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Vooremaa poolmaratonil näeme!

Fotomeenutus mulluse Paunvere väljanäituse nunnunäituselt, kus võis muu hulgas näha aedviljadest valmistatud
vahvaid kompositsioone.
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Kõik teed viivad ülehomme Palamusele
Ülehomme, 15. septembril,
viivad kõik teed taas Palamusele: seal saab teoks XXI suur
Paunvere väljanäitus ja laat.
Nunnunäitusele ägedaima eksponaadi toonut ootab seekord
50 000 eurosendine auhind,
laadapääsmete vahel loositakse
aga välja kämpingumaja.
Kauplejate Paunvere laadale
registreerimine algas 1. augustil.
“Registreerimise aktiivsus
näitab, et huvi väljanäituse
vastu pole raugenud,” tõdes
Jõgeva vallavalitsuse arendus- ja
ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd. “Kauplejate arv võib, tõsi
küll, mullusest veidi väiksemaks
kujuneda, sest paljud müüjad
broneerivad tänavu enam müügipinda kui mullu ning peame
jälgima, et nn letimeetrite arv
“lõhki” ei läheks.”
Paunvere väljanäitusel on ikka
au sees olnud eestimaine käsitöö
ja toit. Käsitööga kauplejaid oli
möödunud nädala keskpaigaks
registreerunud juba 256 ja toidukauba pakkujaid 207. Paunvere
väljanäitusel pakutava toidukauba rohkus rõõmustab teiste seas
Jõgevamaa koostöökoja kohaliku
toidu spetsialisti Ülle Jukki, seda
enam, et praegu on käimas Eesti
toidu kuu.
“Paunvere väljanäitus langeb
ajale, mil on saada kõige suuremas valikus köögivilju, värsket
mett jne. Kuna on tegemist väga
suure laadaga, kuhu tulevad
kohaliku toidu müüjad üle Eesti,
on see ostja jaoks väga hea võimalus maitsta ja kaasa osta kodumaiseid ning just väiketootjate
toidutooteid,” sõnas Ülle Jukk.
Korraldajate mõningaseks
üllatuseks on väljanäituse vastu
üha rohkem huvi tundma hakanud ka autode ja põllumasinate
müüjad. “Varsti oleme juba
nagu maamess,” märkis Reelika
Kivimurd.
Maaelu juurde kuuluvad ka
koduloomad ja -linnud. Neidki

tuuakse Paunvere väljanäitusele.
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate
Liit paneb oma tõuloomade näituse üles, nagu ikka, rahvamaja
taha, majandusühistu poe ees
saavad koerasõbrad näha koeratõugude esitlust Bokseripesalt.
Amme jõe silla juures saab aga
uudistada Lõuna-Ameerikast
pärit villaloomi alpakasid, kelle
kasvatamine Eestis üha tuure
kogub.
Toitlustuskohad jagati, nagu
paaril varasemal aastalgi, välja
enampakkumise teel. See toimus
juba südasuvel ja kasutaja leidsid
kõik 23 toitlustusplatsi.
“Toitlustajad on enam-vähem
samad, kes varasematel kordadel. Nii et meie väljanäitus on
neile endiselt atraktiivne,” tõdes
Reelika Kivimurd.
Nn nunnunäitus leiab taas
koha Palamuse gümnaasiumi
saalis. Tänavusele näitusele
annab aga jumet see, et žürii
poolt parimaks tunnistatud eksponaadi eest saab selle omanik
50 000 eurosendise auhinna.
Niisama suur auhind on ette
nähtud parima laadakostüümi
kandjale. Kostüümiauhinnale
kandideerida soovijad peaksid
minema kella 11 ja 12 vahel
rahvamajja end kirja panema.
Kui varem polnud Palamuse
valla inimestele väljanäituse
pääsme ostmine kohustuslik,
siis nüüdse suure Jõgeva valla
ajal kohalikele enam sellist
soodustust ei pakuta. Tore on
aga see, et kaheteistaastased ja
nooremad saavad laadale sisse
tasuta, samuti see, et kolmeeurose laadapääsmega võib võita
Palal tegutsevas osaühingus Puukujurid valmistatud nõia eluaset
meenutava kämpingumaja.
Et lastega pered end väljanäitusel mugavamalt tunneksid, tegutseb Palamuse lasteaia
(praeguse, mitte peatselt avatava) õues taas laada lastehoid,
kus lastega tegelevad 4H noored

ja täiskasvanud. Seekord tuleb
aga kohale ka Mamas’ Heaven’i
beebitelk, kus päris tillukeste
laadaliste emad saavad oma
titasid toita ja mähkida, nendega mängida ja lihtsalt puhata.
Mähkmed, lutid ja rinnapadjad
on kohapeal olemas, sealtsamast
saab vajaduse korral laenutada
kergkäru või lapse kandmise
koti. Beebist võib lasta telgis ka
toredaid pilte teha.
Paunvere väljanäituse juurde on ikka käinud atraktiivne
kultuuriprogramm. See toimib
Palamuse laululaval ehk pealaval
ning Rehe-Möldre õues. Pealaval toimuvat ohjab ansambli
Winny Puhh solist ja saatejuht
Indrek Vaheoja. Peaesinejaks on
seekord legendaarne ansambel
Fix, kes alustab esinemist kell
16 pealaval. Teine oluline tegija,
aga lustakama poole pealt, on
ansambel PS Troika, kes astub
pealaval üles kolme “setiga”.
“Üldiselt püüame siiski anda
võimalikult palju esinemisaega
oma valla kollektiividele, seda
enam, et vald on meil nüüd palju
suurem,” ütles Palamuse Kultuuri juhataja Ehtel Valk.
On siiski ka kaugemaid esinejaid, nagu tantsuklubi Mathilde
Hellenurmest ning Priekuli (Läti)
kultuurimaja naisrühm Mezrozite ja koolinoorte rühm Mikeleni.
Tänavu on Paunvere väljanäitusel võimalik hakata ka
geenidoonoriks. Eesti Vabariigi
juubeliaastal kogutakse Geenivaramusse nimelt täiendavalt
100 000 inimese andmed. Uutele geenidoonoritele tehakse
geenikaart, mille alusel saab
edaspidi hinnata personaalseid
haigusriske ja ravimite sobivust ning lähiaastatel on kavas
integreerida geeniandmed tavameditsiini osaks. Lisaks sellele
annavad geenidoonorid hindamatu panuse teaduse ja meditsiini arengusse.
Kui üldiselt on Geenivaramu

projektile saadud väga positiivset
tagasisidet, siis väiksemate paikade inimesed on ka nurisenud,
et nad ei saa vereproovi anda
kodu lähedal. Seepärast on Geenivaramu esindus suve jooksul
võimalikult palju doonoritelgiga
väljas käinud. Nii tullakse ka
Paunvere väljanäitusele. Kes huvitatud, otsigu doonoritelk üles!
Kui ilm lubab, saab tänavuselgi
väljanäitusel kopterisõitu teha.
Lennumasin stardib Uus tn 10
kortermaja juurest. Neile, kes
autoga väljanäitusele tulevad,
olgu öeldud, et ajutised parklad
on sisse seatud kõigi suuremate
Palamusele toovate teede äärde.
Kes aga ülehomme lihtsalt Palamuselt läbi sõita tahavad, võtku
teadmiseks, et kella üheksast
hommikul kella kuueni õhtul
pole see võimalik. Ümbersõiduks
tuleb jälgida suunaviitu.
Küsimusele, kuidas Paunvere
väljanäitus kahekümne aasta
jooksul nii hea “tervise” juures
on püsinud, vastas pikki aastaid
sündmuse korraldamise juures
olnud endine Palamuse vallavanem Urmas Astel, kes praegu
ametis Palamuse teenuskeskuse
juhina.
“Kui väljanäitus inimestele
kuidagi ebameeldiv tunduks,
siis oleks see juba ammu hingusele läinud. Aga ju siin siis
algusest peale midagi õigesti on
tehtud, kui müüjad müüma ja
ostjad ostma tulla tahavad ning
mingi seltskond end ka aastast
aastasse korraldajana teostada
soovib. Kohalik rahvas on samuti
senini väljanäituse toimumisse
mõistvalt suhtunud. Õigupoolest
on paljud palamuslased minu
meelest suisa uhked, et nende
kodus selline tervet Eestit haarav
sündmus toimub,” sõnas Urmas
Astel.
RIINA MÄGI

Kui huviline ja aktiivne on
Jõgeva valla elanikkond erinevatest rahvaspordi üritustest, mida
siinkandis korraldatakse, osa
võtma? Nii osaleja kui pealtvaatajana. Kas jalgratta- ja jooksuürituste raja ääres leiab kohalikke
uudistamas ja kaasa elamas ning
heade soovide ja turgutavate
hüüetega ergutamas?
Mulje ja tunne, mis üritust
saatma jääb, sõltub ka kohalikest elanikest. Kui raja äärde on
tuldud kaasa elama ja võistlejaid
ergutama, siis annab see neile
väga palju juurde. Lisaks sportlase heale meeleolule annab raja
ääres kaasa elavate inimeste
olemasolu ka aimu kohalikust
kogukonnast. Suurlinna jooksuvõistlustel on rada kohati
tublisti ääristatud kaasaelavate
pealtvaatajatega. Näiteks sel
aastal oli ümber Viljandi järve
jooksu viimasel kolmel-neljal kilomeetril kogu rada tihedalt inimestega ääristatud ja viimased
kilomeetrid läksid pealtvaatajate
rõõmsate ergutuste saatel tõesti
palju kergemini kui eelnevatel
ja veidi vaiksematel aastatel. Samuti on rahvamaratoonarite seas
kuulda jutte Järvakandi Igamehe
Maratoni lahedast publikust: „4
kilomeetrisel ringil oli vähemalt
5–6 sellist isetegevuslikku joogipunkti. Mis tähendas seda, et
sul oli palava ilmaga võimalik sisuliselt iga 500–700 meetri järel
jooki võtta. Ühte joogipunkti oli
kogunenud vähemalt 20 inimest
– mängiti muusikat, rahvas elas
kaasa, pakuti süüa-juua. Täpselt
nagu välismaal, kus inimesed
jooksjatele naeratavad. Jäi mul-

je, et inimestele, kes joogipunktides olid, meeldis seal olla ja
seda kõike teha.” (Järvakandi
Igamehe Maratoni tagasiside
2017). Kuidas võivad pealtvaatajad võistlejaid aidata, selle kohta
üks näide blogist „Kaili spordib”:
„Sel hetkel motiveerisid mind
jooksma vaid rajaäärsed ergutajad. Neid ei olnud küll palju,
aga nad tegid nii kõva häält,
plaksutasid, vilistasid ja ütlesid
julgustavaid sõnu, et minu samm
muutus kohe kuidagi kergemaks.
Nad sisendasid mulle lootust, et
pean lõpuni vastu.“
23. septembril saab taas joostes või matkates läbida Vooremaa poolmaratoni. Start antakse
Kuremaa lossi juurest ja siis viib
rada mööda Kuremaa järvest
ja tuulikust terviseradadele.
Sealt juba Laiuse ja Vilina küla
poole, Laiuse voore tippu ning
sealt mööda Mustvee maanteed
ja vana Mustvee maanteed Jõgeva linna. Mööda Betti Alveri
muuseumist, piki Jaama tänavat
Jõgeva aleviku Linnumetsa tänavale ja siis tiirutataks veel Jõgeva
aleviku läheduses. Kohti kaasaelamiseks ja jooksjate-matkajate
ergutamiseks jätkub.
Tule jooksma! Ja kui sa seekord veel ei julge või ei taha, siis
tule teisi vaatama, kaasa elama
ja ergutama! Meid oodatakse
rajale või raja äärde. Rajaäärse
publiku olemasolul saavad positiivset energiat nii jooksjad kui
ka pealtvaatajad. Jõgeva vallas
elab ju lahe ja aktiivne rahvas,
eksju!
REINE KOPPEL,
VPM korraldusmeeskonna liige

I Vooremaa Poolmaratoni vabatahtlikud ja ergutajad.
Foto: Kaido Väljaots

Torma ja Vaiatu kogukonna liikmed käisid 2. septembril
Leader Eesti toetusel Voronja galeriis Peipsi ääres sügist
tervitamas. Rääkisime loomemajandusest maapiirkonnas. 29.–30. septembril külastame juba üheskoos Laitse
lossi, et mõrvamüsteeriumi seltskonnamängu käigus
kultuuriürituste korraldamist õppida. Projekti partnerid
on Vaiatu Külaselts ja MTÜ Lõimepats, koostööd teeme ka
Torma Kultuuri ja Torma naisrühmaga. Küsige täpsemat
informatsiooni numbril: 529 8383 (Ilona Piirimägi, Jõgeva
vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist).
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Tormaga või tormata
Tark ei torma, ütleb vanarahvatarkus. Tundub, et Torma kandist
on mingi tuulispask üle lennanud ja otsused, mis veel aasta tagasi
sobisid, on vaja välgukiirusel ära muuta.
Olen alati olnud seda meelt, et rahva arvamus tuleb demokraatlikult välja selgitada. Võimalik, et Tormas ja selle kandi külades
alanud rahvaalgatus Mustvee vallaga liitumiseks on demokraatliku
protsessi algus. Kuidas protsess jätkub, ütleb Jõgeva vallavolikogu,
kes koguneb seda küsimust arutama oktoobri algul.
Praegu tehakse Torma kandis emotsioonide põhjal järeldusi, kui
halb Jõgeva vald nende jaoks on. Mulle on arusaadav, kui Mustvee
poole pürgijad üritavad kõigest väest Jõgeva valda tõrvata. Arusaamatuks jääb mulle see, kui Torma lasteaiatöötajad, kes loevad üles
kõik hea, mida nad Jõgevaga ühinemisest on saanud, samas artiklis
ka Jõgeva valda maha teevad. Kui nii pahasti on, siis ehk tulebki
sinna minna, kus on parem s.t. Mustveesse. Ma ei hakka naabrit
laitma, oleme mõlemad omanäolised, erinevate lootustega, parema
tuleviku poole püüdlevad omavalitsused. Küll toon välja mõningad
momendid, mida ka tormalased ise on maininud. Uus Jõgeva vald on
Torma piirkonda panustanud juba praegu väga palju. Toimub Torma
lasteaia rekonstrueerimine, mis läheb maksma üle 300 tuhande.
Kogukonnapõhiste erihooldekande teenuste arendamise projekti
omaosalusele 170 tuhat eurot, lisasime uue valla eelarvest veel 250
tuhat. Kui nüüd keegi ütleb, et neid pole Tormale vaja, siis on eksinud
ühinemiseelne Torma vallavolikogu ja valitsus, kes need objektid
planeerisid. Pindasime ja parandasime ka mitu kilomeetrit teid.
Eraldi teema on sotsiaaltoetused ja töötajate palgad. Ühinemislepingust tulenevalt pidime need ühtlustama. Mida see ühtlustamine
tähendab? Meie valla puhul siis tõstmist kõige kõrgemale ehk ühinemiseelse Jõgeva linna tasemele. Me tõstsime nii toetused kui palgad
kohe esimesel aastal, kuigi oleksime võinud ka edasisse lükata. Seda
ei saanud tegemata jätta, kuna kõik meie inimesed väärivad võrdset
kohtlemist ja tingimusi. Mida siis võitis endine Jõgeva linna kodanik?
Midagi, aga Tormas tõusis mõni asi pea kolm korda.
1. septembril viibisin Torma kooli avaaktusel. Ütlesin seal ja ütlen
ka praegu, et Torma kool on aastakümneid head haridust andnud ja
annab ka edaspidi. Seda, et Jõgeva vald kooli kinni paneb, ei maksa
küll karta. Vaadates neid 13 toredat mudilast, kes astusid esimest
korda kooliuksest sisse, läks mõte vahepeal ka ranitsatoetusele, mida
vald maksab 1. klassi astujale. Oleme ju telerist näinud, kuidas lapsevanemate käest küsitakse, palju lapse kooliteele saatmine maksma
läks. Keegi ütles, et 120 eurot, aga kui venna vanad jalanõud jalga
panna saab isegi alla saja. Meil on see toetus 260 eurot, mis on Eesti
kõrgemaid. Meil ei pea väikevenda suurema venna sussidega kooliteele saatma. Ka sünnitoetus ja matusetoetus on Eesti kõrgemate
seas. Kui kõiki neid toetusi koos vaadata, siis igat peret puudutab
neist mõni ikkagi.
Torma eelmine vallavanem ütles, et endine Torma vald võitis
Jõgevaga ühinedes vähemalt 400 tuhat eurot, ehk rohkemgi. Ju ta
seepärast nii energiliselt ajaski Jõgevaga ühinemise asja, et oma
inimestele teiste ühinejate arvelt paremaid tingimusi luua. Peab
ütlema, et tark naisterahvas.
Võib-olla Mustveega ühinedes oleks see summa, mis Torma lisaks
saab, mitte 400 tuhat vaid miljon. Ma ei tea seda ja ei kavatse ka
uurida. Tean seda, et tänavuse aasta 8 kuuga on Mustvee valla
laekunud tulumaks inimese kohta 351 eurot, Jõgeva vallal aga 431
eurot. Üksikisiku tulumaks on teatavasti omavalitsuse üks tähtsaim
tuluallikas.
Kõigest sellest järeldub, et Torma ühines uue vallaga vaid raha
pärast. Kirjutasin juba paar aastat enne haldusreformi toimumist,
et raha pärast ei tohi reforme teha. Raha tuleb ja läheb. Tegutseda
tuleks pigem kõrgemate eesmärkide nimel. Aga raha on loomulikult
oluline ja kui Torma lahkub Mustvee suunas, siis saame järelejäänud
rahaga Sadala või mõne teise valla küla või aleviku „üle kullata“.
Lähtuvalt Torma aleviku ja ümbritsevate külade pöördumisest on
vallavalitsus andnud volikogule oma seisukoha. Vallavalitsus peab
oluliseks saada teada kõnealuse piirkonna elanike tegelik tahe,
mida saab välja selgitada Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest tuleneva piiride muutmise menetluse käigus. Rahva hääl on
jumala hääl ja seda tuleb kuulata. Mina isiklikult pooldan kindlalt
demokraatlikke arenguid. Kui me ei tee seadusest tuleneva demokraatliku hääletusega rahva arvamust selgeks, hõõgub tuli tuha all
edasi. Kui Tormas arvatakse, et Jõgeval on kõik halvasti ja valesti
ning Mustvees palju parem, siis
on neil õigus valida Mustvee.
Oma suurele omavalitsustöö kogemusele ja vestlustele paljude
teiste omavalitsusjuhtidega tuginedes, võin kätt südamele pannes
öelda, et Jõgeva vald on pärast
haldusreformi üks kiiremini edasi
liikunud vald.
Tehke oma valik, et elu vallas
saaks minna edasi, mitte me ei
songiks jätkuvalt vanades probleemides.
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 27. septembril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Meeskond käib ühte jalga
Vallaleht jätkab vallavalitsuse
osakondi tutvustavate kirjutiste
sarja. Seekord tutvustame majandusosakonda.
Majandusosakond tegutseb
Tõnu Uuna juhtimisel. Peale
tema kuuluvad osakonna koosseisu ehituse peaspetsialist Andres Haagen ja ehitusspetsialist
Olev Teder, vanemmaakorraldaja
Ülle Soodla ja maakorraldaja
Jakob Kuld, keskkonnaspetsialist
Taimi Eesmäe, teede peaspetsialist Kaiu Kasela, haljastusspetsialist Taivo Paeveer, väärteomenetleja Ivo Ploom ning
majandushaldurid Anne Sommer
ja Toomas Sepp. Spetsialistide
ametinimetused näitavad üsna
hästi ära, milliste probleemidega majandusosakond tegeleb.
Struktuuriliselt alluvad majandusosakonnale ka Palamuse ja
Torma teenuskeskus, abivallavanematest kureerib majandusosakonna tööd Mati Kepp.
Osakonnas on nii varasema
omavalitsustöö kogemusega kui
ka omavalitsussüsteemis uusi
inimesi. Nii ühtedel kui ka teistel tuli aasta alguses kõigepealt
sisse elada ja end asjadega kurssi
viia. Samas tuli kohe lahendama
hakata igapäevaprobleeme, nagu
teeaugud, lumekoristus, ehituslubade väljaandmine jne, ning
asuda peatselt juba oma valdkonna tuleva aasta eelarveridu
paika panema. Sellises olukorras
pole just lihtne silmaga nähtavaid arenguhüppeid saavutada.
“Inimeste ootused uue ühendomavalitsuse suhtes olid suured, ei adutud, et kõiki probleeme pole võimalik mõne kuuga
ära lahendada, seda enam, kui
uus omavalitsus hõlmab nii
pindalalt kui ka rahvastikult ligikaudu poolt maakonda,” ütles
Mati Kepp.
Majandusosakonna juhataja Tõnu Uuna lisas, et palju
oleneb esialgu ka sellest, kui
palju ühest või teisest endisest
omavalitsusest spetsialiste uude
omavalitsusse üle tuli. Tihti on
ju probleemi lahendamiseks
vaja tunda probleemi juuri ja
kohalikke olusid.
“Endisest Torma vallast on
peale minu tööl veel mitu inimest, Palamuselt ja Jõgeva linnavalitsusest samuti, aga endisest Jõgeva vallavalitsusest on
spetsialiste suhteliselt vähe alles
jäänud. Eriti raske on praegu
Puurmani vallast üle tulnud
Saduküla piirkonna probleeme
lahendada, sest sealsete asjade
kohta pole kelleltki lisainfot kü-

Vallavalitsuse majandusosakonna toimekast rahvast õnnestus ühispildile saada majandushaldur Toomas Sepp, abivallavanem Mati Kepp, maakorraldaja Jakob Kuld,
majandushaldur Anne Sommer, teede peaspetsialist Kaiu Kasela, keskkonnaspetsialist
Taimi Eesmäe, ehitusspetsialist Olev Teder, haljastusspetsialist Taivo Paeveer ja väärFOTO: RIINA MÄGI
teomenetleja Ivo Ploom.
sida,” ütles Tõnu Uuna.
Üks oluline töölõik, millega majandusosakond praegu
tegeleb, on ülevaate saamine
vallale kuuluvatest korteritest
(neid on umbes 90), ja muust
kinnisvarast, millest osa saadud
peremehetut vara üle võttes.
Kui selgus käes, tuleb otsustada,
millist kinnisvara vald ise vajab,
milline tuleks aga võõrandada.
Vallalehe eelmises numbris oli
juttu valla kommunaalettevõtete
töö ümberkorraldamisest. Öeldut üle kordama ei hakka, lisan
vaid Mati Kepi kommentaari, et
ümber kujundatud ettevõtted
peavad oskuslikult majandama
hakkama ja suutma taristu renoveerimiseks raha taotleda.
Teede olukord on piirkonniti
erinev. On korras teid, aga ka
selliseid, mida kiiresti rekonstrueerida või uue kattega katta
vaja. Selle aasta teede korrastamise plaanid tuli teha kiiresti
ja seniseid kogemusi arvesse
võttes, edaspidi saab lähtuda aga
juba uue valla peatselt valmivast
teehoiukavast ning vaadata asju
pikemas perspektiivis.
Ehitusvaldkonna spetsialistid
on oma tööülesanded jaganud
nii, et peaspetsialist Andres Haagen tegeleb valla objektidega,
spetsialist Olev Teder eraisikute

valduses olevate objektidega. Kel
ehitusluba vaja, peabki viimase
poole pöörduma.
Kui paljud arvavad, et maareform on juba minevik ja maakorraldajatel enam tööd pole, siis
tegelikult kestavad maakorraldustoimingud edasi. Inimesed
soovivad kinnistuid jagada,
võõrandada jne. On jäänud ka
keerulisi ja pikalt peavalu valmistanud asju, mille lahendamist
takistanud vaidlused pärijate
vahel või miski muu.
“Need keerulised asjad tuleb
järjest ära lahendada ja maareform lõpule viia,” sõnas Tõnu
Uuna.
Taivo Paeveer oli varem Jõgeva linna, nüüd suure Jõgeva
valla haljastusspetsialist. Parke
ja muid objekte, millel silma peal
hoida, on tal palju kogunenud:
kus vajavad hekid pügamist,
kus ohtlikud puud eemaldamist.
Väärteomenetleja Ivo Ploom on
samuti tulemuslikult tegutsema
asunud. Ta jälgib, et lemmikloomade pidamise eeskirja järgitaks ning juhib silma riivavate
kinnistute omanike tähelepanu
sellele, et majapidamises tuleks
kord luua.
Kui seda, et keskkonnaspetsialisti üheks olulisemaks töölõiguks on jäätmemajandus,

üldiselt teatakse, siis majandushalduri ametinimetust paljud
lahti mõtestada ei oska. Majandushaldurid lahendavad igapäevaseid majandusküsimusi. Anne
Sommer tegeleb Suur tn 5 ja
bussijaama hoone haldamisega,
sealhulgas Suur 5 äripindade
väljaüürimisega, Toomas Sepp
Piiri tn 4 hoone haldamise ja
mitmes endise Jõgeva valla asulas paiknevate üüripindadega.
Palamuse ja Torma piirkonnas
tegelevad sarnaste teemadega
teenuskeskuste juhid. Kummaski
teenuskeskuses on tööl ka sekretär-registripidaja.
“Torma ja Palamuse piirkonna
inimestel tasukski oma muredega kõigepealt endises vallamajas
asuva teenuskeskuse poole pöörduda. Kui sealsed ametnikud ei
saa probleemi siiski ise lahendada, suunavad nad abivajaja edasi
vastava spetsialisti juurde,” ütles
Mati Kepp.
Tõnu Uuna kinnitas, et ehkki
ametnikud on pärit erineva
tööstiiliga ühinemiseelsetest
omavalitsustest, on majandusosakonna meeskond on üsna
kiiresti n-ö ühte jalga käima
hakanud.
RIINA MÄGI

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
27. augusti istungil:
1) anti kasutusluba Raaduvere
küla vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2) lubati 7. septembril korraldada Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses laata;
3) lubati Eesti Õpilasesinduste
Liidul tasuta kasutada Jõgeva
kultuurikeskuse saali ja fuajeed
Jõgevamaa sallivuspäeva läbiviimiseks 5. septembril;
4) kiideti heaks hajaasustuse
programmis osalemise projekti
aruanne;
5) pikendati hajaasustuse
programmi projekti kestvust;
6) muudeti Kuremaa ujula
alaeelarvet;
7) eraldati reservfondist raha
rahaliseks kingituseks Metsatarekese lastekeskuse sünnipäevaks;
8) suunati Jõgeva kunstikooli
ülelaekunud tulu põhitegevuse
kuludeks;

9) kinnitati sihtotstarbelised
laekumised Jõgeva valla 2018.
aasta eelarvesse;
10) Jõgeva vallavalitsus vaatas
läbi elanike ettepanekud Torma
aleviku ning Kõnnu ja Vanamõisa
küla üleandmiseks Jõgeva valla
koosseisust Mustvee valla koosseisu. Kuigi vallavalitsus ei poolda külade eraldumist, on edasise
arengu planeerimiseks oluline
tõsiselt hinnata, kas Torma aleviku, Kõnnu ja Vanamõisa küla lahkumine Jõgeva valla koosseisust
on põhjendatud, majanduslikult
otstarbekas ning kas selline otsus
on elanike soov. Kõik asjaolud
saab välja selgitada vastavalt
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele läbiviidava piiride
muutmise menetluse käigus.
3. septembri istungil:
1) määrati Jõgeva spordiklubile Tähe toetus täiskasvanud

sportlase võistlusel osalemiseks
Venemaal Moskvas toimuval saalihoki U19 maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril;
2) määrati katastriüksusele
koha-aadress ja sihtotstarve;
3) suurendati 2018/2019õa
Jõgeva lasteaia Karikakar sõimerühma laste arvu kahe lapse
võrra 16 lapseni;
4) vähendati Jõgeva põhikoolis ringijuhi ametikohta 0,5
ametikoha võrra ning lisati
kooseisu üks haridustehnoloogi
ametikoht;
5) anti kasutusluba reoveepuhastile Õuna külas;
6) anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Liivoja külla;
7) anti ehitusuba abihoone
püstitamiseks Härjanurme külla;
8) anti nõusoleku ASile Utilitas Eesti isikliku kasutusõiguse
seadmiseks;
9) anti nõusolek Telia Eesti
ASile tähtajatu isikliku kasu-

tusõiguse seadmiseks Jõgeva
valla omandis olevatele Kuremaa
aleviku kinnistutele Keskasula
ja Allika tänavatel tehnorajatise
ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks;
10) anti nõusolek Telia Eesti
ASile tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Viruvere tee
kinnistule tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt Fiberup OÜ
koostatud projektile;
11) tunnistati Torma lasteaia
rekonstrueerimise riigihankes
edukaks M. P. Tootmine OÜ,
pakkumus maksumusega 257
149,33 eurot ilma käibemaksuta
ning otsustati sõlmida hankeleping;
12) rahuldati hajaasustuse
programmi taotlus;
13) muudeti Jõgeva Linna
Fondi halduskogu koosseisu.
JVT
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Kooliaasta eel tunnustati haridustöötajaid
28. augustil Jõgeva kultuurikeskuses toimunud Jõgevamaa
õpetajate kooliaasta alguse kokkusaamisel tunnustati maakonna
paremaid haridustöötajaid ja
hariduse sõpra. Jõgevamaa aasta
haridusjuhi tiitli pälvis Jõgeva
põhikooli õppejuht Anneli Jäme
ja aasta hariduse sõbra tiitli MTÜ
Palamuse Pritsumehed.
Anneli Jäme kohta on tema
kolleegid öelnud, et ta on teiste
ideid arvestav ja inspireeriv koolijuht, lühidalt öeldes, maja hing.
Tänu temale on kooli jõudnud
väärtuskasvatus, õpikogukondade põhimõte ning kiusamisest
vaba kooli programm.
„Väidetavalt pole asendamatuid inimesi olemas, ent tema
on nii Jõgeva kui ka Jõgeva
põhikooli jaoks hindamatu,“ on
öeldud soovituses.
MTÜ Palamuse Pritsumehed
on alati valmis kaasa lööma
Palamuse gümnaasiumi algata-

Jõgeva põhikooli õppejuht Anneli Jäme tunnistati Jõgevamaa aasta koolijuhiks ja MTÜ Palamuse Pritsumehed,
mida esindas tunnustusüritusel Hannes Nigulas, aasta
FOTO: RIINA MÄGI
hariduse sõbraks.
tud projektides ning pakkunud
ka omalt poolt välja põnevaid
ettevõtmisi nii õpilastele kui ka

kogu piirkonna elanikele. Nad
on korraldanud päästeõppusi,
tutvustanud päästetehnikat ja

vahendeid, teinud talviti valmis
uisuväljaku, läbi viinud päästeteemalist huviringi jne. Paunvere
Pritsumeeste poolt võttis tänumeene vastu Hannes Nigulas.
Lisaks aasta haridusjuhi ja
hariduse sõbra tiitlile anti välja
aasta klassiõpetaja, klassijuhataja, põhikooliõpetaja ja gümnaasiumiõpetaja tiitel. Õpetajate
tunnustamise viis läbi MTÜ Jõgeva linna noortekeskus Paus.
Õppeaasta eel tunnustati ka
Jõgevamaa tublimaid lasteaednikke. See tunnustusüritus sai
teoks Aidu lasteaed-algkoolis
ning Jõgeva vallast pälvis tunnustuse Laiuse Jaan Poska põhikooli lasteaiaõpetaja Auli Isakar.
Iseloomustuses on tema kohta
öeldud, et ta väärtustab iga last,
on laste vastu lugupidav, empaatiline, hooliv ja humoorikas
ning valmistab ette vahvaid ja
arendavaid õppetegevusi.
JVT

Ka uus vald hakkab tublimaid tunnustama
Jõgeva vallavolikogu võttis
oma 23. augusti istungil vastu
Jõgeva valla tunnustamise korra.
See, et Jõgeva vald tunnustab
vallale olulisi teeneid osutanud
või mingil alal väljapaistvate
saavutusteni jõudnud inimesi,
on sätestatud möödunud aasta
14. detsembril vastu võetud valla põhimääruses. Senini oli aga
täpsemalt määratlemata, kellele
ja milliste teenete või saavutuste
eest üks või teine tunnustus
antakse. Need põhimõtted ongi
sätestatud Jõgeva valla tunnustamise korras.
Neljas omavalitsuses, mis
nüüdseks üheks suureks Jõgeva
vallaks ühinenud, tunnustati
tublimaid ja teenekamaid mõnevõrra erinevalt. Torma vallas
anti välja valla auraha, Palamuse
vallas aukodaniku tiitlit, Jõgeva
vallas lisaks aukodaniku tiitlile
elutöö tunnustust (“Elutöö eest”)
ja aasta tegija aunimetust. Uue
Jõgeva valla tunnustusavalduste
nimistu on sarnane varasema
Jõgeva linna nimistuga. Selle
kohaselt on Jõgeva valla kõrgeim
autasu valla aukodaniku tiitel,
mida antakse erilise auavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku
tiitel antakse üldjuhul füüsilisele
isikule, kelle elukoht on Jõgeva
vallas.
“Kindlasti on võimalikud ka
erandid. Näiteks inimene, kes on
oma elutöö teinud Jõgeva vallas,
võib olla tunnustamise hetkeks
mujale kolinud. See ei peaks

olema tiitli andmisel takistuseks,” ütles Jõgeva vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Helle Kajaste.
Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu.
Aukodaniku tiitli pälvinu saab
ka vastava märgi ja tunnistuse
ning ühekordse rahalise kingituse, mille suurus on neljakordne
töötasu alammäär ümardatuna
sajalisteni.
Lisaks aukodaniku tiitlile annab vald omavalitsusele erilisi
teeneid osutanutele välja valla
vapimärke või vapiplaate. Esimesed on mõeldud füüsilistele,
teised juriidilistele isikutele.
“Vapimärk on rõivastel kandmiseks, seepärast pole seda
firmale või asutusele mõtet
anda. Neile sobib paremini seinale kinnitatav vapiplaat, millel
on vapimärgi kujutis ja vastav
tekst,” selgitas Helle Kajaste.
Ka vapimärgi ja vapiplaadiga
käib kaasas ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on
kahekordne töötasu alammäär
ümardatuna sajalisteni. Nagu aukodaniku tiitli, nii ka vapimärgi
ja -plaadi andmise otsustab vallavolikogu. Selle üle, kes saavad
Jõgeva valla aumärgi (sellega
tunnustatakse füüsilisi isikuid
silmapaistva saavutuse eest),
otsustab aga vallavalitsus. Sama
kehtib aasta teo tiitli kohta, ainult et selle puhul tuleb arvesse
võtta ka vallaelanike arvamust,
mis selgitatakse välja küsitluse
teel. Jõgeva valla aukirja andmi-

se otsustab samuti vallavalitsus,
tänukirja andmise volikogu esimees või vallavanem. Sisse seatakse ka valla auraamat. Sinna
kantakse aukodanike, vapimärgi,
vapiplaadi ja aumärgi saajate
nimed ning Jõgeva valla aasta
teo tiitli pälvinud ettevõtmised.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi
annavad volikogu esimees ja
vallavanem üle Jõgeva valla
korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul
üritusel. Ettepanekud, kellele
anda aukodaniku nimetus, vapimärk või vapiplaat, tuleb esitada
Jõgeva vallavalitsusele hiljemalt
1. novembriks. Ettepanekud
vaatab läbi komisjon, millesse
kuuluvad volikogu esimees ja
aseesimees, vallavanem, volikogu alatiste komisjonide esimehed ja fraktsioonide esimehed.
Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks
volikogu täiskogule.
“Kui ühinemiseelsetes valdades tunti oma tublimaid tegijaid
üsna hästi, siis uues suures
vallas ei pruugi see alati nii olla.
Seepärast tahaksingi tunnustusettepanekute tegijaile südamele
panna, et nad põhjalikult lahti
kirjutaksid, miks just see inimene
tunnustust väärib,” ütles Helle
Kajaste.
Mäletatavasti anti tänavu Jõgeva valla vabariigi aastapäevale
pühendatud vastuvõtul üle vaid
riigihalduse ministri tänukirjad
tõhusa panustamise eest Jõgeva,

Torma ja Palamuse valla ning
Jõgeva linna ühinemisläbirääkimistesse. Tuleval aastal jagatakse
vabariigi aastapäeval juba oma
valla aunimetusi ja -märke.
“Aumärke ja aukirju hakatakse
kindlasti igal aastal välja andma,
aukodaniku tiitlit ja vapimärki
võiks minu arvates anda ka
harvemini, et säiliks nende tunnustuste erilisus,” ütles Helle
Kajaste.
Tema sõnul käsitleb vastu
võetud kord valla poolset üldist
tunnustamist. Tunnustust saab
jagada ka valdkondlikus liinis.
Iga valdkonna kohta töötab
reeglid välja Jõgeva vallavalitsus, kaasates volikogu vastava
komisjoni liikmeid.
Helle Kajaste kinnitas, et ühinemiseelse Jõgeva valla, Jõgeva
linna ja Palamuse valla aukodanikke (selliseid inimesi on praegu 17) koheldakse võrdselt uue
Jõgeva valla nimetatud aukodanikega. Näiteks on aukodanikel
vaba sissepääs kõigile Jõgeva
valla korraldatud üritustele.
Kui tunnustamise kord on
nüüdseks teada, siis see, millised
hakkavad välja nägema tunnustusavaldusena välja antavad
märgid (aukodaniku märk, vapimärk ja –plaat ning aumärk),
selgub lähiajal. Valla teenetemärkide kavandite konkurss on
praegu käimas.
RIINA MÄGI

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)
avas sügisvooru ja
ootab vabaühenduste projekte
1. oktoobriks 2018
Kohaliku omaalgatuse programm toetab projekte, mis aitavad
kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1: Kogukonna areng – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2: Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike
teenuste pakkumisse.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot ja minimaalne
nõutav omafinantseering on 10% projekti summast.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad,
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega
riik ja mis tegutsevad küla, külade, valla, linna või asumi piires.
Maakondlikud organisatsioonid saavad olla taotlejaks juhul,
kui nad on maakonnas tegutsevate juriidiliste ühenduste katusorganisatsioon.
Taotlusvormid, programmi määrus ja muud taotlemisega
seotud dokumendid on kättesaadavad Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.ee/kodanikuühiskond.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja eelarve (sõltuvalt projektist
ka nõutud lisadokumendid) tuleb saata hiljemalt 1. oktoobri
kella 16.30 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse e-postile
kop@jaek.ee.
Lisainfo ja projektide nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse MTÜde konsultant / KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@
jaek.ee.

Kuremaal toimub 29. septembril retrojooks
Kuremaa järvest pistavad 29.
septembril ilmselt kaladki pead
välja, sest ümber järve kulgeval
jooksurajal saab teoks retrojooks. Kes tahab joostes ka natuke šõud teha, võib üles otsida ja
selga-jalga panna aastate taguse
dressi ja nahknaelikud, aga see
pole kohustuslik.
Eesti pikima traditsiooniga
ümber järve jooks on kahtlemata Viljandis korraldatav: see
toimub tuleval aastal juba 90.
korda. Ümber Kuremaa järve
hakati võidu jooksma 50 aastat
tagasi. Toonased korraldajad,
Kuremaa spordielu eestvedajad
Vello Pütsep ja Andres Lippur,
saidki jooksu korraldamiseks
inspiratsiooni Viljandi jooksust.
Et Kuremaal võisteldi sügisel ja
võistlejad lasti rajale eraldistardist, hakkas siinne jooks kiiresti
meeldima tippsuusatajatele: neil

oli hea siin oma hooaja eelset
vormi testimas käia.
“Umbes kolmkümmend korda joosti ümber järve, siis viidi
rada üle tavamaastikule,” ütles
retrojooksu korradusmeeskonna
eestvedaja Raul Soodla. “Põhjuseks oli nii järve veetaseme tõus
kui ka tehnikumi kadumine: kui
polnud tehnikumi, polnud ka
enam poisse, keda sügisel kirveste-kiinidega järveäärset rada
puhastama saata.”
Kuremaa sügisese jooksuürituse järveäärsele rajale tagasitoomise võtsid Soodla ja ta mõttekaaslased oma südameasjaks
juba mitu aastat tagasi. Raja
korrastamiseks on toimunud
mitu talgupäeva. Selleks, et
13-kilomeetrine rada tervikuna
joostes läbitav oleks, tuleb aga
lähiajal veel natuke vaeva näha.
Meeleolukas spordipäev algab

matkaga ümber järve. Kõndides
ja kepikõndides järvele tiiru
peale teha soovijad asuvad teele
kell 10 Kuremaa lossi eest. Matk
kuulub sarja “Kaks teist korda
ümber Kuremaa järve” ning sellel osalejad saavad asjakohase
pusletüki.
Kella 12-st lähetatakse lossi
eest eraldistardist teele jooksuvõistlusel osalejad. Stardiintervall on 30 sekundit. Võisteldakse
kaheksas vanusegrupis (N16 ja
M16, N18 ja M18, N21 ja M21,
N35 ja M35, N40 ja M40, N50 ja
M50, N60 ja M60, N70 ja M70).
Iga vanusegrupi parimat naist ja
meest autasustatakse meenega,
absoluutklassi kolmele paremale naisele ja mehele on välja
pandud rahalised auhinnad. Kes
eraldistardist joosta ei taha, võivad lõpus üheskoos rajale minna,
aga aega neil ei mõõdeta.

“Korraldajad üritavad luua
jooksul retrohõngulist meeleolu vanade rajatähiste, stardinumbrite ja muu seesugusega.
Aga tore oleks, kui ka jooksjad
üritusele retrohõngu tooksid,”
sõnas Raul Soodla. “Kel näiteks
aastate tagused spordirõivad selga või spordijalatsid jalga panna
on, võiksid seda teha. Ilmselt
paneme stiilsematele retrojooksjatele ka auhinnad välja. Kes aga
tulemust jooksma tuleb, eelistab
ilmselt tänapäevaseid mugavamaid kehakatteid ja jalavarje.”
Ümber järve joostakse vastupäeva, st Kuremaalt hakatakse
liikuma Udu talu suunas. Kontrollpunkt on Järvepera külas
kirjanik Oskar Lutsu sünnikohta
tähistava kivi juures. Seal pakutakse ka jooki ja suupistet.
“Võistlema tulijatel tuleb arvestada, et tegemist on krossi-

jooksuga: joosta tuleb nii asfaldil, kruusateel, juurikasel metsateel, põllul kui ka pehmemal
pinnasel,” ütles Raul Soodla.
“Selleks, et üle Amme jõe pääseda, rajatakse jooksu ajaks ajutine
pontoonsild.”
Retrojooksu patroonideks on
palutud Kuremaalt pärit endine
profirattur Erki Pütsep ning
Jõgevamaalt pärit jooksja Kaisa
Kukk. Raul Soodla avaldas lootust, et Kukk ja Pütsep suudavad
Kuremaale jooksma meelitada
ka Eesti jooksutippe. Võistlust
hakkab lossi ees kommenteerima Kalev Kruus, TV3 ja Eesti
spordimeedia üks säravamaid
kuldsuid. Jooksjatele pakutakse
pärast distantsi läbimist kosutuseks suppi. Jooksu juhendi
leiab portaalist sportos.ee . Kuni
27. septembrini saab matkale ja
jooksule registreerida soodus-

hinnaga.
Retrojooksu korraldab Kuremaa külaselts. Raul Soodla
lähemateks abimeesteks korraldustoimkonnas on Raul Orav,
Mae Alviste, Andres Lippur ja
Vello Pütsep. Jooksu korraldamist toetas programm EV100
külaliikumise Kodukant kaudu.
Korraldajad on tänulikud kõigile
maaomanikele, kes andnud loa
oma maal joosta.
“Ootame kõiki, kes kunagi
Kuremaa jooksul osalenud, vanu
aegu meenutama. Muidugi on
oodatud ka uued jooksjad,” ütles
Raul Soodla. “Ümber järve jooks
on üks ilusaid lugusid Kuremaa
ja Jõgevamaa spordiloos, seepärast leidsin, et see traditsioon
tuleb taastada. Tahaksin, et
tulevikus oleks järveäärne rada
igal aastaajal läbitav.”
RIINA MÄGI
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Laiuse Jaan Poska põhikoolis alustas tänavu kooliteed 72 õpilast, neist
1. klassi tuli 10. Koolipere heiskas koolimaja ees lipud ja tegi väikese
rongkäigu mööda Laiuse alevikku, kus tervitati igapäeva koolieluga
FOTO: ERAKOGU
seotud asutusi. Koolipäev lõppes piduliku aktusega.
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Jõgeva vallas on 1250 põhikooliõpilast. Neile lisaks õpib
21 õppurit Jõgeva täiskasvanute keskkooli põhikooliastmes.
Jõgeva valla koolides õpib
344 gümnasisti. Jõgevamaa
gümnaasiumis on 203 õpilast,
kellest 155 on Jõgeva vallast,
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi gümnaasiumiosas on 33
õpilast ja Jõgeva täiskasvanute
keskkooli nimekirjas 108 õpilast. Mujal gümnaasiumides
õpib 62 Jõgeva valla noort.
***
Vaimastvere koolis alustas
õppetööd 73 õpilast, neist kaks
läksid 1. klassi.

Jõgeva põhikoolis alustas õppetööd 665 õpilast, neist 71 esimestes klassides. Pildil on 1b klass koos
foto: riina mägi
klassijuhataja Eha Rosinaga.

Siimusti lasteaed-algkoolis on 57 õpilast. 1. klassi läks 16 õpilast.

FOTO: KELLI LINDUS

Jõgeva põhikooli 1c klass ja klassijuhataja Kersti Kabel.
Kuremaa lasteaed-algkoolis alustas kooliteed 24 õpilast ja 1. klassi läks 3 õpilast.

FOTO: MERILIN PRIIMÄE

FOTO: ERAKOGU

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikoolis läks 1. klassi 13 õpilast ja kokku koolis on 130, võrreldes eelmise
õppeaastaga ollakse plussis kahe õpilasega.  Kooliteed alustasid: Kadri Häälme, Eliise Kattel, Alexander
Kurris, Janika Lorenz, Arabella Palu, Oliver Raud, Anett Sarapuu, Risto Schasmin, Johanna Sepper, Andra
FOTO: TERLE ROONDIK
Sihver, Roosi Säälik, Hermann Tutt, Kliment Švets. Klassijuhataja Reet Neimann.

Sadala loolis alustas kooliteed 26 õpilast. 1. klassis õpivad: Oliver Kuuskmann, Greete-Melany Maasik,
Jete Ottenson, Sandra Padrik, Karolin Räpp, Marcus Õunmaa. Klassijuhataja Evelii Viik. FOTO: ERAKOGU

Jõgeva põhikooli 1a klass ja klassijuhataja Tiiu Õunap.

foto: riina mägi

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis alustas õppeaastat 240 õpilast, neist 22 läks 1. klassi: Lisandra Aia,
Frederick Aro, Mikk-Marten Jaanus, Kirsika Jõeleht, Oliver Jõemets, Luisa Mirell Kalamees, Liise Sofie
Kolde, Romet Kõiv, Jasper Kägo, Mariela Renate Labe, Lauri Linntam, Kärolin Makkar, Rasmus Metsoja, Märt Mihkel Märjama, Oliver Olgo, Merilin Paavel, Oskar Puusta, Kaisa Raudsep, Laura-Liisa Silm,
Susanna Soots, Marelle Tuka, Imre Vadi. Pildil on 1. ja 12. klassi õpilased ning 1. klassi klassijuhatajad
Katrina Tammistu ja Aime Ojasoo ja 12. klassi klassijuhataja Margit Menson. FOTO: EVELYN MERUSK
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ToPoF kutsus pillimehed kokku

Lavale tuleb monotükk
“nähtamatust” mehest

Vaiatus peeti 25. augustil
puhkpilliorkestrite festivali ToPoF. Ehkki osalevaid orkestreid
polnud palju, oli katse Torma
piirkonna olulisele kultuurisündmusele pärast seitsmeaastast
vaheaega taas elu sisse puhuda õnnestunud. Pidu nautisid
väiksele vihmale vaatamata nii
pillimängijad kui ka publik.
Torma ja Väägvere orkestri
jaoks algas festivalipäev Kuremaal, kus nad esinesid teise
festivali, küüslaugufestivali,
avamisel. Programm jätkus õpitubadega Vaiatu rahvamajas,
kus Torma ja Väägvere orkestriga liitus ka Avinurme oma.
Harjutati pillirühmade kaupa
festivalikontserdil esitatavaid
ühislugusid.
Festivalikontsert toimus õhtul
Vaiatu pargis. Kõigepealt astus
iga orkester üles kolmest-neljast
palast koosneva kavaga, seejärel moodustati koondorkester
ja kõlasid ühislood. Peeti ka
pidupäevakõnesid. Puhkpillimängijaid ja kuulajaid tervitasid
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus, Tartu vallavanem
Jarno Laur ja Kaitseliidu Jõgeva
maleva pealik Tarmo Laaniste:
on ju Torma puhkpilliorkester
üksiti Kaitseliidu Jõgeva maleva
orkester.
EELK Torma Maarja koguduse
õpetaja Mehis Pupart rõhutas,
et kõik tänavusel ToPoF-il esinenud orkestrid on välja kasvanud koguduse orkestritest.
Ettevõtja, omavalitsustegelane
ja puhkpillientusiast Ahto Vili
meenutas rahva ees seda, kuidas
ToPoF kaheksateist aastat tagasi
alguse sai.
“Aeg oli raske, raha polnud,
polnud ka fonde, kust kultuuriürituste jaoks raha taotleda. Aga
ettevõtted, kellelt abi sai palutud, tulid meile vastu ning nii
saime teha ka meened ja võistumängimise auhinnaks trompeti

Jõgeva kultuurikeskuses esietendub homme, 14. septembril
Jõgeva Linna Teatri lavastus
“Aabitsa kukk”. Andrus Kivirähki
monotüki on lavale seadnud
Maris Paas ja peaosalisena astub
üles Janek Varblas.
Sõna “aabits” viitab seotusele
kooliga. “Aabitsa kuke” peategelane (ja üksiti ainus tegelane)
Mauno käis omal ajal koolis
kaheksa aastat, ent esimesest
klassist ta selle aja jooksul kaugemale ei jõudnud: teda pole lihtsalt õnnistatud kõige teravama
mõistusega. Aabits on tema jaoks
endiselt kõige targem raamat,
mis annab vastused kõigile küsimustele. Juhiseid, kuidas ühes
või teises olukorras toimida,
jagas talle algul vanaema, pärast
tema surma hakkas seda tegema
onu Paul. Aga suurema osa ajast
on Mauno üksi iseenda ja oma
mõtetega, mis käivad üsna omapäraseid radu pidi.
“Selliseid inimesi, kes on
justkui nähtamatud, aga kes
tegelikult meie kõrval ikkagi
eksisteerivad, on Eesti ühiskonnas päris palju,” ütles lavastaja
Maris Paas. “See oli üks põhjus,
miks “Aabitsa kuke” lavale tuua
otsustasime. “Intrigeeriv tundus
ka see, et näitleja Tõnu Oja
mängis “Aabitsa kukke” omal ajal
11 aasta jooksul enam kui 300
korda täissaalile. Järelikult peab
selles loos mingi oluline inimesi
kõnetav iva olema.”
Janek Varblasel tuleb Mauno
rollis poolteist tundi üksinda
laval olla. See tähendab, et teksti
maht on päris suur. Samas kinnitas Maris, et Janekil oli juba enne
esimest proovi pool teksti peas.
“Kui teksti pähesaamine suur
mure oleks olnud, poleks me
seda tükki kavva võtnud,” kinnitas Janek. “Kivirähki tekst
jääbki üsna hästi meelde, sest
see on loogiliselt üles ehitatud.
Aga kui mõne lõigu kogemata
vahele jätad, siis hakkab loogika
“lonkama” ja selle võib ära tabada ka vaataja.”
Kuna Janek Varblas on ka
ise kogenud lavastaja, tekkis
siinkirjutajal kahtlus, kas ta
ennast n-ö lavastada ikka lubas.
Maris kinnitas, et lubas küll. Aga
tegi muidugi ka omapoolseid
ettepanekuid. Õigupoolest oli
tükil veel kolmaski “lavastaja”:
Marise ja Janeki kuueaastane
poeg Johannes.
“Mauno mõttemaailm ongi
mõnes mõttes koolieeliku omaga
sarnane, nii et Johannese pealt
andis nii mõnegi detaili kopeerida. Johannes ütleb näiteks
mõnikord lause kõigepealt kõva
häälega välja ja siis kordab sama
omaette vaikselt üle, justkui
kontrolliks, kas öeldu veenvalt
kõlas,” ütles Janek.
Proove tegidki Janek ja Maris
algul kodus, nii et Johanneselegi tekst lõpuks pähe jäi. Hil-

Festivalikontserdi lõpus koondusid kolme orkestri pillimehed üheks suureks koosseisuks ja esitasid veel kolm pala.
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
välja panna. Korralik pill oli tollal
suur asi,” ütles Ahto Vili.
Nii pandigi püsti sündmus,
mis toimus järjepidevalt 2011.
aastani ja siis mõneks ajaks soiku
jäi. Miks, sellele on mitu vastust.
Üks näiteks see, et vahepeal on
piirkondlikke ja üleriigilisi puhkpillisündmusi juurde tulnud ning
orkestrid on pidanud hakkama
karmimaid valikuid tegema
Ahto Vili avaldas heameelt, et
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö
peaspetsialist Ilona Piirimägi ja
Torma puhkpilliorkestri vanem
Peeter Keiv suutsid koos paljude
abilistega väärt traditsioonilt tolmu ära pühkida ning festivalile
jälle elu sisse lüüa.
Ka Avinurme puhkpilliorkestri
dirigent Verner Mölder oli rõõmus selle üle, et pasunameeste
kokkusaamised jälle elu sisse
saavad. Ühest küljest on tore hu-

vikaaslastega kokku saada, ent
olulisem on see, et festival aitab
paikkonna puhkpillitraditsioone
elus hoida.
Väägvere pasunakoori dirigent
Priit Sonn avaldas lootust, et
järgmistel aastatel tuleb ToPoFile taas rohkem orkestreid. 2002.
aastal venis festivalikontsert
tema mäletamist mööda esinejate rohkuse tõttu ligemale
viietunniseks.
“Mul on väga hea meel, et
saime kolme orkestri rahvaga
päev otsa koos olla ning et nii
palju rahvast meid vihmale
vaatamata kuulama tuli,” ütles
Torma puhkpilliorkestri dirigent
Kristi Talistu. “Õpitubades jõudsid pillimängijad suure töö ära
teha. Loodame, et nad soovivad
ka tuleval aastal, laulupeo aastal,
meie festivalile tulla.”
ToPoFi ajal sai Vaiatu rah-

vamajas vaadata rahvarõivanäitust. Peoplatsil tegutses aga
Naiskodukaitse Torma jaoskonna
eestvedamisel heategevuslik
vahvlikohvik, mille tulu läheb
Siberi eesti küla Ülem-Suetuki
orkestri jaoks uute pillide ostmiseks. Vahvlite, võileibade ja muu
müügist kogunes 261 eurot.
ToPoF-i korraldajad tänavad
kõiki, kes festivali teoks saamisele kaasa aitasid: OÜ-sid
Rauduks ja MaksiBussid, Torma
Põllumajandusosaühingut, Otto
Štukertit, Naiskodukaitse Torma
jaoskonda, Vaiatu külaseltsi ja
rahvamaja, Torma Kultuuri ja
Torma naisrühma, AS-i Seitung,
Kunglarahva külaseltsi, osalenud
orkestreid ja inimesi, kes oma
raharõivad näitusele tõid.
JVT

Sadala kohal lehvis mõnus teatrivaim
Augusti viimasel nädalavahetusel toimus Jõgeva valla
üks pikema traditsiooniga näitemängusündmusi – Sadala VI
külateatrite päevad. Kolme päeva jooksul said teatriharrastajad
õpitubades tarvilikke teadmisi
ja oskusi. Vaadata sai ka Sadala
külade teatri ja külalistruppide
lavastusi ning kohtuda Oskar
Lutsu huumoripreemia tänavuse
laureaadi Gert Kiileriga.
Seekordsete Sadala külateatrite päevade üheks kõrghetkeks
võib lugeda pühapäeva, 26. augusti hommikupoolikul mängitud Sadala külade teatri etendust
“Kevadest Suveni ehk Sada eesti
filmi Sadalas”. Autor ja lavastaja Valdi Reinas oli loo kokku
pannud Oskar Lutsu “Kevade”,
“Suve” ja “Sügise” tuntumatest
episoodidest, ent tegelaste suust
võis kuulda ka lööklauseid teistest eesti kultusfilmidest, nagu
“Viimne reliikvia”, “Mehed ei
nuta”, “Siin me oleme” jne.
“Näitemängu luues vaatasin
algusest lõpuni läbi sada Eesti
filmi ja nii nad saidki lavastusse
sisse pandud,” ütles Valdi Reinas.
Meesnäitlejate nappuse tõttu
tuleb Sadala külade teatri naistel mõnikord ka mehi mängida.
“Loodan, et Lible roll tuli mul
igati hästi välja. Kõige liblelikumaks tunnuseks pean tema
vuntse,” ütles harrastusnäitleja
Tiina Ivask. Näitekunst eeldab
annet ja oskust kiiresti ümber
kehastuda. Noor harrastusnäitleja ja rahvamuusik Artur Aunap
mängis “Kevades” ja “Suves”
Arno Tali, “Suves” lisaks Raja

Sadala Külade Teatri trupp uue kõlakoja laval.
					Foto: Sadala Külade Selts
Teele isa ja Joosep Tootsi ustavat
sõpra koera. Ants Maanre oli
“Kevades” köstri, “Suves” aga
Tõnissoni osas.
Kiirt mänginud Kaimar Kumpas märkis, et rolli luues pööras
ta olulist tähelepanu Kiire miimikale ja liikumisele. Raja Teele
osas said end proovile panna
kaks noort daami. “Kevades”
mängis kooliealist Teelet Stina
Heinola, “Suves” kogenud ja elujõust paktavat Teelet Liisa Katt.
Etenduses tegid kaasa Sadala
naisrühm Valve Raide ja segakoor Sõbrahing Mare Talve juhendamisel. Oskar Lutsu loomingut ja Eesti filmiklassikat ühendava etenduse helikujundajaks
oli Palamuse Kultuuri kunstiline
juht Karmo Toome, folklooriseltsi Jõgevahe Pere liikmed aitasid
kostüüme ja lavakujundust luua

ning grimmi teha.
Külalistruppidest astusid teatripäevadel publiku ette Alle-Saija
teatritalu Põlvamaalt Kanepi
vallast (“… ja õunapuud õitsevad”, autor ja lavastaja Ingrid
Ulst), Pajusi teater Põltsamaa
vallast (“Ehitame torni”, autor
ja lavastaja Tarmo Kruus) ja
Vastemõisa näitetrupp Poolvillased Viljandimaalt Põhja-Sakala
vallast (“Mehe küljeluu”, autor
Maria Jotuni, lavastaja Renate
Tetsmann).
“Sadalas mängisime esmakordselt. Meile meeldis väga
siinne publik. Kõlakojas oli piisavalt ruumi ja akustika oli suurepärane,” ütles Renate Tetsmann.
Külateatrite päevade külaliseks oli stsenarist Gert Kiiler.
Hubases vestlusringis meenutas
ta koolipoisina veedetud suve-

kuid õpilasmaleva Sadala rühmas, mille komissariks oli Gerdi
õpetaja Viljandist, tänane Sadala
Külade Seltsi juhatuse esimees ja
Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt. Kiiler rääkis ka
oma õpingutest Viljandi kultuurikolledžis, tööst ajakirjanikuna
Viljandi maakonnalehes Sakala,
samuti teleseriaalide “Pehmed ja
karvased” ning “ENSV” stsenaariumide kirjutamisest.
Etendused, õppetöö ja kohtumised toimusid nii Sadala rahvamaja saalis kui ka vastvalminud
kõlakojas. Sadala VI külateatrite
päevade projektijuht, Sadala
külade seltsi juhatuse esimees
Pille Tutt tänas heade sõnade
ja teatripäevadeks kujundatud
meenetega õpitubade juhendajaid, lavastajaid ja näitlejaid.
Teatripäevadel anti üle ka kolm
erilist meenepilti “Heade soovide puu 2018” silmapaistvatele
harrastusnäitlejatele erinevatest
truppidest. Ühe meenepildi
pälvis Sadala külade teatri noortetrupi liige, etenduses Kiire
venda, Lestat ja teisi koolipoisse
mänginud Trevor Nork.
Teatripäevalistele pakkus head
kohalikku toitu Saja Sendi ja
Lühikese Laua kohvik, mille
eestvedajaks oli Luule Väin
oma meeskonnaga. Külateatrite
päevade korraldamist toetasid
Jõgeva vald, Sadala Külade Selts,
Eesti Kultuurkapital, Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja Leader-programm.
JAAN LUKAS

jem tuli aga proovidega Jõgeva
kultuurikeskusesse kolida, sest
kodus polnud võimalik liikumist
seada. See, kuidas ühte pikka
monoloogi tegevust sisse tuua,
on lavastajale päris kõva pähkel.
Mauno välise kuju loomine läks
seevastu lihtsalt.
“Kohe esimese kampsuni kohta, mille prooviks selga panin,
ütles Maris, et see on hea küll.
Tekstis väikesed viited ka. Näiteks on öeldud, et Maunol on jalas ilma viikideta vanad püksid,”
ütles Janek.
Ühemehetükki kavva võttes
pidasid nad Marisega silmas ka
seda, et sellega on hea väljasõiduetendusi anda. Lavakujunduski sai tehtud selline, mille
saab sõiduauto haagisesse kokku
pakkida. Ja väljasõiduetenduste
plaan on päris ambitsioonikas:
septembrist tuleva aasta märtsini
on “Aabitsa kukega” kavas anda
22 etendust. Üles astutakse nii
oma maakonnas kui ka kaugemal, selhulgas proffide käsutuses
olevatel lavadel, nagu Rakvere
teatri väikese saali, Viljandi
Ugala keldrisaali ja Tartu Sadamateatri oma.
“Mullu ja tänavu suvel Pedja
meiereis mängitud “Piimamees
Tevjega” kummutasime paljudel eelarvamuse harrastusteatri suhtes. Paljud ütlesid, et
harrastusteater võib pakkuda
positiivsemaidki üllatusi, kui
kutseline teater. Selline tagasiside julgustaski “Aabitsa kukega”
pikemat tuuri ette võtma,” sõnas
Maris Paas. Janek Varblas lisas,
et võõra publiku ees on huvitav
end proovile panna, sest saali
reaktsioonid on ilmselt teistsugused, kui tuttava publiku puhul.
Ka lavad-saalid on erinevad.
Suuremas saalis tuleb näiteks
publiku “kättesaamiseks” rohkem energiat välja anda.
Ehkki laval on “Aabitsa kukes”
vaid Janek, on talle toeks mõned
taustajõud. Rein Karu hoolitseb
näiteks heli ja valguse eest,
Made Ratassepp rekvisiitide jms
eest, Susan Kolde müüb väljasõiduetenduste ajal pileteid jne.
Homme astub Janek aga esimest korda Maunona rahva ette.
Ka Andrus Kivirähk teab, et Jõgeva Linna Teatris sel päeval tema
tüki esietendus on, aga kohale
tulla ta ilmselt ei saa, sest tal on
Tallinnas uue jutukogu esitlus.
Ent pole võimatu, et ta külastab
mõnd järgmist etendust.
“”Aabitsa kukke” võiksid vaatama tulla kõik, kellele Kivirähki
huumor meeldib. Ja Kivirähk on
alati kaasaegne, just nii, nagu
Tammsaaregi,” ütles Maris Paas.
“Aabitsa kukke” võiksid vaatama minna ka need, kellel
suve jooksul teatrinälg jõudnud
tekkida: Jõgeva Linna Teatri
monotükk avabki ju Jõgeval uue
teatrihooaja.
RIINA MÄGI

Homme Jõgeva kultuurikeskuses esietenduva “Aabitsa
FOTO: RIINA MÄGI
kuke” peaosas astub üles Janek Varblas.
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Metsatareke pidas juubelisünnipäeva

Oleks hea, kui tugevama õigusega valda juhtiv vallavanem
oma valitsusega oleks avatud
ja näoga igati vallarahva poole.
Aga nagu eestlaste vanasõnagi
ütleb: „Oleks on paha poiss“ ja
Jõgeva valla valitsemise puhul
peab antud vanasõna täitsa
paika! Ebareaalne on oodata
avatust, sest Jõgeva vallavanema
arusaam avatud juhtimisest on
sootuks teistsugune kui minul.
Pean alustama veebruarikuust,
kui 5. veebruaril korraldusega
number 36 vallavalitsuse poolt
kuulutati välja hange vallavanemale sõiduauto kasutusrendile
võtmiseks, aga oi, oi – sellise
kohustuse võtmise ja lubamise
õigus, on AINULT volikogul! Kuidas siis nii? – Meie valla 2018.
aasta eelarve seletuskiri on väga
vähe ütlev – unustatud oli esitada detailsem info ning esitatud
info oli väga üldsõnaline. Sõnagi
ei ole kirjas vallale sõiduauto(de)
soetamise soovist. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus
ütleb oma paragrahv 28 lõikes 3
väga üheselt ning sellele viitab
ka Jõgeva vallavara kasutamise
korra § 9 lõige 2 punkt 1, et
üle ühe aasta kohustuste võtmise õigus on valitsusel ainult
siis, kui eelarvestrateegias on
see kajastatud. Samuti siis kui
2018. aasta eelarve seletuskirjas
on sõiduauto(de) soetamisele
viidatud, muudel juhtudel võib
mitmesse aastasse mineva kohutustuse AINULT volikogu loal ja
teadmisel sõlmida. Vallavanema
auto nelja aastase kasutusrendi
lepingu sõlmimiseks ei ole volikogu teavitatud, loa küsimisest
rääkimata. Volkswagen Touran
on küll ilus auto, aga kuna luba
volikogult ei ole, siis võib järeldada, et vallavanem koos valitsusega on ületanud oma pädevust.
Juba kevadel oli otsustatud, et
kõikidele valla autodele pannakse peale GPS seadmed autode
asukoha ja sõiduteekondade
jälgimiseks, et autode kasutamisest oleks ülevaade ning hoida
autode kulud kenasti kontrolli
all. Mul oli sellise otsuse üle

31. augustil peeti Siimustis
lastekeskuse Metsatareke 25.
sünnipäeva pidu. Asutuse ametlik nimi on ajapikku muutunud:
algul nimetati seda laste turvakoduks, siis lastekoduks ja nüüd
lastekeskuseks, ent peaeesmärk
on ikka sama: luua turvalisuse,
hoolivuse ja armastusega kodutunne elu hammasrataste vahele
jäänud ja hülgamisohtu sattunud
lastele.
Metsatarekese esimese juhi
Silvi Moonti sõnul oli Jõgeva vallas veerand sajandit tagasi suur
vajadus laste turvakodu järele.
“Esimene laps oli kohal juba
enne avamist,” meenutas Moont.
“Algus oli raske, sest kogemusi
nappis, ent suutsime siiski oma
ülesanded täita. Enamikust lastest, kes meile esimestel aastatel
elama tulid, on tänaseks saanud
tublid pereemad ja pereisad ning
tegusad kodanikud.”
Silvi Moonti sõnul aitasid
turvakodu mõtte teoks saamisele kaasa toonane Jõgeva
maavanem Priit Saksing, Jõgeva
vallavanem Toivo Ilves ja vallavalitsuses sotsiaalvaldkonnaga
tegelenud Janne Vilms.
Silvi Moont juhtis Metsatarekest 2006. aastani. Tema tööd
jätkasid Marika Tekkel ja hiljem
Janika Altmäe. Metsatarekese
praegune juht Imbi Ivask on
olnud ametis kolm aastat.
Käesoleval ajal on Metsatareke
koduks kahekümne kahele elanikule, kellest noorim kolme ja
vanim kahekümne kahe aastane.
Elatakse kahes majas. Üks sai
asutuse esimese direktori Silvi
Moonti järgi nimeks Silvi, teist,
palkmaja, kutsutakse kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu auks Andruseks. Kooliealised
hoolealused õpivad erinevates
koolides nii Jõgevamaal kui
ka kaugemal. Mõnedki noored
omandavad eriala kutseõppeasutustes. Väiksematele on võimalused mängimiseks, suurematele
käeliseks tegevuseks, näiteks

ainult hea meel, sest see võtab
ära igasuguse spekulatsiooni, et
ametnikud erasõite sooritavad.
Samasuguse seadme pidi saama
ka vallavanema uus sõiduauto.
Kuigi töö teostamise aeg töökojas
oli reserveeritud, siis kelle auto
sinna ei jõudnud, oli Jõgeva
vallavanema auto!
23. augustil 2018 oli Jõgeva
Vallavolikogu istung, kus lootsin
kuulda, mis vahepeal oli juhtunud vallavanema sõiduautoga,
sest uue auto üks külg oli suvel
avariiline. Kas kuulsin – ega ikka
ei kuulnud küll. Nii lihtne oleks
olnud, kui vallavanem oleks volikogu istungil volikogule selgitanud, mis juhtunud oli, aga info
jagamine volikogule ei ole meie
vallavanema tugevam külg. Kas
tõesti oligi siis avarii väljaspool
tööaega tehtud nagu teadjamad
räägivad? Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel sõiduki
liikluskahjude kontrolli päring
avariid ei näita, seega tegemist
ei olnud kahe sõiduki kokkupõrkega. Kes maksis remondi? Kas
ametiautoga tehti siis erasõitu?
Kas seda teha on eetiline? Küsimused jäävad vastuseta. Ja spekulatsioonid elavadki „oma elu“.
Kas ja kuidas siis on ja oli –
jäägu see vallarahval ja revisjonikomisjonil otsustada.
TERJE RUDISSAAR,
Valimisliit Vooremaa esindaja
vallavolikogus

Lastekeskuse Metsatareke lapsed said asutuse sünnipäeval vaadata Ivar Leti ühemeheteatri etendust, mis kõneles
sellest, kuidas elada praeguses hetkes, mitte minevikus
FOTO: RIINA MÄGI
või tulevikus.
kangastelgedel kudumiseks.
Meisterdamisvõimalusi leidub
ka poistele. Laste-noorte käsitööd viiakse igal aastal Ülemiste
keskuses peetavale jõululaadale.
Silmaringi avardamiseks korraldatakse ekskursioone Eestimaa eri paikadesse, käidud on
ka Soomes, Rootsis ja Leedus.
Metsatarekese peres tüdrukute
ja poistega tegelemine eeldab
põhjalikke teadmisi haridus- ja
kasvatusvaldkonnast, empaatiavõimet ja hoolivust, kannatlikkust jne.
“Iseäranis palju tuleb tähelepanu pöörata “rasketele”,
kiindumishäiretega lastele, kes
sattunud meile liiga hilja. Enne
seda on nad aastaid viibinud negatiivse auraga keskkonnas, kus
amoraalsus, toorus ja ükskõiksus
on lapse iseloomu ja arusaamasid kujundanud. Uutes oludes
tuleb pingutada selle nimel, et
varem või hiljem hakkaks paistma ka maailma helgem pool,”
rääkis Imbi Ivask. “Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist toimib
meil peresüsteem. Lapsed-noored jagunevad peredesse, millest

igaühel kolm “perevanemat”. Nii
kutsutakse uutes oludes kasvatajaid. Üks perevanem on tööl
seitse päeva järjest.”
“Tundub, et lapsed on uue olukorra omaks võtnud. Nad teavad,
kellega perevanematest nad ühe
või teise nädala veedavad,” ütles
Karina Kaarepere, staažikaim
praegustest Metsatarekese töötajatest. “Ka mina ja mu kolleegid
oleme uuendusega kohanenud.”
Tänavuse aasta 1. juulist on
Metsatareke mitte lastekodu,
vaid lastekeskus.
“See tähendab, et pakume
perekoduteenuse kõrval ka muid
teenusseid, näiteks lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega,
aga ka tavalistele lastele, samuti
turvakoduteenust. Toimib ka järelhooldusteenus, mis tähendab
täisealiseks saanud laste ettevalmistamist iseseisvaks eluks,” rääkis Imbi Ivask. Ta lisas, et praegu
õpib neli inimest lapsehoidjaks.
See annab võimaluse pakkuda
lapsehoiuteenust ka kodudes.
Metsatarekese tööpere ongi
agar enesetäiendaja. Peatselt
algab näiteks perevanemate

arvutikoolitus. Uutest spetsialistidest oleks Metsatarekesse kõige
rohkem vaja psühholoogi.
Lastekeskusel Metsatareke on
palju abilisi. SEB Heategevusfond ja heategevusfond Aitan
Lapsi toetavad näiteks teatrikülastusi. Viimati vaadati Narvas
“Kremli ööbikuid”. Jõgevamaa
firmadest on Metsatarekese järjepidevad toetajad osaühing Juta
& Kaido, aktsiaselts Valmeco,
osaühing Moreen, Kudina Tankla
ja mitmed teised. Metsatarekese
käekäiku on panustanud motoklubid Jõgevamaalt ja kaugemalt, Jõgeva vallast võrsunud
tänavatantsu eestvedaja Joel
Juht, kelle entusiastlikul kaasabil
valmis tervisepark. Kent Männik
õpetas lastele tennisemängu.
Püsitoetajaks on ka Tallinna
firma T-Tammer. Kingikott kaasas, on tee Metsatarekesse üles
leidnud poliitikud erinevatest
erakondadest. Positiivse jälje
asutuse käekäiku on jätnud Jõgeva Lions-klubi.
“Tulenevalt tervisekaitse nõuetest oleks meil Andruse maja
teisel korrusel tarvis teha suuremamahulisi ehitustöid. Ühele
perele oleks sinna vaja ehitada
köök. Loodetavasti saab see
Jõgeva vallavalitsuse kaasabil
lähiajal tehtud, ütles Imbi Ivask.
“Uuenduskuuri ootab ka peremaja Silvi, mis on juba üsna vana
hoone. Haldusreformi eelse Jõgeva valla arengukavasse oli see
eesmärk sisse kirjutatud,” lausus
lastekeskuse direktor. Imbi Ivask
kinnitas, et Metsatarekesel on
hea koostöö ka praeguse Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
spetsialistidega.
Metsatarekese 25. sünnipäeva pidu kujunes meeleolukaks.
Külla tuli endisi kasvandikke
ja töötajaid, koostööpartnereid
ja toetajad. Paljude teiste hulgas käis Metsatarekese rahvast
sünnipäeva puhul tervitamas
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
JAAN LUKAS

Eesti taasiseseisvumispäev möödus
Stockholmi eestlastel jõgevlaste seltsis

Vastus Terje Rudissaarele
Volikogu liige tõlgitseb siinkohal seadusi ja määrusi endale
sobivalt, unustades osa neist lihtsalt lugemata.
Ta on järjekordselt sassi ajanud tõe ja enda ettekujutused.
Kindlasti mõistavad vallaelanikud, et meie suurt valda ei ole
võimalik juhtida vaid kontoris istudes. Auto, mida vallavanem
kasutab, on muretsetud kõiki seadusest tulenevaid reegleid
järgides. Vallavanem töötab 24/7, see tähendab pidevalt. Küllap
on paljud vallakodanikud näinud mind nii hilisõhtutel kui puhkepäevadel meie kogukonna sündmustel valda esindamas ning
tegelemas valla toimetustega. Seda ka minu ametliku puhkuse
ajal. Seetõttu ei olnud vallavanema ametiautole kavandatud
GPS-seadet paigaldada. Töökojas reserveeritud ajast ei ole seetõttu võimalik rääkida. Kuidas volikogu liige selle välja mõtles,
jäägu tema südametunnistusele. Vallavanema autoga juhtus
tõesti avarii. Tööajal Tartus ja oma süül. Autoga sõitmine ongi
ohtlik tegevus. Mina töötan vallavanemana, mitte autojuhina.
Jõgeva vallavolikogu ei ole võimaldanud autojuhi palkamist.
Kulud katab kindlustus.
Etteruttavalt tunnistan üles, et välisvisiidil Valgevenesse
ületasin Läti Vabariigi territooriumil tööülesandeid täites kiirust. Trahvi tasus vallavalitsus, kuna seda nõudis liisingufirma.
Andsin finantsosakonnale korralduse see minu töötasust kinni
pidada, kuigi tegemist oli tööülesande täitmisega. Õnneks olen
28. augustist pärineva e-kirja selle korraldusega säilitanud.
Aare Olgo,
vallavanem

Jõgeva valla delegatsioon külastas 25.augustil Stockholmis
Eesti Maja, et tähistada koos
rootsieestlastega Eesti iseseisvuse taastamise päeva ning tutvustada neile Jõgevamaad.
Jõgeva abivallavanem ning
visiidi eestvedaja Viktor Svjatõšev sõnas, et Stockholmi Eesti
Maja kutsub traditsiooniliselt
igal aastal külla erinevate Eesti
piirkondade delegatsioone. Sel
aastal osutus valituks Jõgeva
ja Jõgevamaa. „Eesti Vabariigi
taasiseseisvumise päeva tähistavad Rootsis elavad eestlased
maakonnapäeva ja muinastulede ööga,“ märkis Svjatõšev. 25.
augustil leidiski Eesti Majas aset
Jõgevamaa päev. Jõgeva esindajad oli ette valmistanud haarava
kultuuriprogrammi, fotonäituse
ning Jõgeva maakonna põhjaliku
tutvustuse. Rootsis elavaid eestlasi tervitasid Jõgeva vallavanem
Aare Olgo, abivallavanem Viktor
Svjatõšev, Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste ning
Kuremaa kultuuriseltsi Jensel
naisansambel Vello Pütsepa
akordioni- ja klaverimängu saatel. Naisansambel laulis eesti
lauludele lisaks ka ühe rootsi
rahvalaulu. Alo Mattiiseni ja Jüri
Leesmendi lugu “Eestlane olen
ja eestlaseks jään” pani kogu

Kuremaa kultuuriseltsi Jensel naisansambel andis Vello
Pütsepa akordioni- ja klaverimängu saatel meeleoluka
FOTO: HELLE KAJASTE
kontserdi.
publiku kaasa laulma.
Eesti Majas võtsid külalisi
vastu Rootsi Eestlaste Liidu
Stockholmi osakonna esimees
Inga Leesment ja büroojuhataja
Sirle Sööt, kes on ühtlasi ESTO
2019 peakomitee esimees. Eesti
Suursaatkonna Stockholmi asejuht Kristel Engman tervitas külalisi hea ja meeldejääva kõnega
Jõgevamaast. Eesti delegatsiooni
liikmed kinnitasid üksmeelselt,
et diplomaadi kõne puudutas
neid eriliselt. Engman sõnas
maakonnapäeva tervituskõnes,
et Jõgevamaa ja jõgevamaalased

võivad olla oma ühtehoidmise,
koostegemise vaimu ning aegadeülese ettevõtlikkusega eeskujuks kõigile Eesti piirkondadele.
„Meid võeti väga südamlikult
vastu ja ilusat eesti keelt oli
kõikjal kuulda. Publiku hulgas
oli ka noori, nii et põlvkondade
vahetus on toimunud ka sealsete eestlaste seas, palju noori
on viimasel ajal sinna läinud,“
täheldas naisansambli liige Ene
Sööt. Vallajuhid tutvustasid põhjalikult elu Jõgevamaal: millised
on meie vaatamisväärsused,
kultuuritraditsioonid ning kuidas

tegeletakse piirkonnas ettevõtlusega. Jõgevamaa ettevõtlusest rääkis AS-i Scanola Baltic
näitel Tiiu Koll, kes tutvustas
firma tegevust ja tooteid. See
pakkus kuulajatele suurt huvi,
sest õlitehasest kuulajad palju ei
teadnud. Rootsi eestlastele jäi ka
kinkekorv õlitehase toodanguga.
Külakostiks oli kaasa võetud
eestimaist toitu: mett, vaarikaid, musta leiba, maitsevõid,
sinepikurki Põltsamaa sinepiga
ja Põltsamaa veini. Huvilised
said osta kohalikku käsitööd, nii
ehteid kui kudumeid ning Sipsikuid. Kunstisaalis oli huvilistele
uudistamiseks fotonäitus Mati
Undi lapsepõlvest Jõgevamaal
Voorel. „Käsitööd hinnatakse
Rootsi eestlaste seas kõrgelt,
kiiresti läksid kaubaks Clarika
Muraka rahvuslikud ehted ja
Hille Eespäeva kootud Sipsikud,
mis kõik ära osteti,“ rääkis Ene
Sööt. Viktor Svjatõšev märkis, et
ka edaspidi on plaanis koostööd
Stockholmi Eesti Majaga jätkata.
Kuna aasta lõpuni toimub seal
Jõgeva aasta, on nad huvitatud
veel mõnest pikemast näitusest.
Maakonnapäeva lõpetas muinastulede öö Djurgårdenil Vabaduse
värava juures.
jvt
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JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU LUHEMISSAALIS
13. SEPTEMBRIST 11. OKTOOBRINI
LEEDU AKVARELLISTI KAZYS K. ŠIAULYTIS
“AKT AKVARELLI VISANDIS”

Eesti toidu kuu 2018 Jõgevamaal
15. september – XXI Suur Paunvere väljanäitus ja
laat Palamusel
Traditsiooniks saanud Paunvere laadalt leiab rikkalikus valikus
toitu, käsitööd ja muud põnevat. Laadal osaleb hulk Jõgevamaa
toidutootjaid. Lisaks tutvustab Liivimaa Toidutee oma võrgustikku kuuluvaid ettevõtteid.
FB: Suur Paunvere Väljanäitus ja laat
22. september – III Vooremaa Toidu minimess ehk
Jõgevamaa toidu pidu
Jõgeva kultuurikeskuse ees toimub III Vooremaa toidu minimess.
Kohal on Jõgevamaa ja Peipsimaa toidutootjad ning pakuvad
kõike head ja paremat. Saab uudistada erinevaid kartulisorte
ning Liivimaa Toidutee telgis toimub toiduvalmistamise õpiköök,
millest saavad osa ka peolised.
Jõgevamaa Koostöökoda: www.jogevamaa.com
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Sündmused Jõgeva vallas
Jõgeva valla arengukava 2018–2028 projekti avalikud
arutelud:
13.09 kell 17.30 Vaiatu rahvamajas
17.09 kell 17.30 Siimusti lasteaed-algkooli saalis
18.09 kell 17.30 Palamuse rahvamajas
19.09 kell 17.30 Jõgeval Betti Alveri muuseumis
15.09 kell 19.30 tähtede vaatlus Laiuse mäel. Tähtedest 		
		
räägib Kalju Annuk Tartu observatooriumist.
18.09 kell 14
suvelugemise võistluse „Siimusti suvemari“ 		
		
osalejate tänamine ja ühine tordisöömine 		
		
Siimusti raamatukogus
15.09 		
XXI Suur Paunvere väljanäitus ja laat
22.09 		
III Vooremaa toidu minimess ehk Jõgevamaa 		
		
toidu pidu Jõgeva kultuurikeskuse ees

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid

Johann Lõhmus		
Maria Anete Labe
Lisate Orgla		
Mariliis Saarkoppel	
Leeni Pristavka		
Simon Hugo Bogdanov
Jette Rosali Hõim
Johanna Lauringson

16.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
29.08.2018
01.09.2018
08.08.2018
02.09.2018
04.09.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
septembrikuu sünnipäevalapsi!

TEATER, MUUSIKA, KINO
14.09 kell 19
Jõgeva Linna Teatri lavastuse „Aabitsa kukk“ 		
		
esietendus Jõgeva kultuurikeskuses
19., 26.09 kell 18 draama „Võta või jäta“ (Eesti 2018) Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile ja
		
õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
28.09 kell 19
Rakvere teatri etendus „Ükssarvikute farm“
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 15/13 €.
05.10 		
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
06.10 kell 13 	 renessansi ja baroki meistriteosed Kadri
		
Ploompuu orelil ja Alina Sakalouskaya
		
mandoliinil Jõgeva kirikus (Aia 7). Sissepääs
		
tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
10.10 		
mõisakontsert Luual, esineb Jaan Sööt
04.11 		
kontsert „Palamuse laululaps“ Palamuse
		 rahvamajas
09.11 		
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
SPORT
23.09 kell 11 	
23.09 		
		
29.09 		
29.09 		
		

11. mihklipäeva viie silla jooks Jõgeva alevikus
II Vooremaa poolmaraton.
Rohkem infot: vooremaamaraton.wordpress.com
50. retrojooks ümber Kuremaa järve
sangpommivõistlus Tootsi Kivi
Palamuse gümnaasiumis  

NÄITUSED
13.09–10.10
		
		
17.09–28.09
		
		
30.08–17.10
		
06.09–17.10 	
		
10.09–28.09 	
		
24.–28.09
		

Leedu kunstniku Kazys K. Šiaulytise näitus
„Akt akvarelli visandis“ Jõgeva linnaraamatu-		
kogus. Kuraator Gennadi Lapin.
Palamuse lasteaia Nukitsamees sügisandidest 		
kompositsioonide näitus
Jõgeva linnaraamatukogus
Jaanika Vipperi näitus ravimtaimedest Eestimaa
looduses Jõgeva linnaraamatukogus
Külli ja Mart Trummali maalinäitus „Kaks vaadet”
Betti Alveri muuseumis
Virge Vahtra fotonäitus „Vooremaa suvi”
Kuremaa raamatukogus
sügissaaduste näitus “Nunnu”
Jõgeva aleviku lasteaias

KIRIKUD
16., 23., 30.09 kell 11 teenistused Jõgeva kirikus
16., 23., 30.09 kell 13 teenistused Laiuse kirikus
KOOLITUS
05.10 kell 14.30 helmekee õpituba Palamuse rahvamajas
12., 26.09; 03., 10.10 tuunimiskursus „Vanast uus“
täiskasvanutele ja lastele Jõgeva kunstikoolis. 			
Kursusele eelregistreerimine: tiinaandron@gmail.com; 528 5574.
Oktoobrist alustab Jõgeva kunstikoolis keraamiku kursus täiskasvanutele. Eelregistreerimine ja lisainfo: 539 96142

SEENIORID
14.09 kell 12
lõunakino “Võta või jäta”
		
Jõgeva kultuurikeskuses, pilet 2€
24.09 kell 10.30–11.30 eakate infotund ja vestlusring
		
Jõgeva kultuurikeskuses, osalemine tasuta
27.09 kell 14
eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
		
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
		
(hooaja esimene!), osalemine tasuta
28.09 kell 10.30 Jõgevamaa eakate päev 				
		
Jõgeva kultuurikeskuses, osalemine tasuta
03.10 kell 11
Jõgeva linna eakate sügispidu „Ajatud lood“
		
Jõgeva kultuurikeskuses, osalemine tasuta
05.10. kell 7.30 (väljasõit!) Jõgeva eakad 60+ festivalil
		
Tallinnas, osalustasu 5€
		
(vajalik eelregistreerimine!)
17.10. kell 11 Arukate Akadeemia loeng 				
		
Jõgeva kultuurikeskuses
Huvitegevusringidest alustab septembrikuus KOGEMUSSARI
“Eakate tervisevõimlemise hommikud” 26.09 kell 10.00–11.30
Jõgeva kultuurikeskuses (kontakt Egelt Põhjala) ja eakate
raamatusõprade ring 27.09 kell 14 Jõgeva linnaraamatukogus
(kontakt Ene Sööt).
LISAINFO: Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht Egelt Põhjala
(egelt@jogevakultuurikeskus.ee või tel 5816 1378).
AJAKOHAST INFOT VÕIB JÄLGIDA KA JÕGEVA EAKATE
KODULEHELT – jogevaeakad.blogspot.com või Facebookis –
ELURÕÕM.
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PALAMUSE LAULULAVAL
HUMOORIKAS SUVEETENDUS

22. SEPTEMBRIL KELL 15

Oskar Lutsu KEVADE ja SUVE
tegelaste suus on kilde kokku sajast
Eesti filmist!

Jõgeva linna pensionäride ühendus korraldab 5. oktoobril linna
pensionäridele Tallinna eakate festivali külastuse, mis toimub Salme
kultuurikeskuses. Festivalist osavõtuks on vajalik end registreerida
14. või 19. septembril kella 11–13 Jõgeva kultuurikeskuses eakate
huvijuht Egelt Põhjala juures. Osavõtutasu on viis eurot, mis tuleb
tasuda registreerimisel.
Festivalil esineb ka Jõgevahe Pere memmede rühm.
Buss festivalile väljub 5. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuse eest
kell 7.30.
LISAINFO: Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht Egelt Põhjala
(egelt@jogevakultuurikeskus.ee või telefonil 5816 1378)

Müüa privaatne renoveerimist
vajav maamaja Jõgeva linna lähedal. Esimesel korrusel kaks tuba,
köök, koridor, sahver ja WC. Teisel
korrusel kaks suvetuba ja katusealune ruum. Majal on kõik aknad
vahetatud ning turvauks. Hind
kokkuleppel. Tel 5817 2199.
Ostan maja Jõgeva linna otse
omanikult. Võib pakkuda ka maja
või majaosa Tartu linna. Tel 553
9557.

Metsakeskus.ee

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.

Sadala Külade Selts

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

VAHEAJAL LUULE KOHVIK JA LOTERII-ALLEGRII!!!

Pakume osalise tööajaga tööd

MAJAHOIDJALE

Töö sisuks väliterritooriumi
ja üldkasutatavate ruumide
korrashoid.
Täiendav info 518 2547

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Mihhail
Ganapolski		
Herta Aru		
Helju Kruus
Udo Möller		
Saima Siirak
Endel Sööt		

04.11.1945–25.08.2018
14.10.1932–29.08.2018
29.07.1941–30.08.2018
04.10.1952–30.08.2018
22.01.1929–02.09.2018
02.05.1931–04.09.2018

