Medalisadu nii hariduses
kui spordis

Valla igas nurgas elavad positiivse
ilmavaatega inimesed
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Kuremaal pakutakse ülehomme
seiklust, maitseelamusi ja muusikat
Ülehomne päev on Jõgeva
vallas sündmustetihe. Sadalas
avatakse kõlakoda ja lipuväljak,
Kuremaal saab aga teoks suisa
kolm eriilmelist sündmust, mis
on koondatud ühise nimetuse
“Päev Kuremaal” alla.
Päev algab sportlikult: kell
10 stardib rannahoone eest
veematk, mille käigus tehakse
kõikvõimalike ujuvvahenditega
ring mööda Kuremaa järve kaldaäärt. Matk kuulub sarja “Kaks
teist korda ümber Kuremaa järve”, mille raames on Kuremaa
järve ümbruses senini matkatud
suuskadel, jalgsi ja jalgrattal.
“Veematkal sobivad sõidukiteks näiteks paadid, kanuud, süstad, vesijalgrattad ja SUP lauad
ehk aerusurfi lauad. Viimaseid
saab rannahoonest ka laenutada,
vesijalgrattaid samuti. Kõigil
matkajatel peavad kindlasti
päästevestid seljas olema,” kinnitas matka peakorraldaja Raul
Soodla. “Sõidame üht kaldaäärt
pidi järve kaugeimasse punkti
välja. Sealses kontrollpunktis
saavad matkajad joogipudeli ja
matkast osavõtu tunnuseks oleva
pusletüki – neid on jagatud ka
eelmistel selle sarja matkadel –
ning siis liigume teist kallast pidi
Kuremaa randa tagasi.”
Raul Soodla sõnul kulub umbes kümnekilomeetrise matkadistantsi läbimiseks paar tundi.
Liigutakse grupis, kes väga tahab, võib ette spurtida. Järvelaev
Linda liigub terve tee matkajate
läheduses ja võtab need, kes
ära väsivad, pardale. Olgu veel
öeldud, et alaealised pääsevad
matkama ainult koos vanematega. Lähemat infot matka kohta
saab külaseltsi Facebook’i lehelt
ja selle kaudu on võimalik end ka
matkale eelregistreerida.
Keskpäevast kella viieni õhtul on nii veematkajad kui ka

Vallas on valmimas kolm suurobjekti
Jõgeva põhikooli uus hoone võtab kuju. Koolimaja ja linnaraamatukogu ehituseks kulub kokku ligi 6,8 miljonit eurot, sellele lisandub
koolihoone sisustus ja uued köögiseadmed. Koolimaja ehitamist ja
sisustamist toetab kuni 5 miljoni euro suuruse kaasfinantseeringuga
Euroopa Liit. Veidi üle kahe miljoni euro on Jõgeva valla omafinantseering. Jõgeva põhikooli ehitustöid teostavad OÜ KRC Ehitus ja AS
Tartu Ehitus. Arhitektuuribüroo JVR OÜ poolt projekteeritud hoone
valmib 2019. aasta kevadel. Kool ning raamatukogu saavad uutes
hoonetes tegevust alustada sama aasta 1. septembril.

Möödunudaastasel Kuremaa kohvikutepäeval tegutses ühe korrusmaja juures Kaido
Väljaotsa eestvedamisel käivitatud kohvik Nostalgia.
FOTO: RIINA MÄGI
kõik teised oodatud kodukohvikutesse. Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskuse tegevjuhi Tiina
Tegelmanni sõnul on kohvikuid
seekord küll vähem, kui mullu,
ent eriliseks tagasilöögiks ta seda
ei nimetaks: osa seniseid tegijaid
võtab tänavu lihtsalt puhkepausi,
et korra ka ise teiste käivitatud
kohvikutest rõõmu tunda ja võibolla inspiratsiooni saada.
Kuremaal tegutsevad kodukohvikud viiendat korda ja möödunud nädalase seisuga peaks
neid avatama viis: Megaampsu,
Rannahoone ja Kiviaia kohvik,
lossikohvik Helene ja Alexander
ning kohvik Maja Taga. Loota
on siiski veel mõne seltskonna,
näiteks noortekeskuse rahva,
ettevõtmisega liitumist.
Kohviku Maja Taga eestvedaja
Ene Sööt ütles, et nende kohvik
tegutseb Keskasula 4 maja taga.

“Paneme ka suunaviidad välja,
sest möödunud aastal oli osal inimestel meie leidmisega raskusi,”
ütles Ene Sööt.
Majataguse kohviku menüüst
võib ka tänavu leida mulluseid
hittroogi, nagu marineeritud
kartulid ja šašlõkk. Magusama
poole pealt on plaanis pakkuda šokolaadikooki mitut sorti
marjadega. Maasikaid kavatsetakse pakkuda igasugustes, ka
soolasemates kooslustes. Lisaks
toidule pakutakse kohvikus aga
ka ehedate ajalookildude vaatamise võimalust: välja pannakse
põnevate vanade esemete näitus.
“Meil on majas sõbralik ja töökas seltskond, nii on päris tore
majakohvikut pidada,” ütles Ene
Sööt. Oma esimesest kohvikupidamise aastast mäletab ta ürituse
lõbusat algust.
“Läksime lossi juurde kohviku-

tepäeva avamisele ja enne, kui
tagasi jõudsime, oli kohale saabunud suur jalgratturite grupp.
Nii et kohvik oli rahvast täis, aga
keda polnud, olid perenaised,”
meenutas Ene Sööt.
“Kodukohvikud annavad mujal elavatele inimestele põhjust
Kuremaa võlu avastama tulla,
aga ka kuremaalastel kodunt
välja tulla ja omavahel suhelda,”
ütles Kuremaa külaseltsi eestvedaja Raul Orav.
Mitmekesisele päevale Kuremaal paneb muusikalise punkti
kell 19 algav kontsert “Klassikatähed Kuremaa lossis”, millel
astuvad üles Johannes Põlda
(viiul), Arko Narits (klaver) ja Ka
Bo Chan (kontratenor).

ei pea kaart olema isikustatud.
Kel sõidukaarti pole, ent soovib
seda saada, võib selle osta kahe
euro eest bussijuhi käest. Neile,
kel sõidukaarti pole ja kes seda
ka soetada ei soovi, väljastab
bussijuht nulleurose maksumusega paberpileti.
“Nii paberpileti väljastamisel
kui ka plastkaardi abil sõidu
registreerimisel tuleks bussijuhile öelda ka seda, millisesse
peatusesse on plaanis sõita. Kui
me saame teada ainult sõitjate
arvu, aga mitte seda, kust kuhu
sõidetakse, on meie statistika
puudulik ning see takistab ühistranspordi paremat korraldamist
tulevikus,” ütles MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus juhatuse liige Heldur Lääne.
Tema sõnul on tasuta sõit vaja

registreerida ka sellepärast, et
riik peab saama ülevaate sellest, kuidas tema poolt tasuta
ühistranspordi tarvis eraldatud
raha kulutatakse. Tasuta liine
teenindavad bussid on saanud
külge sinise kleebise sõnaga
“tasuta”: märgis paikneb bussi
esiuksel. Samasugust märgist
kannavad ka teiste maakondade
tasuta bussid. Olgu öeldud, et ka
enamik Jõgevamaa naabermaakondi (välja arvatud Lääne-Virumaa) läks 1. juulist üle tasuta
ühistranspordile. Tänu sellele on
naabrite liinid, mis üle piiri meie
maakonda ulatuvad, meie rahvalegi tasuta ning vastupidi. Üldse
saab tasuta sõita üheteistkümne
Eesti maakonna bussiliinidel.
Harju-, Pärnu-, Rapla- ja LääneVirumaa nende hulka ei kuulu.

Palamusel on valmimas lasteaia Nukitsamees uus hoone. Viie
lasteaiarühma jaoks mõeldud huvitava arhitektuurilise lahendusega maja ehitab kontsessiooni korras valmis OÜ KRC Ehitus. See
tähendab, et hoone omanik on KRC Ehitus ja Jõgeva vald võtab selle
lasteaia pidamiseks üürile. Kontsessioonipartner peab hoone vallale
üle andma 1. augustil ja kuna praeguseks on teha jäänud vaid mitmed parandus- ja haljastustööd, ei peaks tähtajast kinnipidamisega
probleeme tekkima. Nukitsamehe lasteaia direktor Marika Merusk
avaldas lootust, et lasteaed saab kolima hakata septembris ning uues
kohas uksed avada oktoobri algul.

RIINA MÄGI

Jõgeva maakonnaliinidel saab tasuta sõita
1. juulist saab Jõgevamaa
maakonnaliine teenindavates
bussides tasuta sõita. Kommertsliinidele (need on enamasti
kaugliinid) see soodustus paraku ei laiene. Maakonnaliinidel
tuleb aga tasuta sõit kindlasti
registreerida. Selleks on kaks
võimalust. Kui reisijal on olemas
plastist sõidukaart, saab ta sõidu
registreerida selle abil: kaart
tuleb validaatori ehk tuvasti lähedusse asetada, nagu seda tuli
teha senini sõidu eest tasumisel,
ainult et nüüd ei pea kaardile
enam raha laetud olema.
Sõidukaardina on meie maakonnaliinidel kehtivad nn ristkasutusega ühiskaardid, st et
kasutada saab ka näiteks Tallinna ja Harjumaa ühiskaarti,
Tartu bussikaarti jne. Sealjuures
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Siinkohal tuleb märkida, et
esialgu on maanteeameti direktor oma käskkirjaga nulleurose piletihinna 11 maakonna
bussiliinidel kehtestanud vaid
31. detsembrini 2018. Kui ka
järgnevatel aastatel eraldatakse
maakonnaliinide piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jäävad nullväärtuses
piletihinnad kehtima edaspidigi.
Tasuta ühistranspordi käivitumisega seoses tekib inimestel
kindlasti palju küsimusi. Juulis
tuleb neid Jõgevamaa Ühistranspordikeskusele esitada telefoni
või e-posti teel. Nende Jõgeval
Suur tn 3 (endises maavalitsuse
majas) asuv kontor on töötajate
puhkuse tõttu suletud.
jvt

Palamusel on jõudsasti kerkimas teinegi ühiskondlik hoone: Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi uus külastuskeskus, mis
avab uksed hilissügisel. Külastuskeskuses hakkavad paiknema muuseumi ekspositsioon, töötajate tööruumid ja fond, samuti õppeklass,
kohvik ja töötoad. Vana kihelkonnakooli hoonet, mis teeb samuti läbi
põhjaliku uuenduskuuri, hakatakse näitama sellisel kujul, nagu see
omal ajal välja nägi: ühest küljest koolina, teisalt köstripere ja kooliõpetaja elupaigana. Ka muuseumi objektil tegutseb peatöövõtjana
KRC Ehitus. Suurem osa muuseumi arendamiseks kuluvast rahast
tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.
TEKST JA FOTOD: JVT
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Medalisadu nii hariduses kui spordis
Kuigi maakonnas on kolm omavalitsust, korraldasid maakonna
suvemängud sel aastal Jõgeva vald ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju.
Jõgeva valla sportlased esinesid kõikidel kavas olnud aladel. Võime
uhked olla äsja Euroopa meistrivõistlustelt medalitega naasnud sangpommitõstjate üle, kes olid valla au kaitsmas ka maakonna spordimängudel. Kuna kergejõustikus tõi iga osaleja igal alal punkte, siis valla
sporditöö peaspetsialist Kaido Alev lõi ise kaasa võimalikult paljudel
aladel. Osalesid ka vallavanem Aare Olgo (I koht mälumängus), volikogu esimees Raivo Meitus ja abivallavanem Viktor Svjatõšev. Iga
osaleja panus oli oluline, aitäh kõigile osalejatele! Jõgeva vald võitis
Jõgevamaa suvemängud.
Eelmisel aastal alustas Jõgeva linn rulapargi rekonstrueerimist. Ettevõtmise viis tänavu lõpule Jõgeva vald. Otsustasime korraldada koos
tegijate tänamisega pargi avavõistlused. Noori tuli kohale Jõgevalt,
Avinurmest, Elvast ja mujaltki. Kuna osalemisvahendi valik oli vaba,
otsustas enamus võistelda trikitõukeratastega. Parima soorituse tegi
Avinurme noormees Keith Matrossov, Kõik osalejad said auhinnatud
ja, mis kõige tähtsam, arstiabi ei vajanud keegi. Betoonist rulapargi
ehitas Betoondetail OÜ. Sõites ringi valla mänguväljakutel, selgus
tõsiasi, et olukord on suhteliselt kurb. Aastaid ei ole sinna rahalisi
vahendeid eraldatud, järgmise aasta eelarve üks prioriteete peaks
olema mänguväljakute korrastamine,
Jõgeva vallas elab väga palju tublisid sportlasi. Seepärast korraldame parimate sportlaste vastuvõttu kaks korda aastas. Esimesele
vastuvõtule kutsus vallavanem 44 sportlast. Kõik nad on võitnud
auhinnalisi kohti Eesti meistrivõistlustelt või veel kõrgema tasemega
võistlustelt. Parimad tulemused on kirja saanud Euroopa meistrivõistluste kahekordne võitja sangpommis Ülo Kuusk, hõbemedalistid
Heino-Valdu Põldoja ning Andres Metjer. Tunnustati ka häid tulemusi
saavutanud SK Ramm sumomaadlejaid, SK Tähe noortevõistkondi,
kes kõik saavutasid Eesti meistrivõistlustel koha esikolmikus. Tore, et
meie parimaid on võimalik premeerida ka rahaliselt.
Jõgeva vallavalitsus tunneb uhkust kvaliteetse hariduse andmise üle.
Kaunis Kuremaa lossis austati meie vallast pärit maakonna aineolümpiaadide võitjaid ja nende juhendajaid. Nii nagu ei ole piire inimese
kehalistel võimetel, ei ole piire ka vaimsetel võimetel. Kuidas muidu
kommenteerida koguni viie õppeaine olümpiaadivõitu Jõgeva põhikooli õpilase Elisabet Heina poolt. Pikemalt oli olümpiaadivõitjatest
juttu eelmises Jõgeva Valla Teatajas.
Kõigile, kes õppisid vähemalt rahuldavalt, on õppeaasta lõppenud.
Põhikooli lõpetas kiitusega 11 õpilast, Jõgeva põhikoolist 6, Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumist 3, Laiuse Jaan Poska põhikoolist 1
ning C. R. Jakobsoni Torma põhikoolist 1 õpilane. Gümnaasiumi
lõpetas kuldmedaliga 9 õpilast, Jõgevamaa gümnaasiumist 5, Palamuse gümnaasiumist 3 ja Jõgeva täiskasvanute keskkoolist 1. Hõbemedali sai 2 õpilast, mõlemad Jõgevamaa gümnaasiumist. Jõgeva
vald tunnustas kõiki koolilõpetajaid meenega, kiituskirja või medali
saanutele ja nende vanematele anti ka tänukiri. Kuldmedaliga lõpetaja
pälvib 400, hõbemedaliga lõpetaja 200 ning kiituskirjaga lõpetaja
100 eurot preemiat.
Tunneme rõõmu, et Jõgeva põhikooli uus hoone kerkib jõudsalt,
Palamuse lasteaiale valmistatakse mööblit ja hoone on kohe valmimas. Osaledes projektis „Uus algus“ õnnestus meie raamatukogudel
ja noortekeskustel saada juurde 24 vähekasutatud arvutit, peagi tuleb
otsus HITSA projekti kohta, kust loodame koolidele IT lisavahendeid
enam kui 50 000 euro eest. Heameelt valmistas spordiklubi Noorus
96 võit kaasava eelarve konkursil, millega saadakse Jõgeva aleviku
staadionile pesemisvõimalused.
Traditsiooniliselt jätkatakse töömalevaga, sellel suvel saab töövõimaluse 30 noort. Töötatakse kolmes malevas Jõgeva linnas, Kuremaal ja
Palamusel. Tänan tööandjaid, AS-i Valmeco ning Jõgeva vallavalitsust!
Tuletan lapsevanematele meelde, et sügisest on ühtlustatud lasteaia
osalustasu 25 eurot, mitme lapse korral tulevad suured soodustused.
Kõik Jõgeva valla lasteaialapsed on aga vabastatud hommikusöögi
eest tasumisest. Iga gümnaasiumiõpilase eest tasub vald kuni 35
eurot töövihikute raha.
Koos vallavalitsuse allasutuste juhtidega veetsime imetoreda päeva
laeval Jõmmu. Saime üksteisega paremini tuttavaks, õppisime meretarkusi, purje heiskamist ja langetamist,
rääkisime oma asutuste rõõmudest ja
muredest. Kõike seda selle nimel, et
moodustuks ühine meeskond. Loodame
ühise meeskonnaga hästi toime tulla
ka Haapsalus toimuvatel omavalitsuste
suvemängudel, kuhu loodame sportima
saada kõik meie paremad. Jõgeva kabeklubi eesotsas Üllar Poomiga korraldab
Kuremaal augusti algul MK etapi vene
kabes. See peaks olema esmakordne
MK etapp Jõgevamaal. Ootame huviga
suurturniiri õhustikku Jõgeval ja selle
lähiümbruses.
Ilusat suve jätku!
ARVO SAKJAS, abivallavanem

Kuremaa ootab maailma kabetajaid
Juulikuu viimasel päeval algab Jõgeva vallas Kuremaa lossis rahvusvaheline turniir 64-ruuduses kabes „Jõgeva 2018“, mis on ühtlasi
vene kabe MK-võistluste neljas etapp. Kolm esimest etappi toimusid
Jamaical, Usbekistanis ja Itaalias. Nüüd võõrustab suurvõistlust
esimest korda Eesti.
Oma osalemisest on seni teatanud 40 kabetajat kaheksast riigist,
lisaks meie naabritele ka Kasahstanist, Moldovast, Saksamaalt ja
USA-st. Osalejate seas on ka Jõgeva rahvusvahelise turniiri viiekordne võitja lätlane Guntis Valneris, eelmise aasta võitja Ion Dosca
Moldovast ja tänavuse MK-sarja liider leedulane Arunas Norvaishas.
Turniiri korraldab Jõgeva Kabeklubi koostöös Eesti Kabeliidu,
Rahvusvahelise Kabeföderatsiooni (IDF) ja Jõgeva vallaga.
EESTI KABELIIT
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 16. augustil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Võidupühal tunnustati kaunite
kodude omanikke
23. juunil Põltsamaal toimunud Maakaitsepäeva tähistamisel tunnustati traditsiooniliselt Jõgevamaa kaunite kodude omanikke. Jõgeva vallast pälvisid riigihalduse ministri Janek Mäggi tänukirja ning
mastivimpli: Lianne Saage-Vahur ja Toomas Vahur, Malle ja Tarmo
Pügi, Korteriühistu Aia 52, Karmen ja Ain Mihkels ning Veski külalistemaja. Jõgeva valla kaunite kodude omanikele andis tunnustuse
üle vallavanem Aare Olgo. Eesti kauni kodu konkurss kulmineerub
25. augustil Ugala teatris, kui president Kersti Kaljulaid annab üle
auhinnad vabariigi kaunimate kodude omanikele. Jõgeva vallast on
vastuvõtule kutsutud Veski külalistemaja esindajad, Põltsamaa vallast
Villu ja Imbi Sinimets ning Mustvee vallast Ege Metsandi ja Juri Serov.

24. juunil avati Jõgeva vallas Sadukülas Vabadussõja mälestusmärgi
pargis Härjanurme Maarahva Seltsi eestvedamisel ehitatud uus kogukonnapaviljon. Kogukond ehitas paviljoni oma kulude ja jõududega.
Paviljoni välissein on värvitud Kursi kihelkonna rahvarõivaseeliku
toonides. Ehitis on kingitus Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale ning
kingituse tähisena on paviljoni seinale kinnitatud EV100 metallplaat.
Kogukonnapaviljoni avamisel esinesid rahvamuusikaansambel
„Tuustar“, kohalik lauluring Eha Niglase juhendamisel ning memmede
tantsurühm Puurmanist. Jõgeva vallavanem Aare Olgo tunnustas
ettevõtlikku kogukonda ning andis üle tänukirja ning kingituseks
Jõgeva valla lipu.
Härjanurme Maarahva Selts tänas enam kui paarikümmet toetajat
ja sõpra, kes paviljoni valmimisele kaasa aitasid. Neil oli au eemaldada
paviljoni EV100 sildilt kate. jvt

Kolmas Jõgeva kohvikutepäev võõrustab
külastajaid 12. augustil. Sel päeval avavad
Jõgeval oma uksed 14 kodukohvikut:
1. Õuekohvik, grillköök – Aamissepa 5;
2. Aiakohvik – Rohu 19
3. JJ Street Tantsustuudio kohvik – Aia 6 (kultuurikeskuse juures)
4. Terrassikohvik 10 ja pool – Roosi 10
5. Bitboardi aiakohvik – Roosi 3a
6. Laisholmi Pubi tubane kohvik – Estakaadi 10
7. Kunsti Kodu kohvik – Suur 21a
8. Pedjajõe kohvik – Kalda 10
9. TV3 õuekohvik – Aia 6 (kultuurikeskuse ees)
10. Linnumetsa õuekohvik – Linnumetsa 12 Jõgeva alevik
11. Õuekohvik, lastekohvik – Aasa 6
12. Jõgeva koguduse aiakohvik – Aia 7
13. Sõdurikohvik – Aia 36a
14. Lähis-Ida õuekohvik – Suur 5 esisel platsil
Kohvikutepäevast saab järjest täienevat infot Jõgeva vallavalitsuse
kodulehelt: www.jõgeva.ee/jogeva-kohvikutepaev ning Jõgeva FB
lehelt. Augusti alguses leiab Jõgeva valla erinevatest kauplustest
ning kohvikutepäeval kohvikutest infovoldikud, milles kaart kõikide
kohvikute asukohtade ja kirjeldustega.

Jõgeva koguduse kohvik võõrustab külastajaid kolmandat
FOTO: MARGE TASUR
aastat.

Vallavanem Aare Olgo õnnitles perekond Pügi Põltsamaal
toimunud Maakaitsepäeval. Teised tunnustatud kohal ei
viibinud ja said tänukirja ja mastivimpli kätte hiljem.

Kantkülas asuv Veski külalistemaja püüab Jõgeva-Mustvee
maantee ääres möödujate pilke.

Aia 52 korteriühistu elanikud on loonud endale kauni
FOTOD: MARGE TASUR JA RIINA MÄGI
kodu.

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
25. juuni istungil:
1) otsustati vähendada Torma
raamatukogu töötajate koosseisu
0,5 raamatukoguhoidja ametikoha võrra alates 1. septembrist;
2) otsustati maksta Jõgeva
kultuurikeskuse juhatajale lisatasu täiendavate tööülesannete
täitmise eest tehnilise juhi asendamisel;
3) anti Olev Rootsile luba
punkrock festivali korraldamiseks Endla talus Kaiavere külas
29. juunil kella 16 kuni 30. juunil
kella 23;
4) määrati Jõgeva linnas Sõnajala tänavas asuva kinnisasja
jagamisel moodustuvatele katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve;
5) tunnistati Jõgeva valla teede pindamise lihthankes edukaks
osaühingu Moreen pakkumus
maksumusega 165 590,25 eurot

ilma käibemaksuta ning otsustati
sõlmida hankeleping;
6) otsustati, et SR Carman
OÜ võib saada õhusaasteloa,
kuna saastatuse taseme maksimaalväärtused jäävad alla
lubatud piirväärtuste ja ettevõte
koostab iga kvartal saastetasude
arvutamiseks kvartaliaruande,
millega hinnatakse saasteainete
heitkoguseid;
7) anti nõusolek AS-ile Emajõe Veevärk vee erikasutusloa
taotlemiseks Palamuse aleviku,
Kaarepere ja Pikkjärve külade
klientide joogiveega varustamiseks ning reovee ärajuhtimiseks
ja puhastamiseks;
8) otsustati lõpetada pooleliolevate detailplaneeringute
koostamine;
9) kinnitati Jõgeva valla 2018.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised
laekumised;

10) muudeti Jõgeva linnaraamatukogu, Torma spordihoone,
Sadala rahvamaja, C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli ja Jõgeva
vallavalitsuse alaeelarvet;
11) otsustati eraldada EELK
Laiuse Püha Jüri kogudusele
tegevustoetust kommunaalkulude katteks ning mittetulundusühingule Jõgevamaa Metsaselts
tegevustoetust Kassinurme linnamägede hooldamiseks;
12) kiideti heaks kaks hajaasustuse projekti aruannet ning
otsustati maksta tööde teostajale
ettenähtud summa.
2. juuli istungil:
1) otsustati korraldada Suure
Paunvere väljanäituse ja laada
toitlustamise müügikohtade
kordusenampakkumine;
2) anti luba 27. juulil kella
19-st avaliku meelelahutusüri-

tuse korraldamiseks Palamuse
lauluväljakul;
3) anti luba 6. juulil Jõgeva
suvelaada korraldamiseks kultuurikeskuse ümbruses;
4) anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Tõikvere ja Kivimäe
külla;
5) anti ehitusluba kuuri püstitamiseks Jõgeva linna Estakaadi
tänavale;
anti ehitusluba Jõgeva põhikooli kaugküttetorustiku rajamiseks;
6) anti kasutusluba Jõgeva linnas Pargi tn 8 asuvale elamule;
7) arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim
ja keskkonnaspetsialist Taimi
Eesmäe jagasid informatsiooni
olukorrast Jõgeva vesikjärvel.
jvt
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Gümnaasiumiõpilaste töövihikute maksumus kompenseeritakse ka edaspidi
Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 28. juuni istungil, et gümnaasiumiklassides õppivatele Jõgeva valla noortele kompenseeritakse töövihikute maksumus
kuni 35 euro ulatuses õpilase
kohta. Vastava määruse eelnõu
nägi ette kümne euro võrra
väiksemat summat, ent volikogu
otsustas toetust suurendada.
Põhikooliõpilastele töövihikute ostmist toetab teatavasti riik,
gümnaasiumiõpilaste töövihikud
peaksid välja ostma nende vanemad, ent mitmel pool ulatab selles osas abikäe omavalitsus. Ka
neis neljas omavalitsuses, mille
liitumise tulemusena moodustus
praegune Jõgeva vald, toetati
gümnaasiumiõpilastele töövihikute ostu: Jõgeva linnas 25 euro
ulatuses õpilase kohta, Jõgeva
vallas 30 euro ulatuses õpilase

kohta ning Palamuse ja Torma
vallas vastavalt vajadusele.
Jõgeva vallavalitsuse haridusja kultuuriosakonna juhataja
Helle Kajaste sõnul on töövihikute peale kuluv summa kooliti
erinev: palju sõltub sellest, millise õppekomplekti üks või teine
õpetaja valib. Abivallavanem
Arvo Sakjas lisas, et kui ühes peres on mitu gümnaasiumiõpilast,
on töövihikutele kuluv summa
märkimisväärne.
Vallavolikogu IRL-i fraktsiooni kuuluv Priit Põdra juhtis
volikogu tähelepanu sellele, et
eelnõus aluseks võetud toetussumma – kuni 25 eurot – kehtis
Jõgeva linnas juba mitu aastat,
õppevahendid on aga vahepeal
üksjagu kallimaks läinud. See
oli ka väikseim toetus, mis praeguse Jõgeva valla territooriumil

kehtis. Seoses sellega tegi ta
ettepaneku tõsta toetussummat
kuni 35 euroni õpilase kohta.
“Meile on see suhteliselt väike
samm, aga mõnele perele on
sellest võib-olla päris palju abi,”
arvas Priit Põdra.
Ettepanek leidiski volikogu
toetuse ja nii hakatakse kompenseerima gümnaasiumiastmes
õppijate töövihikute kulu kuni
35 euro ulatuses. Kui arvestada,
et gümnaasiumiklassides õpib
umbes 250 Jõgeva vallas elavat
noort (lõppenud õppeaastal oli
see arv täpsemalt 243), võib
kuluda töövihikute peale umbes
8750 eurot.
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilaste töövihikute
kompensatsioon kantakse kooli
esitatud nimekirjade ja töövihikute maksumuse alusel kooli

eelarvesse, Jõgevamaa gümnaasiumi õpilaste töövihikute
kompensatsioon kantakse kooli
esitatud nimekirjade ja töövihikute maksumuse alusel kooli
pangakontole.
Töövihikute maksumus kompenseeritakse ka neile Jõgeva
valla gümnaasiumiõpilastele,
kes õpivad väljaspool koduvalda. Selleks peab lapsevanem või
täiskasvanud õpilane esitama
ajavahemikul 1. septembrist
20. oktoobrini vallavalitsusele
vastavasisulise avalduse, milles
on ära toodud õpilase ja kooli
nimi ning pangakonto number
ja konto omaniku nimi. Avaldusele tuleb lisada kooli teatis
töövihikute maksumuse kohta.
Kompensatsioon kantakse üle
hiljemalt 15. novembriks.
RIINA MÄGI

OPOSITSIOONIVEERG

Hapukurgihooaeg on alanud
Jah! Hapukurgid on täiesti
saadaval. Ja siis: meid kõiki
ohustav uudis – Eesti Energia
juhatuse esimehe avaldus eesootavast elektrihinna tõusust. Küsimus põlevkivi kaevandamises,
selle kaevetasudes ja lahtihaakimine Venemaa elektrivõrgust
ja liitumine Euroopasse. Sellest
viimane võib maksma minna Balti riikidele kuni kuus ja poolsada
miljonit.
Elekter on meil juba praegu
niigi kallis. Selle tingivad aktsiis
ja käibemaks. Meil on elektri
aktsiis 4,5 korda kõrgem kui
seda näeb ette Euroopa Liidu
miinimumnõue. Naabrid Läti ja
Leedu on kodutarbijatele kehtestanud miinimumi lähedase
aktsiisi, mis on 1,01 eurot MWh
kohta, aga meil tuleb nii kodukui ka enamikul äritarbijatel
maksta 4,47 eurot MWh kohta.
Meie elektriaktsiis on suurem kui
näiteks kõrgema elatustasemega
Prantsusmaal. Hinda on võimalik
langetada ka monopoolseid võrgutasusid vähendades. Samuti
peab kaaluma elektrile kehtiva
käibemaksu alandamist. Näiteks
Suurbritannias kehtib elektrile 5

protsendiline käibemaks. Eestis
aga maksame 20 protsendilist
käibemaksu nii elektrienergialt
kui ka teistelt sinna juurde kuuluvatelt maksudelt ja tasudelt.
Eestil on mõistlik USA eeskujul
astuda välja ka Pariisi kliimaleppest, sest ees ootav hinnatõus on
suurel määral seotud CO-kvootidega. Eesti kasvuhoonegaaside
heitekogus on muu maailmaga
võrreldes kaduvväike ning Eesti
osalemine kliimaleppes ei aita
looduse puhtamaks muutmisele
märkimisväärselt kaasa. Samuti
ei saa unustada, et kasvuhoonegaaside kvootidega kauplemine
on suur äri, millel pole olnud
heitekoguste vähenemisele ja
looduskaitsele tegelikku mõju.
Näiteks Kyoto ja Pariisi leppega
ühinenud Saksamaa heitekogused on pidevalt suurenenud,
neist lepetest kõrvale jäänud
USA-l on aga pidevalt vähenenud.
Eestis on võimalik ajada energiapoliitikat, mis tagab meile
odavaima elektri kogu Euroopas.
Praegusega võrreldes võiksid
meie elektriarved olla poole väiksemad. Meil on selleks olemas

loodusressurss nii põlevkivi kui
ka bioenergia näol. Odav elekter omakorda suurendab meie
majanduse konkurentsivõimet
ja ekspordimahtu ning tagab
kõrgemad palgad.
Hiljuti saime lugeda korruptsioonikuritegude büroo töö
ülevaadet. Sealt loeme, et omavalitsused on olnud neile seni kui
tööandjad. Nimelt on ligikaudu
40% alustatud ja prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest seotud kohalike omavalitsuste või
nende asutustega. See on olnud
nii kõik viimased kuus aastat.
Aruandes leiame ka Jõgeva vallavolikogu liikme, kes
mõisteti KarS § 3001 lg 1 järgi
süüdi toimingupiirangu teadvas
rikkumises suures ulatuses. Ka
viimasel ajal on volikogu liikmed
tõstatanud küsimusi kahtlustustega, kus volikogu otsustes võib
olla korruptsiooni mekk juures.
Nii näiteks viimasel istungilgi.
Paraku ei võetud opositsiooni ettepanekut selle kõrvaldamiseks,
kuulda. Ja maitse täiesti oli, sest
volikogu liige ütles otse, et ostja
on ju ürituste (minu küsimus –
ehk ka erakonna?) suur toetaja.

Sellest volikogu istungil üleskerkinud küsimusest aga paraku
protokollist lugeda ei saa. Ei ole
nendes ka paljut muud. Näiteks
küsimusi, vastuseid nendele.
Tihti ka sõnavõttude sisu. On
nad ettepanekuid toetavad või
ei. Lugeja ei saa selget aimu
toimunust.
Arvan, kuna on tegemist suure
vallaga, tuleks luua oma sisekontroll. Samas mõelda mittevajalike ametikohtade kaotamisele.
RAIVO PÕLDARU,
EKRE fraktsioon

Oleme kõik lubatu ellu viinud
Olen osalenud Isamaa ja Res
Publica Liidu, mis nüüd on taas
Isamaaks saanud, igapäevases
elus viimased seitse ja pool aastat. Selle aja jooksul oleme palju
teinud Eestimaa inimeste heaks,
aga millegipärast kardame seda
kõva häälega öelda. Me oleme
ainuke erakond, kes on täitnud
kahtede viimaste Riigikogu valimiste lubadused, aga kas te
mäletate, mis need olid?
Tasuta kõrgharidus. Paljud
noored on saanud tänu sellele
kõrghariduse ja panustavad täna
meie riigi majandusse, omamata
samal ajal kohustust õppemaksu
pankadele tagasi maksta. Ma
tean, millest räägin. Ka meie peres oli aeg, mil kolm tütart ja kaks
väimehekandidaati õppisid korraga ülikoolis. Ükskõik, kui suur
on vanemate palk, ei ole sellises
situatsioonis võimalik kõigi õppemaksu ära maksta. Tänaseks on
kõik viis noort koolid lõpetanud
ja panustavad oma teadmiste ja
tööga meie majandusse ja riigi
heaolusse.
Vanemapension. See oli
meie lubadus 2011. aasta Riigikogu valimistel. Me saime
kaks esimest etappi realiseerida,
aga siis jäi asi toppama, sest
sattusime opositsiooni. Sellest
aastast on see lubadus täidetud
ka tänaste pensionäride ees, sest

meie erakond väärtustab laste
kasvatamist.
Kodualuse maa maksuvabastus. Suutsime täita lubaduse
ja seadustada kodualuse maa
maksuvabastuse. Varem olin seda
rakendanud kohalikul tasandil,
Jõgeva vallavolikogu esimehena.
Tulumaksureform. Tänavu
saime ellu viidud meie 2015.
aasta Riigikogu valimiste pealubaduse, et kuni 500 eurone palk
ja pension peavad olema tulumaksuvabad. Selle tulemusena
võidavad enamik Jõgevamaal
tööl käivatest inimestest iga kuu
64 eurot. See on paljude jaoks
aastas 13. palk. Olen alati olnud
seda meelt, et inimesed teavad
ise paremini, mida oma rahaga
peale hakata. Riik ei pea kõike
kokku korjama, et siis toetusena
jälle tagasi maksta.
Lasterikaste perede toetus. Eelmise aasta 1. juulist
lisandus praegusele lapsetoetusele lasterikka pere toetus. See
tähendab, et kui peres on kolm
kuni kuus last, annab riik lisaks
juurde veel lasterikka pere toetust 300 eurot kuus. Kui peres
on seitse või enam last, annab
riik juurde 400 eurot kuus. See
on väga vajalik toetus kõigile
lasterikastele peredele ja tõstab
esile Eesti arengus kõige olulisemat – et Eesti peredesse ikka

lapsi sünniks.
Üksi elava pensionäri
toetus. Minu eestvedamisel
kehtestati eelmisest aastast üksi
elava pensionäri toetus 115
eurot, mida makstakse kord
aastas, et parandada pensionäri
toimetulekut.
Täiendav ravimihüvitis.
Uus aasta tõi täiendava ravimihüvitise. Kui ambulatoorseks raviks
vajalike ja vastavasse loetellu
kantud ravimite ostmiseks kulunud summa ületab kalendriaastas 100 eurot, hüvitab haigekassa
soodusravimite kuludelt vahemikus 100-300 eurot 50 protsenti
ning üle 300 eurot ületavast osast
90 protsenti.
Lasteaiaõpetajatele kooliõpetajatega võrdne palk.
Alguse on saanud ühe minu
lubaduse, mille järgi lasteaiaõpetaja peab saama kooliõpetajaga
võrdset palka, täitmine. Eelmisel
aastal eraldas riik kohalikele
omavalitsustele täiendavat raha,
et tõsta lasteaiaõpetajate palk
2017. aasta septembrist 80 protsendini ja 2018. aastast vähemalt
85 protsendini kooliõpetaja palga
alammäärast. Järgmise sammuna
on oluline, et omavalitsused tõstaksid abiõpetajate ja ka teiste
haridusasutuste töötajate palka.
Lõpuks saab õiglus võidule!
Seitsme aasta töö tulemusena

on Riigikogusse jõudnud seaduse
eelnõu, mille vastuvõtmisel saab
alates 2021. aastast iga täiskohaga töötatud aasta eest vähemalt
ühe kindlustusosa (pensioniaasta
koefitsiendi), sest riigi ülesanne on
anda inimestele kindlustunne olla
vanaduspõlves vaesuse eest kaitstud. Pensionisüsteem peab tagama
piisava sissetuleku ka siis, kui palk
on olnud väike ehk madalapalgaliste vaesusrisk ei tohi pensionieas
võimenduda.
Mis on ühe poliitilise erakonna
peamine ülesanne? Vastus on
minu jaoks lihtne – kõik seadused
ja otsused, mida me teeme, peavad teenima Eestimaa inimeste
huve ning sellest põhimõttest
olen alati poliitikas ka lähtunud.
AIVAR KOKK,
Jõgeva vallavolikogu liige,
Riigikogu maaelukomisjoni
esimees
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Ülevaade Jõgeva Vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 13. istung toimus 28. juunil Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 23 volikogu liiget. Puudusid Tiit Lääne,
Hardi Perk, Raul Soodla, Girt
Kaarepere.
Päevakorras oli:
1) määruse kehtetuks tunnistamine;
2) loa andmine vallavara
võõrandamiseks otsustuskorras;
3) Jõgeva linnas Suur tn 38
kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine;
4) Jõgeva vallas Jõgeva linnas Kalda tn 4b asuva krundi
detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine;
5) Jõgeva valla 10.–12. klassi
õpilaste töövihikute maksumuse
kompenseerimine;
6) Siimusti lastekodu Metsatareke nime muutmine;
7) Siimusti Lastekeskuse Metsatareke põhimäärus;
8) Torma Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;
9) Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;

10) Palamuse Vallavalitsuse
2017. majandusaasta aruande
kinnitamine;
11) Jõgeva Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;
12) revisjonikomisjoni esimees
andis ülevaate revisjonikomisjoni tööst;
13) reservfondi kasutamise
kord;
14) mittetulundustegevuse
toetamise kord Jõgeva vallas;
15) Jõgeva valla valimiskomisjoni moodustamine;
16) Jõgeva valla osalemise
lõpetamine ühingutes.
17) osalemise lõpetamine Läänemere Linnade Liidus;
18) põhivara sihtfinantseerimise toetus;
19) volikogu esimehe puhkus;
20) informatsioon Jõgeva valla koostööpartneritest.
Kõigi õigusaktidega on
võimalik tutvuda Jõgeva valla
veebilehel: www.jõgeva.ee.
Jõgeva Vallavolikogu 14. istung toimub 23. augustil Piiri
tn 4 saalis.
Merle Meitus,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Ettenägematuid kulusid saab katta reservfondist
Jõgeva vallavolikogu kehtestas
oma 28. juuni määrusega vallaeelarve reservfondi kasutamise
korra. Reservfondi käsutab vallavalitsus selliste väljaminekute
tarbeks, mida eelarve koostamise
käigus ei olnud võimalik ette
näha või mille kohta ei olnud võimalik esitada taotlust enne eelarve koostamist ja vastuvõtmist.
Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadus võimaldab planeerida omavalitsuse
eelarvesse eraldi põhitegevuse
kuluna reservfondi, mida saab
kasutada ettenägematute kulude
katteks. Jõgeva vallas on reservfondi suuruseks kavandatud kuni
üks protsent eelarveaastaks planeeritud põhitegevuse tuludest.
Kui arvestada, et valla eelarve
eeldatav põhitegevuse tulude
maht on ligikaudu 17 miljonit
eurot (sinna hulka on arvestatud
ka umbes 6 miljoni euro ulatuses
toetusi), võib reservfondi maksimaalseks suuruseks kujuneda
170 000 eurot, ent tegelik suurus
selgub siiski eelarve menetlemise
käigus.
Reservfondist võib üldjuhul
raha eraldada vallavalitsuse
struktuuriüksustele, vallavalitsu-

se hallatavatele asutustele ning
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle elu- või tegevuskoht on
Jõgeva vald. Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt
ja vallavalitsuse korraldusega,
eraldamise aluseks on vallavalitsusele esitatud põhjendatud
kirjalik taotlus. Reservfondist
eraldise saaja võib eraldatud
summa ulatuses teha kulutusi
pärast vallavalitsuse korralduse
jõustumist.
Jõgeva vallavalitsuse finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn märkis
reservfondi kasutamise korra
kohta käivas seletuskirjas, et
nimetatud kord tagab vallavalitsusele operatiivse ja paindliku
tegutsemise võimaluse ettenägematute kulude katmisel.
Varem reguleerisid Jõgeva vallas
reservfondi kasutamist Palamuse
vallavolikogu ja Jõgeva linnavolikogu sellesisulised määrused
(kehtestatud vastavalt 2012.
aasta mais ja 2013. aasta veebruaris). Jõgeva ja Torma vallas
oli reservfondi kasutamise kord
kehtestatud valla põhimääruse
osana ning tunnistati kehtetuks
koos põhimäärusega. JVT

Noortevolikogu noored õppisid
ühtse meeskonnana tegutsemist
28.–29. juunil osalesid Jõgeva
valla noortevolikogu liikmed
meeskonnatöö üritusel Luual.
Selleks, et üksteist paremini
tundma õppida, otsustati koos
telkima minna. Noortevolikogu
esimees Raiko pakkus asukohaks välja Luua arboreetumi
puhkeala. Ettevõtmise eesmärk
oli tutvuda, harjutada meeskonnana toimimist ning läbi mõelda
tegevuskava.
Vabas õhkkonnas arutatigi
edasisi noortevolikogu tegevusplaane. Lepiti kokku, et tähtsamateks tegevusteks sellel aastal
on maakonna noorte osaluskohviku korraldamine, noortevolikogu sümboolika loomine
ja oma tegevuse tutvustamine.
Samuti on noortel soov seista
selle eest, et oleks võimalik korda
teha palliplatsid KEK-is, Jõgeva
alevikus ja staadion Palamusel.
Hulgaliselt häid mõtteid on kirjas
juba ka järgmiseks aastaks.
Noortevolikogu juhendaja Ehtel Valk palus noortel paari lausega oma muljeid jagada. Cerle
arvas ürituse kohta järgmist: „Ko-

gemus oli väga huvitav ja lahe oli
selliste noortega telkima minna.
Kõige vahvam oli kuulda, kuidas
meie esimees Raiko sinna jõudis.
Tal oli samal päeval jalgrattavõistlus Otepääl, kust ta jalgrattal
otse telkima sõitis. Meil kõigil jäid
suud pärani ja mõtlesime, kuidas
ta küll jõudis? Tänu seltskonnamängudele sain ma natukene
rohkem teada, millised inimesed
meie noortevolikogus on.“
Noortevolikogu aseesimees
Teele õppis telkimisel teisi liikmeid paremini tundma ja tema
arvates saadi rohkem ühtsemaks
meeskonnaks. Uueks kogemuseks oli sellise seltskonnaga telkimine ja mängud. Kindlasti võiks
seda korrata.
Hoolimata kiusavatest putukatest oli noortel tore ja nad ootavad juba järgmisi ühistegevusi.
Mitmepäevased tegevused ja
ajurünnakud on tavaliselt kõige
produktiivsemad.
EHTEL VALK,
Jõgeva valla noortevolikogu
juhendaja
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Siiri Heinsaar ja Lenno Ruut Endla külast
Endla külas, Jõgeva valla kõige
läänepoolsemas nurgas, on endale
mõnusa maakodu sisse seadnud
Siiri ja Lenno ning nende kaks
poega. Kuigi elu, töökohad ning
õppimine hoiab neid pealinnas, on
Endla Siirile vanematekodu juba

paarkümmend aastat. Tallinlannat
naisest saanud ei ole, ta jääb ikka
maatüdrukuks. „Sünnikodu on
mul Vägeval. Kui Endlasse tulime,
oli ülikool juba läbi. Vägevalt sai
ikka Vaimastvere kooli käidud, 12
kilomeetrit ja kaks bussi päevas.

Siiri naudib töist puhkust Endla maamajas.

Kui bussist maha jäin, panin jalgsi
minema, nutsin ja kõndisin. Tol
ajal autot perekonnas ei olnud,“
jutustas ta.
Endla maamaja eest hoolitsemine on Siiri hobi. Tema mässab
ja toimetab, võitleb tee korrashoiu eest ning korraldas uute
elektrikaablite vedamise. Nüüd
saavad nende peres ilma ülepinge
tõttu korke välja löömata töötada
korraga nii kohvikeetja kui pesumasin. Elu ja puhkus maamajas
tähendab rohkem ikka tööle tulemist. Kui planeeritud tegevused
valmis, siis on vaja ära minna.
Vaikne ja idülliline maaelu pakub
küll töist puhkus, ent silmitsi tuleb
seista ka argiste olmemuredega.
Kõige suuremad probleemid on
kanalisatsioon ja prügivedu. Pesumasina, kraanikausi ja tualetiga
nii palju muret ei ole, aga kui
tahaks vannituba ehitada, läheks
juba keeruliseks. Teine asi on
prügivedu, seni pole Siiri ja Lenno
head plaani välja peilinud. Praegu
võetakse prügikott kas Tallinnasse
kaasa või viiakse Vaimastvere poe
taha konteinerisse. Jäätmeplatsi
külastada ei saa, sest see on lahti
ainult neljapäeviti tööajal. Konteinerit enda kinnistule tellida ei saa,
sest prügiautol pole sealkandis
veoringi. Kui aga vallavalitsus
kirjutaks tiheasustuse prügiveohankesse hajaasustuse konteineri,
siis muutuks prügivedu piirkonnas
senistele klientidele kolm korda
kallimaks. Võimalike lahendustena on sõelale jäänud jäätmejaama lahtiolekuaegade muutmine

nädalavahetusele ning võimaluse
kaalumine paigutada kaugelt
kandi rahvale Vaimastverre oma
prügikonteiner.
Endla maamaja oli enne ja
asub nüüdki Jõgeva vallas. Siiri
sõnul nad nii palju valla teenuseid ei kasuta, et oskaks hinnata
muutuste mõju. Üllatusi on küll
olnud. Kui Siiri üritas uuel aastal
mõnede talle teada-tuntud vallavalitsuse spetsialistidega e-posti
teel ühendust võtta, siis selgus,
et ametis on juba uued inimesed.
Valla kodulehel on küll vajalik
info olemas, ent uute kontaktide
loomine võtab aega.
Kui Siiril on Jõgeva kandis ikka
klassikaaslasi ning tuttavaid, siis
Lenno kedagi ümbruskonnast
nime ja näo järgi ei tunne. Temale
on Endla ikka pereema maakodu,
kus maja hoovis hüppavad metsjänesed, põllul kalpsavad kitsed,
jooksevad rebased, kährikud ja
mägrad ning üleküpsenud tikritega käib maiustamas šaakal. Aias
toimetades on Siiriga praganud ka
häälekas põdravasikas. Maamaja
on ümbritsetud soost ja rabast
ning ilmastikutingimused on seal
äärmuslikud. Kui on külm, siis
on eriti külm, kui on kuiv, siis
on täielik põud ja kui sajab, siis
ainult sajab. Kuigi elu on keset
metsi ja soid, satub hoovi siiski
üksjagu autosid ning kaartidega
marjulisi, kes uurivad, kuidas saab
Endla rappa. Siiri lisas muigega,
et vahepeal oli tal plaanis panna
tee äärde silt, et siit Endla rappa
ei saa.

Gennadi naudib kodutalus rahulikku maaelu, vahel igatseb ta aga ammuseid aegu kolhoosis.

Gennadi Seliverstov Reastvere külast Pedja talust
Jõgeva valla kõige põhjapoolsemas punktis, Reastvere külas Pedja
talus, elab Gennadi Seliverstov
koos abikaasaga. Gennadi pole
suvitaja, vaid elab majas aastaringselt. Külastuse ajal oli tema naine
Narvas haige ema eest hoolitsemas. Gennadi on naisega töövõimetuspenisonärid. Kuigi Gennadi
elab päris Lääne-Viru maakonna
piiril, siis Väike-Maarja valda nad
ei igatse. Kui ikka vaja poodi või
linna minna, sõidavad nad autoga

Iivi ja Aleksandr Ljaškov Mullavere külast Kingumaa talust
Koer Poiss teeb karutükke: liputab saba, kutsub mängima ning
annab pererahvale häälekalt haukudes saabuvatest külalistest märku. Peremees Aleksandr Ljaškov
teatab, et neil käib seal üldiselt
vähe rahvast. Kuigi Piibe maantee
on küllaltki maja lähedal, varjab
aktsiaseltsi Evemar endine laut
teemüra ära, nii et tekib täieliku
maaelu tunne. Aleksandr kutsub
külalised uhkelt proua roose vaatama. Iivi Ljaškovil on suisa terve
pargiroosi istandus. Pargiroosid
ongi ühed tema lemmikutest,
sest need õitsevad sügisel teist
korda, ei ole talvel eriti nõudlikud
ning kui külm peaks näpistama,
taastuvad taimed ruttu. Perenai-

ne sõnab, et lilled on ikka enda
rõõmuks ja hobiks. Rooside seast
leiab ka teisi lilli, samuti kurke,
tilli ja muud söödavat. Peremehe
hinnangul on sel aastal rohkelt
pirne ja ploome oodata. „Sorte
peab palju olema, siis annavad
pirnid saaki,“ teadis ta rääkida.
Aiandus on perenaise Iivi kirg ja
hobi kogu aeg olnud. Noorena ei
saanud ta Räpina aianduskooli
õppima minna, ent nüüd oma aias
toimetamine ning erinevate katsetustega tegelemine on ammuse
unistuse täitumine. „Aed on minu
elu ja unistus,“ kinnitab ta. Varem
võttis põhitöö suurema osa ajast.
Iivi töötas 30 aastat sellessamas,
oma maja kõrval asuvas laudas,

kus hoolitses nii mullikate, pullide
kui vasikate eest. Lauta mahtus
sadakond looma. Õuna- ja pirnipuude vahelt paistavad silma
perepoja mesitarud. Poeg elab
Valgas, ent peab vanemate juures
teist aastat mesilasi.
Lindude rõõmuks on aias neile
päris oma murelid. Kevadel sumisevad mesilased õites ja suvel
saavad linnud maiustada. Endale
on aga pererahvas kasvama pannud uued noored puud. Iivi ja
Aleksandri hoovil hakkab puude
vahel silma omanäoline lipuvarras. Tegemist on murdunud
puuga, mille nad ise koju tassisid,
koorisid, lihvisid ning üle värvisid.
Perenaine Iivi nendib, et hal-

dusreform nende elu eriti ei mõjutanud. „Enne elasime Palamuse
valla, nüüd aga Jõgeva valla piiril,“ selgitas ta. Aleksandri sõnul
pole vallaga probleemi olnud ning
tekkinud vajadust mõne küsimusega vallavalitsusse pöörduda.
Rohkem viib tee ikka Palamusele,
kus asub nende perearst. Linn on
Iivile ja Aleksandrile ikka Tartu.
„Ma olen eluaeg autojuht olnud,
mulle meeldib sõita ja Tartus
käia,“ märgib peremees. Iivi aga
lisab, et tema jaoks on ka Jõgeva linn ning siingi on tore käia.
Tabiverega Tartu valda kumbki
ei igatsenud, sest sealne kant on
pigem võõras.

Perenaise Iivi lemmikroos on John Cabot. Ka peremees Aleksandril jääb aega õiteilu nautida.
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Sadalasse või Jõgevale, mitte Simunasse. Gennadi tõdeb, et suuri
muutusi haldusreform talle kaasa
ei toonud. Suuresti on elurütm
sama. Osalt on see tingitud ka
sellest, et hetkel ei ole Gennadil
olnud tarvis Torma teenusekeskusesse minna. „Põhimõtteliselt
on elu samaks jäänud. Aga kui
me sõidaks teenuskeskusesse ja
suhtleks, siis oleks ilmselt kõik
uus,“ nendib ta. Endise Torma
valla ajal sai maaküsimustega ikka

vallamajas käidud. Toona said
küsimused lahendatud ja maaga
on kõik hästi. „Maad on peaaegu
kolm hektarit. Metsa siin palju ei
ole, on ainult väike salu,“ selgitas
Gennadi. Elu kulgeb Jõgeva valla
põhjanurgas vaikses rütmis. Gennadi koduni on pikk tee palistatud
metsa ja veel metsa ning mõne
raiesmikuga. Tee ääres hakkavad
silma metsatöömasinad ning vastu
vurab postiauto. Praegu saadetakse Gennadi post ühe tuttava juurde

Reastverre. Kui post tuleb, siis helistatakse omavahel ning Gennadi
sõidab kirjadele ja lehtedele järele.
Gennadi tunnistab, et praegu saab
ta eesti keelest üsna vähe aru. Kui
ta veel kolhoosis töötas, siis oli
igapäevast praktikat. Ent nüüd
elab ta naisega kahekesi, naine
eriti eesti keelt ei räägi ning pole
võimalust harjutada. Gennadil on
kahju, et kolhoos lagunes, ent suhted sõpradega ja töökaaslastega on
samaks jäänud.

Anne-Lea Sarapuu Kõnnu külast Vaatsepa talust

Valla igas nurgas elavad positiivse
ilmavaatega inimesed
Haldusreform peaks parandama
inimeste heaolu, või vähemalt
mitte halvendama. Üks suurimaid
hirme oli ääremaastumine.
Käisime avalike suhete peaspetsialisti Marge Tasuriga juunikuu
lõpupäevil uurimas, kuidas elu
Jõgeva valla kõige kaugemates
taludes kulgeb. Külastasime valla
kõige põhja-, lõuna-, ida- ja läänepoolsemat punkti, kus inimesed
elavad, et teada saada, mis nende
elus on pärast omavalitsuste ühinemist muutunud. Kohtumised
olid üllatavalt positiivsed – kõik
võtsid meid külalislahkelt vastu
ja olid heameelega nõus oma elust
rääkima. Vesteldes Anne-Lea,
Gennadi, Iivi, Aleksandri, Siiri ja
Lennoga selgus, et poole aastaga
ei ole täheldada suurvallas eriliselt
elu paremaks muutumist, samas
pole kellelgi ka midagi halvemaks
läinud. Inimestel on omad toimetused ja nad tulevad nendega
toime. Kui peaks vallavalitsuses
mõne spetsialisti abi vaja minema, teavad nad, kuhu pöörduda.
Igaühel on välja kujunenud oma
kindlad käigud ja suhtluskanalid.
Uus vallapiir ei ole pannud neid
oma harjumustest loobuma. Igatahes tõstsid need kohtumised minu
meeleolu.
Valla kaugetest nurkadest rääkides, külastasin jaanipäeval Saduküla, mis ju samuti valla piiril.
Küla toimekad inimesed avasid
Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud paviljoni. Ise nad selle
idee välja mõtlesid, ise ehitasid,

Vallavanem Aare Olgo ja Torma teenuskeskuse juhataja Teet Lääne uurivad vallakaarti.
ise ka kasutavad. Kui avamisel
kutsuti ette neid, kes käe külge
olid pannud, oli ette astujaid
hämmastavalt palju. Meenus, kui
ma möödunud kevad-talvel üle
pika aja Sadukülasse sattusin ja
kohalikelt uurisin, mida nad uuelt
vallalt ootavad, siis oli nende
ainuke soov. „Ärge midagi kinni
pange, mis meil on, küll me siis
ise hakkama saame.“ Seda me

pole teinud, ega kavatsegi teha,
pigem proovime jõudumööda
aidata. Sadukülasse panustamine
ongi üks keerulisemaid momente
uues vallas. Tingitud on see sellest, et sealtkandi neli küla tulid
ju üle endisest Puurmani vallast ja
segadust oli selle üleandmise ning
võtmisega küll ja veel. Ka paviljoni
ehitamist oli vallavalitsusel kindel
soov toetada ja see saab tagantjä-

rele tehtud. Parem hilja, kui mitte
üldse. Hea, et kohalikud inimesed
sellest aru saavad ja ise külaelu
edasi viivad.
Sellist positiivset vaadet elule
nagu kohtasin valla ääremaadel
soovin kõigile!
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva valla kõige idapoolsemas nurgas Kõnnu külas – kohe
osaühingu Moreen kruusa- ja liivakarjääri veerel – Vaatsepa talus,
elab Anne-Lea Sarapuu. Moreeni
juhataja Juss Maurer on Anne
kinnitusel hea naaber. „Mul on
Maureri Jussiga leping, ta hoiab
mu tee korras. Mul pole kunagi nii
head teed olnud,“ sõnas ta.
Anne ei tee sellest saladust, et
tema süda kuulub läbi ja lõhki
Mustveele ning ennastki peab ta
rohkem Mustvee piirkonna kui
Jõgeva valla elanikuks. Kui haldusreformi eel toimusid suured
rahvakoosolekud ning koguti allkirju, siis soovis ta ilma pikemalt
mõtlemata Mustvee poole jääda.
Jõgeva linna kui tõmbekeskusesse ta peaaegu ei sattugi. „Mul
pole Jõgevale asja, ainult panka
käin, sest Mustvees panka ei ole.
Lapsedki õppisid Nõos ja Tartus,
mitte Jõgeval. Perearst käib mul
Tartust Mustveesse,“ loetles ta.
Poes pole tal iga päev tarvis käia.
Nagu Ameerikas kombeks, saab
kõik vajaliku varuda kord nädalas.
Kui lapsed külla tulevad, aitavad
nad kraami koju tuua.
Anne on pensionil, ent töötab
Tormas vaimupuudega inimeste
tegevusjuhendajana. „Töötan
küll Jõgeva vallas, ent minu jaoks
on see ikka Torma, mitte Jõgeva
vald,“ lisas naine. Kuigi Anne
võiks pensionärina piltlikult öeldes jalad seinale visata, ei ole ta
tööst loobunud. „Ma olen suhtleja,
ma pean tööl käima ja mulle meeldib see.“ Anne ning tema poole
kohaga töötava kolleegi hoole
alla on 15 juhendatavat. „Me oleme maru osavad, mõtlesin välja,
kuidas hoolealustega puutööd
teha,“ jutustas ta. Vaja läheb pisut
servamata laua juppe, käsihöövlit,

liimi ning punumiseks paela – nii
valmivad juhendatavate usinate
näppude all vahvad looduslähedased seinakaunistused. Mõne luulerea või tarkuseteraga puutahvel
passib hästi seinale. Tööalaselt on
Annele eriti suureks abiks Torma
teenuskeskuse juhataja Teet Lääne
ning sotsiaaltöötaja Marika Kalm.
Teenuskeskuse tööga on Anne
samuti rahul: kui on küsimusi,
helistab ta Teedule või Marikale
ning koos on nad alati lahenduse

leidnud.
Anne lahutamatud naabrid ja
kaaslased on hundid, rebased ja
põdrad. Selle kinnituseks oli tal
nagu varrukast võtta lugu, kuidas
rebane murutraktori kõrval sörkis.
„Mõtlesin, et mis ma teen – kas
sõidan ringi ära ja jään trepi ette
seisma ning hüppan verandale?
Kui siia jõudsin, siis sain aru, miks
rebane traktori kõrval jookseb.
Loom kuulis traktori põrinat ja
teadis, et nüüd on õige aeg kohal

olla ja konnasid püüda,“ jutustas
ta. Anne sõidab ise murutraktoriga ringi, kuigi võiks oma tütrepoja
või väimehe rooli panna, ent kruusaaugust kerkivad kivid. „Siin on
iga aasta uued kivid, ma tean neid
peast ja kui ei tea, siis on kanister
tagurpidi keevitusvardaga maasse
löödud. Need ei ole dekoratsioonid ega skulptuurid, nendega on
ohtlikud kivid märgitud.“
TEKST JA FOTOD:
MARGE TASUR

Anne-Lea vurab ise murutraktoriga ringi ja hoiab oma koduümbruse korras.

12. juuli 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Kõpp ja Liiv Kuremaa mõisateatri laval
Kuremaa lossis esietendus 17.
mail Kuremaa mõisateatri esimene lavastus “Liiv teel”. Tüki autor
ja lavastaja on Arlet Palmiste
ning lavaloo tegevus toimub
Laiuse pastoraadis, kus luuletaja
Juhan Liiv mõnda aega kohaliku
kirikuõpetaja Johan Kõpu juures
kostil oli.
Arlet Palmiste on suutnud
ajalooliste isikute ja tõsieluliste
seikade baasil, aga ka fantaasiat
abiks võttes kokku kirjutada tiheda ja hea dialoogiga lavateksti
ning suutnud sellele väärika
lavalise vormi leida. Geniaalsuse
ja hullumeelsuse vahel balansseerivat Juhan Liivi kehastab
veenvalt Rein Karu, Johan Kõpu
tasakaalukuse ja tarkuse mängib
elavaks Indrek Uusmaa. Teistes
osades astuvad üles Enely Lepasepp, Heli Palgi, Riina Reimand,
Laile Sukk ja Arlet Palmiste.
Ehkki vormiliselt oli tegemist esietendusega, oli trupp
lavastusega “Liiv teel” esimesed
“tuleristsed” saanud juba mai alguses Elvas toimunud Jõgeva- ja
Tartumaa ühisel teatrifestivalil,
kus see tunnistati Jõgevamaa
parimaks lavastuseks.
Lavastaja Arlet Palmiste ütles,
et mõtte Kuremaal teatrit tegema
hakata käis välja Sihtasutuse
Kuremaa Turismi- ja Arenduskes-

Heli Palgi (teenija), Rein Karu (Juhan Liiv) ja Indrek Uusmaa (Johan Kõpp) Kuremaa mõisateatri lavastuses “Liiv
FOTO: RIINA MÄGI
teel”.
kus tegevjuht Tiina Tegelmann.
Trupis kaasa lüüa soovijaid otsiti
lehekuulutuse kaudu.
“Kui hiljuti teada sain, et
Juhan Liiv mõnda aega siinsamas lähedal Laiusel Johan
Kõpu juures elas, tundus väga
inspireeriv kahe suure mõtleja
kooseksisteerimist kujutada,”
ütles Arlet Palmiste. “Olen ka
varem tõsielulisel materjalil
põhinevaid lavalugusid loonud
ja lavastanud, näiteks kirjanik

Raimond Kaugveri ja admiral
Johan Pitka elust.”
Liivist ja Kõpust kirjutamisel
olid Palmistele toeks Kõpu mälestused, milles Liivist päris palju
juttu. Fantaasiagi tuli abiks võtta,
ent paljud momendid põhinevad
siiski tõsielulistel faktidel. Liiv
põdes tõepoolest skisofreeniat,
mis tänapäeval on tablettidega
kontrolli all hoitav, Liivi eluajal
see aga veel nii polnud. Tõsieluga kooskõlas on seegi, et Liiv

pidas ennast Poola kuningaks
ning pommitas ametiasutusi
kaebekirjadega selle kohta, et
teda jälitatakse.
“Ma olen palju mõelnud selle
üle, kustmaalt jookseb piir loomeinimese geniaalsuse ja hulluse
vahel, seepärast on Juhan Liivi
roll minu jaoks huvitav väljakutse,” ütles Rein Karu. Johan Kõppu kehastanud Indrek Uusmaa
tunnistas, et nii kandvat rolli
pole tal ilmselt varem mängida
tulnudki.
“Ega ma enne suurt teadnudki,
kes see Kõpp oli. Siis aga hakkasin Arleti pealekäimisel Kõpu
mälestusi lugema ning pärast
lugesin neid juba täitsa vabatahtlikult. Olen väga tänulik, et sain
sellises ettevõtmises kaasa lüüa,”
tõdes Indrek Uusmaa.
Sama kinnitas Kõppude majapidajannat kehastanud Heli
Palgi, kes on Jõgeva kandi teatripublikule uus nägu, ent on
varem teatrit teinud Põltsamaal.
Praegu mõtleb Arlet Palmiste
juba Kuremaa mõisateatri järgmise tüki peale, mis hakkab käsitlema eesti laulupidude traditsiooni. Lavastust “Liiv teel”
saab aga Kuremaal taas
näha 7., 8. ja 9. augustil.
RIINA MÄGI

Seikluslikud mängud õpetavad ja kasvatavad noori
Jõgeva valla noored on õpi- ja
seiklushimulised. Orienteerumine pakub nii seiklust, tarkust,
kui sõpradega koostegutsemist.
Nii pole imestada, et hakkajad
noored panevad pead kokku
ning korraldavad kohe terve
orienteerumismängude sarja.
Pärast kooliaasta lõppu ootas
Vaimastvere, Siimusti, Laiuse,
Kuremaa ja Jõgeva aleviku noori
ees külastus Lontova seiklusparki. Meeskondlik väljasõit oli
heaks sissejuhatuseks järgnevale
seikluskasvatuliku orienteerumise kolmele etapile, mis leidsid
10. juuni aset Kuremaal, 13. juunil Voorel ning 17. juunil Jõgeva
alevikus. Orienteerumismängu
said noored ise tegevused, ülesande ja kohad mõelda. Neile
olid Kebeli talust abiks Tõnu
Sepp ja Ruth Ruusmäe. Tõnu ja
Ruthi sõnul said lapsed vabad
käed, nemad olid taustajõuks,
kes vajadusel jõu ja nõuga appi
tulid. Kebeli talu peremees ja perenaine on kogenud mängujuhid
ning lennuakte ideedega mänguleiutajad. Nende haaravate
mängude saladus peitub selles,
et nad ei kopeeri kellegi teise
loodud mänge, vaid mõtlevad

Noortele oli orienteerumismängu läbiviimisel abiks Kebeli
FOTO: ERAKOGU
talu peremees Tõnu Sepp.
ise ning töötavad uued mängud
välja enda fantaasiast lähtudes.
Kui järjekordne mäng küpsemas,
kutsuvad Ruth ja Tõnu meeleldi
noori mänge testima. Nii selguvad head ja vead ning „purki“
saavad küpsed mängud. Ühelegi

orienteerumisetapile piiranguid
ei seatud ning kohale said tulla
üle valla kõik noored, kel vähegi
huvi ja tahtmist meeskonnaga
nuputada ning vallas erinevaid
kohti avastada.
Seikluskasvatuse üheks ees-

märgiks on tuua noored kodudest välja, panna nad liikuma,
õpetada uusi oskusi ning meelitada nutiseadmetest eemale.
Ruth ja Tõnu tõid välja, et üks
olulisemaid eesmärke on mängus noorte suhtlemisoskuse
arendamine. Suhelda tuli nii
enda meeskonnakaaslaste kui
raadiosaatja teel vastastega.
Meeskonnad otsisid erinevaid
punkte ja aardeid. Igal seltskonnal oli alguses teada üks punkt
ning raadiosaatjatega hakati
omavahel suhtlema ning aaretest
ja kontrollpunktidest vihjeid jagama. See nõuab omakorda head
kirjeldamis- ja kuulamisoskust,
kaaslastega arvestamist ning sutike kavalust. Kui on ikka plaan
esimesena finišisse jõuda, siis
tuleb väike krutski ning jälgede
segamine kasuks.
Orienteerumismängude läbiviimist toetatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.
JVT

Esimene haldusreformi järgne puuetega inimeste perepäev toimus Kuremaal
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja perepäeval sai teavet
sotsiaalteenustest, tervise hoidmisest ja tugevdamisest, nautida muusikalist etteastet ning
näitemängu.
Jõgevamaa Puuetega inimeste
Koda valis traditsioonilise suvesündmuse – perepäeva korraldamiseks Kuremaa lossi. „Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on
otsustanud korraldada perepäevi
kolmes Jõgevamaa omavalitsuses ja esimeseks toimumispaigaks valiti Jõgeva vald,“ ütles
Jõgevamaa Puuetega Inimeste
Koja tegevjuht Anneli Kaasik. Perepäeva avas Kuremaa lossi pe-

renaine Tiina Tegelmann. Jõgeva
abivallavanem Viktor Svjatõšev
märkis, et temale on suhtlemist,
rõõmude-murede rääkimist ja
silmaringi avardamist võimaldav kokkusaamine tuttav juba
maavanema ametiajast. Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas nimetas
puuetega inimestega tegelemisel oluliseks individuaalselt
lähenemist. „Abivajajad peavad
tundma, et nende probleemidega
tegeletakse ja püütakse leida
võimalikest lahendustest parim,“
ütles ta.
Anneli Kaasik andis üksikasjalise ülevaate Puuetega Inimeste

Koja tegevusest 2017. aastal ja
käesoleva aasta esimesel poolel.
Kaasik tunnustas ka Puuetega
Inimeste Koja asutaja liikmeid,
liikmesorganisatsioonide eestvedajaid ja koostööpartnereid.
Lisagem, et oma ühendused
on Jõgevamaa diabeetikutel,
kutsehaigetel, südamehaigetel,
reuma-ja liigesehaigetel, vaegkuuljatel, tugirühm vaimupuudega inimestel ja oma organisatsioon on ka puuetega laste
vanematel. Täpsemat infot saab
nende kohta Puuetega Inimeste
Koja veebilehelt.
Perepäeva külalislektor, tervisekoolitaja Mirko Miilits, kes-

kendus oma esinemisel sellele,
kuidas elada võimalikult kaua
täiusliku elukvaliteedi ja positiivse enesetundega. „Vürtsi“ lisasid
koosolijatele esitatud õpetliku
sisuga küsimused, mis tekitasid
arutelusid ja diskussioone.
Perepäeval esinesid kultuuriseltsi Jensel kollektiivid Vello
Pütsepa juhendamisel. Jõgeva
haigla päevakeskuse teatritrupp
esines näitemänguga „Juuli ja
Maali“. Lavastaja ja autor Laile
Sukk mängis ka ise kaasa. Kehakinnitust pakkus Kuremaa
kokkade keedetud supp, suu sai
magusaks kohvilauas.
JAAN LUKAS

Memmesid ja taate tervitas vallavanem Aare Olgo.
FOTO: MARGE TASUR

Memmed ja taadid pidasid
Kuremaal väärikat ja kaunist pidu
Jõgevamaa memme-taadi
kevadpidude pidamisel on päris
pikk traditsioon. Tänavu leidis
tantsu-, laulu- ja pillimängurõõmu pakkuv sündmus aset
9. juunil Kuremaa mõisapargis.
Kevadpidu “Nii hea on olla siin”
algas rongkäiguga Kuremaa järve äärest mõisaparki.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
märkis peo avamisel peetud
tervituskõnes, et paikkonna
kultuuritegijad on ka oma kogukonna hoidjaid ja väärtustajad.
Seeniortaidlejad on just need,
kes kogukondlikke väärtusi edasi
kannavad.
Lisaks soliidses eas taidlejatele astusid kevadpeol üles
laste tantsurühmad Siimusti
lasteaed-algkoolist, Jõgeva põhikoolist, Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumist ja Anna Haava
nimelisest Pala koolist: nii toodi
esile põlvkondade sidusus.
Etteasteid tervikuks siduvad
vahetekstid koostas nii eesti
kirjanike loomingut kui ka oma
fantaasiat kasutades Palamuse
kauaaegne pedagoog ja tantsuõpetaja Lea Isotamm. Ta oli
üksiti teadustaja ning koos Vello
Pütsepaga ka peo kunstiline
juht. Koore dirigeeris Kristiina
Raja, tantsurühmade üldjuht oli
Maimu Karv, rahvamuusikakollektiive ohjas Eha Niglas.
Piduliste suust võis kuulda
mitmesuguseid muljeid.
“Enne rongkäiku mõtlesin
eelkõige sellele, et jalad vastu
peaksid. Maa oli üsna pikk ja
minul jalas kõpskingad,” ütles
isetegevuslane Urve Rillo Palamuselt.
“Kuremaa oli mulle varemgi
tuttav koht, ent nüüd, mil Avi-

nurme kant kuulub Jõgevamaa
koosseisu, on sidemed selle
paigaga veelgi tihedamad,” ütles Avinurme memmede rühma
Tantsurõõm liige Aili Koppel.
Tema sõnul on rühm tegutsenud
paarkümmend aastat. “Rahvatants pakub vanemaealistele toredat ajaviidet ja võimaldab kodunt välja saada,” arvas Koppel.
Kõige kaugemad esinejad olid
memme-taadi kevadpeol Türi
rahvamaja lauluklubi liikmed.
“Mõte, et võiksime siinsel peol
osaleda, sai alguse sellest, kui
Vello Pütsep koos teiste Kuremaa
kultuuritegijatega meil külas
käis,” ütles kevadpealinna lauljate juhendaja Helle Maalman.
“Enne esinemist tegime kodus
mitu proovi. Siin andis laulmisele särtsu noor ja entusiastlik
dirigent Kristiina Raja. Pidu sujus
hästi ka korralduslikult. Tõsi,
arvestades osalejate vanust, võinuks istepinke ehk rohkem olla.”
Peo üldkorraldajad, Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskuse juhataja Tiina Tegelmann ja Eili
Rajapuu kultuuriseltsist Jensel,
tänasid peo kunstilist toimkonda, helitehnik Ringo Saart ja
kõiki teisi, kes sündmuse kordaminekule ühel või teisel viisil
kaasa aitasid.
“Pidu läks igas mõttes korda.
Tänud korraldajatele! Soovin, et
neil jätkuks häid mõtteid, tahet
ja energiat jätkata samas vaimus
ka tulevikus,” sõnas Jõgevamaa
Pensionäride Ühenduse ja Jõgeva Linna Pensionäride Ühenduse
esimees Heino Ilves.
Järgmist Jõgevamaa memmetaadi kevadpidu peetakse 2020.
aastal.
JAAN LUKAS

Luual võisteldakse olümpiaratturi
Lauri Ausi mälestuseks
Laupäeval, 28. juulil peetakse
Luual Lauri Ausi mälestusvõistlust. Eraldistardiga jalgrattavõistlus, mis toimub juba kuuendat korda, aitab elavana hoida
Luualt pärit olümpiaratturi, 15
aastat tagasi hukkunud Lauri
Ausi mälestust. Mälestussõidu
start antakse kell 14 ning võistlema oodatakse M10 ja N10,
M12 ja N12, M14 ja N14 ning
M16 ja N16 vanuseklassi rattureid, samuti täiskasvanuid, kes
saavad kaasa lüüa perevõistluse
arvestuses. Perevõistlusel saavad osaleda isad koos 2006. a
või hiljem sündinud pojaga või
siis isad koos 2005. a või varem
sündinud pojaga. Võistelda saavad ka ema-poja, ema-tütre ja
isa-tütre paarid.
Nooremad ratturid läbivad
4,2 km, ülejäänud 8,5 km. Stardi- ja finišipaigaks on Luua
metsanduskooli parkla ning

võistlusrada kulgeb marsruudil
Luua-Ehavere-Luua-PalamuseLuua. Võistluse juhendiga on
võimalik lähemalt tutvuda Jõgeva valla kodulehel (www.jõgeva.
ee/lauri). Eelregistreerimine
võistlusele toimub 26. juulini,
ent “ukse taha” ei jäeta ka neid
startida soovijaid, kes end varem
kirja pannud pole.
Lisaks eraldistardile, perevõistlusele ja lastesõitudele
Luua pargi teedel saab 28. juulil
teoks ajamõõtmiseta rahvasõit.
Osaleda võivad kõik huvilised.
26 km pikkune marsruut kulgeb
Luualt läbi Palamuse ja Toovere
Kuremaale ning sama teed pidi
tagasi.
Lauri Ausi mälestussõitu korraldab jalgrattaklubi Vooremaa
Centrum/Rattabaas. Lähemat
infot saab Kaido Kriidilt tel 5198
0977.
JVT
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SUVEÕHTU
ORELIMUUSIKA
TORMA KIRIKUS
28. juuli õhtul kell 18 toimub Torma kirikus oreliõhtu,
kus kõlab Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendatult eesti
klassikaline orelimuusika. Esitusele tulevad eelmise sajandi
algupoole armastatud heliloojate
Rudolf Tobiase, Alfred Karindi ja
Peeter Süda teosed, kuulda saab
aga ka hilisemate komponistide
Edgar Arro ja Arvo Pärdi muusikat. Orelil mängib Külli Erikson
– organist ja orelikonsultant, kes
on õppinud orelimängu ja improvisatsiooni nii Eestis, LõunaSaksamaal, Rootsis, Itaalias kui
Austrias. Tema õpetajateks on
olnud orelikunstnik Rolf Uusväli,
prof Andres Uibo ja prof Christoph Bossert. Igapäevaselt töötab
Külli Erikson Kadrina, Ilumäe ja
Käsmu kirikute organistina.
Oodatud on kõik muusikahuvilised! Sissepääsul vaba annetus.

Kääpa OTT Jõgeval

XXI SUUR PAUNVERE
VÄLJANÄITUS JA LAAT

Palamusel 15. septembril 2018
Päeva juhib Indrek Vaheoja
Peaesineja FIX
Esinevad: ansambel PS Troika
ning lisaks kohalikele kollektiividele esineb ka külalisi

Väljanäitusel antakse välja preemia
50 000 eurosenti parima kostüümi kandjale
ja kiituskirjad väljanäituse parimatele osalejatele
ning preemia 50 000 eurosenti väljanäitusele
toodud silmapaistvaima eksponaadi eest.
Pääse 3 eurot, kuni 12 aastased (k a) lapsed tasuta.
Registreerimine algab 1. augustil telefonil 776 2447
ja meiliaadressil reelika.kivimurd@jogeva.ee

14. juulil, 11. augustil
ja 8. septemberil
kella 10–12
kultuurikeskuse ees.
Ootame teid ostma head
talukraami!
Teie Kääpa OTT

12. mail kella 10-12
Jõgeval
kultuurikeskuse ees
Info tel 528 9500, Annika

Palamuse lasteaed „Nukitsamees“
kuulutab välja konkursi
1,0 lasteaiaõpetaja ametikohale

Kandideerijatel esitada sooviavaldus, CV, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 22. juuliks 2018 e-posti aadressil lasteaed@palamuse.
ee või aadressil Palamuse lasteaed „Nukitsamees“, 49226 Suur 6,
Palamuse laevik, Jõgevamaa
Täiendav informatsioon telefonil 5343 6372

Laiuse Jaan Poska Põhikool

vajab 2018/2019 õppeaastast
järgnevaid õpetajaid: klassiõpetaja,
vene keele õpetaja, muusikaõpetaja
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgevamaa
või siiri@laiusepk.edu.ee. Info telefonil 529 1744.

Teisipäeval, 7. augustil Sadala Rahvamajas
Curly Stringsi 30 küla juubelituur
* haara kaasa tantsukingad, oma pere, parimad sõbrad –
tule koos mõnusa seltskonnaga
* kell 18.30 avatakse rahvamaja, külastada saab Saja Sendi ja
Lühikese Laua kohvikut
* kell 19.00 rahvamuusikaansambel Tuustar
* kell 20.00 Curly Stringsi kontsert
Pilet: 5 eurot, 7–12a 2 eurot,
eelkooliealised tasuta (arveldamine sularahas).
Piletite ja laudades kohtade tellimine tel 521 1967, Pille.

Ootame kõiki endiseid ja praeguseid
Jõgeva aleviku elanikke külapäevale
4. augustil algusega kell 12.00 sordis
Toimub laat, põnevaid tegevusi on igale vanusele, osa saab võtta
erinevatest võistlustest ja töötubadest. Võimalik panna teadmised
proovile viktoriinis ja jäädvustada ennast EV100 fotoseinal.
Üritusel on lasteala, kus mängitakse mänge, tehakse näomaalinguid
ja olemas on batuut. Pakume nii suppi kui ka kooki.
Lisaks palju muud! Laadal osalemiseks võtke ühendust
raudseppkatlin@gmail.com või 529 2301.
Õhtut jääb lõpetama vahva ja tantsuline ansambel Absolut Lühis.
Tulge ja veetke vahva päev koos perega!

Vaiatu ja Torma seltside ja seltsingute liikmed lähevad
põnevatele väljasõitudele: septembris 2018: Voronja galerii
külastus – Raul Oreškin räägib kogukonna mõjust maapiirkonna mainele. Laitse lossi mõrvamüsteeriumi seltskonnamängus
osalemine. Järgmisel suvel saavad kümme naist osa Turgi käsitöötalu kangastelgedel kudumise laagrist. Projekti toetab Leader Eesti.

Otsime kangastelgi!
2018. aasta on Euroopa Liidus kultuuripärandi aasta. „Laka pealt
alla!“ projekti raames korrastatakse ja niietatakse ühed kangasteljed
Jõgeva valla majapidamises. Olge head, andke märku, kui teil on
kangasteljed laka peal ja ootavad aega, mil neid jälle aktiivselt kasutatakse! Informatsioon: Ilona.Piirimägi@gmail.com ja 5656 8623.
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital.

Sündmused Jõgeva vallas
14.07 kell 10–12
		
15.07 kell 11
		
		
17.07 kell 17
21.07 kell 11
		
21.07 kell 15
		
		
04.08 		
13.–17.08

Kääpa OTT müüb Jõgeva kultuurikeskuse 		
ees kohalikku talukraami
kesksuvine unistuste loomisring naistele
Jõgeva alevikus. Info ja registreerimine:
egeltpohjala@gmail.com
õppimisvõimaluste infotund Jõgeval Suur 14
VI Kärde killamängud Kärde külaplatsil.
Kell 19 Meisterjaani kontsert.
Vanamõisa küla 535. aastapäeva tähistamine 		
Kärneri talus. Külavanem Kaido Kalm 		
tel 5348 3299.
avatud külaväravad Sadalas, Luual ja Sadukülas
valla noorte grafiti suvepäevad Palamusel

FESTIVALID, SUURSÜNDMUSED
14.07 		
Päev Kuremaal (vt lk 1)
14.07 kell 17
Sadala kõlakoja ja lipuväljaku avamine
26.–29.07 	
Jõgevatreff Kuremaal            
28.07 		
Jõgevatrefi motoparaad Palamusel 			
31.07–06.08 	
9. kabeturniir „Jõgeva 2018” Kuremaa lossis 		
		
(MK-etapp)
12.08 		
III Jõgeva kohvikutepäev
25.08 		
XI küüslaugufestival Kuremaa rannas
24.–26.08 	
külateatrite päevad Sadalas
15.09 		
XXI Suur Paunvere väljanäitus ja laat Palamusel
MUUSIKA, TEATER, KINO
12.–15.07, 18.07; 19.07 kell 19 Jõgeva Linna Teatri suvelavastus
		
„Piimamees Tevje“ Pedja meiereis. Piletid saadaval
		
Piletimaailmas või üks tund enne algust kohapeal.
13.07 kell 16
animafilm „Hotell Transilvania 3: koletuslik 		
		
puhkus“ Jõgeva kultuurikeskuses
13.07 kell 19
heliseva suveöö kontsert Ateljee välikohvikus.
		
Esineb Hedvig Hanson. Kontsert on tasuta!
20.07 kell 18; 25.07 kell 12 ja kell 18 komöödia „Mamma Mia!
		
Siit me tuleme taas“ Jõgeva kultuurikeskuses
27.07 kell 19
heliseva suveöö kontsert Jõgeva kultuurikeskuse
		
suvelaval. Esinevad vennad Johansonid. 		
		
Kontsert on tasuta!
05.08 kell 17
Suveklassika Palamuse kirikus
06.–11.08 	
muusikalilaager Palamuse rahvamajas
07.–09.08 kell 20 Kuremaa mõisateatri etendus “Liiv teel”
		
Kuremaa lossis
10.08 kell 19
Palamuse laste- ja noorte muusikal Kullaketrajad
		
Palamuse rahvamajas
11.08 kell 11 ja 15 Palamuse laste- ja noorte muusikal Kullaketrajad
		
Palamuse rahvamajas
11.–12.08 	
Theodor Lutsu filmipäevad Palamusel
  
11.–12.08 	
Lossi vibuturniir Kuremaal
SPORT
18.07 kell 16
		
27.07 kell 16
		
		
28.07 kell 14
		

August Koni mälestusvõistlus kergejõustikus
Palamuse gümnaasiumi staadionil
Raimund Koka mälestusvõistlus kergejõustikus
Jõgeva linna staadionil. Korraldab: Jõgevamaa
Spordiveteranide Klubi. Info: 5646 0151
Lauri Ausi mälestusvõistlus Luual,
info: 5198 0977 Kaido Kriit

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Rannes Kose
Pauliine Sellak
Sofia Jeršova
Mia Sakrits		
Mia Marii Graverson

20.06.2018
20.06.2018
22.06.2018
24.06.2018
27.06.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
juulikuu sünnipäevalapsi!
S U V E K L A S S I K A

P A L A M U S E L

E S I T L E B :

5. augustil kell 17 Palamuse kirikus

RÄNNAK MUUSIKAS
ERSO KEELPILLIKVARTETT ((Danae Taamal,l Kristel
i l Kiik,
iik Mairit
i i Mitt
i
ja Villu Vihermäe). Solistid Heli Veskus (sopran) ja Mati Turi (tenor)

Kavas M. Ravel, E. Mägi, G. F. Händel,
W. A. Mozart, G. Caccini, F. Schubert, C. Franck,
G. Bizet, R. Strauss ja J. Brahms
Korraldaja MTÜ
Ü Look (Arne Tegelmann, tel. 514 8723). Piletid hinnaga 15 € on saadaval
Piletimaailmas ja enne algust kohapeal. Piletite arv on piiratud.

KALMISTUPÜHAD
05.08 kell 14 	 kalmistupüha Mõisakülas Laiusevälja kalmistul
		
(info tel 5661 8215)
05.08 kell 16 	 kalmistupüha Saduküla kalmistul
		
(info tel 5661 8215)

Raamatute lugemise võistlus
„Siimusti Suvemari“ kutsub lapsi lugema
15. juunist 15. septembrini
Võistlusmängus osalemiseks saab raamatukogust enda nimega
osalemispassi. Iga Siimusti raamatukogust laenatud ja loetud
raamatu eest saab tagastamisel passi suvemarja kleepsu.
Kes saab 15. septembriks oma passi kõige rohkem kleepse, on
võitja. Parimatele auhinnad ja ühine tordisöömine.

JÕGEVA KALEVIPOJA RULLUISUMARATON 21.07.2018
9.30 võistluskeskus avatud,
numbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine
11.00 PISIRULL (0,5 km)
11.20 TuttiFrutti lastesõit (2 km)
12.00 rulluisumaratoni ühisstart (42 km)
12.01 rulluisumaratoni NAISTE start (42 km)
12.02 poolmaratoni start (21 km)
12.03 Chilli rahvarulli start (10 km)
14.30 autasustamine ja loosiauhindade jagamine
Kontakt: Jaanus Ritson, 5551 2999, jaanus@topsport.ee, www.rullituur.ee

Siimusti raamatukogus saab augustikuu lõpuni
vaadata Kiigemetsa Kooli
kunstitööde näitust.
Õpilasi juhendas õpetaja Meedi Ümar.

TOETAVAD EESTI KULTUURKAPITAL JA JÕGEVA VALD

Metsakeskus.ee

NÄITUSED
06.06–16.07 	
Eesti vaimse kultuuripärandi rändnäitus
		
„Pärand elab!” Kuremaa lossis
15.05–14.07 	
Salme Gussi õmmeldud rõivaste ja käsitöö näitus
		
Betti Alveri muuseumis
08.06–26.08 	
Jõgeva kunstikooli XV lennu lõputööde näitus
		
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
05.07–31.08
Toomas Reisalu maalinäitus Jõgeva
		
kultuurikeskuses
EESTI LOOD: pärimuspilte Eesti Rahvaluule Arhiivist Kuremaa
veskis N–P kell 14.00–19.00
KOGUDUSED
EELK Laiuse koguduse jumalateenistused:
15., 22., ja 29. juulil, 5., 12., 19. ja 26. augustil ning 2., 9., 16., 23.
ja 30. septembril kell 13 Laiuse kirikus.
EELK Jõgeva koguduse jumalateenistused
15., 22., ja 29. juulil, 5., 12., 19. ja 26. augustil ning 2., 9., 16., 23.
ja 30. septembril kell 11 kirikus (Aia tn. 7).
EELK Torma Maarja koguduses toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.
22. juulil kell 11 kuldleeripüha jumalateenistus Torma kirikus
28. juulil kell 18 orelikontsert Torma kirikus. Esineb Külli Erikson
(orel). Kavas Arro,Tobias, Pärt, Süda.
12. augustil kell 11 Torma kiriku 251. aastapäeva jumalateenistus.
EELK Torma Maarja koguduses algas LEERIKURSUS 8. juulil.
Leeriõnnistamine toimub 26. augustil. Leeritundide ajad kokkuleppelised. Koguduse õpetaja Mehis Pupart: 5562 5116, 776 4369,
mehispupart11@gmail.com
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Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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

• Jõgeva spordikeskus on 23.06–22.07 puhkusel.
• Betti Alveri muuseum on 16.07–31.07 puhkusel.
• Siimusti raamatukogu on suletud 02.07–20.07. Puhkuse
ajal teenindatakse lugejaid neljapäeviti (12. ja 19. juuli) kell
16.00–18.00. Info: http://siimustirk.blogspot.com/
• Jõgeva linnaraamatukogu on puhkusel 09.07–05.08.

25. augustil
toimub
Vaiatu
rahvamajas
ja hoovis
ToPoF 2018

MULD
N
C
pH
P
K
Ca
Mg

1,23
%
17,6
%
5,8
1,2 mg/100g
8,4 mg/100g
750,8 mg/100g
93,0 mg/100g

Müüa toitaineterikast
mulda/komposti.
Tegemist on vanade
kalakasvatustiikide
setetega. Sellest tulenevalt
on muld pestitsiidide-,
insektitsiidide- ja
umbrohuvaba. Sobib
maheviljeluseks. Hind algab
12EUR/m3. Laadimine hinna
sees. Erikaal hetkel umbes
850kg/m3. Kohalevedu
kokkuleppel. Ladustatud
Kaiavere külas Tartumaal.
Helistada ette 57859915.

Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma valla ühisorkester
ootab külla Avinurme puhkpilliorkesterit, Väägevere
pasunakoori ja Mustvee puhkpilliorkestrit.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Festival lõppeb kell 18.00 piduliku kontserdiga
Vaiatu välilaval.
Hommikul, kell 10.00 toimub Kuremaal Küüslaugu
Festivali avaüritusel puhkpilliorkestrite ühiskontsert.

Taimi Pender
Helju Märtsin
Kalle Must		
Guido Teppan
Mare Müller
Emilia Djomina
Heino Arro		

Ootame kontserdile! Info 5656 8623

07.06.1963–23.05.2018
05.05.1924–08.06.2018
15.11.1956–11.06.2018
19.01.1951–25.06.2018
02.01.1952–28.06.2018
18.02.1925–29.06.2018
28.06.1937–30.06.2018

