
toote/teenuse disain.
• Turundus ja müük: turundusuuringud ja strateegia, turundusja müügiplaan, hinnastrateegia.
• Finantsjuhtimine ja planeerimine: raamatupidamine, maksud,
finantsprognooside koostamine.
• Juhtimine: meeskond ja juht.
Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad. Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse
vältel. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava.
Tunnistuse saavad osalejad, kes on kohal vähemalt neljal päeval
ja kaitsevad edukalt äriplaani.
Koolitused toimuvad: 09., 10., 24., 25. aprillil ja 7., 8., 22.
mail 2019 kell 10.00 – 17.15 Jõgeva Riigimajas Suur 3, IV korruse saalis.
Osalemistasu 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja
kohvipausid, tasutakse enne koolitust arve alusel.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.jaek.ee. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt
28. märtsiks aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfo 5333 5172
www.jaek.ee
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Jõgeva taaskasutuskeskus
ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub
aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kella 8.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks
kõlblikke asju. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm),
kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse
kulude katteks ja toetame abi vajavaid inimesi
koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve
või 5552 0345 Hannes.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Sündmused Jõgeva vallas
28.02 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
02.03 kell 10.15 Kuperjanovi retk Puurmanist Tabiverre
07.03 kella 11-14 Töö- ja karjäärimess Jõgeva kultuurikeskuses
15.03 kella 9-15 laat Jõgeva kultuurikeskuses ja selle ümbruses
EMAKEELEKUU JÕGEVA VALLA RAAMATUKOGUDES
13.03 kell 11.30 kirjanik Reeli Reinaus Torma raamatukogus
14.03 kell 14
kirjanik Harry Raudvere
Kuremaa raamatukogus
14.03 kell 17.15 helilooja, laulja, muusikapedagoog
ja -teadlane Alo Põldmäe
Jõgeva linnaraamatukogus
14.03 kell 16
kirjanik Harry Raudvere tutvustab
Siimusti raamatukogus oma
raamatut „Hüüdnimi Eestlane“
19.03 kell 10.35 muusik, saatejuht ja kirjanik Mihkel Raud
Laiuse raamatukogus
27.03 kell 17.15 romanistika lektor Ülo Siirak
Jõgeva linnaraamatukogus
03.04 kell 19
vestleb ja keerutab Vaimastvere
raamatukogus plaate Vürst Volkonski
TEATER
02.03 kell 19
07.03 kell 19
16.03 kell 19
20.03 kell 10
28.03 kell 19
29.03
02.04 kell 11

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Lana Lume Saar
Jasper Raja
Mikk-Johann Saksing
Rasmus Mitnits
Roland Raudsepp
Oliver Eessaar
Mia Siimon

04.01.2019
20.01.2019
29.01.2019
01.02.2019
01.02.2019
02.02.2019
12.02.2019

Salme vallateatri etendus „Nukumaja“
Kuremaa lossis. Pääse: 5 €.
etendus „Aabitsa kukk“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 7/5 €.
etendus „Aabitsa kukk“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 8/10 €.
Jõgevamaa 5.–12. klasside näitemängupäev
Palamuse rahvamajas
Lendteatri etendus „Lõks“ Sadala rahvamajas.
Pääse: 4 €.
OLPG teatripäev Palamuse rahvamajas
Piip ja Tuut püstijalakomöödias „Loomad“
Sadala rahvamajas. Pääse: 2 €.

MUUSIKA
28.02–01.03 kell 22 laulustuudio Öökooli kontsert
Palamuse rahvamajas
02.03 kell 15
kontsert Kuremaa lossis. Esinevad Ingely Laiv
oboel ja Olivier Girardin flöödil. Pääse: 5 €.
05.03 kell 19
Prantsuse üllatusmuusika „Imperial Orpheon“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 8/10 €.
08.03 kell 19
naistepäeva pikalauapidu restoranis Kosmos.
Pidu alustab DJ Kada, peaesineja
„RetroKiirabi“. Pääse: 30 €. Hinna sees
tervitusjook, soe- ja külmlaud, kringel ja
esinejad. Piletid ja info: 5396 9831,
Tiia Meitus.
09.03 kell 21
naistepäeva tantsupidu Vaiatu rahvamajas
ansambliga „Teine Mees“. Pääse: 5 €.
Kohtade broneerimine: Liina Abram
5343 4742; vaiatukyla@gmail.com.
09.03 kell 19
naistepäeva tantsuõhtu „80 is back“ Varbevere
peopesas. Plaate keerutab Sven Sumberg.
Pilet eelmüügist 8 €, kohapeal 10 €.
Info ja kohtade broneerimine: 504 5252.
13.03 kell 19
Kaunimate Aastate Vennaskonna
kevadkontsert „Eurovisiooni kaunimad
laulud“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 19/21 €.
15.03 kell 20
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas ansamblitega
Šahh Matt ja Funkitol. Pääse: 7 €.
15.03 kell 20
tantsides kevadesse ansambliga „Village
Voice“ Sadala rahvamajas.
Pääse: ettetellimisel 6 €, samal õhtul 7 €.
Laudade broneerimine: 521 1967.
24.03 kell 19
kontsert Palamuse rahvamajas
KOOLID, LASTEAIAD
13.03 kell 10
eesti keele aastale pühendatud luuletuste
esitamise päev „Luulejüts 2019“
Siimusti lasteaias
04.–08.03
tüdrukute nädal Laiuse Jaan Poska
põhikoolis ja lasteaias
05.03
vastlatrall Laiuse Jaan Poska
põhikoolis ja lasteaias
14.03
emakeelepäeva tähistamine Laiuse
Jaan Poska põhikoolis ja lasteaias
11.–15.03
keeltenädal Laiuse Jaan Poska põhikoolis

SPORT
05.03 kell 17

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad veebruarikuu juubilare!
Este Soots
Maret Rohtmets
Maret Piirak
Tiiu Müürsepp
Valve Voog
Ene Metjer
Anni Avo
Ülo Järvsoo
Tiiu Luga
Mariamia Prussakov
Raili Kurg
Silvi Laanemaa
Ilme Kaarepere
Vello Halliväli
Malle Tammemägi
Rašida Ots
Illi Ploom

Lea Helde
Ene Mõts
Ene Kõiv
Elvi Jõgila
Juta Soodla
Uno Kütt
Milvi Kurg
Jaan Koll
Väino Kakko
Vilmi Lens
Hilja Pärt
Lydia Toomla
Ellen Randoja
Asta Mägi
Vaike Raismaa
Melita Šteinberg

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

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

JÕGEVA VALLA VAEGKUULJATE TEABEPÄEV
Kolmapäeval, 6. märtsil 2019
kell 12.00 Jõgevamaa Puuetega
Inimeste Kojas (Ristiku 3)
Külalisena Vaegkuuljate ja kurtide
abivahendite keskus KADRIMARDI Tallinnast
1. Teabepäeval anname nõu ja abi
igale vaegkuuljale.
2. Tutvume, proovime ja soovi korral ka tellime.
3. Näitame kuulmispuudega tööotsijatele selleks tehnilisi
võimalusi.
4. Pakutavad tooted on taskukohase hinnaga.
5. Tootenäidised ja sellekohane info saadaval alates 6. märtsist 2019 Jõgeva haigla kõrvaarstide juures 776 6232.
- Kõrvaarstide vastuvõtuks vajalik perearsti saatekiri ja registreerimine haigla registratuuris 776 6220.
Meie ühine eesmärk – pikendame koos tervena elatud eluaastaid. KOHTUMISENI!
Täpsem info:
• Anneli Kaasik 776 0192/ 5347 2933
• Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite keskusest KADRIMARDI 5115 340

KINO
01.03 kell 19.30 südamlik koguperefilm „Koera kodutee“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
21.03 kell 19
kino „Tõde ja õigus“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 5/4 €.

NOORED
28.02–01.03
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Palamuse laulustuudio Öökool
suusavõistlus Palamuse sprint
Palamuse gümnaasiumi staadionil

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kutsub nõustamisele kõiki, keda huvitab
• ettevõtte asutamine
• hinnang äriideele
• äriplaani, finantsprognoosi ja projektitaotluse koostamine
• toetuste võimalused
• ettevõtte arenguvõimalused
Teenus on TASUTA
Vastuvõtt E–N.
Vajalik kohtumiseks eelbroneerimine:
info@jaek.ee;
Konsultandid:
Enn Valgus 5333 5172; Marve Millend 521 0431.
Aadress: Suur 3, Jõgeva linn, www.jaek.ee

JÕGEVA LAAT

15.03.2019 kell 09.00–15.00
Jõgeva kultuurikeskuses ja selle ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad ja käsitöö.
Info tel. 5805 1915. Tule kogu perega!

Ostan metsakinnistuid, põllumaad ning raieõigust.
Pakkuda võib ka talukohti koos maaga.
Parimad hinnad teie kinnistute eest!
info@metsavara.ee, 528 8784.

KOGUDUSED
3., 10., 17., 24., 31.03 kell 11 teenistus Jõgeva kirikus.
Jõgeva koguduse täiskogu nõukogu ülesannetes on toimumas
10. märtsil pärast jumalateenistust. Koguduseliikmed oodatud
osa võtma.
3., 17., 31.03 kell 13 teenistus Laiuse kogudusemajas. Laiuse
koguduse täiskogu nõukogu ülesannetes toimub 3. märtsil pärast jumalateenistust. Koguduseliikmed oodatud osa võtma.
EAKAD
06.03 kell 11 on Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia
vestlusringis meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer,
kes räägib normaalsest toitumisest.
22.03 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse
rahvamajas
29.03 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
NÄITUSED
01.03–20.04 Liive Koppeli maalinäitus „Suvesõnum“ Jõgeval
Kunsti Kodus (Suur 21A). Näituse avamine 1. märtsil kell 17.
08.02–02.03 Jõgevamaa, Viljandi ja Võru gümnaasiumi õpilaste
suvise maalilaagri tööde näitus „Avarus“ Betti Alveri muuseumis
07.02–04.03 Jõgeva kunstikooli õpilase Elisabet Rähni isikunäitus „Serendipity“ Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
07.02–06.03 Peeter Visteri õlimaalide näitus „Värvide võlu“
Jõgeva linnaraamatukogu II korruse lugemissaalis
04.02–04.03 Katre Arula isikunäitus „See pole lihtsalt üks
keha“ Jõgeva kultuurikeskuses
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 14. märtsil.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
TAISTO LIIVANDI
REIN UIBOPUU
VILLEM VEIMAN
URMAS KÄGU
KALJU LAISAAR
SVETLANA KUUSIK

24.07.1955–07.02.2019
03.12.1937–09.02.2019
28.09.1961–12.02.2019
23.03.1965–13.02.2019
21.06.1947–15.02.2019
14.09.1961–15.02.2019

