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Jõgeva põhikooli uue õppehoone ja linnaraamatukogu
ehitus on jõudnud järgmisesse oodatud etappi – 10. septembril peeti sarikapidu! Traditsiooni kohaselt saeti maha
sarika külge kinnitatud pärg. Pärja võtsid ühiselt maha
Jõgeva abivallavanem Mati Kepp, projektijuht Erki Teder,
Jõgeva põhikooli majandusjuht Raul Kull ja OÜ KRC Ehitus juhatuse liige Taavi Sinijärv. Kehakinnituseks pakkus
kohvik Ateljee sooja suppi, pirukat ja kooki.
Jõgeva põhikooli ehitustöid teostavad OÜ KRC Ehitus
ja AS Tartu Ehitus. Arhitektuuribüroo JVR OÜ poolt projekteeritud hoone valmib 2019. aasta kevadel. Kool ning
raamatukogu saavad oma uutes hoonetes tegevust alustada sama aasta 1. septembril. TEKST JA FOTO: marge tasur

Korrastatud mänguväljak teeb rõõmu ka taastajatele endile, aga veel rohkem ümberkaudsetele lastele ja nende vanematele. Möödunud kolmapäeval tehtud ühispildile jäid Sirje Lilleorg, Eigo Ellisson, Raivo Kirspuu, Karin Peterson
FOTO: RIINA MÄGI
ja Elo Schasmin.

Omal jõul mänguväljak korda
Jõgeval Aamisepa tänaval asuv
laste mänguväljak tegi septembri
alguses läbi uuenduskuuri. Erilist
märkimist väärib asjaolu, et rajatise tegid korda ümberkaudsed
elanikud omal initsiatiivil ning
lahkete annetajate abiga. Ettevõtmist toetas ka vallavalitsus.
Aamisepa tänava paarkümmend aastat vana mänguväljak
asub eramute piirkonnas. Varem
torkas see halvas mõttes silma:
osa selle rajatiste puitdetaile olid
mädanenud ning väljakut katvast liivast rohi läbi kasvanud. Ka
pingid olid oma aja ära elanud.
“Mina ei julenud siia oma
lapselastega enam tullagi,” ütles
mänguväljaku lähedal elav Sirje
Lilleorg.
“Neid mänguväljaku “varemeid” oli tõesti kurb vaadata,”
tõdes Raivo Kirspuu, kelle kodu
asub samuti Aamisepa tänavas.
“Kõiges oligi “süüdi” Raivo,”
kinnitas tema ületee-naaber
Karin Peterson. “Ta oli vahepeal
mitu aastat Soomes. Nüüd, koju
tagasi tulnuna, oli ta hakkamist

täis ja ütles: “Teeme ära!”
Kõigepealt asuti lahkeid annetajaid otsima. Kui Raivo Kirspuu OÜ Moreen juhatajalt Juss
Maurerilt liiva küsima läks, oli
vastuseks kiire “jah”. Niisama
edukas oli Karin Petersoni käik
oma ülemuse, OÜ Belander
Grupp tegevdirektori Evald Lepiku jutule: tema andis vajaliku
puitmaterjali. Geotekstiil, mida
väljaku alla paigutada, et rohi
läbi kasvama ei hakkaks, oli Raivo Kirspuul endal olemas. Ainult
värvid mänguväljaku rajatiste
ülevärvimiseks tuli osta.
“Aga see oli ka ainus rahaline
väljaminek,” ütles Raivo Kirspuu.
“Nojah, labidad ka natuke kulusid,” lisas ta naljatamisi.
Üksnes labidatest mänguväljaku kordategemiseks siiski ei
piisanud. Talgupäeval, 1. septembril, oli kohal OÜ-st Stroman
laenatud kopp, OÜ Starmaster
transpordibuss ja Belarus-traktor, mille roolis motomatkajate
klubi Jõgeva MC president Eigo
Ellisson. Siin mängis rolli moto-

matkajate nn “relvavendlus”: ka
Karin Peterson on motomatkaja.
Tõsi, ta kuulub teise klubisse.
“Karin on paljudele Jõgeva MC
projektidele õla alla pannud, seepärast arvasin, et võiksin ka talle
appi tulla,” ütles Eigo Ellisson.
Suurem osa tööst saigi tehtud
1. septembri talgupäeval, millel
osalesid peale juba nimetatute
Elo Schasmin, Hillar Lilleorg,
Villu Willer ja Mario Steinberg.
Mänguväljakut kattev liiv sai
vahetatud ja rajatiste pehkinud
puitosad asendatud. Puitdetailide
immutamine ja värvimine jäid
järgmisse nädalasse. Pintslitöö
tegid ära põhiliselt Sirje ja Elo.
Oma plaanist mänguväljak
korda teha teavitas vabatahtlike
seltskond ka vallavalitsust. Seal
tunti sellistest abikätest mõistagi
rõõmu. Vallavalitsus aitas omalt
poolt ka mõnede kinnitusdetailide ja uue liuraja muretsemisega.
“Mul oli ühest ehituspoest juba
liurada tellitud, ent vallaametnikega suheldes selgus, et avalikule
mänguväljakule tohib paigaldada

ainult vastava sertifikaadiga
liuraja. Koduaias kasutamiseks
mõeldud rada sinna ei sobi. Et
sertifikaadiga rada on üsna kallis,
võttis vallavalitsus selle soetamise
enda peale,” ütles Karin Peterson.
Samuti muretseb vallavalitsus
mänguväljakule uue pingi, kus
lastega mängima tulnud emadvanaemad istuda saaksid.
Et mänguväljak korda sai, selle
üle on hea meel nii talgulistel
endil, vallavalitsusel kui ka ümberkaudsete majade lastel.
“Lapsi käib siin mängimas päris palju ja tuleb üha juurde. Isegi
teiselt poolt raudteed tullakse
siia mängima, sest siin on vaikne
ja rahulik ,” sõnas Sirje Lilleorg.
Et mänguväljak terve ja korras
püsiks, hoiab kohalik rahvas
sellel silma peal, ent ka politsei
sõidab oma patrullkäikudel
aeg-ajalt sealt läbi. Nii et loodetavasti rõõmustab mänguväljak
Aamisepa tänava ja kaugemaidki
lapsi veel kaua. Aitäh tublidele
mänguväljaku taastajatele!
RIINA MÄGI

Aamisepa tänava mänguväljak pole ainus, kus viimasel
ajal rõõmustavaid muutusi toimunud. Linna teises servas,
nn KEK-i linnaosas Tellise tänaval asuvale mänguväljakule lisandusid hiljuti tasakaalurada, liivakast, karussell
ja vedrukiik. Varasemast ajast olid seal olemas väike
liumägi, kiigepostid ja tasakaalupoomid. Mänguväljak
korrastati Jõgeva vallavalitsuse eestvõttel ning selleks
kasutati endise Jõgeva linnavalitsuse eelarveraha ning
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna antud nn katuseraha.
“Kuna see mänguväljak on mõeldud just väiksematele
lastele, sai sinna paigaldatud nende tegevusi mitmekesistavad elemendid,” ütles Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim. Ta lisas, et
lähitulevikus paigaldatakse Piiri pargi serval asuvasse
kruusaauku teismelistele noortele mõeldud atraktsioonid
ning et valla asulate mänguväljakute ülevaatamine ja
nüüdisajastamine jätkub tuleval aastal. JVT

Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad on ringkäigul valla eri kantides, et sealsete inimeste ja nende
eluoluga paremini tuttavaks saada. Esimene sihtpunkt
on Laiuse kant. 2. oktoobril kell 17.30 toimub Laiuse
aleviku, Raaduvere, Palupere, Laiusevälja, Alavere, Vilina
ja Lõpe külade elanike rahvakoosolek Laiuse Jaan Poska
põhikoolis. Inimestega vestlevad Jõgeva vallavanem Aare
Olgo ja abivallavanemad. Kõik Laiuse kandi inimesed on
oodatud sõna sekka ütlema! Mõned käigud Laiuse kanti
on vallavanem Aare Olgo juba teinud. Raaduveres kohtus
vallavanem Koiduga. TEKST JA FOTO: marge tasur

Lugemisvõistlusele “Siimusti
suvemari” pandi magus punkt
Kuidas innustada lapsi lugema? See küsimus on pead valutama
pannud nii mõnelgi lapsevanemal, pedagoogidest rääkimata. Siimusti
raamatukogu korraldatud suvelugemise võistlus “Siimusti suvemari”,
mis kestis 15. juunist 15. septembrini, tõi raamatukogusse sel suvel
tavapärasest rohkem lapsi. Võistlejaid oli 17 ning loeti läbi 152
raamatut. Igal võistlejal oli enda nimega lugejapass, kuhu raamatu
tagastamisel lisati marjakleeps. Kellel kogunes kõige rohkem kleepse,
see oligi võitja! Võitja Kelli luges võistluse käigus läbi 26 raamatut.
Aitäh kõigile osalejatele!
TEKST JA FOTO: Tiina Mihhailov, Siimusti raamatukogu
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Jälle need noored
Viimasel ajal on aina enam kõneainet leidnud noortekampade
teema. See pole midagi uut, vaid on olnud olemas ajast, mil hakkasid tekkima esimesed urbaniseerumise ilmingud. Seega on teema
sadu aastaid vana. Metoodika aga, kuidas noori mõjutada, on aja
jooksul kardinaalselt muutunud. Samas annab hoogu kõige selle
võimendamisele asjaolu, et igaüks, kellel on taskus nutiseade, võib
olla uudiste toimetaja otse sündmuskohalt, dokumentaalfilmi tegija,
päevapiltnik vms.
Olukord, kus noored tunnevad, et neid ei saa karistada, kuna
alla 14-aastased on süüvõimetud, annab korrarikkumistele hoogu
ja julgust juurde. Tundub, et elatakse vabakasvatuse ajastul ning
täiskasvanutel puuduvad hoovad ja õigused väljaspool enda pesakonda kasvavate kõurikute korrale kutsumiseks. Ei olnud ammu,
kui korrarikkujast noor sai koolipingis kaardikepiga vastu näppe
või kooli meespere kasutas kehalise karistuse meetodeid, mis pani
ka kõige suurema korrarikkuja lugupidavamalt käituma. Suurema
pahanduse tegija sai miilitsa käest kõrvakiilu. Tänapäeva suur hulk
regulatsioone ja seadusi on pehmed ja puudub konkreetsus. Euroopa
kultuuriruumi pehmed väärtused on viinud meid segaduse servale,
tahame olla liiga head, samas aga noorte poolt austatud.
Kõik algab perekonnast. Kiirel ajajärgul, kus inimesed töötavad
mitme kohaga, eemal kodukohast, jääb vähem aega laste kasvatamisele pühenduda. Näiteks on kooli jõudnud põlvkond noori, kelle
vanemad on jätnud kooli pooleli ning üks vanematest suundunud
Soome ehitajaks. Tööjõu vaba liikumine on aidanud kaasa klassikalise ja täisväärtusliku peremudeli kadumisele, täiskasvanute selge
rolli ja reeglite puudumisele. Oleme viinud noored olukorrani, kus
neid ei kuulata ja nad ei saa õigel ajal täisväärtuslikku ja vajalikku
tähelepanu. Üks asi viib teiseni ja lõpuks mõningatel juhtumitel ka
väärtegudeni.
Ükskõik kui head on meie politseinikud ja kui suur on nende hulk
tänavatel või kui tihedalt turvakaameraid tänavalõigul, pole mõtet
oodata, et nende mõju võiks olla võrreldav heade ja väga heade peresiseste tingimustega või kehvade peresuhete parandamisest saadava
isikliku ja ühiskondliku kasuga. Positiivsete eeskujude puudumine,
ebaefektiivne haridussüsteem, puudulikud vaba aja veetmise võimalused ja selgete kohustuste puudumine versus varajane sekkumine,
toetav kogukond, selged reeglid ja kindlad praktilised kohustused.
Selleks, et paremini mõista, mis puudu
jääb, et noored ei huligaanitseks, tuleks
ringi vaadata ja leida kogukond, kus seda
ei toimu. Või siis, olles juba pannud meie
teismelistele rolli otsustada ja vastutada,
siis ehk oleks aeg küsida neilt, mis on
need reeglid ja meetodid, millega neid
distsiplineerida?
Meie igaühe asi on kasvatada noori
järjepideva tööna.
KRISTIAN VAARPUU,
Jõgeva vallavolikogu teine aseesimees

TEISIPÄEVAL, 2. OKTOOBRIL KELL 17.30
LAIUSE JAAN POSKA
PÕHIKOOLI SAALIS

Laiuse aleviku, Raaduvere, Palupere,
Laiusevälja, Alavere, Vilina ja Lõpe
külade elanike rahvakoosolek

"Vallavanem käib Laiuse
kandis külast külla"
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad
on ringkäigul valla eri kantides, et sealsete
inimeste ja nende eluoluga paremini
tuttavaks saada.

TULE ÜTLE
SÕNA SEKKA!

C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikool tunnustab
18.09.2018 toimunud Jõgevamaa koolinoorte kergejõustiku
4-võistluses saavutas B klassi poiste vanusegrupis I koha C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli õpilane ANDREAS SASS, püstitades kooli
kuulitõuke rekordi tulemusega 12.16.
Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 11. oktoobril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi

Kantselei aitab osakondadel toimida
Vallaleht jätkab vallavalitsuse
osakondi tutvustavate kirjutiste
sarja. Seekord tutvustame kantseleid.
Vallavalitsuse kantseleid võib
naljatamisi võrrelda hammasrattaga, mis teisi hammasrattaid
ehk vallavalitsuse teisi osakondi
käigus hoida aitab. Kantselei
tööd juhib vallasekretär Egle
Lääne, peale tema kuuluvad
kantselei koosseisu õigusnõunik
Elvira Osberg, sekretär Reelika
Savvi, dokumendihaldur Aime
Andron, rahvastikutoimingute
peaspetsialist Viive Maasalu ja
kantselei spetsialist Helika Sõber.
Vallasekretäri ülesandeks on
dokumendihalduse tagamine
ja vallavalitsuse juriidiline teenindamine. Ta valvab, et valitsuse ja volikogu õigusaktid
vastaksid seadustele. Tõsi, ta ei
tegele nende volikogu aktidega,
mis puudutavad rahvaesinduse
töökorraldust. Et hoomata töö
mahtu, võib öelda, et vallavalitsus on tänavu välja andnud üle
neljasaja korralduse, volikogu
võtnud aga vastu 50 määrust ja
74 otsust. Võrdluseks võib tuua,
et Jõgeva linnavalitsus andis
mullu terve aastaga välja umbes
kolmsada korraldust, praegu
on aasta lõpuni aga veel kolm
kuud jäänud. Kõiki seadusi, mida
dokumentidele õiguspärase kuju
andmiseks järgida on vaja, ei ole
muidugi võimalik peast teada,
küll aga tuleb osata neid kiiresti
leida.
Vallavalitsuse õigusnõunik jälgib, et vallavalitsuse sõlmitavad
lepingud vastaksid seadustele.
Vajaduse korral koostab ta ja
kooskõlastab valla nimel sõlmitavad lepingud. Kui võrrelda
kahe juriidilist haridust omava
ametniku, vallasekretäri ja õigusnõuniku tööd, võib öelda, et avaliku õigusega seotud toimingud
on vallasekretäri ja eraõiguse
valdkonda kuuluvad toimingud
õigusnõuniku jälgida.
Õigusnõunikul on päris palju
tööd ka seoses lahkunud vallakodanike varaga. Pärijateta
lahkunute vara, samuti vara,
millest pärijad loobuvad, tuleb
vastu võtta vallal. Üldiselt on
tegu kehvas seisus varaga, mis
pahatihti ka võlaga koormatud,
aga seadus käsib omavalitsusel
selle vastu võtta. Et vältida
suuremat kahju, tuleb õigusnõunikul pärandvara suhtes pankrotimenetlus algatada.
Dokumendihaldur on valla dokumendihaldussüsteemi administraator nii vallavalitsuses kui
ka nendes hallatavates asutustes,
kes kasutavad vallavalitsusega
ühtset tarkvara. Ta peab tagama
dokumendihalduse vastavuse
seadustele, jälgima, et valla-

Jõgeva vallavalitsuses kui maakonnakeskuse omavalitsuses on tööl ka rahvastikutoimingute peaspetsialist. Selles ametis olev Viive Maasalu (paremal) töötas varem samal
alal Jõgeva maavalitsuses. Viive Maasalu äraolekul tegeleb rahvastikutoimingutega
FOTO: RIINA MÄGI
kantselei spetsialist Helika Sõber (vasakul).
valitsuse õigusaktid vastaksid
normitehnilistele nõuetele ning
korraldama vallavalitsuse dokumentide säilitamist
Kui vallasekretäri ja õigusnõuniku juurde ei ole tavakodanikul
just tihti asja, siis kantselei sekretär on see, kelle jutule vallavalitsusse tulija tavaliselt esimesena
satub ning kes ta õige ametniku
juurde suunab. Ta võtab vastu ka
saadetud kirjad ja esitatud avaldused ning tegeleb vallavalitsuse
külaliste võõrustamisega.
Seoses maavalitsuse kadumisega on nüüd maakonnakeskuse
omavalitsuses tööl ka rahvastikutoimingute peaspetsialist. Tänu
sellele saab Jõgeva vallavalitsuses sünni ja surma ning elukoha
registreerimise kõrval ka abielu
sõlmida ja lahutada. Maakonna
teistes vallavalitsustes, Põltsamaa ja Mustvee omas, neid
toiminguid teha ei saa.
“Abielu on võimalik lahutada
siiski vaid juhul, kui mõlemad
abikaasad koos avalduse esitavad ja neil pole vaidlusaluseid
probleeme. Vastasel juhul tuleb
pöörduda kohtu poole,” ütles
rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu.
Abiellumistseremooniate jaoks
vallavalitsusel kahjuks oma saali
pole. Kui pruutpaar soovib tulla
abielu sõlmima kahekesi, on
seda võimalik teha rahvastikutoimingute spetsialisti kabinetis.
Kui tuleb ka külalisi, on vallal
võimalik vastava tasu eest pak-

kuda Jõgeva kultuurikeskuse
või Betti Alveri muuseumi saali.
Rahvastikutoimingute spetsialist
saab kohale minna ka mõnda muusse pruutpaari valitud
kohta.
Kõige sagedamini pöördutakse
rahvastikutoimingute spetsialisti
poole siiski elukoha registreerimise asjus. Päris tihti tuleb tal
anda välisriigi kodanikule Eesti
isikukood. Kui välismaalased
Eestis tööloaga tööle asuvad,
on nende töötamise registrisse
kandmiseks nimelt vaja taotleda siinne isikukood. Tänavu on
Jõgeva vallavalitsuses isikukoodi
saanud enam kui sada inimest,
enamasti on tegemist olnud
Ukraina kodanikega.
Palamuse ja Torma kandi rahval on kasulik teada, et sündi,
surma ja elukohta saab registreerida ka Palamuse ja Torma
teenuskeskuses. Mõlemas on
selleks tööl sekretär-registripidaja. Kui aga inimene nime
vahetada soovib (mitte seoses
abiellumise või lahutamisega,
vaid muul põhjusel), ei piisa ka
Jõgevale tulekust. Nime saab
vahetada ainult Tallinna, Tartu,
Jõhvi või Pärnu perekonnaseisuosakonnas.
Kui tänavuse aasta esimestel
kuudel oli rahvastikutoimingute peaspetsialist vallavalitsuses ainus, kes selle valdkonna
toiminguid teha sai, siis nüüd
on ametis ka kantselei spetsialist, kes rahvastikutoimingute

spetsialisti puhkuse ajal, haigestumise korral jne asendada
saab. Spetsialist Helika Sõber
läbis koolituse, sooritas edukalt
perekonnaseisuametniku eksami ja on nüüdseks juba kõiki
toiminguid teha saanud, kaasa
arvatud abielu sõlmimine. Ka
Viive Maasalul tuli tegelikult
hiljuti perekonnaseisuametniku
korduseksam sooritada: seadus
näeb ette, et oma kompetentsust
sel alal tuleb iga viie aasta tagant
uuesti tõestada.
Kantselei spetsialist asendab
vajaduse korral mitte ainult rahvastikutoimingute spetsialisti,
vaid ka sekretäri ning on talle
vajaduse korral abiks laekunud
dokumentide registrisse sisestamisel. Spetsialist tagab ka valla
veebilehel pakutavate teenuste
kirjelduse selguse, samuti valla
veebilehel oleva teabe vastavuse
riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutuse veebilehe pidamise
nõuetele.
“Üritame tõsta e-teenuste kvaliteeti ja nende teenuste loetelu
valla kodulehel pikeneb. Püüame
ka kõiki toiminguid inimese
jaoks lihtsamaks, sujuvamaks ja
mõistlikumaks muuta. Selleks on
aga vaja inimestelt tagasisidet.
Kui keegi kogeb, et talt vallavalitsuses mingeid ülearuseid pabereid nõutakse või teda põhjuseta
edasi-tagasi jooksutatakse, võiks
ta meile sellest teada anda,” ütles
vallasekretär Egle Lääne.
RIINA MÄGI

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
10. septembri istungil:
1) anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Rohe külla ja karjalauda lammutamiseks Võduveres;
2) anti kasutusluba Palamuse
lasteaiale, Kaareperes asuvale
katlamajale, Sadala laululavale
ja tehnoloogilise vee puurkaevule Viruveres;
3) kinnitati Siimusti alevikus
asuva Keraamika põik 1 kinnistu
võõrandamise tulemused;
4) kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne;
5) otsustati toetada sportlase
osalemist võistlustel;
6) suurendati Jõgeva põhikoo-

li klassides õpilaste arvu;
7) kuulutati välja Jõgeva valla
aasta õpetaja 2018 konkurss;
8) lubati korraldada Jõgeva
kultuurikekuse ees 22. septembril Voorema toidu minimessi;
9) otsustati moodustada Torma põhikooli sobitusrühm;
10) kuulutati välja Jõgeva valla aasta õpetaja konkurss.
17. septembri istungil:
1) anti luba ümber Kuremaa
järve jooksu korraldamiseks 29.
septembril kella 10–16; tsirkuse
korraldamiseks „Tsirkuse etendus kogu perele“ 26. septembril
kell 18.30 spordikeskuse Virtus

esisel platsil;
2) kooskõlastati Jõgeva kultuurikeskuse töötajate koosseis,
kaotati kooseisust pool majahoidja ametikohta ning lisati
see senisele poolele perenaise
ametikohale;
3) muudeti Kubja katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarve
maatulundusmaaks;
4) määrati Siimusti alevikus
asuvate teenindusmaade kohaaadressid ja sihtotstarve;
5) anti kasutusluba Palamusel Pähklimäe 1 asuvale vee- ja
reoveekanalisatsioonitorustike
rajatisele;
6) anti ehitusluba maasoo-

juspuuraukude rajamiseks Elvi
kinnistule Kurista külla;
7) anti ehitusluba Jõgeva linnas Suur tn 89a asuva autoteeninduse hoone ümberehituseks;
8) kinnitati teede ja tänavate
sulgemise kord;
9) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla
ühine jäätmekava aastateks
2018–2023;
10) vallavalitsus arutas revisjoniakti ettepanekuid. Tõdeti,
et vallavalitsus on asunud juba
enne akti laekumist aktis antud
soovitust järgima.

JÕGEVA VALLA TEATAJA

27. september 2018

Uudne lähenemine erihoolekandeteenustele
liidab kogukonda
Tormas on juunist oma valla
abivajajatele kasutusel toetatud
elamise ja kogukonnas elamise
teenus. Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti toel on
renoveeritud ja sisustatud munitsipaalkorterid. Tuleva aasta
kevadel saab Tormas valmis ka
peremaja.
Aastaid tühjana seisnud valla
munitsipaalkorterid on saanud
kaasaegse ning klientide vajadusi arvestava väljanägemise.
Renoveeritud ja sisustatud on
kaks 3-toalist ja kolm 4-toalist
munitsipaalkorterit. Torma mõisa valitsejamaja renoveerimisega
saab korda ajalooline hoone,
millele antakse kogukonnas
elamise teenuse näol (see hoone
hakkabki toimima peremajana)
ka praktiline rakendus. Kogukonnapõhiste erihoolekandeteenuste arendamist toetab
Euroopa Regionaalarengu Fond
692 070 euroga. Projekti algselt
kavandatud omafinantseering oli
172 000 eurot. Jõgeva vallavolikogu otsustas lisaks sellele katta
omafinantseeringu ning projekti
mitteabikõlblikke kulusid 2018.
aastal kokku kuni 250 000 euro
ulatuses. Praegu on kümme
kohta toetatud elamise ja neli
kogukonnas elamise teenusele.
Ühes korteris on päevakeskus,
kus tegeletakse igapäevaelu
toetamise teenuse klientidega.
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö vanemspetsialist Marika
Kalm nentis, et tegelik vajadus
kogukonnas elamise teenusele
on suurem. Kuid ses osas pakub
lahendust järgmisel aastal valmiv peremaja.
Kuigi Eestis liigutakse suurte
hooldekodude mudeli juurest
järjest enam perekeskse mudeli
suunas, siis kogukonnapõhist lähenemist pole teadaolevalt mujal
omavalitsustes veel rakendatud.
Vajadus arendada kogukonnapõhiseid erihoolekandeteenuseid
sai alguse MTÜ Torma Valla
Sotsiaalkeskus igapäevasest
tööst. Enam kui kümne aasta eest
alustades pakkus MTÜ igapäevaelu toetamise teenust seitsmele
inimesele. Mõne aastaga on abivajajate arv mitmekordistunud.
Juba projekti kirjutades oli teada, et ainuüksi Torma piirkonnas

Renoveeritud korterid on avarad ja valgusküllased.
FOTO: ERAKOGU

küündib uute teenuste ootel
olijate arv pea poolesajani. Osa
neist elas perekonna juures,
mõni oli aga hooldekodus. Riiklike teenuste järjekorrad võivad ulatuda kuni paari aastani.
„Noored erivajadusega inimesed
ei ole õigel teenusel, kui nad
peavad olema ööpäevaringsel
hooldusel, kus tuleb tuba jagada
nelja-viie eakaga. Meie kliendid
on tööealised ja nad vajavad
vastavalt võimetele tegevust,“
selgitas Kalm.
Marika Kalm rääkis, et projekti
ei kirjutatud projekti pärast, vaid
tekkinud vajadusest. Näiteks on
piirkonnas noori, kes õpivad
erikoolides. Kui nad kooli lõpetavad, jäävad nad koduseks.
Igaüks on oma pesas, neil kaob
suhtlusringkond ning ununevad
õpitud tegevused. Toetatud
elamise ja kogukonnas elamise
teenuse toel saab inimesed tuua
tagasi kogukonda ning rakendada nad vastavalt võimetele
tegevusse. „Need on meie valla
elanikud, kes abi vajavad. Nende
võrgustik on siin,“ lausus Kalm.
Kogukonnas elades säilivad
sidemed lähedaste ja sugulastega, mis on puudega inimesele
väga oluline. Abivajajad on ka
ise avaldanud soovi tegutseda
just oma kogukonnas. „Need
inimesed on meie kogukonna
osa ja nad vajavad rohkem abi
ja toetust, kui tavainimene. Seda
tuleb aktsepteerida“.
Toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus on riiklik
erihoolekandeteenus, mida rahastatakse riigieelarvest. Eraldatud rahalistest vahenditest

Igapäevaelu toetamise
teenus
Aidatakse kujundada inimese igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga
koos elavaid inimesi. Teenuse
eesmärk on tagada inimesele
parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.
Toetatud elamise teenus
Juhendatakse inimest, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata
teda ühiskonnaellu. Teenuse
eesmärk on tagada inimesele
toimetulek iseseisvalt elades.
Kogukonnas elamise
teenus
Luuakse inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja
arenguks soodne peresarnane
elukorraldus, et suurendada
tema iseseisvat toimetulekut ja
arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes
tegevustes osalemisega.
ALLIKAS: SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

kaetakse tegevusjuhendajate
palgad. Kliendid ise tasuvad korteri majutus- ja toitlustuskulud.
Kliendid saavad teenusekoha
Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel.
Toetatud elamise teenuse
kliendil on väga hea meel, et talle
on antud võimalus elada sellistes
mugavates tingimustes, kus kõik
on olemas, isegi rohkem kui vaja.

Talle meeldib jagada korterit
teiste teenusel olevate elanikega
ning eriti rõõmsaks teeb tuju see,
et teenusega kaasneb mitmeid
abi saamise võimalusi. Ka kogukonnas elamise teenuse kliendile
meeldib tema uus elukoht. „Ma
ei ole siin üksinda. Olen leidnud
sõbra. Toidud on head. Saan ise
alati pesemas käia. Pesu saab ka
pesta. Teen tööd ka, kui on,“ loetles ta. Tundmatuks jääda sooviv
klient kiitis projekti algatajaid,
kes heale mõttele tulevad ja selle
ära teevad ning sellist elamise
võimalust pakuvad.
Klientidele on kindlustatud
elukoht ja järelevalve ning igaühe puudele vastav tugi ja juhendamine. Klientidele on abiks eriväljaõppega tegevusjuhendajad,
kes toetavad neid igapäevastes
tegevustes. Abi on vaja näiteks
päevakava planeerimisel, toidu
valmistamisel, eelarve planeerimisel, asjaajamisel ametiasutustes jne. Kogukonnas elamise
teenus tähendab tavalist elu,
nagu perekonnas. Toetatud
elamisel peab tegevusjuhendaja
külastama klienti vähemalt kaks
tundi nädalas. Marika Kalmu
sõnul käib juhendaja inimesel
külas iga päev. Ta vaatab, milles
inimene abi vajab, kas arved on
tasutud, arstil käidud jne. „Ükski
tugiteenusel olev klient ei istu
toas, vaid vastavalt võimetele on
ta rakendatud tegvusse,“ märkis
Kalm. Marika Kalm rõhutab, et
tegemist on tugiteenusega ja
ükski klientidest ei vaja ööpäevaringset valvet. Spetsialistid
on koostanud abivajajale rehabilitatsiooniplaani ning välja
selgitanud, millisele teenusel on
ta sobilik.
Erihoolekande teenuste arendamisega luuakse piirkonda
mitu uut töökohta. Juba praegu
on ametis kolm tegevusjuhendajat. Huvitav on tõik, et ka nemad
on kohalikud inimesed. „Tegelikult on põnev, et töötajad on ise
meie juurde tulnud. Kaks tegevusjuhendajat käisid ise Tartus
tegevusjuhendajate koolitusel
õppimas ning üks omandas kutse
läbi töötukassa,“ märkis Kalm.
MARGE TASUR

Vallas arutleti Jõgeva valla arengukava teemadel
Möödunud nädalal arutleti
Vaiatu rahvamajas, Siimusti lasteaed-algkooli saalis, Palamuse
rahvamajas ja Jõgeval Betti
Alveri muuseumis valla edasise
arengu teemadel. 27. augustist
kuni 19. septembrini toimus
Jõgeva valla arengukava 2018–
2028 projekti avalikustamine.
Huvilised said dokumendiga
tutvuda Jõgeva valla koduleheküljel, vallamajas, Palamuse
ja Torma teenuskeskustes ning
raamatukogudes. Ettepanekuid
arengukava eelnõusse sai esitada
19. septembrini. Pärast tähtaega
laekunud ettepanekuid arvesse
ei võetud.
Tehtud ettepanekute hulgas
oli nii põhjalikke kirjeldusi,
üksikute sõnade asendamisi kui
ka eesmärkide lisamisi. Ettepanekute tegijaid oli eraisikuid,
ettevõtteid, asutused ja MTÜd.
Terve rida ettepanekuid tuli ka
volikogu komisjonidelt. Kõik
komisjonid on arengukava arutamiseks maha pidanud eraldi
koosolekuid. Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim sõnas,
et piirkondlikel kokkusaamistel
olid arutelude keskmes ikka

kohalikud teemad. Jõgeva linnas
toimunud arutelul jäid kõlama haridus- ja sporditeemad,
staadioni ehitus, terviserajad ja
kaasaegne õpikeskkond. Tehti
ettepanekud käsitleda arengukavas õpilaskodude, koguduste
toetamise ja hariduse näidisvalla
temaatikat. Vaiatus olid arutelul
kooli spordiväljak, mõisakompleks, teede ehitus, tänavavalgustus ning kaugküttesüsteemide
taastamine. Kesksel kohal oli ka
turvalisuse küsimus ning suurematesse alevikesse kaamerate
paigutamine.
Üks läbivaid küsimusi oli kõikjal nelja ühinenud omavalitsuse
kultuuri- ja seltsielu korraldamine. Linnas oli see teema
koondunud kultuurikeskuse,
maapiirkondades aga MTÜde
tegevuse juurde. Lahenduseks
pakuti maapiirkonda kultuuritöötajate palkamist. Esimese
katseprojektina tuleb Vaiatu
ja Torma piirkonda palgaline
kultuuritöötaja, kes hakkab
kahes rahvamajas toimetama.
Siimustis toimunud koosolekul
tunti huvi, kas ka see piirkond
võiks saada oma kultuuritöötaja
ning kui saab, kus ta siis kultuuri

edendama hakkab, kui kohapeal
rahvamaja pole? Ettepanekuid
tehti kahe kergliiklusteelõigu
ehitamiseks ja Siimusti terviseradade kordategemiseks. Saduküla
piirkonna esindajad soovisid aga,
et nende rahvamajas saaks tehnosüsteemid uuendatud. Palamuse koosolekul tehti ettepanek
avada Jõgeva vallas talupood,
kus kohalikud väiketootjad saaksid oma toodangut turustada.
Tunti ka huvi, mis on saanud
Vooremaa Geopargi projektist.
Selles projektis osalemine näis
pakkuvat päris asjalikke võimalusi kodupaiga turundamiseks ja
turistide kohale meelitamiseks.
Arengukava on saanud kriitikat, et on liiga linnakeskne,
õhuke ning üldse võiks selle
kõrvale jätta ning uuesti alustada. Triin Pärsim seda võimalust
siiski ei näe. Seadusest lähtuvalt
tuleb arengukava vastu võtta
15. oktoobriks. Pärsim nendib,
et etteheiteid ja kriitikat on
arengukava suunas tehtud, ent
selles on palju üldsõnalist ja
laialivalguvat. Kui viidatakse,
et arengukava on halb, siis on
vaja muutuste tegemiseks ka
selgitusi, mis on halb. Teisalt on

parandused liiga ühe valdkonna
kesksed, ent sellisel kujul ei lähe
need kokku arengukava üldistava metoodikaga. Samas tõdeb
Pärsim, et puudustele tulebki
viidata, aga ära ei saa unustada,
et inimeste vaated ja lähenemised teemadele ongi erinevad. Ei
saa öelda, et üks metoodika on
vale ja teine õige. Aruteludes oli
näha, et vastavalt piirkonnale
keskendusid osalejad oma kandile, mitte vallale terviklikult.
Triin Pärsim selgitas, et teemade
põhjalikumaks kirjeldamiseks
on valdkondlikud arengukavad.
Neid ei ole vaja enam valla üldisesse kavasse ümber kirjutada.
Mõnedki ettepanekud olid aga
juba reaalsed tööülesanded, mis
on Pärsimi sõnul paslik suunata
otse vallavalitsuse vastavatele
osakondadele lahendamiseks.
Kogutud ettepanekute üle
arutletakse Jõgeva vallavalitsuse istungil, juhtkomisjonis ning
lõpliku otsuse teeb Jõgeva vallavolikogu. Kõigi dokumentide ja
tehtud ettepanekutega – ka nendega, mis toetust ei leia –, saab
tutvuda Jõgeva valla kodulehel.
JVT
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Tähistagem omavalitsuspäeva
esimest korda kui riiklikku
tähtpäeva
Meie kaugemas minevikus
olid vallavanemad tavaliselt
suurte ja jõukate talude peremehed. Seda vastutusrikast
tööd tehti oma igapäevase töö
kõrvalt suure pühendumuse
ja hoolega. Taasiseseisvumise
järel on Eestimaal olnud õnne,
et kohalike omavalitsuste eesotsas on olnud võimekad juhid.
Kas see kehtib ka tänasel päeval? Kas täna saame öelda, et
mõne suure ettevõtte juht julgeb
astuda vallavanema kohale?
Erandeid on, aga tundub, et järjest vähem leidub meie seas ettevõtlikke inimesi, kes soovivad
sellist riski võtta. Seda põhjusel,
et viimastel aastatel on mitmed
kohaliku tasandi ettevõtlikud ja
oma valda arendada soovinud
inimesed saanud süüdistuse
huvide konfliktis.
Eesti riigi algaastatel olid
töökad taluperemehed hinnas
ja korruptsiooniohtu ega huvide konflikti ei osatud karta.
Tänapäeval on saanud kahjuks
normiks, et nii mõndagi tublit
omavalitsusjuhti süüdistatakse
tuhandes patus ainult sellepärast, et nad on soovinud oma
valla või linna elu edendada.
Omakasupüüdlikkust tuleb kahtlemata taunida, kuid enne alusetute süüdistuste esitamist peab
olema veendunud, et kuritegu
on toime pandud. Me ei tohi
inimesi aastaid vintsutada ning
seejärel tõdeda, et tegelikult
pole midagi kuritegelikku korda
saadetud. Püüdlikkust ja ettevõtlikkust on vaja tunnustada, mitte
karistada, sest ainult nii tagame
selle, et meie tublid kohalikud
ettevõtlikud inimesed soovivad
omavalitsuste elu edendada.
2017. aasta sügisel läbi viidud
omavalitsusreform on loonud
meie omavalitsusmaastikul seninägematu olukorra. Uutel
volikogudel ning linna- ja vallavalitsustel on olnud kiired ajad.
Nende peamiseks ülesandeks on
olnud eripalgeliste kogukondade
ühendamine ja tasakaalustatud
arengu tagamiseks on nad pidanud leidma vahendeid erinevate
piirkondade soovide täitmiseks.
Kohalik omavalitsus vajab senisest veelgi suuremat ühiskonna
tähelepanu ja koos kasvava vastutusega peaks käima ka tunnustamine ning võimalus kasutada
kõiki teid ühiskondliku dialoogi
ja teadmiste arendamiseks. Meie
omavalitsuste roll ei ole iseenesest mõistetav. Meil on kaunid
lasteaiad, koolid, kultuurimajad,
spordihooned, külamajad, hooldekodud ning enamikes piirkondades on renoveeritud või lausa
uued vee- ja kanalisatsioonitrassid, ökonoomsed katlamajad.
Samuti on tagatud hea internetiühendus ja elektrivarustus, rääkimata hooldatud sõiduteedest
ning ehitatud kergteedest. Meie
omavalitsustes toimub vilgas
haridus-, spordi-, kultuurielu
jne. Kõik see on korda saadetud
tänu meie tugevatele omavalit-

sustele ja aktiivsetele inimestele.
Väärtustamaks rohkem kohalikul
tasandil toimuvat, võtsime minu
algatusel Riigikogus kevadel
vastu võtta Pühade ja tähtpäevade seaduse muudatuse, milles
sätestati 1. oktoober riikliku
tähtpäevana – omavalitsuspäevana. Omavalitsuspäeva muutmine riiklikuks tähtpäevaks on
oluline võimalus tõsta esile
omavalitsuste rolli ühiskonnas, aidates paremini sidustada
valdkondlikku koostööd. See on
sügav kummardus kõigile, kes on
panustanud linnade ja valdade
tegevusse ning selle eesmärk on
tutvustada omavalitsuste olulist
osa ja saavutusi Eesti arengus.
Mul on hea meel märkida,
et 1. oktoobril saame tähistada
kolme väga olulist tähtpäeva ja
seda üksteist toetavalt – koos
omavalitsuspäevaga ka rahvusvahelist muusikapäeva ning rahvusvahelist eakate päeva. Teen
ettepaneku valdade ja linnade,
koolide ning teiste omavalitsusasutuste juhtidele ja esindajatele kasutada omavalitsuspäeva
kohaliku omavalitsuse olemuse
ja eesmärkide tutvustamiseks.
On ju kohalikul omavalitsusel
olnud hindamatu roll nii Eesti
omariikluse saavutamisel sada
aastat tagasi kui ka selle taastamisel 1990. aastate algul ja
tänapäeval. Oleks suurepärane,
kui ka riigiasutused, ülikoolid
ja teised institutsioonid leiaksid
võimaluse omavalitsuspäeva
ära märkimiseks. Loomulikult
saaksid uut tähtpäeva tähistada
meie külad, alevikud, alevid ja
maakonnad ja kõik teised, kelle
jaoks omavalitsus ja selle areng
olulised on. Loodame ühiselt uue
tähtpäeva tõeliseks traditsiooniks muuta. Selle heaks näiteks
on juba kolmandate üleriigiliste
omavalitsuspäevade tähistamine, seekord 28. septembril
Narvas.
Jõudu ja jaksu kõigile omavalitsustöötajatele ja volikogude
liikmetele, sest just TEIE otsustest sõltub Eestimaa inimeste
heaolu!
AIVAR KOKK,
Jõgeva vallavolikogu liige
(Isamaa),
Riigikogu maaelukomisjoni
esimees,
Riigikogu kohalike
omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Jõgeva Sügislaat
12.10.2018 kell 9–16
Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
põllu- ja aiakaubad, vanavara ja käsitöö.
Info tel 5805 1915.
Tule kogu perega!
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Väljanäitus diplomaatide pilgu läbi
Tänavust suurt Paunvere väljanäitust ja laata külastas ka kolm
Eestis resideerivat suursaadikut:
Moldova Vabariigi suursaadik
Inga Ionesii, Valgevene Vabariigi
suursaadik Vyacheslav Kachanov ja Läti Vabariigi suursaadik
Raimonds Jansons. Diplomaadid käisid Palamusel Jõgeva
vallavalitsuse kutsel ja lahkusid
suurepäraste muljetega.
“Olin siinsel väljanäitusel esimest korda ja see jättis mulle
sügava mulje,” ütles Inga Ionesii. “Muljet avaldas see, kui
paljud Eesti inimesed oskavad
oma kätega midagi kasulikku,
kaunist või maitsvat teha. Selline
suur laat annab neile võimaluse
oma toodangut paremini müüa.
See on hea näide, kuidas saab
omavalitsus kaasa aidata majandustegevust edendamisele
maapiirkonnas. Moldoval on siit
õppida.”
Kui Paunvere väljanäitusel
oli Moldova suursaadik esimest
korda, siis Jõgeva maakonnas oli
ta varemgi mitu korda käinud.
“Mul on hea meel selle üle,
et Moldova Ungheni regiooni ja
Jõgeva maakonna vahel on juba
pikemat aega koostöösidemed
toiminud ning delegatsioonid
on vastastikku külas käinud.
Jõgeva vahendusel on jõudnud
Unghenisse näiteks päästetehnikat. Kogemuste vahetamise
võimalus ja kultuurikontaktid
rikastavad mõlemat poolt,” sõnas suursaadik.
Ka Valgevene suursaadik Vyacheslav Kachanov oli Paunvere
väljanäitusel esimest korda. Ta
asuski oma praegusele ametipostile alles tänavu suvel, nii et
varem polnud tal põhjust siia
sattuda.
“Siinne väljanäitus meeldis
mulle väga,” kinnitas suursaadik.
“Eriti torkasid silma kaupade
kvaliteet ja lai sortiment.”
Valgevene suursaadiku arvates
tasuks Eesti ja Valgevene vahel
arendada kultuurisuhtlust, aga
miks mitte ka kulinaarsuhtlust:
valgevenelastele meeldiksid
kindlasti eesti maitsed ja vastupidi. Suursaadik Kachanov

avaldas heameelt ka selle üle, et
Jõgeva valla ja Valgevene Voložini rajooni vahel sõprussidemed
toimivad.
Laadalt ostis suursaadik kaasa tatramett: seda armastab ta
hommikuti kohvi sisse panna.
“Mulle oli räägitud, et Eestis
pole tatramett saada, aga siit
leidsin suurepärase maitsega
Eestis toodetud tatramee. Ostsin
kaasa ka suitsukala, tomatit, sibulat ja küüslauku ning täiendasin oma keraamikakollektsiooni.
Olen keraamikat aastaid kogunud ning siit leidsin väga huvitavaid ja kvaliteetseid esemeid,”
ütles Vyacheslav Kachanov.
Läti suursaadik Raimonds Jansons tõdes, et väljanäitus avaldas
muljet nii oma külastajate arvu
kui ka kaupade külluse ja laia
sortimendiga.
“Selline sündmus näitab tervet
Eestit heas valguses. Tore oli
näha laadal Läti tooteid ja Lätist tulnud ostjaid, samuti meie
taidlejate esindatust väljanäituse kultuuriprogrammis,” ütles
suursaadik.
Tema sõnul on sõprus- ja kultuurisidemete arendamine Läti
ja Eesti vahel on väga oluline.
Sel aastal lisab kahe maa suhetele aga sisu ja värvi asjaolu,
et nii eestlased kui ka lätlased
tähistavad oma riigi sajandat
sünnipäeva.
“Paunvere väljanäitust võiks
minu arvates lätlaste hulgas
rohkem propageerida: saaksime
seda teha näiteks sotsiaalvõrgustiku kaudu. Nii tuleks siia
rohkem Läti kaupu ja kauplejaid,
samuti lätlastest külastajaid,”
arvas Raimonds Jansons.
“Paunvere väljanäitus on eestlastele niisama tuntud ja teatud,
kui Palamusel sündinud kirjanik
Oskar Luts ja tema kirjutatud
“Kevade”,” ütles Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev. “Väljanäituse päev on suur pidupäev,
valla tähtsündmus, ja seda tuleb
tutvustada ka rahvusvaheliselt.
Suursaadikuid ja piiritaguseid
ettevõtjaid ongi siinsel väljanäitusel ka varem käinud.“
RIINA MÄGI
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Vallavanem Aare Olgo andis laadakostüümide konkursi võidupreemia üle Rauno Polmanile, kes kehastas Tootsi karu
Moskvast. Pildile on jäänud ka Orissaare seeneliseks riietunud Valmar Dreger ja päevajuht Indrek Vaheoja.
												
FOTOD: ANATOLI MAKAREVITŠ

Väljanäitus oli rahvarohke ja päikseline
Palamusel peeti laupäeval,
15. septembril XXI suurt Paunvere väljanäitust ja laata, mis
andis taas tunnistust Eestimaa
väiketootjate tublidusest, aga
ka sellest, et kodumaine toidu-,
käsitöö- ja muu kaup on eestlaste
hulgas hinnas. Kui veel nädala
alguses tegid ilmaprognoosid
korraldajaid natuke murelikuks,
siis laupäeval selgus, et isegi
madalrõhkkonnad aktsepteerivad Paunvere väljanäitust ning
valivad siinse piirkonna külastamiseks mõne muu aja.
Kui palju inimesi väljanäitust
üldse külastas, on keeruline
öelda. Pileteid müüdi umbes
18 600, ent osa rahvast tuli
kohale reisibüroode vahendusel
ning nende piletiraha tasuti
arvega, 12-aastastele ja noorematele polnud aga üldse piletit
lunastada vaja. Nii või teisiti,
igatahes paisus Palamuse alevik
laadapäeval rahvaarvu poolest
tavalisest mitukümmend korda
suuremaks. Võib öelda, et tegemist oli kõige rahvarohkema
väljanäitusega selle sündmuse
ajaloos.
Väljnäitust külastas ka maaeluminister Tarmo Tamm. Rahvast
tervitades tuletas ta meelde,
et käimas on eesti toidu kuu
ning soovitas kõigil kodumaiste

tootjate toitu kaasa osta. Vaevalt
et keegi Palamuselt laadasaia,
pirukate, juustukera, singitüki
või vorstilatita lahkuski. Nauditi
ka kultuuriprogrammi, milles
peale Jõgeva valla taidlejate
astusid üles ansamblid Fix ja
PS Troika, tantsuklubi Mathilde
Hellenurmest ning tantsurühmad Mezrozite ja Mikeleni Läti
sõpruspiirkonnast Priekulist.
Päevajuht oli ansambli Winny
Puhh solisti ja saatejuhina tuntud Indrek Vaheoja.
Väljanäituse üheks tõmbenumbriks oli taas nn nunnunäitus, millel sai näha suuri ja
eripäraseid aedvilju, samuti
sügisandidest kokku seatud
kompositsioone. Kui varasematel
aastatel tunnustati nunnunäituse
paremaid eksponente kiitusekirja ja Paunvere viierublasega,
siis tänavu panid korraldajad
parima eksponaadi toojale välja
kopsakama auhinna – 50 000 eurosenti ehk 500 eurot. Auhinna
määramisel oli žürii üksmeelne:
võitjaks tunnistati Tartumaal
OÜ-s Verevi Aed kasvatatud
85-kilone kõrvits. Auhinna vastu
võtnud Triin Kuusepuu vastas
päevajuhi arupärimisele, et
kõrvits kasvas nii suureks ilma
erilise hoolitsuseta. Isegi kasta
polevat vaja olnud.

Välja anti teinegi 50 000 eurosendine auhind: see läks parima
laadakostüümi kandjale Rauno
Polmanile, kes kehastas Tootsi
karu Moskvast. Tegemist oli sama
näitlejaharidusega noormehega,
kes mullu kuldseks kerjuseks kostümeerituna võidust napilt ilma
jäi. Toona napsas selle tema eest
seakärsa ja -kõrvadega sigalahedat laadalist mänginud Valmar
Dreger. Seekord vahetasid mehed
kohad: Polman tuli võitjaks ja
Orissaare seenelise kostüümis
Dreger jäi teiseks.
Väljanäituse pileti ostnute
vahel loositi seekord välja OÜ-s
Puukujurid valmistatud vahva
kämpingumaja. Selle võitis Urmas Pärgma Pärnust, kes lubas
naljatamisi, et paneb majakese
mere äärde püsti ning üürib
järgmise Weekend festivali ajal
välja. Pärgma tunnistas, et talle
oli see elu esimene loteriivõit.
Paunvere väljanäitusel on ikka
ka heategevuseks raha teenitud. Palamuse koguduse sõbrad
Ikaalistest (Soome) pakkusid
seekord näiteks kirikumõisa aida
ees singihõrgutist ja pannkooke.
Nende müügist teenitud raha
läks Palamuse koguduse toetuseks. Ka Palamuse Lions-klubi
oli heategevusraha kogumiseks
püsti pannud toidutelgi, kus

traditsioonilisteks hittroogadeks
vardas küpsetatud siga ja Matjesheeringa võileivad. Viimaseid
valmistasid ja müüsid Palamuse
“lõvide” vaderklubi, Husumi
(Saksamaa) Lions-klubi liikmed.
Palamuse “lõvid” olid liitunud ka
maailmakoristuse kampaaniaga:
nad jäid pärast väljanäituse lõppu laadaplatsi koristama.
Väljanäituse publikul oli seekord Palamusel palju uudistamist, sest uus lasteaiahoone ja
kihelkonnakoolimuuseumi uus
külastuskeskus on valmis või
peaaegu valmis. Direktor Arne
Tegelmann ning arendus- ja
projektijuht Janek Varblas tegid
muuseumiõuel rahvale ekskursioonegi, selgitades, mis vanas
kihelkonnakoolis ja mis uues külastuskeskuses olema saab, ning
andes teada, et muuseumi uus
kompleks avatakse 8. detsembril.
Väljanäitusel viibis ka üks
selle idee autoritest, Tallinna TV
režissöör Olev Jaksi.
“Ju see sündmus siis vajalik on,
kui see eelmisel sajandil alanuna
sel sajandil elujõuliselt edasi kestab,” ütles Jaksi. “Ja kunagised
algatajad on kasvatanud endale
tubli korraldajate järelkasvu, kes
kõigega suurepäraselt hakkama
saab.”
RIINA MÄGI

Moldova suursaadik Inga Ionesii ja Valgevene suursaadik
Vyacheslav Kachanov lahkusid väljanäituselt parimate
muljetega.

Läti suursaadik Raimonds Jansons rõõmustas selle üle,
et kohtas väljanäitusel nii palju kaasmaalasi.

Väljanäituse peaauhinnaks olnud
kämpingumaja võitis pärnulane Urmas Pärgma (vasakult teine). Pildil
on ta koos pereliikmete Sirje Veski ja
Hannah Väärma ning kämpingumaja
valmistaja Tanel Pirgiga.

Nunnunäituse parima eksponaadi
auhinna sai OÜ-s Verevi Aed kasvanud
hiidkõrvits.

Laadakioskite letid olid sügisandidest
lookas.
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Jõgevale sai paika Antsu mälestuspink,
Eesti Aiakesse tuleb bareljeef
Jõgeva kesklinna pargis avati
8. septembril ühiskonnategelase
Ants Paju mälestuspink. Skulptor
Tauno Kangro loodud graniidist,
pronksist ja puidust skulptuurpink paigaldati Ants Paju tütre
Angela Rehi juhitava Ants Paju
nimelise fondi eestvedamisel
ja paljude lahkete annetajate
kaasaaitamisel. Suurimateks
annetajateks olid Eesti Olümpiakomitee ja 20. augusti klubi.
Viimase ridadesse kuulus omal
ajal ka Ants Paju. Pingiprojekti
toetas ka kohaliku omaalgatuse
programm, Jõgeva vallavalitsus laskis teha pingile aluse.
Skulptuurpingi avamisel said
sõna riigihalduse minister Janek
Mäggi, Jõgeva linnavolikogu
esimees Raivo Meitus, olümpiavõitja kettaheites Gerd Kanter,
20. augusti klubi president Ants
Veetõusme, Riigikogu liige Aivar
Kokk, skulptor Tauno Kangro,
Angela Rehi jt. Tseremoonial
musitseerisid Kaitseliidu Jõgeva maleva puhkpilliorkester
ja Jõgevamaa gümnaasiumi
segakoor, katte eemaldasid pingilt folklooriseltsi Jõgevahe
Pere tantsijad. Pingi pühitses
EELK Tartu praost Ants Tooming. Avamistseremooniale
järgnes vaba mikrofoni ja meenutuste tund kultuurikeskuses.
Spordimehe, ajakirjaniku ning
omavalitsus- ja riigitegelase Ants
Paju mälestus on nüüd Jõgeva
linnaruumis väärikalt jäädvustatud. Ent peatselt avatakse teda
kujutav bareljeef ka Kaukaasias
Punasel Lagedal Eesti Aiakeses,
kuhu kolm aastakümmet tagasi
rajati Antsu eestvedamisel Anton
Hansen Tammsaare muuseum:

Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum
annab avaliku enampakkumise korras 5 aastaks üürile
kohvikuruumid muuseumi külastuskeskuse hoones aadressil
Köstri allee 3, Palamuse alevik, Jõgeva vald.

Üürile antakse ruumid üldpinnaga 30 m2, tähtajaga 5 aastat.
Üüri alghind avalikul enampakkumisel ühe ruutmeetri eest kuus
on 5 eurot (lisandub käibemaks), st kokku 30 m2 eest 150 eurot
(lisandub käibemaks) kuus.
Lisaks üürile kohustub üürnik tasuma üürileandja osutatud või
vahendatud kõrvalkulude eest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg lõpeb 19. oktoobril 2018. a kell 12.

Avaliku enampakkumise tingimused koos lisadega
muuseumi kodulehel www.palmuseum.ee
Info Arne Tegelmann, tel. 514 8723.

Värskelt avatud Ants Paju mälestuspingil istuvad Antsu tütar Angela Rehi ja 20. augusti
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
klubi president Ants Veetõusme.
kirjanik suvitas 1912. aastal
sealses Roosa talus.
“Antsu isik sümboliseerib sealsetele eestlastele nende rahvuslikku identiteeti, seepärast
soovis sealne kogukond näha
Tammsaare muuseumis temale
pühendatud taiest. Mõte sai
teoks tehtud Antsu perekonna
eestvõttel,” ütles Angela Rehi.
Ants Paju kujutava bareljeefi
loojaks on mainekas skulptor
Jaak Soans. Tema on ka tänavu
veebruaris Jõgeva kultuurikeskuse seinal avatud Airi Rütteri

bareljeefi autor. Just see õnnestunud taies, samuti kunagised
hiilgetööd, nagu Tammsaare
monument Tallinnas ning Kristjan Jaak Petersoni ja Jakob
Hurda monument Tartus ajendasid Angela Rehit Soansi poole
pöörduma.
Bareljeef paigaldatakse Tammsaare muuseumi õuel seisvale
graniitkivile. Taies avatakse
oktoobri alguses toimuvate Kaukaasia eestlaste kultuuripäevade
ajal. Siitpoolt lähevad sinna
Angela Rehi, Jaak Soans, Liina

Miks Eesti kultuuriseltside ühendusest, Maarja Vaino Tallinnas
tegutsevast Tammsaare muuseumist ning pärimusmuusikud Eha
Niglas ja Artur Aunap.
“Bareljeefi loomist toetasid
kultuuriministeerium ja programm EV100, aga umbes pool
summast on siiski veel puudu.
Skulptor oli õnneks nõus andma
pikema maksetähtaja, nii et jätkan annetuste kogumist,” ütles
Angela Rehi.

5. oktoobril

RIINA MÄGI

1. oktoobrini

Eha Niglas ja Tuustar on oodatud
esinejad paljudel sündmustel
Mitmeid tänavusuviseid sündmusi Jõgevamaal ja kaugemalgi
sisustas pillimängu ja lauluga
pärimusmuusika ansambel Tuustar, kelle juhendajal Jõgeva muusikakooli õpetajale Eha Niglasele
tähendab rahvamuusika nii tööd,
hobi kui ka elulaadi.
Eha Niglase sõnul oli suvi
Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansamblile Tuustar üritusterohke.
„Esinesime maakonna laulu- ja
tantsupeol Kassinurmes ja maakonna memme-taadi kevadpeol
Kuremaal. Olime kolmel päeval
kohal ka Võru pärimustantsu
folkloorifestivalil. Iseäranis tormiliseks päevaks kujunes aga
14. juuli. Hommikul astusime
publiku ette Mustvees Peipsi
Folgil, seejärel Sadala kõlakoja
avapidustustel, õhtul sõitsime
aga koos folklooriseltsi Jõgevahe Pere naisrühmaga Itaaliasse
Cinzanosse, kus toimus folkloorifestival kontsertidega Raekoja
platsil, tänavatel ja kultuurihallis. Tuustar ulatas Itaalias pillimänguga abistava käe ka Eesti
rahvakultuuritruppidele, kelle
koosseisus muusikuid polnud.
Niglas märkis, et tegusa sündmusena on meelde jäänud ka
maakonna Avatud Külavärvate
päev, mil esineti Sadalas, Kääpal
ja Kasepääl. Novembris ootab
aga Tuustarit ees sõit Helsingisse
Mardilaadale.
„Ansamblis Tuustar on viisteist

See foto Eha Niglasest ja Tuustarist on tehtud Jõgeval
juunikuus toimunud viidipäeva ühislaulmisel. Pildile on
jäänud ka Jõgeva muusikakooli vilistlane Tanel Sakrits.
FOTO: RIINA MÄGI

liiget. Osa õpivad muusikakoolis,
osa on selle juba lõpetanud.
Näiteks Artur Aunapi ja Stina Heinolaga, kes nüüdseks
juba täiskasvanuks sirgunud,
on ansambli sidemed jätkuvalt
tugevad. Pillidest on esindatud
akordion, viiul, flööt, kontrabass
jt muusikariistad,“ märkis Eha
Niglas.
2014. aastal pälvis Tuustar
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi Lokulaua nimelise
auhinna kui aasta rahvamuusikakollektiiv.
Sageli kohtab Eha Niglast ja
Tuustarit rahvamuusikahuvi-

listele laule ja tantse selgeks
õpetamas.
„2019. aastal tahame Tuustariga esineda ka laulu- ja tantsupeol. Repertuaar on „krõbe“,
kuid ma loodan, et me saame
selle selgeks. Püüan repertuaari
kohanda ka noorematest õpilastest koosnevale folklooriansamblile Nöpsid (selles mängib
kaheksa õpilast). Usutavasti
teenivad nemadki välja pileti
suurele ja väärikale peole,“ ütles
Eha Niglas.
„Minu juhendatavad lapsed ja
noored on mitmekülgsed. Kes
laulab kooris, kes on edukas

sportlane. Sellised õpilased ongi
mulle energiaandjaks ja edasiviivaks jõuks. Mõistagi on taseme
hoidmiseks ja edendamiseks
tarvis asjatundlikke nõuandeid,
heasüdamlikku ja toetavat sõna.
Selles osas võime kindlad olla
Jõgevamaa rahvakultuurispetsialistile Pille Tutile,“ lausus
õpetaja Niglas, kelle enda kodu
asub Jõgeva vallas Sadukülas.
Jõgeva muusikakoolis õpetab
Eha Niglas akordionimängu.
Kaks tema õpilast soovivad
selgeks saada ka musitseerimise
lõõtspillil. Üheks rahvamuusikaentusiastiks nimetas Eha
lõõtsapoiss Romet Allingut,
kellele ema ja isa tänuväärseteks
taustajõududeks on.
Juurte kaudu setu, ent IdaVirumaa kaevanduspiirkonnas
lapsepõlve veetnud Eha Niglas
nägi ilmavalgust 25. septembril
kuuskümmend aastat tagasi.
Hiljutine pidulik päev tõi juurde ka tunnustusi lisaks varem
omistatud Jõgevmaa Kuldristile
ja Jõgeva linna aasta õpetaja
aunimetusele. Sünnipäeva tähistamisel Jõgeva muusikakoolis
andis Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt Eha Niglasele
üle Rahvakultuuri keskuse direktori tänukirja rahvamuusika
edendamise ja hoidmise eest
Jõgevamaal ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
tänukirja ja Hõbemärgi.
JAAN LUKAS

Esivanemate tarkuses, taevakuu rütmis.

Vestlusõhtud Jõgeval

„Esivanemate tarkuses, taevakuu rütmis” on vestlusõhtute sari
maarahva põlistest tarkustest ja elamisest taevakuu ja looduse
rütmis. Kutsume Sind rändama sel kaunil sügisajal!
Kuupäevad:
11. oktoober – noore kuu aeg
22. november – täiskuu aeg
6. detsember – kaduaeg
Toimumispaik:
Vestlusõhtud toimuvad Jõgeva linnaraamatukogus algusega
kell 18.00 (kestvus 2h).
Sisu:
Meie loodusega kooskõlas elavad esivanemad teadsid, et kuu
mõjutab kõike aiandusest kuni inimsuhete ja terviseni.
Vestlusõhtutel arutleme, kas need iidsed tarkused kaasaegsele
inimesele kehtivad ning saavad meie elusse tänagi panustada.
VESTLUSÕHTUD ON OSALEJALE TASUTA!
Juturingi kandja – Liisa Kaasik, ruumilooja – Egelt Põhjala, toetaja – Jõgeva linnaraamatukogu, korraldaja – MTÜ ISEOLEMINE
Oled väga oodatud!

FOTO: ERAKOGU
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Küsitlus Jõgeva kultuurikeskuse
kultuuriprogrammi osas

Käesolevaga palume Jõgeva valla ja maakonna elanikel vastata
järgnevatele küsimusele, et saaksime parendada Jõgeva kultuurikeskuse (edaspidi JK) kultuurikava ja pakkuda Teid huvitavaid
tegevusi.
1) Mis Teile meeldib JK tegevuses (millised üritused, millised
tegevused)?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2) Millised üritused on JK kavas puudu või milliseid võiks rohkem
toimuda?
.....................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
3) Milliste infokanalite kaudu saate informatsiooni JK-s toimuvate
sündmuste osas?
Jõgeva Valla Teataja
Vooremaa
Jõgeva valla veebileht
JK veebileht
Facebook
JK infolist
kuulutused
muu:______________________________
4) Milliseid kultuurisündmusi viimase 6 kuu jooksul olete JK-s
külastanud:
......................................................................................................
......................................................................................................
5) Missugusele vanusegrupile võiks JK kavas rohkem sündmusi
olla?
....................................................................................................
6) Kuidas olete rahul JK ürituste piletihinnaga?
......................................................................................................
......................................................................................................
7) Kas Teie/Teie pereliikmed on leidnud Jõgeva valla piires huvitegevuseks sobivad võimalused?
Palun tooge näiteid ja põhjendage
.......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Palun tooge küsitlusleht piirkonna raamatukogudesse või haridusja kultuuriosakonda Suur tn 5, Jõgeva või vastake Jõgeva valla
veebilehel veebipõhiselt.
Vastanute vahel loosime välja kaks teatripiletit Jõgeva kultuurikeskuses toimuvale etendusele.
Vastuseid ootame 1. novembrini 2018.
Loosimises osalenutel palume lisada:
Nimi: ..........................................................................................
Telefoninumber:........................................................................
Suur tänu! Loodame, et Teie abiga saame muuta kultuurikava
veelgi huvitavamaks.
Kohtumiseni Jõgeva kultuurikeskuses!
Täpsem informatsioon: 529 8383 ja Ilona.Piirimagi@jogeva.ee
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Lasteaednikud kogusid Lätis uusi teadmisi
Möödunud aasta augustis sai
Jõgeva kultuurikeskuses teoks
metoodikapäev-konverents, millel käsitleti lapsest lähtuva õpikäsituse ja kaasava hariduse rakendamist Jõgevamaa lasteaedades
ning millel oma kogemustest
kõnelesid ka Kaarina (Soome),
Priekuli (Läti) ja Kaišiadoryse
(Leedu) lasteaiaõpetajad. Juba
konverentsile eelneva päeva
ümarlauas otsustati, et ka 2018.
aastal korraldatakse sõpruspiirkondi kaasav konverents, sedakorda Lätis.
Tänavu 21.–23. augustini saigi Priekuli vallas teoks
jätkukonverents. Selle teema
oli “Personaalse lähenemisviisi
ja kaasava hariduse rakendamise kogemused naabermaades.
Kuidas kasutada looduslikke
materjale erivajadustega laste
toetamisel/õpetamisel.” Konverentsil osalesid Jõgevamaa
lasteaedade õpetajad ja juhid.
Ettekannetega esinesid meie
poolt Marge Põdra Karikakra
lasteaiast, Aune Sepp Tabivere
lasteaiast ja Katrin Averjanov
Põltsamaa Tõrukese lasteaiast.
Karikakra lasteaia fotomontaaž
osutus konverentsil osalejatele
väga huvipakkuvaks.
Konverentsil kuulsime palju
uut ja kasulikku. Suureks üllatuseks oli meile näiteks Marte Meo
meetodi tutvustus. Meetod aitab
arendada lapse kiindumussuhet
ja tajuda selles protsessis lapse
vajadusi. Paljudel tekkis soov
rakendada sellist uudset mudelit
ka oma lasteaiarühmas.
Oluliseks osutus vana tuntud
teema rühi hoidmise ja korrigeerimise vajadusest. Innustavalt

Jõgevamaa lasteaednike delegatsioon Priekulis koos võõFOTO: KÜLLI KUND
rustajatega.
mõjus ka video, mis kajastas laste õuesõppe tegevusi eri aastaaegadel ja vaheldusrikkas looduskeskkonnas. Leedu delegatsiooni
ettekanne tutvustas Kimochis
emotsiooninukke (www.kimochis.com), mille abil õpetatakse
lastele emotsioonidest arusaamist ja tunnete väljendamist.
Nukud on heaks abivahenditeks
erivajadustega laste tundemaailma arendamiseks.
Väliskülalisi, sealhulgas meid,
võeti vastu konverentsile eelneval päeval Priekuli vallavalitsuses, kuhu samaks ajaks
olid saabunud sõprussidemeid
uuendama Jõgeva vallavanem
Aare Olgo ja abivallavanem
Viktor Svjatõšev. Kohtumine oli
soe ja südamlik ning osalejad
said kingituseks kaasa purgikese
kohalikku mett ja magusa tunde,

et selles vallas jätkub päikest
ning armastust külaliste vastu.
Priekuli piirkonna traditsioonide tutvustamise õhtu veetsime
leivamaja Krumini taluõuel, kus
küpsetasime ise pirukaid ning
kuulasime, kuidas tutvustatakse
lastele teraviljade kasvatamist
ja kasutamist. Talus käivad leiba
küpsetamas lasteaia- ja koolilapsed. Kevaditi pannakse selles
talus koos lastega kasvama aiaviljad, sügisel koristatakse need
üheskoos ning keedetakse neist
supp, mida kõik maitsta saavad.
Konverentsi raames külastasime nelja lasteaeda. Kõigis olid
olemas tunnetusrajad, mille
vastu on huvi tõusnud kogu Eesti
lasteaedades.
Lätis üllatas eelkõige tegevusteraapiatele suunatud suur
tähelepanu. Lätis väljatöötatud

ainulaadne metoodika on liivateraapia valdkonda kuuluv
võimalus mängida suures soojas
liivakastis või kaevuda liiva alla
ning magada, pea nahkpadjal,
soojas liivas. Lasteaias oli olemas
oma soolakamber, ühes lasteaias
neljast oma ujula, mida kasutasid kõik lasteaiad. Psühholoogi
tööruum oli täis erinevaid mänguteraapiale omaseid vahendeid.
Suurimas lasteaias oli igapäevaselt tööl hambaarst.
Nagu osalejatelt saadut tagasiside näitas, andsid lasteaedade
külastused osalejatele tohutul
hulgal ideid, kuidas rikastada õppetegevust looduslike vahendite
abil. Kohalike austus looduse ja
rahvatraditsioonide vastu julgustas rohkem tähelepanu pöörama
õuetegevustele ja kodukandi
kultuuriloole. Näiteks plaanib
Mežmelina lasteaed (kaheksa
rühma) läbida sel sügisel lastega
100 km Läti 100 juubelisündmuste raames.
Kogu toreda konverentsi ja tutvumise lasteaedadega korraldas
Priekuli valla lasteaed Saulite
eesotsas juhataja Elija Latkoga.
Jõgevamaa delegatsioon sai
osaleda tänu MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskuse Paus poolt
Sihtasutuselt Innove taotletud
rahale. Reisiseltskond tänab
Kudina Tankla OÜ-d ja bussijuhti
Silver Seppa.
Tuleva-aastane rahvusvaheline
konverents peetakse Leedus.
Täpsustatakse aastavahetuseks.
AMINO PÕLDARU,
Palamuse lasteaia
Nukitsamees õppealajuhataja

Rahvusvahelisel muusikapäeval on
võimalik kõrvu lasta paitada ka tanklas
1. oktoobril leiab aset rahvusvaheline muusikapäev, mille
raames Eesti Muusikanõukogu
kostitab kõiki muusikahuvilisi
üle 100 tasuta kontserdiga üle
terve Eestimaa ning ka väljaspool riigipiire. Repertuaar
koosneb peamiselt džässist,
pärimusest ning klassikast ning
programmi on leidnud oma tee
ka üks loeng.
Kontserdid leiavad aset meile
teada-tuntud kontserdipaikades,
kuid võivad kuulajaid üllatada.
Sestap võibki kontserte kuulata
kultuurikeskustes, mõisates,
koolides ja kontserdisaalides,
kuid teisalt ka trammis, raudteejaamas või ka näiteks video
vahendusel.
Selleaastane põhiprogramm
leiab aset üle terve Eesti – nii
pisikestes kui ka suuremates
kohtades. Lavalaudadele astuvad oma muusikuteed alustavad
noored, juba seda teed mõnda
aega kõndinud muusikud ning
kogenud meistrid.
Kuna eesti muusika on palavalt armastatud ka mujal, siis
kontserte võib ka kohata näiteks
Saksamaal, Venemaal, Lätis,
Austrias ja Hollandis. Eesmärgiks on viia eesti interpreedid
laiema kuulajaskonnani.
Põhi- ja välisprogrammile
lisaks on loodud sel aastal eriprogramm, kus esinemiskogemuse saavad sajad noored ja
lapsed muusikakoolidest, muusikastuudiotest, lasteaedadest,
koolidest ja noorte- ja kultuuri-

keskustest. Üle Eesti toimuvad
kontserdid, kus üles astuvad
EV100 kingituse “Igal lapsel oma
pill” raames omale uued pillid
saanud lapsed ja noored. Ühest
küljest saab noorem põlvkond
esinemisjulgust ning põneva
kogemuse, kuid teisalt viib nii
eri- kui ka põhiprogramm muusika nendesse kohtadesse, kuhu
see nii tihti ei pruugi jõuda.
Kutsume kõiki 1. oktoobril
meeli mõlgutama ning kõrvu
paitama:
Kell 13.30 on Olerexi Põltsamaa tanklas võimalik kuulata
bensiini võtmisele ja kohvile
taustaks metsosopran Karis Trassi, viiulil on Ann Meeta Teppo
ning klaveriga täiustab Jakob
Teppo.
Kell 16.00 astuvad Jõgeva
Muusikakoolis kuulajate ette Jõgeva Muusikakooli noored muusikud, kes on EV100 kingituse
“Igal lapsel oma pill” läbi endale
uue pilli saanud ja õpiprogressi
läbinud. Nendele lisaks tulevad
ka Karis Trass, Ann Meeta Teppo
ning Jakob Teppo.
Rahvusvahelise muusikapäeva
sünd jääb aastasse 1975, kui
tollane Rahvusvahelise Muusikanõukogu president ning legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin
arvas, et muusikale tuleks täiesti
ametlikult sisse pühitseda üks
päev, millega tähistada muusika
olemasolu, aga ka mõtiskleda
selle olulisusest ja mõjust.

Sellel aastal tõmbab muusikapäevale joone alla õhtune
tseremoonia, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapital premeerivad silmapaistvaid

muusikategelasi. Pidulik gala
leiab aset Tallinna Lennujaamas
ning seda on võimalik jälgida
otseülekandena ETV-s.
Lisainfo: http://muusikapäev.ee/
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6. oktoobril kell 13.00
kontsert
Jõgeva kirikus
“Renessansi
ja baroki
meistriteosed”

Orelil Kadri Ploompuu
ja mandoliinil
Alina Sakalouskaya
Sissepääs tasuta,
annetused
kogudusetöö heaks.

JÕGEVA PÕHIKOOLI

28.SEPTEMBRIL
9.00-10.30 PIIRI KOOLIMAJA EES

JÕGEVA TAASKASUTUSKESKUS OOTAB KÜLASTAJAID
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kell 8.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud
hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja
toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Jõgeva linna eakate sügispidu “Ajatud lood” kutsub kokku Jõgeva
linnas toimetavad aktiivsed eakad, et tähistada uue huvitegevuse
hooaja algust. Sügispeol esineb kontsertmõtisklusega jutuvestja
Piret Päär koos pärimusmuusiku Kulno Malvaga.
Jõgeva eakate sügispidu toimub 3. oktoobril 2018,
algusega kell 11.00 Jõgeva kultuurikeskuses.
Sügispeol osalemine on tasuta.

Jõgeva kammerkoor ootab oma
ridadesse uusi lauljaid.
Eriti on oodatud sopranid.

Proovid toimuvad teisipäeviti kella 18.30–20.30
Jõgevamaa Gümnaasiumis Aia 34.
Täpsem info: Dirigent Margus Kask 5561 3311.

Sügispeo kava:
10.30 Kogunemine ja ühise kohvilaua katmine
11.00 Jutuvestja Piret Päär koos muusiku Kulno Malvaga
12.15 Kohvilaud ja tervitused, uue hooaja uudised ja vestlusring
Palume kohvi ja tee kõrvale kaasa võtta midagi maitsvat.
Osalemissoovist tuleb teatada Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuhile hiljemalt 1. oktoobriks (tel 581 6178).
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Sündmused Jõgeva vallas
28.09 kell 9
02.10 kell 10

Jõgeva põhikooli sügislaat Piiri 1 koolimaja ees
ettevõtluspäev „Samm sinu unistusteni“
Jõgeva kultuurikeskuses
02.10 kell 17.30 Laiuse aleviku, Raaduvere, Palupere, Laiusevälja,
Alavere, Vilina ja Lõpe külade elanike rahvakoosolek Laiuse Jaan Poska põhikoolis. Inimestega
vestlevad Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja
abivallavanemad.
05.10
tähistatakse Jõgeva põhikoolis õpetajate päeva
11.10 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
12.10 kell 9–16 Jõgeva sügislaat Jõgeva kultuurikeskuse juures
TEATER, MUUSIKA, KINO
27.09 kell 20
kino „Raamatupood“ Palamuse rahvamajas.
Pääse: 3 €.
28.09 kell 19
Rakvere teatri etendus „Ükssarvikute farm“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 15/13 €.
01.10 kell 16
muusikapäeva programm Jõgeva muusikakoolis
01.10 kell 19
rahvusvahelise muusikapäeva kontsert „Quatuor
Machaut“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 8/10 €.
03.10 kell 18
draamafilm „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,50 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
05., 10.10 kell 17.30 animafilm „Otsides kiisuparadiisi“
05., 10.10 kell 19.30 draamafilm „Põrgu Jaan“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 2,50 €, pensionärile
ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
05.10
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas, esineb ansambel
„Jämm“. Pääse: 7 €.
06.10 kell 13
renessansi ja baroki meistriteosed. Esinevad
Kadri Ploompuu orelil ja Alina Sakalouskaya
mandoliinil Jõgeva kirikus (Aia 7).
09.10 kell 19
teatrietendus „Paljasjalgne Debora“ Jõgeva
kultuurikeskuses
10.10
mõisakontsert Luua mõisas, esineb
Jaan Sööt. Pääse: 7/10 €.
11.10 kell 18
kohtumisõhtu Liisa Kaasikuga „Esivanemate
tarkuses, taevakuu rütmis“
Jõgeva linnaraamatukogus
12.10 kell 9.40 ja 12 muusikal “Kullaketrajad“ Palamuse rahvamajas
12.10 kell 20
tantsuõhtu ansambliga „Veskikivi“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: eelmüügist 12 € ja samal
päeval 15 €. Laudade ettetellimine tel 772 1987.
Broneeritud piletid tuleb välja osta 5. oktoobriks.
18.10 kell 19
kino „Võta või jäta“ Palamuse rahvamajas
04.11
kontsert „Palamuse laululaps“ Palamuse
rahvamajas
09.11
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
SPORT
29.09
50. retrojooks ümber Kuremaa järve
29.09
sangpommivõistlus Tootsi Kivi
Palamuse gümnaasiumis
25.11 kell 11
Paunvere kabeturniir
NÄITUSED
08.–31.10
Eesti Rahvusarhiivi näitus „Kultuuritegelased“
Siimusti Raamatukogus
07.09–05.10
näitus „Päästeamet 25“ Jõgeva kultuurikeskuses
13.09–10.10
Leedu kunstniku Kazys K. Šiaulytise näitus „Akt
akvarelli visandis“ Jõgeva linnaraamatukogus.
Kuraator Gennadi Lapin.
30.08–17.10
Jaanika Vipperi näitus ravimtaimedest Eestimaa
looduses Jõgeva linnaraamatukogus
06.09–17.10
Külli ja Mart Trummali maalinäitus „Kaks vaadet”
Betti Alveri muuseumis
KIRIKUD
30.09; 7., 14.
(lõikustänupüha), 21., 28.10 kell 11 teenistused
Jõgeva kirikus
30.09; 7., 21., 28.10 kell 13 teenistused Laiuse kirikus
KOOLITUS
05.10 kell 14.30 käsitöö õpituba Palamuse rahvamajas
SEENIORID
28.09 kell 10.30 Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine
Jõgeva kultuurikeskuses
01.10 kell 12
Lõunakino “Astrid Lindgreni rääkimata lugu”
Jõgeva kultuurikeskuses, pilet 2 €
03.10 kell 11
Jõgeva linna eakate Sügispidu “Ajatud lood”
Jõgeva kultuurikeskuses, osalemine tasuta
05.10. kell 7.30 (väljasõit!) Jõgeva eakad 60+ festivalil Tallinnas,
eelregistreerimisega, osalustasu 5 €
17.10. kell 11
Arukate Akadeemia loeng Jõgeva
kultuurikeskuses, kuutasu 2 €
19.10. kell 10
Eakate näputööringi sügisese õpisarja alustamine,
Jõgeva kultuurikeskuses, lisainfo infotunnis!
25.10 kell 14
Eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
(kontakt Ene Sööt), osalemine tasuta
29.10 kell 10.30–11.30 Eakate infotund ja vestlusring Jõgeva
kultuurikeskuses, osalemine tasuta
31.10 kell 11
Arukate Akadeemia loeng
Jõgeva kultuurikeskuses, kuutasu 2 €
26.10 kell 12
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
02.11 kell 12
eakate klubi kokkusaamine Palamuse rahvamajas
Huvitegevusringid Jõgeva Kultuurikeskuses:
Teisipäeval – Laulusõbrad, juhendaja Hillar Laane, kell 11.45
Teisipäeval ja reedel – Jõgevahe Pere memmede rühm, juhendaja
Elle Lepp ja Moonika Jaik
Kolmapäeval – Tervisevõimlemise hommikud (projekti raames 2 x
kuus), juhendaja Egelt Põhjala, kell 10.00–11.30
Reedel – Eakate näputööring, juhendaja Janne Vaabla, kell 10.00–
12.00
LISAINFO: Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht Egelt Põhjala
(egelt@jogevakultuurikeskus.ee või telefonil 5816 1378)
AJAKOHAST INFOT VÕIB JÄLGIDA KA JÕGEVA EAKATE KODULEHELT – jogevaeakad.blogspot.com või Facebookis – ELURÕÕM.
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid

KAROLA SAAR
REMI MARTJAN

02.09.2018
14.09.2018

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad septembrikuu juubilare!
Valve Angerjas
Rein Kesküla
Eduard Vitkar
August Sammul
Vello Pajo
Veljo Kalm
Olga Volodina
Viivi Klaos
Meeri Rohtjärv
Ülo Beilmann
Anatoli Vassiljev
Elve Tali
Vello Paavel
Valdu Loide
Elve Täht
Valli Lõuke
Velli Jaasna

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80

Esta Ivask
Ants Lill
Siivi-Anne Sõrmus
Ellen Birk
Veera Pavlihina
Niina Pitka
Johan Sikkar
Ene Kase
Hugo Alekõrs
Uno Birk
Karl Kokk
Asta Valk
Amilde Ojamaa
Virve Kohala
Ilme Õunpuu
Helmi Kukk

80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90

* Alates septembrist õnnitleme iga kuu Jõgeva vallalehes vallakodanikest juubilare alates 75. sünnipäevast. Juubilaril, kes ei soovi
avalikku õnnitlust, tuleb sellest teavitada sünnipäevakuu alguses
Jõgeva vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialisti telefonil
776 6532.

SIIMUSTI RAAMATUKOGU
Sügise sünnipäev luuletuste,
pannkookide ja moosiga 22. oktoobril kell 11.00 Eeva Niinivaara
mälestustoas.
Oled käsitööhuviline? saame
kokku 4. oktoobril kell 15.00
Siimusti raamatukogus Eeva Niinivaara mälestustoas. Koos otsustame, kuidas edasi. Info raamatukogust: 776 2093.

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

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

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

OSTAN VANU
KUNI 1945. AASTA
POSTKAARTE
JA FOTOSID.
Sobivad ka kasutatud.
Hind kuni 10€/tk.
Tel 5590 6683.

Korstnad, truubid,
ahjud korda!
Ametlik korstnapühkija,
oma redel kaasas, kehtiva
korrasoleku akti väljastamine.
Korstnapühkija tuleb
ka maakohtadesse.
Tel 5191 6605.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
KALLE IVASK
07.09.1957–05.09.2018
ENDLA RANNAMÄE 17.10.1936–09.09.2018
TIINA OLT
25.12.1950–20.09.2018

