JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Nr 19 (44), 7. november 2019

Uued koolilapsed käisid
vana aja koolitunnis
Jõgeva valla koolide esimese klassi
õpilased käisid 16. oktoobril Palamuse
O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis
traditsioonilist vana aja koolitundi
pidamas. Vana kihelkonnakoolihoone
klassituba sai kolmel korral värskeid
koolilapsi täis: valla koolides läks tänavu esimesse klassi 127 last. Muuseumipedagoog Aili Kalavus pani
lapsed lugema ja arvutama ning tegi
kindlaks, et pooleteise kuu jooksul
on nad neil aladel päris osavaks saanud. Ka vanamoelise sule ja tindiga
kirjutamine läks nii edukalt, et peaaegu kõigi käed jäid puhtaks. Lauldagi
prooviti ja kõige paremini tuli, nagu
ikka, välja „Põdra maja“. Vana aja
koolitundides osales ka vallavanem

Aare Olgo. Ta päris lastelt, kuidas neile
koolis meeldib, ja lapsedki said talle
küsimusi esitada. Tunni lõpus sai iga
laps kingituseks Heiki Vilepi raamatu
„Unenägude kaitsjad“ ja väikese maiuse. Kes soovisid, võisid Palamusel ka
muuseumi uut maja uudistada ning
edasi Elistvere loomaparki sealseid
asukaid uudistama sõita. Päev varem käisid muuseumis Põltsamaa ja
Mustvee valla koolide esimese klassi
õpilased. Jõgevamaa koolide esimese
klassi õpilaste Palamusel käiku korraldas Jõgeva vallas tegutsev MTÜ Jõgeva
Linna Noortekeskus Paus. Ettevõtmist
toetati maakonna koolide ühisürituste
rahast.
JVT

Vihmale vaatamata mindi rahvamatkale rõõmsal meelel. FOTOD: RIINA MÄGI

Valla sünnipäeva tähistati klassikakontserdi,
tantsupeo ja rahvamatkaga
Oktoobri lõpus tähistati mitme
sündmusega Jõgeva valla teist
sünnipäeva. Kuremaa lossis oli
24. oktoobril võimalik osa saada
klassikakontserdist, millel esinesid tenor Mati Turi ja pianist
Martti Raide. Jõgeva kultuurikeskuses peeti 25. oktoobril
meeleolukat tantsupidu, millel
astusid üles segarühm Kaaratsim, folklooriseltsi Jõgevahe
Pere tantsijad ning Artur Rehi ja
Martin Kalm. Õhtujuhi Kristjan
Häggblomi eestvedamisel sai
publik end proovile panna vallateemalises meelelahutuslikus
mälumängus.
Sünnipäevasündmuste
rea
lõpetas 27. oktoobril toimunud
rahvamatk Kaareperest Palamusele. Vaatamata vihmasele
ja tuulisele ilmale tuli matkama

55 inimest, kes tõestasid taas,
et pole olemas halba ilma, vaid
ainult kehv riietus. Matkajad
olid end keepidega varustanud
ning jõudsid vihma trotsides
kenasti Palamusele, kus vallavanem Aare Olgo ja vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist
Ilona Piirimägi kõiki tervitasid
ja meeneid jagasid. Huvilised
said kaasa teha ka kihelkonnakoolimuuseumi pedagoogi Aili
Kalavuse juhitud kultuuriloolise
jalutuskäigu Palamuse alevikus.
Pärast pakuti kõigile rahvamajas kuuma teed ja sooje pirukaid
ning kuulati Ingeri kontserti.
Matka alguspunkti Kaareperre oli Jõgevalt ja Palamuselt
võimalik sõita eribussiga. Buss
viis matkajad pärast ka Kaareperre või Jõgevale tagasi. Mat-

Palamusele jõudnud matkajatele jagasid
vallavanem Aare Olgo ja vallavalitsuse kultuuritöö
peaspetsialist Ilona Piirimägi meeneid.

kajuhtideks olid jalgrattaklubi
Vooremaa Centrum/Rattabaas
noored. Klubi buss, mille roolis
treener Kaido Kriit, oli valmis
ka neile, kes poolel teel väsivad,
küüti pakkuma, aga seda polnud
vaja.
„Rahvamatk oli päris vahva
viis valla sünnipäeva tähistada,“
sõnas Kaareperes elav Kairi Õun.
„Vihm segas küll natuke kaunite
vaadete nautimist, aga teisalt –
kui ilm oleks ilus olnud, oleksin
võib-olla midagi muud ette võtnud. Kultuurilooline jalutuskäik
oli ka väga tore: ega me oma
kodukandi rikast kultuurilugu
tegelikult ju väga hästi tunnegi.“
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi märkis, et kolme erilaadse
sündmusega tähistati valla sün-

Lapsed näitavad, et ka pärast sule ja tindiga kirjutamist
on nende käed veel päris puhtad. FOTO: RIINA MÄGI

nipäeva selleks, et võimalikult
suur ring vallakodanikke sellest
osa saaks: ühele meeldib klassikaline muusika, teine tahab
tantsida ja kolmas hoopis vabas
õhus liikuda.
„Tundus, et selline valik õigustas end. Eriilmelistele sündmustele tulidki erinevad inimesed,“ sõnas Ilona Piirimägi.
„Müts maha nende ees, kes kehva ilma trotsides matkama tulid,
kusjuures veel tervete peredega,
lapsed kaasa arvatud. Valla sünnipäeva rahvamatk võiks saada
traditsiooniks. Tuleval aastal
võiksime matkata näiteks Torma
piirkonnas.“

Ingeri kontserti tuli kuulama ka tema
Jõgeval elav vanaema Maimu Valdmann.

JVT

Segakoor Sõbrahing pidas
20. sünnipäeva
Segakoor Sõbrahing tähistas 26. oktoobril Sadala rahvamajas oma 20.
sünnipäeva. Just sel päeval mööduski
20 aastat koori esimesest kokkusaamisest. Tulijaid oli toona vaid seitse
ja kõik olid naised. Ent koori initsiatiivgrupp ei jätnud jonni enne, kui
suurem seltskond kokku ja mehed ka
kampa saadi.
Esialgu kandis koor Torma valla
segakoori nime, nimi Sõbrahing lisandus kümnenda sünnipäeva paiku ning
on osutunud äärmiselt sobivaks: kooris on sõbralik seltskond ning kooril
on soojad sõbrasuhted paljude inimeste, asutuste ja kultuurikollektiividega.
Seda oli näha ka sünnipäevapeol, kus
õnnitlejate rivi oli pikk. Jõgeva vallavalitsuse poolt andis kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi üle Piret Järve loodud sõlge kujutava keraamilise
tänumeene ja kinkekaardi, ka sünnipäevatort oli valla poolt. Rahvakultuuri keskuse tubli tegija tänukirjad võtsid maakonna rahvakultuurispetsia-

listilt Pille Tutilt vastu koori dirigent
Mare Talve ning staažikad lauljad Kaja
Toomik ja Andres Kukk, kes on kooris
kaasa teinud algusest peale.
„Sõbrahinges on tõesti sõbralik ja
ühte hoidev seltskond,“ kinnitas Ilona
Piirimägi. „Kui neid esinema kutsuda,
tullakse alati ja hea kavaga. Liigutav
oli jälgida ka seda, kuidas nad oma
juubelipidu ette valmistasid: kodunt
toodi serviisidki kohale, et laudu katta.“
Sadala Külade Seltsi eestvedaja ja
üksiti Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt märkis, et rahvakultuuri seisukohalt on väga oluline, et
koorilaulutraditsioon jätkuks ka väikestes külakogukondades. Sest kui kogukonna lapsed ja noored sellega juba
varakult kokku ei puutu, ei saa neist ka
traditsiooni jätkajaid.
Sõbrahinge juubelipidu toetasid
vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgrupp.
JVT

Segakoor Sõbrahing tahistas oma sünnipäeva Sadala rahvamajasaalis, kus toimuvad ka koori proovid. FOTO: RIINA MÄGI
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PRÜGI

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest

Oleme oma ajastuga seal maal,
kus me ise toodame teadlikult
prügi ning lõpuks elame selle
sees. Juba ammu on teada, et
eestlased on ühed kõige enam
kilekotte kasutav rahvas Euroopas.
Kuid täna sooviks tähelepanu
juhtida vaimse prügi tootmisele.
Vaimse pürgi loomine on aastatega kasvav trend ja seotud interneti kättesaadavusega igaühe
jaoks. Suureneb kasutajate hulk
Facebookis, Instagramis, populaarsust koguvad erinevad kommuunid ja kommentaariumid.
Igaüks, kes mõistab kirjakeelt,
võib võtta kätte ning kirjutada oma arvamust, hinnangut,
tõekspidamisi, mis on teretulnud nähtus sinnamaale, kui ei
sõimata, ei solvata, ei alandata,
ei köeta üles, ei levitata vale informatsiooni.
Süsteemne tegevus on võtnud
mastaabid, kus inimesed saavad
tasu selle eest. Kellegi isiku või
tegevuse suhtes on võetud kallutatud hoiak ning sinna lisandub
suur hulk pimesi kaasajooksjad,
kellel puuduvad faktiteadmised,
kes annavad omakorda hoogu ja

energiat juurde „lumepalli“ kasvamisele.
Internet on avalik ruum, ning
kui sinna oled midagi juba postitanud, siis see sinna ka jääb,
isegi siis kui oled selle ära kustutanud. Hoiame teineteist ning
enne kui avaldame arvamust
teiste isikute ja tegemiste kohta,
mõtleme, kas on vaja toota seda
prügi, millel puudub igasugune
väärtus.
Elame vabana!
KRISTIAN VAARPUU,
Jõgeva vallavolikogu teine
aseesimees, sotsiaaldemokraat

„Kuidas saada ettevõtte
alustamiseks stardiraha?“
12. november 2019
Kell 12.00–13.30
Jõgeva riigimaja, 4. korruse saal
Ülevaade toetustest ja tingimustest
Nippe jagab ettevõtluskonsultant Marve Millend
Personaalne nõustamine – ettevõtluskonsultant Enn Valgus
Vajalik eelregistreerimine: ettevotlus@jaek.ee
Üritus on tasuta!
Korraldaja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Toetab: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

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

21. oktoobri istungil
1. Kinnitati Jõgeva vallale kuuluva Mõisavahe teel asuva
korteriomandi ning Citroen
Berlingo müük enampakkumise tulemusel.
2. Määrati Siimusti alevikus
Tamme tn 5 ja Tamme tn 9
piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
3. Kooskõlastati Viruvere külla
rajatava puurkaevu asukoht.
4. Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Visusti külla.
5. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded.
6. Nõustuti
Keskkonnaameti
antud keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga ja
keskkonnamõju hindamise
algatamise otsuse eelnõuga
OÜ Teraviljakaubandus õhu-

saasteloa menetluses.
7. Määrati spordiklubidele tegevustoetust.
8. Kinnitati Jõgeva valla noortekeskuse juhataja ametisse
ajutiselt äraoleva töötaja
asendamiseks Kristin Barbo.
9. Eraldati Jõgeva valla 2019.
aasta eelarve reservfondist
vahendid rahaliseks kingituseks Siimusti raamatukogule 40. sünnipäeva puhul,
Vaimastvere raamatukogule
asutuse 110. sünnipäeva puhul ja Laiuse raamatukogule
170. sünnipäeva puhul.
28. oktoobri istungil
1. Kehtestati Siimusti lastekeskuse Metsatareke teenuste
hinnakiri.
2. Otsustati kehtestada alates 1.
novembrist 2019 sotsiaalosa-

konna osutatava koduteenuse tunnitasuks 3,50 eurot ja
korraldatava sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,30
eurot kilomeetri kohta.
3. Määrati Nava külas Malle kinisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
4. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva valla spordikooli ja Kuremaa spordikooli,
Kuremaa lasteaed-algkooli,
Torma rahvamaja, Vägeva
ning Vaimastvere raamatukogu alaeelarvet.
5. Lülitati Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva valla noortekeskuse, Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi ja Vaiatu rahvamaja ülelaekunud tulud
eelarve tuludesse ja väljaminekutesse.

6. Kinnitati Jõgeva valla 2019.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
7. Kuulutati Jõgeva valla teede
talihoolde hankes edukaks
OÜ Kuremaa Enveko pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
8. Anti ehitusluba Palamuse
alevikus garaaži ümberehitamiseks, puurkaevude rajamiseks Kõola ja Vägeva külla, ning administratiivhoone
laiendamiseks Jõgeva linnas
Suur 3.
9. Otsustati avalikul kirjalikul
enampakkumisel
võõrandada Jõgeva vallale kuuluv
Küüni kinnistu Eerikvere
külas.
JVT

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab enampakkumisel
korteriomandid ja kinnistud:
1. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald Luua küla Luua keskus 20-16 (registriosa number 2652435, katastritunnus 57803:001:0095,
pindala 65,0 m²) alghind 12 000 eurot. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee
2. Korteriomand, Jõgeva vald Kassinurme küla Niidu korter 7 (registriosa number 9430250, katastritunnus 24801:001:0751, pindala
40,7 m²) alghind 500 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, tel. 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee
3. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 2 (registriosa number 2823835, katastritunnus
61101:002:0095, pindala 36,8 m²) alghind 100 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp tel. 776 6578, 5866 2210, toomas.sepp@jogeva.ee
4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sadala alevik, Sillasoo tn 8 (registriosa number 2922035, katastritunnus 81001:003:0218, pindala 910
m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Lao (registriosa number 2367235, katastritunnus 57802:003:0122, pindala 7 506 m2,
tootmismaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee
6. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Veski (registriosa number 2370335, katastritunnus 57802:003:0123, pindala 7 633 m2,
tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee
7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Pargi tänav 3 (registriosa number 5066850, katastritunnus 81001:001:0450, pindala 1
327 m2, elamumaa) alghind 3 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
8. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257
m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 15 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
9. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2,
tootmismaa) alghind 3 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
10. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2,
tootmismaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
11. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7
981 m2 , elamumaa) alghind 4 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee
12. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Eerikvere küla, Küüni (registriosa number 5051150, katastritunnus 57801:001:0440, pindala 1 207
m2, tootmismaa) alghinnaga 300 eurot. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee

OOTAME KANDIDAATE
JÕGEVA VALLA KULTUURIVALDKONNA
AASTAPREEMIATE JAGAMISEKS

Jõgevamaa parimate
kodanikuühenduste tunnustamisõhtu

Jõgeva vald jagab kultuurivaldkonna aastapreemiaid ja ootab
kandidaatide esitamist ajavahemikus 11.11.2019–29.11.2019.
Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiaid jagatakse kolmes kategoorias:
(1) Loomingupreemia antakse autorile, interpreedile, autorite
või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
(2) Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule,
kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ning turistisõbraliku vallana.
(3) Kogukonnapreemia antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida
piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse poolt üheksandat aastat korraldatava konkursiga tuuakse esile ja jagatakse tunnustust
vabaühendustele ja aktiivsetele kodanikele, kes aasta jooksul on
kodanikuühiskonna valdkonnas millegi märkimisväärsega silma
paistnud.
Tunnustamisõhtule on oodatud kõik Jõgevamaa kodanikuühendused, samuti kohalike omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonide esindajad ning eraisikud, kellele kodanikuühiskonna
valdkond südamelähedane on.
Tunnustamisõhtu ajakava:
13.30–14.00 Kogunemine ja tervituskohv
14.00–14.15 Päeva sissejuhatus ja tervitused
14.15–15.15 Kuidas kohalikule elule koostöös hoogu juurde
anda?
Võrukate „Vunki mano!“ loometalgute kogemust jagab projektijuht Martin Mark
15.15–15.45 Lõunapaus
15.45–16.15 Tunnustuste üleandmine
16.15–16.45 Üllatusesineja
16.45–17.00 Tunnustuste üleandmine jätkub
17.00–17.30 Päeva lõpetamine, pildistamine, tordisöömine.
Palume oma osalemissoovist hiljemalt 22. novembriks
teada anda Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele tel 520
8423, e-postile kersti@jaek.ee või registreerida veebis www.jaek.
ee/uhisnadal-2019.
Tunnustamiskonkurssi korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koos Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega. Sündmust
toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põltsamaa, Jõgeva ja
Mustvee vald.

Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile või ühendusele. Aastapreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada kõik isikud.
Ettepaneku esitamiseks märkige palun:
1) ettepaneku esitaja;
2) aastapreemia kategooria;
3) ettepaneku põhjendus.
Esitatud ettepanekuid hindab haridus- ja kultuuriosakond,
kaasates vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeid. Aastapreemia saajad avalikustatakse Jõgeva Vallavalitsuse korraldataval kultuuritöötajate tänuüritusel.
Täpsem informatsioon: 529 8383; ilona.piirimagi@jogeva.ee.

26. novembril Kuremaa lossis
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Torma kandi rahvas hääletas Jõgeva valda jäämise poolt
Oktoobri keskel viidi läbi küsitlus, millega selgitati välja Torma
aleviku ning Kõnnu, Liikatku,
Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja
Võidivere küla elanike arvamus
nimetatud territooriumiosade
võimaliku Mustvee valla koosseisu andmise asjus. Küsitluses
oodati osalema selle piirkonna
elanikke alates 16. eluaastast.
14.–17. oktoobrini sai hääletada Volise keskkonnas elektrooniliselt, 19. ja 20. oktoobril said
elanikud oma hääle anda Torma
teenuskeskusesse sisse seatud
küsitluspunktis.
Nimekirjadesse kantud 608
inimesest osales küsitluses 268
ehk 44,08 protsenti. Elektroonilise hääle andis 144 inimest, 124

„Tänan Torma aleviku ja ümberkaudsete külade elanikke
mõistva ja asjaliku suhtumise
eest! See, et 44 protsenti nimekirjadesse kantud inimestest
oma arvamuse e-hääletusel või
küsitluspunktis välja ütles, näitab, et nende jaoks oli see oluline,“ ütles Jõgeva vallasekretär
Egle Lääne.
Seaduse järgi peab hääletustulemused kinnitama Jõgeva
vallavolikogu. Seda rahvaesindus 31. oktoobril ka tegi. Novembri istungil peab volikogu
aga otsustama, kuidas teemaga
edasi minna.
„Kuna valdav osa Torma aleviku ja ümberkaudsete külade
elanikest, kes hääletamas käisid,
olid Jõgeva valda jäämise poolt,

inimest käis oma seisukohta väljendamas küsitluspunktis. Küsimusele, kas nad soovivad oma
aleviku/küla üleminekut Jõgeva
valla koosseisust Mustvee valla
koosseisu, vastas eitavalt 219
ja jaatavalt 49 inimest. Protsentides väljendatult oli Mustvee valda ülemineku vastu 82
ja poolt 18 protsenti küsitlusel
osalenutest. Seega kaldus kaalukauss jõuliselt Jõgeva valda jäämise kasuks. Ka siis, kui vaadata
Torma alevikku ja üheksat küla
eraldi, tuleb välja, et enamikus
asustusüksustes olid ülekaalus
Mustvee vallaga ühinemise vastu antud hääled. Erandiks oli
Kõnnu küla, kus 15 hääletajat
olid Mustveega liitumise poolt ja
11 selle vastu.

JVT

141

Ei toeta Mustvee
vallaga liitumist
120

Kõnnu küla

79

26

11

15

Liikatku küla

22

12

9

3

Lilastvere küla

26

15

13

2

Näduvere küla

29

15

14

1

Oti küla

13

3

2

1

Rassiku küla

15

12

12

0

Asustusüksus
Torma alevik

Nimekirjadesse
kantud isikud
336

on volikogul üsna lihtne otsust
teha. Ma ei näe siin muud võimalust, kui asustusüksuste Mustvee
vallale üleandmise protsess lõpetada. Tõsi, Kõnnu küla elanikest, kes küsitluses osalesid,
oli 15 Mustvee vallaga liitumise
poolt ja 11 vastu, aga samas oli
seal osalusprotsent keskmisest
väiksem: hääletamas käis 32,91
protsenti nimekirja kantutest.
Nii et seal ei pruukinud joonistuda välja elanike enamiku arvamus,“ ütles Jõgeva vallavolikogu
esimees Raivo Meitus.
Torma piirkonna elanike küsitluse tulemustest annab täpsema ülevaate alljärgnev tabel.

Küsitluses osalenud

Toetab Mustvee
vallaga liitumist
21

Tealama küla

10

6

5

1

Vanamõisa küla

53

21

19

2

Võidivere küla
Kokku

25

17

14

3

608

268

219

49

Suvila tänava piirkonda rajatakse kergliiklustee
Jõgeva vallavalitsus teeb ettevalmistusi Suvila tänava 1,6
km jalg- ja jalgrattatee rajamiseks. Kergliiklustee ehitamisega muutub suvilate piirkonnas
jalgsi ja rattaga liiklemine turvalisemaks. Tänuväärne on tee
ka lapsevankriga jalutavatele
lapsevanematele ning rulaatoriga liikuvatele eakatele. Kergliiklustee ehitusega saab piirkond
kauaoodatud tänavavalgustuse.
Ohutumad võimalused Suvila
piirkonnas liigelda tõstavad ka
26 omaniku kinnistute väärtust.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
selgitas, et selle tee ehitus oli
plaanis juba endisel Jõgeva vallal. Projekt lisati valdade ühinemislepingusse ning plaanis on
see ellu viia. Praegu on jalg- ja
jalgrattatee rajamine planeeritud järgmise aasta eelarve vahenditesse. Lõpliku otsuse teeb
vallavolikogu, kes eelarve kinnitab.

Jõgeva vallavalitsuse teede
peaspetsialist Kaiu Kasela selgitas, et eelmise aasta lõpus said
piirkonna elanikud projekti tutvumiseks ja kooskõlastamiseks.
Osad elanikest olid plaaniga
kohe nõus ning andsid vajaliku
kooskõlastuse. Mõned kinnistute omanikud soovisid täiendavat
infot ning projekti muudatusi
teha. Aasta alguses toimunud
koosolekul said elanikud oma
ettepanekud ning küsimused
esitada projekteerijale ning projekti täiendati soovitud muudatustega.
Jõgeva vallavanem Aare
Olgo, abivallavanem Mati Kepp,
majandusosakonna
juhataja
Tõnu Uuna ja teede peaspetsialist Kaiu Kasela kutsusid oktoobri lõpus viimaste kooskõlastuste
saamiseks läbirääkimiste laua
taha nelja kinnistu omanikud.
Oma soovidega tulid arutelule
Jaan Paeveer ning Lea Pärtel-

poeg. Arutelu kandis vilja ning
kokku lepiti muudatuses, mis
edastatakse projekteerijale.
Muudatus nelja kinnistu ulatuses seisnes eelkõige tee laiuses, mis on sealsete elanike soovil tavapärasest kitsam. Muidu
kolmemeetrine
kergliiklustee
ehitatakse seal nüüd 2,5 meetri
laiusena. Nii jäävad sealsete elanike pumbajaamad paika ning
neid pole tarvis nihutada. Jaan
Paeveer nentis, et nende vaatenurgast on see suur asi. Projekti
saavad ka sobivad mahasõidud
ning ehitajale antakse teada, et
elanikud soovivad pinnasetäitematerjali. Siis saavad elanikud ehitustööde käigus juba ise
kokku leppida materjali koguses
ning sobivas asukohas. Paeveer
oli rahul, et koosolek kokku kutsuti: inimesed saavad küsida ja
vallatöötajad selgitada ning küsimused lahendatud.
Teede peaspetsialist Kaiu Ka-

sela rääkis, et pärast muudatuste sisseviimist saavad kinnistute
omanikud projektiga tutvuda
ning sobivusel oma nõusoleku
anda. Kui projekt on elanikelt
kooskõlastuse saanud, on sellega võimalik hankesse minna. Samas on juba teada, et tee tuleb
mõningate mööndustega: paaris
kohas jääb tee kinnistu omanike nõusoleku puudumise tõttu
välja ehitamata. Tänavavalgustus rajatakse siiski kogu teelõigu
ulatuses.
Kinnistuomanikega,
kelle
maal tee kulgeb, sõlmib Jõgeva
vallavalitsus isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ning
maksab neile kompensatsiooni.
Abivallavanem Mati Kepp lisas,
et vallavalitsus tasub ise ka kõik
lepingu sõlmimisest tulenevad
kulud.
JVT

Valla esindus käis Moldova sõpradel külas
Septembri lõpus külastas Jõgeva vallavalitsuse ja vallavolikogu esindus valla
sõpruspiirkonda Moldova Vabariigis,
Ungheni rajooni. Reisi tegi kaasa ka
Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi, kes
on Ungheni päästjatega tihedat koostööd teinud.
Jõgeva valla esindus kohtus Ungheni rajooni juhtkonnaga, osales euroraha toel rajatud turismiinfopunkti
avamisel ning piirkonna traditsioonilistel veinipidustustel. Tutvuti ka
Unghenis kui piirilinnas (Rumeeniast
lahutab linna vaid piirijõgi Prut) tegutseva vabamajandustsooniga, kus
kehtivad mitmed maksusoodustused.
Moldova-reisi valmistas siitpoolt
ette abivallavanem Viktor Svjatõšev,
kelle head suhted Ungheniga said alguse siis, kui ta oli veel Jõgeva maavanem. „Nii meie kui ka Ungheni

Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatošev ja Ungheni rajoonivalitsuse president Alexandru Ciuvaga tutvuvad veinipidustuste
väljapanekuga. FOTO: AHTO VILI
juhtide eesmärgiks on jõuda heade sid olla ka kultuuriinimesed jt,“ ütles
kontaktideni võimalikult laial tasan- Viktor Svjatõšev. Jõgeva vallavolikogu
dil. Meie ettevõtjaid on Moldovas juba esimees Raivo Meitus lisas, et koostöö
päris palju käinud, ent kaasatud võik- raames võiksid omavahel suhtlema

hakata ka kahe sõprusomavalitsuse
sama ala spetsialistid. Kindlasti koorub koostööst välja midagi kasulikku.
Jõgeva vallavalitsuse arendus- ja
ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd
tõdes, et Ungheni veinipidustustelt jäi
silma mõndagi, mida siinsetel suurüritustel kasutada. Näiteks see, kuidas
Ungheni rajooni omavalitsused end
kesklinnas peetud laadal tutvustasid
ja külalisi võõrustasid, samuti see,
kuidas festivalirajatisi minimaalsete
vahenditega ägedalt kujundada. Vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist
Ilona Piirimägi ütles aga välja mõtte,
et sõpruspiirkondade, sealhulgas Ungheni kultuurikollektiivid võiksid olla
kaasatud meie järgmisele naiste tantsupeole.
JVT

Lepime kokku Jõgeva valla
ruumilise arengu suunad
Jõgeva valla ühinemisjärgne
olulisem väljakutse on uue üld
planeeringu koostamine. Üldplaneering on üks valla peamisi
arengudokumente valla arengukava ja eelarvestrateegia kõrval.
Kui arengukava vastab küsimustele miks? ja mida?, siis üldplaneeringu eesmärk on vastata küsimusele kus?.
Vajadus tervikliku ruumilahenduse järele tuleneb eelkõige
sellest, et tuleb leida ühine nägemus laienenud territooriumile
ning eriilmeliste alade (linnakeskkond ja hajaasustus) koostoimimisele ja teineteise arengueelduste toetamisele.
Üldplaneeringu
koostamise käigus sõnastatakse esmalt
väärtused, mida Jõgeva valla
erinevates piirkondades au sees
hoitakse. Neist lähtudes sõnastatakse sobivad tingimused või
tegevused, mida väärtuste säilitamiseks ja edendamiseks teha
tuleb. Üldplaneering on elanike,
ametiasutuste ja omavalitsuse
kokkulepe, millises suunas ja
mis põhimõtetest lähtuvalt Jõgeva valla ruumiline areng toimub
– kus on uued elamuarendused
ja kus tuleb olemasoleva asustuse piires uusi elukohti ehitada,
kus on soositud ettevõtlus- ja
tootmisalad, kus on kasulik
puhkemajanduse arendamisele
hoogu anda ning kuidas toetab
planeeritavat transport või energeetika.
Jõgeva valla üldplaneeringu
lähteseisukohtades on valla ruumilise arengu vajadused sõnastatud järgmiselt:
• luua ühinenud omavalitsuses
ühtsed alused traditsioone
hoidva ja kvaliteetse ning turvalise elukeskkonnaga valla
tekkeks ja hoidmiseks;
• luua ruumilised eeldused
mitmekesise, kuid samas ka
traditsioone (põllumajandus)
hindava ettevõtluskeskkonna
tekkeks läbi kvaliteetse taristu ning valikuid pakkuva
elamufondi; arendada uusi ja
olemasolevaid ettevõtlusalasid, neid vajadusel laiendades
ning teiste piirkondadega sidudes;
• luua ruumilised eeldused teenuste (sh haridus, sotsiaalhoolekanne, arstiabi jms)
kättesaamiseks võimalikult
kodu lähedal;
• luua ruumilised eeldused
kättesaadava ja jätkusuutliku transpordi arenguks
valla erinevate piirkondade
ja kaugemate sihtkohtade,
elu- ja töökohtade, teenuste,
haridus
asutuste ja rekreatsioonialade vahel;
• tihendada ja mitmekesistada
toimivaid piirkondi, säilitades samas traditsiooniline hajaasustus;
• tagada puhkealade kättesaadavus ja säilimine nii valla
elanikele kui ka külalistele;

• väärtustada looduskeskkonda.
Nagu öeldud, on üldplaneering kokkulepe erinevate osapoolte ja huvirühmade vahel.
Jõgeva vallavalitsus, kes üldplaneeringu protsessi koordineerib,
peab leidma tasakaalustatud
ruumilahenduse, mis võtab arvesse nii era- kui ka avalikke
huve, ettevõtjate ja elanike soove, looduskaitsjate ja tootmisettevõtete vajadusi. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel
peab omavalitsus arvestama eri
tasandi, sh riiklike huvidega,
kuid lähtuma ennekõike kohalikest vajadustest ja võimalustest.
Üldplaneeringu koostamisel
on suur roll eri huvigruppide
kaasamisel. Esimese avaliku
sündmusena
üldplaneeringu
koostamise protsessis toimub
alates 6. novembrist mõttenope,
mille käigus kogutakse kohalike
elanike arvamusi valla ruumiliste arenguvajaduste kohta. Mõttenoppe käigus esitatud ideid
tutvustatakse avalikel koosolekutel, kus arutatakse ka juba
täpsemalt üldplaneeringu esialgseid lahendusi. Jälgige jooksvat infot ning osalege julgelt üldplaneeringu koostamises!
Valla arengu- ja planeeringuosakonna juhtaja Triin Pärsimi sõnul on üldplaneeringu
koostamises osalemine iga valla
elaniku jaoks oluline, kuna üldplaneeringu järgi hakkame me
tulevikus elama. Üldplaneeringu järgi ehitame me elumaju,
arendame ettevõtlusalasid, rajame teiste tegevuste toetamiseks
vajaliku taristu. Vaid kaasarääkimine tagab vastuvõetava lõpplahenduse ehk kokkuleppe meie
ühise valla elukeskkonna ilme
osas.
Läbimõeldud üldplaneeringu koostamine on alles esimene
samm – pärast kehtestamist tuleb see ka ellu viia. See tähendab aga kavandatud tegevuste
realiseerimist üldplaneeringus
kokkulepitud viisil. Kindlasti ei
saa üldplaneeringus kõik lahendused ees olema, vaid üht-teist
tuleb ikka hiljem muutunud olude ja uute arengutega kohandada. Ent kui juba üldplaneeringu
koostamisel on järjepidevalt
kaasa mõeldud, on hiljem oluliselt lihtsam üldplaneeringut ellu
viia ning sellele tuginedes otsuseid langetada.
Kõigile üldplaneeringu käigus esilekerkivatele küsimustele
vastuse saamiseks ja ettepanekute esitamiseks tuleb pöörduda Jõgeva vallavalitsuse poole.
Planeeringu kontaktisikuks on
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Triin Pärsim (triin.parsim@jogeva.ee; 776 6536).
Artikkel on kirjutatud Jõgeva
vallavalitsuse ja üldplaneeringu
koostamist nõustava Skepast&Puhkim OÜ konsultandi Anni
Konsapi koostöös

Valla üldplaneeringu mõttenope
1. Üldplaneeringu esimese suurema kaasamisüritusena toimub mõttenope.
2. Mõttenoppelt oodatakse seisukohti kuni 6. detsembrini.
3. Mõttenope on veebirakendusena kättesaadav: https://
tinyurl.com/y3eluttn
4. Mõttenope on paberkaartidena kättesaadav: vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Kui on soov oma klassi, seltsi või klubiga paberkaardile ettepanekuid joonistada, siis võtke ühendust
triin.parsim@jogeva.ee
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OÜ Leviisia Lilled üks omanikke Arvet Mäesalu ühes Kudina aiandi kasvuhoonetest,
kust praegu on võtta veel liiliaid ja krüsanteeme. FOTO: RIINA MÄGI

Kudina aiandist saab lilli ka hilissügisel
Sõbra- ja naistepäev tunduvad
olevat veel kaugel, ent OÜ Leviisia Lilled Kudina aiandis on
nende saabumiseks juba hulk ettevalmistusi tehtud. Ajatamiseks
mõeldud tulbi- ja nartsissisibulad on turbakastidesse valmis
pandud, igas sada sibulat, ning
ootavad külmkambrites aega,
mil nad sooja ja valgesse kasvuhoonesse viiakse, et siis sõbravõi naistepäevaks kauneid õisi
kasvatada.
Osaühing Leviisia Lilled toimetab Kudina aiandis möödunud aasta septembrist. „Siinset
aiandit varem hallanud ettevõtja otsustas Eestist lahkuda, ent
ei soovinud, et kasvuhooned
niisama seisma jääksid. Ta tegi
ettepaneku, et jätkaksin siin
tootmist ja pärast pikemat järelemõtlemist jäin nõusse. Mitmesuguste lõike- ja potilillede
kasvatamise kogemus oli mul
olemas. Konkreetselt rooside
kasvatamiseks sain palju näpunäiteid eelmiselt haldajalt: mulluse roosikasvatushooaja viis lõpule veel tema ja mina sain kõrvalt õppida. Ka klientidega sain
tema vahendusel tuttavaks,“
ütles Arvet Mäesalu, kes juhibki
nüüd Kudina aiandit. Ta on OÜ
Leviisia Lilled üks omanikke. Firmal on peale Kudina aiandi veel
üks aiand, mis asub Tartumaal
Varal. Tartu linnas Kalda teel
on neil aga kaks lillepoodi. Vara
aiandit, kus kasvatatakse 1700
ruutmeetrisel tootmispinnal potililli, juhib Arvet Mäesalu ema,
lillepoode tema õde, kogenud
florist. Nii et tegemist on perefirmaga. Registreeritud on see Tartusse, ent kuna selle üks oluline
tootmisüksus on nüüd Kudinal,
võib seda ka Jõgeva valla ettevõtteks pidada.
Kudina aiand on Vara omast
märksa suurem: seal on kaheksa
kasvuhoonet ja 3500 ruutmeetrit tootmispinda. Kui paljude

jaoks seostub Kudina aiand eelkõige roosidega, siis tegelikult
kasvatatakse seal peale rooside
veel paljut muud: lõikelilledest
näiteks tulpi, nartsissi, liiliat,
inkaliiliat, preeriakellukest, lõvilõuga, levkoid, lillhernest, habenelki, astrit ja iirist, potililledest
alpikanni, hibiskust, roosbegooniat, daaliat. Kevadel kasvatatakse veel mitmesuguseid amplisse sobivaid taimi.
Ehkki praegu on aiandis hooaja lõpule omaselt üsna vaikne,
tuleb mõnest kasvuhoonest siiski veel toodangut: lõikeliiliat ja
-krüsanteemi, potialpikanni ja
hibiskust. Roosikasvuhoonetestki (neid on kolm ja seal kasvab
umbes 15 eri sorti roose) leiaks
mõne õie, aga neid ei tohi puutuda: roos arvab siis, et ta peab
edasi kasvama, aga tegelikult on
tal praegu kohustuslik puhkeaeg. Jaanuar jääb ilmselt ainsaks
kuuks, mil Kudina aiandist lilli
üldse ei saa, veebruari algusest
läheb seal aga taas elu käima,
sest praegu külmkambris kunstlikku talve üle elavad ning aasta
lõpus kasvuhoonesse viidavad
tulbi- ja nartsissisibulad hakkavad siis esimesi õisi andma. Eriti
hea minek on neil sõbrapäeval.
Sibullillede teine ajatusvoor on
sätitud märtsi algusele: siis on
ju naistepäev. Kasvuhooned,
kus sibullilli ajatama hakatakse,
on korralikult steriliseeritud, nii
et haigusi pole karta. Ajatamise
tehnoloogia on aga üsna keeruline ja suurt täpsust nõudev.
„Lillesibulas toimuvad ajatamisel kindlad keemilised protsessid. Nii et kui reegleid täpselt
ei järgi, võib ajatusprotsess nässu minna. Tulp võib tulla näiteks
liiga lühikese või liiga pika varrega või kasvatada külge mitteavanevaid õisi, mida kutsutakse
paberõiteks. Kui miski valesti läheb, siis lillekasvataja kas teenib
vähe või ei teeni midagi,“ tõdes

Arvet Mäesalu.
Sel aastal tuli Leviisia Lilledel
naistepäevatulpide kasvatamine
hästi välja ja see andis julgust
uuesti proovida: usalduskrediit
on juba välja võideldud. „Meie
eeliseks on see, et pakume stabiilse kvaliteediga tulpe ja pakime need kümnestesse pakenditesse. Hollandist saabuvad
viiekümnesed pakendid tuleb
näiteks ümber pakkida,“ sõnas
Arvet Mäesalu. Nn talvetulpe
loodetakse rahvale pakkuda
veebruari algusest poole aprillini. Suvel ei ole aga mõtet tulpe
kasvatada, sest siis saab igaüks
neid oma aiast.
Lillekasvatus on töömahukas
ala, aga sesoonse iseloomuga.
Kudina aiandis on aasta ringi
tööl vaid kaks inimest: juhataja
ise ja agronoom. Ka aiandi puhkeajal on ju vaja jälgida, kuidas
talvituvatel lilledel läheb. Ei saa
nii, et lülitad lihtsalt elektri välja ja kõnnid minema. Ülejäänud
töötajad palgatakse aga hooajaliste töölepingutega. Tööl olevate inimeste arvu reguleeritakse
selle järgi, kui palju parajasti
tööd on. Tulbiajal on seda näiteks päris palju, sest ülekasvamise vältimiseks tuleb õisi korjata
kaks korda päevas ning need
hoolikalt külma panna: sibullill
kasvaks ju enda „tarkusest“ ikka
edasi.
Arvet Mäesalul on Leviisia
klientidega hea kontakt, sest ta
viib ise lilled külmik-kaubaautoga poodidesse laiali. Kaubaringil käib ta kolm korda nädalas. „Kliendid on meil enamasti
väiksemates linnades. Tallinna
ja Tartu lillepoed kuuluvad üldjuhul suurtesse kettidesse ja neil
on oma varustuskanalid. Aga
väiksemate linnade ja maakohtade lillepoed võtavad meie lilli
meelsasti müügile, sest nad on
meie kvaliteediga rahul,“ ütles
Arvet Mäesalu. Jõgeval saab

Kudina aiandi lilli osta näiteks
kesklinna Konsumis asuvast OÜ
Asorell lillepoest, aga ka Pae
Konsumi lillepoest. Teadjamad
oskavad aga ka aiandisse kohapeale lilli otsima tulla.
Arvet Mäesalu pole küll ühtegi aianduskooli lõpetanud, ent
lillede kasvatamiseks vajalikke
teadmisi saab hankida ka muul
viisil – näiteks raamatutest ja internetist. Kolleegidestki on abi:
enamik naisi, kes aiandis töötavad, on seal ametis olnud juba
aastaid.
„Mina töötasin omal ajal hoopis Fazeris ja müüsin šokolaadi,
aga tollaseid müügi- ja suhtlemiskogemusi annab ka lilleäris
kasutada,“ ütles Arvet Mäesalu.
Leviisia Lilled sai tema sõnul alguse äriprojektist, mille
ta kõrgkoolis ettevõtlust tudeerides õppeülesandena valmis
tegi. Plaan osutus nimelt nii
vettpidavaks, et tekkis tahtmine
end tõepoolest lilleäris teostada.
Esialgu tegutses ta sel alal muu
töö kõrvalt, nüüd on sellest saanud tema põhiala. Ja Kudinast
on saanud tema jaoks mitte ainult tööl käimise paik, vaid ka
elukoht.
„Kui oled ühe alaga tegelema hakanud ning kui sul on
materiaalne baas ja teadmised
olemas, siis tahad ikka samal
alal jätkata. Väike hasart tekib
ju ka: kas saad hakkama või ei
saa. Ning kui vigu teed, siis tuleb neist õppida,“ ütles Arvet
Mäesalu.
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.
JVT

Kaarepere rahvamajas tähistati 18.
oktoobril kohaliku eakate seltsingu
Härmalõng, aga ka kolme eakate kultuurikollektiivi, tantsurühma Tantsulust, ansambli Laulunaised ja kapelli
20. sünnipäeva.
Härmalõnga eestvedaja Mare Okapuu meenutas seltsingu kujunemislugu.
Seltsingu eelkäijateks olid tema sõnul
Kaarepere sovhoostehnikumi pensionäride ühendus ja Kaarepere pensionäride
ühendus. 95-aastane Jelena Maksimova,
kes toonastes ühendustes toimetas, oli
ka Härmalõnga juubelil kohal. Kohal
oli ka Härmalõnga „ristiema“ Meedi
Vaino. Just tema pakkus 20 aastat tagasi
seltsingu jaoks välja nime Härmalõng ja
tunnistati nimekonkursi võitjaks.
Härmalõnga rahvas on väga toimekas. Lisaks sellele, et iga kuu Kaarepere rahvamajas koos käiakse, hoitakse
käigus taidlusrühmad, muretsetakse
neile projekti- ja muude rahade eest
esinemisriideid ja pille, käiakse esinemas, korraldatakse näitusi ja huvireise, kutsutakse kõnelema kasulikku
teavet jagavaid inimesi jne. Juubelipeol avaldas Mare Okapuu heameelt
selle üle, et nii palju rahvast kohale
on tulnud. Laudade taga võis istumas
näha ka neid, kes Kaareperest kaugemale kolinud või kellel vanus/tervis
väga tihti kodunt välja tulla ei luba.
Tervituseks said sõna Jõgeva vallavanem Aare Olgo, Riigikogu liikmed
Marika Tuus-Laul ja Aivar Kokk, endine poliitik Villu Reiljan, Jõgevamaa
Pensionäride Ühenduse eestvedaja
Heino Ilves ja teised. Vallavanem
pöördus kokkutulnute poole sõnadega
„Head noored!“ Kahekümneaastane
Härmalõng ongi ju noor! Villu Reiljan soovis kõigile, et nad ikka aktiivse

eluhoiaku säilitaksid ega niisama koju
aknast välja vaatama ei jääks.
„Teie kokkuhoidmine on midagi
erilist,“ märkis Marika Tuus-Laul, kes
Härmalõnga rahvaga oma viisteist aastat tihedalt suhelnud.
Au- ja tänukirju jagati Härmalõngale ja nemad ise jagasid tänukirju
neile, kes neile kahekümne aasta jooksul toeks ja abiks olnud. Üles astusid
kolm juubilarkollektiivi, mida juhendavad Silvi Rohtla (Tantsulust), Helgi
Kaeval (Laulunaised) ja Virve Peterson (kapell). Pidu aitasid vaimukate
vahetekstidega tervikuks siduda Mahvalda ja Loreida Tartumaalt, kel eraelus küll teistsugused nimed. Valitses
soe õhkkond ja juubilarkollektiivide
etteasted sundisid unustama, et tegemist on eakate esinejatega.
„Oleme väga tänulikud, et saame
siin, Kaarepere rahvamajas, koos käia,
ilma et peaksime ruumide eest maksma,“ ütles Mare Okapuu.
Tantsulustis ja Laulunaistes kolmandat aastat kaasa tegev Eha Saar tõdes,
et tantsimine annab päevadesse rõõmu
ja särtsu. Teadlased olla ka tõestanud,
et tantsimine on kasulik ajutegevusele,
sest tantsijal tuleb mitmesuguseid asju
meelde jätta. „Tantsides tunned, et oled
elus. Ja ehkki meil tuleb ette ka vaidlusi,
on meil tegelikult kokkuhoidev rühm,
kellega on ka niisama tore koos olla. Esinemisvõimalusi jätkub meile ka. Hiljuti
astusime üles Põltsamaa hooldekodus.
Mis aga laulmisse puutub, siis seda hakkasin siinsamas Kaarepere rahvamaja
saalis harrastama juba koolitüdrukuna. Miks ma seda siis nüüd edasi ei või
teha,“ ütles Eha Saar.
RIINA MÄGI

Koos eakate seltsinguga Härmalõng tähistas 20. sünnipäeva
ka seltsingu rahvatantsurühm Tantsulust. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva Lions-klubi korraldas
Metsatarekeses looduskoolituse
Lions-liikumise traditsiooniline heateopäev (selleks oli 12. oktoober)
pühendati tänavu keskkonnatemaatikale. Jõgeva Lions-klubi korraldas Siimusti lastekeskuse Metsatareke lastele
koolituse, mille viis läbi Jõgevamaa
aasta koolitaja 2018 ja 2019, loodusemees Vahur Sepp.
Vahur Sepa juhendamisel vaadati
Siimusti ümbruse metsas üle puu- ja
põõsaliigid, uudistati ka teisi taimi.
Looduskoolitaja õpetas, kuidas metsas
nii liikuda, et mitte rikkuda loodust ja
endast prahti maha jätta.
Tubasel vestlusringil tutvustas Vahur Sepp lastele metsloomade nahku,
sarvi ja kihvu. Põrandale pani ta karunaha, millel mitmed poisid ja tüdrukud istet võtsid. „See karu sai kütitud
sellel põhjusel, et ründas mesitarusid,“
ütles Sepp. „Jahti karudele, ilvestele ja
huntidele peetaksegi suurkiskjate ohjamiseks ja looduse hoidmiseks tasakaalus,“ rääkis ta.
Demonstreerides
kährikunahka
rääkis Vahur Sepp, et kährik on Eesti
oludes võõrliik ja võõrliigid nii looma-

de kui taimede osas pole teretulnud. Et
loeng atraktiivsem oleks, esitas looduskoolitaja uut nahka näidates lastele küsimuse, mis loomaga tegemist. Hundinahk tunti kohe ära. Üsna ligilähedaselt
teati ka huntide arvu Eesti metsades,
milleks on 150 kuni 250 hunti. Üks
poiss küsis, kas hunti saab kodus koera
asemel pidada. Vahur Sepp vastas, et ei
saa, sest kui hunt täiskasvanuks saab,
hakkab ta inimest ründama.
Vahur Sepp imiteeris vastavate
seadmete abil ka loomade hääli, mida
jahimehed kasutavad loomade lähemale meelitamiseks. Hästi teati vastust ka küsimusele, mis „elukas“ on
metsas inimesele kõige ohtlikum. Õige
vastus on puuk, sest metsloomad inimest üldreeglina ei ründa.
„Metsatarekese lastel on looduse
teemadel piisavalt avar silmaring, suur
huvi ja aktiivne uudishimu,“ kiitis Vahur Sepp.
Lastekeskuse lapsed andsid Vahur
Sepale ja Jõgeva Lions-klubile üle tänumeene ja tänukirja.
JAAN LUKAS

7. november 2019
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Laiuse raamatukogu tähistas 170. sünnipäeva
Laiuse raamatukogus tähistati
25. oktoobril raamatukogu 170.
sünnipäeva. 170 aastat tagasi,
aastal 1849, pani nimelt tollane
Laiuse koguduse pastor Heinrich
Georg von Jannau kirja tõiga, et
Laiusel tegutseb lugemisselts,
millel on 55 eestikeelset raamatut. Jannau enda asutatud seltsi
peetaksegi raamatukogu eelkäijaks, Laiuse raamatukogu aga
üheks Eesti vanemaks, kui mitte
vanimaks maaraamatukoguks.
Tõsi, selle tegevus on mitmel
korral katkenud. 1887. aastal
süütas pikselöök Laiuse kiriku
torni ja muu hulgas põlesid ära
ka lugemisseltsi raamatud. 1912.
aastal taasasutas raamatukogu
toonane Laiuse kirikuõpetaja
Johan Kõpp. Tänu valla, mitme
seltsi ja eraisiku rahaannetustele
saadi osta ilukirjanduslikke, populaarteaduslikke ja vaimulikke
teoseid, aga ka lasteraamatuid.
Raamatukogu korrasoleku eest
seisis hea ja laenutas ka raamatuid pastoriproua Maria Kõpp.
Kui Kõpud 1922. aastal Laiuselt
lahkusid, oli raamatukogus umbes 700 raamatut. 1941. aastal,
Teise maailmasõja päevil, hävis
kirjavara jälle tules.
1949. aastal käivitati raamatukogu taas ning sestpeale on
see järjepidevalt tegutsenud.
Tervelt 34 aastat juhtis Laiuse
raamatukogu legendaarne Asta
Leiten. Just tema leidis omal ajal
Johan Kõpu koostatud Laiuse
kihelkonna ajaloost viite sellele, et Laiuse raamatukogu võib
oma aega hakata arvama aastast
1849. Aastal 1989 tähistatigi siis
suurejooneliselt raamatukogu
140. sünnipäeva. Kui pikka aega
tegutses raamatukogu Laiuse

Kuremaa raamatukogus kohtus
lugejatega kirjanik ja luuletaja
Anneli Lamp

Laiuse raamatukogu direktor Katre Ilmjärv võttis raamatukogu juubeli puhul õnnitlusi vastu
oma eelkäijalt Asta Leitenilt ja Jõgeva abivallavanemalt Arvo Sakjaselt. FOTO: RIINA MÄGI
vanas seltsimajas, siis 1999. aasta algul koliti Laiuse põhikooli
vastvalminud
juurdeehitusse,
kus ollakse tänini.
Laiuse raamatukogu ajaloost
andis sünnipäevapeol ülevaate
maakonnalehe Vooremaa peatoimetaja Tiit Lääne. 2012. aastast Laiuse raamatukogu juhtiv
Katre Ilmjärv ütles, et tal oli suur
au võtta Asta Leitenilt üle hästi toimiv raamatukogu, mis oli
nii teatme- kui ka ilukirjanduse
poolest hästi komplekteeritud ja
mis oli kogu aeg n-ö pildil: sealsed sündmused ületasid ikka ja
jälle uudisekünnist. Jõgeva vallavalitsuse poolt käisid Laiuse
raamatukogu õnnitlemas valla-

vanem Aare Olgo, abivallavanem Arvo Sakjas ja kultuuritöö
peaspetsialist Ilona Piirimägi.
Viimasele ütles Katre sooje tänusõnu selle eest, et ta raamatukogutöötajatele kõiges toeks on
olnud. Tänada oli tal põhjust ka
Vaimastvere raamatukogu direktorit Maris Paasi, kellelt ta esimestel Laiuse-aastatel palju nõu
ja tuge sai, samuti kooli ja lasteaeda, kellega tihedat koostööd
tehakse. Katre sõnul ongi eduka
raamatukogutöö aluseks head
suhted kolleegide, tööandja ja
koostööpartneritega. Ning kõik,
kes Katret tunnevad, teavad, et
ta on hea suhtleja.
Vallavanem Aare Olgo andis

Katre Ilmjärvele üle tänukirja
südamega tehtud töö eest ning
sünnipäevakingina raamatukogule 300 eurose tšeki. Muusikalist meelelahutust pakkusid
Palamuse laulustuudio õpilased
Erel Kivimurd, Carmen Kattel ja
Karol Kattel, keda juhendab Karmo Toome.
Katre eelkäija Laiuse raamatukogu direktori ametis Asta Leiten ütles: „Katre on tegus inimene ja hea suhtleja, ma ei saakski
Laiuse raamatukogu käekäiguga
rohkem rahul olla, kui ma praegu olen.“

Raamatukogupäevadel on ka
kirjanikel kiired päevad, sest
neil on palju esinemisi. Seetõttu meil vedas, et Ida-Virumaal
elav Anneli Lamp nõustus Kuremaa lugejatega kohtuma.
Ilmselt oli nõusolekut lihtsam
saada ka sellepärast, et Anneli
on siitkandi juurtega. Tema ema
on sündinud Kivijärvel, isa on
pärit Ruskaverest. Anneli ema
Lehtet, kelle lapsepõlv möödus
Teilmas ja kes õppis kunagises
Kuremaa kontrollassistendide
koolis, paljud meie kandi vanemad inimesed veel mäletavad.
Oma perekonnaloost rääkis Anneli ka ühe toreda seiga. Tema
popsipere vaestest oludest pärit
ema unistas ikka suurte akendega kodust. Hiljem ehitaski
isa Kotinuka külla maja, millel
on palju suuri aknaid. Muigega
mainis Anneli, et seetõttu nad
nüüd kõik külmetavad, et seinad
on aknaid täis!
Anneli Lamp kirjutab juba
kuus aastat, on loonud nii luuletusi kui proosat. Ise nimetab ta
ennast külakirjanikuks, kuna kir-

jutab elust enesest. 2013. aastal
ilmus esimene raamat „Minu lapsepõlve Kotinuka”, seejärel „Jõhvi, mu arm!: linn ja inimesed”
ning sel suvel „Joosepi naised”.
Ilmunud on ka mitu luulekogu.
Anneli Lamp võlus meid oma
sarmi ja laheda jutuga. Ta rääkis
meile raamatu „Joosepi naised”
tagamaadest, Joosepist ja tema
kolmest naisest, kes on reaalselt eksisteerinud. Nagu üks
lugeja ütles: „Raamat on väike,
aga sisu suur”. Veel mõned päevad hiljemgi võtsid raamatukogus ajalehti lugenud inimesed
Joosepi teema üles. Järelikult
kõnetas see inimesi. Selliseid
peresid, nagu Joosepi oma, oli
omal ajal pea igas külas. Tore,
et Joosepi raamatule tulevad
järjed. Ida-teemaline ilmub juba
novembris.
Lõpetuseks jällegi ühe lugeja
poolt öeldud lause: „Küll on tore
kohtuda huvitavate inimestega!”
MARIKA AAVASALU,
Kuremaa raamatukogu
direktor

RIINA MÄGI
Luuletaja Anneli Lamp kohtus Kuremaa
raamatukogus lugejatega. FOTO: ERAKOGU

Kiigemetsa Kooli osavusmängude IX kooliolümpiamängud Siimusti raamatukogus saab
Kiigemetsa Koolis peeti hiljuti
osavusmängude kooliolümpiamänge. Tänavused mängud olid
juba üheksandad ning need said
teoks tänu Eesti Olümpiaakadeemia
projektikonkursile.
Mängude eesmärk oli tutvustada õpilastele uusi osavusmänge
nagu petank, bocce ja discgolf,
parandada õpilaste koos liikumise võimalusi ja oskusi ning anda
edasi teadmisi antiik- ja kaasaja
olümpiamängude kohta. Kooliolümpiamängudel kasutasime
Eriolümpia motot: „Las ma võidan ja kui ma ka ei võida, olen
ma andnud endast parima“.
Olümpiaharidusperiood kestis meie koolis 2. septembrist 3.
oktoobrini. Kõigepealt moodustati kooliolümpiamängude komitee ning loositi välja mängudel esindatud riigid. Kokku sai
viis võistkonda: Austria, Soome,
Rootsi, Eesti ja Prantsusmaa. Iga
võistkond pidi kujundama oma
riigi discgolfi ketta ning selle
kavandit edasi arendades ka riigisildi, osaleja kaelakaardi ning
discgolfi ketaste koti. Iga laps
kujundas endale tekstiilvärve
kasutades ka puhvi, mida saab
kasutada nii sallina kui ka mütsina.
Kasvatusrühmades valmisid
osavusmängud, mida õpilased
saavad nüüd õhtuti vabal ajal
mängida.
Toimus ka olümpiateemaline
viktoriin õpilastele. Küsimused
olid QR koodidena koolimaja eri
paikadesse peidetud ning viktoriini lahendades saadi ka mõnus

osa Põhjamaade kirjanduse
nädala sündmustest

Kiigemetsa Kooli olümpiamängude lõpetamine. FOTO: ERAKOGU
liikumiskoormus.
Olümpiahar idusper ioodi
sisse mahtus veel Tartus asuva
Eesti spordimuuseumi külastus.
Seal said õpilased teadmisi Eesti
tuntud sportlastest ja olümpiamängudest. Tundides tutvustati
antiik- ja tänapäeva olümpiamänge ja tuletati meelde ausa
mängu reegleid. Kehalise kasvatuse tundides harjutati petanki,
boccet ja discgolfi. Kooli koridoridesse pandi välja õpilaste tööd
ja õpetajate abiga koostatud sisukad stendid loosi teel valitud
riigi sportlastest. Olümpiamängude avamispeol esinesid ilusa-

te kavadega nii õpilased kui ka
kooli töötajad.
Olümpiamängud ise toimusid
1. ja 2. oktoobril. Discgolfi käidi
mängimas Kaareperes Aruküla
mäel, petankis, bocces ja teistes
osavusmängudes võisteldi kooli
juures. Tore oli see, et koos õpilastega lõid kaasa ka õpetajad ja
direktor.
3. oktoobril tehti mängudest kokkuvõtteid ja autasustati
osavamaid. Iga õpilane sai osalejamärgi. Õpilastel käis külas
trikijalgpallur Eno Lints. Eriti
põnevad olid tema trikid põleva
palliga. Meie õpilased proovisid

ka ise mõnda trikki, kuid pidid
tõdema, et nende omandamiseks tuleb palju harjutada.
Iga võistkond jäädvustas oma
olümpiaharidusperioodi tegevused fotode või videolõikudena.
10. oktoobril esitlesid võistkonnad oma ülevaateid „Minu riik
osavusmängude olümpial“ kogu
kooliperele.
Loodame, et ka X kooliolümpiamängud ei jää tulemata.
HILLE KIRPU,
Kiigemetsa Kooli kehalise
kasvatuse õpetaja

11.–17. novembrini saab Põhjamaades ja Balti riikides teoks
Põhjamaade kirjanduse nädal.
Sellest on võimalik osa saada ka
Siimusti raamatukogus.
Põhjamaade kirjanduse nädala
teeb tänavu eriliseks asjaolu, et
Põhjala ühingud Taanis, Norras
ja Rootsis tähistavad oma sajandat aastapäeva. Sellest lähtuvalt
on tänavuse kirjandusnädala teemaks „Pidu Põhjalas“ ning sellega
soovitakse pöörata tähelepanu
kogukonnale ja sõprusele. Nädala teemast lähtuvalt on valitud
ka raamatud, mida sel aastal jututundides lugeda. Nendeks on
„Pipi Pikksukk“, „Sofie maailm“
ja „Babette’i pidusöök“. Kõik kolm
kutsuvad lugejat-kuulajat kirjanduslikule retkele ainult talle omasel viisil. Neid raamatuid loetakse
11.–17. novembrini ette kõikjal
üle Põhjamaade ja Baltikumi. 11.
novembril, suurel ettelugemispäe-

Laiuse raamatukogu
direktor Katre Ilmjärv on
2019. aasta maaraamatukoguhoidja nominent.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tutvustas ja
õnnitles nominente
30. oktoobril
XIX maaraamatukoguhoidja päeval Pärnus.
Palju õnne!

val, loetakse hommikuse päikesetõusu saateks lugusid ette lastele
ja noortele, õhtuhämaruse saabudes toimuvad aga lugemistunnid
täiskasvanutele.
Siimusti raamatukogus loetaksegi 11. novembril kell 8.30
ette katkendit Astrid Lindgreni
raamatust „Pipi Pikksukk“. 9.–17.
novembrini saab samas raamatukogus vaadata ka Lindgreni elu ja
loomingut tutvustavat väljapanekut ning kuulata tema audioraamatuid. 13. novembril tuleb aga
Siimusti raamatukogusse külla
lastekirjanik Kristina Ruder. Kohtumine temaga algab kell 10.
Põhjamaade kirjanduse nädala kohta saab rohkem infot
kodulehelt https://www.nordisklitteratur.org/et/. Sama kodulehe ideede kataloogist saab ka
inspiratsiooni, kuidas ise seda
nädalat tähistada.
JVT
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Sünnipäev on tore päev, sünnipäevanädal veelgi toredam!
19. oktoobril tähistas Jõgeva põhikool
oma 7. sünnipäeva. Meilt on palju küsitud, kuidas on meie kooli sünnipäev
alles oktoobris, kui õppimist alustati ju
ikka 1. septembril. 19. oktoober on Jõgeva jaoks oluline ajalooline kuupäev,
kuivõrd pärast kaheaastast ehitustööd
avati just sel kuupäeval 1915. aastal Jõgeva Haridusseltsi Kool, kus asus õppima 89 last. Seda peetaksegi kaasaegse
hariduselu alguseks Jõgeval ning meie
omakorda peame end 19.10.1915 tööd
alustanud Jõgeva Haridusseltsi Kooli
õigusjärglaseks.
Nii nagu lapsedki on seitsmeselt
valmis uueks alguseks koolijütsina, sai
ka meie kool oma seitsmendaks sünnipäevaks uue alguse uues koolimajas.
Võib öelda, et oleme – nagu sama vanad lapsedki – juba mõnda aega maailmas tegutsenud ja väga asjalikud,
kuid nüüd täiesti uues olukorras.
Sünnipäevad on ikka toredad päevad – hommikuti lauldakse sünnipäevalaulu, süüakse torti, käivad külalised. Nii oli see ka meie koolis. Reede
hommikul kogunes kogu koolipere
maja ette, et laulda üheskoos meie
kooli laulu. Loomulikult pakuti lõunasöögiks ka klassikalist sünnipäevatoitu – kartulisalatit ja seﬁiritorti. Kõiki
külalisi ühekorraga vastu võtta võib
osutuda üsna suureks väljakutseks. Nii
otsustasimegi sel aastal mitte kutsuda
kõiki külalisi ühel ajal, vaid hajutada
nende käimised terve nädala peale.
Külalised toovad tavaliselt ka kingitusi. Nii ka meil. Igaüks, kes meil külas käis, võttis kingiks kaasa oma aega
ja kogemusi ning jagas neid meie koolipere liikmetega. Nii käis meil peaaegu kõikides klassides nädala jooksul
mitmeid külalisõpetajaid. Nende hul-

1.c klassile saabus külla koeratüdruk Lotte. FOTO: ERAKOGU
gas oli palju Jõgeva koolide vilistlasi,
kes rääkisid oma kogemustest ja elust.
Õpilased nägid, kui paljude erinevate
eluvaldkondade esindajaid on meie
oma väikelinnast sirgunud. Esmaspäeva hommikul rääkis Käti Konno meile
sellest, kuidas ta on maailmas ringi
rännanud ning julgustas noori vajadusel oma esialgseid valikuid muutma.
Monika Maasing, kes hetkel juhendab
kodutütreid, jõudis meile külla oma
kooliajast rääkima lausa kahel korral.
Liis Maarand on kiirabiarstina töötanud nii Tallinnas kui Tartus ning oli
rõõmuga nõus lastele oma kogemustest ja kiirabitöö tähtsusest rääkima.
Meie kooli kõige värskem vilistlane,
kes meile tagasi külla jõudis, oli hetkel Jõgevamaa gümnaasiumis õppiv
Daniel Aganitš, kes ärgitas nooremaid
kaaslasi kooliteed gümnaasiumis jätkama. Martin Ilves õpetas lastele discgolﬁ nippe ja Kristjan Lill võttis kaasa
terve hulga põnevaid droone, mida sai
lähemalt uurida. Meie enda õpilas-

nõustaja Anna-Maria Vahur mitte ainult ei rääkinud psühholoogiast, vaid
tõi lahendamiseks kaasa ka põnevaid
teste. Laste silmad pani eriti särama
aga vilistlasest juutuuber Andrei Zevakin.
Palju käis ka meie kogukonnas aktiivselt tegutsevaid inimesi. Jõu ja Tervise Seltsi asutaja ja treener Ailer Mõtsar rääkis lastele, kui oluline on järgida tervislikke eluviise, liikuda, magada ning süüa õigesti, kuna just need
on alustalad täisväärtuslikule elule.
Tänu vallavolikogu esimehele Raivo
Meitusele teavad lapsed nüüd palju
täpsemini, mis see kohalik omavalitsus õigupoolest on ning kuidas töötab.
Noorsoopolitseinik Kadri Mitt võttis
külla tulles näitamiseks kaasa põnevat
politseivarustust ning muidugi ka lõvi
Leo pildiga pulgakomme. Kui igapäevaselt saab Eve Kivi tehtud kauneid
lilleseadeid hankida Pae lillepoest, siis
neljapäeval õpetas ta kolmanda klassi
õpilastele, kuidas neid ise valmistada.

Hea tahte nädal
Jõgeva põhikoolis pöörati 14.–18. oktoobrini erilist tähelepanu heatahtlikkusele ja lahkusele. Tugispetsialistide
eestvedamisel toimus meie koolis juba
teist aastat hea tahte nädal. Nagu eelmiselgi aastal, nii ka sel korral oli fookuses heategude märkamine ja neile
tähelepanu suunamine.
Tervet nädalat saatsid headust
kandvad sõnumid klasside ustel. Sel
nädalal oli meil ka koolikell hoopis
isemoodi. Esmaspäevast neljapäevani
võis tavapärase (või meie maja puhul
mitte nii tavapärase) kellahelina asemel hoopis õpilaste sisseloetud häid
mõtteid kuulda.
Lisaks sellele jagasid õpilasesinduse liikmed hommikuti soovijatele
heade mõtetega sedeleid. Trepistiku
juurest võis leida pisikeste heategude
nimekirja ning kui see täidetud, võis
endale preemiaks pulgakommi võtta.
Hea tahte nädala raames valisid
õpilased ja õpetajad endi seast ka lah-

keimaist lahkeimad kaaslased, keda
tunnustati reedesel kogunemisel. Õpilastest pälvisid tiitli Jennifer Trei, Ketri
Paulus, Marta Pärt, Kirke Rääk, Kärolin Püvi, Oskar Taul, Joosep Palmiste
ja Inara Ein.
Õpetajad valisid endi seast kõige
lahkemaks kolleegiks IT-juhi Heiki
Nooremäe ning eripreemia Kõige Parem Tujuhoidja pälvis õpetaja Mika
Keränen, kes on hea suhtleja ning suurepärase huumorimeelega.
Algklasside õpilaste arvates on
lahkeimad õpetajad Riina Lind ning
Tiiu Õunap. Õpetaja Riina kohta on
õpilased kirjutanud: „Ta on lahke, tal
on superhääl. Ta on tore ja kuulab
õpilasi. Õpetaja Riina aitab, kui on abi
vaja.“ Õpetaja Tiiu Õunap on õpilaste
arvates abivalmis, aitab kõiki ja õpetab
targaks. Ta on ka iga päev ilus ja armas, tal on palju sõpru ning ta käitub
lastega hästi.
Vanemate õpilaste arvates on lah-

Õpilaste poolt valitud
lahkeimaist lahkeimate
kaaslaste tunnustamine.
FOTO: ERAKOGU
keim õpetaja Silja Võsaste. Õpilased
on tema kohta kirjutanud: „Õpetaja
Silja Võsaste õpetab hästi, on lahke ja
töökas. On alati energiast pakatav ja
õpetab oma ainet väga innukalt. Teda

Liigume mängides!
Meie kool kuulub juba 2018. aasta
algusest Liikuma Kutsuvate Koolide
hulka. Tartu Ülikooli liikumislabor
korraldab koolitusi mitte ainult õpetajatele vaid ka õpilastele. Liikumist
aitavad koolipäeva tuua mängujuhid,
kes oskavad viia läbi erinevaid liikumistegevusi ja seltskonnamänge.
Oktoobrikuus läbis kuus uut noort
mängujuhtide baaskoolituse ning nad
saavad nüüd meie koolis mänge läbi
viima hakata. Juba mõnda aega tegutsenud mängujuhtidele korraldas TÜ
Liikumislabor Kääriku spordikeskuses
kahepäevase laagri, et nad end täiendada saaksid.
Getter Angerjas, 8.a:
11. oktoobril toimus Puurmani
mõisakoolis mängujuhtide koolitus,

millest võttis osa ka meie kooli kuus
aktiivset õpilast. Koolitusel õpetati
meile, kuidas viia läbi mänge, mis on
nendega kaasnevad ohud ja riskid.
Mängisime läbi uusi mänge ja mõtlesime ise välja ühe mängu. Tegime
endale selgeks mängujuhi tähtsamad
omadused ja kuidas käituda teatud
olukordades. Õpetati veel tegema takistusrada, mida saaksid õpilased vahetundidel ohutult läbida. Lõpetuseks
saime tänukirjad ja Liikuma Kutsuva
Kooli viled. Tänu sellele koolitusele sai
meie kool juurde kuus tubli ja aktiivset
noort, kes hakkavad teiste mängujuhtidega mänguvahetunde ja mänge läbi
viima.
Inara Ein, 9.a:
17.–18. oktoobril käisime me,

Jõgeva põhikooli uued mängujuhid. FOTO: ERAKOGU
kolm eelmisel aastal alustanud mängujuhti Jõgeva Põhikoolist, oma
teadmisi täiendamas Otepää lähedal
Käärikul koos teiste mängujuhtidega
üle Eesti. Kahe päeva jooksul saime

Abiks oli talle
lapse vanem
Tiina
Velt.
Kaja Reiman
tuli
lastele
külla aga hoopis koeratüdruk Lottena.
Reedel said juuksur Kaja Kruuse käe
all tüdrukud endale pidulikud lokisoengud ning poisid värvilised triibud ja püstised tukad.
Külalisi oli ka kaugemalt. Vanemuise teatrist ooperisolist Rasmus
Kull, kes teadis palju põnevat teatrielust ning otse Kanadast saabus väliseestlane Geneviéve Perron. Tartu
Ülikooli üliõpilased viisid läbi mitu
põnevat lingvistikatöötuba ning telerežissöör Marek Miil rääkis teletöö
telgitagustest.
Mõnel klassil läks eriti hästi ja külla tulnud inimene võttis nad endaga
hoopis kaasa ning viis enda valdustesse! Seda saab muidugi teha siis, kui
töötad kooliga samas majas asuvas
linnaraamatukogus. Ene Sööt tutvustas esimese klassi koolijütsidele raamatukogu lasteosakonda ning põnevat
nukunäitust.
Meil on väga hea meel, et õpetajad
leidsid nii palju toredaid ja huvitavaid
inimesi, keda oma õpilastele külla kutsuda. Samuti oleme väga tänulikud
nendele inimestele, kes oma tihedatest
graaﬁkutest leidsid aega meile külla
tulla. Kindlasti ootame endale külalisi
ka edaspidi.
KAIRI SUMERO,
Jõgeva põhikooli huvĳuht

huvitab see, et me asju omandaks. On
näha, et talle meeldib bioloogia. Leiab
alati olukorraga sobivad sõnad. On
hästi konkreetne. Ta ei saa põhjuseta
kurjaks. Ta kuulab alati ära.“
Samuti on õpilaste silmis lahkeimaist lahkeim õpetaja Viktor Nõmm,
kelle kohta on kirjutatud: „Õpetaja
Viktor Nõmm on otsekohene ja hooliv.
Lahke ja oskab pahasid lapsi ilusasti
käituma panna. Aitab, kui mure on. Ta
on lahke ja teeb ka nalja.“
Loomulikult on väga oluline, et
oleksime iga päev üksteise vastu lahked ning head, kuid see nädal annab
meile võimaluse sellele veelgi suuremat tähelepanu pöörata.
Nagu ütlevad meie kooli laulu sõnad: “See, kes otsib, see, kes hoolib,
tõttab välja vabana. Oma kodust, oma
koolist, ilma imet tabama...”. Märka sinagi heategusid enda ümber!
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Peakokk käis Torma koolis
Septembris ja oktoobris külastasid Eesti peakokad põhikoole, kus andsid kokandustunde.
Nad kokkasid koos lastega ning
tutvustasid toiduvalmistamise
põhitõdesid. Torma põhikooli
külastas Tartu restorani Ylicool
peakokk Urpo Reinthal.
Enne peakoka tulekut vaatasime videot, mis tutvustas Eesti
toidukultuuri viimase 100 aasta
jooksul. Arutlesime ka toiduohutuse ja tervisliku toitumise
teemal. Urpo Reinthal kokkas
meie kooli 7. ja 8. klassiga ning

9. klassi tüdrukutega. Õpilased
olid hoos, küsisid, õpetasid üksteist, tegid hoolsalt koostööd ja
lõpuks said kõik kõhu täis süüa.
Tegime karaskit, mulgiputru,
taimset risotot ja kamakreemi
marjadega. Oli väga maitsev!
Peakokkade käigud koolidesse said teoks tänu Maaeluministeeriumi ja Eesti Peakokkade
Ühenduse (EPÜ) koostööprojektile.
BARBARA LAUL,
C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli õpetaja

Torma põhikooli külastas Tartu restorani
Ylicool peakokk Urpo Reinthal. FOTO: ERAKOGU

On tore, kui Torma kooli hea käekäigu ja kuulsuse eest muretsevad
mitte ainult õpetajad, vaid ka teised
kooliga seotud inimesed. Meie kooli
tennisetreener Arvo Raudsepp võttis
oma südameasjaks saada meie kool
ERASMUS+ programmi. Läbirääkimiste tulemusel kuulub meie kool
nüüdsest projekti “In the Flow” ning
partnerriikideks on Sloveenia, Türgi
ja Poola.
Esimene
projektikohtumine
toimus Sloveenias oktoobri keskel,
edaspidi toimuvad külaskäigud koos
õpilastega teistesse partnerriikidesse. Projektitegevused on planeeritud 2019.–2022. aastasse, ees on
ootamas huvitavad ja mitmekülgsed
kooliaastad.
Sloveenias ootas meid ilus ilm,
kaunid loodusvaated ja sõbralikud
inimesed toredas koolis. Projekti põhisõnum on õpetamisel CLIL-meetodi kasutamine. CLIL on moodne lühend, mis märgib lõimitud
aine- ja keeleõpet. See tähendab, et
võõrkeelt omandatakse teisi aineid

õppides. Sloveenia Raka koolis demonstreeriti meile CLIL õpet tundides, kus olid lõimitud loodusõpetus
ja inglise keel. Tund toimus metsas,
kus kõigepealt pidid õpilased puid
ära tundma ja neid sloveenia keeles
kirjeldama. Seejärel võttis tunni üle
inglise keele õpetaja, kes aitas tõlkida puude nimetused inglise keelde
ning siis kirjeldati puid inglise keeles.
CLIL meetodi kasuks räägib tõik,
et õpilaste jaoks ei ole eraldi ained
inglise keel ja loodusõpetus, vaid
nad mõistavad, et kõik koolis õpitav
on omavahel seoses. Nende tundide
planeerimine ja läbiviimine nõuab
küll õpetajatelt suuremat koostööd
ja asjade läbimõtlemist, kuid on
ometigi võimalus, kuidas koolielu
ja õppetunde huvitavamaks muuta. Loodetavasti toimib see ka meie
Eesti koolis.
BARBARA LAUL,
C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli õpetaja

KAIRI SUMERO,
Jõgeva põhikooli huvĳuht

jagada oma kogemusi teiste koolidega,
mängida mitmesuguseid mänge ning
osaleda töötubades. Näiteks avastasime palju võimalusi, kuidas tänavareketit mängida. Lisaks sellele saime
meisterdada ise vahendeid, et pidada
maha üks tõsine bassalo mäng. Meile kõige põnevamaks osutus tsirkuse
töötuba. Seal saime proovida žongleerimist ning ka taldrikute keerutamist
pulga otsas. Kuulates teiste koolide
kogemusi ja probleemide lahendusi
saime nii mõnelegi oma mängutundide või -vahetundega seotud muredele
võimalikke lahenduskäike juurde.
Kõik, kes arvavad, et mängutunnid või
-vahetunnid on vaid algklassidele, eksivad. See laager näitas, et mängimine
on kõigile, tuleb leida ainult sobivad
mängud ja olla ise avatud.
KAIRI SUMERO,
Jõgeva põhikooli huvĳuht

Torma kooli esindas projektikohtumisel
Sloveenias õpetaja Barbara Laul. FOTO: ERAKOGU

Jõgeva muusikakooli õpilaste
edukas esinemine
Palju õnne meie kooli tublidele
õpilastele, kes osalesid tänavusel
D. O. Wirkhausi nimelisel noorte puhkpillimängijate konkursil
Kõrvekülas!
17.–19. oktoobrini toimunud konkursil olid väga edukad ﬂöödiõpilased
Krislin Sei (I koht), Laura Nurk (III
koht), teises vanusegrupis Kersti Kadai (III koht).
Klarnetimängijad Fiona Järvela

(II koht) ja Markus-Lion Räitsak
(diplom) tegid samuti suurepärased
etteasted!
Suur tänu meie väga headele õpetajatele Kersti Varrakule ja Birgit
Matsonile ning kontsertmeistritele
Sven-Sander Šestakovile, Tiina Tomingasele ja Gerda Heinmaale!
MERIKE KATT,
Jõgeva muusikakooli direktor
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
Jõgeva Koolituskeskus kutsub
CARMEN PRITSONI SEMINARILE
13. novembril kella 17.00–19.15
Jõgevamaa gümnaasiumis, Aia 34

„Ära raiska veel
ühte päeva, kuud
või koguni aastat“

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.

Jõgeva Koolituskeskuse
tasuta koolitused Jõgeval

„Minu arenguvajadused, meeskonnas
töötamine ja mõjutamisviisid“
Koolitus on sulle, kui soovid end rohkem tundma õppida,
vajad oma ellu uusi eesmärke ja rohkem inspiratsiooni

13., 16., 20., 23., 27., 30. novembril kella 9.30–16.30
Koolitaja: Terje Paes
Koolitus on mõeldud elukestvas õppes
seni väheosalenud inimestele
Info ja registreerimine www.jogevakoolitus.eu
või info@jogevakoolitus.eu. Tel 520 7409 ja 5307 6002

Millised olid sinu valikud eile?
Aasta tagasi või koguni kümme
aastat tagasi?
Need valikud on toonud sind tänasesse päeva. Mis saaks aga
siis, kui saaksid oma tänast päeva muuta? Muuta lugu, mida elad
täna.
ME KÕIK ELAME OMA RÄÄKIMATA LUGU.
Selles loos võib olla palju valu või viha või solvumist, aga see
ei pea nii olema. Kui sa tunned, et sa ei taha enda elu enam vanal
viisil jätkata, siis tule seminarile ja õpi seda muutma.
Seminaril jagan sulle väga lihtsaid nippe ja teadmisi, mida
saad hakata kasutama igapäevaselt. Need on strateegiad, mis aitavad sul mõista enda tugevusi.
Eelregistreerimine seminarile 8. novembrini e-postil: info@
jogevakoolitus.eu või tel: 5207 6002. Osalemine täiskasvanutele
15 eurot ja kooliõpilastele tasuta.
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Sündmused Jõgeva vallas
TEATER, KINO
09.11 kell 18 stiilipidu Saduküla rahvamajas „Eesti film ja teater“.
11. 11 kell 17.30 kohtuvad vallajuhid Kuremaa lossis Kuremaa
aleviku, Kivijärve, Teilma, Kaude, Soomevere, Lemuvere ja Mooritsa elanikega.
13.11 kell 19 Rakvere teatri etendus „Kaks tosinat tulipunast roosi“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 14/16 €.
16.11 kell 17 Eesti parimad selgeltnägijad Kuremaa lossis. Pääse
15 €.
MUUSIKA
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. Pääse 7 €.
16.11 kell 16 Jõgeva kammerkoori 15. sünnipäev Jõgeva kultuurikeskuses
21.11 kell 19 “Pimedate õhtute laulud” Kuremaa lossis. Laul Evelin Samuel- Randvere ja Johan Randvere klaveril. Kavas Oit, Ojakäär, Kärmas ja Ehala. Pääse 7€.
22.11 kell 20 Palamuse 785 kontsert-lavastus Palamuse rahvamajas
23.11 kell 19 Torma naisrühm 20 kontsert-pidu Torma rahvamajas
25.11 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert Palamuse rahvamajas. Pääse eelmüügist 12/10 €. Info ja piletite eelmüük: 5306 0460.
08.12 kell 13.00 II advendi kontsert – Nele-Liis Vaiksoo ja Olav
Ehala Palamuse rahvamajas
SPORT
07.11 kell 15 Jõgevamaa noorte lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma ja naiste maadluses Jõgeva spordikeskuses Virtus
09.11 kell 10 Coop Jõgeva 41. kabeturniir Coopi konverentsisaalis (Jõgeval Suur 14, III korrus)
10.11 kell 15 SL saalihokikohtumine Jõgeva SK Tähe/Olivia – Tahamaküla Jõgeva spordikeskuses Virtus
01.12 kell 11 Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis
VARIA
07.11 kella 11–15 Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja teabepäev
Jõgeva kultuurikeskuses
09.11 kell 11 uute naistetantsude konkurss Jõgeva kultuurikeskuses
13.11 kell 17–19.15 Carmen Pritsoni seminar Jõgevamaa gümnaasiumis, Aia 34. Eelregistreerimine seminarile 8. novembrini
e-postil: info@jogevakoolitus.eu või tel: 5207 6002. Osalemine
täiskasvanutele 15 eurot ja kooliõpilastele tasuta.
28.11 kell 18 Vaiamastvere raamatukogu 110. Raamatustest räägib ja laulab Hedvig Hanson
SEENIORID
07., 14., 21., 28.11 kell 11.30 Laulusõbrad Jõgeva kultuurikeskuses
08., 22., 29.11 kell 11 eakate käsitööring Jõgeva kultuurikeskuses
15.11 kell 12 seenioridest seltskonnatantsijate 5. sünnipäev Palamuse rahvamajas
25.11 kell 11 eakate infotund Jõgeva kultuurikeskuses
20., 27.11 kell 10 eakate võimlemine Jõgeva kultuurikeskuses
27.11 kell 11 Jõgeva Arukate Akadeemia vestlusring koos töötubadega Jõgeva kultuurikeskuses – „Muudatused ja valikud minu
elus ning nendega toimetulek“ – Margit Alliksaar, Hele Kull, Anneli
Peterson – Töötukassa Jõgevamaa osakonna karjäärispetsialistid
29.11 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Marie Tõks
Liam Pärlin
Brennan Albri
Ott-Martin Soonsein

14.10.2019
14.10.2019
20.10.2019
26.10.2019

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

Vaimastvere
raamatukogu 110

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!

MUST MÜÜK, hinnad all KUNI –50%
Novembrikuu tuunikate (25 €) ja
pükste (23 €) erimudelid VAID 15 €
Bambusretuusid, stretšpüksid
Disainehted swarovski kividest
kultuurpärlitest, poolvääriskividest
www.ethel.ee; FB – Ethel Design
14.11 Sadala Raamatukogu 11–12
14.11 Torma Raamatukogu 13–14
14.11 Palamuse Rahvamaja 15–16

9. novembril kell 10

Coop Jõgeva 41. kabeturniir
Coopi konverentsisaalis (Jõgeval Suur 14, III korrus)
Kogemustega santehnik teostab erinevaid santehnilisitöid: alates sanitaartehnika hooldusest ja vahetusest lõpetades vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ehitusega. Pakkumised oodatud tel 5360 2923.
Oled sa mõelnud, mis tunne oleks olla Raja Teele või Joosep Toots?
Või on su alalõug spagettide söömisest nagu Pantalonel?
Või tahaksid saalis ringi tuhiseda nagu Karlsson?

28. novembril kell 18
räägib raamatutest ja laulab

Hedvig Hanson
Kõik on oodatud!
Sünnipäeva aitavad korraldada
Eesti Kultuurkapital ja Jõgeva vald

9. novembril on sul see võimalus, sest Saduküla rahvamajas
toimub stiilipidu, mille teemaks on…

„EESTI FILM JA TEATER“
Pidu algab teatrietendusega kell 18. Pärast seda
mängime temaatilisi mänge, ennast saab proovile panna
viktoriinis, sööme-joome kaasatoodud head ja paremat
ning keerutame tantsu diskori pilli järgi.
Pilet 4 eurot.
NB! Laudade broneerimine ja lisainfo telefonil 5563 6386.

KOGUDUSED
10., 17., 24.11 kell 11 jumalateenistused Jõgeva kirikus Aia tn 7
30.11 kell 14 EELK Misjonikoor Jõgeva kiriklas (Aia 7). Muusika
ja sõnapalvus. Sõnum: Joel Reinaru.
NÄITUSED
30.09–18.11 Kursi koolkonna tööde näitus Jõgeva kultuurikeskuses
15.10–16.11 loomajoonistuste näitus „Poeetilised loomad“ Betti
Alveri muuseumis
Kuremaa lossi II korruse saalis Sille Seeri maalide „Kunst igasse
kodusse“ näitus-müük
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

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

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

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

Hammaste ravi ja proteesimine
Erinevad äravõetavad proteesid
Peek, Valplast, Fleksa

BETTI ALVERILE PÜHENDATUD
XXVII LUULEPÄEVADE „TÄHETUND“
etendused 22.–23. novembril 2019
Jõgeval kultuurikeskuses
Rohkem infot: https://tahetund.eu/

Leping Haigekassaga. Tule, tutvu!
Tiiu Müür Hambaravi Pargi 4 Jõgeva
Tel 523 5095
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 21. novembril.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
MALLE METSLA

07.02.1940–17.10.2019

AARE UKU

14.09.1951–24.10.2019

VILMA PIHLE

24.12.1935–25.10.2019

LINDA ARU

04.08.1933–27.10.2019

