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Jõgevahe Pere sünnipäev algas Airi
Rütteri bareljeefi avamisega

Juuni algul peetakse
Kassinurmes Jõgevamaa
laulupidu

10. veebruaril avati
Jõgeva kultuurikeskuse
seinal linna aukodaniku,
folklooriseltsi Jõgevahe
Pere asutaja ja kauaaegse
eestvedaja ning
naiste tantsupidude
käivitaja Airi Rütteri
pronksbareljeef. Samal
päeval tähistati ka
Jõgevahe Pere 30.
sünnipäeva.
Kui Jõgeva linn andis möödunud aastal oma kodanikele
võimaluse pakkuda välja kaasava
eelarve ideid, siis tegi poliitik
Mai Treial ettepaneku jäädvustada 2016. aasta detsembris lahkunud Airi Rütteri mälestus. Kõige
väärikamaks pidas ta bareljeefi
paigaldamist kultuurikeskuse
seinale: olid ju paljud Airi tegemised pikkade aastate jooksul
seotud just selle majaga. Kaasava eelarve tarvis välja käidud
ideedest pälviski rahvahääletusel
kõige suurema toetuse Airi Rütteri mälestuse jäädvustamise
idee. Selle teostamiseks oli linna
mulluses eelarves 10 000 eurot.
“Täna on Jõgeva linna ja maakonna jaoks ajalooline päev, mil
saame avada bareljeefi suurepärasele inimesele. Airi oli rahvusliku folkloorinõukogu esindaja
ja tema loomet jätkus ka Eestist
väljapoole,” sõnas idee algataja
Mai Treial. Airi elu oli juba lapsepõlvest tihedalt rahvakunstiga
põimunud. Traditsioonide alus
oli temas endas – ta oli laps ajal,
kui Eesti külades jooksid ringi
ehtsad mardid ja kadrid ning
tehti vastlavurri, toodi suvistepühadeks kased tuppa, kiiguti
ja lauldi. “Airi sai teha, mis teda
huvitas ja kütkestas. Ta oli üks
ilusamaid ja kaunimaid kultuuripärle,” lausus Mai Treial ning
tänas kõiki inimesi, kes kaasava
eelarve projekti toetasid. “Airi
vaimse pärandi loome elab nii
kaua, kui me seda mäletame,”
kinnitas Treial.
Traditsioonid jätkuvad
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus rääkis, et Airi süda
kuulus folkloorile ja rahvatantsule, tänu talle on Jõgevast saanud
naistetantsu pealinn. Meitus on
kindel, et see traditsioon jätkub.
“Kohtusin Airiga mitmeid kordi
enne tema lahkumist, ta rääkis
veel paljudest plaanidest. Üks
neist oli raamatu kirjutamine
Jõgeva kultuurielu sündmustest.
See jäi tal küll tegemata, aga
loodan, et leidub neid, kes tema
unistuse ellu viivad – kultuurikeskuses on kõik kogutud
materjalid tallel,” rääkis Meitus.
Airi Rütteri kaasteeline ja
naiste tantsupidude pealavastaja
Ülo Luht teadis rääkida ajast, mil
teatud jõud hakkasid survet avaldama, et kultuurimajas võiks olla
kaasaegne kaubanduskeskus.

Airi Rütteri lemmikloo ja -tantsu “Viire takka” saatel eemaldati bareljeefilt kate.
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“See õbluke naine võttis positsiooni sisse ja ei lasknud ennast
nurka suruda, vaid renoveeris
hoone ära ja nüüd seisab siin
kaunis Jõgeva kultuurikeskus,”
lausus Luht. “Tundub, et teil on
nüüd siin seinal järelevalvekomisjon, kes hoiab teil kogu aeg
silma peal, et te teelt ei eksiks,”
sõnas Ülo Luht bareljeefi avamisel. Airi lemmikloo ja -tantsu
“Viire takka” saatel eemaldati
bareljeefilt kate. Pronksbareljeefi
autor on skulptor Jaak Soans.
Nagu Airi Rütter oli kultuuripärl,
võib Soansi pidada skulptuuripärliks: tema loodud on näiteks
A. H. Tammsaare monument Tallinnas ja Kristjan Jaak Petersoni
monument Tartus.
Pere on koos
Bareljeefi avamise päeval
tähistas folklooriselts Jõgevahe
Pere kultuurikeskuses oma 30.
sünnipäeva. Terve folklooriseltsi
pere oli koos – kaks neidude
rühma, üks vanaemade ja memmede rühm, kaks naisrühma
ning kolm toetajaliiget. Oma
külalisi kostitasid nad tasemel
tantsuetendusega. Seltsi looja ja
eestvedaja Airi Rütter oli öelnud,
et tantsu lahti seletamata, jääb
tantsimine ainult tammumiseks.
Seda õpetust kannavad Jõgevahe
Pere rahvatantsijad alati endaga
kaasas – laval polnud ühtegi
tammujat, vaid vilunud tantsijad
ning rahvakultuuri hoidjad ja
kandjad. Neid väärtusi kinnitas
ka Jõgeva vallavanem Aare Olgo,
kes võrdles Jõgevahe Pere tantsijaid vana eesti perega, kus kõik
põlvkonnad koos elasid. Olgo
sai Airiga tuttavaks 1980. aastal,
mil ta KEKi finantseerimisvalitsuse juhatajaks tuli. Airi oli
sel ajal kultuurimetoodik. “Mu
ühiskondlik ülesanne oli olla
kehakultuurikollektiivi nõukogu
esimees. Meil oli tulemas kehakultuurikollektiivi aastapäevapidu, palusin Airit, et ta sisustaks

seal kultuuripoolt. Terve õhtu
nägi välja nagu rahvatantsupidu.
Kehakultuurist räägiti ka umbes
veerand tundi,” meenutas vallavanem muigega.

kinnitada. Pidulistele pakuti
mulgiputru ja sünnipäevatorti.

Suur ühiskondlik vastutus

* Jõgevahe Pere “ajaarvamise”
algus on 17. veebruar 1988. Sel
päeval oli tollases Jõgeva kultuurimajas rahvarohke talutareõhtu,
mida juhtis sümboolne talupere
– Jõgevahe pere eesotsas pereema Airi Rütteriga.
* Uus pere hakkas kiiresti kasvama: 1989. aastal tekkis selle
juurde naisrühm. Seejärel andis
Asta Paeveer Airi Rütteri hoole
alla eakate segakoori Tungal ja
Linda Laur oma tantsumemmed.
1997. aastal loodi Jõgevahe Pere
juurde kapell. 1999. aastast
tegutseb folklooriselts mittetulundusühinguna.
* Esimesel viiel aastal põhines
tegevus folklooril. Headeks nõuandjateks olid Kristjan Torop ja
Ingrid Rüütel.
* Naisrühmade tase on selline,
et mõnigi Eesti tuntud tantsujuht
on uut tantsu looma asudes
pidanud esitajana silmas just
Jõgevahe Pere naisi.
* 2008. aastast alates tegutseb
Jõgevahe Pere juures neidude
rühm, milles tantsivad enamasti
varem Jõgeva muusikakooli huviõppeosakonna tantsutruppides
tantsinud tüdrukud.
* Jõgevahe Peret seovad koostöösidemed Austraalia Eesti
Seltsi ja Läti Eesti Seltsiga
* Jõgevahe Pere rühmad on
kaasa teinud rahvusvahelistel
folkloorifestivalidel Baltica ning
Soome ja Eesti ühistantsupidudel
* Jõgevahe Pere on seitsmel
korral korraldanud Põhja-Tartumaa folklooripidu Vaiga Jaskar,
kahel korral üle-eestilist naistetantsu festivali ja naisrühmade
võistutantsimist (2007 ja 2012),
ühel korral uute naistetantsude
konkurssi (2010) ja Eesti Naiste
Tantsupidu (2011; 2016).

“Eestis ei ole teist sellist naistegruppi, kes on võtnud vastutuse
pidada maha kaks naistetantsupidu. Lubatud on ka kolmandat,
see on võimas värk,” sõnas Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi projektijuht Erika Põlendik
tunnustavalt. Ta lisas, et seal, kus
on suur armastus, sünnib imesid:
kolmas Eesti naiste tantsupidu
toimub 13. juunil 2021. Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi esindajatena tänasid Erika
Põlendik ja tantsuspetsialist/
projektijuht Ülle Feršel folklooriseltsi Jõgevahe Pere. Pikaajalise
tantsurõõmu eest tunnustati
Galina Eriksoni ja Sirje Parbust.
Südamega tehtud töö eest pälvisid ERRSi pronksmärgi rahvatantsujuhendajad Maimu Karv ja
Ave Anslan. ERRS hõbemärgiga
tunnustati Marika Järvetit, kes
on oma rahvakultuuritegevusega
maakondlikult silma paistnud.
Kui muidu räägitakse rahvatantsuõpetajate nappusest, siis Airi
oskas järeltulijate eest hoolitseda. “Airi teadis, mida teha. Tal on
Marika, Ave, Maimu ja Vivian,”
sõnas Ülo Luht. “Nii rahvamuusika, kui –tants panid Airi hinge
helisema ja südame särama.
Jõgevahe Pere hoiab ja kannab
seda heli ja sära kindlasti edasi,”
sõnas tantsuõpetaja Ave Anslan.
Jõgevahe Pere tänas sünnipäeval sõpru ja toetajaid: Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi, Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi, Rahvakultuurikeskust, endist Jõgeva
linnavalitsust, Jõgeva kultuurikeskust, Eha Niglast, Kersti
Vadi, Mai Treialit ja Kaido Lehtlat, kes aitas bareljeefi Tallinnast Jõgevale tuua ning seinale
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Pühapäeval, 3. juunil peetakse Jõgevamaa laulupidu. Kui
kõik läheb kavade kohaselt,
saab see teoks Jõgeva vallas
Kassinurme mägedes. Peo
kunstiliseks juhiks on Janne
Fridolin ja peole on oodatud
kõik Jõgevamaa koorid.
Laulupeo peakorraldajaks on
MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda.
Tänavuse laulupeo ideekavandi saamiseks korraldas MTÜ
möödunud sügisel avaliku
konkursi. Kahest laekunud
ideest valiti välja Janne Fridolini esitatud “Esivanemate
radadel”. Janne Fridolin on
Jõgevalt pärit, ent praegu
Tallinnas tegutsev dirigent ja
muusikapedagoog, kes mullu
tegi ka laulupeodebüüdi: ta oli
XII noorte laulupeol lastekooride liigijuht.
“Janne Fridolini idee “Esivanemate radadel” seondub hästi
Eesti Vabariigi sajandijuubeliga,” ütles MTÜ Jõgevamaa
Kultuurikoda juhatuse esimees
Ainar Ojasaar. “Janne soovib
oma idee teostada Kassinurme
mägedes ning sealne muinaslinnuse ja muude rajatistega
arhailine miljöö sobib selleks
tõesti hästi. Pidu lavastama
kutsub Janne Fridolin appi tuntud teatriinimesed Eva Kolditsa
ja Anne Türnpu.”
Lähem info laulupeo kohta
on leitav Jõgeva kultuurikeskuse kodulehelt. Sinna loodud
laulupeokeskkonnast leiab ka
kollektiivi peole registreerimiseks vajaliku ankeedi. Registreerimine lõpeb 1. märtsil.
Peole on, nagu öeldud, oodatud kõik kooriliigid, samuti
puhkpilliorkestrid ja rahvapilliansamblid. Külaliskollektiive
on oodata ka maakonna piiri
tagant.
Repertuaari on kunstiline
juht koos liigijuhtide meeskonnaga paika pannud ning ka esitatavate palade nimekirja leiab
laulupeokeskkonnast Jõgeva
kultuurikeskuse kodulehel.
Lähtub peopaigast
Laulupeo kunstiline juht
Janne Fridolin ütles, et teda
julgustas Jõgevamaa laulupeo
ideekonkursil osalema see, et
ta on ühe siinse rahvakultuuripeo (see oli 2014. aasta Jõgevamaa rahvakultuurifestivali
laulupäev) kunstilist meeskonda juba juhtinud.
“Minu ideekavand lähtub
just peopaigast,” sõnas Fridolin. “Kassinurme mäed ja hiis
on minu jaoks südamelähedased paigad.”
Lavastajate Eva Kolditsa

ja Anne Türnpuga on Janne
Fridolin ka varem päris palju
koostööd teinud, eelkõige Veljo
Tormise teostel põhinevate
koorimuusikalavastuste loomisel. Nüüd siis antakse üheskoos
lavastuslik vorm Jõgevamaa
laulupeole. Lavastusse on plaanis kaasata ka mõned Eesti
muusika- ja teatriakadeemia
lavakunstitudengid, samuti
mõned Jõgevamaa tantsurühmad.
“Tantsijate etteasted aitavad
mõningaid laule ilmestada,”
ütles Janne Fridolin. “Saatega
laule võiks aga saata rahvapilliansambel või sümfoniettorkester.”
Kunstilise juhi sõnul ei peaks
repertuaar kooridele raskusi
valmistama, sest enamasti on
tegu n-ö igihaljaste ja koorilauljaile juba tuttavate lauludega.
Ainult laulupidu
MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda juhatuse esimehe Ainar
Ojasaare sõnul on idee pidada
laulupidu Kassinurme mägedes
hea, aga sinna peoks vajaliku
keskkonna üles ehitamine on
üsna kallis, sest rentida tuleb
poodium lauljate tarvis ja tribüün pealtvaatajate jaoks.
“Jõgevamaa metsaselts, kes
Kassinurme mägedes toimetab, on meiega juba ühendust võtnud ja näidanud üles
valmisolekut koostööd teha.
Nad saaksid näiteks vabatahtlike jõududega lammutada
mõned peopaiga lagunenud
rajatised. Kas me aga laulupeo ajaks vajalikud poodiumi
ja tribüüni püstitatud saame,
oleneb paljus sellest, kas meie
hasartmängumaksu nõukogule
ja kultuurkapitalile esitatud
projektid rahastuse ning omavalitsustele esitatud taotlused
positiivse vastuse saavad.”
Kui lauljate ja tantsijate maakondlikku pidu on sageli koos
peetud, siis tänavu saab teoks
ainult laulupidu. Pärast mullu
Kasepääl toimunud laulu- ja
tantsupeoga rahvakultuuripäeva korraldati nimelt laulu- ja
tantsurahva hulgas küsitlus
ning pärast seda otsustati,
et ülemaakonnalisi pidusid
hakatakse korraldama kolmeaastaste tsüklite kaupa: ühel
aastal laulupidu, teisel tantsupidu ning kolmandal laulu- ja
tantsupidu. Koos tänavuse
laulupeoga peetakse käsitöö ja
eestimaise toidu laata.
RIINA MÄGI
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Sada aastat ja sada päeva
“Eesti sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida.” Nii on öeldud Manifestis
kõigile Eestimaa rahvastele, mille Hugo Kuusner 100 aastat tagasi
23. veebruaril Pärnu teatri rõdult ette luges.
Mitte alati selle saja aasta jooksul pole me saanud oma saatust
vabalt ja iseseisvalt määrata. Oleme vabaks ja iseseisvaks saanud
kahel korral. Esimest korda sõdides, mis päädis Tartu rahuga, mille
arhitektiks oli meie vallast suurde poliitikasse astunud Jaan Poska.
Teistkordselt vabanesime laulva revolutsiooniga, kus oli oma roll ka
jõgevalasel Alo Mattiisenil. Täna oleme üks rahvas Euroopa rahvaste
seas ja saame oma saatust ise määrata ja juhtida. Kõik, mis teeme
peaks rahva elujärge paremaks muutma.
Samas seisame ka täna, nagu sada aastat tagasi, lootusrikka tuleviku lävel. Nii on ka haldusreformiga, mille algus just oli. Selle
reformi eesmärk ei ole kindlasti mitte uued piirid ja vallasildid, vaid
see, et meie elus midagi paremaks läheks, tekiksid uued lootused ja
need ka täituksid.
Tänaseks on uus poliitiline vallavalitsus s.t. vallavanem ja abivallavanemad tööl olnud täpselt 100 päeva. Vallavalitsuse töötajad ja
mitte kõik, veel poole vähem, alates 1. jaanuarist 2018. Kui keiser
Titus 80. aastal avas Rooma Colosseumi, andis ta oma alamatele sel
puhul aega 100 päeva pidutseda. Ei tahaks öelda, et oleme avanud
Colosseumi, kuid üks omavalitsustegelane on öelnud, et olukord
omavalitsustes sarnaneb meie taasiseseisvumisega 1990. aastatel.
Pidutsemiseks pole ametnikel jäänud ühtegi päeva, vaid kõik töötavad vahetpidamata, et üles ehitada täiesti uus vald ja selle juhtimine
kodanike paremaks teenindamiseks. Sadat kriitikavaba päeva, nagu
poliitikas kombeks, pole meile antud.
Saja päeva jooksul on toimunud 16 vallavalitsuse istungit. Läbi
arutatud ja vastu võetud on 246 valitsuse korraldust. Lisaks sellele
on vallavolikogule saadetud arutamiseks 29 seadusandliku akti eelnõud. Iga sellise otsuse või määruse taga on mitme ametniku suur
töö. Samas puudutab iga korraldus vähemalt ühte vallakodanikku,
tihti ka mitut. Volikogu aktid puudutavad paljusid inimesi. Sellise
töökoormuse puhul võib mõne asjaga mitte lõplikult rahule jääda.
Võib-olla viidi omavalitsuste ühendamine läbi liigselt kiirustades ja
kõike põhjalikult läbi mõtlemata. Ise oleme seda soovinud ja selle
poolt hääletanud. Seetõttu oleks tore, kui kõik vallaelanikud annaksid
oma panuse uue valla ülesehitamisele ja näeksid seda positiivset,
mida on tehtud, mitte ei lahmiks üksikute
eksimuste pärast. Et uus vald korralikult
tööle saaks, ei piisa 100 päevast, aga sada
aastat selleks ka ei kulu.
Heinzvalgulikult väljendudes tekib ükskord koosmeelsus niikuinii. Soovin kõigile
meie riigi sajanda juubeli puhul lootusrikast
tulevikku!
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

Huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse abil sai Jõgeva muusikakool teise lõõtspilli. Pillimeister Heino Tartes tuli ise instrumenti üle andma ja õpetaja Eha Niglasega
mängiti koos ka mõned pillilood. Järjekorranumber on
sellel pillil 98. Selle juurde on graveeritud Eesti Vabariik
100. Aitäh juubeliaastal ilusa kingituse eest!
Merike Katt, Jõgeva muusikakooli direktor

16. veebruaril külastasid Karikakra lasteaia Liblika rühma
lapsed Jõgeva vallavalitsust. Vallavanem Aare Olgo rääkis
lastega uuest Jõgeva vallast ning tutvustas vallavalitsuse
tööd. Lapsed uurisid, kuidas suur Jõgeva vald loodi ning
Aare Olgost vallavanem sai.
JVT

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 8. märtsil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Vallavara nõuab hoolt, teed samuti
Ühise Jõgeva valla toimimiseks tehakse esimesi mahukaid
ja olulisi samme. Oskuslik ning
tegus majanduse ning arengu-ja
planeeringuosakond on komplekteeritud. Sel korral annan
ülevaate volikogus vastu võetud
Jõgeva vallavara valitsemise
korrast, aga ka talvisest teede
ja tänavate hooldusest, lemmikloomade pidamisest ning valla
heakorrast.
Jõgeva vallavara valitsemise
kord sätestab vallale vara omandamise ning valla omandis oleva
vara valitsemise, kasutamise
ja käsutamise. Uus vallavara
valitsemise kord tuli koostada
ja vastu võtta, et valdkond oleks
valla territooriumil ühtselt reguleeritud. Ka riigi seadusi on
vahepeal muudetud ning needki
muutused kajastuvad äsja kehtestatud vallavara valitsemise
korras. Vallavara valitsemise uue
korra väljatöötamisse panustasid
ühinemisläbirääkimiste majanduse töörühm, vallasekretär,
vallavalitsus ning vallavolikogu
majanduskomisjon ja eelarvekomisjon. Jõgeva vallavara hulka
kuulub avalikke hooneid, eluruume, maatükke jne. Ainuüksi
kortereid on uue valla omanduses saja ringis. Selleks, et saada

aimu nende seisukorrast, tuleks
need kõik üle vaadata. Need
korterid, mille valla omanduses
hoidmiseks pole mingit vajadust,
tuleks üritada maha müüa. Korterite seisukord on muidugi erinev. Heas korras kortereid saab
müüa enampakkumisel. Neist
korteritest, mille kordategemine
suuri investeeringuid nõuab,
tuleks aga vabaneda sümboolse
hinna eest. Mõne kohaliku kogukonna jaoks olulisema hoone
saatuse üle otsustamisel võiks
kaasa rääkida kohalik rahvas. Iga
Jõgeva valla kodanik on teatud
mõttes Jõgeva vallale kuuluva
vara kaasomanik ning tema huvi,
kuidas seda vara valitsetakse,
igati õigustatud.

OÜ Oja ja OÜ Pop & HALJASTUS
(küsimustega saab pöörduda
Palamuse Vallavara ja Palamuse
teenuskeskuse poole) ning Torma piirkonnas Torma POÜ, OÜ
Vaiatu Agri ja OÜ Sadala Agro
(küsimuste puhul tuleb pöörduda Torma teenuskeskuse poole).
Saduküla, Jõune, Härjanurme ja
Pööra küla teede talihooldusega
tegeleb OÜ Saarevälja, Kaave
küla teede talihooldust teostab
OÜ Moreen. Riigiteedel teeb
talihoolet AS TREV-2 Grupp.
Erateede omanikel on võimalik
kokku leppida piirkondade talihoolde teostajatega ja tellida
lumetõrjetööde teenust kokkuleppehinnaga.

Talv, teed ja tänavad

Lemmikloomade pidamine ja heakord

Jõgeva vallas on 400 kilomeetrit teid. Neil toimub talvine
hooldus vastavalt piirkonnas
kehtivale lepingule. Lepingu järgi teostatakse talihoolet vallale
kuuluvatel teedel ja tänavatel ja
erateedel, mille kohta on sõlmitud avaliku kasutamise leping.
Jõgeva linnas teeb talihoolet
OÜ N&V, endise Jõgeva valla
teedel AS Kuremaa ENVEKO,
Palamuse piirkonnas OÜ Kerseli,

Uues vallas on väärteomenetlejale laekunud kaebusi kasside
pidamise nõuete eiramise ning
koerte väljapääsemise kohta
kinnistu territooriumilt. Tulevikus võiks lemmikloomade pidamise eeskirja täiendada, näiteks
nõudega taotleda korterelamus
lemmiklooma pidamiseks samas trepikojas elavate naabrite
nõusolekut. Ka lemmikloomade
piirarv võiks olla eeskirjas mää-

ratletud.
Koerte kinnistult väljapääsemisel on mitmeid põhjusi: kus
on ketikoer halvasti kinnitatud,
kus koer kulunud keti katki tõmmanud, kus värav lahti jäetud,
kus puudub kinnistul piirdeaed.
Ebameeldivate juhtumite korral
vastutab tagajärgede eest koera
omanik. Väärteomenetleja tegeleb ka heakorra eeskirja nõuete
täitmise jälgimisega. Korralik
omanik märkab ja likvideerib
puuduseid ise, paljudele peab tegema aga märgukirju. Tegeleme
uute piirkondade räämas kinnistute omanike väljaselgitamisega
ja kontrollimisega. Eesmärgiks
on mitte inimesi karistada, vaid
muuta neid seadusekuulekaks.
MATI KEPP,
Jõgeva abivallavanem

Kooli ehitusele antakse lisaraha
Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 8. veebruari istungil, et vald
katab Euroopa Liidu tõukefondidest kaasfinantseeritava projekti
“Jõgeva põhikooli õppehoone
ja õueala rekonstrueerimine”
omafinantseeringu ning projekti
mitteabikõlblikud kulud 2017.,
2018. ja 2019. aastal kokku kuni
2 560 000 euro ulatuses.
Jõgeva abivallavanema Mati
Kepi sõnul kiitis Jõgeva linnavolikogu põhikooli Rohu tänava
hoone rekonstrueerimise ja
laiendamise otsuse heaks juba
2014. aasta aprillis. Toona andis
volikogu linnavalitsusele loa katta Euroopa Liidu tõukefondidest
finantstoetuse taotlemiseks ette
valmistatava projekti “Jõgeva
põhikooli rekonstrueerimine ja
laiendamine” omafinantseering
ning projekti mitteabikõlblikud
kulud 2015., 2016. ja 2017. aastal maksimaalselt 2 100 000 euro
ulatuses. Koolivõrgu korrastamise toetusmeetme alategevus “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” avanes siiski
planeeritust oluliselt hiljem ning
otsus kaasfinantseerida Jõgeva

Jõgeva põhikooli ja linnaraamatukogu uue hoone kolmeJOONIS: OÜ JVR
mõõtmeline vaade.
põhikooli hoone rekonstrueerimise projekti EL tõukefondidest
kuni 5 miljoni euro ulatuses tehti
alles 25. juulil 2017.
Projekti elluviimiseks korraldatud hankel osutus edukaks OÜ
KRC Ehitus ja AS-i Tartu Ehitus
ühispakkumus summas 5,7 miljonit eurot. Töövõtuleping nende
firmadega sõlmiti möödunud
aasta 29. septembril. 12. oktoobril sõlmiti samade firmadega
lisaleping, mille alusel ehitatakse
koolihoonele juurdeehitis, kus
hakkab paiknema linnaraamatukogu. Selle maksumus on
529 506 eurot. Raamatukogu

ehitamise võimalus nähti ette
juba hanke alusdokumentides.
Raamatukoguhoone ehitab vald
omavahenditest.
Sellel, et Jõgeva põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimise projekti omaosaluseks ja
mitteabikõlblike kulude katteks
2014. aastal planeeritust rohkem raha vaja on, on Mati Kepi
sõnul mitu põhjust. Need olid
üsna põhjalikult lahti seletatud
vallalehe eelmise, 8. veebruari
numbri esiküljel ilmunud artiklis, mille autoriks Jõgeva vallavalitsuse arenduse peaspetsialist
Erki Teder. Näiteks selgus projek-

teerimistööde käigus, et hanke
alusdokumentides sisaldunud
eskiisprojekti ruumiplaani tuleb
muuta, et arvesse saaksid võetud
tuleohutus- ja tervisekaitsenõuded, sealhulgas Terviseameti
ettepanek eraldada garderoob
söögisaalist. Uus ruumiplaan
vastab oluliselt paremini ka kooli
vajadustele.
Seoses ruumiplaani muutumise ja suurenemisega 193
ruutmeetri võrra kaasneb nii
koolihoone kui ka raamatukoguhoone ehituse kallinemine
umbes 8 protsendi võrra, mistõttu on vajadus suurendada
omaosaluse ja mitteabikõlblike
kulude summat. Uut hanget
vald siiski korraldama ei pea,
kuna alates 1. septembrist 2017
kehtima hakanud riigihangete
seadus lubab hankijal sõlmitud hankelepingut muuta uut
riigihanget korraldamata, kui
hankelepingu üldist olemust
ei muudeta ning muudatuste
väärtus kokku ei ületa 15 protsenti ehitustööde hankelepingu
algsest maksumusest.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
5. veebruari istungil
- otsustati sulgeda Jõgeva lasteaed Karikakar kollektiivpuhkuseks 18. juunist 17. juulini 2018
ja lasteaed Rohutirts 23. juulist
19. augustini 2018. Kollektiivpuhkuse ajal on lasteaiakohta
vajavatele lastele tagatud koht
töötavas lasteaias;
- määrati Kuremaa Keskasula
ja Allika tänavatel liikluspinda
teenindavatele maaüksustele
koha-aadressid, suurused ja
sihtotstarve;
- anti AS-le Utilitas Eesti vee
erikasutusluba põhjaveevõtuks
Jõgeva linnas Aia tn 50 paiknevast puurkaevust kuni 40 m3
ööpäevas;
- anti kasutuluba Õuna külas
Allika tn 43 elamule;
- anti kasutusluba Kassinurme
küla Kivistiku kinnistu reoveepuhastussüsteemile;

- otsustati korraldad riigihange Torma mõisa valitsejamaja
renoveerimiseks eeldatava maksumusega 583 000 eurot ilma
käibemaksuta. Torma mõisa
valitsejamaja renoveeritakse
kahepereelamuks kogukonnas
elamise teenuse ja tugiteenuste
osutamiseks. Hoones hakkab
elama 12 erivajadusega inimest;
- otsustati korraldada lihthange Jõgeva vallale sõiduki
kasutusrendile võtmiseks;
- suurendati ASi Kuremaa
ENVEKO aktsiakapitali.
12. veebruari istungil
- Määrati Jõgeva maakonnas
Jõgeva vallas Viruvere külas
asuva Tööstuse, Sikkali ja Kase
kinnisasja liitmisel tekkivale
10,49 ha suurusele katastriüksusele koha-aadressiks Jõgeva
maakond, Jõgeva vald, Viruvere

küla, Kase ja maa kasutamise
sihtotstarbeks tootmismaa – kinnistule ehitatakse vineeritehas;
- otsustati jätta Jõgeva vallas
Teilma külas asuv Rohu katastriüksus riigi omandisse;
- tunnistati Jõgeva vallale sõiduauto kasutusrendile võtmise
hankemenetlus kehtetuks, kuna
laekus ainult üks pakkumus, mis
ei taga piisavat konkurentsi ja
rahaliste vahendite mõistlikku
kasutamist;
- kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks
* Jõgeva valla noortevolikogu
tegutsemise alused;
* Jõgeva valla hankekord;
* Jõgeva valla ametiasutuste
struktuur ja teenistuskohtade
koosseis. Sotsiaalosakonda lisandub üks peaspetsialisti ametikoht, vanemspetsialistide arvu
vähendatakse seniselt kahelt

ühele, lisanduvad kolm tegevusjuhendaja töökohta (Euroopa
Regionaalfondi projekti „Kogukonnapõhiste erihoolekande
teenuste arendamine Tormas“
elluviimiseks) ja 4,2 lapsehoidja
tähtajalist töökoha (projekti
„Torma valla lapsevanemate
hoolduskoormuse vähendamine
tööturul osalemiseks“). Majandusosakonnas ja kantseleis viiakse kahe ametniku teenistuskoha
liik vastavusse töö tegeliku sisuga. Majandusosakonna ja Torma
teenuskeskuse koosseisust viiakse välja kalmistuvahi töökohad
(kokku 2,3 töökohta). Finantsosakonna koosseis väheneb
3,4 teenistuskoha võrra. Kokku
väheneb vallavalitsuse koosseis
2,25 teenistuskoha võrra.
JVT

22. veebruar 2018

Spordivaldkonna tegijatele
makstakse kuut laadi toetusi
Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu spordi
toetamise kord, mis määratleb,
keda ja millises mahus selles
valdkonnas valla eelarvest toetatakse. Jõgeva linna spordirahva
jaoks on uus kord tegelikult üsna
tuttav, sest sarnane kord kehtis
seal ka varem.
Uue korra kohaselt makstakse
vallaeelarvest kuut laadi toetust:
spordiklubi tegevustoetust (ehk
noorsportlase pearaha), toetust spordiürituse läbiviimiseks,
toetust täiskasvanud sportlase
võistlusel osalemiseks, toetust
(ehk sisuliselt preemiat) kõrge
sportliku saavutuse eest, treeneri
töötasu toetust ja valla esindusvõistkonna toetust.
Jõgeva abivallavanem Arvo
Sakjas selgitas, et noorsportlase
pearaha makstakse 7–19-aastaste sportlaste eest. Ent kuna
kahe klubi, raskejõustikuklubi
Ramm ja spordiklubi Noorus-96
treeningurühmades teeb kaasa
ka viie-kuueaastasi, makstakse
neile pearaha ka sellises vanuses trenniskäijate eest, ainult et
koefitsiendiga 0,4.
Täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemist toetatakse juhul,
kui tegemist on Eesti meistrivõistluste või veel kõrgema
tasemega jõuprooviga. Sama
põhimõte kehtib sportliku saavutuse eest toetuse maksmisel.
Treeneritele makstakse töötasu
toetust alates viiendast kvalifikatsioonitasemest.
“Eesti Olümpiakomitee maksab kõrgema kvalifikatsioonitasemega treeneritele omapoolset
töötasu toetust tingimusel, et
klubi lisab niisama suure osa.
Meil on kokkulepe, et summa,
mille peaks lisama spordiklubi,
katab tegelikult omavalitsus,”
ütles Arvo Sakjas ja lisas, et

Jõgeva vallas saab palgatoetust
kuus treenerit.
Tänavuseks aastaks sporditoetusi tegelikult enam taotleda
ei saagi. Taotlused esitati juba
möödunud aasta lõpus veel ühinemiseelsetele omavalitsustele.
Need on neljast omavalitsusest
kokku kogutud ning lähevad
nüüd, mil volikogu spordi toetamise korra vastu võtnud, menetlemisele. Vallavalitsus vaatab
taotlused läbi ning otsustab, millised neist ja kui suures summas
rahuldatakse. Seejärel saab vald
juba toetuse saajatega vastava
lepingu sõlmida.
“Klubid ongi juba pikalt ootel
ja tükati päris hädas olnud,”
sõnas Arvo Sakjas. “Tulevikus
toimivad asjad kindlasti ladusamalt, ent klubid võiksid tulevikus end siiski nii majandada,
et järgmise aasta alguseks veidi
varuraha jääks.”
Edaspidi tuleb spordivaldkonna toetuste taotlused esitada
1. novembriks. Selleks ajaks
pannakse valla kodulehele üles
ka taotluse blankett. Edaspidi
on toetuse saajatel ka kohustus
esitada iga aasta 15. jaanuariks
aruanne selle kohta, kuidas eelmise aasta toetusi kasutati. Enne
aruande esitamist uusi toetusi
välja ei maksta.
Abivallavanem Arvo Sakjas tõdes, et tänavuste taotluste maht
on kolm-neli korda suurem, kui
valla võimalused sporti eelarvest
toetada. Paraku sai sporditoetuste reale kirja summa, mis
kujunes lihtsalt seniste valdade
antud arvude kokkuliitmisel.
“Loodetavasti seisab tulevikus
sellel eelarvereal juba suurem
summa. Praegune ei rahulda
meid ega spordiklubisid,” ütles
Arvo Sakjas.
RIINA MÄGI

Pärast volikogu teiseks aseesimeheks valimist võttis
Kristian Vaarpuu (esiplaanil) sisse koha volikogu istungitelaua otsas, volikogu esimehe Raivo Meituse ja esimese
FOTO: RIINA MÄGI
aseesimehe Mai Treiali kõrval.

Jõgeva vallavolikogu teiseks
aseesimeheks valiti Kristian Vaarpuu
Kui uue ühendomavalitsuse volikogu möödunud aasta
oktoobris tööd alustas, valiti
teiseks aseesimeheks sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjast volikogusse pääsenud Triin
Pärsim. Et tema asus selle aasta
jaanuaris Jõgeva vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ametikohale, tuli
tal volikogu ridadest lahkuda
ning tema asendusliikmena
tuli rahvaesindusse samuti sotsiaaldemokraatliku erakonna
nimekirjas kandideerinud Ain
Aru. 8. veebruari istungil tuli aga
volikogule valida ka uus teine
aseesimees.
Kandidaate sellele kohale
esitati kaks: SDE nimekirjast
volikogusse valitud Kristian Vaarpuu ning Isamaa ja Res Publica
Liidu nimekirjast valitud Mihkel

Kübar. Salajasel hääletusel sai
esimene 12 ja teine 11 poolthäält. Seega sai volikogu teiseks
aseesimeheks Kristian Vaarpuu.
Kristian Vaarpuu on sündinud
1980. aastal Abja-Paluojas ja
lõpetanud 1998 Jõgeva gümnaasiumi. Praegu on ta Kaitseliidu
Jõgeva maleva noorteinstruktor,
ent varem on ta pidanud ka näiteks koka ametit ning seda Eesti
piiridest väljaspoolgi.
Poliitikasse tuli Vaarpuu 2013.
aastal, kui ta valiti Jõgeva linnavolikogu liikmeks.
“Volikogu aseesimehena tahan
hoida pildil mulle südamelähedased teemad, nagu kaasav
eelarve, kriisireguleerimine ning
spordi- ja mänguväljakud,” ütles
Kristian Vaarpuu.
RIINA MÄGI
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Ülevaade Jõgeva Vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 6. istung
toimus 8. veebruaril Piiri tn 4
saalis. Istungil osales 25 volikogu
liiget. Puudus 2 liiget: Enn Kurg
ja Girt Kaarepere. Raivo Põldaru
saabus 2. päevakorrapunkti ajal.
Aivar Kokk ja Marko Saksing lahkusid 3. päevakorrapunkti lõpus.
Päevakorras oli:
1. Advokaadibüroo Derling OÜ
vandeadvokaat Margo Lemetti
andis ülevaate Palamuse uue lasteaiahoone ehitamisega seotud
lepingute õiguspärasusest.
2. Võeti vastu Jõgeva valla
2018. aasta eelarve. Viidi läbi
nimeline hääletus.
3. Otsustati katta Jõgeva põhikooli õppehoone ja õueala
rekonstrueerimise omaosalus.
Ruumiplaani muutumise ja suurenemisega kaasneb nii koolihoone kui raamatukoguhoone
ehituse kallinemine umbes 8
protsendi võrra.
4. Toimus Jõgeva valla kogukonnakogu statuuti 1. lugemine.
Määrati muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks 21. veebruar
2018. a kell 17.00. Ettepanekud
esitada volikogu kantseleisse.
Juhtkomisjoniks määrati volikogu arengu-ja reformikomisjon.
5. Otsustati lõpetada Torma
valla Avatud Noortekeskuse tegevus. Jõgeva valla noorsootöö
on viidud Jõgeva Vallavalitsuse
hallatava asutuse Jõgeva Valla
Noortekeskuse juurde.
6. Tunnistati Torma valla määrused kehtetuks.
7. Muudeti Palamuse Kultuuri
põhimäärust. Määrusest arvati
välja punktid, mis annavad asutusele ülesandeks korraldada
noorsootööd.
8. Muudeti Jõgeva valla ametiasutuste struktuuri ja teenis-

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungit pidamas. Suure arvu päevakorrapunktide
FOTO: RIINA MÄGI
tõttu kestis see ligemale kuus tundi.
tuskohtade koosseisu. Otsus on
vajalik noortejuhtide üleviimiseks Jõgeva Valla Noortekeskuse
koosseisu.
9. Jõgeva valla ühtse palgajuhendi koostamisega tunnistati
kehtetuks Torma Vallavolikogu
19.02.2014 määrus nr 3 “Torma
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine” ja
Jõgeva Vallavolikogu 21.03.2013
määrus nr 11 “Jõgeva valla koolide, koolieelsete lasteasutuste,
raamatukogu ja hoolekandeasutuse töötajate töötasustamine”.
10. Anti vallavara otsustuskorras kasutusse.
11. Võõrandati otsustuskorras
vallavara.
12. Anti nõusolek isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Telia
Eesti AS kasuks.
13. Anti nõusolek isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
14. Võeti vastu Jõgeva vallavara valitsemise kord. Kord

reguleerib ühinemisega tekkinud
Jõgeva vallale vara omandamist
ja valla omandis oleva vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist.
15. Võeti vastu Jõgeva valla
spordi toetamise kord. Kord
määratleb keda ja millises mahus
valla eelarvest toetatakse.
16. Võeti vastu Jõgeva valla
sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord. Kord reguleerib
Jõgeva valla poolt korraldatavaid sotsiaalteenuseid ning nende osutamise tingimusi ja korda.
17. Võeti vastu Jõgeva valla
sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord. Kord reguleerib
Jõgeva valla poolt makstavate
sotsiaaltoetuste ning nende osutamise tingimusi ja korda.
18. Kinnitati Jõgeva valla
eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.
19. Jõgeva Vallavolikogu teiseks aseesimeheks valiti Kristian
Vaarpuu.
20. Muudeti Jõgeva Vallavoli-

kogu arengu- ja reformikomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati
välja Triin Pärsim ja kinnitati
tema asemele Ain Aru.
21. Määrati Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogusse Jõgeva
valla esindajatena vallavolikogu
esimees Raivo Meitus ja vallavanem Aare Olgo.
22. Kinnitati Jõgeva Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018.
aasta tööplaan.
23. Võeti teadmiseks informatsioon OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskuse
«Elukaar» esitatud rahastamistaotlusest.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee/dokumendiregister
Jõgeva Vallavolikogu 7. istung
toimub 1. märtsil kell 15.00 Piiri
tn 4 saalis.
Merle Meitus,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Vallavolikogu võttis vastu tänavuse eelarve
Jõgeva vallavolikogu võttis
18. veebruari istungil vastu valla
tänavuse eelarve. Selles on põhitegevuse tuludeks kavandatud
17,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kuludeks 16,5 miljonit eurot ning investeerimistegevuseks
4 miljonit eurot.
Põhitegevuse tuludesse on
planeeritud 8,6 miljoni euro
jagu füüsilise isiku tulumaksu,
põhitegevuse kuludest on 53
protsenti ehk 8,9 miljonit eurot
suunatud haridusvaldkonda,
mis on omavalitsuse jaoks kõige
tähtsam valdkond.
“Me vaatame küll valla haridusvõrgu üle, ent olemasolevat

süsteemi lõhkuma pole lähiajal
plaanis hakata,” sõnas vallavanem Aare Olgo.
Investeeringute kavandamisel
on vald tema sõnul suhteliselt
konservatiivne. Kaks kõige suuremat investeeringuobjekti on
Palamuse lasteaia uus hoone
ja Jõgeva põhikooli uus hoone.
Esimene peaks valmima tänavu
augustis ja teine tuleval aastal.
Väiksemaid objekte saab ette
võtta vaid siis, kui nende jaoks
õnnestub mõnest fondist projektiraha saada. Sel juhul lisab
vald omaosaluse. Investeerimistegevuse juures järgitakse
ühinemislepingus sätestatud

investeerimiskava.
Aare Olgo sõnul valmis tänavune eelarve tavalisest üsna erinevas situatsioonis, sest tegemist
on neljast väiksemast omavalitsusest moodustatud suure omavalitsuse esimese ühinemisjärgse
eelarvega. See tähendab, et kui
tavaliselt on uue eelarve ridadel
paiknevaid arve võimalik võrrelda eelmise ja üle-eelmise aasta
omadega, siis tänavu adekvaatne
võrdlusmoment puudub. Nelja
omavalitsuse eelarvete “kokkusulatamine” oli keeruline ka ses
mõttes, et eri omavalitsustes olid
tulud ja kulud kirjeldatud pisut
erinevalt.

Kui tavaliselt on eelarve kokkupanekuks aega mitu kuud, siis
seekord tuli seda teha sisuliselt
kolme nädalaga. Andmed saadi
senistest omavalitsustest kätte
detsembri algul ja juba kolme
nädala pärast tuli eelarve projekt
volikogule üle anda.
Vallavanema sõnul on eelarve
vastu võetud ja seda täidetakse,
ent eelarve saab olema kindlasti tavalisest natuke suuremas
muutumises, st et aasta jooksul
tehakse tavalisest rohkem lisaeelarveid – kolm-neli vähemalt.
RIINA MÄGI

Ühtne sotsiaalteenuste kord ja ühtsed sotsiaaltoetused üle suure valla
Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu kolm olulist
sotsiaalvaldkonna määrust: “Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise
tingimused ja kord”, “Jõgeva valla
sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord” ning “Eluasemekulude
piirmäärad toimetulekutoetuse
määramiseks Jõgeva vallas”.
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsase
sõnul ühtlustavad vastu võetud dokumendid teenuste võimaldamise
ja toetuste maksmise tingimused ja
korra kogu uue valla territooriumil.
“Senini lähtusime viie piirkonna
erinevast korrast: nelja ühinenud
omavalitsuse ja Puurmani valla
vastavast korrast, sest sellest vallast
tuli Jõgeva valda üle Saduküla piirkond,” ütles Aime Meltsas.
Määruste ettevalmistamisel osalesid tema sõnul kõik vallavalitsuse
sotsiaalosakonna töötajad, keda on
kümmekond ja kes on enamasti
suurte kogemustega praktikud.
Ka volikogu liikmed ja volikogu
komisjonide liikmed aitasid kaasa.
“Laias laastus on nende doku-

mentide eesmärk inimeste toimetulekuvõime toetamine ja elukvaliteedi säilitamine,” kinnitas
sotsiaalosakonna juhataja.
Tema sõnul soovisid just praktikutest sotsiaaltöötajad seda, et
ühte määrusse koondataks sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja
kord ning teise sotsiaaltoetuste
andmise tingimused ja kord. Ühinenud omavalitsustel oli varem
kellel kaks, kellel üks ühine kord.
Kui on kaks eraldi korda, on sotsiaaltöötajatel lihtsam oma tööd
teha ja klientidelgi parem määrustest aru saada. See on kooskõlas
ka sotsiaalosakonna tulevikuplaanidega: seal kavatsetakse välja
arendada kolm eraldi töösuunda:
osa ametnikke spetsialiseeruvad
lastekaitse, osa toetuste ja osa
teenustega tegelemisele.
Vastu võetud korrad annavad
infot selle kohta, millistel tingimustel ja millises mahus abi
osutatakse ning kuidas tagatakse
teenuste-toetuste kättesaadavus.
Sotsiaaltoetuste puhul on aluseks
võetud kõige kõrgemad määrad,

mis ühinenud omavalitsustes senini kehtisid. See põhimõte sai
sätestatud juba ühinemiskokkuleppes. Mõnda liiki toetuste, näiteks
matusetoetuse maksmisel paneb
omalt poolt õla alla ka riik: riik
annab osa raha ja omavalitsus lisab
sellele oma panuse.
Nende toetuste puhul, mis ei olene taotleja sissetulekust, on toetuse
suurus määrusesse sisse toodud:
siis ei pea inimene seda mujalt
otsima hakkama. Sünnitoetust
hakatakse maksma näiteks 600 eurot (300 pärast lapse sündi ja 300
pärast lapse üheaastaseks saamist),
esmakordselt kooli mineva lapse
toetust 260 eurot, hooldajatoetust
30-200 eurot kuus (olenevalt hooldatava vanusest ja puudeastmest),
eestkostetoetust 25 eurot kuus ja
matusetoetust 450 eurot. Viimasest maksab 250 eurose osa riik ja
kohalik omavalitsus lisab juurde
200 eurot.
Perekonna sissetulekust sõltuvateks toetusteks on toimetulekutoetus, vajaduspõhine toetus ja
tervisetoetus. Toimetulekutoetuse

andmisel arvesse võetavate alaliste
kulutuste loetelu tuleneb riigi vastavast seadusest, omavalitsuse volikogu kehtestada on aga iga kulu
kohta arvesse võetav piirmäär. Ka
need piirmäärad on nüüd Jõgeva
vallavolikogu poolt kehtestatud.
“Piirmäärad on välja kujunenud
igapäevases sotsiaaltöö praktikas ja
põhjalikult läbi arutatud ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töörühma mullustel
koosolekutel,” ütles Aime Meltsas.
Tema sõnul saab sotsiaalvaldkonna oluliste määrustega tutvuda
valla kodulehel ja need avaldatakse
ka Riigi Teatajas. Kehtima hakkavadki dokumendid Riigi Teatajas
avaldamisest alates.
“Meil on plaanis hakata ka sotsiaaltoetusi ja sotsiaalteenuseid
puudutavaid dokumente rahvale
tutvustamas käima. Üks selline
kohtumine oli näiteks 14. veebruaril Kuremaa ujulas, kuhu tulid kokku mitu pensionäride ühendust,”
sõnas sotsiaalosakonna juhataja.

RIINA MÄGI
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Torma spordinädalast said osa eri
vanuses huvilised

Tiina Mihhailovi eestvedamisel on Siimustis juba aastaid korraldatud sellest kandist pärit keeleteadlasele Eeva Niinivaarale pühendatud sündmusi. See pilt Tiinast on tehtud 2011. aasta mais toimunud omaloomingupäeval “Mina
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
ja Soome”.

Tiina Mihhailov: Kogukonnatunde
annab koos tehtu
Tiina Mihhailov on armastuse
raamatute vastu kaasa
saanud lapsepõlvest. Siimusti
raamatukogu juhatajana ei piirdu
ta selle asutuse argipäevatööga,
vaid korraldab sündmusi ja teeb
projekte, mis toovad inimesi
kokku lähemalt ja kaugemalt.
Tiina Mihhailovi sõnul on uus
Jõgeva vald esimesed sammud
piirkonna raamatukogude ja
nende lugejate heaks juba astunud, kuid ootused ja lootused
on veelgi tugevamale koostööle
kogukonna vaimuelu parema
edendamise nimel.
Kui kaua olete Siimusti
raamatukogus töötanud ja
kuidas sai teist raamatukogu juhataja?
Kevadel saab Siimustis töötatud 22 aastat, enne seda olin aasta Vaimastvere raamatukogus.
Raamatuid olen armastanud
kogu elu. Enne raamatukogu
töötasin raamatukauplustes
Tallinnas ja Jõgeval kokku 12
aastat. Siimustisse sattusin seetõttu, et Jaana Koppel, kes varem
siinses raamatukogus töötas, läks
Jõgeva linnaraamatukogusse ja
koht vabanes.
Mis on raamatukogu juhataja töös suurimad rõõmud?
Rõõmu toob uute raamatute
saamine, see, kui lugeja jääb
soovitatud raamatuga rahule,
kui inimene ütleb, et siin on hea
õhkkond, kui korraldatud sündmusele rahvast tuleb ja sellega
rahule jäädakse. Hea meel on
igast uuest lugejast ja sellest, et
lugejate arv pole oluliselt vähenenud, püsides neljasaja ringis.
Samuti rõõmustab töökeskkond,
sest raamatukogul on avarad
ruumid ja nüüdisaegsed infotehnoloogilised vahendid. Kui
endale meeldib raamatutega töötada ja inimestega suhelda, võib
sellest tööst tõesti rõõmu tunda.
Kuivõrd on raamatukogude olukord sõltunud omavalitsustest ja milline aeg
on raamatukogule praegu,
kui Jõgeva vallast on saanud Jõgeva suurvald?
Raamatukogud on ikka olnud

valla allasutused. Olukord on
praegu keskmine, ei ole väga
hull ega rõõmus. Ega me ei teagi,
mida tulevik toob. Hea on aga
see, et uus Jõgeva vald leidis
võimaluse jätkata (varem tegi
seda Põltsamaa raamatukogu)
lugejatele tasuta raamatukogude
vahelise laenutamise teenuse
pakkumist. Korra kuus (6. kuupäeval) sõidab vallavalitsuse
auto läbi oma raamatukogud,
lisaks Põltsamaa ja Mustvee
raamatukogu ning transpordib
tellitu soovijateni. Kui varem
tellisime me raamatuid Põltsamaa raamatukogu vahendusel,
siis sellest aastast teeme me
seda iseseisvalt. Ning on tore, et
vald raamatute ostmise raha ei
vähendatud. Veel oleks soov, et
uus vald väärtustaks iseseisvaid
rahvaraamatukogusid ja nende
töötajaid. See on töö, mis nõuab
kõrgharidust ja eeldab sellele
kohast töötasu.
Mida arvate, mis aitaks
Siimusti raamatukogule
uues vallas veelgi rohkem
tähelepanu pöörata, kui
varasematel aegadel, ja
korraldada siin üritusi,
mida tullakse ka kaugemalt
külastama?
Siimustis ei ole teist kultuuriasutust peale raamatukogu,
millel on aga oma tööspetsiifika.
Meie korraldatud üritustest on
osa võtnud ka teiste piirkondade
elanikud, kui nad on leidnud
endale midagi huvitavat (näituste külastamine, kirjanikega
kohtumised jne). Eelmisel aastal
kirjutasin mitmeid projekte ja
sain ürituste korraldamiseks
juurde 940 eurot. Edukalt viidi
läbi laste ja noorte kultuuriaasta
“Mina ka!” sündmusi. Kui Laste
Vabariik Siimustis käis, sai läbi
viidud töötuba. Külas käisid kirjanikud Aidi Vallik, Jaak Urmet
(Wimberg), Indrek Koff, Heli
Künnapas, Margit Peterson,
Andrus Kivirähk ja Ilmar Särg,
kunstnik Ott Vallik ja jutuvestja
Piret Päär. Korraldati arvuteid
ning arvutikursusi tutvustav
päev (juhendas Kalle Kolberg),
tervislikust toitumise ja köögiviljade kasvatamise kohta jagas
näpunäiteid taimekasvatuse

instituudi teadur Ingrid Bender.
Raamatute väljapanekuga tutvustati maailmas välja antavaid
raamatuauhindu. Harivad ja
põnevad näitused olid Eesti Paberimuuseumi ruumiliste raamatute näitus (selle raames toimus
ka töötuba), Soome Instituudi
rändnäitus “Marimekko – Soome
disainiklassika”, Piret Saariku
maalide näitus “Roheline”, Kiigemetsa kooli õpilastööde näitus
“Kukk äratab Eestimaa” ja laste
autoportreede näitus “Krokii”.
Alates märtsist hakkab raamatukogus kokku saama naiste
käsitööring. Täpsem info selgub
lähiajal.
Olete võtnud oma südameasjaks Eeva Niinivaara
elu ja loomingu tutvustamise. Mis on selles valdkonnas lähiajal plaanis ja
millised sündmused on raamatukogus veel toimumas?
Eeva Niinivaara mälestustuba
(muuseumituba) sai raamatukogu ruumides valmis 2008. aastal
ning võimaldab korraldada hubaseid koosviibimisi ja huviõhtuid eri vanusegruppidele. Raamatukogus käib koos Siimusti
raamatusõprade seltsing (loodi
2006), mille liikmed aitavad
Eeva Niinivaaraga seonduvaid
sündmusi korraldada. Igal aastal
detsembris, Eeva Niinivaara sünnipäeva paiku, viiakse läbi mälestustund. Eelmise aasta lõpus
musitseeris sellel üritusel Reine
Koppel. Jätkatakse koostööd
Soome Vabariigist Lahtist PäijätHäme Tuglase seltsiga, kirjaniku
ja tõlkija Marja Kyröga ning Eeva
Niinivaara sugulastega. Juba
aastast 2004 (pärast E. Niinivaara poolt loodud stipendiumi
lõppemisaega), on igal aastal
korraldatud Jõgeva piirkonna
koolide õpilastele omaloomingupäev, mis ongi pühendatud Eeva
Niinivaarale. Igal aastal valitakse
uus teema ja kutsutakse külla ka
mõni kirjanik. Mullu oktoobris
korraldatud omaloomingupäevast võtsid osa maakonna nelja
kooli õpilased. Käesolev aasta on
Euroopa kultuuripärandi aasta ja
omaloomingupäeva teema tuleb
valida sellest lähtuvalt.

Raamatukogusse tulles
on inimestel, eriti maal,
tavaks rääkida ka oma
igapäevaelust. Kuivõrd see
tava Siimustis püsib?
Sellega on nagu andmekaitseseadusega, et jutud ei levi
siit kaugemale ja inimene võib
kindel olla, et tema räägitud
teemasid ei jutustata kellelegi
edasi. Kui kujuneb külastajate
omavaheline jututuba, siis ma
ei sekku ega anna hinnanguid.
Milline on raamatukogu
koostöö Siimusti lasteaedalgkooliga, kas on korraldatud ühiseid üritusi?
Kirjanikega kohtumisi ja omaloomingupäevi ongi raamatukogu väiksuse tõttu korraldatud
koolimaja saalis, samuti kutsun
õpetajaid koos oma klassiga
sündmustest osa saama. Sel
aastal toimub kord kuus muinasjututund, kus loen ette või
lasen plaadilt Euroopa rahvaste
muinasjutte ning pärast lapsed
meisterdavad või joonistavad sel
teemal. Raamatukogus käivad
ja üritustel osalevad ka mitmed
Kiigemetsa kooli õpilased oma
õpetaja või kasvatajaga.
Mida üldse arvate kogukonnatundest Siimustis.
Kuidas seda saaks veelgi
tugevamaks muuta?
Siimusti on rahvaarvult Jõgeva
linna järel kõige suurem asula
Jõgeva vallas ning arvestatav
ettevõtluspiirkond. Kogukonnatunde annab koos tehtu. Kunagi
on siin olnud väga tugev kogukonnatunne, kuid elu on teinud
oma korrektiivid. Inimestel on
tänapäeval väga kiire, tööd
on palju ja seda tehakse tihti
Siimustist kaugemal, samuti
tõmbab virtuaalmaailm. Ent koos
käiakse ikkagi ja leitakse oma
sõpruskondadega meelepärast
tegevust. Kui aga sel teemal inimestega rääkida, tuleb ilmsiks,
et kõige enam tuntakse puudust
Siimusti lauluväljakust, kus omal
ajal tuhandeid inimesi lähedalt
ja kaugemalt kontserte kuulamas käis.
JAAN LUKAS

Tormas toimunud spordinädalal said nii lapsed kui ka täiskasvanud panna oma võimed proovile erinevatel spordialadel ja
kuulda spetsialistide nõuandeid
tervislike eluviiside järgimiseks.
5.–11. veebruarini korraldati
Torma piirkonnas esimene spordinädal. “Idee pakkus välja Carl
Robert Jakobsoni nimelise Torma
põhikooli kehalise kasvatuse
õpetaja Enda Kalm. Eeskujuks oli
talle sarnane ettevõtmine Palamusel,” ütles Torma spordihoone
juhataja Aarne Neimann. Tema
sõnul seati spordinädala tegemisi planeerides eesmärgiks, et
osalemisvõimalus oleks igas eas
ja erineva treenitusega inimestel.
“Eesmärk oli propageerida
tervislikke eluviise ja tutvustada
Torma spordihoone võimalusi,” sõnas Neimann. “Ürituse
ettevalmistamisel oli mulle ja
Endale abiks Torma põhikooli
muusikaõpetaja ja huvijuht Vairi
Niinep.”
Esimesel päeval toimus toitumisalane koolitus ja toidu
valmistamise töötuba, kus lektoriks oli toitumisnõustaja Reelika
Õigemeel. Tagasiside loengule
oli väga positiivne ja see oli
üks spordinädala lemmikuid.
Jõusaali ABC ja kehakoostise
mõõtmise viis Torma spordihoone jõusaalis läbi personaaltreener Mirkko Miilits.
Esmakordselt Torma spordihoone ajaloos toimus väikelaste

võimlemine koos emadega.
Korraldajate rõõmuks oli kohale tulnud päris palju emasid
koos lastega. Harjutusi näitas
ette Anne-Ly Võlli, kes pärast
viis läbi ka BodyART treeningu
täiskasvanutele.
Neljapäeval toimunud
jumping’u näidistreening (treening batuutidel) Kaisa Edenbergi
juhendamisel osutus samuti
osalistele väga meeldivaks kogemuseks. Võrkpallitrennis käivad
tüdrukud arvasid, et iga trenn
võiks jumping’uga lõppeda.
“Spordinädalale viimaseks
ettevõtmiseks oli suusatamine
Kuremaa terviseradadel. Ideaalne ilm ja mõnus seltskond pani
ilusa punkti nädala tegemistele,”
rääkis Aarne Neimann. “Korraldajate nimel võin lubada,
et kavatseme sarnase ürituse
korraldada ka järgmisel aastal,”
lisas Torma kandi spordielu
eestvedaja.
Uuelt suurelt Jõgeva vallalt
ootab ta, et täiskasvanute harrastussport rohkem tähelepanu
pälviks.
“Meil on valla eri piirkondades
päris arvestatav hulk inimesi ja
võistkondi, kes regulaarselt treenivad. Kõik ei jõua töö kõrvalt
Eesti või rahvusvahelistele tiitlivõistlustele, aga leian, et nende
tegemisi ja võistlustel osalemist
peaks ikkagi toetama,” arvas
Neimann.
JAAN LUKAS

Jumping’u näidistreening meeldis osalejate väga.
FOTO: ERAKOGU

C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikooli
330. aastapäeva tähistamine
toimub 17. märtsil 2018
TOIMUMISE KOHT:
koolimaja, võimla, rahvamaja
AJAKAVA:
• Registreerimine 10.00–20.00 võimla fuajees.
• Spordivõistlused võimlas:
võrkpall (naised) kell 11.00
korvpall (mehed) pärast võrkpalli
• Lõuna osalejatele kooli sööklas 12.00–15.00
• Kontsertaktus TORMA RAHVAMAJAS kell 17.00
• Lendude kohtumine koolimajas
• Töötab puhvet
• Tants
• Peo lõpp 02.00
TOIMUB HEATEGEVUSLIK LAAT (kott-toolid)
ÕPILASTÖÖDE NÄITUSED
Oodatud on vilistlased ja endised töötajad.
Osavõtutasu eelregistreerimisel kuni 4. märtsini 15 eurot,
alates 5. märtsist ja kohapeal 20 eurot.
Ülekanne: MTÜ “AJAST AEGA” a/a EE661010220195787228
Selgituseks märkida: vilistlaste kokkutulek, endine nimi,
lõpetamise aasta.
Samale arvele saab teha annetusi. Selgituseks: kott-toolid.
Info: (372)773 4236, 524 4780.
JÄLGI KOOLI KODU- JA FACEBOOKI LEHTE.
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JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI
SISSEASTUMISVESTLUSTELE REGISTREERIMINE
20. veebruaril algab Jõgevamaa gümnaasiumis sisseastumisvestlustele registreerimine.
Sisseastumisvestlusele registreerimiseks tuleb täita sisseastumisankeet kooli kodulehel www.gymnaasium.ee/sisseastumisankeet.
Sisseastumine toimub 9. klassi tunnistuse ja vestluse alusel. Jõgevamaa gümnaasiumis toimuvad sisseastumisvestlused 19.–29.
märtsil ja täiendavalt 18. ja 19. aprillil.
NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja klassitunnistuse koopia või väljavõte E-koolist/Stuudiumist.
Jõgevamaa gümnaasium on riigigümnaasium, kus õpivad ainult
gümnaasiumiklassid. Õpitakse kultuurisuunal, loodus- ja täppisteaduste suunal või sotsiaalsuunal. Õppetöö toimub kolme trimestriga
perioodõppe vormis, millele lisandub eripärane valikkursuste nädal
kevadel. Koolis on võimalik kaasa lüüa mitmetes huviringides, aktiivselt tegutsevas õpilasesinduses, projektides, riigigümnaasiumite
ühistegevustes jne. Toimuvad sündmused salongiõhtutest omaloominguvõistluseni ja jõuluballist spordipäevadeni. Kolmapäeviti
toimuvad huvitavad kohtumised külalislektoritega.
Kui soovid väga heal tasemel gümnaasiumiharidust ja põnevat
koolielu kaasaegses keskkonnas, oled teretulnud 10. klassi sisseastumiskatsetele.
Infot ja vastuseid sisseastumist puudutavatele küsimustele saab:
Nele Graverson 5681 1684, nele.graverson@gymnaasium.ee
Anti Alasi 5681 1681, anti.alasi@gymnaasium.ee
Priit Põdra 5681 3035, priit.podra@gymnaasium.ee

TULE JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMISSE
GÜMNASISTI VARJUKS!
Kõigil, kes mõtlevad oma õppimise peale Jõgevamaa gümnaasiumis, on võimalik tulla gümnasisti varjuks. See tähendab, et sul on
võimalus koos ühe gümnasistiga külastada ühel koolipäeval õppetunde ja osaleda teistes tegevustes. Nii saad parema ettekujutuse,
milline näeb välja gümnaasiumiõpilase koolipäev.
Sind ootab ees:
* oma gümnasist, kes organiseerib sinu päeva;
* kohtumine teiste gümnasistide, õpetajate ja koolitöötajatega;
* osalemine tundides;
* tutvumine Jõgevamaa gümnaasiumiga;
* vastused tekkinud küsimustele.
Sel õppeaastal ootame gümnasisti varje 19.–29. märtsil. Selleks
saada meile e-kiri aadressile nele.graverson@gymnaasium.ee või
silja.piir@gymnaasium.ee. Pane kirja, millal soovid gümnasisti
varjuks tulla ning kes on see gümnasist, kelle vari soovid olla. Kui
sa ei tunne ühtegi gümnasisti, siis saame pakkuda sulle ise ühe
õpilase, kelle varjuks olla. Palun teavita kindlasti oma klassijuhatajat, kuna gümnasisti varjuks tulles puudud oma kooli õppetööst.

Ajarännak iseseisvuse
väljakuulutamise aega

Edukad nii maakondlikul kui
ka riigikonkursil
Jõgeval Betti Alveri
muuseumis 6.
veebruaril toimunud
Jõgeva maakonna
õpilasetlejate konkursil
saatis edu Jõgeva valla
koolide õpilasi. Eri
vanuserühmades võitjaks
tulnud Karl Västral, Georg
Sakritsal ja Einar Susil
on nüüdseks seljataga ka
riigikonkurss Põlvas, kust
tuldi samuti tagasi uhkete
saavutustega.
Õpilasetlejate konkursi maakonnavoorus osales 28 noort
sõnakunstnikku seitsmest koolist. Nende etteasteid hinnanud
kolmeliikmelisse žüriisse kuulusid Eesti Harrastusteatrite Liidu
esindaja Maret Oomer, Jõgeva
linnaraamatukogu direktori asetäitja Ene Sööt ning Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja näitleja,
mulluse õpilasetlejate riigikonkursi peapreemia laureaat Sten
Siirak. Etlejaid hinnati kolmes
vanuserühmas.
Kui žürii konkursi tulemused
teatavaks tegi, ilmnes, et kõik
pea- ja eripreemiad kuulusid
Jõgeva vallas asuvate koolide
õpilastele. 4.-6. klassi vanuserühmas võitis peapreemia Jõgeva põhikooli õpilane Karl Västra,
eripreemiad said Arabella Leego
ja Madis Pihl Siimusti lasteaedalgkoolist ning Indrek Virks
Jõgeva põhikoolist. 7.-9. klassi
vanuserühmas pälvis peapreemia Jõgeva põhikooli õpilane
Georg Sakrits, eripreemiad Ethel-Meriel Soodla ja Sander Kõiv
Palamuse gümnaasiumist ning
Doris Piik Jõgeva põhikoolist.
Vanimas, gümnaasiumiastme vanuserühmas, kus oli kõige vähem
võistlejaid, antigi välja ainult
peapreemia ja selle omanikuks
sai Jõgevamaa gümnaasiumi
õpilane Einar Susi.
Kolm liblikapüüdjat
Kõik kolm peapreemia saanut,
Karl Västra, Georg Sakrits ja
Einar Susi, on Jõgeva kooliteatri
Liblikapüüdja näitlejad ja valmistusid konkursiks selle lavastaja

Kaheksanda klassi õpilastest ajarändurid kandsid ajastuFoto: Katre Põder
kohaseid rõivaid.
7. veebruaril rändasid Jõgeva
põhikooli kaheksandikud koos
ülejäänud Eesti 8200 ajaränduriga tagasi ühte kunagi juhtuda
võinud pühapäeva hommikusse.
See oli päev, mil Tallinnas kuulutati välja Eesti iseseisvus ning
Viljandis ja Toris loeti avalikult
ette manifest – 24.02.1918.
Hommikupoolik kulges vastavalt ajalooõpetajate Jana Tiido
ja Tiina Kulli ettemõeldud stsenaariumile, kus peagi lõpetama
asunud algkooli õpilased on
kutsutud pühapäevasel päeval
kooli saali väikesele arutelule,
milliseid edasisi õppimisvõimalusi näevad nende õpetajannad
Tartu erinevates koolides. Poole
õpetajanna Hermeliine lause
pealt astus uksest sisse vallavalitsuse esindaja ning luges
lastele ette ennekuulmatuna
tundunud manifesti. Seejärel
lapsed arutasid, mida nemad
vastavalt loositud maailmavaadetele sellest asjast arvasid ning
kirjutasid sulepeaga oma otsused

ja põhjendused paberile.
Ajas rändamine on üks ajalooõppimise metoodikaid, kus
õppur mõtestab enda jaoks lahti
tollaste inimeste keskkonna, riietuse, olustiku ning teeb eelnevalt
tööd, et rändamise hetkel võimalikult hästi taasloodud ajaloolises
situatsioonis hakkama saada.
Meie rännaku eesmärk oli tajuda ning aru saada Eestis 1918.
aastal valitsenud meeleoludest
ja maailmavaadetest.
Suurprojekti eestvedajad olid
Eesti Rahva Muuseum ning Eesti
Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate
Selts ja Eestis 7. veebruaril toimunu oli osa rahvusvahelisest
projektist „Heritage Bridge“,
kus Eesti, Läti, Leedu ja Soome
muuseumid ja koolid tähistavad
ajarännakutega oma riigi 100.
sünnipäeva.
Tiina Kull,
Jõgeva põhikooli
ajalooõpetaja
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Georg Sakrits, Karl Västra ja Einar Susi said etluskonkursi maakonnavoorus peapreemia: Georg keskmises, Karl nooremas ja Einar vanemas vanuseastmes. Riigikonkursil
sai Georg peapreemia, Einar laureaaditiitli ja Karl eripreemia.
FOTO: RIINA MÄGI
Lianne Saage-Vahuri käe all.
Õpilasetlejate riigikonkurss
toimus vaid kolm päeva pärast
maakonnavooru Põlva gümnaasiumis. Seal olid žüriiliikmetena
ametis Karl Laumets Vanemuise
teatrist, Christopher Rajaveer
Eesti Draamateatrist ja Kristiina
Oomer Eesti Harrastusteatrite
Liidust. Kõige säravam saavutus
oli Georg Sakritsa võidetud peapreemia, ent väga hästi läks ka
Einar Susil, kes tuli laureaadiks,
ja Karl Västral, kes pälvis proosapala (katkend Oskar Petersoni
“Juudipoisist”) esituse eest eripreemia.
Juhendaja Lianne Saage-Vahur tõdes, et Georg Sakrits tegi
Põlvas veel parema etteaste, kui
Jõgeval. Ka Einar Susi esinemisega jäi ta väga rahule, eriti kui

arvestada, et etluskonkurssidel
oli ta uustulnuk. Karl Västra eripreemia oli aga omaette saavutus selles mõttes, et enam-vähem
ühesugusel tasemel toredaid
poisse oli noorimas vanuserühmas palju ja päris keeruline oli
nende hulgast eristuda.
“Aga Karli esitatud proosapala
ajal saal rõkkas naerust,” ütles
Lianne.
Rikastab keelt
Einar Susi sai esimesed lavakogemused Puurmani laste
näiteringist. Jõgevamaa gümnaasiumis õpib ta teist aastat.
“Mulle meeldib etlemise juures
see, et saan avada teise inimese
mõttemaailma. Kirjanduslike
tekstide esitamine rikastab ka
keelekasutust, aitab tõusta tava-

keele tasandist kõrgemale,” ütles
Einar Susi. Georg Sakrits lisas,
et tema jaoks on etluskonkursil
esinemine enese teostamise ja
enese proovile panemise meetod. Ja kui kõik nii välja tuleb,
nagu soovid, on tunne väga hea.
Lianne Saage-Vahur on Georgi ja
Einari meelest väga hea juhendaja: ta annab oma soovitused,
ent laseb noortel ka päris palju
ise otsida.
Kõigil kolmel riigikonkursil
osalenul on võimalus ka tuleval
aastal etluskonkursil osaleda,
ainult et Georg ja Einar on siis
mõlemad gümnaasiumiastme
vanuserühmas ning peavad riigikonkursile pääsemiseks maakonnavoorus vastamisi minema.
RIINA MÄGI

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab arendavaid
teraapiaid vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub
SA TÜ Kliinikumi Lastefondi
põhikampaania “Üleannetus”
muusika-, hipo- ehk ratsutamis-,
tegevus- ja füsioteraapiale, mis
mõjuvad raskelt haigetele lastele
arendavalt, parandavad nende
seisundit ja edendavad lähtuvalt
erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud
funktsioonide parandamine,
arengu toetamine ning lähtuvalt
lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei ole
aga piisavad, et tagada kõikidele
raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid
teraapiaid. Lisaks on erinevate
terapeutide teenuseid keeruline
saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil
muul põhjusel võimalik käia
teenusel. Seega aitab Lastefond
raskelt haigeid lapsi kasvatavatel
peredel tasuda lapse muusikaja ratsutamisteraapia eest ning

võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse
kättesaadavust kodutingimustes,
kattes teenuse lisamahu, mida
riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Lisaks aitame vajaduse
korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses haige
lapse transportimisega ravi- või
erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või
spetsialistide juurde.
Lastefondi esindajad nendivad, et arendavate teraapiatega
seonduv temaatika on jõudnud
haripunkti ja tulenevalt suurest
abivajadusest on tõstatunud
probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada.
Hetkel toetab heategevusfond
17 arendavat teraapiat vajavat
last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on
erinevaid arendavaid teraapiaid
vajavaid lapsi oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk
on annetuste kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid
teraapiaid vajavaid lapsi, kuni

riiklikud vahendid pole piisavad,
et neid aidata. Lisaks survestab
Lastefond temaatikat ka riiklikul
tasandil, võttes eesmärgiks saada
Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste nimekirja
eraldi ka hipoteraapia ja muusikateraapia. Kampaania üks
taustaeesmärk on aga üles leida
ka need Eesti lapsed, kes vajavad
raviarsti kinnitusel arendavaid
teraapiaid, kuid kellele on need
tänaseni kättesaamatuks jäänud
seoses liiga kauge elukohaga
keskusest või riiklikult piiratud
rahalise mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi
kodulehelt www.lastefond.ee/
abivajajale ning saata see koos
vajalike lisadokumentidega eposti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada
nii lapsevanem ise kui ka arst,
sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel
tekib küsimusi, saab nõu ja abi
küsida e-maili aadressil info@
lastefond.ee. Taotluse esitamise

järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut,
konsulteeritakse raviarsti(de)
ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse
langetamiseks.
Üleannetuse kampaania
tipneb laupäeval, 10. märtsil
toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti
maakonna suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele
võimalust erinevatel viisidel
meelt lahutada, meeleolukalt
annetada ning tuntud artistide
kontserte nautida.
Jõgevamaal toimub perepäev kella 11.00–14.00 Pae
Keskuses. Üritusel esinevad
Ivo Linna ja Antti Kammiste, päeva juhib Gaute Kivistik ning kohal on ka Jõgeva
tantsukool Cestants, kloun
Ummi, õhupallimeister,
näomaalijad ja õnneloos.
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Tuleohutusse peab panustama igaüks
Eelmisel aastal oli Jõgevamaal
kokku 19 eluhoonetulekahju –
Jõgeva vallas 5, Mustvee vallas
5 ning Põltsamaa vallas 9. Neli
nendest tulekahjudest said alguse katkistest kütteseadmetest.
Lisaks põhjustas kuuel korral
tulekahju ohu hoonetele tahma
süttimine hooldamata kütteseadmete suitsulõõrides. Eluhoonetes
puhkevad tulekahjud sageli selle
tõttu, et üks elanikest ei hooli
tuleohutuse tagamisest ning
tema käitumise tagajärjel satub
ohtu tema enda ja naabrite elu
ning vara.
Päästeameti statistika alusel
põhjustavad suure osa eluhoonetulekahjudest hooletud maja- või
korteriomanikud, kelle ahjud,
pliidid, kaminad ja nende korstnad on puhastamata ja katkised.
Kütteseadmetest lähtuva tuleohu
kõrvaldamiseks pole paraku
muud võimalust, kui majapidamisse investeerida – teha seadmed korda ja neid regulaarselt
ning nõuetekohaselt hooldada.
Vähemalt kord aastas, soovitatavalt enne kütteperioodi algust,
tuleb küttesüsteemi puhastada
ja selle korrasolekut kontrollida.
Igal viiendal aastal peab eramajas
seda tööd tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajas
peab korstnapühkija käima igal
aastal. Elanikud saavad temalt
kindluse, et tuleohtu põhjustavaid tahmaseid, pigitunud ja
katkisi küttekoldeid ega korstnaid
majas pole. Tehtud töö kohta väljastab korstnapühkija akti.

Kõigil inimestel pole paraku võimalusi üsna kulukateks
kütteseadme remonditöödeks.
Siseministeeriumi, Päästeameti
ja kohalike omavalitsustega
koostöös alustati sel aastal projekti „500 kodu tuleohutuks“.
Projekti läbi saavad ohutumaks
mitmed Jõgevamaa toimetulekuraskustes inimeste kodud,
kelle kütteseadmeid riigi toel
remonditakse. Jõgevamaa jaoks
eraldas Siseministeerium selleks
54635 eurot ja korda peaks selle
eest tehtama minimaalselt 16
kodu. Toetuse saajad valitakse
välja päästjate kodunõustamiste
andmete ja omavalitsuste ettepanekute alusel. Päästjate seniste
kodunõustamiste käigus kogutud
info järgi on Eestis vähemalt
5000 tuleohtlikku kodu. Paraku
kõigi ohtlike kodude korda tegemiseks raha ei jätku ja esialgu
tehakse kahe aasta jooksul korda
neist vähemalt kümnendik. Korda tehtavate kodude lõplik hulk
sõltub sellest, kui palju suudavad
omavalitsused riigi kõrval projekti panustada.
Vähim, mida iga maja- või
korteriomanik ise ära saab teha,
et enda, lähedaste ning naabrite
ohutust tagada, on töökorras ja
vastavalt nõuetele paigaldatud
suitsuandurit. Seade on igas eluasemes seadusega kohustuslik
juba 2009. aastast. Elamus või
korteris peab andur olema paigaldatud kruvidega magamistoa
või ruume ühendava koridori
lakke. Kahekordses elamus peab

andur ohutuse tagamiseks olema
mõlemal korrusel. Andurit tuleb
regulaarselt testida – vähemalt
kord kuus, ja tolmust puhastada.
Vajaduse tekkimisel tuleb kohe
vahetada patarei, mitte peita
patareita seade „ajutiselt“ kuhugi
sahtlisse. Tühjenevast patareist
annab andur märku üksikute
piiksudega.
Mittetäielikul põlemisel eralduv nähtamatu vingugaas on
värvitu ja lõhnatu, aga samas
ülimürgine. Seda suitsuandur
õhust ei tuvasta ja vaja läheb
vinguandurit. Seepärast soovitame tahkel küttel töötava
kütteseadmega – näiteks ahju,
kamina või pliidiga eluasemetesse paigaldada tingimata ka
vinguandur. Elamutes ja korterites, kus on korstnaga ühendatud
gaasiseade, näiteks gaasil töötav
veesoojendi, mis võtab põlemiseks õhku otse eluruumidest,
on käesolevast aastast ka vingugaasiandur kohustuslik. Erinevalt suitsuandurist ei kinnitata
vingugaasiandurit lakke, vaid
ruumi seinale, kuni pooleteise
meetri kõrgusele põrandast ja
ühe kuni kolme meetri kaugusele
vingugaasi tekitajast.
Eelmisel aastal hukkus Eestis
vara suletud siibriga või katkisest
kütteseadmest tuppa imbunud
vingugaasist viis inimest. Vingumürgituse tunnete ära peavalu,
õhupuudustunde, iivelduse,
väsimuse ning teadvuse- või südamerütmi häirete järgi. Nende
tunnuste ilmnemisel avage siiber,

tuulutage tuba ja minge kohe
värske õhu kätte. Tõsisemate
tervisehäirete korral kutsuge
kiirabi.
Kui tulekahju avastatakse, peavad elanikud saama võimalikult
kiiresti ja ohutult eluhoonest
välja. Selleks tuleb väljapääsuteed vabad hoida. Sinna ei tohi
kuhjata mööblit ega panna muid
takistusi nagu jalgrattaid, ehitusmaterjale või lapsevankreid.
Välisuks peab olema seestpoolt
kergelt avatav.
Ainult iga inimese osalemisel
ja kaasabil suudame muuta Jõgevamaa kodud tuleohutumaks
ja turvalisemaks.
Rohkem infot kodu tuleohutuse kohta leiate internetist www.
kodutuleohutuks.ee. Nõuandeid
saate küsida lisaks päästeala
infotelefonilt 1524.
Tõnu Vare,
Lõuna päästekeskuse
ennetustöö büroo
juhtivspetsialist

AJALUGU
Läheneva Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva puhul tahaks meenutada üht sündmust, mis leidis aset 66 aastat tagasi veebruarikuus. Aastaarv oli 1952.
Veebruari lõpus toimus Jõgeval
Eesti koolinoorte finaalturniir
jäähokis. Valmistusime hoolikalt
eelseisvaks turniiriks. Öösiti, kui
olid krõbedamad külmakraadid,
kastsime veega mänguväljaku
jääd. Ööl vastu 24. veebruari,
Eesti Vabariigi 34. aastapäeva,
olime samuti ametis jää valmistamisega. Kesköö paiku läksime
kodudesse puhkama. Hommikul,
kui valgenes, äratas ema mind
üles ja ütles: “Arnold, vaata aknast välja!” Läksin akna juurde
ja mis ma nägin – jaama pargis

tähelepanu tõmbavaid esemeid.
Täna tuleb aga tõele au anda
ning tunnistada, et need ajad
on kaugelt möödas, mil piisas
ukse ette pandud luuast andmaks märku, et pererahvast ei
ole kodus.
Kui me räägime vargustest, siis
oma vara kaitsmiseks ja varaste
elu kibedamaks muutmisel on
esimene aabitsatõde nii kodust
lahkudes, uneajaks või suisa
kodus viibides hoida kodu ja
kõrvalhoonete uksed lukus. Uks
tuleb kodust lahkudes panna
lukku ning samas veenduda, et
ükski aken avatuks või tuulutusasendisse ei jää. Kindlasti ei ole
tark tegu kodust lahkudes jätta
võtit mati alla, uksepiidale või
postkasti – need on kohad, mida
varas kindlasti kontrollimata
ei jäta.

Kõik, mis kallis, see silma alt
ära. Taoline reegel kehtib eriti
aiatehnika, tööriistade, aga ka
õuele ja trepikodadesse jäetud
jalgrataste ja muu kohta. Kodust
eemal olles tuleks need panna
kõrvalhoonesse või kohta, millel
sama kindel lukk kui kodulgi ees.
Kaaluda võiks hinnaliste esemete
märgistamist, sest kui politsei
varastatud esemed leiab, on teil
suurem võimalus need kiirelt
tagasi saada. Ühtlasi raskendab
see kurjategijal varastatu edasi
müümist. Kui võimalused lubavad, tuleks mõelda ka liikumisanduriga valgustussüsteemide,
valvekaamera või neljajalgse
„valvuri“ peale, kes majaümbrusel silma peal hoides võõrad oma
kohaloluga eemale peletaks.
Kui juhtub, et lahkute pikemaks ajaks kodust, ärge unus-

tage sellest teavitada oma naabreid, et nad saaksid kahtlastel
liikumistel silma peal hoidmisega abiks olla ning näiteks ka
teie postkasti tühjendada. Oma
vara kaitsmine ei anna kahjuks
sajaprotsendilist garantiid, et innukas varas kõige kiuste midagi
kaasa ei vii. Ometigi raskendab
see varga vaba tegutsemist teinekord piisavalt, et ta sissemurdmisest loobuks ning samas
lihtsustab varguse aset leides
selgitada selle taga olnud isiku.
Kui kodu ja vara on kallis, siis
tuleb alati olla hoolas aga seejuures ka kaval ja pikanäpumehest
kaks sammu eespool.
Steven Kaio,
Jõgeva valla
piirkonnapolitseinik

66 aastat tagasi Jõgeval
(nüüdne küüditatute mälestuspark) lehvis uhkelt sini-mustvalge Eesti Vabariigi lipp. Elasime
tookord Jaama tn 2 majas, aknad
olid pargi poole. Päike oli just
tõusnud ja läbi raagus lumiste
lehtpuude oli hästi näha lipu lehvimist. Inimesed olid kogunenud
pargi serva seda vaatama.
Hommikul kogunesime kõik
Mustvee maantee koolimajja.
Ei möödunud kuigi palju aega,
kui sinna tulid NKVD mehed ja
arreteerisid terve meeskonna.
Meid kõiki (Vello Mõtte, Hillar
Kroodo, Kaljo Sepp, Uno Veski,
Arnold Jakoby, Ants Saks ja
Jaan Ahi) viidi Jaama tänav 5
majja, kus asus nii miilitsa kui ka
NKVD osakond. Stalin veel elas,

märtsiküüditamisest oli möödunud kolm aastat ja nüüd, Eesti
Vabariigi aastapäeval, on keegi
julge lipu kuuselatva riputanud!
Kahtlus langes meile, sest olime
öösel üleval ja pealegi olid paljudel isad Siberisse saadetud. Algas
ülekuulamine.
Ants Saks rääkis hiljem, et temale oli öeldud: sina panid lipu
üles ja Jakoby tugeva poisina aitas sul kuuse otsa ronida. Et tema
on nii tunnistanud. Lõpuks said
NKVD ülemused vist ikkagi aru,
et meie ei olnud lipu ülespanijad.
Pärast lõunat lasti meid lahti.
Selleks ajaks oli ka lipp kuuse
otsast maha võetud. Mahavõtmisega läks sellepärast nii kaua
aega, et lipuvarda nööri külge,

Lugupeetud Kaitseliidu Jõgeva
maleva liikmed!
Käesoleva aasta suursündmus
ehk rahvusvaheline õppus SIIL
2018 ei ole enam mägede taga.
Kaitseliidu ülema kindralmajor
Meelis Kiili sõnul on maikuus
toimuva suurõppuse SIIL raskuskese Kaitseliidu kanda ning
õppusele oodatakse osalema
kõiki Kaitseliidu tegevliikmeid,
sh Naiskodukaitse liikmeid.
Reservväelastele on kirjalikud
kutsed saatnud Kaitsevägi, ülejäänud said õppuse kutse Jõgeva
maleva pealikult.
Kindlasti ootame õppusele
kõiki kutsutuid, toonitame –
KÕIKI kutsutuid, olenemata
aktiivsusest, väljaõppest või vanusest. IGA OKAS LOEB! - nagu
ütleb ka õppuse SIIL tunnuslause.
Õppus algab 4. mail ning siis
ootame Teid Kaitseliidu Jõgeva
maleva staabi- ja tagalakeskusesse aadressiga Aia 36a, Jõgeva
linn. Saabumisaja puhul tuleb
lähtuda Teile saadetud kutses
märgitud kellaajast. Õppus lõppeb malevapealiku kutse saanud
Kaitseliidu liikmetele 6. mail pä-

rast allüksuste lahkformeerimist.
Malevapealiku kutse saanutel
palume anda tagasiside oma
osalemise/mitteosalemise kohta
helistades telefoninumbril 5304
1999, samalt numbrilt on võimalik vajadusel saada ka täiendavat
informatsiooni õppusel toimuva
kohta.
Kolonelleitnant
Tarmo Laaniste,
Kaitseliidu Jõgeva maleva
pealik

Põneva ajalooga Kuremaa mõis
ootab külastajaid

Piirkonnapolitseinik: varga peletamine
algab oma vara kaitsest
Viimased nädalad olen selle
kandi uue piirkonnapolitseinikuna veetnud suuremas jaos
ratastel. Olen läbi sõitnud arvukalt kilomeetreid ning tutvunud oma piirkonnaga, siinsete
inimeste ning nende murede
ja rõõmudega. On olnud väga
meeldivad kohtumised ja tutvumised. Paraku on mulle nendel
ringkäikudel jäänud silma üks
piirkonda läbiv murekoht. Nimelt olen märganud, et väga
paljude kortermajade trepikodade uksed ja niisamuti korterite
uksed on lukustamata. Lisaks on
heausksed elanikud lukustamata
jätnud ka lahtistes trepikodades
oleva isikliku väärtusliku vara.
Ka eramajade puhul on mulle
silma jäänud kurb tõsiasi, et
koduväravad kiiguvad lahtiselt
tuules ning õuel vedeleb palju

22. veebruar 2018

Kuremaa mõisa (saksa keeles
Jensel) on esmamainitud 16.
sajandi algul, mil ta kuulus von
Wrangellidele. Hiljem oli mõis
von Ungern-Sternbergide omanduses. Põhjasõja järgselt kuulus
mõis nii von Pistohlkorsidele
kui ka von Liphartidele. 1834.
aastal ostis mõisa Alexander von
Oettingen, millega algas seni
tagasihoidliku mõisasüdame
esinduslik väljaehitamine.
1847–53 kerkis mõisa suursugune hilisklassitsistlik peahoone.
Hoone projekt telliti arhitekt
Emil Julius Straussilt, kelle
plaanide järgi oli Viljandimaal
Suure-Kõpu mõisas just sarnane hoone valminud. Kuremaa
mõisahoone kujutabki endast
paljus Suure-Kõpu mõisahoone
koopiat. Hoone kesk ja külgrisaliitidel on kolmnurkfrontoonid.
Keskrisaliiti kaunistavad joonia
kapiteelidega pilastrid, hammaslõikelised karniisid ning frontoonil olev segmentkaarne aken.
Risaliitide vahelised hooneosad
olid algselt ühekorruselised.
Mõisahoone ümbrusse rajati
suur park. Kuna mõisahoone
ehitati Kuremaa järve äärse
väheldase künka otsa, avanes
järvelt kauneid vaateid hoonele
ning hoonelt järvele (kaasajal on
suureks kasvanud puud vaated
varjanud). Majandushoonete
enamik püstitati peahoonest
edelasse. Rajati ka kaks alleed.
Üheks alleeks muudeti mõisast
edelasse, kihelkonnakeskuse

Palamuse suunas kulgev tee,
teiseks alleeks aga mõisast põhja,
mööda kõrget seljandikku Laiusele suunduv tee.
Mõisast 2,5 kilomeetrit põhja
poole, Laiusele suunduva tee
lähistele rajasid mõisaomanikud
von Oettingenid oma perekonnakalmistu. 1890. aastatel
püstitati sinna neogooti stiilis
matusekabel. 1919. aastal Erich
von Oettingenilt võõrandatud
mõisahoones hakkas 1921 tegutsema ametikool. Selle kooli
järglase Kuremaa Põllmajandustehnikumi kasutuses oli hoone
aastani 2004 Kooli tarbeks on
hoone ehitatud ümber täiskahekorruseliseks.
2004. aastast on moodustatud
endise Jõgeva valla poolt SA
Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Pärast 1986. aasta laastavat
tulekahju on hoone taastatud
endises väliskujus, siseruumide
osas osaliselt ka restaureeritud.
Lossis tegutseb muuseumituba
ja külastajale on avatud I korrus
erinevate sündmuste külastamiseks ja isiklike tähtpäevade
tähistamiseks.
Ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Palamuse kihelkonda
kuulunud mõis jääb kaasajal
Jõgevamaale Jõgeva valla territooriumile.
Mõisa peahoone on kodanikule avatud aastaringselt.
Kontakt telefon 502 7541,
tiina@kuremaaloss.ee

millega lipp kuuse otsa seoti,
oli riputatud granaati meenutav
ese. Kardeti, et kui lipp lahti seotakse, siis see asjandus lõhkeb.
Mahavõtjad arutasid siis kuuse
all, kuidas lipp kätte saada. Üks
sõdur ronis kuuse otsa ja lõikas
ladva koos lipuga maha. Minu
teada seda inimest, kes lipu üles
pani, kätte ei saadudki.
Kirjutasin sellest sündmusest,
kuna seda ei ole kajastatud
üheski Jõgeva ajalugu käsitlevas
raamatus.
ARNOLD JAKOBY,
1938. aasta klubi liige,
tel 530 7934

Mõisa peahoone on kodanikule avatud aastaringselt.
FOTO: ERAKOGU
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Palamuse rahvamajas
27.02 kell 12.00
Pilet 3€

KUPERJANOVI
RETK
Metsaühistu tagab jätkusuutliku metsamajandamise
Ühinenud Metsaomanikud
MTÜ on alates 2017. aasta
aprillist FSC® C135147 metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaadi omanik. Tegemist
on rahvusvahelise sertifikaadiga,
mis näitab, et metsaomanik
majandab oma metsa vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete
tegevus peab olema vastavuses
kõikide sertifikaadi printsiipide
ja indikaatoritega. Väga oluliselt
kohal on kohaliku kogukonna
õigused ja nende ressursside
kaitse. FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad muuhulgas
järgmisi punkte:
Metsaomanik ei tee piiranguid
igaüheõiguse realiseerimiseks.
Metsaomanik peab piirangute
tegemisel neid põhjendama ja
kirjeldama.
Metsaomanik peab austama
kohalike kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke või tradit-

sioonilisi õigusi metsaressursside
kasutuseks.
Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab pakkuma võimalust
osaleda eelistatud viisil metsamajandaja tegevuses seoses
tööhõive ja alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab tähelepanu
kohaliku tööjõu kasutamisele.
Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele tagama võimaluse
osta oma tarbeks küttematerjali.
Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi
suuremate metsamajandajate
hulka kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ, Estonian Sustainable
Forestry OÜ, Haanja Forests OÜ,
Karusambla OÜ, Metsagrupp
OÜ, Metsamaahalduse AS, Metsatalu OÜ, Mortec OÜ, Palumetsa OÜ, Taanimets AS, Varoteks
OÜ, Vestman Forest Fund AS,
Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt

Laager toimub
7.–11. augustini
Palamusel.
Esimesed proovid on juba
märtsis ja aprillis.
Laagrisse on oodatud
10–19-aastased laulu-,
tantsu- ja näitlemishuvilised
noored.

metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati puudutavatele küsimustele saab vastuse metsaühistu keskkonnaspetsialistilt: pilleriin@eestimetsad.ee
või 5668 6521.

Puurmani - Tabivere
tszdfkjoozxaycmj

MTÜ Sokuturi teatab,
et on alanud projektis
“Noortelaager 2018”
osaleda soovijate
registreerimine.

Oma osalemissoovist palume teada anda
e-posti aadressile
sokuturi@gmail.com
kuni 19. märtsini.
Kirjas palume ära tuua
osaleja nime, vanuse
ja lapsevanema
telefoninumbri.
Kohtade arv on piiratud.

3. märts 2018

Oleme tellinud ilusa talveilma, et läbida u 23 km pikkune retk jalgsi või suuskadel.
Retk algab Puurmani mõisahoone eest ja lõpeb Tabivere vallamuuseumi juures.
Vahepeal saab kontrollpunktides ülesandeid lahendada ja sooja teed juua.
PS! Ole keskkonnaga sõber ja võta kaasa oma tass!

Isiklikud sõiduvahendid saab parkida Tabiverre, kust hommikul
kõik soovijad Puurmanisse sõidutatakse.

Pärast retke transporti Tabiverest tagasi Puurmanisse korraldatud ei ole!

AJAKAVA

9.00 väljasõit Tabiverest stardipaika Puurmanis
9.30 osalejate registreerimine Puurmani lossis
10.00 avatseremoonia

10.15 START
17.00 suletakse finiš Tabiveres vallamuuseumi juures
Registreerumine kuni 25. veebruarini 2018
Facebooki ürituse lehel “Kuperjanovi retk 2018”
Osalustasu 2 eurot. Tasumine kohapeal SULARAHAS.
Lastele on osalemine tasuta.

Info:
e-post kairi.sumero@kaitseliit.ee
Koduleht: http://jogeva.kaitseliit.ee/et/kuperjanovi-retk

Tartu vald

Põltsamaa vald
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Veebruaris ja märtsis Jõgeva vallas
01.03 kell 15.00
01.–02.03
09.03 kell 20.00
09.03–10.03

Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 hoones
laulustuudio Öökool Palamuse rahvamajas
naistepäeva klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevad 2018 –
XXII üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite ja VII
üleriigiline noorte vokaalansamblite konkurss
10.03 kell 11.00–14.00 SA TÜ Kliinikumi Lastefondi “Üleannetus”
kampaania perepäev Pae keskuses
17.03 kell 20.00 “Eesti pidu” Palamuse rahvamajas
NÄITUSED
Jõgeva kunstikooli näitus Jõgeva vallavalitsuse II korruse fuajees
19.02–25.02
näitus “Eesti raamat läbi sajandi” Kuremaa
lossi peeglisaalis
20.02–26.02
käsitöönäitus “Pärandatud põlvest põlve”
Saduküla rahvamajas
08.02–28.02
näitus “Kanname südames Tuljaku tuld.
Anna Raudkats.” Jõgeva kultuurikeskuses
01.02–14.03
Eesti akvarellistide ühisnäitus “Eesti kultuuripärand
maastikumaalidel” Jõgeva linnaraamatukogus
22.01–28.02
Tiia Piilingu kunstinäitus Siimusti raamatukogus
09.01–28.02
Peeter Puide fotonäitus “Kadunud aega otsimas”
Betti Alveri muuseumis
02.01–02.03
Meeri Remmelga ja Piret Kiisleri fotonäitus
“Armastusega koduvallalt Eestile” Jõgeva
linnaraamatukogus
KINO JA TEATER
27.02 kell 12.00 kino lastele “Salakaval Urfin ja tema puusõdurid”
Palamuse rahvamajas
27.02 kell 19.00 teatrietendus “Minejad” Palamuse rahvamajas
04.03 kell 18.00 kino “Klassikokkutulek 2” Palamuse rahvamajas
06.03 kell 10.30 lasteteater “Papagoi seiklused” Palamuse rahvamajas
06.03 kell 18.00 õpilaste draamaringi etendus “Punamütsike”
Palamuse rahvamajas
KOGUDUSED
25.02 kell 11.00 jumalateenistus Jõgeva koguduses
25.02 kell 13.00 jumalateenistus Laiuse koguduses. Täiskogu
nõukogu ülesannetes koosolek pärast
jumalateenistust. 2018 eelarve, teised olulised
küsimused, info. Koguduseliikmed on oodatud
osa võtma.
SEENIORID
Kolmapäeviti kell 13.00 on Jõgeva kultuurikeskuses tervisevõimlemine
60+. Osalustasu 2 eurot. Osalemiseks saada e-kiri: egelt@jogevakultuurikeskus.ee või tule lihtsalt kohale! Tervisevõimlemisse tulles palume
kaasa võtta joogamati, veepudeli, vahetusriided ja lõdvestuseks pleedi.
23.02 kell 12.00 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
07.03 kell 11.00 on Arukate Akadeemias külas Toila sanatooriumi
esindajad, jagataks kasulikku teavet pakutavate ravi- ja puhkusevõimaluste kohta, vaadatakse toredat filmi, soovi korral saab teha kolesterooli
ja veresuhkru teste.

22. veebruar 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Marta Eessaar
Brita Marii Kivi

05.02.2018
09.02.2018

JÕGEVA LAAT

16.03.2018 kella 09.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad ja käsitöö.
Info tel. 5805 1915. Tule kogu perega!

KALEVIPOJA VII

UISUMARATON
Peipsi jarve jaal mustvees

Müüa kasutatud kummimatid
EESTI VABARIIGI
AASTAPÄEVA

SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

JUHEND ASUB www.jslkalju.ee
I

info: mustveevald.kovtp.ee

22. veebruarini osavotjate registreerimine hp://events.antrotsenter.ee
25ndal veebruaril registreerimine v0istluspaigas
I

Osavotasu
30 km 9 km Uisumatk
kuni 22.02.2018 20 eur 10 eur 2 eur
25.02.2018
30 eur 20 eur 5 eur -

50% sooduss opilastele
sundinud al. 1996-2004
ja pensionaridele
II

5157741

I

Korraldajad

Mustvee Vallavalitsus

II II

Koostoopartnerid

Mustvee Varahaldus
Eesti Punane Rist
Jõgevamaa Selts

Metsakeskus.ee

Simunast

I

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

Betti Alveri muuseumis
Jaama 3b, Jõgeva
Anne Ördi ISIKNÄITUS
Pidulik avamine
3. märtsil kell 14.00.
Näitust saab vaadata
3.–31. märtsini 2018.
T–R 10–17, L 10–14
Pääse 2/1,5 €
Avamine tasuta!

start

30 km kell 10.00
9 km kell 12.00
Uisumatk kell 12.05-15.00

I

22.02 kell 17.00 Kuremaa lasteaed-algkooli EV100 kontsert
Kuremaa lossis
22.02 kell 19.00 Tõnis Mägi kontsert Jõgeva kultuurikeskuses
22.02 kell 10.00 Siimusti lasteaed-algkooli EV100 kontsert-aktus
kooli saalis
23.02
mälestushetk Sadukülas Vabadussõjas langenute
mälestusmärgi juures
23.02
mälestushetk Pööra külas Vabadussõja ühe juhi
kindralmajor Aleksander Tõnissoni sünnitalus
23.02 kell 10.00 Siimusti lasteaed-algkooli ja Kiigemetsa kooli
EV100 rongkäik koos Siimusti rahvaga
23.02 kell 10.00 aktus Vaimastvere põhikoolis ning mälestushetk
Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures
23.02 kell 11.00 mälestushetk Kõnnus Vabadussõjas langenute
mälestussamba juures
23.02 kell 11.30 mälestushetk Tormas Vabadussõjas langenute
mälestussamba juures
23.02 kell 12.00 mälestushetk Kaareperes Vabadussõjas langenute
mälestusmärgi juures
23.02 kell 18.00 Palamuse laulustuudio EV100 kontsert Palamuse
teenuskeskuses
23.02 kell 18.00 EV100 – “Sünnipäevapidu meie moodi” Saduküla
rahvamajas
24.02 kell 7.22 riigilipu heiskamine Jõgeva aleviku lipuväljakul
24.02 kell 7.29 riigilipu heiskamine Kuremaa lossi esisel
lipuplatsil, ühislaulud, taimetee ja karask
24.02 kell 7.29 riigilipu heiskamine Palamuse rahvamaja
esisel platsil
• kell 10.30 mälestushetk Palamuse surnuaial
Vabadussõja mälestussamba juures;
• kell 11.00 palvus Palamuse kirikus;
• kell 11.30 kontsert Palamuse kirikus (esinevad
Pavlo Balakin ja Marko Martin);
• sünnipäevatort rahvamaja saalis. Kirik on köetud
ja kontsert tasuta! Täname koostööpartnereid:
Pille Lille Muusikute Fondi, MTÜ-d Sokuturi
ja Jõgeva valda.
24.02 kell 10.00 mälestushetk Jõgeval Vabadussõjas langenute
mälestuskivi juures
24.02 kell 11.00 mälestushetk Laiuse kalmistul Vabadussõjas
langenute mälestussamba juures
24.02 kell 11.30 orienteerumismäng EV100 Läänemardi talus,
ehk aita taas üles leida Eesti lipp

Matid on väga heas seisus ja TUGEVAD.
Matte ostetud: hobusetallide boksidesse, pesuruumidesse, kitse- ja lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puidu- ja metallifirmadesse põranda katteks,
aiamaadele, staadionitele, jõusaalidesse jne, kasutus
valdkond väga lai.
Mõõdud: 72x68cm ning paksus 2,7cm.
Hinnad: 7-8 eurot, sõltub kogusest. Kui on küsimusi,
võtke julgelt ühendust 5370 7039, dvora@hot.ee

I
I

I

25. veebruaril 2018

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Vaiatu Küla Selts
võtab tööle

KOKKPERENAISE
Täpsem info
telefonil 5343 4742

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

ERICH MAASIK
19.04.1934–04.02.2018
ELVI PUUSEP
26.08.1938–04.02.2018
JAAN JÕGISTE
09.06.1950–05.02.2018
MARY MEI
28.05.1931–07.02.2018
VILMA PAAS
28.04.1933–07.02.2018
AASA LOKK
18.10.1946–07.02.2018
KONSTANTIN NÕEL 26.07.1947–09.02.2018
AVO VREMMERT
18.07.1935–10.02.2018
AIME TOSS
01.06.1945–11.02.2018
ANDRES RÄMMAL
24.04.1954–12.02.2018
SULEV MANDRE
28.09.1957–13.02.2018
JEPISTIMA PUHHOVA 12.11.1934–14.02.2018
MEELIS TRAKS
30.08.1974–14.02.2018
KALLE PIISKOPPEL 08.04.1958–16.02.2018

