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Valla õpetajatele jagati
õpetajate päeva puhul
tunnustust

Rahvakoosolekul vastasid inimeste küsimustele abivallavanem Arvo Sakjas, abivallavanem Mati Kepp,
vallavanem Aare Olgo ja abivallavanem Viktor Svajtõšev. FOTOD: RIINA MÄGI

Imukvere küla elanik Raivo Kadaja uuris vallajuhtidelt
Väljaotsa teega seotud plaane.

Kudina küla elanik Terje Rudissaar ja Palamuse elanik Katre
Ilmjärv toetasid mõtet kolida raamatukogu Palamuse
teenuskeskusesse.

Jõgeva vallajuhid kohtusid Palamuse ja Kudina piirkonna rahvaga
Jõgeva vallavanem Aare Olgo käis
oktoobri alguses Palamuse ja Kudina
kandis külast külla ning väisas Palamuse alevikku ja Vanavälja, Toovere,
Imukvere, Ronivere, Varbevere, Järvepera, Änkküla, Raadivere, Eerikvere,
Süvalepa, Kudina, Rahivere ning Vaidavere küla. Kandiga tutvumine päädis möödunud teisipäeval rahvakoosolekuga Palamuse teenuskeskuses.
Vallajuhtidega oli kohtuma saabunud
kümmekond kohalikku, kel olid kirja
pandud kindlad küsimused, millele
ootasid vastuseid.
Küsimustele vastasid ning jagasid
selgitusi vallavanem Aare Olgo ning
abivallavanemad Mati Kepp, Arvo Sakjas ja Viktor Svjatõšev. Juhid tõdesid, et
Palamuse oli tugev vald ning ühinedes
võeti üle heal tasemel haridus- ja kultuuriasutused. Kultuuri- ja spordivaldkonna abivallavanem Arvo Sakjas lisas,
et ühtegi asutust pole olnud tarvis järele
aidata, vaid mõnel puhul hoopis teiste
taset nende omale järele aidata. Abivallavanem kiitis, et Palamusel asub ka
Eesti ilusaim lasteaed.
Kudina elanik Terje Rudissaar
uuris, kes hoiab pärast Palamuse Vallavara likvideerimist silma peal tänavavalgustusel ning tegeleb kustunud
valgustitega.
Majandusvaldkonna
abivallavanem Mati Kepp selgitas, et
tänavavalgustuse teenindaja on sama,
ent valgustitega seotud muredest tuleb
teada anda vallavalituse teede peaspetsialistile Kaiu Kaselale. „Vald on
suur ning enam ei jõua kontrollkäi-

kudega kõiki probleemseid valgusteid
kindlaks teha. Seepärast tuleks elanikel endil probleemidest teada anda,“
julgustas Mati Kepp. Terje Rudissaar
uuris ka, mida ette võtta parisse kasvanud põlluga, kust lenduvad ohakaseemned rikuvad naabruses olevaid
hooldatud aedu. Mati Kepp nentis, et
väärteomenetleja põllumaadega ei tegele, küll aga saab ta teha ettekirjutusi
hooldamata aedade osas.
Veel oli Terje Rudissaarel mureks,
et Kudina bussipeatusest on varastatud prügikast ning prügi visatakse
maha. Mati Kepp lubas, et jaama saab
uus prügikast. Maanteeamet on rajanud Palamusele väikse bussipeatuse,
kus on kitsuke varjualuseta pink ning
puudub prügikast. Seal peatuvad Toovere poole suunduvad bussid. Kuna
suurest bussipeatusest sinna tormata
ei jõua, on vaja väike peatus ootajale
sobivaks teha.
Imukvere küla elanik Raivo Kadaja
tundis huvi, millal jõuab Väljaotsa teele höövel. Lisaks uuris ta, millised on
selle tupiktee edasiarendamise võimalused. Üldiselt on tee heas korras ning
talvel ka lahti lükatud. Ent lumerohketel talvedel on oht, et tee umbe tuiskab
ning lund ka enam kuhugi lükata pole.
Tee pikendamine Toovereni annaks
teise juurdepääsu ning suurendaks
turvalisust. Vallavanem Aare Olgo selgitas, et sellise plaani elluviimisel on
kesksel kohal maaomandiküsimused.
Vallal puudub ka raha päris uue teejupi rajamiseks. Rahalised vahendid on

mõeldud olemasolevate teede hooldamiseks. Terje Rudissaar jagas Kudina
küla kogemusi ning soovitas Imukvere
küla elanikel kaaluda lumetõkete paigaldamist. Kudinale paigaldati need
külarahva algatusel ning need on olnud tõhusaks abiks.
Klemens-Augustinus
Kasemaa
Änkkülast rääkis Kuremaa järve äärsete kinnistute omanike soovist esitada keskkonnaametile taotlus järve
veetaseme tõstmiseks. Pärast kunagise
paisutuskoha likvideerimist on veetase langenud meetri võrra ning sealsed
elanikud ja kalamehed, kel on tekkinud raskusi paadiga järvele pääseda,
soovivad seda taas tõsta. Kasemaa
uuriski, kas vald saaks seda taotlust ka
omalt poolt toetada. Kiiret lahendust
sellele probleemile siiski pole, sest
paisutuskoht likvideeriti põhjusel, et
paisutustegevus polnud seal seaduslik.
Palamuse lasteaia direktor ja Ehavere küla elanik Marika Merusk soovis, et Luualt Ehavere poole viiva tee
mustkate ulatuks kasvõi mõnikümmend meetrit kaugemale, Ehavaere
sillani. Praegu lõpeb teekate künka
peal ning kõvema vihmaga uhub vesi
tee pealt kruusa alla. Kuna tegemist on
riigimaanteega, ei saa vallavalitsus ise
midagi teha, küll aga teha probleemi
lahendamise ettepaneku maanteeametile.
Christoph Hamkens juhtis tähelepanu Palamuse aleviku teedele ning
nende koormuspiirangutele. Mehe
hinnangul on pidev raskeveokite

voorimine teed ära rikkunud, näiteks
sõidavad Palalt tulevad suured palgiveoautod otse läbi Palamuse. Lisaks ei
peeta kinni ka kiiruspiirangutest. Teisalt tõi ta välja Palamuse ja Kuremaa
ühtse turismipiirkonna hea potentsiaali. Ent mõlemasse alevikku sisse
sõites näeb turist räämas hooneid.
Palamuse rahvale teeb eriti muret piimatööstuse lagunev hoone, mille uksed-aknad on lahti. Lapsed käivad seal
jooksmas ja turnimas ning on õnneasi,
et nendega veel midagi juhtunud pole.
Lagunevad majad on eraomandis ning
valla väärteomenetleja saab teha ettekirjutusi akende ja uste sulgemise
osas.
Koosolekul tõstatati ka raamatukogu kolimise küsimus. Kohal viibinud
olid seda meelt, et raamatukogu võiks
asuda Palamuse teenuskeskuses. Seal
oleks raamatukogul ruumi rohkem
ning see annaks paremad võimalused
üritusi korraldada. Teenuskeskus on
mugavalt ligipääsetav kõigile lugejatele, ka neile, kes praegu teisel korrusel asuvasse raamatukokku ei pääse.
Palamusel elav Laiuse raamatukogu
direktor Katre Ilmjärv tõi välja, et uus
asukoht annaks ideaalse võimaluse
koostööks kooli ja lasteaiaga: teenuskeskusele on need palju lähemal, kui
praegu raamatukogu koduks olevale
kortermajale.
JVT

Jõgeva valla õpetajad kogunesid
3. oktoobri õhtul vallavalitsuse
kutsel Jõgeva kultuurikeskusesse õpetajate päeva tähistama.
Kokkutulnuid tervitasid Jõgeva
vallavanem Aare Olgo ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste.
Kuulutati välja valla aasta
õpetajad. Selle tiitli pälvisid üldhariduskooli õpetajatest Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi
klassiõpetaja Aive Jõessar, huvikooli õpetajatest Jõgeva muusikakooli flöödiõpetaja Kersti Varrak ning koolieelse lasteasutuse
õpetajatest Rohutirtsu lasteaia
õpetaja Marge Suimets. Kõiki
kolme tunnustati vallavalitsuse
aukirja, tänumeene ja rahalise
preemiaga.
Aive Jõessare puhul tõsteti
esile seda, et ta otsib õpilaste
arendamiseks uusi põnevaid lahendusi, samuti seda, et ta on
koolipere jaoks kõiki tasakaalustav tugisammas. Juba viiendat
aastat kasutab Aive Jõessar oma
klassis õpetamisel VEPA Käitumisoskuste Mängu, mis lihtsustab õpetaja tööd ja muudab õpitegevused mängulisemaks.
Aive Jõessar on ka hinnatud
rahvatantsujuht. Sel suvel toimunud üldtantsupeol „Minu
arm“ ossales tema juhendatud
projektipõhine pererühm.
Kersti Varrakul täitus tänavu
40 aastat Jõgeva Muusikakooli õpetajana. Ta on ise ka sama
kooli vilistlane. Tänu tema tegevusele on flöödieriala olnud
muusikakoolis ikka üks populaarsemaid. Tal on oskus kaasata
õpilasi aktiivsesse pillimängu,
teda iseloomustavad süsteemne
ja järjepidev töö. Aastate jooksul on Kersti Varraku õpilased
saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eesti Muusikakoolide Liidu
poolt korraldatud konkurssidel.
Marge Suimets on kannatlik,

emotsionaalselt tasakaalukas,
nõudlik ja järjekindel, mis on
väga head omadused töötamisel
sobitusrühmas erivajadustega
lastega. Tal on paju ideid laste päeva rikastamisel põnevate
ja harivate tegevustega ning ta
innustab lapsi saavutama parimaid tulemusi nii „Kiusamisest
vaba lasteaia“ metoodikat kui ka
projektõpet kasutades.
Vallavalitsuse tänukirja ja
meene said ka aasta õpetaja
nominendid – Deili Matson Vaimastvere koolist, Ülle Lääne Jõgevamaa gümnaasiumist, Miina
Lehtla Siimusti lasteaed-algkoolist ja Krista Annuk Jõgeva lasteaiast Karikakar.
Vallavalitsuse tänukirja tubli
töö eest pälvisid veel Jõgevamaa
gümnaasiumi õpetaja Merle Ojamets, Kuremaa lasteaed-algkooli
õpetajad Riina Tralla ja Oksana
Vaht, Vaimastvere kooli õpetajad Katrin Möllits ja Vesta Saare
ning logopeed Viive Mihkelsoo,
Siimusti lasteaed-algkooli õpetaja Maris Kaarjärv ning Jõgeva
põhikooli õpetajad Tiiu Hirse ja
Maris Prii.
Tunnustati ka neid Jõgeva
valla pedagooge, kes olid edukad Jõgeva maakonna aasta õpetajate konkursil, mille tulemused
tehti teatavaks õppeaasta algul.
Jõgevamaa klassiõpetaja tiitli
pälvis Katrina Tammistu Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumist,
aasta klassijuhataja tiitli Vivian
Paaksi Jõgeva põhikoolist, aasta
põhikooli aineõpetaja tiitli Silja Võsaste Jõgeva põhikoolist,
aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli
Rita Sildnik Jõgevamaa gümnaasiumist ja aasta tugispetsialisti tiitli Margit Maanre Jõgeva
põhikoolist.
Kokkutulnutele musitseeris
tšellokvartett C-Jam. Kontserdi
lõppedes pakuti torti ja kohvi.
JVT

Aasta õpetajad Marge Suimets ja Kersti Varrak koos neid
õnnitlenud vallavanema Aare Olgoga. Kolmas aasta õpetaja,
Aive Jõessar, ei saanud kahjuks tunnustamisüritusele tulla.
FOTO: RIINA MÄGI
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Jõgeva valla sünnipäevakuu
Kohe saab ühinenud vald kaheaastaseks. Paariaastane lapsuke on ikka veel
täitsa tita. Aga hambad juba tulevad
ning iseloomu näitamiseks just paras
aeg. Peale nutmise on omandanud oskuse rõõmustada ja naeratada.
Nii on ka meie vallaga. Muutunud
on selle kahe aastaga palju. Kui esimesel aastal oli eelarve koostatud eelmiste valdade poolt, siis oli küsimusi alati
palju rohkem kui vastuseid. Samuti olid
nägemused ja eeldused ühinemisjärgseks ajaks erinevates valdades erinevad. Koostööks tuli sõna otseses mõttes
murda eelnevaid arusaamu. Kõige raskem on kujundada ümber arusaama
„Aga meil on kogu aeg nii olnud“.
Kui aastal 2018 minu telefon alatasa helises, küsimusi oli palju ja
helistatigi enamasti murede lahendamise ootuses, siis aasta 2019 sügiseks
on olukord stabiliseerunud, telefon
ei helise pidevalt. Inimesed teavad,
mida neilt oodatakse. Allasutuse juhtidega vesteldes ei alustata muredest,
vaid sellest, mis on hästi läinud, mis
on korda saadetud. Küsimuse peale
murekohtadest, ei ole neid varrukast
kohe laiali puistata, vaid vajab veidi isegi mõtlemist. Töö tegemisel on
saabunud stabiilsus ja positiivset suhtumist on märgata kõikjal. Üks näide
Palamuse lasteaiast. Direktor paneb
minu ette arvutist välja prinditud tabeli, kus näha igakuised elektrienergia
oma päikesepatareidega tootmise ja
kasutamise näidud. Kaasaegses ehitises loodetakse ise toota aasta vajalik
energia.
Mis siis valla teise sünnipäeva puhul rõõmu valmistab?
Tagasilöökidele vaatamata oleme
suutnud käivitada alustava Jõgeva Valla Spordikooli töö. Seoses senise direktori Toomas Klaarmani valimisega
teise ametisse, valis konkursikomisjon
uueks juhiks Kaido Alevi. Jõudu talle

uues ametis! Tänan raskel ajal appi
tulnud Pille Maasenit tänuväärse abi
eest spordikooli probleemide lahendamisel ja õppeaasta käivitamisel.
Heameelt valmistab mitme treeneri ja noorsootöötaja kvalifikatsioonieksami sooritamine. Hästi on
käivitunud ja kohtadel omaks võetud
aastaajakeskuste
väljakuulutamine
piirkondades. Aastaring hakkab täis
saama. Edu sulle, sügiskeskus Palamuse, ja loodan, et ka ilmataat toob
veel sügisel päikselisi päevi. Sellel suvel ja sügisel toimusid üritused Laiuse,
Torma ja Palamuse esmamainimise
tähistamiseks. Esmakordselt määrasime õpilasstipendiume gümnaasiumiastme ja kutsekooli õpilastele. Viis
head õppurit ja aktiivset õpilast saavad
oma äranägemise järgi kasutada õppeaastas 1000 eurot enda arendamiseks.
Rõõm oli näha eakate päeval Jõgeva
Kultuurikeskuses täismaja, et alustada
uut tegevusaastat ja kuulata suurepärast artisti Heidy Tammet.
Ootame kõiki valla teisele sünnipäevale pühendatud tantsuõhtule
Jõgeva kultuurikeskuses 25. oktoobril
ja Kaarepere–Palamuse rahvamatkale
27. oktoobril.
ARVO SAKJAS,
abivallavanem

Jõgeva Vallavolikogu 10. oktoobri 2019 otsusega nr 145 kinnitati Jõgeva
linna üldplaneeringut ja üldplaneeringu teemaplaneeringut muutva Jõgeva
linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad.
Algatatud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda
Risti Väljatoomise Püha Koguduse omandis oleva Jõgeva linna Suur tn 38
kinnistu (pindala 1608 m2, katastritunnus nr 24901:005:0520, kinnistu registriosa nr 1164135, praegune sihtotstarve 30% elamumaa (001; E) ja 70%
ärimaa (002; Ä)) ja selle lähiala detailplaneeringuga soovitakse muuta maa
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maaks (016; Üh) ja määrata kinnistu
ehitusõigus. Detailplaneeringu koostamine algatati uue kirik-kogukonnakeskuse ehitamise planeerimise eesmärgil. Algatatud detailplaneering on
Jõgeva linna üldplaneeringu ja Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ põhilahendust muutev.
Jõgeva linna üldplaneeringut ja üldplaneeringu teemaplaneeringut
muutva Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.
ee (alaleht „Ehitus ja planeerimine“, rubriigi „Üldplaneeringud“ alarubriik
„Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud“) ning Jõgeva Vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonnas Jõgeva linnas Suur tn 5.

Jõgeva Koolituskeskuse koolitus Jõgeval

Minu arenguvajadused, meeskonnas
töötamine ja mõjutamisviisid

on sulle, kui soovid ennast rohkem tundma õppida,
vajad oma ellu uusi eesmärke ja rohkem inspiratsiooni
13., 16., 20., 23., 27. ja 30. november kell 9.30–16.30
Kesk–Eesti Ärikeskus, Aia tn 1, Jõgeva
Koolitaja: Terje Paes
Koolitus on mõeldud elukestvas õppes seni väheosalenud
inimestele ja on osalejatele tasuta
info ja registreerimine www.jogevakoolitus.eu
või info@jogevakoolitus.eu hiljemalt 8. novembriks
Tel 5307 6002 ja 520 7409

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
7. oktoobri istungil
1. Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Tormas,
Sadalas ja Kudinal asuv vallavara.
2. Anti perearst Galina Šeremetale
otsustuskorras üürile ruumid Piiri
4 hoones.
3. Kehtestati liinivedu korraldavatele
vedajatele alates 1. jaanuarist 2020
Jõgeva bussijaama kasutamise teenuse hinnaks 1,40 eurot iga bussijaamast liinile väljuva bussi kohta.
4. Määrati Vilina külas Läti, Viruvere
külas Liisi, Torma alevikus Nurme
tn 9 kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarve.
5. Anti kasutusluba Patjala külas asuvale septikule ja imbtunnelile.
6. Anti ehitusluba puurkaevude rajamiseks Raaduvere ja Võidivere
külla, elamu püstitamiseks Jõgeva
linna, päikesepargi püstitamiseks
Kuristale ning mänguväljaku püstitamiseks Luuale.
7. Anti kasutusluba Kuristal asuvale liimpuidutsehhi esimese etapi

laiendusele, reoveepuhastile ja
veetorustikule Teilma külas, valitsejamajale Torma alevikus ja maneežile Visustis.
8. Määrati viiele Jõgeva valla õpilasele selleks õppeaastaks õpilasstipendiumid.
9. Täiendati piiride muutmise kohta
elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlust korraldava komisjoni koosseisu.
10. Kiideti heaks ja saadeti vallavolikogule määruse eelnõu kaugküttepiirkonna piiride muutmiseks
ning otsuse eelnõu nõusoleku andmiseks vallavara müügiks.
11. Kutsuti tagasi Jõgeva Veevärk OÜ
nõukogu liige Karin Peterson ja
nimetati uueks liikmeks Marek
Mardimäe.
12. Kiideti heaks majandusosakonna
koostatud kohalike teede pindamise, remondi, projekteerimise ja
ehitamise kava.
14. oktoobri istungil
1. Määrati teenuse pakkujatele huvi-

Jõgeva Vallavalitsus ootab 1. novembriks
ettepanekuid valla kõrgemate autasude
andmiseks Eesti Vabariigi aastapäeval
1. novembrini on võimalik esitada
ettepanekuid, keda tunnustada Eesti
Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate
autasudega – aukodaniku nimetuse,
vapimärgi või vapiplaadiga. Jõgeva
Vallavalitsusele kirjalikult esitatavas
ettepanekus peavad sisalduma esitatud isiku eluloolised andmed ja põhjendus, miks ta väärib aukodaniku
tiitlit, vapimärki või vapiplaati. Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja
nimi ja kontaktandmed. Vastav blankett on leitav Jõgeva valla kodulehelt.
Vallavalitsus edastab esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga volikogu kantseleisse ning need vaatab
läbi komisjon, mida juhib vallavolikogu esimees. Komisjoni poolt valitud
nominendid esitatakse otsustamiseks
volikogu täiskogule.
Jõgeva valla aukodaniku nimetus
on Jõgeva valla kõrgeim autasu, mis
antakse üldjuhul füüsilisele isikule,
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht
on Jõgeva vallas.
Aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Jõgeva vallale elu-

tööna osutatud väljapaistvate teenete
eest. Kandidaadi tegevus peab olema
pikema perioodi jooksul kaasa aidanud Jõgeva valla arengule ja positiivse
maine kujundamisele, parandanud
piirkonna majanduslikku olukorda,
parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale positiivset tuntust.
Jõgeva valla vapimärgiga tunnustatakse füüsilist isikut Jõgeva vallale
osutatud eriliste teenete eest ning
Jõgeva valla vapiplaat on mõeldud juriidilise isiku tunnustamiseks Jõgeva
vallale osutatud eriliste teenete eest.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse
ning vapimärgi või -plaadi annavad
volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul
üritusel.
Olge aktiivsed kandidaate esitama,
et tublid ja teenekad inimesed saaksid
vääriliselt tunnustatud! Lähemat infot
saab Jõgeva valla tunnustamise korrast. Nimetatud dokument on leitav
valla kodulehelt: www.jõgeva.ee

hariduse ja huvitegevuse toetus.
2. Kinnitati Jõgeva alevikus Ööbiku
tänaval ja Kivijärve külas asuva
kinnistu võõrandamise tulemused.
3. Otsustati kirjalikul enampakkumisel võõrandada Jõgeva linnas,
Kuremaal ja Vaimastveres asuv
vallavara.
4. Kiideti heaks ja saadeti Jõgeva
vallavolikogule otsustamiseks loa
andmine Lai 4 võõrandamiseks,
Kassinurme laskepaiga rajamisest
keeldumine Kassinurme mägedes
asuvasse ammendunud kruusakarjääri, Jõgeva valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine
ning Jõgeva valla eelarvestrateegia
2019–2023.
5. Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva vallas
Kuremaa alevikus Järvepargi kinnisasja 2,34 ha ja 0,47 ha põllumajandusliku maa rendile andmiseks
viieks aastaks.
6. Anti ehitusluba puurkaevu raja-

24. oktoober 2019

miseks Jõune külla ja magistraaltorustiku rajamiseks Viruvere
külla.
7. Anti kasutusluba Torma alevikus
asuvale laohoonele ja Jõgeva linna
kaugküttetorustikule.
8. Anti
projekteerimistingimused
Jõgeva linna Tähe, Uue, Puiestee
ja Pargi tänava soojustorustike rekonstrueerimiseks.
9. Kinnitati Jõgeva muusikakooli,
Jõgeva aleviku lasteaia, Jõgeva lasteaia Karikakar ja Rohutirts hoolekogu koosseis.
10. Kinnitati alates 21. oktoobrist Jõgeva Valla Spordikooli direktori
ametisse Kaido Alev.
11. Anti Riigi Kaitseinvesteeringute
Keskusele luba Jõgeva valla lipu
kasutamiseks.
12. Kuulutati Jõgeva linna haljastustööde hooldushankes edukaks BRP
Haldus OÜ pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
JVT

Jõgeva valla õpilasstipendiumi
pälvis viis noort
2019/2020. õppeaastal saavad 1000eurose stipendiumi Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased Triinu Tõnts, Teele
Olgo, Märt Välba ja Cerle Siim ning
Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane
Rando Vöörmann.
Stipendium makstakse välja kümnes võrdses osas septembrist juunini,
ent väikese erandiga: septembri stipendiumi saab kätte koos oktoobri
omaga. Kui õpilane katkestab õpingud, siis stipendiumi maksmine lõpetatakse. Iga stipendiumisaaja võib kulutada saadud raha oma soovi kohaselt
ning aruannet hiljem esitada pole vaja.
Jõgeva vallavalitsus annab ühel
õppeaastal välja kuni viis stipendiumi.
Tänavu esitati stipendiumi saamiseks
seitse taotlust, millest komisjon valis
välja viis. Jõgeva vald soovib õpilasstipendiumiga tunnustada vallas elavaid
noori ja ergutada neid saavutama häid
tulemusi nii õppimises kui ka muudel
aladel. Stipendiumi määramisel on
olulised õpitulemused, ent rõhk on ka
õpilase mitmekülgsusel ja aktiivsusel.
Stipendiumi on võimalik taotleda

KUTSE

noorele, kes omandab gümnaasiumiharidust või põhikooli järgselt kutsekeskharidust mõnes Eesti või välisriigi
õppeasutuses, kes on jõudnud seal
edukalt läbida vähemalt ühe õppeaasta ning kelle puhul on täidetud vähemalt kaks viiest järgnevast tingimusest: õpilane on pälvinud tunnustuse
rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistööde konkursil või kutsemeistrivõistlusel või auhinnakoha üleriigilisel
olümpiaadil; õpilane on saavutanud
silmapaistvaid tulemusi õppetöös, huvihariduses või huvitegevuses; õpilane
on teinud piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö; õpilane õpib välisriigis enam kui kuus kuud; õpilane osaleb aktiivselt noorsootöös (kooli või
valla noorteürituste korraldamises,
õpilasomavalitsuse või noortevolikogu
tegevuses jms).
Stipendiumite maksmisega jätkatakse ka järgmisel õppeaastal ning
taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2020.
JVT

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda kutsub Teid osalema teabepäeval „Uued teadmised ja oskused meie tarkuse laekasse.“
Teabepäevaga tähistatakse rahvusvahelist
puuetega inimeste päeva.
Teabepäev toimub 7. novembril 2019 kell 11.00–15.00, Jõgeva kultuurikeskuse saalis (Aia 6, Jõgeva).
Päevakava:
• Avasõnad ja tervitused
• Kutsehaigused ja kahjuhüvitis – Kutsehaigete Liidu tegevjuht Tiina Kink
• Tehnikad kehaliste pingete ning unetuse leevendamiseks – rahvusvaheline
koolitaja Toomas Õunap
• Kohvilaud
Osalemine on tasuta.
Rohkem infot telefonil 5347 2933.
Üritust toetab kohaliku omaalgatuse programm.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õppimine vanust ei küsi!

24. oktoober 2019

Torma pensionärid Kihnus. FOTO ERAKOGU

Torma pensionäride suvised
seiklused
Torma pensionäride jaoks oli
möödunud suvi kirev ja huvitav.
Alguse said seiklused 10. juulil,
mil tegime väljasõidu Kihnu.
Algul ei uskunud keegi, et ühe
päevaga on võimalik nii kaugele
jõuda, palju näha ja õhtul oma
kodus magama heita. Aga see
õnnestus.
Kihnus oli meiega sealse pärimuskultuuri hoidja ja Kihnu
Kultuuriruumi juht Mare Mätas.
Mare on imetlusväärne naine,
kes on oma hinge andnud Kihnu
kultuuri edendamisele ja selle
tutvustamisele mujalt tulnud
inimestele. Jõudsime käia Kihnu
muuseumis, kirikus, tuletornis,
Metsamaa talus, kus sellel hetkel toimetasid kunstihuvilised
lapsed, ning tutvuda Eesti kõige
omapärasema saare elu-oluga.
Ostsime Kihnus küpsetatud kuuma leiba ja saia ning suitsukala.
Toetasime ka Kihnu käsitöömeistreid, ostes nende valmistatud esemeid.
Päeva tipphetkeks kujunes
soe ja südamlik kohtumine Kihnu Virvega temanimelises kohvikus Kihnu sadamas. Kuulasime
Virve mälestusi ning laulsime
koos tema ja lastelastega. Kohvikust sai osta lastelaste küpsetatud ülimaitsvaid lihapirukaid.
Meiepoolne kingitus pr Virvele
olid Peipsist püütud ja soolatud
rääbised.
Teine pikk reis toimus 8. augustil ja viis meid Lõuna-Eestisse. Mais avati Võrumaal Vastse-Roosa külas suurfilmi „Tõde
ja õigus“ võtete jaoks loodud
filmi-Vargamäe. See jättis meile
vapustava mulje. Giid oli noor
ja entusiastlik, tema jutt oli huvitav ja põhjalik eriti neile, kes
olid filmi näinud või raamatut

lugenud. Filmi olid siiski näinud
vaid üksikud.
Käisime ka Mõniste talumuuseumis, kus sõime lõunaeestilikku maatoitu. Jõudsime ka Metsavenna tallu, kuid kahjuks ei olnud peremeest sel päeval kodus.
Küll aga nägime videot, milles
Meelis Mõttus rääkis metsavendadest üldiselt ning ka oma
metsavennast isa loo. Kuuldu oli
muljetavaldav. Jõudsime ka Lätti, Euroopa väikseimasse linna
Apesse, sest see jäi Metsavenna
talust vaid kiviviske kaugusele.
Vahelduseks meie toidule saime
osta Läti toitu: leiba-saia, piimaja lihatooteid. Eks külatoit ole
ikka parem – nii arvatakse.
Õhtu eel käisime korraks
Rõuges, imetlesime sealset
kaunist loodust. Soovijad said
võimaluse jalutada Vastseliina
piiskopilinnuses. Seal on palju muutunud: mahajäetud ja
unustusse vajunud muistisest on
saanud tõeline vaatamisväärsus.
Viimaste aastatega on linnust
korrastatud, rajatud uusi teid ja
radu, lisatud valgustust. Avatud
on külastuskeskus, palverännu
maja, linnuse kabel, käsitöömaja, väike ja armas teeliste kabel.
Torma eakatel oli teisigi toredaid ettevõtmisi. Saime näiteks
kokku Voore pensionäridega
ning käisime koos Laiuse ja Kuremaa seenioridega Kuremaa
tuuleveskis ja lossis. Täname
bussijuht Reinu, kes oli meiega
kannatlik ja heasüdamlik, ning
Aivar Kokka, kes toetas meie
Kihnu-reisi. Täname ka Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse
esimeest Heino Ilvest, kes toetas
Lõuna-Eesti reisi.
TORMA REISISELLID

AVASTA KUREMAA LOSS
JÕGEVAMAAL
Kuremaa klassitsistlik mõisahoone ehitati 1837–1843 von Oettingenide perekonna poolt. Mõisahoone projekteeris Tartu arhitekt
E. J. T. Strauss.
Lossis asub muuseumituba, mis tutvustab piirkonna ajalugu ja
profijalgratturi Erki Pütsepa tuba.
Lossiruume kasutatakse konverentside, seminaride, kontsertide, etenduste, isiklike tähtpäevade korraldamiseks.
Kui sul on huvi korraldada Kuremaa lossis sündmust, pulma,
sünnipäeva vms, siis küsi julgesti infot.
Kirjuta kiri ja küsi personaalset pakkumist.

Täiskasvanud õppija nädal on küll
möödas, kuid Luua metsanduskoolis kestavad täiskasvanute koolitused
aasta ringi. Kõike seda juhib kooli
täiendkoolituskeskuse juhataja Kairit
Reiman, kes tunneb saavutatu üle õigusega uhkust.
„Luua metsanduskooli koolituskeskus on Jõgeva maakonnas kõige
rohkem täiend- ja täiskasvanukoolitusi pakkuv asutus. Kui rääkida
kutsekoolide lõikes – Eestis on üle
kolmekümne kutsekooli, siis me oleme seal esimese kümne hulgas. Väikse
kooli kohta on see väga hea tulemus.
Tagasiside meie koolitustele on 99
protsendi ulatuses väga hea! Üks asi
on meie õpetajate kompetents, meie
inimesed teavad, millest nad räägivad,
Kõik on ju ikkagi praktikud! Ja väga
kiidetakse ka meie koolituskeskuse
klienditeenindust – me jagame infot ,
hoiame kätt, teeme kohvipausi, viime
inimesed kohale, kui vaja on, meil on
ööbimisvõimalused. Ja meie koolitatavatest tekib tihti ka selline teatav sõpruskond, kes hoiab kokku ka pärast
koolitust,“ räägib Kairit.
Täiendkoolitused Luua metsanduskoolis on enamasti aiandus- ja
metsandusalased. Ikkagi Metsanduskool, kus õpivad ka maastikuehitajad.
Aia-teemalised koolitused on väga populaarsed, räägib Kairit. „Suve lõpul
oli meil näiteks tervendava aia rajamise koolitus. Äärmiselt populaarne,
soovijaid oli rohkem kui kursusel
kohti. Kursuse lõputööks oli ühe aia
rajamine, kohaks valisime Tabivere
Sotsiaalkeskuse aia. Augusti lõpus oli
aed valmis!“
Palju koolitusi on ka metsandusteemalised. „Näiteks ohtlike puude
raie, masinameeste ettevalmistus kutseeksamiteks, raietöölise koolitus –
need on sellised kursused, mis toimuvad regulaarselt, kuid huvilisi on alati.
Siiski, viimasel ajal on raiemeestest
populaarsemaks muutunud metsataimede kasvatuse kursus. Aga miks mitte, kui tingimused ja maad on olemas.
Metsataimi on ju vaja,“ sõnab Reiman.

Lisaks tasuta kursustele korraldab
Luua Metsanduskool aeg-ajalt ka tasulisi kursusi, millest saavad osa võtta
kõik soovijad. „Nendest on tulemas
väikeaia rajamine, niidumuru rajamine, vihmavee kasutamine kastmissüsteemis – sellised huvitavad kursused.
Ja erametsaomanikele planeerime
kursusi metsauuendamisest, metsa
maaparandamisest, ohutusest raietöödel koduaias ja metsakasvatuse põhitõed värskele metsaomanikule.
Oleme mõelnud ka sellistele loodusturismi-alastele koolitustele nagu
Palupõhjal kalameheks ja nädalavahetuse pakett ettevõtetele, kes tahavad
oma töötajaid turgutada – näiteks
tervis metsast, taimed, mis ravivad,
Luualt luua ja vihaga – sellised koolitused on ka plaanis. Seal me õpetame
reaalselt tegema luuda ja vihta.
Ja alustame ka müügi- ja teeninduskoolitusi aia- ja metsatehnika
müüjatele. Kuna minu enda taust ja
kompetents on teenindustreener ja
koolitaja, siis miks mitte seda ära kasutada,“ tutvustab Kairit Reiman tulevikuplaane.
Koolituskeskuse juhataja leiab, et
Luua metsanduskooli täiendkoolitustega peaks saama terve ringi peale
kõigile neile tegevustele, mida tehakse
aias ja metsas.
Luua metsanduskooli täiendkoolitustega saab tutvuda lähemalt koolituskalendris: http://luua.ee/koolituskeskus/koolituskalender/

Kairit Reiman.
FOTO ERAKOGU

Tunnustused ettevõtjatele läksid
Sadalasse ja Viruverre
10. oktoobril Pajusi mõisahoones toimunud Jõgevamaa ettevõtete tunnustamisõhtul kuulutati Jõgeva valla aasta
ettevõtteks 2019 osaühing Sadala Agro
ja Jõgevamaa aasta investoriks 2019
Viruveresse spooni- ja vineeritehast
rajav Estonian Plywood AS.
Sadala Agro on keskendunud õlikultuuride, teravilja ja loomasöödaks
kasutatavate heintaimede kasvatamisele. Ettevõte on olulise väärtusega
ning tuntud tööandja Jõgeva vallas,
kes pakub ka häid praktikavõimalusi.
Lisaks Sadala Agrole olid Jõgeva
valla aasta ettevõtte nominentideks
Estonian Plywood AS ja Welding Men
OÜ. Esimesele neist jätkus ka teistsugust tunnustust: Estonian Plywood
kuulutati Jõgevamaa aasta investoriks
2019. LEMEKS-i tütarettevõte rajab
Jõgeva vallas Jõgeva–Põltsamaa maantee ääres paiknevasse Viruvere külla
vineeri- ja spoonitehast. Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhata-

jalt Maimu Kelderilt ja Jõgeva abivallavanemalt Mati Kepilt autasu vastu
võtnud Estonian Plywoodi kvaliteedijuht Ave Saksen märkis, et praeguse
seisuga on ettevõttes 145 töötajat, kuid
käesoleva aasta lõpuks suureneb nende arv 150-ni. ”Huvi meile tööle tulla
on olnud Jõgevamaal piisavalt suur,“
ütles Saksen. „Nõu ja jõuga on meile
abiks omavalitsus. Tunneme avatud
hoiakuga kogukonda ja soovime selle
vääriliselt tegutseda,“ lisas ta.
„Jõgevamaal elanike arv väheneb. Sellised firmad nagu Estonian
Plywood loovad siia aga uusi töökohti,“ ütles abivallavanem Mati Kepp.
Pajusis toimunud tunnustamissündmusel anti välja ka eriauhind
„Aasta tegu 2019“. Selle omanikuks sai
Palamuse kihelkonnakoolimuuseum,
mis tegi hiljuti läbi põhjaliku uuenduskuuri ning toimib nüüd veelgi atraktiivsema turismiobjektina.
JAAN LUKAS

SÜNNIPÄEVAPIDU LASTELE Kuremaa lossis koos peojuhiga.
Kuremaa loss on suurepärane koht lapse sünnipäevapeo pidamiseks.
Sünnipäevalaud vastavalt tellija soovile.
Kuremaa lossis avatud käsitöö kaubamaja T–R kell 11.00–14.00
Kuremaa loss tänab kõiki toetajaid, abilisi.
Erilised tänusõnad kuuluvad Kuremaa inimestele ja asutustele.
Kuremaa lossi info Tiina Tegelmann, 502 7541,
tiina@kuremaaloss.ee
OLETE OODATUD

Estonian Plywood AS esindajad Ave Saksen ja Allan Pedoksaar
ning abivallavanem Mati Kepp. FOTO KRISTI SEPRI
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu
istungist
Jõgeva vallavolikogu 27. istung toimus
10. oktoobril Piiri tn 4 saalis. Istungil
osales 26 volikogu liiget. Puudus Tiit
Lääne.
Päevakorras oli:
1. Peremehetu ehitise arvele võtmine
Vaimastvere külas.
2. Loa andmine vallavara võõrandamiseks.
3. Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine.
4. Jõgeva linna üldplaneeringut ja
üldplaneeringu teemaplaneeringut
muutva Jõgeva linnas Suur tn 38
kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine.
5. Jõgeva valla arengukava muutmine
6. Jõgeva Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine.

7. Ülevaade Jõgeva valla 2019. aasta
eelarve täitmisest ja reservfondi
kasutamisest.
8. Eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
9. Volikogu esimehe puhkuse aja
muutmine.
10. Mitmesugust, informatsioonid.
Jõgeva Vallavolikogu istungeid
saab jälgida reaalajas ja vaadata järele
VOLIS keskkonnas aadressilt https://
jogeva.volis.ee/.
Kõigi õigusaktidega on võimalik
tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.
jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Vallavolikogu võttis vastu määruse,
mis reguleerib tasuta lumetõrjet
valla erateedel
Jõgeva vallavolikogu 10. oktoobri istungil võeti vastu määrus, mis reguleerib tasuta lumetõrjet Jõgeva valla
erateedel. Tasuta lumetõrjet tehti valla
erateedel ka eelmisel talvel, nüüd vastu võetud seadusakt määratleb täpsemalt, mis tingimustel on elanikel võimalik sellist teenust saada.
Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad majapidamisteni, mida
kasutatakse rahvastikuregistri andmetel aastaringselt alalise elukohana.
Tasuta lumetõrjet ei tehta õuealal. Samuti ei tehta tasuta lumetõrjet juhul,
kui see pole tehniliselt võimalik, kui
see seab ohtu taotleja, teeomaniku või
kolmanda isiku vara või kui kinnistu
on loetud korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei
elata või seda ei kasutata.
Määrus sätestab ka nõuded, millele puhastatav tee peab vastama. Tasuta lumetõrjest võib keelduda, kui tee
servad ja tee ääres asuvad kraavid on
tähistamata viisil, mis tagab asukoha
määratavuse pimeda ajal ja lumekihi
paksusest hoolimata; kui tee servad
on takistusest (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett
jms) puhastamata või takistused on
märgistamata viisil, mis tagab nende
nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi
paksusest hoolimata; kui tee kohal on
puude oksad madalamal kui 4 meetri
kõrgusel ja teeservades lähemal kui
1,5 meetri kaugusel mõlemal pool
Jõgevamaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.
Kandidaadiks võib esitada maakonnas
tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.
Kultuuripärl 2019
Preemiaga tunnustatakse kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate
inimeste tööd ja innustatakse erialast
pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Jõgevamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2019. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu
edendamisel silma paistnud.
Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse 2019.
aastal Jõgevamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või
saavutusi ergutamaks kultuuri- või
spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii
füüsilise isiku kui isikute grupi.
Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema
pikaajalise loomingulise või spordialase
tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest. Elutööpreemia saajaks võib
esitada vaid füüsilisi isikuid.

teed. Tasuta lumetõrjest võib keelduda
ka juhul, kui tee kõrval pole ruumi,
kuhu lund lükata, või kui tee laius (alla
3 meetri) ja kurvikõverad ei võimalda
lumetõrjetehnika liikumist ning ohutut lumetõrjet.
Tasuta lumetõrjet alustatakse, kui
lumekihi paksus teel ületab 10 cm piiri. Erateede lumest puhastamist alustatakse koos piirkonna avalikult kasutavate teede puhastamisega või pärast
selle töö lõpetamist. Tasuta lumetõrje
ei sisalda libeduse tõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi
eemaldamist ega ka lume laadimist ja
äravedu.
Tasuta lumetõrjeteenuse saamiseks tuleb esitada Jõgeva vallavalitsusele taotlus, mis sisaldab taotleja
nime, isikukoodi, kinnistu nime, küla
ja katastriüksuse numbrit. Taotleja
peab kasutama taotluses märgitud
kinnistut alalise elukohana ja taotleja
elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud taotluses
märgitud kinnistule. Kui taotleja ei ole
eratee omanik, tuleb taotlusele lisada
teeomaniku nõusolek. Isikud, kes said
eelmisel talvel tasuta lumetõrjeteenust, ei pea uut taotlust esitama.
Tasuta lumetõrjeteenuse taotluste
rahuldamise otsustab vallavalitsuse
majandusosakonna teede peaspetsialist.
JVT

Tunnustuspreemia
Preemiaga tunnustatakse Jõgevamaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele,
mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid
edaspidises erialases tegevuses.
Jõgevamaa ekspertgrupp ootab vabas vormis ettepanekuid või taotlusi,
kus on:
• lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2019. aastal
• kandidaadi tutvustus ja andmed
(nimi, isikukood, aadress, telefon,
e-post)
kuni 20. novembrini e-posti aadressil jogevamaa@kulka.ee.
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.
Lisateave: Ülle Anton tel 5341 9218
või jogevamaa@kulka.ee.
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Palamuse on väärika ajalooga paik: esimest korda on
seda ajalooallikates mainitud 1234. aastal ehk 785
aastat tagasi. Palamuse Püha Bartholomeuse kirik, mille algse hoone ehitasid tõenäoliselt Kärkna
kloostri mungad, oli Tartu piiskopkonna vanemaid
keskusi. Tänapäeval on Palamuse üks turistide
meelispaiku: kirik, pastoraadihoone, kirikumõisa
ait, muuseum, veski, apteek ja kirikupark
koos laululavaga moodustavad seal harvaesinevalt ühtse kultuurikompleksi.
Palamusel on ka kirjanduslik aura:
selle on tuntuks kirjutanud Järvepera külas sündinud kirjanik Oskar
Luts. Tema loomingust tõukuvalt
on Palamusel 1987. aastast välja antud
Oskar Lutsu huumoripreemiat ning 1998.
aastast korraldatud Suurt Paunvere Väljanäitust
ja laata, mis toob igal sügisel kokku paarkümmend
tuhat inimest kogu Eestist ja kaugemaltki. Kudina suurimaks vaatamisväärsuseks on 19. sajandi lõpus valminud mõisahoone, milles kunagi on tegutsenud kool ja
lasteaed, ent mis praegu on erakätes.
Alusharidust annab piirkonna lastele Nukitsamehe nime kandev lasteaed, mis aasta tagasi uude
suurepärasesse hoonesse kolis, põhikooli- ja
gümnaasiumiharidust Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasium. Palamusel tegutsevad raamatukogu, noortekeskus, perearstikeskus ja Jõgeva
majandusühistu kauplus. Piirkonna põllumajandustraditsioone viivad edasi OÜ Paunvere Agro, Atria
Eestile kuuluv sigala ja rida tublisid talunikke. Ent on ka
teistlaadi ettevõtteid, nagu Auto ja Metall/Starmast, kust
tulevad kvaliteetsed kastid veoautodele, Kudina Tankla,
mis pakub ka reisibussiteenust, haljastusteenust pakkuv POP & Haljastus, kulinaaria- ja pagaritooteid valmistav OÜ Tootsteele, Mokko
maahotell, Udu turismitalu jne.

Palamuse ja Kudina kandis elab
1. juuli 2019. aasta seisuga 1084
inimest. Palamuse alevikus 460,
Vanaväljal 13, Tooveres 44,
Imukveres 64, Roniveres 11,
Varbeveres 61, Järveperas
21, Änkkülas
59, Raadiveres 57,
Eerikveres
66, Süvalepas 25,
Kudinal 128,
Rahiveres 33 ja
Vaidaveres 42 elanikku.

Palamuse vabatahtlikud pritsumehed Palamuse kandis on
tagavad kogukonna turvalisuse
kultuurihuviline rahvas
Palamuse vabatahtlikud pritsumehed
on tegutsenud 2012. aasta maist, mil
päästeamet sealse kutselise komando
sulges. Palamuse mehed asutasid seepeale MTÜ Palamuse Pritsumehed ja
käivitasid vabatahtliku komando.
„Meeste oma tahe ning kohaliku omavalitsuse ja riigi toetus on andnud
võimaluse Palamuse vabatahtlikel pritsumeestel tegutseda,“ sõnas Palamuse
vabatahtlike komando pealik Margus
Kaasik (pildil). Erinevalt kutselistest on
saanud vabatahtlikud teenida lisaraha
ka teenustöödega teetruupide puhastamisel või tee-ehitusel pinnase kastmisel. Samas rõhutas Kaasik, et see pole
siiski komando põhitegevus, kuid aitab
võimalusel lisaraha teenida. Haldusreformi järgne piiride muutus päästjate
tegevust ei mõjutanud, sest päästjad
oma töös valla piire ei tunne. Lepinguga on vabatahtlike katta komandot
ümbritsev ala 25 km raadiuses. Senine
kogemus on näidanud, et väljakutseid
on rohkem Jõgeva linna ja endise valla
piirkonnas.
Praegu on vabatahtlike komando
nimekirjas 33 inimest, nende seas ka
kolm naist. Kaasiku sõnul on liikmed
tegusad ning erinevatelt eluvaldkondadelt. Nende ridadesse kuulub nii talunikke, pensionäre kui ka elukutselisi
päästjaid. Palamuse vabatahtlikus päästekomandos on ööpäevaringselt valves
üks vabatahtlik päästja ja ülejäänud komandoliikmed on valmis kodudes teate
saamisel väljakutsele reageerima. Kaasik nentis, et sajaprotsendiliselt võrdselt
kutseliste päästjatega nad reageerida ei
saa. Ent kohapeal on Palamuse päästjad
Tabivere ja Jõgeva omadest operatiivsemad ja jõuavad sündmuskohale paarkümmend minutit varem. Kaasik selgitas, et tulekahju levib algstaadiumis
aeglaselt ning siis jõuab suurema kahju
ära hoida. „Lähiümbruse väljakutsetest
on Palamuse pritsumehed kolmandikul juhtudest esimesena kohal,“ märkis Margus Kaasik. Aasta peale tuleb
kokku sadakond väljakutset. Palamuse
vabatahtlikel on paakauto ja põhiauto.
Asjalik varustus on saadud Rootsi sõpradelt ajal, kui veel kutseline komando
tegutses. Kaasiku sõnul vabatahtlikel
suitsusukeldumise varustust pole, seega
põlevasse majja nad minna ei saa ning
veepäästevõimekus on ka kaldalt. „Meil
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on aga elektriline suitsupump, mida
pole paljudel suurematelgi komandodel,“ märkis pealik. Palamuse vabatahtlike suitsupumbast oli abi näiteks Eesti
Raudtee Tartu jaama juhtimiskeskuse
keldris toimunud tulekahjul.
Margus Kaasik näeb olulist ja keskset rolli ennetustegevusel, sellele on
oma tähelepanu suunanud ka Palamuse vabatahtlikud. „Ennetustegevus
parandab inimeste elukvaliteeti, sest
ära hoitud õnnetus on parim õnnetus,“
rääkis vabatahtlike komando pealik.
Tema kinnitusel on juba varakult koolis ja lasteaias oluline laste ning noortega tegelemine. „Laste kaudu jõuab
info ka kodudesse ning täiskasvanuna
on need noored teadlikumad,“ lausus
Kaasik. Tule- ja veeohutusest saavad
lapsed teadmisi ka erinevates laagrites.
Palamuse vabatahtlikud osalevad populaarsete „Kaitse end ja aita teist“ laagrite
läbiviimisel.
Talgute korras on puhastatud ja
hooldatud Palamusel jõeäärt ning paigaldatud veeohutusstendid koos päästerõngastega. Üheltpoolt saab ümbrus
kaunimaks ning inimestel on turvalisem ujumas käia, teisalt tagavad pritsumehed endale vajaliku veevõtukoha.
Kaasik nentis, et meeskonna keskmine vanus tõuseb ja oleks vaja noorte
järelkasvu. „Me pole jõulist värbamist
läbi viinud. Mõni noorem mees on meie
ridadesse tulnud. Huvilised on alati oodatud, nii püsib vabatahtlik pääste elujõulisena.“

Palamuse kandi kultuurielu on pikkade
traditsioonidega. Praegu ajab seal kultuuriasju Jõgeva vallavalitsuse hallatav
asutus Palamuse Kultuur. Et Palamuse
kandis on kultuurihuviline rahvas, tuleb
hoolitseda selle eest, et nende „kultuurilaud“ ikka hästi kaetud oleks.
„Tore oleks, kui inimesed ise ütleksid, milliseid kultuurisündmusi nad
ootavad,“ ütles Palamuse Kultuuri juhataja Ehtel Valk (pildil). „Tõsi, Palamuse
rahvamaja tagasihoidlikud ruumilised
ja tehnilised tingimused ei võimalda
kõiki esinejaid, keda sooviks, kutsuda.
Aga kui kutselised teatrid tulla ei saa,
siis harrastusteatrid ikka. Kontsertide
puhul on valikuvõimalused veel suuremad. Novembris on meile tulemas
näiteks Kaunimate Aastate Vennaskond, detsembris, teisel advendil, aga
Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala.“
Kord kuus näeb Palamuse rahvas ka
kino, seanss on tavaliselt neljapäeval.
Kultuurijuht usub, et kui on valitud üks
kindel nädalapäev, siis inimene oskab
juba kinoõhtut oodata. Päriskino tingimustega ei anna Palamuse rahvamaja
omi muidugi võrrelda, aga vähemasti
kodumaised filmid saavad vaadatud.
Filme käib näitamas Kinovõrk ja nende
prioriteediks ongi eesti filmiloomingu
tutvustamine. Ehteli sõnul oli saal kõige
tihedamalt rahvast täis „Eia jõulud Tondikakul“ näitamise ajal.
Palamuse kandi inimene pole aga
ainult kultuuri tarbija, vaid sageli ka
selle looja. Palamuse rahvamajas tegutseb kaheksa kultuurikollektiivi ja eakate
klubi Paunvere, kaks lasteansamblit käivad koos Palamuse vanas lasteaiamajas.
Osa kultuurikollektiive, nagu mullu 45.
sünnipäeva tähistanud segarühm Paunvere Tootsid-Teeled, on juba soliidses
eas, on aga ka uuemaid, nagu memmede tantsurühma lauluhuvilistest moodustunud Palamuse Laulunaised, mis
käib koos kolmandat hooaega. Nooruslikumat ilmet annab Palamuse Kultuuri tegemistele hea koostöö Palamuse laulustuudioga: koos korraldatakse
igasügisest laululaste kontserti, tänavu
augustis sai ühiste jõududega teoks ka
Palamuse Öölaul. Päris pika traditsiooniga on Palamuse noortebändide festival. Aga Ehtel Valgu arvates oleks ikka
veel vaja nuputada, kuidas noori kohalike kultuuritegemistega enam liita.

Palamusel kultuuritööd tehes tuleb
aga mõelda suuremalt, kui kohalikes
mastaapides, sest Suur Paunvere väljanäitus, Oskar Lutsu huumoripreemia
väljaandmine ja motomatkajate kokkutuleku Jõgevatreff motoparaad on
üleriigilise või koguni rahvusvahelise
kaaluga sündmused. Kõige töömahukam on väljanäituse kultuuriprogrammi kokkupanek. Ehkki tänavuse väljanäituse plats pole, piltlikult öeldes, veel
jahtudagi jõudnud, mõeldakse Palamuse Kultuuris juba vaikselt tuleva-aastase väljanäituse peale. Paljud tulevadki
laadale eelkõige sisuka kultuurikava
pärast: esinejaid on tippartistidest taidlejateni ning kohalikest piiritagusteni.
Ehtel Valgu sõnul toimub kultuurisündmusi Eestis palju ning mõned
neist langevad tahes-tahtmata ajaliselt
kokku. „Siis pead endalt küsima, mis
see eriline on, mille pärast inimesed
just sinu sündmusele peaksid tulema,“
ütles Ehtel.
Palamuse kannab praegu Jõgeva
valla sügiskeskuse tiitlit. Samas on käimas Palamuse esmamainimise juubeli
aasta: ajalooallikates said siinne kirik ja
ka paik ise esimest korda ära märgitud
785 aastat tagasi. Esmamainimise juubeliga seotud sündmusi on toimunud
terve aasta jooksul, ent novembris tõmmatakse neile joon alla rahvamajas ette
kantava kontsertlavastusega, mis jutustab Palamuse tekkeloost ja milles teevad
kaasa rahvamaja kultuurikollektiivid.
Kontsertlavastus valmib Palamuse Kultuuri kunstilise juhi Karmo Toome käe
all ja kõik on 22. novembril kell 20 algavale etendusele oodatud.
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Maal tegutsev ettevõtja peab olema mitmekülgne

Uuenenud muuseum on meelitanud Palamusele rohkesti külastajaid
Palamuse on oma tuntuse eest suuresti
võlgu kirjanik Oskar Lutsule, kes selle
paiga Paunvere nime all oma teoseisse
jäädvustas. Need, kes Oskar Lutsust,
tema koolipõlvest, teostest ja tegelaste
prototüüpidest, aga ka Eesti kihelkonnakoolide tegevusest rohkem teada tahavad, on oodatud Palamuse O. Lutsu
kihelkonnakoolimuuseumi. Mäluasutust tasub praegu külastada neilgi, kes
seal varem juba käinud, sest muuseum
tegi hiljuti läbi põhjaliku uuenduskuuri.
Palamuse
kihelkonnakoolimuuseum avati külastajatele täpselt Oskar
Lutsu sajandal sünniaastapäeval, st 7.
jaanuaril 1987. Veebruaris 2017 pani
muuseum ajutiselt uksed kinni, et anda
ehitajatele võimalus rekonstrueerida
muuseumi koduks olev vana kihelkonnakoolihoone ning ehitada selle kõrvale
uus peamaja. Möödunud aasta 8. detsembrist on külastajad taas muuseumi
oodatud. Lutsu ja tema loomingut ning
koolilugu tutvustava ekspositsiooni
leiab nüüd uuest majast, vana kihelkonnakoolimaja eksponeeritakse sellisena,
nagu see Lutsu kooliajal olla võis. Uues
majas on ka muuseumirahva tööruu-

mid, õppeklass, õpetaja Lauri töötuba,
kus käelisi tegevusi pakkuda, samuti
kohvik ja meenemüügilett.
„Tänu uuendustele saame võtta
vastu rohkem külastajaid, hoida neid
enda juures pikemalt ja pakkuda neile
rohkem teenuseid,“ ütles muuseumi
direktor Arne Tegelmann (pildil). Tema
sõnul on muuseumi arendusprojekt end
kindlasti õigustanud. Selleks aastaks
seati eesmärgiks võtta vastu 25 000 külastajat. Ligemale 21 000 külastust on
praegu juba täis ja soovitud tulemus
peaks olema saavutatav, sest detsembris
tulevad paljud kindlasti muuseumi jõuluprogrammist osa saama.
Praegu on muuseumis tööl 13 inimest. Kõik neist pole, tõsi küll, ametis
täiskoormusega.
Külastajate hulgas on enam-vähem
võrdselt kooliõpilasi ja täiskasvanuid.
Kooligruppe käib rohkem septembris-oktoobris ning mais-juunis. Sellist
inimest, keda Palamuse muuseumi
ekspositsioon üldse ei kõnetaks, aga
direktori sõnul naljalt ei leidugi, sest
kõik on millalgi koolis käinud ning Lutsu „Kevadet“ lugenud või selle põhjal

tehtud filmi vaadanud. Muuseumi on
tee leidnud ka paljud välisturistid. Neid
on käinud tänavu 32 riigist kokku 648.
Enam kui pooled neist on soomlased,
ent esindatud on ka sellised kauged
maad, nagu Austraalia, USA, Kanada,
Brasiilia, Tšiili, Korea jne.
Uuenenud muuseum on võimaldanud ka uusi programme käivitada.
Paljud neist on suunatud õpilastele, ent
on ka täiskasvanutele mõelduid. Selle
kuu mitmel õhtul on näiteks võimalik
osa saada muuseumi ja Jõgeva Linna
Teatri ühisest eriprogrammist täiskasvanuile „Köster ja teised“. Uudistatakse
muuseumi mõlema maja ekspositsiooni, vaadatakse Janek Varblase esituses
katkendeid Andrus Kivirähki mononäidendist „Köster“ ning pakutakse suupisteid ja „Punsli õli“.
Eesti Vabariigi hiljutisele sajandijuubelile mõeldes on muuseumil plaanis lähiajal käima lükata filmiõhtute
sari. Linastamisele tuleb 13 filmi, mille
sündmustik on inspireeritud mingist
konkreetsest kümnendist Eesti elus.
Filmiõhtud juhatab sisse filmiloolane
Jaak Lõhmus. Kui võimalik, kutsutakse

kohale ka näidatava filmiga seotud inimesi. Filmiõhtud toimuvad muuseumi
30-kohalises kinosaalis.
8. detsembril tähistatakse aasta
möödumist muuseumi taasavamisest.
Sel puhul on muuseumil ja sealsel Tõnissoni söögitoa nime kandval kohvikul
plaanis külastajaile üllatusi pakkuda.
Milliseid täpselt, on vara öelda.
„Olen väga tänulik Jõgevamaa omavalitsusjuhtidele, kes siis, kui otsustamise aeg oli, leidsid, et just Palamuse
muuseumi arendusprojekt peaks seisma piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi alusel rahastatavate Jõgevamaa projektide pingereas esikohal,“ ütles Arne
Tegelmann. Otsustada oleks võidud
ka teisiti, viidates sellele, et Palamuse
muuseum on riigi hallatav, mitte munitsipaalmuuseum. Sel juhul oleks 1,4
miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist (riik lisas sellele oma osa)
saamata ja muuseumi arendusprojekt
ellu viimata jäänud. Õnneks läks teisiti.
„Muuseum on küll riigi oma, aga
samas on see Palamuse elu lahutamatu
koostisosa,“ ütles Arne Tegelmann.

Traditsioonid ei sure, vaid teisenevad
Palamusel on koolitarkust jagatud juba
17. sajandi lõpukümnenditest. Praegu
tegutseb seal igati nüüdisaegse õpikeskkonnaga Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium, kus õpib 230 õpilast. Neile
hariduse andmisel teeb kuldaväärt tööd
üle 30 õpetaja. Kool ei kanna kirjaniku
nime asjata: koolielule annab seal värvi
nii mõnigi Lutsust ja tema loomingust
tõukuv traditsioon.
Palamuse gümnaasiumi huvijuhi
Evelyn Meruski sõnul korraldatakse
koolis juba 1975. aastast alates Lutsu
kirjandusnädalat. Sündmuse formaat on
siiski ajas muutunud. Endiselt on kombeks, et kogu kool kirjutab sel nädalal jutukesi, ent kirjanduslik viktoriin, retked
Lutsu sünnikohta ja „Kevade“ tegelaste
prototüüpide kodutaludesse ning kirjandusõhtu on asendunud teiste tegevustega. Nüüd kutsutakse kirjandusnädalal
enamasti külla mõni kirjanik ja peetakse
Lible laata, kus võib müüa käsitöid, suupisteid või isegi õhku – juhul, kui ostjaid
peaks leiduma. Kes saab laadal kaubast
lahti ja taskusse natuke kõlisevat, kes
saab lihtsalt lõbu ja lusti.
Päris pikk on ka kooli abiturientide
hulgast Tootsi ja Teele valimise traditsioon. Tootse on valitud 1977., Teelesid 1988. aastast. Tänavu 22. novembril toimuval kooli aastapäeva aktusel
kuulutatakse siis välja 43. Toots ja 32.
Teele. Evelyn Meruski sõnul on ootusärevus suur. Iseasi, et lõpuklassis on vaid
kaks noormeest, nii et kummagi šansid

Tootsiks saada on 50:50. Teele valimisel
polnud möödunud aastal aga põnevust
ollagi, sest siis oli lõpuklassis vaid üks
tüdruk, kes teadis algusest peale, et ta
Teeleks saab.
Sügispidu „Leib ja lilled“ pole küll
Lutsuga seotud, vaid lihtsalt väga pika
traditsiooniga ettevõtmine. Esimene
selle nimega pidu peeti 1972. aastal ja
see sai ellu kutsutud selleks, et kohaliku kolhoosi juhtkond saaks tänada neid
lapsi, kes suvel peedipõldu kõplamas
või sügisel kartuleid võtmas olid käinud. Seegi 5.–12. klassi õpilastele mõeldud pidu pole välja surnud, vaid ajas
teisenenud. Tänavu peetud 47. peoks
(see toimus 18. oktoobril) tuli igal klassil ette valmistada muusikalietteaste,

reklaamiklipp ERR-i kultuuriuudistesse ning peolaud. Igal alal selgitati välja
paremad. Jõulude ajalgi on laudade ja
bändiga pidu. Enne seda korraldatakse
aga noortele tantsukursus. Ja sel peol
noored tõepoolest tantsivad, mitte ei
istu niisama. „Uurisin mõni aeg tagasi
õpilastelt, milliste ürituste korraldamist peaks kindlasti jätkuma. Selgus, et
“Leib ja lilled“ ning jõulupidu on need,
mis kindlasti jääma peaksid,“ ütles
Evelyn Merusk.
Vahel tundub talle, et lapsed on igasugu muude asjadega nii hõivatud, et
huvijuhti polegi neile vaja. Aga siis kerkib esile jälle mingi tegutsemishimuline
seltskond, kellega on tore midagi ette
võtta. „Tulen hommikul rõõmuga tööle,

sest tean: iga päev on uus ja huvitav,“
kinnitas huvijuht.
Nagu paljudes koolides, tuleb ka
Palamuse gümnaasiumis huviringide
ja treeningurühmade tööd korraldades
arvestada sellega, et kella 16-ks peavad
lapsed koolibussi peale jõudma. Ja bussiga kaugemalt koolis käijaid on õpilaskonnas arvestatav hulk. On siis põhjuseks kooli „lutsulik“ aura, head õpitulemused, nüüdisaegne õpikeskkond
või sobivad koolibussimarsruudid, aga
näiteks Kääpalt, Voorelt ja mõnest teisestki paigast tuleb lapsi juba Palamuse
kooli esimesse klassi, mitte ainult gümnaasiumiklassidesse.
Palamuse kooli riigieksamite tulemused pole olnud laita ja lõpetajad on päris
edukalt kõrgkoolidesse pääsenud. Aga
ikkagi ripub Palamuse kooli jaoks õhus
suur küsimus: kuidas gümnaasiumiossa
rohkem õpilasi meelitada? Praegu on neid
kolmes gümnaasiumiklassis kokku 36.
„Olen ise Palamuse kooli vilistlane ja
praegu õpib selles koolis mu poeg, aga
ka mina ei oska ühtegi võluvitsa välja
pakkuda. Vald toetab praegu gümnaasiumi säilimist, aga see on päris kulukas
ettevõtmine. Samas on Jõgevamaa ja
Lähte gümnaasium suhteliselt lähedal
ning neilgi pole õpilasi ülearu. Aga läheb siis gümnaasiumiosaga tulevikus
kuidas läheb, tugev põhikool jääb meile
ikka alles,“ ütles Evelyn Merusk.

Seda, mis on pranglimine, teavad
ilmselt kõik Eesti koolilapsed: see
on aja peale peast arvutamine.
OÜ-s Kudina Tankla käib aga juba
mõnda aega hoopis teist laadi
pranglimine: kütusevedu Prangli saarele. Kaarti vaadates tekib
küsimus, miks on Viimsi vald kütuseveo oma Prangli tanklasse tellinud Kesk-Eestis asuvalt firmalt.
Vastus on lihtne: Kudina Tankla
kütuseveok on ainus terves Eestis,
mille mandri ja Prangli vahet sõitev praam peale võtta saab. Teised
on selleks liiga suured. Suvel käis
õige tihe „pranglimine“: väikesaare kütusevarusid tuli täiendada
üle nädala. Praegu piisab ühest
reisist kuus.
Kudina Tankla auto viib kütuse
kohale ka mandril tegutsevatele
põllumeestele ja tee-ehitajatele.
Suvi otsa teenindati näiteks Tallinna–Tartu maantee Pikknurme–
Puurmani lõigu 2 + 1 möödasõidualade ehitajaid. Isegi Toompeale Stenbocki majja on kütust viidud: selle maja varugeneraatori
jaoks. Kudina Tankla kütuseauto
oli taas ainus, mis kitsast hooviväravast sisse mahtus.
Nii et Kudina Tankla tegevusväli on tunduvalt laiem, kui kohalike silm hoomab. Vähesed teavad
ka seda, et lisaks Kudina tanklale
on firmal veel teinegi kütuse jaemüügi koht – Puhja tankla. Et
Puhja jääb tiheda liiklusega Tartu–Viljandi maantee äärde, käib
sealse tankla ja tanklapoe käsi päris hästi. Ning neid saab praegusel infotehnoloogiaajastul edukalt
juhtida ka Kudinalt. „ Puhja tankla

ning kütusevedu põllumeestele,
kaluritele ja tee-ehitajatele annab
väga suure osa ettevõtte käibest,“
ütles Kudina Tankla juhataja ja
omanik Aivar Sander (pildil).
Kudina
tanklapoodi,
kus
müüakse toidu- ja esmatarbekaupu, nimetab ta naljatamisi
sotsiaalkeskuseks ja müüjaid
universaalseteks inimesteks, kes
peale kauba tellimise ja müümise
suhtlevad inimestega, kuulavad
nende muresid ning teevad, kui
vaja, nende eest ära ka pangaülekanded. Kui kunagi sai Kudina
tanklast kütust vaid poe lahtiolekuaegadel, siis 2013. aasta aprillist teenindab seal kliente ööpäev
läbi automaattankla. „Küllap
kaotasin mõne kliendi, aga mõni
tuli kindlasti ka juurde,“ sõnas

Sander. See, kui tankla ja pood
teineteisest sõltumatult töötavad,
on tema sõnul igapidi hea. Riigipühal saab nüüd näiteks müüjatel
puhata lasta, samal ajal kui pühi
ringisõitmiseks kasutada soovijad
saavad kütuse ikkagi kätte. Kütuse jaehind hoitakse teiste kütusemüüjate hinnast 3,2 senti madalam. Nii et kui keegi soovib Kudina
Tankla kliendikaarti saada, vastab
tanklajuht: „Milleks teile kliendikaart, kui te saate soodushinnaga
kütust ka selleta.“ Suurklientidele, kes ostavad kütust alates 500
liitrist kuus, on kliendikaart siiski
sisse seatud. See annab veel täiendavat soodustust.
2007. aastast pakub Kudina
Tankla veoteenust reisibussidega.
Firmal on kolm bussi, 19-, 23- ja

50-kohaline. Tellimusi tuleb mitte
ainult Jõgevamaalt, vaid ka kaugemalt, sõita tuleb tihti üle Eesti
piiride. Euroopas pole käidud
veel ainult kuues riigis: Suurbritannias, Iirimaal, Portugalis,
Hispaanias, Albaanias ja Montenegros. Pikemad otsad sõidab
suure bussiga firmajuht ise. Kui
varem pakkusid välisreisid põnevust, siis nüüd on need juba tööks
muutunud. Reisi ettevalmistamine võtab päris palju aega: selgeks
tuleb teha mitte ainult see, kuidas
kuhugi sõita (ainult GPS-ile ei
saa loota!), vaid ka see, milliseid
makse teekonna ühel või teisel
etapil küsitakse. Et piiri taga sõita, on Kudina Tankla registreerinud end käibemaksukohuslaseks
Poolas, Saksamaal, Sloveenias.
Reisibusse vahetatakse regulaarselt uuemate vastu: kui kogu aeg
on sõita vaja, pole üllatusremondid teretulnud.
Aivar Sander on Palamuse
kandi üks staažikamaid eraettevõtjaid: tema firma, kus peale
tema enda ametis veel üheksa inimest (kolm neist tegutsevad Puhjas), tähistab tuleva aasta jaanuaris 27. sünnipäeva. Krediidiinfo
portaali andmetel on OÜ Kudina
Tankla Eestis kütuse jaemüüjate
edetabelis märkimisväärsel 11.
kohal. Aivar Sander võib oma kogemuste põhjal öelda, et väikeses
maakohas tegutsedes peab olema
mitmekülgne. Tema ja kõik töötajad, kes on töötanud ettevõttes
üle kümne aasta, on osanud seda
olla.

Toidud nagu vanaema köögist
Armastus kirjandusklassika vastu
võib käia ka kõhu kaudu. Palamusel on ligemale veerand sajandit
tegutsenud lutsuliku nimega osaühing Tootsteele, mille kulinaaria- ja pagaritoodete hulgast leiab
niisama lutsuliku nimega Tõnissoni ampsud ehk küüslauguga maitsestatud kotletid ja Tootsi saiad
ehk keeksid, mille sees rosinaid,
nii et mustab. Väikese perefirma
koduse maitsega ja säilitusaineteta toodang on leidnud sõpru mitmes maakonnas.
„Nii mõnigi klient on öelnud,
et muud sülti ta ei söö, aga Tootsteele oma küll, sest see on niisama hea või paremgi, kui see, mida
ema või vanaema kunagi keetis,“
ütles OÜ Tootsteele juhataja Terje Rudissaar (pildil koos Jõgeva
vallavanema Aare Olgoga). Lisaks süldile hindab tarbija kõrgelt
ka Tootsteele kotlette, pasteete,
rulaade, šašlõkki, pagari- ja kondiitritooteid ning muud. Palamuse ettevõtte tooteid võib leida
COOP-i Jõgeva- ja Järvamaa ning
Tartumaa Peipsi-äärse piirkonna
A ja O kauplustest, aga ka Pae,
Mustvee ja Koeru Konsumist.
Mõnel pool on müügil ainult kulinaariatooted, küpsised ja keeksid,
mõnel pool ka saiakesed.
Tootsteele on asutatud 1995.
aasta veebruaris, nii et mõne kuu
pärast saab see 25-aastaseks. Ettevõtte algne nimi oli Teele, aga
kui hakkas kehtima firmade äriregistrisse kandmise nõue, selgus,
et üks Haapsalu ettevõte oli valmis oma Teele nime eest võitlema
ning kasvõi kohtuni minema ja nii
tuli Terje Rudissaarel ning tema
abikaasal ja äripartneril Aivar
Rudissaarel sealsamas äriregistri
ukse taga uus nimi välja mõelda.
Sõelale jäi Tootsteele. „Eks me
Aivariga ole ju ka nagu Toots ja

Teele, ajame abikaasadena ühist
asja. Ja meie nimi ütleb kohe, kus
me tegutseme,“ märkis Terje Rudissaar.
Kui algul kasutas Tootsteele rendipinda, siis 1998. aastal
õnnestus firmal kunagi kauplus-sööklaks ehitatud hoone
sööklaosa ruumid Jõgeva Majandusühistult ära osta. Remonti
tehti oma jõududega. Alustava
ettevõtja toetust saadi küll 8000
krooni jagu, ent selle eest sai osta
vaid kaks puhurit ja toidutegemiseks vajalikud nõud.
Kunagi oli Tootsteelel ka püsivalt avatud kohvik, ent selle pidamisest on nüüdseks loobutud.
Palamusel liigub küll rahvast rohkem, kui mõnes teises maa-alevikus, ent söögikohta on sealgi
keeruline ära majandada. Peo- ja
peielauateenust pakutakse aga
endiselt. Kahte saali saab ühtekokku ära mahutada 120 inimest.
Ettetellimisel toitlustatakse ka turismigruppe.

Peo- ja peielauatoite saab
Tootsteelest tellida ka kaasa viimiseks. Kui klient asub kohas,
kuhu Tootsteele kaubaauto oma
ringi tehes niikuinii sõidab, viiakse tellitud toit transpordiraha küsimata kätte. „Meie põhimõte on,
et klient ei pea sõidu peale aega
raiskama, kui tema kodu meie
kaubaringi piirkonda jääb,“ ütles
Terje Rudissaar.
Terje ja Aivar Rudissaar on
mõlemad osaühingu juhatuse
liikmed, Terje tegeleb peale firma juhtimise ka raamatupidamisega, Aivar hoolitseb müügitöö
ja seadmete korrasoleku eest. Ka
Rudissaare pere noorem põlvkond on firmasse ühel või teisel
viisil panustanud. Tütar Kerli
ongi firmasse naasmas, et anda
isale vahepeal võimalus tervist
parandada. Peale Rudissaarte on
Tootsteeles veel viis väga tublit
töötajat. „Meie töötajad on ettevõtte suurim vara,“ leiavad Aivar
ja Terje Rudissaar.

Tootsteeles on kunagi ametis
olnud ka 14 inimest, praegu siis
poole vähem. Järsk „kukkumine“
oli 2008.–2009. aasta majanduslanguse ajal, kui mitu inimest tuli
koondada. See oli väga raske aeg.
Palgad said õigel ajal välja makstud, kaubaarved tuli mõnikord
maksta osade kaupa. Õnneks oli
Maag Grupp sellega nõus ning
koostöö nendega jätkub tänase
päevani. Terje Rudissaar märkis,
et firma käive on lõpuks majanduslanguse eelsele tasemele jõudnud.
Kui paljud ettevõtted peavad
tähtsaks uute toodete turule toomist, siis Tootsteeles selle nimel
ülemäära ei pingutata. „Uusi
tooteid võib välja nuputada küll
ja ostujuhtidele esitleda, aga kui
mõne teise ettevõtte sama grupi
toode juba kaupluses müügil on,
siis on keeruline oma uudistootega „jalga ukse vahele“ saada.
Seepärast tasub meil pigem hoida
rahva seas armastatud traditsiooniliste toodete head kvaliteeti,“
sõnas Terje Rudissaar.
Tal jätkub oma firma juhtimise
kõrvalt jaksu tegutseda vallavolikogus ja Kudina külaseltsis. Vabal
ajal armastab ta koos abikaasa ja
lastega discgolfi mängimas käia.
„Kiidan väga Kaarepere discgolfirada ning soovitan ka tuttavatele,
sest see on alati hästi hooldatud.
Discgolf on hobi, millega tegeleme kevadest sügiseni, sügisest
kevadeni tegeleme vabal ajal
mäesuusatamisega,“ ütles Terje
Rudissaar.

TEKSTID JA FOTOD:
RIINA MÄGI JA MARGE TASUR.
KAART: PRIIT KALME.
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Valla laste seeriajooksu
kokkuvõte
Kuue-etapilise võistlussarja raames
osales tänavu neljas vanuserühmas
kokku 48 poissi ja 57 tüdrukut. Sarja
kokkuvõttes tuleb karika võitmiseks
tulemus kirja saada viiel etapil. Selliseid jooksusõpru oli seekord kokku
35, neist 18 osalesid kõikidel etappidel.
2019 aasta karikavõitjad on:
Poisid s. 2010–2011 (21 osalejat)
I Kristjan Liis (Torma) 155p.
II Joosep Väljaots (Laiuse) 144p.
III Oliver Jõemets (Palamuse) 140p.
Tüdrukud s. 2010–2011 (26)
I Verona Pant (Vaimastvere) 153p.
II Liine Noormägi (Kuremaa) 148p.
III Elina-May Must (Palamuse) 140p.
Poisid s. 2008–2009 (17)
I Janis Siim (Vaimastvere) 153p.
II Ragnar Luha (Torma) 146p.
III Magnus Jõgi (Torma) 143p.
Tüdrukud s. 2008–2009 (15)
I Kertu-Kaisa Kalamees (Palamuse)
155p.

II Greete Põder (Torma) 141p.
III Berit Välba (Palamuse) 139p.
Poisid s. 2006–2007 (5)
I Magnar Luha (Torma) 155p.
Tüdrukud s 2006–2007 (8)
I Kätriin Palm (Siimusti) 155p.
II Johanna Must (Palamuse) 147p.
III Romi Lii Teppan (Laiuse) 136p.
Poisid s. 2003–2005 (5)
I Rasmus Randoja (Laiuse) 155p.
Tüdrukud s. 2003–2005 (8)
I Birgit Pihlak (Kuremaa) 149p.
II Marii Maria Alund (Vaimastvere)
149p.
III Aili Paavel (Torma) 135p.
Palju õnne veelkord. Spordiklubi
Contra tänab kõiki osalejaid ja etappide läbiviijaid. Võistlust toetasid Jõgeva
vallavalitsus ja Spordiliit Kalju.
VALLO VÄLJAOTS

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Tormas avati koolijuhtide
tunnustuseks pink
Carl Robert Jakobsoni nimelise
Torma põhikooli juures avati 4.
oktoobril austusavaldusena neljateistkümnele Torma kooli endisele direktorile pink. „Torma
kool on pikkade traditsioonidega hariduse andja. Kuna oleme
väike koht, peame oma ajalugu
ja tähtsaid inimesi hoidma,“
lausus kooli hoolekogu esimees
Karl Põder. Teisalt on hoolekogu
esimehe sõnul pingil ka praktiline väärtus. Kooli territooriumil
pinke varem polnud. Nüüd on
õpilastel, õpetajatel, vanematel
ja kõigil möödujail võimalus ennast pingil hästi tunda.
Idee oma kooli juhtidele pingi paigaldamiseks sündis hoolekogu, vilistlaste ning koolipere
koostöös. Karl Põder sõnas, et
mõte pingist sai küpseks möödunud aasta hilissügisel. „Tahtsime,
et pingi asetamine oleks seotud

kooli jaoks olulise tähtpäevaga
ning valituks sai õpetajate päev,“
lausus Põder. Lisaks jõudis pink
oma kohale märgilisel ajal – sada
aastat tagasi asus esimese koolijuhina ametisse Hans Jürgens.
Staažikaimad direktorid kooli
ajaloos olid Richard Koppel ja
Toomas Aavasalu, mõlemad juhtisid Torma kooli 25 aastat.
Koolipere loodab, et eriliste
pinkide paigaldamisest kasvab
välja traditsioon. „Pingi võivad
paigaldada kõik, aga enne soovime, et kooli hoolekogu oleks
sellest teavitatud. Soovime, et
pingil oleks mõte ja väärtus.
Pühendusega inimesele, kes on
Torma kooli hariduselu jätkumisse olulise panuse andnud,“
lausus hoolekogu esimees ning
kutsus inimesi innukalt ideid
esitama.
JVT

Valla laste seeriajooksu 2019. aasta karikavõitjad. FOTO ERAKOGU

Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi
JÕGEVAMAA 2019. AASTA PARIMATE
KODANIKUÜHENDUSTE TUNNUSTAMISEKS
Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:
1. Jõgevamaa parim kodanikuühendus 2019
2. Parim kodanikuühenduse projekt või tegu 2019
3. Ettevõtlik vabaühendus 2019
4. Väärt algatus 2019
5. Sädeinimene 2019 (toetuse annab välja Jõgevamaa Kodukandi
Ühendus)
Ankeet kandidaadi esitamiseks koos kategooriate kirjeldusega on kättesaadav Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.ee/
konkurss-2019, samas saab ankeeti ka otse veebikeskkonnas täita.
Palume täidetud ankeedid saata hiljemalt 1. novembriks 2019 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-postile kersti@jaek.ee.
Parimate väljakuulutamine toimub 26. novembril tunnustamis
õhtul Kuremaa lossis.
Tunnustamiskonkurssi toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva,
Mustvee ja Põltsamaa vald.

Näitus „Hetked Lutsuga“
1. oktoobril avasid Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi 9. klassi õpilased
Heilika Nigulas ja Krislyn Tammistu
Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumis oma loovtöö fotode näituse. See
jääb avatuks 31. oktoobrini.
Kõik 8. klassi õpilased peavad tegema loovtöö. Eelmisel sügisel tulid
tüdrukud minu juurde ideega, et nad
tahaksid oma töö raames fotosid koguda, sest neile endale meeldib pildistamas käia. Koos tulimegi mõttele
paluda inimestel saata fotosid endast
mõne Oskar Lutsuga seotud koha või
esemega. Nimeks valisime „Hetked
Lutsuga“. Oli huvitav teada saada,
millise koha või asja valivad inimesed,
olemaks hetke Lutsuga koos.
Tüdrukud kogusid kokku 33 fotot,
millest tehti jaanuari alguses kirjandusnädala raames kooli raamatukokku näitus. Juhuslikult sattus näitusele
muuseumipedagoog Aili Kalavus, kes
tegi ettepaneku näitus oktoobris ka
muuseumis avada.
Tüdrukud tegid uue üleskutse, et
fotosid juurde koguda, aga lisa ei tulnud. Oma loovtööd kokku kirjutades
tegid nad järelduse, et said oodatust
vähem fotosid võibolla sellepärast, et

inimesed ei taha väga võõrastega oma
pilte jagada, eriti kahe õpilasega. Ja
seda enam on nad tänulikud neile, kes
seda ikkagi tegid.
Aga milline siis oli see hetk Lutsuga? Kõige rohkem pildistati ennast
koos Palamusel asuva Lible kujuga,
palju pilte oli ka Lutsu raamatutega.
Lisaks oli ennast pildistatud veel Lutsu
kujuga Palamuse koolis, kihelkonnakoolimuuseumi ees ja mõned fotod
olid Oskar Lutsu teoste põhjal loodud
lavastustest.
Õpetajana olen õnnelik, et sain sellist tööd juhendada. Kui palju inimesed ikka elus sellise kogemuse võrra
rikkamaks saavad, et avavad näituse.
Ja ega igast loovtööst saagi näitust
teha. Minu selle aasta õpilased korraldavad loovtöö raames algklasside
õpilastele mängude nädala. See tähendab, et sisustavad ära nooremate
õpilaste vahetunnid. Palamuse kool
on Liikuma Kutsuvate Koolide peres ja
mõlemad õpilased on läbinud mängujuhtide koolituse.
Kevad südamesse!
EVELYN MERUSK,
OLPG huvijuht

Pingi avamisel viibisid ka endised direktorid Evi Kurik,
Toomas Tõnissoo ja Toomas Aavasalu. FOTO: MARGE TASUR

Laiuse koolis on õppeaasta
toimekalt alanud
Kooliaasta Laiuse Jaan Poska põhikoolis on täie hooga käima läinud.
Septembri lõpus käisime üleriigilise
spordinädala raames kogu kooliga Kuremaa terviseradadel matkamas. Kõik
klassid läbisid koos oma klassijuhatajaga 5-kilomeetrise raja, mille jooksul
toimus ka 5 ainetundi. Matk lõppes
ühise supisöömisega.
Oktoober algas pahupidi päevaga,
mil 9. klassi õpilased võtsid üheks
päevaks kooli juhtimise ja ainetundide
läbiviimise üle. Õpetajad saadeti aga
Palamuse kihelkonnakoolimuuseumisse, kus nad said tutvuda vanaaegse
koolieluga. 9. klass sai tundide läbiviimisega hästi hakkama, nii et kõik
väiksed õpilased olid oma uute õpetajatega väga rahul.
Veel nädal edasi õnnistati sisse ka
meie noored jänesed, see tähendab, et
5. klass võeti II korrusele ametlikult
vastu. Jäneseid ristisid 9. klassi õpilased, kes olid ette valmistanud mitmeid
mänge ja tegevusi jäneste proovilepanekuks. Sealhulgas pidid nad näiteks
porgandijuppidest porgandeid kokku
panema, porgandimahla jooma, tantsima ja vildikat suus hoides jäneseid
joonistama. Kui kõik ülesanded olid
edukalt läbitud, andsid jänesed vande ja saidki täieõiguslikeks II korruse
õpilasteks.
Hoogsalt võtsime osa ka ettevõtlusnädalal toimunust. Ettevõtlusnädala
raames osalesid 7.–9. klass SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse poolt
korraldatud majandusalases viktoriinis.
Lisaks osales 9. klass ettevõtluspäeval Jõgeva kultuurikeskuses. Esimeses pooles sai kuulda huvitavaid
ettekandeid erinevate eluvaldkondade
esindajatelt, kes rääkisid oma eduloo

ja andsid soovitusi, kuidas edukas
olla. Päeva teises pooles viidi läbi rollimäng, kus õpilased said oma teadmisi
ja oskusi proovile panna firmaomanikena. Enim meeldis meie noortele
Eesti esimene stand-up koomik Sander Õigus, kes rääkis väga mahlakalt,
kuidas oma unistused ellu viia ja elus
hakkama saada.
Jõgevamaa ettevõtlusnädalast said
osa ka meie kooli 10 esimese ja teise
kooliastme õpilast. Nimelt osaleti ettevõtlusmängu “Ettevõtlik pere” õppepäeval Adavere Põhikoolis. Selles
mängus loodi ettevõtlikkuspädevust
arendav keskkond, mis toetas ettevõtlusalase terminoloogia (nt pereettevõte, kodukulud, säästmine, sularaha,
pangakonto, müügiarvestus, soov ja
vajadus) kasutamist. Meeskondlikus
rollimängus harjutati dokumenteerimist, raha säästmist, klientide viisakat
teenindamist ja tehingute tegemist.
Mängu kestel tehti kaks pausi vigade
lühikeseks analüüsimiseks, lahenduste pakkumiseks ning uute juhiste
andmiseks. Kõrvalt oli hea märgata,
kui nobedalt parandasid lapsed oma
käitumist meeskonnas pereettevõtte
edu nimel. Meie kooli lastele meeldis
see mäng väga.
Tihe ürituste kava jätkus ka viimasel vaheajaeelsel nädalal. Nimelt oli
sel nädalal meie koolis projekti Kino
Maale raames filminädal ning 16. oktoobril võtsid 3. klassi õpilased osa
lastele mõeldud liikluskonverentsist,
mis leidis aset Põlvamaal tegutsevas
Maanteemuuseumis.
INGE POHLAK,
RAIN SIREL, KERTU KULD

24. oktoober 2019

Kõiki asju ise teha,
ise minna, ise näha
Torma lasteaia Linnutaja perel
on tihedaid tegemisi täis september selja taga ja käimas on
oktoobrikuised toimetused. Selle õppeaasta eesmärk on meil
„Õige toit ja sirge selg, see me
kasvamise telg“. See tähendab,
et toitume väga tervislikult, sööme palju aed- ja puuvilju, teeme
koos lastega maitsvaid salateid ja
smuutisid. Ka liikumine on väga
tähtsal kohal. Liigume aktiivselt
rühmadena looduse õpperadadel, korraldame matku, jalutame
jalgratta- ja kõnniteel, liigirikkas
lasteaia pargis. Kuna ilmad on
olnud senini väga ilusad, oleme
lastega saanud kaks korda päevas õues viibida. Õues on lastel
võimalus sõita turvaliselt jalgratastega, turnida, kiikuda, läbida
takistusrada. Lasteaias tegutseb
tublilt tervisenõukogu.
Septembris toimusid meil toredad üritused. Uus õppeaasta
algas tarkusepäeva muusikahommikuga, kus peole ootajateks oli perekond Aastaajad.
17. septembril võtsid koolieelikud osa Jõgevamaa piirkonna lasteaedade spordipäevast,
mis toimus Palamuse lasteaias
Nukitsamees. Sügise saabumist
tähistasime ühismatkaga Torma
kooli staadionile. Matkajuht Ly
Anti juhendamisel tuli läbida viis
kontrollpunkti, kus lapsed said
oma teadmisi proovile panna
ja õigeid lahendusi leida. Kooli
staadionil toimus tore liikumismäng „Kõik mu lapsed, tulge
koju!“ Jõudu ja sitkust jätkus
lastel veel 400 meetrise staadioniringi läbimiseks. 23.–27. septembrini olid rühmades huvitavad sügisnäitused. Nädal lõppes
traditsioonilise mihklilaadaga.
Ilm oli suurepärane ja laat toimus õuealal. Oli seal vast kaupa:
juur-, aed- ja puuvilju, hoidiseid,
sügislilli, mitmesugust käsitööd
ja maitsvaid küpsetisi. Mihkli
rollis olnud liikumis- ja muusikaõpetaja Ly Ant viis mängupesas
läbi liikumismänge. Autasuks
toreda laada eest said rühmad
tervislikku kurki ja porgandit.
Septembrikuu viimasel päeval
oli lasteaias külas Ervin Lillepea

lasteteater, kes esitas lavastuse
„Olafi suur seiklus“. Teatrit tulid
vaatama ka naaberlasteaia Sadala Lepatriinude ja Õnnetriinude
rühma lapsed.
07.–11.oktoobrini oli lasteaias leivanädal. Selle raames
toimusid töötoad, kus lastel oli
võimalus saada teadmisi selle
kohta, kuidas rukkileib meie
lauale jõuab. Sai meisterdada,
tervislikke võileibu teha, laulda
ja tantsida. Ning 11. oktoobril
oli saalis suur lõikuspidu. Sai
maitsta erinevaid leiva- ja sepikusorte. Laste lemmikuks osutus
Valga sepik. Pärast toimus saalis
värvimuusikaga disko.
Meie lasteaed liitus sel õppeaastal MTÜ Lastekaitse Liit programmiga „Kiusamisest vabaks“.
Koolitusel käis sõimerühma
meeskond, kes hakkab programmi ellu viima. Oktoobris toimus
ka lastevanemate üldkoosolek ja
selle raames eripedagoogi Pille
Kriisa koolitus „Kas siin peres
häid lapsi ka on?“. See oli lausa
suurepärane etendus, lapsevanemad ja personal olid kõik sellest vaimustunud.
Kolletamispäeval, 14. oktoobril said meie lapsed läbida
õuealale loodud erinevaid mängupesi, 16. oktoobril käisid meil
külas Päästeameti esindajad, kes
viisid läbi koolieelikute rühmale mõeldud programmi „Tulest
targem“. Päästeameti autot said
õues uudistada kõik lapsed.
Kuu lõpus tuleb lasteaeda
külla Vaatepiir OÜ ja nemad
annavad 4–7-aastastele lastele
võimaluse vaadata sfäärilist kinoteatrit, täpsemalt mobiilset
planetaariumi. Oktoobrikuu viimasel päeval aga sõidab lasteaia
personal Rakvere teatrisse vaatama etendust „Kuni ta suri“.
Kokkuvõtteks võib tõesti tõdeda, et nii meie Linnutaja lastel
kui ka täiskasvanutel on võimalus kõiki asju ise teha, ise minna,
ise näha. Seda ütleb ka meie asutuse moto.
Eda Vasenko,
Torma lasteaia
Linnutaja õpetaja

Õpetajate päev Torma koolis
Õpetajate päeva tähistamine on
meie koolis tähtis traditsioon.
Igal aastal oktoobris, õpetajate
päeval, saavad 9. klassi õpilased proovida õpetajaametit ning
õpetajad lähevad samal ajal kuhugi väljasõidule.
Sellel aastal toimus õpetajate
päev 4. oktoobril ning korraldajateks olime meie – üheksandikud.
Hommikul toimus aktus, kus pidasime kõne, laulsime ja andsime õpetajatele tänutäheks lille ja
meie enda tehtud kaardi. Pärast
aktust toimus direktorite pingi
avamine. Kohale olid tulnud ka
Torma kooli kolm endist direk-

torit – Toomas Aavasalu, Toomas
Tõnissoo ja Evi Kurik, kes võtsid
sõna, meenutades kooli ajalugu
ja oma õpetamisaega.
Päev jätkus tundidega, mille
olime eelnevalt ette valmistanud.
Kõik läks väga hästi ja me ise jäime väga rahule. Kõigile meeldis
olla klassi ees ja õpetada meie
kooli nooremaid õpilasi. Saime
positiivse kogemuse, kuid tõdesime ka, et õpetajaamet ei ole
sugugi lihtne ning nõuab päris
palju julgust ja ettevalmistust.
CÄTRYN CAROLINA VIITAK,
9. klassi õpilane

Üheksandikud kinikisid oma õpetjatele lilli, nende seas sai
tänatud ka endine direktor Evi Kurik. FOTO ERAKOGU
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Sadala Rahvamajas
Perenaine, linnukene!
Kadri ei otsi vorstikesta,
ega ei mõtle mõugukesta.
Kadri liimitseb linuje
Kadri vingub villusida.

KADRIPÄEV

lk 7
Palamuse muuseum

MUINSUSKAITSEAMET
TUNNUSTAB

NELJAPÄEVAL, 7. novembril kell 17.30

Kes on kadrisandid? Kuidas nad end riietavad, millised
laule laulavad ja millist õnne pererahvaga jagavad?
Mismoodi kadripäeva tavad aja jooksul muutunud on ja
kuidas neid vanu kombeid tänapäeval au sees hoida?
Sellest kõigest räägime kadrikombestiku
lühikoolitusel. Laulame kadrilaule,
mõistatame ja õpime selgeks
mõned tantsusammud.

KOOLITUS JA TÖÖTOAD
Koolitust juhendab muusik,
pärimuse õpetaja

MEELIKA HAINSOO
Osalemine TASUTA

Tule koos perega, sõpradega, siis on hää minna kadrisanti jooksma!

PÜHAPÄEVAL, 24. novembril

kell 14.30 koguneme Sadala Rahvamaja juurde
ja läheme ühise perena kadrisanti jooksma!
Anna tulemisest teada tel 521 1967 (Pille)

Kell 19.00

KADRIPIDU
koos tantsu ja tralliga

Te

* Kadripere ühistegevused
* peotuju rahvamuusikaansamblilt TUUSTAR

Olete oodatud koos peredega ja sõpradega!

Näitus tutvustab 2018. ja
2019. aastal Eestis
tunnustatud
kultuurimälestisi ja objekte

Peopilet 1 €
INFO tel 521 1967

2.-30. novembrini 2019
pääse 2 €
info@palamusemuuseum.ee

7. novembril kell 19 Jõgeva kultuurikeskuses ja 8.
novembril kell 19 Kuremaa
lossis muusikaõhtu „Elu, armastan sind“ Georg Otsa mälestuseks.
Esineb
vokaalansambel
The Russian Song (Minsk)
koosseisus Ianoch Nelepa (tenor; Valgevene Suure Teatri
solist), Dmitri Tunik (bass;
ooperi- ja kammerlaulja) ja Mikalai Kastsyuchonak (bariton),
viimane on üksiti ansambli kontsertmeister.
Piletid hinnaga 10 ja 12 eurot on müügil
Piletilevi müügipunktides ja tund enne algust kohapeal.
Kontserti korraldab Music and Concert Agency OÜ
www.therussiansong.com

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
27.10 kell 11 Jõgeva valla 2. sünnipäevale pühendatud rahvamatk Kaarepere-Palamuse ja kultuurilooline jalutuskäik Palamusel. Kell 14 Ingeri kontsert Palamuse rahvamajas. Registreerimine: ehtel.valk@jogeva.ee või 5306 0460.
07.11 kell 17.30 kadripäeva koolitus ja töötoad Sadala rahvamajas
24.11 kell 14.30 Sadala rahvamaja juurest minnakse üheskoos
kadrisanti jooksma. Kell 19 kadripidu tantsu ja tralliga.
TEATER, KINO
31.10 kell 19 etendus „Leivi“ Palamuse rahvamajas. Pilet 7/5 €.
13.11 kell 19 Rakvere teatri etendus „Kaks tosinat tulipunast roosi“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 14/16 €.
MUUSIKA
24.10 kell 19 Sõpruse Puiestee kontsert Jõgeva kultuurikeskuse
välilaval. Tasuta!
27.10 kell 17 kontsert viiulile ja klaverile Jõgeva kultuurikeskuses.
Esinevad Paula Šumane viiulil ja Agnese Eglina klaveril. Pilet: 10/8 €.
27.10 kell 19 kontsert Kuremaa lossis. Esinevad Mati Turi ja
Martti Raide. Pilet 7 €.
02.11 kell 16 hingedeaja kontsert Sadala rahvamajas. Musitseerib Kait Tamra. Toetuspääse 1 €.
03.11 kell 14 kontsert „Palamuse Laululaps“ Palamuse lasteaias
Nukitsamees
07.11 kell 19 muusikaõhtu „Elu, armastan sind!“ Georg Otsa mälestuseks Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 10/12 €.
08.11 kell 19 muusikaõhtu „Elu, armastan sind!“ Georg Otsa mälestuseks Kuremaa lossis. Pääse 10/12 €.
08.11 kell 20 klubiõhtu Kaareperes ansambliga Vana Kallim, õhtujuht Veiko Veiert
16.11 kell 16 Jõgeva kammerkoori 15. sünnipäeva kontsert Jõgeva kultuurikeskuses
22.11 kell 20 Palamuse 785 kontsert-lavastus Palamuse rahvamajas
25.11 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert Palamuse rahvamajas. Pääse eelmüügist 12/10 €. Info ja piletite eelmüük: 5306 0460.
SPORT
26.10 kell 18 saalihokikohtumine SL Jõgeva SK Tähe/Olivia –
Viskoosa Jõgeva spordikeskuses Virtus
02.11 kell 19 saalihokikohtumine Jõgeva SK Tähe/Olivia – FBK
Valmiera/BSS Läti 1.liiga Jõgeva spordikeskuses Virtus
07.11 kell 15 Jõgevamaa noorte lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma ja naiste maadluses Jõgeva spordikeskuses Virtus
10.11 kell 15 SL saalihokikohtumine Jõgeva SK Tähe/Olivia – Tahamaküla Jõgeva spordikeskuses Virtus
RAAMATUKOGUD
24.10 kella 11–12 laenutab Jõgeva linnaraamatukogus raamatuid Jõgeva maakonnalehe Vooremaa peatoimetaja Tiit Lääne
25.10 kell 14 Laiuse raamatukogu esmamainimise 170. aastapäeva tähistamine Laiuse raamatukogus
26.10 kell 11.30 on Jõgeva linnaraamatukogus muinasjutuhommik
28.10 kell 10 algab Jõgeva linnaraamatukogus loominguline
hommik muinasjutuvestja Polina Tšerkassovaga. Kuulata saab
põnevaid lugusid ja pillimängu
28.10 kell 17.15 on Jõgeva linnaraamatukogus külas kirjanik ja
Jõgeva põhikooli õpetaja Mika Keränen. Vestlusõhtu kannab pealkirja „Minu ilus eesti keel“.
29.10 kell 10.30 on Siimusti raamatukogus külas Siimusti lasteaia vanema rühma lapsed
29.10 kell 13.15 esineb Vaimastvere raamatukogus folklorist
Kristi Salve
30.10 kell 10 algab Siimusti raamatukogus Eeva Niinivaarale pühendatud õpilaste omaloomingupäev teemal „Sünnipäev“. Külla
tuleb kirjanik ja tõlkija Anti Saar
30.10 kell 10.35 Laiuse Jaan Poska põhikooli väikeses saalis kirjanik Kristina Ruder
30.10 kell 13.30 on lastekirjanik Anti Saar külas Kuremaa lasteaed-algkoolis
30.10 kell 17.15 esitletakse Jõgeva linnaraamatukogus Marika
Jürgensoni raamatut „Saare mõisa Mannteuffelid“. Autor on kohal, raamatut saab osta
Kestvad sündmused raamatukogudes
03.10–06.11 Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus „Must ja valge“ Jõgeva linnaraamatukogus
01.10–31.10 Jõgeva valla 2. sünnipäevale pühendatud väljapanek „Jõgeva vald sõnas ja pildis“ Siimusti raamatukogus
28.09–31.10 Eesti Riigiarhiivi näitus „Maakondade lipud ja vapid“ Siimusti raamatukogus. Näitus stendidel tutvustab maakondade ja linnade sümboolikat aastatel 1920–1940.
20.09–31.10 Gerri Orgma autorinukkude näitus Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonnas
02.09–31.10 saab Jõgeva linnaraamatukogus vaadata fotonäitust raamatukogu uue hoone valmimisest
21.–30.10 aabitsanäitus „Heal meelel ja ilusal keelel. Eesti keel
100“ Jõgeva linnaraamatukogus
21.–30.10 fotonäitus „Sügis“ Kuremaa raamatukogus
Jõgeva Valla Teataja väljaandja:
Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad oktoobrikuu juubilare!

Marten Kont
Mirtel Teppo
Herman Soopalu

Asta Tooming
Juhan Padrik
Leida Aus
Valve Toots
Marju Kanna
Valter Rästas
Meinhard Sults
Tiina Loog
Maimo Kärmas
Madis Sootla
Pärja Aun-Viljanen
Mati Kuusk
Juta Mikk
Hilja Piiskoppel
Saima Hanson
Jaak Sibul
Vaike Kokk
Vilma Maanus
Helju Valdmaa
Raimo Lastik
Erna Aasa
Karl Suur
Lisette Lomp

08.09.2019
26.09.2019
06.10.2019

• Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva
linna lähedal. 2 ha maad, puurkaev ja tööstusvool. Hind
kokkuleppel. Tel 5817 2199.
• Ostan maja või I korruse korteri (3 või 4 tuba) Jõgeva
linna otse omanikult. Võib pakkuda ka maja, majaosa või
I korruse korterit Tartu linna. Tel 553 9557.

JÕGEVA LAAT
8. novembril ja 13. detsembril 2019
kell 09.00–15.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
Info tel. 5805 1915. Tule kogu perega!

Jõgeva
kogudusemajas
Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 5611 1900

Aia tn 7
KASUTATUD RIIETE
KAUPLUS
avatud E–L 10–13.

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
90
90
90
95

Hammaste ravi ja proteesimine
Erinevad äravõetavad proteesid
Peek, Valplast, Fleksa
Leping Haigekassaga. Tule, tutvu!
Tiiu Müür Hambaravi Pargi 4 Jõgeva
Tel 523 5095

5345 7403
siim@askafor.ee
www.askafor.ee

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
VARIA
07.11 kella 11–15 Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja teabepäev
Jõgeva kultuurikeskuses
09.11 kell 11 uute naistetantsude konkurss Jõgeva kultuurikeskuses
SEENIORID
25.10 kell 12 eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse rahvamajas
15.11 kell 12 seenioridest seltskonnatantsijate 5. sünnipäeva Palamuse rahvamajas
29.11 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
KOGUDUSED
27.10; 03., 10., 17., 24.11 kell 11 jumalateenistused Jõgeva kiriklas Aia tn 7
02.11 kell 13 hingedepäeva kontsert Jõgeva kiriklas Aia 7
NÄITUSED
17.10–03.11 Jõgeva kunstikooli suvepraktika näitus „Muljeid
Mokko talust“ Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
01.10–31.10 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilaste Heilika Nigulase ja Krislyn Tammistu loovtöö fotode näitus „Hetked
Lutsuga“ Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 7. novembril.

Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja
on avatud tööpäevadel kell 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 valla sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
AVO ANNUK
SIRJE KIIDJÄRV
HEINO KOIT
TOOMAS PALK

23.10.1938–01.10.2019
25.04.1952–03.10.2019
13.08.1929–11.10.2019
09.12.1973–14.10.2019

