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Paunvere Tootsid-Teeled näitasid oma juubelikontserdil head tantsuvormi.
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Paunvere Tootsid-Teeled pidasid 45. sünnipäeva
Palamuse rahvamajas
tähistati 7. aprillil kohaliku segarahvatantsurühma
Paunvere Tootsid-Teeled
45. sünnipäeva. Ehkki
tegemist on Palamuse
kõige vanema rahvakultuurikollektiiviga, näitas
sünnipäevalaps juubelikontserdil suurepärast
tantsuvormi.
Heal tasemel segarahvatantsurühm on nähtus, mille üle iga
kultuurilembene kogukond uhke
oskab olla. Palamuse segarühmale panid 1972. aastal aluse
legendaarne emakeele- ja tantsuõpetaja Evi Lestal ning seltskond
noori tantsulembeseid inimesi.
Rühmal on olnud ka mõõna- ja
pausiperioode, ent neist on ikka
üle saadud.
“Selle rühma tantsijates on
olemas see “miski”, mis muudab

nendega tegelemise tantsujuhile
huvitavaks,” ütles Tootside-Teelede praegune juhendaja Virve
Muser. “Nad ei avane kergesti,
aga kui avanevad, siis on põnev jälgida, kuidas nad tantsus
sisalduvale loole omalt poolt
mingeid nüansse juurde lisama
hakkavad.”
Segarühma algkoosseisust
pole mõistetavatel põhjustel
tantsimas enam kedagi. Küll aga
oli toonaseid tantsijaid kontserdi
ajal publiku hulgas. Üks neist,
praegune memmede rühma
Paunvere Maali juhendaja Lea
Isotamm, ütles et tal jooksis juubelikontserti jälgides terve Palamusel elatud aeg silme eest läbi.
“Tulin ju just 1972. aastal, kui
segarühm loodi, noore õpetajana Palamusele ja läksin kohe ka
tantsima. Tänane juubelikontsert
äratas üles vanad mälestused

ja soojendas üles emotsioonid,” ütles Lea Isotamm ja lisas,
et Virve Muser teeb praeguse
Tootside-Teelede rühmaga väga
tänuväärset tööd.
Hetkel on rühma teenekaim
tantsija Margus Kaasik: ta liitus
Tootside-Teeledega 29 aastat
tagasi. Tema abikaasa ja partner
Lea on tantsinud 17 aastat. Margus ja Lea tõdesid, et tantsida
on ka muul ajal tore, ent kõige
suuremaks motivaatoriks on ikka
suured tantsupeod Tallinnas.
“Seda, mis seal toimub, ei
saagi kirjeldada. Seda peab ise
tunnetama,” sõnas Lea Kaasik.
Tants on talle ja Margusele elu
oluline koostisosa.
“Kui teisipäeval või neljapäeval proovi ei ole, ei oskagi nagu
midagi peale hakata. Mõtled
küll, et teed midagi asjalikku
või puhkad, aga õige puhkus on

hoopis tantsuproovis,” tõdesid
Lea ja Margus.
Lisaks Tootsidele-Teeledele
astusid juubelikontserdil üles
Laiuse naisrühm Meie Mari,
Laiuse-Sadala noorte segarühm
ja Jõgeva segarühm Kaaratsim.
Kahe esimesega ühendab Tootse-Teelesid see, et neil on ühine
juhendaja. Meeleolukal kontserdil olid ülekaalus tempokad
tantsud, nii et kava lõppedes oli
pealtvaatajailgi vist selg märg.
Kontserdi lõppedes võtsid
Tootsid-Teeled vastu õnnitlusi
teistelt Palamuse taidlejatelt, aga
ka kaugematelt külalistelt. Nagu
öeldud, heal tasemel segarahvatantsurühm on nähtus, mille üle
iga kultuurilembene kogukond
uhke oskab olla.
RIINA MÄGI

Swedbanki Jõgeva kontori lahtiolekuajad muutuvad
Alates 1. maist 2018 muudab
Swedbank Jõgeva kontori lahtiolekuaegu, ootame oma kliente
edaspidi tööpäeviti kell 9.0014.00. Muudatus on seotud esinduse vähese külastatavusega.
Eesti suurima pangana tunneme vastutust ning meie jaoks
on oluline, et pangateenus oleks
kättesaadav üle Eesti – nii linnades kui ka maapiirkondades,
seda nii pangaesinduste, -automaatide kui ka sularaha välja
võtmise võimaluse näol poodidest. Samas tuleb arvestada
sellega, et klientide eelistused

pangakanalite valimisel on ajas
muutunud ja kontorite külastamine on oluliselt vähenenud.
Jälgime pidevalt klientide käitumist ning teeme sellele vastavalt
ka kohandusi, kui näeme, et see
on vajalik.
Viimaste aastate statistika näitab, et inimesed eelistavad oma
pangaasju ajada kontoris käimise
asemel üha enam elektroonilistes kanalites. Internetipanka
sisenetakse keskmiselt 4 miljonit
korda kuus. Jõudsalt kasvab ka
mobiilipanga kasutajate arv –
igapäevaselt kasutab seda juba

pea 250 000 inimest üle Eesti.
Kontorite külastatavuse vähenemist on kõige enam tunda
väiksemates kohtades. Jõgeva
kontoris on kolme aasta jooksul
kliendivoog kahanenud kolmandiku võrra.
Seetõttu kohandame oma kontorite lahtiolekuaegu vastavalt
klientide vähenenud nõudlusele.
Kõik töökohad jäävad alles –
kliendinõustajad saavad oma
töölauale teise töölõigu, mis
tagab neile täiskohaga töö ning
võimaluse tööalaselt areneda.
Usume, et pealinnast väljaspool

elamine ei pea tingimata tähendama seda, et seal pole võimalik
teha endale meelepärast tööd.
Swedbank on seadnud üheks
oma eesmärgiks luua uusi töökohti just Tallinnast kaugemale.
Lõime eelmisel aastal 50 uut
ametikohta Eesti erinevatesse
paikadesse. Oma pangaasju saab
ööpäevaringselt ajada Nõustamiskeskuse abil helistades
numbrile 6 310 310 ning interneti- ja mobiilipangas.
Swedbank

5. mail, traditsioonilisel Teeme
Ära talgupäeval tehakse korrastus-kaunistus ja ehitustöid
paljudes Jõgeva valla paikades.
Ka siinsete talguseltskondade
toimetamistes on tunda Eesti
iseseisvuse sajanda aastapäeva
ja Euroopa pärandkultuuri aasta
hõngu.
Teeme Ära talgupäevade meeskond eesotsas Eestimaa Looduse
Fondi juhatuse esimehe Tarmo
Tüüriga on esitanud talgulistele
üleskutseks siduda sündmus
igaühe kodupaigast tuttavate
värvide ja mustritega. “Kihelkonnavärvidesse sobib värvida kõiki
esemeid, mida riigi sünnipäeva
puhul värskendada soovitakse:
istepinke külamajade juures,
elumajade ja kõrvalhoonete
uksi, külakiikesid, miks mitte ka
bussipeatusi,” ütles Teeme Ära
talgupäeva Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt.
Pille Tuti sõnul antakse tuhandele kiiremale talgulõunal piirkondlikke roogi või rahvustoitu
pakkuda otsustanud talgujuhile
laua katmise lihtsustamiseks
25-eurone Selveri kinkekaart.
Kinkekaardi soovijatel palutakse talguveebis välja tuua
oma talgute menüü ning kirja
panna ka ühe piirkondliku või
rahvustoidu retsepti, mille järgi
plaanitakse talgulistele toitu
valmistada.
Talgujuhid, kes panevad oma
talgud kirja talguveebi, saavad
ka tänavu talgute stardipaketi,
mis on kokku pandud koostööpartnerite toel ja vabatahtlike
kaasabil talgukorras. Stardipakett sisaldab töökindaid, esmaabipaketti, pintslit, raamatut
“Kihelkondade värvid”, ajalehte
Talguline, antiseptilist kreemi,
küpsiseid, müslibatoone, soolast ampsu talgulauale, samuti
ehitus- ja aiapoe sooduskupongi,
talgukuulutuse põhju, Talguhundi kleepse ja muud. Talgujuhid
saavad ka tänavu tellida oma
kogukonnale tasuta uue grupipostkasti Omnivalt, milles täpselt
nii palju postkaste, kui vaja.
Talgutöödega tehakse mälestuskummardus nendele, kes
võitlesid Eesti iseseisvuse eest.
“Laiuse rühma kodutütred ja
noored kotkad kutsuvad korrastustöödele Laiuse kihelkonna
langenud sõdurite mälestussamba juurde ja selle ümbrusesse.
Vaatame üle kalmistul asuvad
Eesti Vabadusristi kavaleride
hauad, mille tahame hiljem mär-

gistada. Plaanis on paigalda 14
hauatähist,” rääkis talgujuht
Leina Kreek. “Korrastustöid teeme kogukonna vaatamisväärsuse
hüvanguks,” lisas ta.
Minevikuhõngulise keskkonna
korrashoidmiseks ja väärtustamiseks korraldatakse talgud ka
Paduvere talumuuseumis. Talgujuhiks on muuseumi eestvedaja,
ajalehe Vooremaa peatoimetaja
Tiit Lääne.
Saduküla rahvamaja juures algavad talgud kõlakoja taastamisega. “Uus kõlakoda ehitatakse
EV 100 raames ja kaunistatakse
Kursi kihelkonna värvidega. Korrastame ka rahvamaja ümbrust
ja parki,” ütles talgujuht Anne
Mägisoo.
Sadalas rahvamaja õuealal
saavad teoks Sadala laululava
ja lipuväljaku talgud. “Sadala
Külade Selts rajab rahvamaja
kõrvale kogukonnale laululava ja lipuväljaku. Lauluväljak
annab võimaluse korraldada
avalikke kultuurisündmusi ja
tegevusi, lipuväljak aitab hoida
ja arendada lipukultuuri, eestlust
ja kogukonnatunnet. Kingime
oma kogukonnale ja Eestile
püsiva kultuuriobjekti. Talgutöödel korrastame mullapinna
muru külvamiseks. Laululava ja
lipuväljaku avamine toimub 14.
juulil,” teatas talgujuht Pille Tutt.
Luual korraldavatel talgutel
ehitakse kümne pere postkastidele varjualune ja vahetakse
välja vanad postkastid. Talgujuht
on Marika Murka.
Jõgeva linnas koguneb talguseltskondi noortekeskuse juurde.
Korrastatakse noortekeskust,
hoone ümber tehakse kevadisi
aiatöid. “Eesmärk on harjutada
ka noori kogukonna heaks panustama,” ütles talgujuht Marju
Saviauk.
Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas rääkis, et koostöös Jõgeva
spordikeskusega korrastatakse
Turu tänava jalgpalliväljak ning
mänguplatsi, et piirkonna lastel
oleks mõnus turvaline koht, kus
koos mängida ja sporti teha.
Täpsemat infot Jõgeva vallas, Jõgevamaal ja kogu Eestis
toimuvate talgute kohta saab
www.teemeara.ee kodulehelt,
kus kirjas kõikide talgujuhtide
kontaktid. Teeme Ära Jõgevamaa
talgupäeva koordinaatori Pille
Tuti telefon on 521 1967.
JAAN LUKAS

Talguid on järjest lisandumas. Registreeri talgutele Teeme
FOTO: MARGE TASUR
Ära koduleheküljel.
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Jõgeva vald on jõudnud esimesse
kevadesse
Sellel aastal tähistab meie Eesti Vabariik oma 100. juubelit. Põhirõhk oli loomulikult meie riigi sünnipäeval. Oli rõõm osaleda tähtpäevaüritustel Kaareperes, Palamusel, Kuremaa lasteaed-algkoolis ja
Sadala koolis. Koolides toimusid pidulikud ja hästi ette valmistatud
õpilaste kontsert-aktused. Meie valla territooriumil asub koguni
kümme autähist, mis seotud Eesti Vabadussõjaga ja seal langenute
mälestamisega. Kõigile neile asetati mälestusküünal ja lillekorv.
Viljandis ja Viljandi maakonnas läbi viidud kohalike omavalitsuste
talimängudel saavutas Jõgeva vald suuremate valdade grupis suurepärase III koha. Meie vald oli esindatud murdmaasuusatamises,
mäesuusatamises, meeste ja naiste korvpallis, males ja kabes ning
juhtide võistluses. Veelkord suur tänu kõikidele osalejatele ja peaorganisaator Priit Torule. Meie edu tagas eelkõige stabiilne esinemine
kõikidel aladel, samuti see, et kõik meie võistlejad olid ka tegelikult
kohal. Paljud vallad kurtsid just registreeritud sportlaste võistlustele
mitteilmumist.
Üks Hiina vanasõna ütleb, et kui su teel pole ühtki takistust, ei vii
see tõenäoliselt kuhugi. Uue valla käimatõmbamisel on tekkinud palju
takistusi. Lausa iga päev selgub jälle mõni üllatus, mis liitumise käigus
selgunud või ka lausa tekkinud, et mitte öelda tekitatud. Vähemalt
Hiina vanasõnast lähtuvalt ootab Jõgeva valda ees helge tulevik. Selle
nimel töötab igapäevaselt ka Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Kuigi viimastel päevadel on kõigil väike motivatsioonikriis,
sest tuli, mis meie pihta on lastud, ei ole meie põhjustatud. Kahjuks
jah, eelarve kultuuri- ja spordi MTÜde rahastamiseks on kurvem kui
me oskasime karta. Nii nagu ühinemisläbirääkimistel kokku lepiti,
koostasid 2018. aasta eelarve projekti ühinevad vallad oma valla
kohta. Uue Jõgeva valla finantsjuhi ülesanne oli neljast esitatud eelarvest koostada üks tervik. Nii ka tehti ja 2018. aasta eelarve kinnitas
Jõgeva vallavolikogu 8. veebruaril 2018. Kuigi meil võrdlusandmeid
eelmiste valdade ja aastate kohta ei olnud, tundsime, et kultuuri- ja
sporditoetused on veidi alarahastatud. Leppisime kokku, et lisaeelarvega aastavahetuse ületuleva vaba jäägi arvelt lahendame probleemi.
Kui meie äsja tööle asunud kultuuritöö peaspetsialist asus taotlusi
läbi töötama, selgus, et taotlusi on summana arvatust palju rohkem.
Ja kui märtsi lõpus selgusid omavalitsuste eelmise eelarveaasta
ületulevad vaba jäägi summad, olime järgmise fakti ees: Jõgeva
linn umbes +405 000, Torma vald +21 000, Jõgeva vald –108 000
ja Palamuse vald –187 000 eurot. Miinused ja plussid kokku andsid
nelja omavalitsuse peale vaid 131 000 eurot.
Tänu meie asutuste ja MTÜde ning meie maakonnast valitud riigikogu liikmete heale koostööle eraldati meie valla territooriumile
arvestatav summa nn. katuserahasid, kogusummas üle 138 000 euro.
Eraldusi on 22 objektile, suurimad summad EELK Jõgeva kogudusele, mänguväljakute renoveerimiseks, SKle Tähe, Siimusti-Jõgeva
kergliiklusteele ning Kuremaa lossile.
Eesti kevadpealinn Türi kutsus kevadpealinna avaüritusele ka Eesti
külmalinna Jõgeva esindajad. Türi oli ürituseks väga põhjalikult
valmistunud, kesklinn nägi väga kaunis välja, mängis muusika. Kevade alguse kuulutamiseks käivitati muruniiduk, peeti kõnesid ja esitati
tervitusi kevadpealinnale. Kõik oleks olnud suurepärane, kui ilmataat
ei oleks väliüritusele vingerpussi mänginud. Minule tundus, et sellel
õhtul oli aasta kõige kurjem ja külmem ilm, Türi teed ja tänavad olid
kiilasjääs. Jõgeval tuli oma tervituses tunnistada, et heameelega me
külmalinnana tiitlit kevadele ei loovuta ja et täna on veel talv ning
kingituseks kevadpealinnale tihedalt sadav lumi. Samas soovisime,
et homme saabub kevad nii Türile kui Jõgevale. Nii ka läks.
Omavalitsuste liitumise ühinemisleping näeb ette noortevolikogu
asutamist. Volikogu kehtestas korra noortevolikogu moodustamiseks.
Korra järgi valitakse noortevolikogusse 15 liiget. Kandidaate sai esitada vanuses 13 kuni 26 aastat, esitati 21 kandidaati. Vallavalitsus
kinnitas valimistega tegeleva komisjoni. Nüüd toimuvad valimised
noortekeskustes, koolides jne. Lehe ilmumise ajaks peaks noortevolikogu liikmed olema selgunud, kes ise valivad endi hulgast juhid, koostavad töökorra ja valivad teemad, millega tahavad hakata tegelema.
Jõgeva valla põhimäärus sätestab ühinenud valdade aastapäevade
tähistamise. Iga viie aasta järel tähistatakse Palamuse esmamainimist 1234, Jõgeva valla ja Torma valla esmakordset kogunemist
1867 ning Jõgeva linnale linnaõiguste andmist 1938. Seega tänavu
tähistame Eesti Vabariigi sajandat ja Jõgeva linna kaheksakümnendat sünnipäeva. Linna sünnipäevapidu toimub terve maikuu
jooksul mitmete erinevate üritustena, kulmineerub aga 25. ja 26.
mail. Reede õhtul liigume rongkäiguga kultuurikeskuse juurde nn.
pikalauapeole. Samal ajal toimub kultuurikeskuse välilaval noorte
pidu, õhtu peaesinejaks on ansambel
Traffic. Laupäeval avatakse sünnipäev
ühise tordi ja kohviga ning peetakse
laat. Pealelõunal avatakse vana Mustvee maantee silla kõrval EV 100 juubeli
tammik. Oleme külla kutsunud meie
sõprusdelegatsioone välismaalt, aga ka
uue algatusena Jõgeva perekonnanime
kandvad inimesed. Üllatuslikult on neid
Eestis ohtrasti. Juubelit on lubanud
tulla oma osavõtuga austama Janek
Varblase kehastuses Jõgeva esimene linnavanem Johannes Võsu. Kohtumiseni
Jõgeva linna sünnipäeval.
Ilusat kevadet ja rõõmu südamesse.
Arvo Sakjas,
abivallavanem
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi vastuvõtukatsed
10. klassi toimuvad 11. mail 2018 kell 12.00.
Täpsem info kooli kodulehelt: www.palamuse.edu.ee

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 3. mail 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Rajatav tehas on tootmisprotsessi arvestades ristkülikukujuline. Hoone on üle 300 meetri pikk, pea 90 meetrit laia
PROJEKT O2 OÜ joonis
ja ligi 11 meetrit kõrge.

Viruvere külla kerkib kaasaegne
vineeri- ja spoonitehas
Aprilli alguses tutvustasid AS
Estonian Plywoodi esindajad
Jõgeva vallavalitsuses huvilistele
Viruveres külla rajatavat vineerija spoonitehast.
Lemeks gruppi kuuluva tütarettevõtte AS Plywood tegevjuht
Randel Veerits rääkis kohtumisel
Viruvere elanikele, vallavalitsuse
töötajatele ja huvilistele, milline
hakkab uus tehas välja nägema
ja kuidas see muudab kohalikku elu. AS Plywood on tehase
rajamiseks ostnud Viruverre
10,5 hektarit maad. Tellitud on
mürataseme ja lõhnahäiringute
eeluuringud. Uuringud on tehtud varuga ja esialgsete andmete põhjal ei ületa vineeritehas
ühtegi kehtestatud normi. Kui
tehas hakkab müranormi piire
ületama, on ettevõte nõus ehitama sobivad müratõkkeseinad.
Praegu käib Viruveres kunagise asfalditehase hoonete
lammutamine ning ettevõtte

rajamiseks vajaliku ehitusprojekti ja ka kõrvalprojektidega
tegelemine. Lisaks peetakse
läbirääkimisi seadmete soetamiseks. Maikuusse on planeeritud
ehitaja leidmine ning pinnase- ja
vundamenditöödega alustamine.
Hiljemalt novembriks võiks olla
püsti tehase karp ning saab alustada seadmete paigaldamisega.
Töötajaid hakatakse värbama
2019. aasta esimeses pooles. Kui
kõik õnnestub kavandatult, võib
proovitootmine alata järgmise
aasta aprillis. See sõltub aga vajalike seadmete tarneajast, kuid
hiljemalt juunist on tootmine
alanud. Suurem osa töötajatest
loodetakse leida Jõgeva ümbrusest. Nii mõnigi sooviavaldus
tehases tööle hakkamiseks on
juba laekunud.
Hoone paigutub krundil põhjalõunasuunaliselt. Eraldiseisvalt
on projekteeritud katlamaja ja
puurkaevud. Krundile tuleb ka

kaks tiiki, mis piiratakse aiaga.
Sinna juhitakse vihmaveed, mis
aitavad tagada tuleohutust. Tiigi
põhi kaetakse PVC kattega, mis
takistab vee imbumist pinnasesse. Samas rõhutas ettevõtte juht,
et tootmises kemikaale ei kasutata. Parkimiseks on ette nähtud 80
sõiduauto kohta hoone lääneküljel. Lääne, põhja- ja lõunaküljele
tuleb kõvakattega ala tootmiseks
vajalike masinate liikluseks. Tehas töötab ööpäevringselt ning
tekitab paratamatult müra, ent
müra tekitavad seadmed paigutatakse krundil nii, et eramuteni
jõuaks sellest võimalikult vähe.
Randel Veerits nentis, et liikluskoormus Viruvere külateel suureneb. Ööpäevas sõidab sealt läbi
umbes 26 palgiveokit, 13 valmistoodanguga veoautod ning viiskuus hakkpuidu masinat. Lisaks
neile sõidavad teedel 100–150
töötajate sõiduautod. Praegu
on käimas maanteeametiga lä-

birääkimised, kas nad lubavad
Jõgeva-Põltsamaa maanteele
täiendavat sissesõitu. Nii saaksid
palgiveokid eraldi tee, mis jääks
piirkonnas asuvatest taludest
kaugemale ning müra oleks sedavõrd vähem.
Vineeritehase ehitamiseks kulub ettevõttel praeguste arvestuste järgi 30 miljonit eurot. Esialgu
valmib tehases aastas 35 000
kuupmeetrit vineeri. Sarnase
tootmismahuga vineeritehaseid
on Eestis veel Otepääl, Kohilas
ning üks alustab tööd Pärnus.
Viruvere tehas erineb neist, sest
põhineb Eesti kapitalil – tooraine
on ainult kodumaine. Veerits
rääkis, et rajatav tehas aitab
kaasa kodumaise kasepuidu
väärindamisele. Vineeritehase
põhitoodang müüakse tulevikus
peamiselt Euroopa riikidesse.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
2. aprilli istungil:
1) kehtestati Vaimastvere kooli
spordiväljaku kasutamise hinnakiri treeninguteks ja võistlusteks;
2) otsustati toetada huvitegevust, huviharidust ning mittetulundustegevust;
3) anti kasutusluba Viruvere
külas asuvale elamule;
4) kinnitati tuleohutuskorraldus Jõgeva vallavalitsuses ja
hallatavates asutustes;
5) määrati katastriüksuste koha-aadress ja sihtotstarve;
6) lubati erastada maa sobiva
kinnisasjaga liitmiseks;
7) tunnistati kehtetuks 26.
märtsi korralduse nr 158 „Jõgeva
Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide töötasu kinnitamine“
alapunkt 1.21;
8) kinnitati Jõgeva valla hallatavate asutuste palgajuhendid;
9) otsustati, et Teraviljakaubandus OÜ võib saada keskkonnakompleksloa, kuna kasutusele
võetav tehnika ning taotluses
välja toodud rakendatavad võtted tagavad tekkiva negatiivse
keskkonnamõju leevendamise
sellisel määral, et nii sotsiaalse

kui looduskeskkonna kvaliteet
tegevuskohas ei ületa taluvusläve;
10) otsustati jätta Kase kinnistule projekteeritava tootmiskompleksi kavandatava tegevuse
keskkonnamõjude hindamine
algatamata;
11) nõustuti Osaühingu Jõgeva Veevärk vee erikasutusloa
taotluse asjas Keskkonnaameti
eelhinnanguga jätta keskkonnamõju hindamine algatamata;
12) anti projekteerimistingimused Tapa–Tartu raudtee
395,3–401,8 km rajatise ümberehituse projekteerimiseks;
13) anti MTÜ-le Luua Külaselts 10 aastaks tasuta kasutusse
Luua külas asuva maa pindalaga
ca 800 m2;
14) kinnitati Jõgeva valla kriisikomisjoni põhimäärus;
15 ) arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim
jagas informatsioon MTÜ-de
investeeringutaotluste menetlemisest.
* Aina Ojasaar ja Tiina Tegelmann tutvustasid maakonna
laulu- ja tantsupeo korraldamist

KOV täpsusega aadressiga isikud
rahvastikuregistris

1. jaanuarist 2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, millega
kõikidel isikutel, kellel on seaduse § 46 alusel omaniku nõudmisel
muudetud rahvastikuregistris aadress ainult valla tasemele (Eesti,
Jõgeva maakond, Jõgeva vald), kaotab aadress kehtivuse.
Nendel isikutel puudub 2019. aastast registris elukoha aadress.
See võib kaasa tuua ebameeldivusi asjaajamisel ning seetõttu on
väga oluline, et inimesed ise juba käesoleva aasta jooksul rahvastikuregistris oma aadressandmed korrastaksid.
Selleks tuleb pöörduda kohalikku omavalitsusse, kus on isiku
tegelik elukoht ja teha seal elukohateate registreerimise avaldus.

Kassinurmes.
9. aprilli istungil:
1) määrati Laiuse aleviku tänavate liikluspinda teenindavatele
maaüksustele koha-aadressid,
suurused ja sihtotstarve;
2) määrati Tormas ja Leedi külas kinnisasja jagamisel tekkinud
katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarve;
3) anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks;
4) anti kasutusluba elamule
Jõgeva linnas Turu tänaval;
5) anti kasutusluba Kaarepere
külas asuvale saunale;
6) anti projekteerimistingimused Ookatku külla remondihalli
projekteerimiseks;
7) moodustati hajaasustuse
programmi komisjon ja määrati
toetatavate valdkondade prioriteetsus;
8) anti luba heategevusliku
teatejooksu, Jõgeva rattaralli
ja Jõgeva rahvajooksus korraldamiseks;
9) kinnitati Siimusti ja Kuremaa lasteaed-algkoolide ning

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi hoolekogud;
10) kooskõlastati Kurista lasteaia Karukell sisehindamise
aruanne;
11) vaadati üle Kurista lasteaia
Karukell arengukava aastateks
2018–2022;
12) kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks:
* raske või sügava puudega
lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine;
* tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades;
* lapsevanema osalustasu
kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades.
10. aprilli istungil
1) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks:
• Jõgeva valla 2018. aasta 1.
lisaeelarve;
• hajaasustuse programmis
osalemine 2018. aastal.

EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kogudus annab
kuni viieks aastaks rendile hoone toitlustusteenuse
pakkumiseks.
Rendile antakse Palamusel Köstri allee 4 asuv endine kirikumõisa ait kasuliku pinnaga 162,8 m2.
Hoonel on kaks korrust, suveajal saab avada välikohviku.
Pakkumus saata hiljemalt 30. aprilliks 2018 e-postile: palamuse@eelk.ee, näidates ära soovitava rendiaja pikkuse ning ühe
ruutmeetri eest tasutava rendihinna kuus.
Info: Arne Tegelmann, 514 8723
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 8. istung
toimus 29. märtsil Piiri tn 4
saalis. Istungil osalesid kõik 27
volikogu liiget.
Päevakorras oli:
1) Võeti vastu määrus “Suure
Paunvere väljanäituse ja laada
müügipileti hinna kinnitamine ja
parkimise korraldamine”.
2) Võeti vastu määrus “Hajaasustuse programmi 2018. a
programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine”.
Programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis
piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist
majapidamiste veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoom-

sete elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.
3) Võeti vastu otsus “Loa
andmine valla omandis olevate
korterite võõrandamiseks”.
4) Võeti vastu otsus “Palamuse
alevikus asuva Staadioni tn 20
katastriüksuse tasuta Jõgeva
vallale vastuvõtmine”.
5) Võeti vastu otsus “Nõusoleku andmine Jõgeva valla
omandis olevate katastriüksuste
tasuta võõrandamiseks Eesti
Vabariigile”.
6) Võeti vastu otsus “Arvamuse
andmine Pedja kruusakarjääri
mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuste
eelnõude kohta”.
7) Võeti vastu otsus “Haldusülesande delegeerimine ja halduslepingu sõlmimiseks volituse
andmine”.
8) Võeti vastu määrus “Jõgeva
valla jäätmevaldajate registri põ-

himäärus”. Registri põhimääruse
eesmärk on arvestuse pidamine
jäätmevaldajate, jäätmevedajate,
jäätmetekkekohtade, jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta.
9) Võeti vastu määrus “Volituse andmine kooli ja lasteasutuse
pidajale pandud ülesannete
täitmiseks”.
10) Võeti vastu määrus “Jõgeva Linnaraamatukogu põhimäärus”.
11) Võeti vastu määrus “Jõgeva valla esindusvõistkonna
statuut”. Statuut võimaldab
volikogul määrata Jõgeva valla
esindusvõistkond.
12) Jõgeva Vallavolikogu
määruse eelnõu “Jõgeva valla
Kogukonna kogu statuut” 2.
lugemine katkestati ja suunati
uuesti menetlusse.
13) Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu “Kogukonnakogude tegevuspiirkondade kehtestamine”

lugemine katkestati ja suunati
uuesti menetlusse.
14) Võeti vastu otsus “Veeettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine”.
15) Vaide lahendamine Jõgeva
Vallavolikogu 08.02.2018 otsusele nr 32 “Nõusoleku andmine
isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks”.
16) Võeti vastu otsus “Jõgeva
Vallavolikogu revisjonikomisjoni
liikme valimine”. Revisjonikomisjoni liikmeks kinnitati Margus Kask.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee
Jõgeva vallavolikogu 9. istung
toimub 26. aprillil kell 14.00 Piiri
tn 4 saalis.
Merle Meitus,
Jõgeva vallavolikogu kantselei
spetsialist

OPOSITSIOONIVEERG

Kuritegelikud mängud sooidentiteediga
viivad ühiskonna hukatusse
On väidetud, et elu maapeal
eksisteerib juba mitmendat korda. Kas seekord püsime Päikese
kustumiseni? Igatahes praegu
hakkab see kahtlasena tunduma.
Mitmed riigid hakkavad hulluks
minema. Tänu kahele erinevale
soole oleme olnud jätkusuutlikud ja püsinud. Nüüd kuuleme
aga sugudest kui sotsiaalsest
konstruktsioonist. Ühiskonda
siseneb hiilival sammul sooneutraalsus. Geisuhete propageerimine varajasest noorusest alates.
Toome need sisse kooliõpikutesse. Tahe pidada normaalsuseks
samasooliste abielusid koos laste
kasvamisega nendes kooslustes.
Kusagil tullakse selle peale, et
tahetakse muuta elukutsete,
ametite nimetused, liiklusmärgid
sooneutraalseteks. Soomes ei
tohiks selle aasta algusest lapsi
enam kõnetada kui tüdrukuid
või poisse, sest pidev soole osutamine andvat lapsele liiga rõhutatud ettekujutuse soo tähendusest. Krooniline mõistusepuudus
on läänemaailma vallutamas ja
seda on asutud massiliselt ka
seadustesse raiuma, nagu võib
Kanada ja Soome näidete varal
märgata, Rootsist rääkimata.
Kanada senat kiitis heaks

seaduseelnõu, mis muudab riigi
hümni inglisekeelses versioonis teksti nii, et see oleks sooneutraalne. Nüüd vajab eelnõu
kindralkubernerilt kuninglikku
nõusolekut selleks, et seaduseks
saada. Selliste jaburdusteni
jõudvad ühiskonnad ongi määratud hukule. Kogu selle hullumeelsuse on kokku võtnud üks
netikommentaator, kes küsib:
kas sünnitaja puhul tohib veel
viidata, et beebi ilmaletoomisega sai hakkama naine? Ometi
saame ühiskonda rikastavaks ja
edasiviivaks jõuks pidada just
selge sooidentiteediga inimesi,
sooneutraalsuse propaganda
aga on ühiskonda lõhestav ning
traditsioonilist perekonda lammutav kuritegelik ideoloogia.
Õnneks ei ole Eestis veel
olukord nii hull. Kust tulevad
sellised ühiskonda hävitavad
ideed? Kas tõesti tõstatuvad üles
sellepärast, et muuta maailm kellelegi meelepäraselt segaseks? Ei
ole need meie probleemid! Meil
vajavad lahendamist küsimused,
mille pärast on meie riik loodud.
Ja seonduvad need meie riigi
kindlustamise ning arendamisega. Riigi, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis

on kaitseks sisemisele ja välisele
rahule ning pandiks praegustele
ja tulevastele põlvedele nende
ühiskondlikus edus ja üldises
kasus, mis peab tagama eesti
rahvuse ja kultuuri säilimise läbi
aegade. Nende eesmärkidega
seonduvad aga muremõtted.
Üheks on meie lapsed. Kas tõesti
oleme unustamas seda, mis on
meile, eestlastele omane olnud?
Austus ja lugupidamine oma
vanemate, aga üldse vanemate
inimeste, naiste vastu. Laste
kohta ütleme, et see on kingitus.
Kas tõesti? Lapsed peaks olema
elu normaalsus, igapäev, meie
tulevik. Paraku oleme võitluses
istekoha eest veelgi haljamal
oksal, lükanud laste saamise
edasi tulevikku. Siis aga ei jõuagi
enam omaenese soovi (vähemalt
enamuse meist), omada peres
2-3 last, täita, sest on juba hilja.
Hea kui ükski. Aga ka tema vajab
vanemlikku hoolitsust ja järelevalvet. Just järelevalvet, et me ei
kaotaks oma lapsi. Paraku on viimase kümne aastaga hukkunud
442 0-19 aastast noorukit, mis
suhtarvus on näiteks ca 2 korda kõrgem kui Rootsis. Kuidas
lapsed jätavad oma elu? Vastus
on – liikluses, tuleõnnetustes,

juhuslikes mürgistustes ja lämbumistes, enesetappudes. 2016.
aastal vajas vigastuse tõttu ravi
üle 35 700 kuni 14 aastase lapse,
s.h. 1225 olid nooremad kui üks
aasta. Suuremalt jaolt on need
kaotused inimelude kui ravikulude osas välditavad või oluliselt
vähendatavad vanemliku järelevalve, vanemate valmisoleku
ja teadlikkuse paranemisega.
Ootame ära, mida selles vallas
toob uus, peatselt Riigikogule
üleantav rahvatervise seadus.
Kindel on aga see, et omavalitsuste osa terviseedendamisel
kasvab.
Raivo Põldaru,
EKRE fraktsioon

Kaunase maaelumessist on õppida
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev ning vallavalitsuse
arendus- ja ettevõtlusspetsialist
Reelika Kivimurd käisid koos
Tartu valla esindusega märtsi
lõpus Leedumaal Kaunases, et
külastada sealset esinduslikku ja
hästi korraldatud maaelumessi.
Eesmärgiks oli välja uurida, kas
ka Jõgeva ja Tartu valla ehk siis
Voore- ja Peipsimaa tootjatel
tasuks sellele messile pürgida.
“Meil on plaanis käivitada
koos Tartu vallaga Vooremaa ja
Peipsimaa väiketootjate ühiseid
arendustegevusi hõlmav ühisprojekt, millele asume Leaderprogrammist toetust taotlema,”
ütles Reelika Kivimurd. “Kaunases käies otsisime vastust küsimusele, kas sealsel maaelumessil
osalemine võiks kuuluda selle

projekti tegevuste hulka.”
Kaunase maaelumess sai teoks
juba 23. korda. See toimub kaks
korda aastas, kevadel ja sügisel
ja seda korraldab põllumajandusharidust andev Aleksandras
Stulginskise ülikool.
“Kaunase mess on sarnane
Tartus toimuva maamessiga,
ent see on eksponentide ja külastajate arvu poolest tunduvalt
mastaapsem,” ütles Reelika Kivimurd. “Mess kestab kolm päeva
ja tänavust kevadmessi külastas
korraldajate andmetel 110 000
inimest.”
Et sissepääs messialale on tasuta ja pileteid ei müüda, uuris
Jõgeva ja Tartu valla esindus,
kuidas külastajate arv kindlaks
tehakse. Selgus, et drooni abil:
teatud ajavahemiku tagant las-

takse droon lendu ja tehakse
kaamerapildi aluselt ligikaudsed
arvutused.
Messil müüakse põllumajandusmasinaid, käsitööd ja toidukaupa, sõlmitakse kontakte
ja peetakse rohkesti seminare.
“Näinud messi oma silmaga,
jõudsime järeldusele, et müüma
pole meie ettevõtjatel sinna
mõtet minna, sest seal on kaupa
väga palju ja väga soodsa hinnaga. Küll aga on mõtet minna
sinna vaatama, kuidas messi
korraldada, sest tegemist on
ülihästi korraldatud üritusega,”
ütles Reelika Kivimurd. “Eri
kaubagrupid on eri sektoritesse
koondatud. Müügiletid on väga
korrektsed, väljas on ülevaatlikud skeemid ja suunaviidad. Ja
ehkki me viibisime kohal kol-

mandal, st viimasel messipäeval,
ei näidanud väljapanekud mingeid väsimise märke ja messiala
oli piinlikult puhas.”
Kaunasest naastes otsustati,
et tuleval kevadel (siis leiab
maaelumess aset 4.-6. aprillini)
minnakse siis suurema seltskonnaga messi kaema. Üksnes
uudistamisega siiski ei piirduta,
vaid pannakse üles ka telk, kus
tutvustatakse Voore- ja Peipsimaa turismiobjekte, atraktsioone ja üritusi. Mõni väiketootja
saab telgis ka oma käsitöö- või
toidukaupa pakkuda. Tänavu
sügisel lähevad Jõgeva ja Tartu
valla ettevõtjad aga Helsingisse
mardilaadale.
RIINA MÄGI

Aeg on valmistuda
pindalatoetuste taotlemiseks
PRIA tuletab põllumeestele meelde, et alates 2018. aastast saab
pindalatoetusi taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu.
Taotlusvoor algab 2. mail, aga olulisi muudatusi toimub juba aprillis.
Pindalatoetuste taotlemiseks on kliendid seni pidanud liikuma
kahe portaali vahel – pindalatoetustega seotud teenused asuvad
vanas e-PRIAs, kliendiandmed uues e-PRIAs.
Alates 24. aprillist saab aga kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe
“värava” kaudu, mis asub: http://www.pria.ee/et/ePRIA. Samuti
saab edaspidi mõlema portaali teenuste kasutamiseks volitusi anda
keskselt ühest kohast uues e-PRIAs.
Palume kõigil, kes soovivad, et nende esindajad saaksid kasutada
vana e-PRIA teenuseid ka pärast 24. aprilli, anda uuesti volitused
uues portaalis vana e-PRIA teenuste kasutamiseks!
Info ja juhised 2018. a pindala- ja keskkonnatoetuste kohta
avaldame PRIA kodulehel.

Liia Lust konsultatsioon ja nõuanne
Maamajanduse konsulent Liia Lust abistab ÜPT toetuste täitmisel
e-prias Jõgevamaa Põllumeeste Liidu kontoris Aia tn 2, ruum 125.
2018. aastal saab toetuse taotlusi esitada ainult e-keskkonnas.
Aeg palun broneerida telefonil 523 5115 või liia@kamari.ee.
Taotluste esitamise aeg 2.05–21.05. Parandusi ja täiendusi saab
teha kuni 15. juunini. Muudatusi ei saa teha mahetoetuse taotlejad.
Palun kontrollida ID kaardi ja sertifikaatide kehtivust.
E-pria ei võimalda 2018. aastast siseneda läbi pangalingi.
Nõustamine 2 tunni ulatuses on tasuta.

Kaitsevägi ja Kaitseliit
korraldavad suurõppuse SIIL
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sel kevadel 2.–14. mail
suurõppuse Siil 2018, mis on
taasiseseisvunud Eesti suurim
õppus ja toob kokku enam kui
15 000 inimest üle Eesti. Õppusel osalevad kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad, kaitseväelased, liitlased, politseinikud ja
päästeametnikud. Õppuse peamine fookus on maakaitse nii
konventsionaalse kui ka tavatu
sõjapidamise raamistikus.
Õppuse esimeses etapis kuni
6. maini harjutavad Kaitseliidu
kergejalaväekompaniid ja
korrakaitseüksused koos Politseija Piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse toel elanikkonna evakuatsiooni läbi viimist.
Naiskodukaitse üks olulisem
ülesanne on õppuse raames
korraldada evakuatsioonipunktide rajamine ja nende sujuv
tegutsemine.
Õppuse teine etapp toimub 7.14. maini peamiselt Lõuna-Eestis
Võru- ja Valgamaal.
Oma haripunkti jõuab õppus
Kirde-Eestis 4.–6 maini, mil
Rakveres, Jõhvis, Väike-Maarjas,
Türil ja Jõgeval on väljas suurel
hulgal kaitseliitlasi ja ka teiste
ametite esindajaid. Peamiseks
tegevuseks on objektide valve,
samuti viivad PPA ja KL läbi
ühispatrulle ja seatakse üles
vaatluspostid.
6. mail orienteeruvalt kella
8.30 kuni 15ni toimub suurem
osa tegevustest Väike-Maarja
ümbruses. Palume sealkandis
liiklejatel arvestada võimalike
ajutiste liikluskorralduste muu-

datustega ja järgida politseinike
korraldusi. Niisamuti kasutatakse imitatsioonivahendeid
(paukpadruneid ja lõhkepakette), mis võivad tekitada häirivat
müra. Soovitame mürapelglikud
koduloomad hoida võimalusel
siseruumides.
Õppuse korraldajad panevad
kodanikele südamele, et kui keegi
leiab õppuse alalt eseme, mille
puhul tekib kahtlus, et tegu võib
olla ohtliku esemega (näiteks
lõhkemata jäänud lõhkepakett
või muu taoline), siis kindlasti ei
tohi seda ise puutuda. Kahtlase
eseme leidmisel tuleb meelde
jätta selle asukoht ja teavitada
sellest kaitseväelasi/kaitseliitlasi
või helistada telefonil 112.
Õppuste raames ei saa alati
välistada ka kahjusid, mis võivad
tekkida manöövrite ja harjutuste
raames. Kui õnnetu juhuse tõttu
saab õppuse käigus kannatada
kellegi eraomand – auto, tee,
põld, mets, aed vms, siis palub
Kaitseliit viivitamatult fikseerida
vahejuhtum ning võtta ühendust
õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonnaga, kellega koostöös
juhtum lahendatakse. Järva
malevas 717 9749, Jõgeva
malevas 717 9699, Viru malevas
7179649, Alutaguse malevas
717 9599.
PPA ja Kaitseliit tänavad
Teid kannatlikkuse ja mõistva
suhtumise eest, aidates
kaasa suurõppuse turvaliseks
kordaminekuks.
Major Tanel Rütman
SIIL 2018,
Meediaoperatsioonide Keskus

Kevadisel suurõppusel “SIIL 2018” paikneb 2.–14. maini logistikapataljon Jõgeva linnas ja linna lähiümbruses.
Seoses sellega, on Jõgeva linnas liikumas tavapärasest rohkem
militaarsõidukeid. Lisaks liiguvad linnas ringi relvastatud patrullid,
nii jalgsi kui mehhaniseeritud.
Patrulle teostavad logistikapataljoni ajateenijad. Kohtudes patrullidega naeratage neile ja soovige ikka head ja paremat.
Harjutuste käigus on võimlaus, et linna keskkonnas mängitakse
läbi ka mõned taktikalised olukorrad. Seega on oodata natuke
paugutamist, suitsugranaatide suitsu ja valjuhäälsete sõdurite
tegutsemist.
Nende tegvustega proovime võimalikult vähe häirida linnakodanike igapäevaseid toimetusi. Teisalt toob see kindlasti kaasa
elevust ja ehk on isegi värskendav vaheldus tavapärasele rahulikule
linnarutiinile.
Loodame heatahtlikule ja mõistvale suhtumisele, teeme seda
meie enda Eesti riigi julgeoleku tagamiseks.
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Meeleolukas märts
Märts – kevade alguskuu oli
Karikakra lasteaias üritusterohke. Külas käis omanäoline
MTÜ “Jutulõng”, kellel oli igale
rühmale varuks erinevad pärimuslikud muinaslood. Lapsi
köitsid omavalmistatud kandled, mille saatel kõlasid kaunid
muusikapalad. Kõik osalejad said
regilaulu kaasa laulda ja liikuda.
19. märtsil oli lasteaias tasuta
keskkonnateemaline etendus
“Pobiseja”. Mitmetel lastel oli
võimalus südamlikus ja õpetlikus
lavastuses kõrvalosades kaasa
mängida. Väikesed pealtvaatajad
kogusid juurde teadmisi taaskasutusest ja tore teatritükk pakkus
hea emotsiooni.
Igakevadine kontsert “Laulurõõm” tõi kaasa elevust ja
hea tuju, sest esineda said kõik
lauluhuvilised. Teised tundsid
rõõmu kaaslaste esitustest. Pausi ajal nakatas lapsi naer, sest
laulumängu saatel oli lõbus
naljakaid liigutusi teha. Laulud

õpetas selgeks muusikaõpetaja
Merike ja kaks musikaalsemat
last aitas välja selgitada meie
lasteaia endine õpetaja Auli.
Sel aastal pälvis parema laualupoisi tiitli Andreas Siirak ning
laulutüdrukuks osutus Helena
Siirak. Esinejad said tänukirja ja
kingituseks raamatu.
Traditsiooniks on saanud tähistada lasteaia sünnipäeva koos
karnevaliga. Laulsime oma maja
laulu, peo juhid õpetajad Ilme
ja Krista jutustasid Karikakara
saamisloo, lõime tantsu ja imetlesime moeetendusel üksteise
kostüüme. Kulminatsiooniks
olid maasikatordid ja kingitused
rühmadele. Oli igati tore 33.
sünnipäevapidu.
Galina Erikson,
Mesimummi rühma õpetaja
Silja Aus,
Mesimummi rühma õpetaja
abi

EELK Jõgeva koguduse esimene õpetaja Markus Haamer hõbeleeri tulnutele õnnistust jagamas.

FOTO: RIINA MÄGI

Veerand sajandi tagused
leerilapsed tulid jälle kokku
Jõgeva Karikakra lasteaias tähistatakse traditsiooniliselt
FOTO: ERAKOGU
sünnipäeva karnevaliga.

Lauluvõistlus Siimusti Siller 2018
2. aprillil toimus Siimusti
lasteaed-algkoolis lauluvõistlus
Siimusti Siller. Juubelihõnguline
lauluvõistlus toimus muusikaõpetaja Mare Talve eestvedamisel juba viiendat korda ning
oli seekord pühendatud ka Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale. Siimusti Silleril osalesid Siimusti
lasteaia ja algkooli, Saduküla
lasteaiarühma ning Kiigemetsa
kooli lauluhuvilised lapsed. Lauluvõistlust juhtis ja meeleolukaid
vahepalasid lõõtsal esitas Rauno
Koorts. Lauluhuvilisi lapsi oli
kokku 26 ning neid juhendasid
õpetajad Eha Niglas, Mare Talve ja Maire Ranniste. Lauljaid
hindas kolmeliikmeline žürii,
kuhu kuulusid Jõgeva linna lasteaedade muusikaõpetaja Merike
Siirak, Kiigemetsa kooli huvijuht
Merje Talistu ja Siimusti algkooli klassiõpetaja Merike Piks.
Lasteaialastest oli kõige tublim
laulja Kelli Käresk, nooremast

kooliastmest Anett Saskia Tõnissoo ning vanemast kooliastmest Madis Pihl. Kõige kõrgema
tunnustuse, Siimusti Silleri tiitli,
pälvis seekord kuuenda klassi
õpilane Jete Jõgi, kes esitas S.
Toompere laulu “Minu helisev
muusika”. Eripreemiad said
veel musikaalse esinemise eest
Elisabeth Vanamb, Marten Vill,
Liisa Mäemurd, Kärolin Eliisa
Eespäev, Marii Amur ja Taavi
Tolmatšov.
Kõige tublimatel laululastel
on võimalus osa võtta ka Laulukarusselli 2018 eelvoorust.
Suur tänu muusikaõpetajatele
suurepäraste lauluvalikute ja
laste juhendamise-innustamise
eest ning tänukummardus õpetaja Mare Talvele lauluvõistluse
korraldamise eest.
Kaja Reiman
Siimusti lasteaed-algkooli
direktor

Eestlane pole “tuim tükk”
Tuleval ja ületuleval nädalal saab Jõgeva vallas teoks
üks omapärane minituur. Valla
kuue rahvatantsurühma osalusel
tuuakse välja lavastus “See vallatu eestlane” ning seda etendatakse 23. aprillil Palamuse rahvamajas, 26. aprillil Sadala
rahvamajas ja 28. aprillil
Jõgeva kultuurikeskuses.
Lavastuse tarvis on Laiuse
naisrühm Meie Mari, Palamuse
naisrühm Sirtsuline, folklooriseltsi Jõgevahe Pere nais- ja
memmede rühm ning Sadala
naisrühm ja meesrühm SaMaKas, otsinud oma repertuaarist
välja mõned lustakamad tantsud.
Need seovad ühtseks lavastuseks
dialoogid elust ja inimestest, mille kannavad ette Stina Heinola
ja Artur Aunap, ning tantsudega
teemalt haakuvad sketšid, mida
etendavad Sadala Külade Teatri
näitlejad. Nii dialoogid kui ka

sketšid on kirja pannud Valdi
Reinas. Tema on ka tantsuetenduse lavastaja.
Naljalainel purjetava tantsulavastuse idee käis välja nüüdseks
meie hulgast lahkunud legendaarne tantsujuht Airi Rütter.
Tema mõtteks oli näidata, et
eestlane ei ole sugugi selline
külm ja tuim rahvas, nagu arvatakse.
“Airi ütles selle lavastuse tegemise mõtte välja viimasel
Jõgevahe Pere juhatuse koosolekul, millel ta osales, küsides
meilt: mida arvate? Tundsime,
et nüüd on viimane aeg Airi idee
teoks teha ja kaasata sellesse uue
valla tantsurühmad. Lavastusega
saavad tähistatud rahvusvaheline tantsupäev, mis on 29.
aprillil, aprill kui naljakuu ning
tagantjärele ka rahvusvaheline
teatripäev,” ütles Valdi Reinas.
JVT

Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Jõgeva koguduses oli 7.
aprill pidulik päev: koguduse
kunagine õpetaja Markus Haamer jagas hõbeleeriõnnistust
neile, kes veerand sajandit tagasi
koguduse esimesse leerigruppi
kuulusid.
Jõgeva kogudus on noor kogudus: möödunud aasta lõpus
tähistas see oma 25. sünnipäeva.
Tänavu 4. aprillil möödus aga
25 aastat sellest, kui esimene
leerigrupp leeriõnnistuse vastu
võttis. Kahekümne üheksast
toonasest leerilapsest on praegu
veel meie keskel üheksateist ja
enamik neist oli pidulikul hõbeleeripäeval ka kohal.
“Leeriõnnistuse saanud inimesed ei pruugi sugugi alati kiriku
juurde jääda. Teie leerirühm on
ses mõttes õnneliku käekäiguga,
et enamik teist on kirikuga ka
praegu seotud,” tõdes Jõgeva
koguduse esimene õpetaja Markus Haamer, kes praegu EELK
Põltsamaa kogudust teenib.
Tema sõnul on ustavus kirikule
seda hinnatavam, et esimese
leerirühma ees seisis väga raske
ülesanne: täieõiguslikuks koguduseliikmeks saades tuli neil
hakata kirikut üles ehitama.
Paljude arvates pole Jõgeval

praegugi kirikut, ent Markus
Haameri kinnitusel pole kirik
torniga maja, vaid kristlaste
ühendus.
“Nii et kirik on Jõgeval täiesti
olemas ja teie olete üks selle osa.
Jõgeva on koht, kuhu tuleb tohutult vaimsust külvata. See on
tõsine töö ja teiegi olete andnud
sellesse oma panuse,” ütles Markus Haamer hõbeleeri tulnutele.
Stalini kell
Kahekümne viie aasta tagune
leeriteenistus peeti tegelikult
hoopis Mustvee luterlikus kirikus. Jõgeva kogudusel siis veel
oma hoonet polnud, vaid koos
käidi kultuurikeskuses. Leeriõnnistuse said 29 Jõgeva leerilast
Mustvee koguduse õpetajalt
Eenok Haamerilt, sest Markus
Haameril veel sellise talituse
läbiviimise õigust polnud. Peatselt 83-aastaseks saav Eenok
Haamer, kes ikka veel Mustvee
koguduse õpetaja ametis, oli
ka hõbeleeriteenistusel kohal ja
tuletas mõnusa muigega meelde,
et kell, mis Jõgeva kiriklas teenistuse algusest ja lõpust teada
annab, on Mustvee koguduse
poolt Jõgeva kogudusele kasutada antud. Ent algselt oli see

laevakellana kasutusel mootorlaeval Stalin.
Häid sõnu oli hõbeleeri tulnutele öelda ka EELK Tartu
praostil Ants Toomingal, Jõgeva koguduse hooldajaõpetajal
Georg Glaasel, Renko (Soome)
sõpruskoguduse esindajal MaijaLiisa Stahlil ja Jõgeva abivallavanemal Arvo Sakjasel. Maija-Liisa
Stahl kinkis leerilastele väikesed
inglikujukesed, et neil oleks kaitseingel alati ligi.
“Minul oli tegelikult ammu
plaan leeri minna, aga varem
polnud Jõgeval kogudust,” meenutas üks 1993. aastal leeriõnnistuse saanutest, Saima Kalev.
“Olin jõudnud äratundmisele, et
pean käima kirikus armulaual.
Armulauale pääsemiseks tuli aga
leeris käia. Kui Jõgevale kogudus
loodi ja esimene leerigrupp avati,
kasutasin võimaluse kohe ära ja
kutsusin abikaasa Ennugi kaasa.
Me lasksime end oma 25. pulmaaastapäeval ka laulatada.”
Kahe karguga
Saima Kalevil oli eredalt meeles see, et leeritundides tuli tal
käia kahe kargu najal, sest ta
oli hiljuti läbi teinud seljaoperatsiooni. Hiljem sai temast aga

koguduse juhatuse esimees ning
selles ametis tuli tal hakata tegelema Aia tänaval asuva endise
lasteaiamaja kiriklaks ümber
ehitamisega.
“See oli päris keeruline aeg.
Töid aitas alustada kahesaja
tuhande Eesti krooni suurune
summa, mille saime perekond
Haameri vahendusel Taanist
saadud humanitaarabi müügist,”
meenutas Saima Kalev.
Nüüd on Jõgeva kogudusel
tekkinud lootus saada ka tõeline
kirikuhoone. Selle torniosa on
vana veetorni näol juba olemas.
“Ehitusluba on meil käes ja
vana veetorni juures on üksjagu
töid ka tehtud: vahelaed on uue
kiriku projekti järgides õigele
kõrgusele valatud ja aknad
õigetesse kohtadesse tehtud.
Väga suureks abiks on meile
senini olnud Riigikogu liikme
Aivar Koka vahendusel saadud
nn katuseraha. Tänavuseks aastakski on seda eraldatud 41 000
eurot,” ütles koguduse juhatuse
praegune esimees Mare Rosin,
kes samuti Jõgeva koguduse
esimeste leerilaste hulka kuulub.
RIINA MÄGI

Noorte Tugila – mis see on?
Noorte Tugilas töötavad noorsootöötajad, kes aitavad noortel
koolis püsida või sinna tagasi
pöörduda, samuti tööturult eemaldunud noortel uuesti turule
jõuda.
On mitmesuguseid põhjusi,
miks kool pooleli jääb või miks
noor tööle ei mõtle. Kujutame
ette täiesti tavalist peret: ema
töötab teises linnas, lahkub
kodunt hommikul vara, isast,
kes pere juures ei ela, ei tea laps
kuigi palju. Lapse ülesanne on
ise tõusta, süüa ja kooli minna.
Koolis kõige paremini ei lähe,
seepärast on mugavam otsida
põhjusi, miks kooli mitte minna. Mõne aja saab nii kodus
olla, koolist ei hakka keegi kohe
emale teatama ja emagi ei käi

iga päev e-kooli lehel. Nii päevad
lähevad, mahajäämus suureneb,
uuesti kooli minnes on tekkinud
palju lünki õppimises. Järele
vastamised panevad lapsele
peale suurema pinge, kui laps
varasemalt harjunud on. Vastupidavus katkeb.
Mõned sõbrad kutsuvad enne
tundi minekut kaasa linna peale
ja nii algab puudumiste saaga,
millele järgnevad halvad hinded, mahajäämus, vanemate
kooli kutsumine ja kohtumised
erinevate spetsialistidega. Enesehinnang langeb, tahaks ju sõpradega koos olla ja mitte erineda.
Hea on üles leida lapse tugevused. Enamasti aitavad need lapsi
tegevuses hoida, annavad talle
vajalikku positiivset tagasisidet,

aitavad hoida enesehinnangut
langemast.
Kaasa aitab ka pere toetus,
sõprade või noorsootöötaja abi.
Noorsootöötaja on rohkem sõbra
rollis ja saab koos aidata mõelda,
mida on sel hetkel kõige õigem
teha. Vajadusel leitakse uusi viise, kuidas olukorrast välja tulla
ja millised on need õlekõrred,
mis abiks on.
Iga juhtum on eriline, sest iga
laps on väärtus ja mõnikord tuleb toetada nii last kui vanemat.
Oma pere on iga lapse tugisüsteem ja kui vanemad seda
mõistavad, on kõik hästi. Iga
inimene on üks tervik. Probleem
mingis valdkonnas mõjutab kogu
olemist ja enesetunnet.
On palju lahku läinud peresid,

kus vanemate vahelise võimuvõitluse käigus unustatakse
lapsed sootuks ja pime ärategemine teisele vanemale kujuneb
elu põhisisuks. Kui lepitakse
lahkumineku tagajärgedega ning
hakatakse lõpuks oma elu elama,
saavad lapsed väljuda oma ellu
psüühiliselt tervete ja toimetulekuvõimeliste inimestena.
Tugila noorsootöötajad asuvad
Sulle lähimas noortekeskuses ja
Jõgevamaa Nõustamiskeskuses,
võtke julgelt ühendust.
MAIRE PÜSS,
Noorte Tugila noorsootöötaja,
Jõgevamaa Nõustamiskeskuse
nõustaja

19. aprill 2018

lk 5

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Kultuuri alal toob edu koostöö

Haridus- ja kultuuriosakonna väikesesse kollektiivi kuuluvad noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas, osakonna juhataja ja haridusspetsialist Helle Kajaste, kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi ja sporditöö peaspetsialist Kaido
Alev.
FOTO: RIINA MÄGI

Üks osakond, neli valdkonda
Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ei
tegele vaid haridus- ja kultuurivaldkonna küsimustega, vaid ka noorsoo- ja
sporditöö kureerimisega.
Nagu teistegi vallavalitsuse
osakondade ametnikud, on
ka haridus- ja kultuuriosakonna inimesed tegelnud
selle aasta esimestel kuudel sellega, et neljast omavalitsusest kokku pandud
uus vald tasapisi toimima
hakkaks.
Haridus- ja kultuuriosakonnas on ametis neli spetsialisti.
Osakonna juhataja Helle Kajaste
täidab üksiti haridusspetsialisti ülesandeid. Lisaks temale
kuuluvad osakonna koosseisu
kultuuritöö peaspetsialist Ilona
Piirimägi, noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas ja sporditöö
peaspetsialist Kaido Alev. Kõik on
oma valdkonnas kogemust omavad inimesed ja kolm neist vähemasti osale Jõgeva valla rahvast
päris hästi tuntud. Helle Kajaste
ja Kaire Sakjas töötasid varem
samal alal Jõgeva linnavalitsuses, Kaido Alev oli maavalitsuse
tervisedenduse spetsialist. Ainus
kaugemalt tulnu, Ilona Piirimägi,
töötas varem Tartu vallas Laeva
kultuurimaja juhatajana. Kui teised ametnikud asusid tööle aasta
algusest, siis Ilona Piirimägi liitus
meeskonnaga 1. märtsist.
“Mul on hea meel, et meil on
osakonna siseselt hea koostöö
tekkinud,” tõdes Ilona Piirimägi.
“Asju tulebki koos arutada, sest
tihti on kultuuriüritus teatud
määral ka spordiüritus või spordiüritus üksiti noorteüritus.”
Haridus- ja kultuuriosakond
on vallavalitsuse struktuuris
selle poolest eriline, et selle
osakonna kureerida on enamiku
valla hallatavate asutuste töö.
Munitsipaalkoole on valla territooriumil üheksa, ent koostööd
tehakse ka riigikoolidega, nagu
Jõgevamaa gümnaasium, Luua
metsanduskool ja Kiigemetsa
kool. Lasteaedu tegutseb vallas
viis ja huvikoole kaks: Jõgeva
muusikakool ja kunstikool. Kuremaa spordikool on praegu
sihtasutuse staatuses, ent Helle
Kajaste sõnul võiks sellestki
saada tulevikus valla hallatav
asutus.
Valla kultuuriasutusi on kaks:
Jõgeva kultuurikeskus ja Palamuse Kultuur. Torma piirkonna

kolm rahvamaja on küll samuti
valla hallatavad asutused, kuid
hooned on Torma valla poolt
antud lepingutega kohalike
külaseltside kasutusse. Raamatukogusid on vallas üksteist.
“Osakond teeb koostööd ka
kõigi valla territooriumil tegutsevate muuseumidega, on need siis
era-, munitsipaal- või riigimuuseumid,” märkis Helle Kajaste.
Lasteaiakohti jätkub
Tema sõnul oli aasta algul
üks kiiremaid töid hallatavatest
asutustest ülevaate saamine ja
seejärel asutustele ühtse palgajuhendi koostamine. Selliseid
asutusi on, nagu öeldud, palju
ja paraku kohe kõikjal ühtseid
põhimõtteid rakendada ei õnnestunud. Eesmärk oli siiski võimalikult kiiresti tagada töötajatele
töötasu maksmine ja mõningane
palkade ühtlustamine.
Lähiajal tuleb üle vaadata
ka kõigi hallatavate asutuste
põhimäärused, sest paljudel
asutustel vajavad põhimäärused
kaasajastamist ja lisaks on seoses haldusreformiga muutunud
aadress. Ka on nüüd kõigi puhul
tegemist Jõgeva valla hallatava
asutusega, mitte enam näiteks
Jõgeva linna, Palamuse valla
või Torma valla asutusega. Et
haridusasutuste põhimäärused
oleksid ühesuguse ülesehitusega, tehakse nende jaoks valmis
ühtne n-ö põhi, millele iga asutus
lisab neile omased detailid.
Haridus- ja kultuuriosakonda
pöörduvad inimesed mitmesuguste küsimuste ja probleemidega. Sinna on asja näiteks
vanematel, kes soovivad last
lasteaeda panna. Erinevalt suurtest linnadest Jõgeva vallas
lasteaiakohtade puudust pole.
Tõsi, päevapealt ja igas vanuses
lapsele vanem lasteaiakohta
saada ei pruugi. Näiteks sõimerühma kohti on napimalt kui
aiarühma kohti.
“Jõgeva linnas on olnud selline
tava, et kui lapsevanem 1. aprilliks avalduse esitab, on lapsel
lasteaiakoht sügisest kindlustatud. Püüame seda tava järgida
ka uue suure valla tingimustes,”
ütles Helle Kajaste.
Haridusametnikuna tuleb tal
lahendada ka lapsevanemate
kaebusi ja õpilastranspordiga
seotud küsimusi.
“Saduküla piirkonnas, mis

haldusreformi käigus Puurmani
vallast Jõgeva valda üle tuli, on
õpilastranspordi küsimusi eriti
keeruline lahendada, sest see
piirkond on meile veidi võõras
ning inimeste liikumissoovid ja
bussiliinid alati ei kattu,” sõnas
Helle Kajaste.
Saduküla piirkonna liitumine
tõi mõningaid muutusi ka Jõgeva valla allasutuste struktuuri:
Saduküla lasteaiarühm muutus
Siimusti lasteaed-algkooli filiaaliks ja Saduküla raamatukogu,
mis varem oli Puurmani valla
raamatukogu osa, on nüüd Jõgeva linnaraamatukogu harukogu.
Noorsootöö valdkonnas oli
aasta alguses üheks suuremaks
tööks riiklike huvihariduse ja
huvitegevuse toetuste jagamine.
Kõigepealt tuli seda reguleeriv
ühtne kord välja töötada ja seejärel asuda taotlusi menetlema.
Sellega on nüüdseks enam-vähem joonele saadud.
“Loodan, et edaspidi saab see
töö lihtsam olema,” ütles Helle
Kajaste.
Tundlikud teemad
Praegu on päevakorras malevaprojektide koostamine. Malevarühmad annavad noortele võimaluse suvel taskuraha teenida
ja eakaaslaste seltsis huvitavalt
aega veeta. Noortele makstav
töötasu tuleb tööandjalt, ent
projektiga saab taotleda malevarühma jaoks lisaraha, mida saab
kasutada väljasõitude ja muude
ühisürituste korraldamiseks.
“Lisaks ettevõtjatele pakub
malevlastele tööd ka vald: valla
objektidel on kindlasti mingeid
noortele jõukohaseid heakorratöid pakkuda,” ütles Helle
Kajaste ja lisas, et äsja said teoks
noortevolikogu valimised, mille
tulemused nüüdseks ilmselt juba
selgunud on.
Spordi valdkonnas on muu
hulgas vaja tegelda Kuremaa
spordikooli organisatoorse poolega.
“Selle kooli juhtimine on
praegu vallavalitsuse sporditöö
peaspetsialisti Kaido Alevi ülesandeks. Spordikooli alla võiks
lisaks ujumisele ja korvpallile
koondada veel mõned spordialad. See ei tähenda, et treeningtunnid peaksid tingimata
Kuremaal toimuma,” ütles Helle
Kajaste.
Kultuurivaldkonnas käib prae-

gu Jõgeva linna sünnipäeva ettevalmistamine: Jõgevale linnaõiguste andmisest möödub tänavu
80 aastat. Sünnipäevasündmusi
jätkub tervesse maikuusse, põhipidustused leiavad aga aset 25.
ja 26. mail.
Palju tähelepanu ja kahjuks
mitte positiivset tähelepanu on
pälvinud kultuurivaldkonnas
tegutsevate seltside ja MTÜ-de
rahastamise küsimus.
Helle Kajaste ja Ilona Piirimägi
kinnitasid, et seltside ja MTÜ-de
rahastamisel püütakse jõuda
ühtsete põhimõteteni ja suurema
võrdsuseni.
“Püüame aidata jalgu alla
saada ka neil MTÜ-del, kes senini
varjus olid,” ütles Helle Kajaste.
“Me ei ole seltside vaenlased,
ka meile on oluline, et külaelu
edeneks. Ka eri seltside vahel
pole mõtet vaenu õhutada, kõik
tegutsevad ju aatelistel eesmärkidel,” lisas Ilona Piirimägi.
Ühtlustada on plaanis ka taidluskollektiivide juhendajate
töötasud.
“Ma ei julge väita, et kõik
hakkavad täpselt ühepalju saama. Koormused on ju erinevad.
Mõned kollektiivid käivad koos
korra, mõned kaks korda nädalas, mõnel on proov pikem, mõnel lühem,” ütles Helle Kajaste.
Tema sõnul ei vasta tõele
kuuldus, nagu hakataks uues
vallas kõiki kultuurikollektiive
MTÜ staatusesse suruma. Sellist
plaani pole vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnal olnud.
Eri piirkondades on kollektiivide
töö erinevalt korraldatud ja
vähemasti esialgu kavatsetakse
nii jätkata.
Helle Kajaste tõdes, et teemad,
millega haridus- ja kultuuriosakond tegeleb, on n-ö tundlikud
teemad. Ning neil teemadel
peavad end paraku asjatundjaks
peaaegu kõik. Pahatihti kiputakse arvama ka seda, et uuel vallal
on väga suur rahakott ja see
võimaldab kõike.
“Püüame anda maksimumi,
aga peame jääma ka realistideks,” sõnas Helle Kajaste.
“Ka enne suurt ühinemislainet
liitunud valdade esindajad on
rääkinud, et algus oli väga raske.
Kes ootas, et me 1. jaanuarist
kohe paradiisi satume, see pidi
kindlasti pettuma.”
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavalitsuse haridusja kultuuriosakonna kultuuritöö
peaspetsialistina töötab 1. märtsist Ilona Piirimägi. Ehkki tööl
käib ta Tartust, pole Jõgeva vald
talle siiski võõras paik. Kuremaa
kandiga seovad teda koguni
perekondlikud sidemed: seal
elavad tema ämm ja äi.
Ilona Piirimägi on töötanud
kultuurikorralduse alal nii Tartu
linnas kui ka Tartumaal. Enne
Jõgevale tulekut oli ta Laeva
kultuurimaja juhataja. Kui eksisteeris veel Laeva vald, toimetas
ta ka sealset valla teatajat. Tartumaaga seovad teda praegugi
tihedad sidemed: ta on Tartu
vallavolikogu kultuurikomisjoni
liige, kuulub mitmesse Tartu
valla taidluskollektiivi ning juhib
Laeva raamatuklubi.
Sündinud on Ilona Venemaal
Uuralites, kus tema isa tööl oli.
Umbes kaheaastaselt tuli ta koos
vanematega Tartusse ja üles
kasvanud ongi ta seal. Tema
enda peres on kolm last, vanim
neist kolmeteist- ja noorim neljaaastane.
Ilona on õppinud Viljandi
kultuurikolledžis ehk praeguses
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias ning Tartu ülikooli
eri teaduskondades. Viimati oli
ta etnoloogia, folkloristika ja
rakendusantropoloogia magistriõppes. Magistritöö tarvis (tõsi,
see on veel kaitsmata) uuris ta
Põhja-Kanadas elavate inuittide
rahvuslikku identiteeti ning selle
seost nende kunsti ja käsitööga.
Ilonal õnnestus olla ka mõned
nädalad Põhja-Kanadas teadusresidentuuris. Kes sellest, mida
ta seal viibides koges, rohkem
teada tahab, võib internetist üles
otsida kultuuriväljaande Müürileht 2016. aasta 30. septembri
numbri, kus sees tema kirjutis
“Inuittide rahvuslik ärkamisaeg”.
Ilona tõdes, et oma 38 eluaastast
on ta kakskümmend tudeng olnud. Tema sõnul hoiab õppimine
vaimu virge.
Kirev palett
Ehkki Jõgeva vallavalitsusse
tööle asus Ilona alles 1. märtsist,
hakkas ta Jõgeva valla kultuuriüritustel käima juba veebruarist.
Ta on saanud palju positiivseid
emotsioone EV100 üritustelt, Alo
Mattiiseni muusikapäevadelt,
Oskar Lutsu huumoripreemia
üleandmiselt, aga ka näiteks
Laiuse mäel Reine Koppeli eestvedamisel peetud marjapunapäevalt.
“Imetlen, kui kirev ja laiahaardeline meie kultuurisündmuste
palett on,” ütles Ilona Piirimägi.
Ta hakkas kohe ametisse asudes omal algatusel kogukondade
ning küla- ja kultuuriseltsidega
kohtumas käima, et kaardistada olukorda ja arutada, kuidas
saaks ürituste korraldamise alal
koostööd teha. Vaatamata heale
tahtele pole kultuuritöö peaspetsialistil ametisse sisseelamine
valutult kulgenud. Mittetulundusühingutele toetuste eraldamine on toetuste ebaootuspärase
suuruse tõttu teravat vastukaja
tekitanud ning Ilonal on tulnud
selle kohta päris palju selgitusi
jagada.
Ta kinnitas, et mõistab külaseltside muret ja hindab nende
olulist rolli kogukonnas. Tema
sõnul pole MTÜ-de tegevustoetuste eraldamise kohta käiv esimene korraldus ainus ja lõplik.
Hiljuti selgusid näiteks toetuste
eraldused noorsootöö alal. Sel
nädalal käis aga vallavalitsuse
istungilt läbi uus eelnõu külaseltside ja sündmusekorraldajatele
uute toetuste eraldamise kohta.
Seepärast on vara üldistusi teha.
Vale on ka eri MTÜ-dele eraldatud summasid mehhaaniliselt

võrrelda, teadmata, milleks
need eraldatud on: kas näiteks
infopäeva või festivali korraldamiseks.
Toetuste eraldamise protsessi
sisulist poolt mõjutab Ilona
sõnul asjaolu, et oleme valdade ühisemise järgses perioodis ja et tema asus vallavalitsuses tööle alles 1. märtsil.
Märtsi jooksul kontrolliti eelmiste aastate aruandeid, saadi
selgeks mittetulundustegevuse
toetusteks eraldatavad summad.
“Analüüsisime MTÜ-de taotlusi, konsulteerisime, võrdlesime
eelmistel aastatel toimunud
sündmusi ja tegevustoetuste
eraldusi. Selle protsessi tulemusena saan kinnitada, et meie
valla MTÜ-de taotlused on läbimõeldult esitatud ja aruanded üldjuhul põhjalikud. Seega
eraldatud summade näol ei ole
tegemist hinnanguga MTÜ-de
eestvedajate tegevusele, vaid see
on selle eelarvega majandamine, mis mittetulundustegevuse
toetuseks täna ette nähtud on,”
ütles kultuuritöö peaspetsialist.
Kaks printsiipi
Tema sõnul järgitakse praegu
kaht põhiprintsiipi. Esiteks püütakse valla siseselt ühtlustada
rahvakultuuri valdkonna, st rahvatantsukollektiivide juhendajate, koorijuhtide ja dirigentide
palku. Neljas eri piirkonnas on
praegu juhendajate tasu üsna
erinev. Toetatakse ka rahvarõivaste soetamist ja uuendamist.
Seda üritatakse teha nii, et
ühel aastal saab veidi suurema
toetuse üks, teisel aastal teine
kollektiiv. Pole mõtet jagada
kõigile näpuotsaga, sest sellest
pole kellelgi abi.
“Rahvakultuuri valdkonda
eelistades ei toetu me isiklikule
sümpaatiale rahvatantsu või
koorilaulu suhtes, vaid Eesti
Vabariigi põhiseadusele ning kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusele, mis paneb omavalitsusele kohustuse säilitada rahvakultuuri,” ütles Ilona Piirimägi.
Teine põhiprintsiip on see, et
toetatakse kogukondade algatatud elujõuliste traditsioonide
jätkumist. Igas piirkonnas on
selliseid suuremaid sündmusi,
mis vajavad pidevat tuge, nagu
Kuremaal toimuv küüslaugufestival ja Jõgevatreff, Theodor
Lutsu filmipäevad Palamusel,
Paduvere talumuuseumi konverents jne.
“Julgustan kõiki MTÜ-sid ka
kohaliku omaalgatuse programmist, Leader-programmist
ja Eesti Kultuurkapitalist raha
taotlema, kui projekti sisu nende
avatud meetmetega sobib. Kui
mõni projekt teistest allikatest
rahastatud saab, saame valla
raha eest suuremat arvu MTÜ-sid
toetada. Pakun kõigile soovijatele omapoolset abi rahataotluse
läbivaatamisel või koostamisel,”
ütles Ilona Piirimägi.
Ta lisas, et välja töötamisel on
valla ühtne MTÜ-de tegevuse
toetamise kord. 16. mail toimub
aga Kuremaal külaseltside ja mittetulundusühingute ümarlaud.
Plaanis on üheskoos kaardistada
külaseltside olukord. Toimub ka
ideekorje valla uue arengukava
jaoks.
“Kultuurivaldkonnas saavutame edu ikka üheskoos toimetades,” ütles Ilona Piirimägi.
“Tänapäeval on loomemajandus,
väikeettevõtlus ja külaliikumine omavahel tihedalt seotud.
Piirkonna identiteet ja positiivne maine toetavad kohalikke
galeriide, kohvikute ja majutusasutuste pidajaid. Mainekujundamisse panustame aga kõik
ühiselt.”
RIINA MÄGI
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Korvpallipäevad aitavad lapsi
korvpalli juurde tuua
Kuremaa spordihoonesse kogunes märtsi viimasel päeval üle
neljakümne lapse, et korvpallimängu algtõdesid omandada.
Kuremaa spordikooli korraldatavatel korvpallipäevade abil
loodetakse üles leida need spordi- ja liikumishuvilised lapsed,
kes võiksid tulla sügisest kooli
juures avatavatesse treeningurühmadesse.
Korvpallipäevast olid osa saama oodatud poisid ja tüdrukud,
kes sündinud 2006. aastal või
hiljem. Kuremaa spordikooli
treenerid Anneli Plaado, Märt
Tralla ja Vallo Väljaots õpetasid
palli põrgatamist ja söötmist
ning tegid lastega mitmesuguseid muid harjutusi, mis aitasid
korvpalli algtõdesid omandada.
“Püüdsime valida kõigile jõukohased harjutused, et lapsed
ära ei ehmataks. Trennis tuleb
ikka jälgida, et mindaks sammsammult lihtsamalt keerulisele,”
ütles Vallo Väljaots.
Et hasarti rohkem oleks, viisid
treenerid läbi ka võistlusmänge.
Hiljem võtsid neilt jutujärje
üle noorsoopolitseinikud, kes
rääkisid helkuri kandmise vajalikkusest, liikluses käitumisest
ja jalgrataste kohta kehtivatest
nõuetest. Uudistati ka politseiautot ja selles leiduvat varustust,
mängiti liikumismänge ja jagati
helkureid. Korvpallipäev lõppes
magusalt: tänu heale toetajale
Balbiinole sai iga laps jäätise.
Tuleb ka laager
Esimene sedalaadi korvpallipäev toimus Kuremaa spordihoones juba märtsi alguses ning
paar-kolm sellist loodetakse
enne suve veel teoks teha. Sarjale paneb punkti juuni lõpus ja
juuli alguses Eesti Korvpalliliidu
toetusel teoks saav kolmepäevane laager, mille viimasel päeval
sõidetakse Tallinna Saku suurhalli Eesti ja Kreeka rahvuskoon-

Kuremaa spordihoones teoks saanud korvpallipäeval tutvuti paljude eestlaste lemFOTO: RIINA MÄGI
mikspordiala algtõdedega.
dise kohtumist vaatama.
Korvpallipäevade tagamaast
rääkides tuleb alustada natuke
kaugemalt. Et hoogustada tööd
noortega, on Eesti Korvpalliliit
sõlminud paljude omavalitsustega hea tahte ja koostöö
kokkuleppe. Möödunud suvel
sõlmiti selline leping ka Jõgeva
linna ja valla ning Palamuse ja
Torma vallaga, mis nüüdseks on
ühinenud üheks suureks Jõgeva
vallaks. Tänavu otsustas korvpalliliit oma lepingupartnerite juures, seega siis ka Jõgeva vallas,
laste korvpallihuvi kasvatamiseks laagri korraldada. Kuremaa
spordikoolis kaaluti asja natuke
ja leiti, et otsa võiks ju oma jõududega lahti teha. Nii hakatigi
korvpallipäevi korraldama.
Korvpallipäeval olid kohal
ka mõned lapsevanemad. Üks
neist, Marju Limbak, ütles, et
tõi korvpalliga tutvust tegema

oma kuueaastase poja Teimo.
Selle pere kaks tütart, kümnene
Loteliis ja seitsmene Lisete-Liis,
juba käivad Palamusel Anneli
Plaado juures korvpallitrennis.
Teimol on lähiajal aga plaanis
jalgpallitrennis käima hakata.
Vanem otsustab
“Hea on, kui poiss saab mitut
asja proovida. Siis oskab ta paremini otsustada, milline rohkem
sobib. See, mis siin praegu toimub, näib talle igatahes meeldivat,” ütles Marju Limbak.
Treener Vallo Väljaots tõdes,
et lapsevanemaid võiks korvpallipäeval rohkem olla. Treeningugruppide kokkusaamiseks
ongi ju vaja kontakti saada mitte
ainult laste, vaid ka nende vanematega. Vanem ju otsustab, kas
laps hakkab trennis käima või
ei, ning hakkab ka lapse trennis
käimist korraldama.

Vallo Väljaots kinnitas, et lapse
lühike kasv pole korvpallitrenni
minekul takistuseks, sest eriti
esialgu on pikkusest olulisemad
kiirus, osavus ja täpne käsi.
Märt Tralla lisas, et korvpallipäevadest on juba praegu kasu
tõusnud: Anneli Plaado Palamusel tegutsevasse tüdrukute
treeningurühma oli üks piiga
juba juurde tulnud, kusjuures
mitte Palamuselt, vaid Jõgevalt.
Küsimusele, kui palju lapsi sügisel treeningurühmadesse vastu
võetakse, vastas Märt Tralla, et
meie oludes tuleks vastu võtta
kõik, kes huvi tunnevad.
Järgmise korvpallipäeva toimumisaeg pole veel teada, ent
kes huvitatud, sel tasub jälgida
lehereklaami ja sotsiaalmeediat,
näiteks SK Torma Spordi ja Kuremaa spordikooli Facebooki lehte.
RIINA MÄGI

Laiuse Jaan Poska põhikool 19.
korvpalliturniiril Contra Cup võidukad
19. korvpalliturniiri Contra
Cup võitis Laiuse Jaan Poska
põhikool Paldiski Vene põhikooli
ja Kolga-Jaani põhikooli ees.
Seega oli esikolmik täpselt
samasugune kui aasta tagasi.
Neljas oli Abja gümnaasiumi
noor võistkond ja viienda kohaga
pidi leppima Krootuse põhikool.
Turniiri parimaks mängijaks valiti Annaliisa Väljaots, kes osales
sellel võistlusel juba kuuendat
korda.
Esimeses mängus alistas Laiuse Abja tulemusega 40:7. Kuna
vastased olid tõesti väga noored,
siis ei kasutanud ka Laiuse kõiki
oma tugevamaid mängijaid.
Täpsemad olid Lauraliis Traks
ja Diana Kask vastavalt 12 ja 10
punktiga.
Teine vastane oli palju tugevam ja mängki hoopis tasavägisem. Kui poolaeg õnnestus
Laiusel võita ainult ühe punktiga
(19:18), siis lõppseis 37:26 oli
siiski kindel. Annaliisa Väljaots
viskas selles kohtumises 14 ja
Kerli Vink 11 punkti.
Tasavägiselt kulges ka kolmas
mäng Kolga-Jaaniga. Otsustava 8:0 spurdi tegi Laiuse alles
viimasel veerandil ja kindlustas
kolmanda võidu 30:18. Seekord

Noortele korvpalluritele tuli külla Eesti rahvusnaiskonna
FOTO: ERAKOGU
peatreener Janne Schasmin.

oli täpsem Kerli 11 punktiga,
Annaliisalt 9 punkti.
Viimases mängus Krootusega
oli Laiuse paremus ilmne, lõpptulemus 52:14. Heas viskehoos
olid Kerli 17 ja Angela Traks 10
punktiga.
Lisaks nimetatutele kuulusid
Laiuse võistkonda veel Eveliis
Väljaots, Õnneli Ozol, Kairi Kumpas, Elis Rõõmussaar ja Romi Lii
Teppan.
Olulisemates mängudes alistas
Paldiski Kolga-Jaani 31:24 ja

Abja Krootuse 16:9, kusjuures
viimases mängus oli Abja veel
kaks minutit enne kohtumise
lõppu 8:9 kaotusseisus.
Lisaks mängudele on Contra
Cupi programmis sageli olnud
veel kohtumised põnevate külalistega. Seekord võttis küllakutse
vastu Eesti rahvusnaiskonna
peatreener Janne Schasmin,
kes kutsus endaga kaasa veel
kaks koondise mängijat – Birgit
Piiburi ja Kätlin Korjuse. Neist
viimane on Haljala võistkonnas

Contra Cupil ise ka mänginud.
Varakult kohale jõudnud külalised jälgisid nii mänge kui
uurisid huviga turniiri kroonikaalbumeid. Lisaks osalesid
Eesti koondise mängijad enda
poolt valitud tüdrukutega õhtuses sõprusmängus. Päev lõppes vestlusringi, pildistamiste
ja autogrammide jagamisega.
Peatreener tänas omapoolsete
kingitustega võistkondade treenereid ja nähtud mängude põhjal
iga võistkonna ühte mängijat.
Laiuse võistkonnast osutus väljavalituks Lauraliis Traks, keda
juba järgmisel päeval ootas ees
Eesti U14 koondise kandidaatide
treeninglaager.
Spordiklubi Contra poolt jäid
külalistele mälestuseks turniiri
sümboolikaga tänumeened.
Lisaks on korraldajad tänulikud
kõikidele võistkondadele, kes
seekord Laiusele jõudsid, kohtunikele ja abilistele Laiuse koolist
ning Jõgeva vallavalitsusele ja
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupile.
Lahku mindi teadmises, et
järgmisel aastal tuleb juubel ikka
ära pidada.
Vallo Väljaots
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Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid!
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks
ja toetame abivajavaid inimesi koostöös Jõgeva vallavalitsuse
sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes

Sordikate kevadine
käsitöö-kunsti näitus
Jõgeva Aleviku Noortekeskuses
(Poe tn 1, Jõgeva alevik)

20. ja 21. aprillil kell 10-14
Tule ja vaata meie ilusat unikaalset loomingut!
Lisainfo tel 52 58 087 , Kultuuriselts Vanaveski
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Jõgeva valla sündmused
aprillis ja mai alguses
21.04 kell 11.30 muinasjutuhommik Jõgeva linnaraamatukogus
21.04 kell 15
vokaalansamblite päev VOOREMAA 2018
		Kuremaa lossis
22.04 kell 10
tervisepäev algusega Palamuse rahvamajas
25.04 kell 19
kohtumisõhtu loodusmees Vahur Sepaga “Mets
		
muudab mõtteid” Kuremaa lossis. Pääse: 5 €.
26.04 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
30.04 kell 18.30 	Kalle Kolde vaimne jututuba Kaarepere spordi		
ja huvimajas
16.05 kell 18
Jõgeva valla mittetulundusühingute ja külaseltside
		
ümarlaud Kuremaa lossis. Registreerimine:
		 ilona.piirimagi@jogeva.ee; tel 529 8383
TEATER, KINO MUUSIKA
19.04 kell 11
lasteteater “Kord nii, kord naa” Palamuse
		 rahvamajas
19.04 kell 19 	VII akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali
		I kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerib
trio Leedust: Tadas Motiečius (akordion), Gleb
Pyšniak (tšello) ja Dalia Dédiniskaité (viiul).
		
Pääse: 7/5 €.
20.04 kell 15
Alo Mattiiseni mälestuskontsert
		Betti Alveri muuseumis. Pääse: 3 €.
20.04 kell 19 	VII akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali II
		
kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerib
duett Lätist: Raimonds Macats (suupill, tšello) ja
Aivars Hermanis (kitarr). Pääse: 7/5 €.
21.04 		VII rahvusvaheline akordioni-, lõõtspilli- ja suu		
pillifestival Jõgeva vabaõhulaval ja
		 kultuurikeskuses
kell 9
kevadlaat
kell 12 vabalava programmi juhib Elmar Trink.
		Oodatud on esinema akordioni-, lõõtspilli- ja
		
suupillimängijad.
				
kell 15 festivali lõppkontsert. Esinevad tuntud muusikud
		Eestist, Lätist ja Leedust:
1) Kulno Malva (akordion ja lõõtspill) – Eesti
2) Suupilliansambel “Piccolo” – Eesti
3) Tadas Motiečius trio (akordion, viiul ja
tšello) – Leedu
4) Raimonds Macats ja Aivars Hermanis
(suupill ja kitarr) – Läti
5) Heino Tartes ja sõbrad (lõõtspill) – Eesti
6) Abja akordionibänd – Eesti.
		Lõppkontserdi pääse: 2 €.
21.04 kell 16	Naiskodukaitse Torma jaoskonna aastapäeva 		
		
tähistamine Torma rahvamajas
21.04 kell 17
Arvo Kruusemendi 90. sünnipäev “Pildikesi 		
		Kruusemendist” Palamuse rahvamajas
21.04 kell 19
noortebändide päeva kontsert Kaarepere
		 rahvamajas
22.04 kell 19
kino “Portugal” Palamuse rahvamajas.
		
Pääse: 3/4 €
23.04 kell 19
tantsuetendus “See vallatu eestlane” Palamuse
		
rahvamajas. Pääse: 3 €.
24.04 kell 12
kino lastele “Appi, ma kahandasin oma vanemad”
		
Palamuse rahvamajas
25.04 kell 19
Peeter Oja stand-up etendus “Eestlased – erilised
		
inimesed” Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse: 16/14 €.
26.04 kell 13
laulukarusselli piirkondlik eelvoor Palamuse
		 rahvamajas
26.04 kell 19
tantsuetendus “See vallatu eestlane”
		Sadala rahvamajas. Pääse: 3 €.
27.04 kell 12 	Eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
27.04 kell 17.30 animafilm “Lino” 2D Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
		
perepilet 5 €.
27.04 kell 19.30 romantiline draama “Keskööpäike”
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
		
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
27.04 kell 20
kontsert ansambliga KÜI Saaremaalt ja segakoor
		Sõbrahing Kuremaa lossis
28.04 kell 18
tantsuetendus “See vallatu eestlane”
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3 €.
29.04 kell 18
kontsert Kaurna Cronin (Austraalia bänd)
		
Palamuse rahvamajas. Pääse: 7/10 €.
02.05 kell 17.30 	Laulukarussell 2018 eelvoor “Kevadekuulutajad”
		
Jõgeva kultuurikeskuses
03.05 kell 10
lasteteater “Papagoi seiklused” Palamuse
		
rahvamajas. Pääse: 2,5 €.
04.05 kell 12
eakate klubi Paunvere koosviibimine
		
Palamuse rahvamajas
04.05 kell 16 	Muinasjutumaa avamine Ookatkul
05.05 		Teeme Ära! talgupäev valla eripaigus.
		Registreeri talgutele: www.teemeara.ee
06.05 		
Palamuse maanteejooks
NÄITUSED
30.04 –25.05
Kersti Kohtla akvarellinäitus “Tagasi akvarellide
		
juurde” Jõgeva linnaraamatukogus
05.04–09.05
näitus “Lebotajad” Jõgeva linnaraamatukogus
31.03–12.05
fotonäitus “Nõtke. Sensuaalne. Naine”
		Betti Alveri muuseumis
14.03–25.04
ajalooline fotonäitus “Meie Jõgeva”
		
Jõgeva linnaraamatukogus
01.03–30.04
Merle Meituse maalinäitus
		
Jõgeva kultuurikeskuses
22.02–30.04
Jõgeva kunstikooli näitus “Eestimaine ja ajatu”
		
Jõgeva spordihoones
Jõgeva kunstikooli näitus Jõgeva vallavalitsuse (Suur 5) II korruse
fuajees
KOGUDUSED
22., 29.04 kell 13 jumalateenistus Laiuse koguduses
22., 29.04 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses

19. aprill 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Astrid Tomberg
Henry-Martin Stokmann
Mirelle Miško
Armin Hannula
Markos-Aleksander Nilov
Ricardo Voog

25.03.2018
25.03.2018
26.03.2018
28.03.2018
31.03.2018
02.04.2018

Jõgeva linnaraamatukogus
Laupäeval, 21. aprillil kell 11.30
Muinasjutuhommik – külas muinasjutul laste lugemissaalis
***
Kersti Kohtla – TAGASI AKVARELLIDE JUURDE
30. aprillist 25. maini II korruse lugemissaalis.
Avamine esmaspäeval, 30. aprillil kell 16
***
Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri Muuseum
kuulutavad välja kirjandusliku omaloomingukonkursi
BETTI ALVERI JÄLGEDES 2018
Töid ootame kõigis žanrites neljas vanuseastmes (4.–6. kl, 7.–8. kl,
10.–12. kl, täiskasvanud 18. maiks aadressile info@jogeva.lib.ee.
Info tel 772 1572
***
NutiAkadeemia kutsub osalema tasuta nutikoolitusel,
mis toimub Jõgeva linnaraamatukogus 3. mail kella
11.00–14.00.
Koolitustel saab tutvuda nutiseadmete kasutamise põhitõdedega. Saab teada, mis on rakendused ja andmeside, kuidas otsida
internetist infot, saata e-kirja või jagada fotosid, kuidas kasutada
Mobiil-ID ja Smart-ID. Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA,
Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions. Lisainfo ja
koolitustele registreerimine www.nutiakadeemia.ee
BETTI ALVERI MUUSEUMIS
20. aprillil 2018 kell 15
Alo Mattiiseni mälestuskontsert 2018
Esineb koosseis: Aivar Mihkelson, Indrek Tetsmann, Kalle Tetsmann
ja Andrus Rannaääre. Pääse 3 €
***
20. aprillil kell 19
Wiera Teatri luuleetendus Sinuga ja Sinuta
Kunstnik-lavastaja: Ene Luik-Mudist
Muusika: Jaanus Rooba
Osades: Aili Jalakas, Ilme Roosmäe, Susan Kolde, Vete Ansip,
Sirje Kont, Jaanus Rooba, Jaanus Järs, Heli Täpsi,
Anni Zimmermann, Ingel Liis Hedgren Haljas, Aaro Tralla, Raivo
Adlas. Pilet 4 €

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Varmo Mesi			08.01.1975–07.03.2018
Aino Tooming		
16.05.1931–14.03.2018
Valgur Maasik		
04.12.1945–17.03.2018
Aksel Kull			04.07.1932–22.03.2018
Õie Miilen			19.10.1939–29.03.2018
Judith Tutt			11.10.1932–29.03.2018
Raul Prits			07.01.1946–02.04.2018
Ivan Zevakin		
24.12.1925–04.04.2018
Anne Leppik			28.11.1949–08.04.2018
Aime Puusepp		
26.01.1928–08.04.2018
Ants Tennus		
07.04.1941–09.04.2018
Frieda Lee			23.05.1916–09.04.2018
Leida Laanemets		
17.04.1939–09.04.2018
Veera Eltsova 		
09.08.1937–12.04.2018

