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Jõgeva vallajuhid kohtusid
Siimusti kandi rahvaga

Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 4.–5. klassi trupp võitis lavastusega „Kui muinasjutud polnud enam moes“ ühe „Tuulelaste“
laureaaditiitlitest. FOTOD: RIINA MÄGI

Liblikapüüdja 6.–9. klassi truppi tunnustati eripreemiaga sõna
ja sammu ühendamise eest lavastuses „Unetund“.

Teise laureaaditiitli tõi Liblikapüüdjale 2.–3. klassi trupp lavastusega „Imelaps“.

Liblikapüüdjale „Tuulelastelt“ kaks laureaaditiitlit
Jõgeval peeti 24. ja 25. jaanuaril Betti Alverile pühendatud XV
luulepäevi „Tuulelapsed“. Pidulikul lõpetamisel kuulutati välja
seitse laureaati, kelle hulgas oli
ka Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 4.–5. klassi trupp lavastusega „Kui muinasjutud polnud
enam moes“ ja Liblikapüüdja
2.–3. klassi trupp lavastusega
„Imelaps“ (mõlema lavastaja
Lianne Saage-Vahur). Laureaaditiitli pälvisid veel Saaremaa
ühisgümnaasiumi trupp Kreputlased (juhendaja Rita Ilves), Tallinna 32. keskkooli ja Tallinna
Saksa gümnaasiumi kooliteatri
K.O.K.K. põhikooli trupp (Eva
Kalbus), Kolga kooli Kohal-olijate 4.–6. klassi trupp (Terje
Varul),
Viimsi/Püünsi/Haabneeme kooli trupp Eksperiment
(Külli Täht) ja Tallinna 32. keskkooli teatri K.O.K.K. põhikooli
trupp (Eva Kalbus).
Anti välja ka rida näitleja- ja
eripreemiaid.
Liblikapüüdja
2.–3. klassi trupist said näitlejapreemia Nora Piik ja Hugo Marten Härma, 4.–5. klassi trupist
Oskar Kull ja Kertu Möller ning
6.–9. klassi trupist Indrek Virks
ja Doris Piik. Liblikapüüdja 6.–9.

klassi truppi tunnustati eripreemiaga sõna ja sammu ühendamise eest lavastuses „Unetund“.
„Tuulelastel“ tõlgendati seekord Ira Lemberi, Maimu Linnamägi ja Olivia Saare loomingut.
Luulepäevade motoks oli „See
naerulohkudega maailm“. See
ajendas paljusid truppe ja juhendajaid kolme autori lustlike
tekstide poole pöörduma. Sellist
säravat, vahetut ja sundimatut
naljapallide pildumist, nagu
mitmes „Tuulelaste“ lavastuses,
ei saa just tihti kogeda. Samas ei
jäänud sündimata tõsisemad ja
lüürilisemad lavahetked.
Žüriis ehk Nõukojas kaasa
teinud näitleja Andrus Vaarik
tunnistas, et koges luulepäevadel päris mitut erilise mõtte- ja
vormiselguse välgatust. „Julgen
liialdamata öelda, et neil hetkil
nägin professionaalset teatrit.
Nägin ka seda, kuidas teise või
kolmanda klassi laps lisab tekstile oma isiksuse võlu, kuigi väljakujunenud isiksust ei peaks tal
veel olemagi.“
Andrus Vaarik tõdes, et temavanused ei tunne seda maailma,
milles praegused lapsed tulevikus elama hakkavad „Aga me

saame neile kaasa anda põhiväärtused, mis aitavad neil seal
toime tulla. Just seda teevadki
Lianne Saage-Vahur, Rita Ilves ja
teised kogenud kooliteatrĳuhendajad. Kultuur on see, mis meid
ühendab, mitte valge nahavärv,“
kinnitas Vaarik.
Kirjanik ja luuletaja Leelo
Tungal, samuti Nõukoja liige,
avaldas heameelt, et Ira Lemberi, Maimu Linnamägi ja Olivia
Saare luule „Tuulelastel“ n-ö eredama valguse kätte tood. Ehkki nende tekstid on kirjutatud
enamasti aastakümneid tagasi,
kõlavad need päris nüüdisaegselt, omandades mõnikord uutes
oludes ka uusi tähendusi.
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja ning Betti Alverile pühendatud luulepäevade „Tähetund“ ja “Tuulelapsed”
eestvedaja Lianne Saage-Vahur
tõdes, et tal on hea meel Liblikapüüdja kolme trupi preemiate
üle, aga veel rohkem selle üle,
mis toimus lava taga ja kõrval.
„Liblikapüüdja noored on
luulepäevade
korraldamisel
üha paremateks abilisteks. Kui
tavaliselt on enne luulepäevade
algust veel päris palju sahmer-

damist, siis nüüd oli sündmuse
eelõhtul kell viis kõik tehtud.
Mõtlesime, et kust see ootamatu
katastroof nüüd tuleb, aga ei tulnudki,“ ütles Lianne Saage-Vahur. Tema arvates on publiku
ees antavast etendusest vaat et
olulisemgi see, mis toimub proovides. „Proov peab olema äge
kõigi, nii laste kui ka minu jaoks.
Ma pean saama proovide käigus paremaks inimeseks,“ sõnas
Lianne. Nii siinkirjutajale kui ka
paljudele teistele tundub, et Liblikapüüdja lavastustest võetakse
üha enam šnitti. See andis Andrus Vaarikule alust Liannet naljatamisi suunamudĳaks nimetada. Liblikapüüdja vilistlane,
Tallinna Linnateatri näitleja Alo
Kõrve võttis „Tuulelastel“ nähtu
kokku nii:
„Meie maa rikkus ei tule kivisöest või tuulegeneraatoritelt,
vaid hoopis tuulelastest. Kui
oleks võimalik see emotsionaalne energia, mida te siin kahe
päeva jooksul tootnud olete,
kuidagi salvestada, võiks sellega
päris kaua läbi ajada.“
RIINA MÄGI

Möödunud esmaspäeval kohtusid Jõgeva vallajuhid Siimusti
kandi rahvaga. Siimusti algkooli saali oli kogunenud üle
kolmkümne Siimusti aleviku,
Kaera, Viruvere, Kurista, Õuna,
Painküla, Väljaotsa, Pakaste ja
Kaave elaniku. Rahva küsimustele vastasid vallavanem Aare
Olgo ning abivallavanemad
Mati Kepp, Arvo Sakjas ja Viktor
Svjatõšev. Arutlusel olid kriisiolukordadeks valmistumine,
laste mänguväljakute turvalisus, haridusküsimused, õpilaste
edasiõppimisvõimalused Jõgeva
põhikoolis, Siimusti tänavalgustus, üldkasutatavad prügikastid
ning piirkonna bussĳaamade
heakord.
Siimusti elanik Liivi Tikerberi
uuris, kust saab Siimusti rahvas
kriisolukorras vett. Jõgeva abivallavanem Mati Kepp selgitas,
et vee peab tagama Jõgeva Veevärk, kui mitte muul viisil, siis
tsisternautoga kohale tuues. Parem oleks siiski, kui Jõgeva Veevärgil oleks pumbajaamas generaator, mis katkestuse ajal voolu
annaks. Praegu on vajadusel võimalik laenata generaatorit Kuremaa Envekolt või Õuna külas
asuvast tööriistade laenutusest.
Liivi Tikerberi tundis muret
ka Siimusti poe taga asuva laste
mänguväljaku turvalisuse pärast. Atraktsioone on seal napilt
ja neilgi turnimine võib osutuda
ohtlikuks. Jõgeva vallajuhtidele
tuli sellise mänguväljaku olemasolu üllatusena, tekkis kahtluski, et ehk kuulub kõnealune
koht mõnele korteriühistule. Endise Jõgeva valla ehitusspetsialist ja Kurista elanik Aavo Välba
kinnitas, et mänguväljaku laskis
tõepoolest ehitada toonane vald.
Abivallavanem Arvo Sakjas lubas mänguväljaku olukorra väljaselgitamise ning lahenduste
leidmisega tegeleda.
Rahvakoosolekul osalenud
Karmen Allev uuris, mis saab
kuueklassilise Siimusti algkooli
kevadel lõpetavatest õpilastest.
Kohalike seas liiguvad jutud,
et Jõgeva põhikool neid õpilasi vastu ei võta, kuna seal pole
piisavalt kohti, ning nad suunatakse Vaimastvere kooli. Abivallavanem Arvo Sakjas kinnitas,

et neil juttudel pole tõepõhja.
Jõgeva põhikool on ehitatud 680
lapsele ning seal on veel ruumi.
Igal õppuril on õigus käia talle
lähimas koolis. Võimalike haridusreformidega, nagu Mustvees
ja Põltsamaal tulemas on, Jõgeva vald abivallavanema sõnul
praegu kaasa ei lähe. Kui laste
arv väheneb, tuleb teema siiski
päevakorrale võtta ja korraldada
haridusvõrgu uuring. Elujõulisi
koole ja lasteaedu sulgema ei hakata. Ning Siimusti lasteaed-algkool on elujõuline.
Koosolekul osalenud soovisid
teada, millised on võimalused
Siimusti jalgtee pikendamiseks
kalmistuni välja. Aavo Välba teadis rääkida, et endises Jõgeva
vallas koostati tee ehituseks projekt. Vallavanem Aare Olgo selgitas, et ühinemisläbirääkimistel
toonane vald seda projekti ühinemislepingu investeeringute
kavva ei lisanud ning praegu on
jalgteelõigu ehitamiseks raske
finantsvõimekust leida. Rahvas
soovis ka suunaviita, mis juhataks Siimusti lasteaeda. Metsa
äärest, kus see asub, ei leita seda
sageli üles. Saduküla teeotsas
võiks aga seista kalmistule juhtiv
viit, sest kaugemalt tulnud inimesed ei tea, kus kalmistu asub.
Kohalikele valmistab muret ka
Siimusti kooli eest läbi viiv tee.
Lõigul on küll kiirusepiirang (30
km/h), ent veoautod ei pea sellest kinni. Vallajuhid lubasid sel
teemal maanteeametiga rääkida.
Siimusti
lasteaed-algkooli
6. klassi õpilased olid pannud
vallavalitsuse jaoks kirja ettepanekud, mida võiks nende kodukohas veelgi paremaks muuta.
Direktor Kaja Reiman kandis
ideed ette ning andis vallajuhtidele laste kirjapandud mõtted
kaasa. Lapsed igatsevad väikest
staadioni, küla korvpalli- ja
mänguplatsile uusi atraktsioone, teist bussipeatust lisaks, et
eri suundades kulgevad bussid saaksid hakata peatuma eri
kohtades; kinnist infotahvlit, et
pahalased infot ära ei „sööks“,
rohkem rattahoiukohti ning mõnusat diivaniga kohvikut.

Vallarahvaga kohtusid abivallavanem Viktor Svjatõšev,
vallavanem Aare Olgo ning abivallavanemad Mati
Kepp ja Arvo Sakjas. FOTO: RIINA MÄGI
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Puuetega inimeste eluaseme Jõgeva vallavalitsus tunnustas kultuurivaldkonna
füüsiline kohandamine
tegijaid ning andis välja aastapreemiad
2020. aastal planeerib Jõgeva vald osaleda Euroopa Regionaalarengu
Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste
eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul
on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse
Jõgeva valla elanikuna.
2020. aastal on projekti vahenditest võimalus taotleda kokku viie (5) kohanduse tarvis 39 581 eurot.
Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab taotlusi puuetega inimeste
eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega hiljemalt 31. märtsiks 2020.
Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või tuua paberkandjal sotsiaalosakonda Piiri tn 4 (kolmas korrus), Jõgeva linn.
Meetme tegevusest toetatakse eluruumi kohandamist:
1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle
territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2. hügieenitoimingute parandamiseks;
3. köögitoimingute parandamiseks.
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Ülevaade Jõgeva
vallavalitsuse istungitest
13. jaanuari istungil
1. Anti SA-le Tartu Ülikooli Kliinikum tähtajatult kasutusse Piiri 4 hoones
asuvad ruumid terviseteenuste osutamiseks.
2. Kinnitati Jõgeva valla aasta tegu 2019 hääletustulemused. Jõgeva valla
aasta teo tiitliga tunnustatakse Jõgeva põhikooli ja linnaraamatukogu
uue hoone valmimist ning Estonian Plywood AS vineeritehase rajamist
Viruverre.
3. Tunnistati Vaimastvere külas asuv eluruum peremehetuks.
4. Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Jõgeva valla omandis oleva Mäealuse-Vilina tee kinnistule tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.
5. Anti kasutusluba Jõgeva linnas Allika tänaval asuvale üksikelamule ning
ühisveevärgi lõigule Õuna külast kuni Tallinna mnt 6a.
6. Anti ehitusluba küüslauguhoone püstitamiseks Ellakvere külla ning veevarustuse ja kanalisatsiooni trassi rajamiseks Siimusti alevikku.
7. Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet.
8. Kiideti heaks ja saadeti vallavolikogule Jõgeva valla kaasava eelarve
määruse muutmine; koolilõuna toetuse kasutamine Jõgeva valla munitsipaalkoolides; tehnorajatise üleandmine korteriühistule ja isikliku
kasutusõiguse seadmine.
9. Võõrandati Jõgeva vallale kuuluv kinnistu Eerikvere külas ning korteriomand Luual nurjunud enampakkumiste järgselt avaldatud kuulutuste
peale pakkumise esitanutele.
10. Valitsus vaatas läbi ühinemislepingu muutmise kohta vallavolikogu
arengu- ja reformikomisjoni ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni
tehtud muudatusettepanekud.
20. jaanuari istungil
1. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks loa andmine Näduveres, Võidiveres, Tõikveres, Tuimõisas ja Tähkveres asuva vallavara võõrandamiseks.
2. Võõrandati otsustuskorras Luua metsanduskoolile kelk freespingile, ketaslõikur, kuivkoristushari, miiusaepink, puidufreespink, puidutöömasina tarvikud, höövel paksusmasin ja formaatsaepink.
3. Otsustati enampakkumisel võõrandada Jõgeva vallale kuuluvad Aktsiaseltsi Seitung B-aktsiad ning Rääbise Põllumajanduse Osaühingu osad.
4. Otsustati toetada Jõgeva valla sportlasi, kes on saavutanud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel 1.–3. koha.
5. Kehtestati Suure Paunvere väljanäituse ja laada müügipileti ja pääsme
hinnad.
6. Määrati Patjala külas Toovri, Sadala alevikus Suur tn 14, Endla külas
Margu, Raadivere külas Ivaski ja Vilina külas Linduse kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
7. Anti kasutusluba Viruveres asuvale kanalisatsioonitorustikule ja Jõgeva
linnas Kesk tänaval asuvale sademevee kanalisatsiooni lõigule.
8. Anti ehitusluba kuivati püstitamiseks Kurista külla ja Vaidavere külla rajatavale päikeseelektrĳaamale.
9. Otsustati korralda riigihange sõiduautode kasutusrendile võtmiseks
ning Jõgeva linnas asuva Pargi tänava rekonstrueerimiseks.
10. Tunnistati Õuna külas asuv eluruum peremehetuks.
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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.
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Hajaasustuse programm
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor avaneb tavapärasest varem. Taotlusi on võimalik esitada juba 17. veebruarist. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. aprillini.
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

Jõgeva vallavalitsus andis 17. jaanuaril toimunud tänuüritusel välja
kultuurivaldkonna aastapreemiad
kolmes kategoorias: loomingu-,
korraldaja- ja kogukonnapreemia.
Loomepreemia pälvisid Karmo
Toome ja Piret Järv; korraldajapreemia Pille Tutt ja kogukonnapreemia Luua külaselts.
Karmo Toome on Palamuse esmamainimise aastapäevale pühendatud kontsert-lavastuse „Palav“
autor (koostöös Rainer Lainemäe
ja Marite H. Butkaitega). Lavastusse kaasati Palamuse piirkonna
kollektiivid:
harrastusnäitlejad,
lauljad, tantsĳad. Karmo Toome
eestvedamisel toimus eelmise aasta augustis Palamuse laululaval
öölaulupidu. Karmo Toome panus
Palamuse laulustuudio eestvedajana ning Palamuse amatöörteatri juhendaja-lavastajana rikastab
Jõgeva valla kultuurielu ja kaasab
sellesse uut põlvkonda.
Piret Järv on Jõgeva kunstikooli
õpetaja. Ta on juhendanud täiskasvanute keraamikakursust ja
korraldanud ning kujundanud
suurejoonelise täiskasvanute keraamikaringi näituse „Südamega
tehtud“ Betti Alveri muuseumis
möödunud aasta mais. Piret Järv
on Kunsti Kodu idee autor, elluviĳa ja perenaine. Kunsti Kodus
korraldatakse lisaks kunsti müügile näitusi erinevate kunstnike
töödest – nende hulgas on olnud
ka pallaslase Viive Koppeli maalinäitus „Suvesõnum“ eelmise
aasta märtsis. Piret on osalenud
aktiivselt Jõgeva kunstikooli õpilastööde näituste „Must ja valge“
ja „Kodumaad silmates“ korraldamises Jõgeva vallas ning Tartus.
Erinevate ürituste tarbeks on Piret
valmistanud keraamilisi meeneid.
Jõgeva kunstikoolis tööülesandeid
täites juhendab ja inspireerib õpe-

Jõgeva valla kultuurivaldkonna tublid tegĳad. FOTO: MARGE TASUR
taja Piret Järv kunstikooli õpilasi
nende loomingu valmimisel, püstitades põnevaid õppeülesandeid
ning jagades oma kogemusi ja
häid soovitusi.
Pille Tutt on Sadala Külade Seltsi juhatuse esimees ning edukas
projektĳuht. Tema kirjutatud ja
elluviidud projektid arendavad
piirkonna kultuurielu ja aitavad
talletada koduloolist kultuuri. Sadala piirkonnas tähistati laulu- ja
tantsupeo tule teekonnaga kolme
küla: Kantküla, Sadala ja Ookatku
esmamainimise 600. aastapäeva.
Küladesse paigaldati selle tähistamiseks tänuplaadiga maakivid.
Mullu peeti rahvapeoga seltsi 15.
aastapäeva, Sadala I laulupäeva 85. aastapäeva ja lauluseltsi
Edendus 135. aastapäeva. Toimus
ka Sadala Külade Seltsi ja Külade
Teatri ühisprojekt Sadala VII Külateatrite Päevad.
Luua Külaselts MTÜ on kokkuhoidva seltsina ja kogukonnana

silma paistnud sõbraliku ja aktiivse ühinguna. Selts on koostööaldis
piirkonna ettevõtjate ja omavalitsusega ning aitab hoida piirkonna traditsioone. Koostöös Luua
metsanduskooliga on toimunud
mitmed kultuurisündmused. Suurim neist oli Luua mõisa 500. aastapäeva tähistamine möödunud
suvel. Ajarännak viis külalised Ludenhofi (Luua) mõisasse, kus herr
Luden prouaga korraldas vastuvõtu. Aastapäeva puhul avati päikesekell. Külaseltsi eestvedamisel on
mitmete heategevuslike sündmuste ja projektide abil valminud Luua
mänguväljaku esimene etapp.
Lisaks aastapreemiatele tunnustati kultuurivaldkonnas tegutsejaid tänukirjaga.
Gennadi Lapin – rahvusvaheliste
kunstinäituste korraldamise eest.
Ülle Ottokar – rahvusvahelises
projektis „Rural Urban Art“ osalemise ja seinamaalingu „Vanaema
puu otsas“ loomise eest.

Karmo Toome – Jõgeva valla
kultuurielu mitmekesistamise ja
muusikaürituste
korraldamise
eest Palamuse piirkonnas.
Kuremaa Külaselts – aktiivse kogukonna kaasamise ja sündmuste
korraldamise eest.
Luua Külaselts – Aktiivse kogukonna kaasamise ja sündmuste
korraldamise eest.
Palamuse naisrühm Sirtsuline
– suure panuse eest piirkonna kultuuriürituste korraldamisse.
Torma Kultuur MTÜ – kogukonna
kaasamise ja sündmuste korraldamise eest Torma piirkonnas.
Torma naisrühm – suure panuse
eest piirkonna kultuuriürituste
korraldamisel.
Rahvamuusikaansambel Tuustar – muusikaelamuste pakkumise
ja rahvamuusika populariseerimise eest.
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Jõgeva vallavalitsus tunnustas Jõgeva valla tublisid sportlasi
Jõgeva vallavalitsus tunnustas Jõgeva valla tublisid sportlasi
17. jaanuari õhtul toimus Jõgeva
kultuurikeskuses kultuuri- ja spordivaldkonna tänuõhtu. Jõgeva vallavanem Aare Olgo tunnustas sportlasi,
kes on saavutanud rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel 1.–3. koha. Heade sportlike
saavutuste eest maksab vallavalitsus
sportlastele ka rahalist toetust.
Ülo Kuusk – Eesti meistrivõistlused
sangpommispordi kahevõistluses 3.
koht; Eesti meistrivõistlused seenioridele vasaraheites 3. koht; maailmameistrivõistlused Serbias kahevõistluses 2. koht, tõukamises 2. koht,
rebimises 2. koht;
Kert Ustav – Eesti meistrivõistlused üksiktõstetes ja võistkondlikud
meistrivõistlused üksiktõstes kuni 96
kg 1. koht;
Rasmus Klaos – Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis, rannafitnessi juuniorite kategoorias 1. koht
ja rannafitnessi meeste kategoorias
2. koht;
Hillar Vaino – Eesti meistrivõistlused kergejõustikus veteranidele odaviskes 1. koht;
Gerli Sein – Ubajärve Rännak 2019
/ Eesti meistrivõistlused kestvusratsutamises noorteklassis 122 km
distantsil 2. koht, Eesti meistrivõistlused kestvusratsutamises seenioritele ja juunioritele Kõrvemaal 86 km
distantsil 3. koht;
Andres Metjer – Eesti meistrivõistlused sangpommispordi kahevõistluses kuni 95 kg 1. koht ja 3x3 min
teatevõistluse 1. koht;
Heino-Valdu Põldoja – Eesti meistrivõistlused kergejõustikus veteranidele 800 m jooksus 2. koht ja Eesti
meistrivõistlused sangpommispordi
kahevõistluses 2. koht;
Janmar Reiljan – Eesti meistrivõist-

Jõgeva valla tänuõhtul tunnustatud tublid sportlased. FOTO: MARGE TASUR
lused BMX jalgrattakrossis 2. koht;
Maris Kallo – Eesti meistrivõistlused
kestvusratsutamises seenioritele ja
juunioritele Kõrvemaal 86 km distantsil 2. koht;
Rasmus Randoja – Eesti teatejooksude meistrivõistlused P U16
3x800m teatejooksus 2. koht, Eesti
U16 ja U14 vanuseklasside meistrivõistlused P U16 2000m 3. koht;
Rihard Koll – Eesti meistrivõistlused
BMX jalgrattakrossis ME 3. koht;
Rene Poll – Eesti meistrivõistlused
sangpommispordi
kahevõistluses
kuni 73 kg 1. koht;
Kärtyn Kaljusalu – Eesti meistrivõistlused 400 meetri tõkkejooksus
3. koht;
Raiko Saar – Eesti meistrivõistlused
BMX jalgrattakrossis M18 3. koht;
Randar Saar – Eesti meistrivõistlused BMX jalgrattakrossis ME 2. koht;
Tave Allik – 2019. aasta Eesti meistrivõistlused sangpommispordi kahevõistluses kuni 78 kg 3. koht;

Jõgeva Kabeklubi – Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 100-r kabes
3. koht;
Merilii Jalg – U19 Eesti meistrivõistlused 64-r kabes 1. koht, U20 Euroopa meistrivõistlused 64-r kiirkabes 2.
koht ja Eesti meistrivõistlused brasiilia kabes 2. koht;
Triinu Jalg – U19 Eesti meistrivõistlused 64-r kabes 2. koht;
Ander Järv – Eesti meistrivõistlused
sumos U16 2. koht ja U18 2. koht,
sumo Euroopa meistrivõistlused 2.
koht;
Tanel Tõnts – Eesti noorte meistrivõistlused vibuspordis plokkvibu kadetid 2. koht, Eesti meistrivõistlused
vibujahis plokkvibu lapsed/ poisid
(CMFU) 1. koht;
Karl-Matthias Pau – Eesti noorte
meistrivõistlused vibuspordis plokkvibu noored poisid 1. koht;
Annaliisa Tamme – Eesti noorte
meistrivõistlused vibuspordis pikkvibu noored tüdrukud 2. koht;

Tiina Laurisson – Eesti maastikulaskmise meistrivõistlused pikkvibu
veteranid naised (VBLB) 1. koht ja
Eesti meistrivõistlused vibujahis
pikkvibu veteranid naised (VBLB) 1.
koht;
Hanna-Liisa Kallas – Eesti meistrivõistlused vibujahis pikkvibu juuniorid neiud (JFLB) 1. koht;
Heiki Päärand – Eesti meistrivõistlused vibujahis pikkvibu juuniorid
noormehed (JMLB) 1. koht;
Mattias Säärits – Eesti meistrivõistlused rannamaadluses 2. koht;
Kätri-Avelin Säärits – Eesti meistrivõistlused rannamaadluses 2. koht;
Kärol Tamson – Eesti noorte meistrivõistlused sumos 1. koht ja Euroopa noorte meistrivõistlused sumos
U-14 2. koht;
Uno Plakk – Eesti meistrivõistlused
brasiilia kabes 2. koht.
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Mustvee kultuurikeskuses tunnustati maakonna
parimaid sportlasi, tervisedendajaid ja kultuuritegelasi
24. jaanuari tunnustati Mustvee
kultuurikeskuses toimunud tänuõhtul Jõgevamaa silmapaistvaid
kultuuri-, spordi- ja tervisedendajaid. Jõgeva vallast pälvisid tunnustuse nii tublid kultuuritöötajad, rahvatantsĳad, sportlased kui
tervisedendajad. Sündmuse eestvedajad olid Jõgevamaa Kultuurikoda, Rahvakultuuri keskus, Jõgevamaa spordiliit Kalju, Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus ja
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp.
Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Aet Maatee andis
üle tänutähed Jõgevamaa kollektiividele, kes osalesid suvisel laulu- ja tantsupeol. Lisaks tunnustati
Jõgevamaa tuleteekonna kuraator
Pille Tutti ning valdade tuleteekonna korraldajaid ning eestvedajaid. Tunnustuse pälvisid laulu- ja
tantsumajas toimetanud inimesed
ning rongkäigule kaasa aidanud.
Meie vallast osales suurel peol 27
kollektiivi: 9 koori, 1 puhkpilliorkester, 2 rahvamuusikaansamblit,
14 tantsurühma ja 1 võimlemisrühm. Kiiduväärt olid ka kultuuritöötajate ja -kollektiivide pingutused juubeli laulu- ja tantsupeoks
valmistumisel ning laulu- ja tantsupeo tule võõrustamisel.
Rahvakultuuri keskuse tubli
tegĳa tunnustuse pälvisid:
Ave Anslan – Jõgevamaa tantsupeo „Ega hää sõna konti murra“
korraldamise eest.
Leina Kreek – rahvalike käsitöötraditsioonide hoidmise ja
arendamise eest Laiusel.
Mare Talve – koorimuusika traditsiooni eestvedamise ja arendamise
eest Sadala kogukonnas.
Marge Tasur – kogukondade kultuurisündmuste aktiivse kajastamise eest Jõgeva vallas.
Ehtel Valk – Palamuse kogukonna
kultuurielu hoidmise ja arendamise eest.
Tunnustused andsid üle Jõgevamaa rahvakultuuri spetsialist
Pille Tutt ning Rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister.

Jõgevamaa parim noorsportlane on Laiuse Jaan Poska
põhikooli õpilane Rasmus Randoja. FOTO: MARGE TASUR
Silmapaistvad
tulemused
noortespordis
Jõgevamaa spordiliidu Kalju
aukirjaga tunnustati möödunud
aasta silmapaistvamaid Jõgevamaa spordielu arendajaid. Jõgeva
vallast pälvisid tunnustuse Torma põhikooli kehalise kasvatuse
õpetaja ja korvpallitreener Anneli
Plaado, Jõgevamaa discgolfi arendaja Kadi Pint, vibuspordi arendaja Tiina Laurisson ning spordikohtunik Mart Järviste.
Eestimaa spordiliit Jõud tunnustas aasta tegĳa tiitliga aasta
noortetreeneri kategoorias Marko
Saksingut. Jõgevamaa sportlikumaks perekonnaks valiti Neimannid. Pereisa Aarne Neimann
on võrkpallitreener ja Torma piirkonna spordielu eestvedaja. Tütar
Kaisa mängib võrkpalli ja tennist
ning pojad Tanel ja Janno korvpalli. Pereema Reet on spordipere
taustajõud.
Jõgevamaa parim noorsportlane U-18 noormeeste seas on
Rasmus Randoja. Ta on U15 Eesti
meister ja karikavõitja saalihokis
ja U16 Eesti meister 2000 m murd-

maajooksus. Ta saavutas 2. kohta
nii U16 Eesti talvistel meistrivõistlustel 1500 m jooksus, U16 Eesti
teatejooksude meistrivõistlustel
3 x 800 m teatejooksus ning U16
Eesti meistrivõistlustel 1500 m takistusjooksus. Kolmanda koha on
ta saavutanud U16 Eesti meistrivõistlustel 2000 m jooksus ja U16
Eesti meistrivõistlustel 2000 m
murdmaajooksus.
Jõgevamaa parima noorte U18
võistkonna kategoorias läks tiitel
SK Tähe/Olivia saalihokivõistkonnale, kes on nii U15 Eesti meister
kui karikavõitja. Mõlemas sarjas
on hooajal võidetud kõik mängud.
Lisaks saavutati 3. koht Riga Openil.
Jõgevamaa parima seeniorsportlase tunnustuse pälvis Tiina
Laurisson, kes on maailmameister
siselaskmises pikkvibu klassis.
Parima treeneri tiitliga pärjati Jõgeva kabeklubi treener Arno
Uutma. Tema õpilased Merilii ja
Triinu Jalg on noorte MM-võistlustelt toonud koju ühe hõbemedali,
noorte EM-võistlustelt kaks hõbeja kaks pronksmedalit, Eesti meist-

rivõistlustelt kaks hõbe- ja kolm
pronksmedalit ning noorte Eesti
meistrivõistlustelt neli kuld-, ühe
hõbe- ja ühe pronksmedali.
Tervisedenduse
valdkonnas
tunnistati
Jõgevamaa
tervist
edendavaks
organisatsiooniks
mittetulundusühing Jõgevamaa
Tugikeskus ning tervist edendavaks teoks Palamuse Lions klubi
eestvedamisel Palamuse õpilaste
nägemiskontrolli korraldamine.
Maakonna tänukirja panuse eest
noorte tervisekäitumise kujundamisel ja võimaluste loomisel pälvis
Jõgeva maleva noorteinstruktor
Kristian Vaarpuu. Tema on esitatud maakonna tubli terviseedendajana ka sotsiaalministeeriumi
tunnustusele.
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi tunnustuspreemia pälvisid:
Vilja-Mari Luhalaid – kultuurielu
hoidmise ja elavdamise eest maakogukonnas.
Vello Pütsep – 50-aastase järjepideva tegevuse eest Kuremaa muusikakollektiivide juhina.
Getriin Strigin – heade sportlike
tulemuste eest jalgpallis.
Rainer Võsaste – pühendunud
tegevuse eest Jõgevamaa noortespordielu edendamisel.
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi aastapreemiad pälvisid:
Reet ja Ants Aluoja – ajaloolise
mälu talletamise eest.
Maret Oja – Alo Mattiiseni muusikapäevade korraldamise ja eestvedamise ning noorte muusikalise
harimise eest.
Ainar Ojasaar – MTÜ Jõgevamaa
Kultuurikoja juhtimise ja maakonna tantsupeo eestvedamise eest.
Ülar Poom – Jõgeva Kabeklubi
heade sportlike tulemuste ja rahvusvahelise kabeturniiri „Jõgeva
2019“ maailmakarika etapi eestvedamise eest.
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Laiuse Jaan Poska
põhikoolis tähistati
riigimehe sünniaastapäeva

Laiuse Jaan Poska põhikooli ja Jõgeva valla esindjad Poska
sünnikodu juures. FOTO: MARGE TASUR
24. jaanuaril tähistati Laiuse Jaan
Poska põhikoolis Eesti riigimehe, juristi ja diplomaadi Jaan Poska 154.
sünniaastapäeva. Tänu Poska diplomaatilistele oskustele kirjutati 1920.
aasta 2. veebruaril Tartus alla rahulepingule Eesti ja Venemaa vahel.
Suurmehe sünniaastapäeva aktusel andis ajalooõpetaja Aivar Roosiõis ülevaate Jaan Poska elust ja
tegemistest ning Tartu rahulepingu
sõlmimisest. Õpetaja Helge Maripuu
juhendamisel etendas kooli näitetrupp killukesi riigimehe elust. Näiteringi õpilased tõid publiku ette kolm
pilti Jaan Poska elust: lapsepõlve,
töötamise juristina ning elu pärast
suurmehe lahkumist. Kooli näiteringi
esituses oli see neljas Poska etendus.
Näiteringi juhendaja Helge Maripuu
sõnul on ajaloo kõrval oluline Jaan
Poska olemuse avamine ja kandmine. Kolmel varasemal aastal on Poska
sünniaastapäeval mängitud noore
Jaan Poska püüdlusi Riiga sõita,
astumist Riia vaimulikku seminari,
ülikooli lõpetamist ning kohtumist

oma tulevase abikaasa Constance
Ekströmiga.
„Meil on Laiusel justkui kaks
Poskat, üks tuntud riigimees, keda
teatakse kogu Eestis ja kaugemalgi.
Teine Poska on, see, kelle kool on loonud. Me oleme Poskat endale lahti
mõtestanud tänu kooli näiteringile
ja õpetaja Helge Maripuule,“ rääkis
kooli direktor Siiri Rahn.
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanem Arvo Sakjas tänasid kooliperet erilise ürituse korraldamise ning
Jaan Poska mälestuse hoidmise eest.
„Eesti riigi rajamisel ja ülesehitamisel
oli Jaan Poskal suur roll. Täna me ei
tea ega saagi teada, kas Tartu rahu
oleks sündinud ja Eesti riik säilinud,
kui Jaan Poska poleks läbirääkimiste
komisjoni juhtinud,“ sõnas Sakjas.
Pärast aktust asetasid kooli ja
vallavalitsuse esindajad Jaan Poska
sünnikodu juurde Laiuseväljal ning
Poska isa hauale Mõisakülas küünlad
ning lillekorvid.

MARGE TASUR

Kodutütred tunnustasid
Jõgeva valda

Tormas avati erivajadustega inimestele kogukonnas
elamise teenust pakkuv valitsejamaja
15. jaanuaril avati Jõgeva vallas
Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse
kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise
erivajadusega inimesele. Avamisel
osalenud sotsiaalminister Tanel
Kiik kiitis Jõgeva valda, kes on uue
üksuse avamisega astunud edasi
olulise sammu, et Jõgeva valla elanikele oleks tagatud vajalikud teenused kodu lähedal.
Kogukonnas elamise teenusel
olĳa elab igapäevast elu nagu perekonnas. Omakandi inimene ei
pea jääma kogukonnast eemale või
minema kaugele hooldekodusse,
vaid tal on võimalik tulla toetatud
elamise või kogukonnas elamise
teenusele, kus tegevusjuhendaja
jälgib tema igapäevaeluga hakkama saamist. Minister Kiik rääkis, et
sotsiaalvaldkonnas on pikkamööda
juurutatud kogukonnapõhist lähenemist. „Me ei raja inimestele sotsiaalhoolekandekombinaate, kus
on koos sadu inimesi, kel pole sageli selle piirkonnaga mingit seost.
Asutus peab olema eelkõige inimesekeskne ning elanikud tundma
ennast kogukonnas täisväärtuslike
liikmetena,” sõnas minister. Tanel
Kiik märkis, et Jõgeva vald on Eesti
omavalitsuste seas sotsiaalhoolekandesse panustamises esirinnas.
„Investeerime inimestesse. Kuhu
veel raha panna, kui mitte inimeste
heaolusse, nende tervisesse ja sotsiaalhoolekandesse,” lausus Kiik.
Jõgeva vallavolikogu esimees

Kodutütarde Jõgeva ringkonnavanem ja Laiuse rühmavanem
Leina Kreek, Jõgeva kodutütarde rühmavanema abi Theresa
Pekka, Jõgeva kodutütarde rühmavanem Silva Lill ja
vallavanem Aare Olgo. FOTO: HEIGO ZIMMER

Erilise lindi, millesse õmmeldud isegi norrakeelne koogiretsept, lõikasid läbi volikogu esimees
Raivo Meitus, sotsiaalminister Tanel Kiik, vallvanem Aare Olgo ja sotsiaalosakonna juhataja
Aime Meltsas. FOTO: MARGE TASUR
Raivo Meitus rõhutas, et oluline
on hoida neid inimesi, kes ise seda
teha ei suuda. Ta väljendas heameelt, et suure valla loomisel oli
keskuse rajamine arutelulauas oluliseks teemaks. Meitus oli tänulik
ka volikogule, kes on mõistnud keskuse rajamise vajalikkust ning seda
toetanud.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
tõi hoone renoveerimise kirjeldamiseks paralleeli muinasjutuga
„Inetu pardipoeg”. „Paar aastat
tagasi oli maja räämas ja poleks
uskunud, et midagi nii ilusat tu-

leb. Nüüd on see pardipoeg särav
luik,” tõdes ta. Vallavanem andis
üle tänukirjad idee algatajatele,
toetajatele, kaasamõtlejatele ja elluviĳatele.
Valitsejamaja valmimisega jõudis lõpule 2016. aastal Tormas
käima lükatud projekti viimane
osa, mille eesmärgiks oli uute kogukonnapõhiste
erihoolekande
teenuskohtade taristu rekonstrueerimine ja renoveerimine. Euroopa
Regionaalarengu Fondi toel ning
nii endise Torma valla kui praeguse Jõgeva valla rahade ja laenuga

on puuetega inimestele loodud 30
teenusekohta. Uute teenuste tarbeks renoveeriti Torma alevikus
valla kaks 3-toalist ja kolm 4-toalist
munitsipaalkorterit kokku 18 majutuskohaga ning kahe korteriga
peremaja 12 majutuskohaga. Kogu
projekti maksumuseks kujunes üle
1,1 miljoni euro, millest enam kui
688 tuhat eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ning
üle 425 tuhande euro Jõgeva valla
omaosalus.
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19. jaanuaril tähistasid Kodutütred
Viljandimaal Heimtali ringtallis
organisatsiooni 88. aastapäeva.
Pidulikul aastapäevaüritusel anti
üle teenetemedalid, autasud ja tiitlid „Aasta Pärl“. Jõgeva ringkonna
Aasta Pärliks 2019. aastal on kolm
omavalitsust – Jõgeva, Mustvee
ja Põltsamaa vald, tänu kellele sai
võimalikuks rändinstruktori ehk
kolmanda instruktori ametikoha
loomine Jõgeva malevas.
Rändinstruktor alustas Jõgeva
malevas tööd 2019. aastal. Tema
palkamisse panustavad võrdselt nii
Jõgeva, Põltsamaa kui ka Mustvee
vallavalitsus. Jõgeva vallavanem
Aare Olgo oli tunnustusest meeldivalt üllatunud. Vallavanema
kinnitusel on noorte isamaaline
kasvatus ning praktilistes laagrites
oskuste õppimine väärt ja vajalik
ettevõtmine ning kui omavalitsus
saab ses osas appi tulla, tasub sellele kaasa aidata.
Jõgeva maleva noorteinstruktor
Kristian Vaarpuu selgitas, et rändinstruktori palkamine võimaldab
pakkuda isamaalist haridust nendes Jõgevamaa piirkondades, kus

seda enne ei olnud või oli tegevus
soiku jäänud. Kodutütarde Jõgeva
ringkonnavanem Leina Kreek märkis, et rändinstruktorist on palju
abi nii noorkotkaste kui ka kodutütarde väljaõppe ning laagrite
korraldamisel. Rändinstruktor käib
vajadusel rühmalaagrites noori
õpetamas ja juhendamas ning loob
uusi rühmi.
Kristian Vaarpuu rääkis, et rändinstruktori koha loomisega on
saanud teoks ammune unistus.
Pärast omavalitsuste reformi, mil
Jõgevamaale jäi kolm suurt omavalitsust, oli soodne aeg ja pinnas
omavalitsusjuhtidega läbirääkimisi
pidada. „Olen tänulik, et omavalitsusjuhid tulid mõttega kaasa ning
olid valmis rändinstruktori koha
loomist toetama,“ lausus Vaarpuu.
Ta lisas, et rändinstruktori ametikoht on esimese aastaga andnud
häid tulemusi ja positiivset tagasisidet. See lahendus aitab kaasajastada vabatahtlike noortejuhtide
süsteemi – rändinstruktor pakub
vabatahtlikele juhtidele nõu ja jõuga tuge.

MARGE TASUR

lk 4
TEKSTID: RIINA MÄGI ja MARGE TASUR
FOTOD: RIINA MÄGI,
MARGE TASUR ja ERAKOGU

Siimusti kant on Jõgeva valla kantidest üks elanikerohkemaid, ent
seal on ka palju ettevõtteid, mis inimestele tööd annavad. Selle kandi
tööstuse lipulaevaks on Painkülas tegutsev Scanola Balticu rapsiõlitehas, kõige pikema ajalooga on aga Siimusti keraamikatööstus, mis
praegu tegutseb Siimusti Savikoja nime all. Siimustis tegutsevad
veel näiteks ehitusfirma Cobra Grupp, teedeehitusele ja mitmele
muule alale spetsialiseerunud OÜ Moreen, Tartu Puumajatehase
Siimusti tsehh, OÜ Semako Romulad jne. Õunal töötleb puitu AS MO-Puit, Kuristal tegutsevad MO-Puidu saeveski,
liimpuitu tootev OÜ ScandiWood Eesti ning autovedude ja veokite remondiga tegelev Kurista Truck
Service, Väljaotsa külas hoiavad põllumajandustraditsioone Andrese talu ja OÜ Lalluka, Viruveres
alustas hiljuti tegevust vineeritehas. Nimekiri pole
kaugeltki täielik.
Siimusti on ka rikka kultuurilooga kant. Sealt on pärit
keeleteadlane ja luuletaja, Eesti–Soome kultuurisilla ehitaja
Eeva Niinivaara, kelle auks on Siimustisse rajatud mälestuspark ja
kohalikku raamatukogusse mälestustuba. Haridusasutusi on piirkonnas rohkem kui üks. Lisaks Siimusti lasteaed-algkoolile tegutseb seal
hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Kiigemetsa kool. Siimusti
lastekeskus Metsatareke pakub hoolekandeteenust vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele. Piirkonnas on toimekaid seltse, nagu Siimusti külaselts ja MTÜ Airaan. Noored saavad koos käia Siimusti
noortekeskuses.

Siimusti kandis elab 2020. aasta 1. jaanuari seisuga 1325 inimest. Siimusti alevikus 623, Kaeral 61,
Viruveres 31, Kuristal 218, Õunal 126, Painkülas 173, Väljaotsal 17, Pakastel 51 ja Kaavel 25 elanikku.

Siimusti lasteaed-algkoolis
mängitakse flööti ja
kokatakse mudaköögis
Väikestel koolidel on Eesti haridussüsteemis oluline koht. Seda kinnitab
ka Siimusti lasteaed-algkooli direktor
Kaja Reiman. „Oleme leidnud, et meil
on siin rahulikum keskkond, klassid
väiksemad, sõbralikum õhkkond ning
kõigile lastele jagub tähelepanu ja
hoolt,“ arutles direktor. Koolis on tasemel tugisüsteem ning ringitöö.
Algkoolis õpib kuues klassis 62
last. Õpilased on pärit Siimusti alevikust, ümberkaudsetest küladest,
Põltsamaa vallast, Saduküla piirkonnast ja Jõgeva linnast. Igal klassil on
oma õpetaja, kes annab põhilise osa
tunde. Eraldi õpetajad on muusikas,
kehalises kasvatuses, poiste töö- ja
tehnoloogiaõpetuses ning lisaks on
üks klassiõpetajatest inglise keele
lisaerialaga. Kaja Reimani sõnul on
neil head tugisüsteemid, kord nädalas käib koolis psühholoog, ametis on
eripedagoog ning abiõpetaja. „Meile
on kooli noori õpetajaid tulnud. Sobitume hästi ja täiendame teineteist,
staažikamate kogemus ning noorte
energia ja pealehakkamine – neist
tekib mõnus sümbioos,“ rõõmustas
direktor.
Muusikaõpetus on koolis heal
järjel, toimub erinevate pillide õpe.
Kasutusel on ukuleled, flöödid ja
väikekandled. Esimesel septembril
kingitakse kõigile kooliteed alustavatele õpilastele oma pill – flööt. Oma
uue pilliga saab lähemalt sõbraks
kooli muusikatundides, kel huvi aga
suurem, saab osaleda muusikaringis.
„Saame endale lubada oma mudilaskoori ja tüdrukute ansamblit,“ teatas
direktor uhkusega. Kehalise kasvatuse õpetajaks on tõeline spordifanaatik
Maris Kaarjärv, kes teiste arvukate
tiitlite seas on võitnud ka tsüklokrossi
Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali. „Maris arvestab õpilaste võimeid,
samas ei lase ta neil laisaks minna,“
sõnas direktor. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi renditakse Kiigemetsa
koolilt ning sealne õpetaja annab tunde ka algkooli poistele. Puutööklassis
meisterdatakse igasugu põnevaid
asju linnumajadest taburettideni.
Ringidest tegutseb aktiivselt tantsuring. Tublid tantsĳad on osalenud
nii riiklikel kui maakondlikel laulu- ja
tantsupidudel ning võimlemispidudel. Hoogustunud on robootikaringi
tegevus. Lapsi juhendavad kaks õpetajat: üks nooremat, teine vanemat

vanusegruppi. Õpilased saavad osaleda ujumise algõpetuses. Suulist inglise keelt hakatakse õppima juba teises
klassis, õpilased on sellest huvitatud
ning keel neile tuttav, sest arvutimängude keskkonnas suheldakse just inglise keeles.
Siimusti lasteaia kolmes rühmas
käib 56 ja Saduküla rühmas 12 last.
Siimusti lasteaed asub metsa ääres
ning seda põnevat asukohta kasutatakse usinalt õppetöös. Lapsed saavad
kokata mudaköögis, kus on vajalikud
potid-pannid (pildil). Mängusööki tehakse looduslikust materjalist nagu
näiteks muda või käbid. Tööriistadega saab tutvust teha ning käeosavust
harjutada puupakku naelu toksides.
Õppepargis tutvutakse puude ja taimedega, mis on varustatud nimesiltidega. Lasteaia keldris asub aga
loodusringi öökullikool. Loodusringis
vaadeldakse loodust ning tehakse põnevaid katseid.
Kolme maja lapsed ning töötajad
saavad kokku vabariigi aastapäeva
aktusel ning ühiselt peetakse kevadkontserti.
Veebruarist algab Siimustis lasteaed-algkooli eelkool. Tulevased õpilased saavad kooli uudistama tulla, tunnis osaleda ning õpetajaga tutvuda.
Murekohaks ning unistuseks on
oma spordiväljak või mänguplats
kooli juures. Väike ala õuevahetunni
läbiviimiseks küll on, ent sportimiseks oleks vaja rohkem ruumi. Kooli
taga asub eramaa, kuid ei endine ega
pragune Jõgeva vald ei ole seda koolile ostnud. Seni renditakse kehalise
kasvatuse tundideks Kiigemetsa kooli
võimlat.
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Siimusti raamatukogu kannab
kogukonnas olulist rolli

Neljakümneaastane Siimusti raamatukogu tegutseb algkooliga samas
hoones. Raamatukogu direktori Tiina
Mihhailovi sõnul on see äärmiselt hea
asukoht. „See annab raamatukogule pikemas perspektiivis elujõudu ning teeb
koostöö lihtsaks ja meeldivaks,“ sõnas
ta. Paaril aastal on Tiina innustanud
lapsi lugema suvelugemisvõistlusega
„Siimusti suvemari“. Iga laenutatud
ja loetud raamatu eest saab laps oma
lugemispassi marjakleepsu. Sügisel
tunnustatakse tublisid lugejaid ning
süüakse torti.
Tiina Mihhailovi sõnul on osalejaid
olnud kolmekümne ringis ning nende
seas ka kaugema kandi lugejaid, kes
veedavad suvevaheaega vanavanemate
juures. Möödunud suvel lugesid lapsed läbi 140 raamatut. Raamatukogu
direktor nendib, et lasteraamatukogu
külastatavus ning laenutuste arv on
eelmise aastaga võrreldes märgatavalt
suurenenud. Tema arvates on selle
põhjuseks nii suvelugemise võistlus,
tihe koostöö kooliga ning see, et raamatukogu on kahel päeval nädalas avatud
hommikul kella kaheksast. Nii saavad
õpetajad õpilastega tulla raamatukokku tunde läbi viima või hoopiski Tiina
raamatukogutundides osaleda (pildil 1.
klassi õpilased). Möödunud aastal kutsus Tiina kooli esinema mitmeid lastekirjanikke nagu näiteks Juhani Püttsepa, Heiki Vilepi ja Kristina Ruderi.
Raamatukogu ruumides asub 2008.
aastast Eeva Niinivaara muuseumituba
(mälestustuba). Seal käib neljapäeviti
koos Ülle Mikiveri juhendatav naiste
käsitööring. Traditsiooniliselt korraldab raamatukogu Eeva Niinivaarale
pühendatud õpilaste omaloomingupäeva, millest eelmisel sügisel võtsid
osa Mustvee kool, Laiuse Jaan Poska
põhikool ning Siimusti lasteaed-algkool, publiku seas olid ka Kiigemetsa
kooli õpilased. Igal aastal on kirjutamiseks uus teema, viimasel korral oli
selleks „Sünnipäev“, millele laekus 56

omaloomingulist tööd. Omaloomingupäeval oli külas lastekirjanik Anti Saar,
kes oma raamatuid tutvustas ja lapsi
kirjutama innustas. Algkooli 6. klassi
noortega käib Tiina igal kevadel Eeva
Niinivaara pargis mälestuskivi ümbrust
korrastamas ja lilli istutamas. Pärast
süüakse raamatukogus ühiselt jäätist.
Siimusti raamatukogu teeninduspiirkonnas elab umbes 1200 inimest,
raamatukogu teenust kasutab neist igal
aastal 400. Tiina Mihhailov rääkis, et
raamatukogule on hästi mõjunud laupäevane lahtiolekuaeg. „Raamatukokku on jõudnud tänu sellele ka need inimesed, kes käivad mujal tööl ning kellel
muul ajal pole võimalust tulla olnud,“
märkis raamatukogu direktor. Lisaks
raamatutele kogub laenutajate seas
populaarsust ajakirjanduse kojulaenutamine, olgu tegemist siis ajakirjade või
ajalehtedega. Sama päeva ajalehte küll
laenutada ei saa, ent järgmise numbri
ilmudes on need juba saadaval. Lugejate rõõmuks käisid mullu raamatukogus külas kirjanikud Harry Raudvere
ja Anneli Lamp. Eeva Niinivaara 118.
sünniaastapäeva puhul esines raamatukogus kandlemängĳa Sander Karu.
Raamatukogus on väärt seinapinda,
kus on hea võõrustada suuri näitusi.
„Eelmisel aastal oli neli suurt ajalooteemalist näitust Eesti Rahvusarhiivist:
„Eesti kultuuriinimeste fotosid 1930.
aastatest“, „Kirju ühest sajandist“,
„Maakondade lipud ja vapid“ ning „Pildirindel“,“ rääkis raamatukogu direktor. Näitused olid sedavõrd põnevad,
et meelitasid vaatajaid kaugemaltki.
Veebruarist on kõigile huvilistele uudistamiseks väljas kunstnik Meedi Ümara
erakogust pärinevad postkaardid.
Tiina Mihhailovi hinnangul on raamatukogu vajalik erinevaid teenuseid
pakkuv asutus, kus iga külastaja on
teretulnud. Raamatukogu tegemistega saab ennast kursis hoida Facebookis Siimusti Raamatukogu ja blogis:
http://siimustirk.blogspot.com/

Siimusti nimel on savinõude kõ
Kohanimel Siimusti on paljude eestimaalaste jaoks savinõude
kõla: 1886. aastal rajas ettevõtlik talunik Joosep Tiimann sinna
savitööstuse, mis on eri nimede
all toiminud tänini. Kaks tuleõnnetust (1923. ja 1959. aastal)
seiskasid küll tootmise, ent ainult
ajutiselt.
Praegu toodab Siimustis tarbekeraamikat osaühing Siimusti
Savikoda. Selle juhatuse liige Elsa
Kurs ütles, et ettevõte on jäänud
n-ö oma liistude juurde. Suurema osa toodangust moodustavad
klassikalised lauanõud ning neid
valmistatakse kunagi Siimusti
keraamikatehases töötanud kõrgharidusega keraamikute (Marget
Tafel, Anne Keek, Haidi Ratas,
Ingrid Allik, Meedi Ümar jt) välja
töötatud mudelite järgi. Uuemast
ajast on võtta ka rootsi keraamikute loodud mudeleid. Tootmises
on ka üks kausikomplekt, mille
valmistamisel on eeskujuks Joosep
Tiimanni aegsed vormid. Komp-

lekt on saanud Tiimanni auks nimeks „Joosep“.
Kõige paremini lähevadki Elsa
Kursi sõnul kaubaks tavalised
kausid-taldrikud. Aga Siimusti keraamikameistritel on pakkuda ka
leivaküpsetusvorme,
7-liitriseid
taignakausse, ahjupotte, lillepotte
ja muud. Kui nõukogude ajal oli
glasuuride valik üsna napp, siis
praegu rõõmustab Siimusti savitoodang silma suure valiku dekooritoonidega. Ka toodete kvaliteet
on nüüd, mil omaaegsed tunnelahjud moodsamatega asendatud,
märksa parem ja stabiilsem.
Paljusid, kes Siimusti Savikoja
kaupa laatadel näevad, tabab suur
äratundmisrõõm. „Saame ostjatelt
palju positiivset tagasisidet,“ sõnas Elsa Kurs. Savikoja toodangut
saab osta ka kohapealt. Siimusti
keraamikapoe on üles leidnud nii
kodu- kui ka välismaised keraamikasõbrad. Siimustisse annab näiteks edukalt sisse põigata enne või
pärast Palamuse külastust. Soom-

Jõgevamaa ainus autolammut
Auto pole ka Eestis enam luksusese või ihalusobjekt, vaid n-ö
kodumasin, mis elu lihtsustab.
Autosid on meil palju ja varem või
hiljem jõuavad nad kõik lammutuskotta. Jõgevamaa ainus lammutuskoda asub Siimustis ja seda
haldab Semako Romulad OÜ.
Tänavu mais saab Semako Romulad OÜ 25-aastaseks. Ettevõtte
juhataja Riho Seppet ütles, et hakkas veerand sajandit tagasi ettevõtjaks, sest palgatöö ei tundunud
enam motiveeriv. Et Jõgevamaal
puudus autolammutuskoda, aga
vajadus selle järele oli ilmne, saigi
valitud just see ala. Siimusti alevik
on maakonna keskpunktis ja see
sai kohavalikul määravaks, peale
selle leidusid just Siimustis spetsiaalselt sõidukite hoolduseks ja
käitlemiseks ehitatud ruumid.
„Alustades olime eelkõige varuosade müüja, nüüd oleme pigem
arvestatav jäätmekäitleja,“ selgitas
Riho Seppet. „Käitleme 200 sõiduki ümber aastas ja oleme sel alal
Eesti mõistes päris suur tegĳa.“
Kui aastaid tagasi sattusid
autod lammutuskotta valdavalt
pärast avariid, siis nüüd on sagedasem põhjus see, et inimene on
endale uue auto ostnud ja soovib
vanast keskkonnaohtlikust romust
vabaneda. Sellele mõeldes on Autolammutuste Liit koostöös Keskkonnaministeeriumiga kahel aastal korraldanud kampaania „Viime
teie romusõiduki tasuta ära!“. Kui
2018. aasta kampaania ajal tõi
Semako Romulad maakonna majapidamistest ära kaheksa autoro-

mu, siis mulluse kampaania ajal
juba 25. See oli inimestele soodne
võimalus, seda enam, et protsess
päädis romu autoregistrist kustutamisega. Semako Romulatel ongi,
muuseas, ainsana Jõgevamaal õigus sõidukeid maanteeameti liiklusregistrist kustutada.
„Paljud ei saa tänini aru, et
amortiseerunud sõiduki käitlemine pole asi, millega ise kodus tegelda, vaid see peab tehtud saama
keskkonnateadlikult ja seaduse
nõudeid järgides,“ ütles Riho Seppet. „Ohtlikud jäätmed tuleb auto
küljest eemaldada ning üle anda
lõppkäitlejale. Paljudel juhtudel
peame me nende käitlemise eest
ka tasuma, mis pole ammu enam
odav. 95 protsenti romust peab minema taaskasutusse ja prügilasse
jõudma võimalikult väike osa.“
Semako Romulates püütakse võimalikult suur osa autost
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Tiina Laurisson tõi Jõgeva
maile uue spordiala

õla
lastest ostjad on öelnud, et Siimusti savinõudel on hea aura.
Siimusti savinõud sobivad hästi
arhailisse õhustikku. Siinselt savikojalt tellivadki oma toitlustuskohtadesse nõusid näiteks Rakvere
linnus ja Eesti Vabaõhumuuseum,
aga ka Soome suur turismikeskus
Hotel & Spa Resort Järvisydän.
Kui suurem tellimus täitmist vajab,
saab savikoda oma põhikoosseisule abiks kutsuda pensionipõlve
pidavad kunagised töötajad, kes
tunnevad tööd ja elavad lähedal.
Suuremat arvu inimesi n-ö igaks
juhuks pidevalt palgal hoida pole
firmale paraku taskukohane.
„Praegu saame toota ainult niipalju, kui maha müüa suudame.
Aga müüa pole lihtne, sest peame
konkureerima välismaalt sisse toodava kaubaga,“ sõnas Elsa Kurs. Ta
on Siimusti savitööstusega seotud
lapsest peale: ta oli kuuene, kui
tema isast sai selle ettevõtte juhataja. Toona oli savitööstus talle
põnev mängupaik, 1972. aastast

alates aga töökoht. Ta on olnud
seal tehnilise kontrolli insener, vanemmeister ja tootmisjuht. 2004.
aastal määrati ta ettevõtte tegevjuhiks. Olukord polnud toona kiita,
sest ettevõttel oli võlgu kogunenud, ent need said ajatatud ja tasapisi ka makstud. 2013. aastast on
Elsa Kurs ettevõtte omanik ja sellest ajast kannab firma ka Siimusti
Savikoja nime. Ettevõtja on tänulik
oma abikaasale ja poegadele, kes
talle kõiges abiks on olnud. Noorem poeg Toomas ostis näiteks ära
keraamikatehase laguneva hoonete kompleksi ja tegi selle korda.
Nüüd saavad seal tegutseda savikoda, Toomase enda autoveofirma
ja veel mõned rentnikud. „Mul on
nii hea meel, et need hooned korda said. Ja ma ei kujutaks ettegi, et
Siimustis keraamikatööstust enam
poleks,“ tõdes Elsa Kurs.

tuskoda tegutseb Siimustis

varuosadena müüki panna ehk
korduvkasutada,
ostjaskonna
moodustavad nii eraisikud kui ka
autoteenindused. Kui keegi tahab,
et lammutuskojast ostetud varuosa
kohapeal ka paigaldatakse, on see
üldjuhul võimalik: firmal on olemas ruumid autode hoolduse ja
remondi jaoks.
„Kuulume
Autolammutuste
Liitu ja oleme sees nende varuosatellimise süsteemis. Mõnel päeval
tuleb päris mitu korda pakiautomaadi juures käia, et varuosi teistesse Eesti paikadesse teele saata,“
ütles Riho Seppet.
Peale autode lammutamise ja
varuosade müügi tegeleb aga ettevõte veel mitme alaga. Näiteks
pakutakse ööpäevaringset puksiirabiteenust. Eraisikute kõrval on sel
alal klientideks kindlustusseltsid,
politsei- ja piirivalveamet ning autode maaletoojad ja edasimüüjad.

Semakol on ka turvaparkla, kus
politseinikud ja kindlustusspetsialistid saavad oma õnnetusejärgseid
menetlustoiminguid läbi viia ja
teisaldatud sõidukeid hoiustada.
Semako Romulad on veel Respo
Haagiste edasimüüja Jõgevamaal
ning pakub haagistele hooldust,
remonti ja varuosi.
Kui sõiduk on komplektne ja
omanik selle ise lammutuskotta
transpordib, saab ta selle eest ka
raha. Kui tellitakse Semako transport, siis räägitakse iga pakkumine eraldi läbi. Enamik inimesi
oma romust vabanemises enam
rikastumisvõimalust ei näe, pigem
soovitakse edasi lükatud probleem
lahendada.
„Jõuame ilmselt varsti ajajärku,
kus tootjad ja maaletoojad peavad
hakkama käitlemise eest tasuma
(tootjavastutus), kui autoomanik
soovib oma romust vabaneda, sest
käitluskulud ja prügilahinnad tõusevad igal aastal. Korduvkasutatavate varuosade maksumus katab
täna väheste sõidukite käitlemiskulud. Lammutuskojad tegutsevad
väikese kasumimarginaaliga ja ellu
jäävad ainult need, kes tegelevad
ka muude aladega, nagu meie, aga
nii see ei peaks olema, iga teenus
peab ise omad kulud katma,“ ütles
Riho Seppet. „Tulevikku vaadates
on aga keskkonda säästev mõtlemine ja tegutsemine ainuvõimalik
tee ning autolammutuskodade
tööpõld ülemaailmset autostumist
vaadates lõputu.“

Veel mõned aastad tagasi ei teatud siinkandis vibuspordist suurt midagi. Praegu on see aga üks Jõgeva valla sportlaste edualasid. Vibuspordi tõi meie maile
Tiina Laurisson (pildil): ta treenib nii
noori kui ka täiskasvanuid, ent tal on ka
endal ette näidata väärikaid auhindu,
maailmameistri medaliteni välja.
1990. aastate alguses sai Tiina Laurisson tagasi tema vanaemalt kunagi
ära võetud Peetri talu Jõgeva lähedal
Siimusti teeristis. Algul oli see talle ja
ta perele vaid suvekodu, mõned aastad
tagasi otsustas naine aga Tallinnas otsad
kokku tõmmata ja päriselt Peetrile kolida. Et ta oli juba pealinnas elades huvitunud vibuspordist, tekkis mõte seada
talu metsamaadele sisse viburada. Tänu
sellele, et avanes võimalus ära osta
metsamaade naabruses Väljaotsa külas
asuv väike talukoht, tekkis viburajale ka
juurdepääsutee ning raja kujundamise
võimalusigi tuli juurde.
Vooremaa viburada valmis Leader-programmi toetusel. Raja 14 punktis on laskematt, millele saab kinnitada
võistluse formaadile vastava märklehe.
Ent märki võib lasta ka kummimassist
3D loomade pihta. Raja läbimine võtab
aega umbes poolteist tundi. Ehkki Tiina Laurisson pole Vooremaa viburajale
suurt reklaami teinud, on info selle kohta, et Väljaotsa külas on võimalik vibusporti harrastada, tuttavate ja tuttavate
tuttavate kaudu päris hästi levinud.
Et külmal ajal pole väljas vibu lasta
kuigi meeldiv, hakkas Tiina Laurisson
otsima siseruumides vibuspordi harrastamise võimalusi. Koostöös Jõgeva
põhikooli juhtkonnaga käivitatigi õpi-

lastele mõeldud viburing. Treeningud
toimuvad põhikooli Piiri tänava maja
lasketiirus kolm korda nädalas kolmes
vahetuses. Ühtekokku käib vibu laskmas poolsada last ja nüüd ka juba tosinkond täiskasvanut.
Et võistlustele pääseda – aga lapsed tahavad väga võistelda –, tuli luua
Vooremaa vibuklubi ning astuda sellega Eesti Maastikuvibu Liidu liikmeks.
Nüüdseks ollakse ühinenud ka Eesti
Vibuliiduga. Kahe liidu peale on võistlusi palju ning tuleb valida, kus osaleda ja kus mitte. Toredaid tulemusi on
saavutanud nii Vooremaa vibuklubi
noored kui ka täiskasvanud võistlejad.
Treener Tiina Laurisson on neile heaks
eeskujuks: tal on ette näidata kuldmedal nii 2017. kui ka 2019. aasta IFAA
siselaskmise maailmameistrivõistlustelt
naisveteranide pikkvibu klassis. Tänavu
peetakse maastikuvibu maailmameistrivõistlusi Eestis, täpsemalt Pärnumaal
Jõulumäel. Need leiavad aset augusti
alguses ning Vooremaa vibuklubi saab
seal esindatud olema 11 sportlasega.
Vooremaa vibuklubi korraldab ka ise
võistlusi, näiteks viieetapilist Vooremaa
vibukarika sarja. Selle üheks etapiks on
Kuremaa lossiturniir, mis kestab kaks
päeva. Esimesel päeval lastakse 3D
loomi (neid on väljas 50) ja süüakse
pidulikult õhtust, teine päev on tavaline karikavõistluste päev. Lossiturniiril
osaleb ka Läti ja Soome külalisvõistlejaid. Tänavu on Vooremaa vibuklubi
korraldada ka Eesti meistrivõistlused
siselaskmises. Need toimuvad 11. ja 12.
aprillil Virtuses. Sinna tasub minna ka
pealtvaatajatel, sest tegemist on vibuspordi jaoks väga sobiva saaliga.
„Mulle meeldib vibusport, sest saan
seda harrastades maastikul liikuda. Ja
tänu sellele, et võistlustel liigutakse 4–6
inimesest koosnevates gruppides, leian
endale kogu aeg uusi toredaid sõpru,“
ütles Tiina Laurisson. Maikuus pääseb
tema sõnul taas Vooremaa viburajale
nooli lennutama. Kes vibulaskmises kätt
proovida soovib, võtku Tiina Laurissoniga ühendust, kontaktandmed leiab
Vooremaa viburaja Facebooki lehelt. Vibuharjutustega võib näiteks ilmestada
sünnipäevapidusid ja firmaüritusi.
„Olen väga tänulik oma abikaasale ja
poegadele, kes mul viburada hooldada
ja arendada aitavad,“ ütles Tiina Laurisson.

Mantelkorstna tagant
leiab mõnusa puhketalu
Mööda Piibe maanteed Õunalt läbi sõitjatele on kindlasti silma jäänud kunagise kõrtsihoone varemed, mida ilmestab
uhke mantelkorsten. See on justkui
orientiiriks neile, kes otsivad Õuna puhketalu: see asub kõrtsi varemete vahetus
naabruses.
Osaühingu Catalina Õuna puhketalu on majutust pakkunud 2012. aastast
alates. Ettevõtte tegevjuht Liilia Mandri
(pildil) ütles, et tema kodumaja osutus
pärast laste „pesast väljalendamist“ liiga suureks. Oli kaks võimalust: kas see
maha müüa või panna teenima. „Nii
otsustasingi majutusteenust pakkuma
hakata, seda enam, et asume teede ristumiskohas, kus ka minevikus teeliste peatumiskoht on olnud,“ ütles Liilia Mandri.
Kui algselt oli puhkajate käsutuses
vaid üks majutusmaja neljateistkümnele
öömajalisele, siis nüüdseks on neile lisandunud saunamaja ja peomaja. Viimasesse mahub pidutsema kuni 50 inimest.
„Peomaja ajendas välja ehitama eluline
vajadus,“ tõdes Liilia Mandri. „Paljud
soovisid pidudeks üürida meie majutusmaja söögisaali, aga kui taheti tulla
20 inimesest suurema seltskonnaga, pidime ära ütlema, sest inimesed poleks
end kitsukeses ruumis hästi tundnud.“
Nüüd on vanast laudast ümber ehitatud
peomajas ruumi viiekümnele pidulisele. Liilia Mandri tõdes, et puhketalu on
ta arendanud oma jõududega. Et saada
raha peomaja ehituseks, rabas ta vahepeal Soomes kahel kohal tööd teha, usaldades puhketalu pidamise sõbrannale.
Peomaja valmimine lahendas ühe
probleemi, aga tekitas kohe ka uue.
Kuna pidu saab nüüd pidada suurema
seltskonnaga, on vaja juurde majutuskohti, et kõik öömajale jääda soovĳad
ära mahutada. Peomaja teisele korrusele
ongi plaanis paarkümmend majutuskohta välja ehitada.
Kui pidusid käivad Õuna puhketalus
pidamas enamasti kohalikud või mujalt Eestist pärit inimesed, siis majutust

on portaali booking.com vahendusel
pakutud väga kirjule rahvusvahelisele
seltskonnale. Liilia Mandri kahetseb, et
pole tallu senini maailma kaarti välja
pannud: sellel saaks ära märkida riigid,
kust külalisi on käinud. Bookingu kliendid tulevad enamasti üsna napi etteteatamisajaga. Hakkavad näiteks Tallinnast
sõitma ja leiavad, et Riiga ikka enam
samal päeval välja ei jõua ning otsustavad öö mööda saata Õunal, hoides nii ka
raha kokku: suurtes linnades on öömaja
ju ikka kallim. See tähendab, et perenaine peab kogu aeg valmis olema külalisi
vastu võtma. Aga kuna tema enda korter-kontor asub sealsamas majutusmajas, pole see probleem. „Mul on, jah, nii,
et saan sussides tööle minna,“ muigas
Liilia Mandri.
Aastaid tagasi, kui piirid avanesid,
läks ta koos sõbrannaga Saksamaale
lapsehoidjaks. Seal oli tal õhtuti rohkesti
vaba aega ning ta kauples end lähedal
asuvasse prantsuse pubisse, kus pakuti
ka majutust, abitööliseks. „Sealt sain
ettekujutuse, milline üks majutuskoht
peaks olema,“ ütles Liilia Mandri.
Lisaks sellele, et ta on hea võõrustaja, on tal ka ruumikujundaja soont:
tema loodud interjöörid on isikupärased. Hoonete välisilmest enam panebki
ta rõhku nende sisemusele, sest sellest
sõltub kliendi heaolu märksa enam.

Kuristal valmistatud
liimpuitpõrandad jõuavad
ka Hiinasse ja Ameerikasse
Kuristalt juhiti omal ajal Jõgeva metsamajandit. Seal, kus oli metsamajandi tehnohoolde keskus, tegutseb
praegu Taani kapitalil põhinev osaühing ScandiWood Eesti, mis toodab
liimpuidust põrandaid merekonteineritele ja veoautode haagistele.
Liimpuidu tootmiseks ostab ScandiWood sisse saematerjali umbes
viieteistkümnest Eesti firmast, aga ka
Venemaalt ja Lätist. Valmistoodang
läheb sajaprotsendiliselt Eestist välja. Tellĳad on mitmel pool Euroopas,
aga ka väljaspool Euroopat, näiteks
Ameerikas ja Hiinas. Eestisse jäävad
ainult puidu tükkjäätmed ja saepuru.
Viimase ostavad ära küttegraanulite
tootjad.
ScandiWood Eesti tootmisjuhi Enn
Kanguri (pildil vasakul) sõnul pole
teisi liimpuidust konteineri- ja haagisepõrandate tootjaid Euroopas just
palju, küll aga tuleb Kurista ettevõttel
konkureerida suurte tehastega, kes
valmistavad samu tooteid veekindlast
vineerist.
Kurista liimpuidutehas oli algselt
Eesti ja Taani ühisettevõte. 2004. aastal monteeriti Taanis 1991. aastast
kasutusel olnud liimpuidu tootmise
seadmed maha, toodi Kuristale ning
pandi siin uuesti tööle. 2008. aastal
müüs ühisfirma Eesti pool oma osa
taanlastele maha. Sestpeale on Scandiwood Eesti sajaprotsendiliselt Taani
kapitalil põhinev ettevõte. Selle taanlasest juhataja Palle Knudsen (pildil
paremal) viibib Kuristal ühe nädala
kuus, tehase igapäevatööd korraldab
tootmisjuht Enn Kangur.
„Oleme suhteliselt väike ettevõte,

aga soovime suuremaks kasvada,“
märkis Palle Knudsen. Et kasvada ja
konkurentsivõimelisemaks muutuda,
ongi tehases Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse toel käivitatud tootearendusprotsess. Liimpuidule hakatakse
lisama komposiitosa, et saada põrandad tugevamaks ja vastupidavamaks.
Uued seadmed on paigaldatud ja uue
toote näidised valmimas.
Kui loodetud kasvuefekt saavutatakse, tuleb ka töökohti juurde. Praegu on tehases ametis 38 töötajat, peaaegu kõik on Jõgeva valla elanikud.
Töötajaskond on suhteliselt püsiv, aga
uute inimeste leidmine ei pruugi lihtsaks osutuda, sest konkurente-tööandjaid on oma õue pealgi, kaugematest, näiteks Viruvere vineeritehasest
rääkimata. „Oleme püüdnud igal aastal veidi palku tõsta ning töökohti mugavamaks teha. Ka olmeruume oleme
uuendanud,“ ütles Enn Kangur.
Palle Knudsen lisas, et ScandiWood on Kurista tootmiskeskkonna ja kohaliku tööjõuga väga rahul.
„Meil on soov siin edasi tegutseda
ja laieneda,“ ütles juhataja. Ettevõte
omakorda hoolib kohalikust kogukonnast. Kui mõned naabrid kurtsid
tootmisega kaasneva müra üle ja selle
üle, et saepuru auto peale laadimise
ajal levib tolm ümberkaudsetesse
majapidamistesse, püstitas ettevõte
suure PVC-halli, kus saab laadimistöid teha ilma tolmu levitamata. Tänu
saepurupunkri ja torustiku paremale
isoleerimisele on ka müra vähem.

Peagi alustab Painkülas
tööd Eestis ainulaadne
taimse valgu tehas
Painkülas tegutsev Scanola Baltic
rapsiseemne töötlemistehas on tuntud
pea igale eestlasele. Vähem teatakse
seda, et tehase vahetus läheduses on
käivitumas teinegi ettevõte, Baltimere
Invest AS, kus hakatakse tootma toiduainetööstusele taimseid valke.
Ettevõtte juhatuse liikmed Anti
Perkson ja Mati Küünal rääkisid, et
nendega sarnaseid tegĳaid veel Eestis
ei ole. Uue ettevõtte idee on eraldada
Eestis kasvavate õlikultuuride (lina,
kanep, raps) seemnetest valku. Ettevõttes kasutusel olev kõrgtehnoloogia
võimaldab seemnest valku kätte saada
seda keemiliselt muundamata. Valku
rikastatakse õli ja koorte eemaldamisega, see tõstab oluliselt valgu eluiga.
Ruumitemperatuuril võib seda hoida
suisa paar aastat. Valgu tootmisel prügimäe kaupa ei teki. Tootmise kõrvalsaadusi kasutatakse kala- ja loomasöödana ning kütusena. Õli ja koored ehk
fiiber müüakse paralleelset valguga.
Piltlikult öeldes võetakse tehasesse
saabunud seemnest kõik, mis võtta annab, ning pakutakse oma toodanguga
tervislikku ning majanduslikult tasuvat alternatiivi loomsetele valkudele.
Idee sündis Kanadas, kus üks väliseestlaste rühm hakkas sobilikku
tehnoloogiat välja töötama. Algne
mõte on aga ajaga muutunud. Esiti oli
plaan teha Scanolaga koostööd ning

kasutada nende tootmises tekkivat
rapsikooki valgu isolaadi toorainena.
Ent Scanola rapsiseemnete kuumpressimise tehnoloogia eripära seda mõtet
ei toetanud. Ideed tuli muuta ning leiti, et õlitaimede kooritud seemnetest
saadud presskook on ise toorainena
kõlbulik kaup. Näiteks BMI tehnoloogiaga saadakse kanepiseemnetest ca
70–85 protsendise valgusisaldusega
kontsentraat, seega pole mõttekas
seda valku enam keemilistelt muundada ning isolaadiks teha, vaid leida viis
selle naturaalseks kasutamiseks.
Eesti mõistes hakkab tehas tootma
suuri koguseid, planeeritav ööpäevane
võimekus on viis tonni. Juhatuse liige
Mati Küünal rääkis, et nende klientideks saab olla terve maailm, koduturg
on aga põhiliselt Euroopa Liit. Taimsed
valgud leiavad kasutust nii liha- kui
pagaritööstuses. Seal, kus kasutatakse
soja- või pähklivalku, sobib ka lina-,
kanepi- ja rapsiseemnest saadud valk.
Hea omadusena ei ole nende puhul
tegemist allergeenidega. Linavalk ja linakoortest saadud kontsentraat sobib
näiteks nisuvalgu ehk gluteeni asemel
saia sisse.
Praegu on ettevõttes tööl kuus inimest, täisvõimsusel tööle hakates saab
pakkuda tööd 12–14 inimesele.
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Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus
korraldab
Euroopa Liit
Euroopa struktuurija investeerimisfondid

Eesti
tuleviku heaks

KOOLITUSE ALUSTAVALE
ETTEVÕTJALE
Noored maailmamuutjad on valmis sukelduma
sotsiaalsesse ettevõtlusesse. FOTO: ERAKOGU
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi
9. klassi õpilane Angelika Palm võtab
osa sotsiaalse ettevõtluse programmist Changemakers.
Changemakers Academy on Briti
Nõukoguga koostöös korraldatud
konkurss, mis annab noortele võimaluse saada teadmisi sotsiaalsest
ettevõtlusest. Programmi raames
teevad osalejad koostööd erinevate ettevõtetega. Kahe kuu jooksul
luuakse turundusplaan pooleks aastaks, mis viiakse ellu. Igal võistkonnal on oma mentor, kelle abiga lahendatakse erinevaid ülesandeid ja
pannakse ennast proovile. Projektis
osalevad eesti ja vene keelt kõnelevad noored üle Eesti. Changemaker
pakub 8.–12. klassi õpilastele hea
võimaluse tutvuda ettevõtluse ja turundusega. Programm toimub neljas
Eesti suuremas linnas, kuid sellega
liituvad noored üle Eesti. Academy
on üks hea võimalus muuta sotsiaalset ettevõtlust ja siduda ennast selle
maailmaga. See on samal ajal omavaheline võistlus noorte vahel, sest
peaauhinnaks on reis Londonisse.
Kokku valiti Changemakers Academy programmi 120 vahvat noort.
Neist moodustati kuueliikmelised
tiimid ja iga ettevõte sai endale kaks

tiimi. Angelika on Tartu piirkonna
noor, kes sai ettevõtteks Eesti Laste
ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ).
Tema tiimi nimi on Sakirak ja sinna
kuuluvad lisaks Angelikale viis vahvat neidu. Nende kapteniks on Emily
Sepp. ELDÜ on 1. tüüpi diabeedihaigete laste ja noorte toetuseks loodud
MTÜ, mis teavitab avalikkust laste ja
noorte diabeediga kaasnevatest olukordadest ning kaitseb ja esindab diabeetikute õigusi ja huve avalikkuse
ees. Paraku peame tõdema, et paljud 1. tüübi diabeetikud ei tea ELDÜ
olemasolust. Eestis on selline diabeet
diagnoositud umbes 600 lapsel või
noorel. Neist natuke vähem kui pooled on ELDÜ kliendid.
Programmis tahab tiim Sakirak
viia inimesteni rohkem infot Eesti
Laste ja Noorte Diabeedi Ühingust.
Lisaks info jagamisele loovad nad
midagi sellist, mille diabeetik saab
endaga haiglast koju viia. Changemakersi programmi kaudu panustavad noored teiste inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja
elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse ning arendamisse.

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, turundus- ja müügiplaan, hinnastrateegia.
• Finantsjuhtimise 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: 03., 04., 10., 12., 17., 19., 31. märtsil
2020 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 21. veebruariks aadressile enn@jaek.ee.
Lisainfo 5333 5172.
https://www.jaek.ee/alustava-ettevotja-baaskoolitus

ANGELIKA PALM

Vanade postkaartide võlu
Siimusti raamatukogus saab
4.–29. veebruarini vaadata postkaartide näitust kunstnik Meedi
Ümara erakogust. Väljapanek
kannab pealkirja „Vanade postkaartide võlu“.
Eksponeeritavate
kaartide hulgas on näiteks tsaari- ja
Saksa-aegseid pressitud kaarte.
Teise alajaotuse moodustavad
kaardid, millel kujutatakse romantilises võtmes loomi, putukaid ja linde inimestele omaste
tegevuste juures: rongiga sõitmas, präänikuid tegemas, koolis
õppimas, lihavõttepühi tähistamas jne. Kolmas, kõige suurem
osa kaartidest on pühendatud
tuntud sümbolitele. Kujutatakse pääsukesi, kirjatuvisid, kannikesi, ristikheina, õnnekaevu,
laevu, autosid, põimitud käsi,
vanikuid, südameid jpm.
Meedi Ümar on tarbekunstnik ja tema sõnul on postkaardid
üks graafika väljundeid. Meie
infoühiskonnas on kaartide saatmine peaaegu kadunud. Nen-

de kogumine ja vaatamine on
Meedile mitte ainult hobi, vaid
ka üks puhkuse veetmise viis.
„Minu postkaartide kogumise
kirg algas teada-tuntud lillekimpudest – metslõosilmadest, mis
on kindel regionaalne klassika.
Hiljem täienes kogu järjest uute
tööde ja teemadega. Minu teadaolev vanim kaart on aastast
1878. Vanad postkaardid on kui
oma aja peeglid, mis kannavad
märki selle aja kultuurist, ajaloost, trükitehnilistest võimalustest, suhtlemiskunstist ja huumorist,“ ütles Meedi.
Postkaartide kogumist hõlbustavad antiigilaadad, kogujate
kokkutulekud ja internet. Meedi Ümara postkaardikogu ongi
täienenud koos abikaasa Hillariga antiigilaatadel käies. „Postkaardikunst on kahjuks hääbuv
kunst, kuigi Ühendkuningriigis
toimuvad tänapäevalgi pressitud kaartide kujundamise konkursid,“ sõnas Meedi.

Betti Alveri Muuseumis
Kohtumine kirjanik Lauri Räpiga
19.02.2020 kell 17.15
Sarjas „Kohtumised tuntud inimestega“ kohtume ettevõtja,
kirjaniku ja juustuvabrikandi Lauri Räpiga. Kohtumise teemaks on „Kuidas kujutada ja märgata kohta kui niisugust. Tartu lugu“.
Noore inimesena keskendus kirjanik algul äritegevusele,
kuid 30aastaselt asus ta õppima ülikoolis majandust. Kuidas
Lauri Räpil on õnnestunud läbi keeruliste olude ja eneseotsingute tänasesse hetke jõuda, saame kohtumisõhtul temalt endalt uurida.
Lauri Räpilt on ilmunud neli raamatut: „See ei ole minu
Kuuba“, „Maailma lõpus on kohvik“, „Linn on minu - Tartu tahavaatepeeglis“ ja „Minu Tartu. Väljast väike, seest suur.“

07., 12.02 kell 19.30
draamafilm „Talve“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele
2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.

12.02 kell 11.30
lõunakinos draamafilm „Talve“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.

13.02 kell 20
draamafilm „Talve” Palamuse
rahvamajas. Pääse: 5/4 €.

Info: 5306 0460.
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Sadala Rahvamajas
reedel, 14. veebruaril
kell 20
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Jõgeva linna
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Lõbusad mängud

Kõik on oodatud!
! endale
Kaasa

graa

Põhjatuul OÜ
Toode AS
Jõgeva Ehitus OÜ
TAA-Elekter OÜ

f Al

lar

Valmeco AS

meelepärane söök-jook.

Jyky OÜ

Kohtade tellimine, info tel 521 1967

Moreen OÜ

Õhtu PÄÄSE ettetellimisel 7€,
samal õhtul 9€

Sadala oma juurtega . .

A. Tammel AS
Merit Tarkvara AS
Aivar Võime

Sadala Rahvamajas
reedel, 6. martsil

Sanjaan OÜ
Jõgeva Kinnisvara OÜ
Reiden Plaat AS
Marek Mardimäe

kell 20.00

Merineitsi OÜ
Jõgeva Elamu Haldus OÜ
Roostar OÜ
Marko Massur

Naistepäeva

Stefu Kaubandus OÜ
Kronopal OÜ
BRP Haldus OÜ

PEOoHTU

Ateljee Cafe OÜ
Catalina OÜ

Meelepäraste
söökide-jookidega laua
katab igaüks ise.

Saarevälja OÜ
Artiston OÜ
Jõgeva Majandusühistu
Market Transport OÜ
Jõgeva Vallavalitsus

Uskumatud trikid

mustkunstnik
MARKOLT

Tantsumuusika
ans POLERO

Kaks tundmatuks jääda
soovinud vallakodanikku

Õhtu pääse- ettetellimisel 7 eurot,
samal õhtul 9 eurot.

Ilutulestiku koostas
ja teostas OÜ Alari
Äri/Alari Päären

Kohtade tellimine

tel 521 1967

Sadala oma juurtega . .
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GEORG OTS

100

Kontsert
MEENUTADES GEORG OTSA

2019.a. Tartu- ja Jõgevamaa harrastusteatrite festivalil – Tartumaa parim lavastus.

L

Kolm

Musketäri

Muusika teeb
hingele pai
ja südame
soojaks ...

olme us etä i o tse di eesmä gi s o
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mis illust ee ivad esitatavaid palasid.
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›KASTIST VÄLJA‹
(Naljakas tragöödia)

Mängivad Helgi Herman ja Esta Sokk
Galina Lavrinenko teksti tõlkis ja lavastas Esta Sokk
E.H.K. Teatrile kohandas Tõnis Lepp

Olete oodatud koos pere ja sõpradega!
INFO, KOHTADE TELLIMINE TEL 521 1967

Sadala oma juurtega . .

16. veebruar kell 15.00
Palamuse rahvamajas
Tabivere Rahvamaja Teater E.H.K.

PÄÄSE 3-

XVI Harrastusteatrite riigifestivalil näitlejapreemia - Helgi Herman

PILET 4€
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Sündmused Jõgeva vallas
14.02 kell 9–15 sõbrapäeva laat Jõgeva kultuurikeskuses. Müügil toidu- ja
tööstuskaubad, talukaubad ja käsitöö. Info tel 5805 1915. Tule kogu perega!
19.02 kell 17.15 kohtumisõhtu kirjanik Lauri Räpiga Betti Alveri muuseumis
24.02 kell 7.34 Sadala kõlakojas ja lipuväljakul EV 102 pidulik
lipuheiskamine, pidupäeva kringel kohvi ja teega.
TEATER, KINO
07., 12.02 kell 19.30 draamafilm „Talve“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse:
3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
12.02 kell 11.30 draamafilm „Talve“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5
€, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
13.02 kell 18 filmiõhtu Palamuse muuseumis, kavas Theodor Lutsu „Noored kotkad“
13.02 kell 20 draamafilm „Talve” Palamuse rahvamajas. Pääse: 5/4 €.
19.02 kell 11.30 ja 18 dokumentaalfilm „Fred Jüssi – olemise ilu“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
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 €.
26.03 kell 19 Seasaare teatri etendus „Kui kõlab koputus“ Sadala rahvamajas. Pääse 5 €.
29.03 kell 17 Sadala Külade Teatri esietendus „Vedelvorst“ Sadala rahvamajas. Pääse 5 €.
MUUSIKA, TANTS
07.02 kell 20 klubiõhtu Kaareperes, ansambel Teine Mees, vahepalana Kuukressid. Pilet 7 €.
08.02 kell 16 rahvamuusikaansamblite kontsert „Torma kapellar“ Torma rahvamajas
09.02 kell 14 kammermuusika kontsert Palamuse rahvamajas. Pilet 5 €.
14.02 kell 20 sõbrapäeva tantsuõhtu Sadala rahvamajas. Pääse
ettetellimisel 7 € ja samal päeval 9 €, info: 521 1967.
16.02 kell 15 Tabivere harrastusteatri etendus “Kastist välja” Palamuse rahvamajas. Pilet 4 €.
20.02 kell 19 Arsise kellade ansambli kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Tasuta!
22.02 kell 18 EV 102 kontsert Torma rahvamajas. Esineb Rändaja. 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. Pääse: 7/5 €.
24.02 kell 12 Palamuse laulustuudio kontsert Palamuse muuseumi koolimaja II korrusel
26.02 kell 15 öökool Palamuse Laulustuudios
26.02 kell 19 Erki Pärnoja kontsert Palamuse rahvamajas. Pääse: 10/7 €.
01.03 kell 16 Sadala rahvamajas kontsert „Meenutades Georg Otsa“, tee- ja kohvilaud, pääse 3 €.
06.03 kell 20 naistepäeva peoõhtu Sadala rahvamajas. Pääse
ettetellimisel 7 € ja samal päeval 9 €, info: 521 1967.
SPORT
06.02 kell 10 Jõgevamaa 1.–3. klassi P rahvastepall Laiuse/SK Contra
08.02 Vibuliidu noorte talvekarikas Vooremaa viburajal
08.02 kell 10 Jõgevamaa Kabeklubi karikavõistluse II etapp 64-r kabes Jõgeva spordikeskuses Virtus
09.02 Vooremaa Viburada – Klubide Karika II etapp, flint
09.02 kell 15 FC Jõgeva Wolves – Viimsi SMS Raha U19 saalĳalgpalli
esiliiga kodumäng Jõgeva spordikeskuses Virtus
12.02 Jõgevamaa 1.–3. klassi T rahvastepall Vaimastvere koolis
13.02 kell 14 Jõgevamaa PU-9 meistrivõistlused saalĳalgpallis
/ SK Noorus 96 Jõgeva spordikeskuses Virtus
14.02 kell 13 U10 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10 ja Tapa valla spordikool/Jäneda SK
14.02 kell 13.50 U10 Jõgeva SK Tähe/Olivia 11 ja HK Kaigas/
Kehtna PK Jõgeva spordikeskuses Virtus
14.02 kell 14.40 U10 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10 ja HK Kaigas/
Kehtna PK Jõgeva spordikeskuses Virtus
14.02 kell 15.30 U10 Jõgeva SK Tähe/Olivia 11 ja Tapa valla
spordikool/Jäneda SK Jõgeva spordikeskuses Virtus
15.02 kell 10 Jõgevamaa meistrivõistlused 100-r kabes/Jõgeva Kabeklubi
karikavõistluse III etapp Jõgeva spordikeskuses Virtus
15.02 kell 18 Jõgeva SK Tähe/Olivia-FK Madona Jõgeva spordikeskuses Virtus
16.02 kell 12 TL Valga Välk ja Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Jõgeva spordikeskuses Virtus
16.02 kell 15 SL Jõgeva SK Tähe/Olivia ja Sparta Team Automaailm I Jõgeva spordikeskuses Virtus
19.02 Torma piirkonna talispordipäev Torma kooli staadionil ja liumäel
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
KOGUDUSED
09.,16., 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.

Müüa 1-toaline korter
Jõgeval, Tellise 1. Korter
asub maja keskel 2. korrusel. Heas korras ja remonditud, osaliselt sisustatud.
Madalad kulud. Koheselt
vaba. Hind 14000.tel. 5019512, e-post:
rihotasakaal@gmail.com

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Noora-Marleen Ostra
Siim Saia

14.01.2020
22.01.2020

Jõgeva taaskasutuskeskus
ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme
7 ja on avatud tööpäeviti 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.

Metsakeskus.ee

Esemed müüme soodsate hindadega keskuse
kulude katteks ja toetame abi vajavaid inimesi
koostöös Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

8. märtsil 2020
kell 12.00

Lõõtspillimängija
Juhan-Henrik Uppina
kontsert
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Tähelepanu!

SEENIORID
12.02 kell 13.30–15.30 jätkub Jõgeva kultuurikeskuse galeriis Arukate Akadeemia suguvõsa
uurimise töötuba Eesti Genealoogia Seltsi aseesimees Tiina Tafenau juhendamisel. Ootame osalema!
14.02 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse rahvamajas
28.02 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas

Mitmed Jõgeva valla
bussid peatuvad Jõgeva
linnas Piiri peatuses,
mis asub Jõgeva
polikliiniku ja haigla
vastas. Rohkem infot
liinide ja graafikute
kohta saab veebilehelt
peatus.ee või bussĳuhi
käest küsides.

NÄITUSED
06.02–08.03 Jõgeva kunstikooli õpilase Elar Küti isikunäitus „Loomad ja looming“
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 kihelkonnkoolimuuseumis
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)

Ostan igasugust
vanavara.
Pakkuda võib
kõike. Kojukutsed,
raha kohe kätte.
Tel 5198 0371.

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Allan Kinks
Aime Roomet
Hillar Lall
Endel Rattasepp
Rudolf Kervi
Tiina Loog
Raimo Lastik
Heldur Juur
Heiki Rohtmets
Tiiu Pavel
Märt Velling

08.05.1958–13.01.2020
14.02.1937–14.01.2020
23.12.1963–14.01.2020
21.12.1944–17.01.2020
25.09.1926–18.01.2020
15.10.1944–18.01.2020
08.10.1929–20.01.2020
05.11.1956–22.01.2020
23.11.1945–23.01.2020
21.03.1943–25.01.2020
19.05.1935–27.01.2020

