Head algavat
kooliaastat!

Täna, kell 18 koolialguspidu „Tere, kool 2018“
Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval.
Esinevad JJ-Street tantsijad, tantsumuusikat valivad
DJ Imre Mihhailov ja DJ Janek Zarin.
Esmakordselt Jõgeval CityFlash feat. Laura-Ly.
Pidu TASUTA!
Vt. lk 8 busside graafikut.
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Neiu vaprus päästis
paraplaani piloodi uppumisest
Jõgeva alevikust pärit 16aastane Janeliis Mattis päästis augusti
alguses Aidu järve kukkunud
paraplaani piloodi. Sel hetkel
tüdruku jaoks aeg peatus ning
ta ainuke mõte oli uppumisohus
inimene võimalikult kiiresti veest
välja tuua.
2. augusti õhtupoolikul pildistasid Janeliis Mattis ja tema
sõbranna Grete-Liis Kaasik Aidu
järve ääres järgmisteks meistrivõistlusteks treeninud paraplaanilendurit Kalmer Kampust.
Treeningu ajal juhtus paraplaaniga õnnetus – piloot kukkus
Aidu järve.
Nädal hiljem võttis Kampus
Jõgeva abivallavanema Arvo
Sakjasega ühendust, et kirjeldada olukorda ning anda teada,
et Jõgeva vallas elab vapper
tüdruk, kelle üle uhkust tunda.
Ta tõi välja, et erinevad meediakajastused õnnetusest ei pea
kõik paika ja tõeline elupäästaja
vajab tunnustamist. Piloot kirjeldas, et oli uppumas, kuid kui ta
appi karjus, ei liigutanud rannas
olijatest keegi. Tema jaks hakkas
otsa saama, ent siis tõttas talle
oma eluga riskides appi Janeliis,
kes tõi mehe veest välja.
Janeliis rääkis, et nad ei saanud sõbrannaga paraplaani
pildistades kohe aru, mis täpselt juhtus, ent sisetunne aimas
halba. „Ma ei mõelnud enam
millegi peale. Ma pole elu sees
nii kiiresti jooksnud,“ rääkis
Janeliis. Piloot kukkus keset järve. Kärmelt vaatasid tüdrukud,
kus on lähim kallas. „Jooksime
mööda kruusateed, viskasin
kleidi ujumisriiete pealt maha
ja hüppasin vette. Ujusin talle
lähedale ja käskisin käe anda –
ja siis ütles piloot, et ei ta oska
ujuda!“ sõnas tüdruk. Sel hetkel
suutis Janeliis ainult öelda: „Ma
viin su siit veest lihtsalt välja.“
Lendur oli end ise rakmetest
lahti saanud, ent kiiver oli peas
ja jalanõud jalas – need tegid
liikumise raskeks. „Ta oli hästi
tubli ja andis endast parima, et
me kaldale jõuaksime,“ märkis
Janeliis. Alguses käisid nii päästja kui päästetav vee all ära, ent
siis tulid pinnale ja püüdlesid
ikka kalda poole, piloot tüdruku
ühest käest kinni haaranuna ning
pooleldi selga vinnatuna. „Sõbranna Grete-Liis tuli kohe appi ja
aitas teda vastu võtta,“ kirjeldas
Janeliis. Ta lisas, et kui ta kaldale
jõudis, tuli endalgi kopsud veest
tühjaks köhida. „Saime lenduri
veest välja, keerasime külili ja ta
köhis vett välja. Karjusime ranna
poole, et keegi helistaks kiirabisse,“ rääkis Janeliis. Tüdrukud
palusid ka rannalistelt rätikuid,
et meest kiirabi tulekuni soojas
hoida. Aga keegi ei reageerinud.

Janeliis julges uppujat päästma minna, sest on hea ujuja ning tunneb oma võimeid.
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Kui sõbranna kõvemat häält tegi,
leidus ka rätikuga abilisi. Kuid
üldiselt olid umbes poolsada rannalist kitsid abistama. Janeliisi
kummastab inimeste ükskõiksus,
sest vaadati pealt, aga appi ei
tuldud. „Halb oli näha, et suured
mehed seisavad kaldal ja midagi
ei tee. Uppuja päästmine on tüdrukule füüsiliselt raske,“ juurdles
ta. Samas kinnitas neiu, et julges
päästma minna, sest on hea ujuja
ning tunneb oma võimeid. Ta
on ujumistrennis käinud ning
aastaid ujumisega tegelenud.
Janeliis selgitas, et nad on ka igal
aastal koolis esmaabi andmist
õppinud ja sellest oli abi. Tüdruk rääkis, et sellises olukorras
tundub kiirabi ootamise aeg väga
pikk. Ta hoidis kogu aja päästetu
pead, sest seda ei saanud kuhugi
toetada. Pulss jäi aeglasemaks ja
lendur muutus näost valgeks kui
kriit. „Kiirabi andis parima, et
võimalikult kiiresti kohale jõuda
ja kannatanu oma hoole alla võtta,“ sõnas tüdruk tunnustavalt.
Alles pärast kiirabi lahkumist

jõudis Janeliisile juhtunu kohale,
kehast käis värin läbi ja hakkas
hirm.
Koju jõudes oli tüdruk šokis
ning ema tõsises mures. „Samal
ajal külas olnud sugulane tegi
mulle palderjanivett,“ märkis ta.
Neiu tunnistab, et juhtunu enda
jaoks läbi töötamine võtab veel
aega. „Kõige suurem hirm oli
kannatanu pärast, aga kui sõbranna öösel helistas ja ütles, et
kõik on hästi ja hullem möödas,
hakkas kergem,“ selgitas Janeliis. Õnnetuse hetkel ei osanud ta
enda peale üldse mõelda. „Meil
ikka kerged vigastused olid.
Jooksime mööda kruusateed
paljajalu, tallad olid katki. See oli
samas nii väike ja ebaoluline asi.
Isegi valu ei tundnud sel ajal.“
Tüdruk tunnistas, et vahejuhtum mõjutas nii söögiisu kui ka
und. Pärast õnnetust pole ta aga
ujumas käinud ja Aidu järve äärde mõnda aega minema ei kipu.
„Ujuda ma ikka oskan ja ei karda.
Mõnda veekeskusesse võiks küll
juba minna,“ lausus ta optimist-

likult. Kuigi Kalmer Kampus on
korduvalt Janeliisile kinnitanud,
et tänu tüdruku vaprusele on
ta elus, ei mõtle tüdruk endast
kui kangelasest, vaid lihtsalt
abivajaja aitajast. Janeliis paneb
inimestele südamele, et kui nad
näevad abivajajat ja suudavad
teda aidata, tuleb appi minna.
Nii on enda südametunnistus
puhas ja hing rahul. „Me kõik
oleme inimesed ja tahame, et
meid aidatakse, kui me abi vajame. Tagantjärele sotsiaalmeedias
targutada võib igaüks.“
Tüdruk kinnitas, et selle päeva
tunne jääb talle mõneks ajaks
sisse. Aga praegu ootab ta uut
kooliaastat. Kevadel Laiuse põhikooli lõpetanud neiu läheb
Tartu Kutsehariduskeskusesse
maatursimi õppima ning sai ka
ühikakoha. Pärast seda on tal
plaanis jätkata aktiivtegevuse
instruktori õpingutega. Janeliisile meeldib matkata, inimestega
suhelda ning seigelda. „See on
kutsumus, millega tahan tegeleda ja see pakub mulle rõõmu.“

Ühiskonnategelasele Ants Pajule
püstitatakse mälestuspink
Jõgeval kesklinna pargis avatakse 8. septembril Ants Paju
mälestuspink, mille autoriks on
skulptor Tauno Kangro. Ühiskonnategelane, Jõgeva endine
linnapea ja linna aukodanik
Ants Paju saanuks 10. septembril
74-aastaseks.
Ants Pajule mälestuspingi püstitamise idee tuli Jõgeva Lionsklubi ringist: Ants oli selle klubi
asutajapresident. Linnavalitsus
andis ka nõusoleku pingi püstitamiseks. Toonane linnapea Raivo
Meitus soovitas asjade ajamiseks
mittetulundusühingu moodustada. Pingi püstitamise mõtet
asuski teoks tegema Ants Paju
tütre Angela Rehi eestvedamisel
loodud Ants Paju nimeline fond.
“Kui pöördusin pingi püstitamiseks annetusi kogudes isa
kaasvõitlejate ja mõttekaaslaste
poole, samuti organisatsioonide poole, kellega ta seotud oli,
kogesin, et ehkki isa pole meie
hulgas juba seitse aastat, tunnevad paljud endiselt, et ta esindab
nende jaoks olulisi väärtusi,”
ütles Angela Rehi.
Ta tõdes, et tänu pingiprojektile oli tal võimalus suhelda paljude heade ja tarkade inimestega.
Mõnigi kord sai viieminutilisena
kavandatud telefonivestlusest
pooleteise tunnine, sest vestluskaaslane sattus mälestuste
radadele.
“Ma ei kujutanud ette, et Ants
inimeste hinge nii sügava jälje
suutis jätta,” tunnistas Angela
Rehi ja lisas, et raha kogudes oli
ka hetki, mil enesekindlus valusa
hoobi sai, aga alati leidus mõni
hea mentor, kes innustas jätkama
ja rõhutas pingi kui tähismärgi
olulisust Jõgeva linnale, siinsetele noortele jne.
Pink on praeguseks hetkeks
enam-vähem valmis ning saab
mõni päev enne avamist paika
pandud. Siis jääb veel aega pingi
ümbruse kividega sillutamiseks.
Suurem osa pingi püstitamiseks
kuluvast rahast kogunes annetustest. Suuremateks annetajateks
olid Eesti Olümpiakomitee ja
20. augusti klubi. Pingiprojekti

toetas 2000 euroga ka kohaliku
omaalgatuse programm, Jõgeva
vallavalitsus täitis aga Jõgeva
linnavalitsuse poolt mullu antud
lubaduse ja laskis rajada pingile
aluse.
8. septembri keskpäeval eemaldatakse skulptuurpingilt sinimustvalge kate. Pingi pühitseb
EELK Tartu praost Ants Tooming.
Jõgevamaa gümnaasiumi segakoor esitab Ants Paju mälestuseks
kirjutatud laulu “Paesel pinnal”,
mille autoriks on Angela Rehi ja
millele tegi kooriseade Tõnis Kõrvits. Veel astuvad pingi avamisel
üles Torma puhkpilliorkester
ja folklooriseltsi Jõgevahe Pere
tantsijad. Sõna saavad Jõgeva
vallavalitsuse ja 20. augusti klubi
esindajad ning skulptuurpingi
autor. Päeva juhib Tanel Sakrits.
Hiljem on kõik oodatud kultuurikeskusesse, kus on kaetud
suupistelaud ja avatud mikrofon,
meenutamaks Antsu ja tema
tegemisi. Et ka Ants ise elava
pildi ja häälega kohal oleks,
vaadatakse katkendeid filmidest
“Hekto”, “Elutöö” ja “Kümme
isamaa kõnet”.
“Ants oli avatud südamega
inimene, kes genereeris ideid
ja suutis neid jõuliselt ellu viia
nii omavalitsuse kui riigi tasandil, aga ka ajakirjaniku või
lihtsalt kodanikuna. Ta oli tugev
ühistunde looja. Mälestuspink
sümboliseeribki kogukondlikke
väärtusi, seega võiks see leida
ka mingi kasutuse. Angela Rehi
käis välja mõtte, et kuna Jõgeval on palju luuletavaid, luulet
lugevaid ja laulvaid noori, võiks
pingi juures korraldada luuleüritusi, salongilikke kontserte või
hoopis kõnevõistlusi: meenutab
skulptuurpink ju teataval määral
kõnepulti.
“Olen mälestuspingi püstitamisel osutatud abi eest tänulik
Jõgeva vallale, Jõgeva Lionsklubile, OÜ-le Särka Sport, Sirje
Kalevile, Jaan Lukasele ning
paljudele teistele inimestele ning
asutustele-ettevõtetele,” ütles
Angela Rehi.
JVT

Möödunud aasta aprillis käis skulptor Tauno Kangro (paremal) Jõgeval Ants Paju mälestuspingi kavandit tutvustamas ja pingile sobivat asukohta otsimas. Koos skulptoriga
on pildile jäänud tollane Jõgeva abilinnapea Mati Kepp
FOTO: RIINA MÄGI
(vasakul) ja linnaaednik Taivo Paeveer.
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Hea lugeja!
Suvi ja puhkuste aeg on peagi läbi ning oleme mõtete ja tegevustega
juba sügises. Volikogu komisjonid alustasid taas tööd augustikuus.
Läbi tuli vaadata ja otsus teha mitme olulise eelnõu kohta, mis olid
23. augusti volikogu istungi päevakorras. Suurem töö on ees Jõgeva
valla arengukavaga aastateks 2018–2028. Volikogu võttis vastu otsuse
„Jõgeva valla arengukava esimene lugemine ja järgnev menetlemine“
ning 27. augustist 19. septembrini on arengukava avalikustamine. Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada kuni 19. septembrini. Pärast seda toimuvad valla erinevates piirkondades arengukava
eelnõu avalikud arutelud. Mõtteid ja ideid, kuidas oma kodukoha
mainet kujundada, olla atraktiivsem ja kõigile nähtav, otsivad kõik.
Kutsungi siinkohal sellel teemal kaasa mõtlema ja rääkima, sest oma
küla-alevi-linna areng puudutab meid kõiki.
Torma piirkonna kaks küla ja Torma aleviku elanikud on pöördunud vallavolikogu poole ja palunud algatada Jõgeva valla piiride
muutmise menetlus piiriülese liitumisena ja anda nimetatud asutusüksused Jõgeva vallast üle Mustvee valla koosseisu. Usun, et Torma
vald tegi enne ühinemisotsust väga põhjaliku sotsiaal-majandusliku
analüüsi, mis toetas valla kui terviku liitumist Jõgeva suunal. Kindlasti ei saa teha järeldusi liitumise positiivsest ja negatiivsest mõjust
kaheksa kuud pärast uue valla loomist. Ajaleht Vooremaa on sündmustel pingsalt pilku peal hoidnud ja kajastanud paljude osapoolte
seisukohti. Kahjuks pigem rohkem nende inimeste arvamust, kes
soovivad eraldumist. Samas ei tähenda eraldumine Jõgeva vallast
automaatset õitsengut külades elavatele inimestele. Ühtegi tõsiselt
võetavat argumenti Mustveega liitumise kasuks ei ole välja toodud.
Möödunud aasta oktoobris toimunud valimistel said Kõnnu jt külad
volikogusse oma esindaja valida. Liitumisel Mustvee vallaga ei ole neil
sealses vallavolikogus oma esindajat. Järgmised valimised toimuvad
aastal 2021, alles siis on võimalik nendel küladel demokraatlikult
enda esindaja valida. Tänaseks on külade esindajad avanud dialoogi.
Volikogu käitub vastavalt seadustele ning annab seisukoha lähiajal.
Volikogu peab arvestama kõiki aspekte, nii majanduslikke kui ka
kultuurilisi. Ning ära tuleb kuulata ka nende arvamus, kes ei toeta
valla piiride muutmist.
EV100 raames toimunud juubeliüritused meie vallas on vallaelanikke tugevasti ühendanud – külastati kohti, kuhu ehk muidu poleks
sattunud, kohtuti inimestega, keda varem ei tundnud, lauldi koos,
tantsiti koos ja lihtsalt suheldi sõbralikult ning oldi rõõmsad. Neid
erilisi emotsioone kanname veel kaua endaga kaasas. Erinevatel
sündmustel ja tähtpäevadel kokkusaamised toetavad meie ühiseid
väärtusi ja kultuuri loomist. Mainin siinkohal ära Sadala kõlakoja
ja lipuväljaku avamise, mis oli väga oluline sündmus nii Sadala
elanike kui ka kogu valla jaoks. Tammeparkide rajamised, Theodor
Lutsu filmipäevad, Jõgevatreff, küüslaugufestival, Suur Paunvere
väljanäitus ja laat, – kõik need ja veel mitmed sündmused ilmestavad
meie kodukoha kultuurielu. Sellised ettevõtmised paistavad silma ka
väljaspool valla piire ja kujundavad positiivselt kogu valla mainet.
Head mõtted ja ideed sünnivad sageli väga ootamatult, ka siis, kui
selleks soodsad võimalused puuduvad. Vaja on vaid vedurit ja head
tahtmist, et ideed ellu viia. Meil on need „vedurid“ täna vallas olemas.
Jätkuks neil vaid sädet ja pealehakkamist ning loomulikult vajavad
nad ka kõigi meie toetust.
1. september on küll iga aasta korduv, kuid igaühele kordumatu
ja ainulaadne päev – seda eriti kooliõpilastele. Head noored! Haridus on pagas, millele rajate oma elutee ja haritud noored on meie
riigi alusmüür. Mida enam kogute
tarkuseteri, seda rohkem uksi teie
ees avaneb.
Soovin teile kõigile uue õppeaasta alguseks rõõmsat meelt ja
teadmishimu! Hoiame üksteist!
RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees

Teade!
Jõgeva valla arengukava 2018–2028 projekti avalikustamine toimub 27. august–19. september 2018. Dokumendiga saab tutvuda
Jõgeva valla koduleheküljel www.jõgeva.ee, vallamajas Suur 5, Jõgeva linn, Palamuse ja Torma teenuskeskuses ning raamatukogudes.
Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada kuni 19. septembrini 2018 k.a. vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse
või e-posti aadressile: info@jogeva.ee.
Arengukava projekti avalikud arutelud toimuvad:
13. septembril 2018 – Vaiatu rahvamajas
17. septembril 2018 – Siimusti lasteaed-algkool saalis
18. septembril 2018 – Palamuse rahvamajas
19. septembril 2018 – Jõgeval Betti Alveri muuseumis
Avalike arutelude algusaeg on kell 17.30.
Lähemalt saab infot arengu- ja planeeringuosakonnast:
Triin Pärsim, 776 6536, triin.parsim@jogeva.ee
Erki Teder, 776 6508, erki.teder@jogeva.ee
Reelika Kivimurd, 776 2447, reelika.kivimurd@jogeva.ee

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 13.09.2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Asjad pole üksnes mustvalged
Maakonnaleht Vooremaa on
usinasti kajastanud endise Torma valla külade liitumissoovi
Mustvee vallaga. Millegipärast
on artiklid olnud ühepoolsed ja
nii on jäänud lugejale mulje, et
kõigi Torma piirkonna külade
kõik elanikud ja ettevõtjad soovivad ühineda Mustvee vallaga.
Lisaks on Vooremaa sõnutsi
rahva tahtega lausa ketserlikult
käitunud varasem Torma valla
juhtkond ning uut Jõgeva valda
võrreldakse ebaõnnestunud
äriühinguga.
Kui head meediaeksperdid
võtaksid vaevaks ja uuriksid
teemat süvitsi, siis paistaks üsna
selgelt kätte, et asjad ei ole nii
must-valged kui paar Torma eest
kõnelejat näidata püüavad.
Haldusreformi läbiviimise
ühe tingimusena tuli omavalitsusel korraldada rahvaküsitlus.
Torma vallavalitsus tegi seda
2016. aasta juunikuu alguses
ja nii, nagu reeglid ette nägid.
Torma valla elanikud said anda
oma seisukoha veebiküsitluses ja
sedelitel. Küsitlus oli isikustatud
ja elukoha ehk küla või aleviku
põhine. Osales üle 30 protsendi
vallaelanikest. Torma volikogu
arvestas igati rahva tahtega –
üle poole küsitlusel osalenutest
soovis ühineda Jõgeva vallaga.
Muide, Torma aleviku rahvas
pooldas samuti Jõgeva vallaga
liitumist. Mitte küll suure ülekaaluga, aga siiski. Kui Mustvee
vallavanem Jüri Morozov väidab,
et Torma endised juhid rahva
tahtega ei arvestanud, siis tundub, et Mustvee ühinemisprotsessi korraldamine ei lasknud
tal naabrite tegevusse süüvida.
Muud selgitust sellisele kriitikale
ma ei näe.

Ühinemisprotsessis loodud
Jõgeva vald on tegutsenud napilt 8 kuud. Selle aja jooksul on
piirkondade arendustegevuse
osas jätkatud pooleli olevaid projekte ja algatatud uusi. Kokku on
pandud uue valla arengukava ja
eeltööd käivad uue üldplaneeringu koostamiseks. Lõppjärgus on
Palamuse lasteaia ehitus. Järgmisel aastal saab valmis Jõgeva
põhikooli uus hoone. Jätkatakse
Torma sotsiaalkeskuse projektiga
ja Torma lasteaia renoveerimisega CO2 programmi toel.
Euroopa Sotsiaalfond toetab
edasi eriilmelise lapsehoiu teenuse pakkumist Tormas ja andis
võimaluse laiendada teenust ka
Jõgeva linna. Ootame vastust
2017. aastal esitatud Sadala
kooli renoveerimise taotlusele.
Sel aastal saime Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust
Vaiatu rahvamaja katlasüsteemi vahetamiseks. Esitasime ka
Torma põhikooli sööklahoone
renoveerimiseks taotluse, kuid
see ei saanud rahastust. Ettevalmistamisel on ülevallaline
tänavavalgustuse kaasajastamise projekt. Väga edukas oli
uue valla hajaasutusprogrammi
rakendamine – positiivse hinnangu said kõik esitatud taotlused
ja eraldatud riikliku toetuse
määr annab võimaluse kõigil
taotlejatel tegevused ellu viia.
Alustasime valla mänguväljakute
kaasajastamise programmiga,
jätkub kortermajade õuealade
toetusprogramm. Siinkohal ei
ole kindlasti kirja pandud kõiki
Torma piirkonna arendusprojekte ja ülevallalised algatusi.
Suuremaid ja väiksemaid positiivseid muutusi elukeskkonnas
märkavad kohalikud niigi. Võib

kindlalt tõdeda, et Jõgeva vald
ei tegutse ainult Jõgeva linna
huvides, vaid valda võetakse
tervikuna.
Varasemale kogemusele tuginedes saan öelda, et vana hea
hirmutamistaktika on Torma
piirkonnas jälle tööle pandud.
Kindlasti mäletavad paljud tuliseid rahvakoosolekuid haridusvõrgu ümberkorraldamise või
haldusreformi teemadel. Ka siis
suutis väike grupp inimesi kodanikud ärevile ajada, väites, et
ühtne juhtimismudel halvendab
haridustaset, et väike kool võtab
suure võimalused või et Torma
vald ei saa ühineda Jõgeva piirkonnaga, kuna see ei taha meid.
Tahtis küll. Ja hästi läks, et suured meid endale juurde võtsid.
Selleks, et vallad oma piire
muuta saaksid, tuleb kaaluda muutmissoovi ajaloolist
põhjendatust, mõju elanike
elutingimustele, elanike ühtekuuluvustunnet, mõju avalike
teenuste osutamise kvaliteedile,
mõju haldussuutlikkusele, mõju
demograafilisele situatsioonile,
mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele, mõju
ettevõtluskeskkonnale, mõju
hariduslikule olukorrale ja omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana
toimimist.
Ainult kihelkonna piiri tõmbamine või see, et Mustvee turul
on väärt kaup müügil, ei saa
olla piiride muutmise või külade
ülemineku põhjuseks. Torma
vald tegi enne ühinemisotsust
väga põhjaliku sotsiaal-majandusliku analüüsi, mis toetas
valla kui terviku liitumist Jõgeva suunal. Kui vaadata, kuidas
toimib Torma piirkonna töö- ja

gümnaasiumipendel või millisest
piirkonnast võetakse olulisemad
esmatasandi teenused, siis on see
Jõgeva või Tartu. Vald kui tervik
aitab kanda Torma piirkonna hallatavate asutuste kulud,
katta investeeringuvajaduse
ja tasuda finantskohustused.
Torma üksinda seda ei suuda.
Tulla täna rahvale rääkima, et
Jõgeva vald ei panusta liitunud
maapiirkondadesse, on ennatlik
ja kohatu. Inimeste hirmutamine
haridusasutuste sulgemisega on
demagoogia meistriklass, mis
kindlustab allkirjad külade ülemineku dokumendil. Kinnitan,
Jõgeva vallal ei ole kavas sulgeda
Torma kooli.
Head piirkonna elanikud, küsige ka teist arvamust ja rääkige
oma muredest nende inimestega,
kes tegelikult hoolivad piirkonna
käekäigust, mitte ei pea sissisõda
opositsionäärina praeguse volikogu ja valitsuse vastu.

Turvalisuse küsimustest käis
rääkimas Kaitseliidu Jõgeva
maleva pealik kolonelleitnant
Tarmo Laaniste, Jõgeva politseijaoskonna piirkonnavanem Jana
Õim ja piirkonnapolitseinik Alfia
Matrossova. Maanteeameti esindaja Tõnis Kattai jutt oli suunatud
just eakate liiklusharidusele.
Kõige pidulikum ja kesksem
sündmus oli kahtlemata Eesti
Vabariigi 100. sünnipäev. Vestlusringis “Mis on Eesti mõte”
arutleti koos eesti kirjandusteadlase, ajakirjaniku, kirjaniku,
TLÜ emeriitprofessori ja Eesti
Rahvusringhäälingu nõukogu
esimehe Rein Veidemanniga.
Muusikalis-tantsulise tervituse
tõid lasteaia Rohutirts mudilased
ning nende õpetajad Domicele
Teder ja Urve Minajev. Tervitustega austas aastapäevaüritust Riigikogu liige Aivar Kokk.
Emakeelepäeva külaliseks oli
ajalehe Vooremaa peatoimetaja,
spordiajakirjanik, koduloolane,
maakondliku kultuuripärli tiitli
omanik, kirjanik ja poliitik Tiit
Lääne, kes tõi kuulajateni meritsi maailma läinud eestlaste
lood. Toimus ka päevakohane
viktoriin.
Rääkimaks esivanemate tarkusesalvest – tervendavad kivid, puud
ja allikad, oli vestlusringis külas
Ahto Kaasik, kes oli Maavalla
Koja vanem aastatel 2005–2014.
Mõistagi on kevad üks looduse
imelisemaid ja väekamaid aastaringis, kuidas sellest enda jaoks
neid imelisi osiseid kokku korjata,
peame kõik alles õppima. Pisut
kergitas sellelt katteloori Jõgeva
kultuurikeskuse eakate huvijuht
Egelt Põhjala, pakkudes kevadvõlulisi suupisteid ja jagades
näpunäiteid kuidas teha kevadel
“oma kehale pai”. Et oma silm on
kuningas, selles veendusid kõik,

kes käisid Elistvere loomapargis
jalutuskäik-piknikul.
Näpunäiteid, kuidas alustada
sugupuu uurimist, jagas Eesti Genealoogia Seltsi aseesimees Tiina
Tafenau. See valdkond on ka üks
nendest, kus jätkatakse uuel tegevusaastal juba töötubade vormis.
Uute kogemuste ja teadmiste
kogumise loengutega pandi justkui
punkt Swedbanki kontorijuhi
Reeme Remmelgase loengul
“Digiajastuga pangas”.
Üks suvistest ekskursioonidest
Est-Reisidega viis tutvuma Raplamaa lilleaedade, mõisate ja kirikutega. Lääne-Virumaa mõisad
on veel ees ootamas.
Käes on astrite aeg. Need lilled ning augustiööde tähesadu
on suve lõpu ja ühe uue alguse
– kooliaasta alguse märk nii
väikestele kui suurtele. Jõgeva
Arukate Akadeemia alustab uut
hooaega, nüüd siis juba kaheksateistkümnendat. 17. oktoobril
on akadeemias arutelu keskmes
Eesti sajas sünnipäev, meie emakeelejutud ja palju muudki uut ja
huvitavat, et ikka otsida ja leida.
Olla ise otsija ja leidja.
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

TRIIN PÄRSIM,
Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja,
endine Torma vallavanem

Otsijad ja leidjad
Õppis hiir ja õppis kiil,
kogus koolitarkust siil.
Kiisu kõiki õpetas.
(R. Parve „Kassi kool“)
Märkamatult on päevast valguseaega vähemaks jäänud.
Puhkajale meeltmööda, ent
põllumehele ja aednikule murekortse juurde toonud kuuma
päikese aeg on asendumas sügisjahedusega. Olgu sellega kuis on,
selleks aastaks on suuremjagu
mälestuste radadest läbi tallatud, ent midagi jääb alatiseks
alles.
Jõgeva Arukate Akadeemia
17-aastase toimetamisega on nii
mitmedki seenioride ja puuetega inimeste suurkogunemised,
perepäevad, ekskursioonid ja
õpitoad juba traditsiooniliseks
saanud ning neid oodatakse.
Oodatakse võimalust kokku tulla
ja tunda üksteise tuge, täiendada teadmisi mitmekülgsetest
hetkevõimalustest ja tulevikusuundadest, saada nõuandeid
igapäevaseks toimetulekuks ning
suhelda erinevate valdkondade
spetsialistidega.
Kui pisut üle vaadata eelmine,
sügisest kevadesse kulgenud tegevusaasta, siis mahtus sellesse
22 erinevat ettevõtmist. Aasta
juhatas sisse Jõgeva linnaraamatukogu direktori asetäitja Ene Sööt,
kes tutvustas, mida uut võib
leida lugemislauale.
Vestlusringis, kuidas stressi ja depressiooni ära tunda
ning endaga toime tulla, aitas
osalejatele lahti rääkida psühholoogiline nõustaja Tiiu Urva.
Häid võimalusi tutvustas ning
praktilisi oskusi jagas taastus- ja
rehabilitatsiooni vallas Jõgeva
haigla füsioterapeut Sille Krillo.
Põhjalikult selgitas sotsiaalvaldkonna tegevussuundi ja inimeste

abistamise võimalusi Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas. Toila
sanatooriumi esindajad jagasid
teavet ravi- ja puhkusevõimalustest: tehti kolesterooli ja veresuhkru teste ning loositi välja üks
neljapäevane ravipakett Toilasse.
Möödunud aasta oli ajalooline
riigihalduse tähenduses: üle Eesti ühinesid paljud omavalitsused.
Arutlesime koos omavalitsuste
ühinemise koordinaatori Katrin
Rajamäega Jõgeva suurvallaks
saamise lugu. Kohtusime Jõgeva
valla juhtidega – Jõgeva vallavolikogu esimehe Raivo Meituse,
vallavanem Aare Olgo, abivallavanemate Arvo Sakjase, Viktor
Svjatõševi ja Mati Keppiga.
Eriliseks kujunesid jõulukuu
ettevõtmised koos Eneli Kaasikuga, kes on nii arst, kohapärimuskohviku OÜ Juulamõis
perenaine kui ka Juula küla
sädeinimene. Südantsoojendav
oli Jõgeva kiriklas jõuluaja mõtisklus EELK Laiuse Püha Jüri
koguduse õpetaja Georg Glaase
ja Anu Piiskoppeli eestvedamisel.
Andeks andmise teemal mõtiskles Eesti Kirikute Nõukogu
asepresident ja eetikakonsultant
ning 3D koguduse vanem ja
koolituspastor Meego Remmel.
Uue aasta juhatas Arukate
Akadeemia sisse Laisholm pubis
toimunud pidu Eha Niglase seltskonnamängude ja pillilugudega.
Teatrit vaadati nii Jõgeval kui ka
teatrite statsionaarides. Meeleolukas oli Viljandi PÜ teatritrupi
etteaste “Mats von Kartohvel“.
Sõbrapäeval, 14. veebruaril sõideti uuenduskuuri läbinud Ugala
teatrisse, et vaadata etendust
“Orpheus allilmas”. Huvitav oli
teatri korraldusjuhi Heigo Tederi
saatel ka teatrimajaga lähemalt
tutvust teha.
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Koristame kõik koos Eestimaa looduse puhtaks
Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne
Maailmakoristuspäev – Eesti
suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad
oma territooriume üle kogu
ilma miljonid inimesed 150
riigis. Üleilmne koristuspäev
teeb koos päikesega planeedile
tiiru peale – algab hommikul
kell 10.00 Uus-Meremaal ning
lõpeb 36 tundi hiljem Hawaiil.
Aktsioon algab Eesti aja järgi 15.
septembri südaööl.
Koristusaktsioonil osalejal
on võimalus näidata eeskuju
tervele maailmale, sest kümme
aastat tagasi sai just siitsamast
Eestist Teeme Ära! koristuspäevast alguse ajaloo suurim
kodanikuliikumine Lets Do It!
World. 15. septembril toimuvad
Eesti kõikides maakondades koristustalgud, mille fookuses on
metsad, mererannad ja järvedejõgede kaldad.
Selleks, et maailmakoristusel
appi tulla, registreeri ennast
osalejaks maailmakoristus.ee
kodulehel. Spetsiaalsel registreerimisplatvormil on üle Eesti
välja toodud koristuspiirkonnad,
millega liituda – vali endale
lähim või sobivaim. Registreerimine on vajalik, et iga koht
saaks piisava hulga abikäsi ning
kõik prügistatud paigad kenasti
kaetud. Registreerida saab nii

eraisiku, organisatsiooni või sõpruskonnana, samuti võib püsti
panna koristusaktsiooni ka teie
eramaal. Viimasel juhul tuleb
aga arvestada, et koristustalgu
korraldaja peab jäätmete äraveo
organiseerima ise.
Vastused oma küsimustele
saab maakondliku koordinaatori käest. Tema on inimene,
kes valdab enda piirkonna informatsiooni.
Talgujuht korraldab koristuspäeva eel punktis vajaminevad
prügikotid, juhendmaterjalid
ning jälgib, et kõik sujuks plaanipäraselt.
Koristajal pole muud muret,
kui tulla hommikul õigeks ajaks
kohale, kuulata tähelepanelikult
talgujuhi instruktsioone, pidada
kinni ohutusreeglitest, nautida
mõnusat koristuspäeva ja näidata maailmale, mida iga inimene
oma kodukohas tegelikult ära
suudab teha. Koristamisele võta
kaasa töö tegemise vahendid,
joogivesi ning suupisted, et päeva jooksul ära ei nõrkeks.
Koristuskohti saab üles anda ja
kaardistada kuni 2. septembrini
k.a. Suurte prügipaikade info on
World Cleanup rakenduses ääretult oluline, sest see prügikaart
on aluseks nii Maailmakoristuspäeva läbiviimisel Eestis kui ka
globaalsele andmebaasile (Worl
Waste Platform), mis koondab

andmed terve ilma prügi kohta.
Maailmakoristuse staap hakkab paiknema Tallinnas, kuhu
koonduvad kogu maailmast
koristuspäeva tulemused, info,
telepilt jne. Tallinna staabist
hakatakse juhtima globaalset
teleülekannet ja vahendama
telepilti üle kogu planeedi.
Koristuspäev saab teoks koostöös EV100, kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise
Keskuse, Maanteeameti, maaomanike, jäätmekäitlusettevõtete, Eesti Külaliikumise Kodukant
võrgustiku, heade toetajate,

partnerite ja tuhandete puhtast
loodusest hoolivate Eesti inimestega. Rohkem infot www.
maailmakoristus.ee ja www.
letsdoitworld.org.
Tule teeme kingituse Eestile
100. sünnipäevaks – jätame
tulevastele põlvedele võimaluse
nautida ilusa Eestimaa rikkumata loodust!
PILLE TUTT,
Maailmakoristuspäeva
Jõgevamaa koordinaator
tel 521 1967
pille.tutt@gmail.com

Valla majandusasutused kujundatakse ümber
Kui Jõgeva linn ning Jõgeva,
Palamuse ja Torma vald liitusid,
lepiti kokku, et uues omavalitsuses on ühine veevarustuse ja -kanalisatsiooniga ning
kommunaalteenustega tegelev
ettevõte, mis tagab ühtse teenusepakkumise. 23. augusti istungil
võttis Jõgeva vallavolikogu vastu
seadusaktid, mis käsitlevad valla
majandusasutuste ümberkorraldamist.
Praegu pakuvad Jõgeva vallas
kommunaalteenuseid OÜ Jõgeva
Veevärk, AS Kuremaa Enveko,
valla hallatav asutus Palamuse
Vallavara, OÜ Torma Soojus ja AS
Emajõe Veevärk. Viimane haldab
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteeme Palamusel, Kaareperes
ja Luual ning jääb seda tegema
ka tulevikus. Tegemist on 2004.
aastal keskkonnaministeeriumi
initsiatiivil omavalitsuste poolt
loodud ettevõttega, mis osutab
veeteenust ühtekokku nelja
maakonna 92 asulas.
Valla territooriumil ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse
pakkumine koondatakse OÜ-sse
Jõgeva Veevärk, ülejäänud kommunaalteenuseid (teede hooldus, tänavavalgustuse hooldus,
heakord, kalmistute haldamine,
vallavara haldus) hakkab osutama aktsiaselts Kuremaa Enveko.
OÜ Torma Soojus annab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varad
üle Jõgeva Veevärgile ning muud
varad Kuremaa Envekole. Ja-

gunemise tulemusena lõpetab
Torma Soojus oma tegevuse. Kuremaa Enveko annab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud
vara üle OÜ-le Jõgeva Veevärk
ja omandab OÜ-ga Torma Soojus
seotud vara, välja arvatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
seotud vara. Aktsiaselts Kuremaa
Enveko kujundatakse jagunemise käigus osaühinguks Kuremaa
Enveko. Vallavalitsuse hallatav
asutus Palamuse Vallavara lõpetab oma tegevuse.
“Ajapikku selgub, milliseks
kujunevad uuenenud ettevõtete
pakutavad teenuste hinnad ja
millised on võimalused vee- ja
kanalisatsioonirajatiste renoveerimiseks kaasfinantseeringuid
saada,” ütles Jõgeva abivallavanem Mati Kepp. “Kohti, mis
vajaksid projektirahade toel korda tegemist, on päris palju, ent
prioriteedid paneb paika eelarve
strateegia, mille vastuvõtmine
on juba volikogu pädevuses.”
Projektirahade taotlemise eelduseks on uue valla ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arengukava
olemasolu. Selle koostaja on
valitud, leping sõlmitud ja novembrikuus peaks dokument
valmima.
“Amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikke on vaja
välja vahetada. Suuri kulutusi
toob kaasa seegi, et seaduse järgi
ei tohi nüüd enam sadevett kanalisatsiooni juhtida, vaid selleks
peab olema eraldi äravoolutorus-

tik,” sõnas Mati Kepp.
Nagu eelpool öeldud, hakkab
teiste kommunaalteemadega
tegelema Kuremaa Enveko, mis
ümber kujundamise käigus saab
ka uue vormi: see muudegakse
aktsiaseltsist osaühinguks.
“Aktsiaseltsi pole meil mõtet
pidada, see rangemate reeglitega
vorm sobib suurematele ettevõtetele,” ütles Mati Kepp. “Ühtse
firma plussiks on see, et teenuse
pakkuja teab paremini oma
ülesannete piire. Kui teenus on
killustatud mitme firma vahel,
on ka suurem kommunikatsioonihäirete tekkimise oht.”
Ka kalmistud on tulevikus
Kuremaa Enveko hallata. Senini olid asjad eri piirkondades
erinevalt korraldatud: kus olid
kalmistutöötajad valla, kus kommunaalettevõtte palgal. Nüüd
tuuakse kõik kalmistutöötajad
Envekosse üle.
Vallavolikogu 23. augusti otsusega volitaski Jõgeva vallavolikogu AS-i Kuremaa Enveko
täitma kohalikule omavalitsusele
kui kalmistu haldajale kalmistuseadusega pandud haldusülesandeid Jõgeva valla kalmistutel,
sealhulgas täitma Jõgeva valla
kalmisturegistri volitatud töötlejana andmekogu pidamisega
seotud ülesandeid andmete kogumisel ja registrisse kandmisel.
Volikogu võttis vastu ka valla
kalmisturegistri põhimääruse.
Mati Kepp sõnas, et nüüd, kui
volikogu on majandusasutuste

ümber korraldamise otsused
teinud, koostatakse vastav ajakava. Palamuse Vallavara likvideeritakse aasta lõpuks. Uuest
aastast toimetavad aga vallakommunaalmajanduses juba
ümberkujundatud firmad. Nii on
ka finantspoolel suurem selgus:
vanade firmade aruanded saavad
vana aastaga tehtud ja uuel aastal alustatakse n-ö puhtalt lehelt.
Küsimusele, mis siis tavainimese jaoks muutub, vastas Mati
Kepp, et mitte palju. Teenindusstiil ja probleemide lahendamise
tavad on firmadel ilmselt siiski
mõnevõrra erinevad ning kes
uue firmaga suhtlema peab
hakkama, see võib seda tajuda.
“Tulevik näitab, kuidas uutel
firmadel majandamine läheb.
Kas võib kõne alla tulla näiteks
Jõgeva Veevärgi ühinemine
Emajõe Veevärgiga,” ütles Mati
Kepp. “Suurem ettevõte on võibolla jätkusuutlikum ning suudab
taristu kordategemisse rohkem
investeerida. Euroopa Liidu
ekspertide arvates võiks näiteks
Eestisse ära mahtuda vaid neli
jätkusuutlikku veefirmat.”
Abivallavanem märkis, et kui
uuenenud asutused mõnda aega
töötanud, siis on näha, kui palju
neisse töötajaid on vaja. Ülevaade tuleb saada ka eri asutuste
hallata olnud varadest. See on
päris mahukas töö.
RIINA MÄGI

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 14. istung toimus 23. augustil Piiri
tn 4 saalis. Istungil osales 25
volikogu liiget. Puudusid Kristian
Vaarpuu ja Enn Kivi.
Päevakorras oli:
1. Jõgeva valla eelarve koostamise ja täitmise kord.
2. Jõgeva valla tunnustamise
kord.
3. Jõgeva valla arengukava

esimene lugemine ja järgnev
menetlemine.
4. Jõgeva linna, Jõgeva valla,
Pajusi valla, Palamuse valla,
Puurmani valla ja Torma valla
üldplaneeringute ülevaatamise
aruanne 2018.
5. Peremehetu ehitise arvele
võtmine Kudina külas.
6. Jõgeva valla kalmisturegistri põhimäärus.
7. Haldusülesande delegeeri-

mine ja halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine.
8. OÜ Torma Soojus ja aktsiaseltsi Kuremaa Enveko jagunemine.
9. Jõgeva Vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse Vallavara
tegevuse lõpetamine.
10. Palamuse Vallavara tegevuse lõpetamisel määruste
kehtetuks tunnistamine.

Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva Vallavolikogu 15. istung toimub 11. oktoobril Piiri
tn 4 saalis.
Merle Meitus,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
6. augusti istungil:
1) otsustati anda üürile Jõgeva vallale kuuluvad eluruumid
Tormas ning pikenda Sadalas ja
Siimustis asuvate eluruumide
üürilepinguid;
2) eraldati Jõgeva vaegkuuljate ühingule tegevustoetust üleeestilise koostööürituse korraldamiseks 24.–26. augustil 2018;
3) anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks;
4) tunnistati Vaiatu rahvamaja
katlasüsteemi renoveerimise
lihthankes edukaks SB Keskkütteseadmed OÜ pakkumus
maksumusega 36 154 eurot ilma
käibemaksuta ning otsustati sõlmida hankeleping;
5) anti kasutusluba Jõgeva
linnas Heina tänaval asuvale
kaksikelamule;
6) kinnitati kahe puurkaevu
asukoht Kuristal;
7) kinnitati Suure Paunvere
väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade enampakkumise tulemused;
8) kiideti heaks hajaasustuse
programmis osalevate projektide
aruanded;
9) eraldati Jõgeva valla 2018.
aasta eelarve reservfondist raha
Ants Paju skulptuuripingi vundamendi ehituseks;
10) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks: Jõgeva valla eelarve koostamise
ja täitmise kord, Jõgeva valla
tunnustamise kord, esimeseks lugemiseks ja järgnevaks menetlemiseks Jõgeva valla arengukava,

Jõgeva valla kalmisturegistri põhimäärus, Kuremaa Enveko ASle kalmisturegistri pidamiseks
volituste andmine, Torma Soojus
OÜ ja Kuremaa Enveko AS-i
jagunemine, Jõgeva vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse
vallavara tegevuse lõpetamine;
üldplaneeringu aruanne;
11) kehtestati Jõgeva valla
koolieelsetesse lasteasutustesse
laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord;
12) otsustati välja kuulutada
Jõgeva valla teenetemärkide
kavandite konkurss.
21. augusti istungil:
1) otsustati korraldada enampakkumine Jõgeva linnas Piiri
4 asuvate II korruse äriruumide
kasutusse andmiseks kolmeks
aastaks kaubandus- või büroopinnana;
2) anti ehitusluba tootmishoone püstitamiseks Kuremaa
alevikku Kaalumaja tn 8a;
3) otsustati anda üürile vallale kuuluv eluruum Kaarepere
külas;
4) nõustuti Kuremaa ujula
töötajate koosseisu suurendamisega 21. augustist 2018 kuni 30.
juunini 2019 kolme kokk-klienditeenindaja ametikoha võrra;
5) kinnitati alates 1. septembrist 2018 kuni 31. augustini
2020 Torma põhikooli koosseisu
kolme lapsehoidja ametikohad.
Ametikohad on seotud Jõgeva
vallavalitsuse esitatud projektiga
„Eriilmeline lasteaed“.

Kuremaa Lossi Fond paneb lossi
kordategemisele õla alla
Hiljuti said Kuremaa rahvas
ja kaugemad külalised rõõmustada Kuremaa lossi vestibüüli
remondi lõppemise üle. Ent
selleks, et loss ehk täpsemalt
Kuremaa mõisa peahoone päris
korda saaks, on vaja veel palju
tööd teha. Sellele tahab kaasa
aidata hiljuti Eili Rajapuu ja Raul
Soodla eestvedamisel kodanikualgatuse korras loodud Kuremaa
Lossi Fond.
Fondi loomise mõtte lükkas
veerema üks kontserdijärgne
kohviring. Kontsert leidis aset
möödunud aasta märtsis ning
selle ajaks oli välja pandud ka
korjanduskarp. Karpi oli kogunenud väike rahasumma ning
kohvilauas arutati, mida sellega
teha võiks. Mitme peale käidigi
välja mõte, et see võiks saada
“seemneks” Kuremaa lossi kordategemist toetavale fondile.
Kellel sularaha kaasas oli, pani
esialgsele summale veel omalt
poolt raha juurde ja nii saadi
kokku veidi üle 90 euro.
Esiotsa jäi fondi loomise mõte
aastaks “laagerdama”, siis tuletasid aga kaks vestlusringis
osalenut, Eili Rajapuu ja Raul
Soodla, selle uuesti meelde.
Nüüdseks on MTÜ Kuremaa Lossi Fond asutatud ning avatud ka
arve, kuhu saab fondile suunatud
annetusraha üle kanda.
“Kõige pakilisem töö on mõisahoone fassaadi kordategemine,
seejärel tuleks asuda interjööri
taastamise kallale,” ütles Kuremaa Lossi Fondi üks asutajaliikmeid Eili Rajapuu. “Nende tööde
jaoks on kindlasti vaja suuremaid
summasid, kui meie fond koguda suudab, ent kui projektiraha
taotlema hakatakse, saab fondi
raha kasutada omaosaluseks.”
Rajapuu sõnul oodatakse fondi
“kukru” täitmisel abi näiteks
Kuremaa tehnikumi vilistlastelt,
kellele on kindlasti tähtis, et nende kunagine koolimaja kenasti
korda saaks.
“Loodetavasti panevad fondi
täitmisele õla alla ka kohalikud
ettevõtjad. Sajaeurose või suu-

rema annetuse teinute nimed
jäädvustatakse mõisahoonesse
paigaldataval tänuplaadil, aga
annetada võib ka väiksema summa,” ütles Eili Rajapuu ja lisas,
et praegu veel ühtegi Kuremaa
lossi restaureerimisega seotud
projekti käivitatud pole.
Kuremaa Lossi Fondi teine
asutajaliige Raul Soodla ütles, et
kuna ta räägib kogu vaba aja Kuremaast ja sealse elu paremaks
muutmisest, siis oli lossi toetusfondi asutamises kaasa löömine
tema jaoks igati loogiline.
“Kuna mu isa töötas tehnikumis ja mina temaga tihti tööl
kaasas käisin, siis olen sisuliselt
lossis kasvanud,” ütles Soodla.
Ka tema arvas, et fondi annetamist tuleks propageerida
eelkõige Kuremaa tehnikumi
vilistlaste, aga ka endiste töötajate ja nende järeltulijate seas.
Ning kindlasti on veel neid,
kellele ligemale kahesaja aastase Kuremaa mõisahoone saatus
korda läheb.
“Püüame teavitustööd teha
mitmel viisil. Üks võimalus on
tutvustada fondi lossis toimuvatel üritustel,” ütles Raul Soodla
ja avaldas lootust, et nn uus Jõgeva vald on lossile niisama hea
peremees, kui vana vald seda oli.
Sihtasutuse Kuremaa Turismija Arenduskeskus tegevjuht Tiina
Tegelmann tõdes, et Kuremaa
mõisa peahoone kordategemiseks kulub miljoneid ja kui lossi
fond saab aidata omaosalust
tasuda, on nende taotlemine
kindlasti lihtsam.
“Ent minu jaoks pole selle
fondi puhul rõhk rahal, vaid
kodanikualgatusel, hoolivusel
ja märkamisel. Loodan väga, et
Kuremaa tehnikumi vilistlased ja
teised lossist hoolivad inimesed
fondi annetamise oma südameasjaks võtavad,” sõnas Tiina
Tegelmann.
Kuremaa Lossi Fondi arvelduskonto SEB pangas on
EE641010220269492229. Kõik
annetused on oodatud.
RIINA MÄGI
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Laululava tagaruumides kohtusid
Oscar ja luts

Palamuse gümnaasium sai uue direktori

Palamuse laululava tagaruumides võib nüüdsest näha kaht
vahvat seinamaalingut, millest
üks pühendatud Oscari-nimelisele filmiauhinnale ja teine
lutsu nime kandvale kalale. Kaks
pilti kokku annavad aga viite
Palamuse kandist pärit kuulsale
kirjanikule Oskar Lutsule.
Seinamaalingud valmisid 13.–
17. augustini teoks saanud Jõgeva valla noorte grafiti suvepäevade käigus. Suvepäevad korraldas
Jõgeva valla noortekeskus ja
sarnasest sündmusest on noortel võimalik olnud osa saada ka
kolmel varasemal aastal.
Maalingute kavandid tegid
Lauri Rahusoo ja Ülle Ottokar.
Viimane oli ka maalijate juhendaja. Pintslitöö tegid ära 20 Jõgeva valla noort vanuses 10–16
eluaastat. Maalingute tegemiseks vajalikud Sadolini värvid
annetas AS Akzo Nobel Baltics.
Lisaks tööle maalingute kallal
tegid Kuremaa järve ääres Udu
talus elanud suvepäevalised

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium sai hiljuti uue direktori:
13. augustist juhib kooli Siiri
Sõmer.
Siiri Sõmer (42) on pärit IdaVirumaalt Erra alevikust ning
teab seega päris hästi, kuidas
ühes Eestimaa väikealevikus elu
kulgeb. Erialalt on ta andragoog
ehk täiskasvanute koolitaja ja
töötanud on ta mitmes valdkonnas. Päris pikka aega oli ta
kindlustusfirmas koolituskonsultant, eelmises töökohas tegeles
aga töötute nõustamisega. Nii
et klassikalist õpetajaharidust
tal pole ja kooliski pole ta varem
töötanud. Küll aga on ta õppinud
Tallinna ülikoolis kasvatusteadusi rõhuga andragoogika suunal.
Toona omandatud bakalaureusekraad on nüüdseks võrdsustatud
magistrikraadiga.
Vahepeal pidas Siiri Sõmer õppimisel tosin aastat vahet, aasta
tagasi istus aga taas koolipinki:
kooliks taas Tallinna ülikool,
ent erialaks seekord hariduse
juhtimine.
“Õppekava osutus köitvaks.
Tundsin, et sel alal teadmiste
omandamine tekitab motivatsiooni ja indu. Ühesõnaga –
tundsin, et ei õpi üksnes paberi
pärast, vaid see tõesti huvitab
mind,” sõnas Siiri Sõmer.
Pool õpiaega on tal nüüdseks
läbi ja ta pole erialas pettunud.
Õpetus ei ole liiga praktiline, st
ei jagata juhiseid, milliseid koosolekuid pidada või keda sinna
kutsuda, vaid kujundatakse hoiakuid ja arusaamu, tutvustatakse
valdkonna uuemaid suundi jne.
Kuna eriala sai valitud perspektiiviga lõpuks kooli tööle
asuda, hakkas Siiri Sõmer sel
suvel ringi vaatama, kus võiks
värsketele teadmistele rakendust
leida. Tallinnas, kus ta senini
elas, ja lähiümbruses sobivaid
pakkumisi polnud, ent siis sai
ta Palamuse kandis elavatelt
tuttavatelt teada, et Palamusele
on uut koolijuhti vaja. Tuttavad
innustasidki teda sellele kohale
kandideerima ning endale üllatuseks osutus ta valituks.
“Kaalusin kandideerimist päris

sama talu kämpingumajade
juures lihtsamaid hooldustöid.
Värviti ka Palamuse lauluväljaku pinke, kuulati kasulikke
loenguid, mängiti simulatsioonimängu, tutvuti kabe saladustega,
mängiti sportmänge jne. Suvepäevad lõppesid väljasõiduga
Tartu seiklusparki.
Grafiti suvepäevade korraldamist rahastati haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
ellu viidavas ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.
Kui tavaliselt on Palamuse
laululava tagaruumide uksed
avatud vaid laululaval esinejatele, siis 21.–24. augustini said
värskeid maalinguid vaatamas
käia kõik huvilised, sealhulgas
maalingute loomisel kaasa löönud laste vanemad.
JVT

Pidupäev mandoliinimuusikaga
Jõgeval Betti Alveri muuseumis andis 20. augustil, taasiseseisvumispäevale pühendatud
kontserdi MandoTrio. Noores,
aga juba tuntust kogunud muusikalises koosluses löövad kaasa
Hans Mihkel Vares, Kristjan
Kuusmik ja Jõgevalt pärit Tanel
Sakrits. Kõik kolm on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
tudengid või vilistlased.
Kontserdi juhatas sisse vallavanem Aare Olgo taasiseseisvumispäevale pühendatud sõnavõtt.
Siis lõid aga noored mandoliinimängijad viisid valla. Nad
esitasid nii omaloomingulisi kui
ka pärimuspalu. Omalooming
sünnib neil tihti ühiste katsetuste
käigus: keegi tuleb proovi valmis
viisijupiga ning seda asutakse
kolmekesi koos edasi arendama.
Kui lugu kõigile meeldiva kuju
on saanud, öeldakse, et see on
valmis.
“Ka pärimuslugusid mängime
väga hea meelega. Pärimusmuusika rahvani toomist peame

üheks oma missiooniks,” kinnitas
Tanel Sakrits.
Kes MandoTrio noormeeste
pille lähemalt vaatas, see märkas, et ükski neist ei sarnanenud
meile ammusest ajast tuttava
mandoliiniga. Kristjan mängis
hoopis kitarri meenutaval oktavmandoliinil ning Hans Mihkel
ja Tanel nn Ameerika mandoliinidel, mis on häälekamaks
“tuunitud” ja viiulit meenutavate
elementidega kaunistatud.
MandoTrio üllitas hiljuti CDplaadi “Ilma sünnib” ja käis ka
väikesel plaadiesitlustuuril. Selle
käigus Jõgevale ei jõutud, küll
aga võeti rõõmuga vastu Betti
Alveri muuseumi kutse tulla
taasiseseisvumispäeval kontserti
andma.
“Kodus on ikka tore mängida,”
ütles Tanel Sakrits. Tema bändikaaslased lisasid, et alati on
tore mängida, kui saal on täis ja
publik toetav. Ning nii see Betti
Alveri muuseumis oli.
JVT

MandoTrio noored muusikud Tanel Sakrits (vasakul),
Kristjan Kuusmik ja Hans Mihkel Vares andsid Betti Alveri
muuseumis menuka taasiseseisvumispäeva kontserdi.
				
FOTO: RIINA MÄGI

Palamuse gümnaasiumi uus direktor Siiri Sõmer kinnitas, et tema eelkäija selles ametis,
FOTO: RIINA MÄGI
Kuuno Lille, jättis endast maha igapidi heas korras kooli.
pikalt, sest Palamusele tulek
kujutab endast suurt elumuutust: kogu tugivõrgustik jääb
ju Tallinna maha,” ütles vastne
koolijuht. “Aga esimesed muljed
on väga positiivsed. Kool on heas
seisus, ma ei pea kiiresti mingeid
suuri probleeme või suhete sasipuntraid lahendama hakkama.
Pedagoogide kohad on täidetud
ja asutus ka eelarvelises mõttes
heal järjel. Tunnen toetust nii
valla kui ka kooli poolt. Nii et
lõppkokkuvõttes oli siia meeldiv
tulla.”
Õppida on uuel koolijuhil enda
sõnul siiski palju. Eelmisel direktoril Kuuno Lillel olid ohjad väga
kindlalt käes ja kooli juhtimiseks
vajalikud süsteemid targalt üles
ehitatud. Uuel direktoril on vaja
end nendega kurssi viia ning
prioriteedid paika panna.
“Kõige rohkem kardangi seda,
et jätan midagi olulist kahe silma
vahele. Paljud teadmised on ju

nn väljendamata teadmised. Eksisteerivad näiteks mingid traditsioonid ja kombed, mis toimivad
iseenesest, aga millest keegi kunagi ei räägi. Väljastpoolt tulnu
ei pruugi neid hoomata. Loodan,
et kui teadmatusest milleski eksin, siis mind aidatakse,” ütles
Siiri Sõmer.
Ta tunnistas, et Palamuse on
küll hariduse ajaloo mõttes eriline paik, ent niisama suurt vastutust tunneks ta ka mistahes muu
kooli juhi kohale asudes. Suuri
muudatusi pole tal plaanis kohe
läbi viima hakata. Muudatuste
läbiviimine on tema sõnul pikk
protsess, ei saa olla nii, et kohe
homsest on kõik teisiti.
“Samas midagi kindlasti muutub, sest inimesena olen ma lihtsalt teistsugune, kui oli eelmine
direktor,” ütles Siiri Sõmer.
Varem olid tema hobideks
käsitöö ja tervisesport, nüüd on
ta valinud hobiks õppimise ja

selle kõrvalt ei kipu tal teisteks
asjadeks aega jääma, seda enam,
et hoolt vajavad ka peatselt kaheteistaastaseks saav poeg, kes
asub sügisest õppima Palamuse
gümnaasiumis, ja nelja-aastane
tütar, kes käib juba Palamuse
lasteaias. Pere on end esialgu
sisse seadnud vallale kuuluvas
korteris, mis asub Kaareperes.
“Tahan kooli vähemalt niisama
heas seisus hoida, kui see minu
eelkäija ajal oli. Püüan au sees
hoida kohalikke traditsioone ja
neid koolielu edendamisel ära
kasutada,” ütles Siiri Sõmer.
Uus juht tuli Palamuse gümnaasiumile leida sellepärast, et
kooli 13 aastat juhtinud Kuuno
Lille otsustas direktoriametist
loobuda. Kohale kandideeris
kolm inimest, ühtegi jõgevamaalast nende hulgas polnud.
RIINA MÄGI

“Kullaketrajate” etendused läksid suure menuga
Palamuse rahvamajas sai 10.
ja 11. augustil vaadata Palamuse
suvelaagris valminud muusikali “Kullaketrajad”. Arhailine
muinaslugu oli saanud uue ja
märksa nüüdisaegsema kuue
ning “lingid” tänapäeva kutsusid
publikus esile päris suurt elevust.
Muusikali kallal alustasid
kolmkümmend noort vanuses
10–18 ja lavastusgrupp, millesse kuulusid lavastaja Lennart
Peep, lauluõpetajad Helen Kirsi
(tema oli ka laulude autor) ja
Karmo Toome ning tantsuõpetaja
Merleen Läänemägi, vormiliselt
tööd küll esimesel laagripäeval,
ent tegelikult olid selleks ajaks
paljud asjad tehtud. Rollid jagati
näiteks juba jaanuaris, ka ühislaulude-tantsude harjutamiseks
käidi mõned korrad varem koos
ning solistid õppisid oma laule
Karmo ja Heleni käe all individuaaltundides. Nii saadi laagris
lavastust enam-vähem kohe n-ö
kokku panema hakata ja suudeti
see viie päevaga esitusvalmiks
“küpsetada”.
“Paljud noored on laagris
mitmendat korda. Nad teavad
juba, mida neilt oodatakse, ja oskavad end vajalikul hetkel kokku

võtta,” ütles laagri projektijuht
Sirje Kiis.
Teatri Must Kast lavastajale
Lennart Peebule oli “Kullaketrajad” juba viies koostööprojekt
Sokuturiga.
“Kui materjal on hea, muusika kaunis ja lapsed vaatamata
noorusele kogenud tegijad, siis
jääb lavastaja ülesandeks vaid
üksikosadest tervik kokku panna
ja mingeid lahedaid asju juurde
leiutada. Siinne laager ongi olnud alati väga inspireeriv,” ütles
Lennart Peep.
Laagris kaasa löönud Palamuse gümnaasiumi õpilane EthelMeriel Soodla lisas: “Laager
oli väga äge. Päevad olid küll
pingelised, aga kogu aeg juhtus
mingeid naljakaid apse, mis vaheldust tõid.”
MTÜ Sokuturi korraldatavaid
laulu-, tantsu- ja näitlemishuviliste noorte suvelaagreid on
nüüdseks toimunud kaheksa
ning kõik välja toodud muusikalised lavalood on publik
soojalt vastu võtnud. Kahjuks
on laagri kolm “alustala” Sirje
Kiis, Ave Unt ja Evelyn Merusk
otsustanud n-ö aja maha võtta,
sest muude tegemiste kõrvalt on

Palamuse suvelaagris toodi tänavu välja muusikal “Kullaketrajad”, mis põhineb Kreutzwaldi tuntud muinasjuFOTO: RIINA MÄGI
tul. 				
laagri vedamine üpris väsitav.
Eks näe, kas Palamuse noored
peavad tuleval aastal leppima
muusikalilaagrita või leitakse
sellele uued eestvedajad.
Tänavuse muusikaliga “Kullaketrajad” antakse aga oktoobris
veel kaks etendust, mida on
oodatud vaatama Palamuse

gümnaasiumi õpilased ja õpetajad ning kõik teisedki huvilised.
Nii et kellel lavalugu augustis
nägemata jäi, jälgigu reklaami!
Noortelaagri projekti toetasid
Leader-programm ja Jõgeva
vallavalitsus.
RIINA MÄGI
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Sõjapõgenik Shereen pakkus Damascus Foodi kohvikus
traditsioonilisi Süüria toite.

Jõgeva koguduse kohviku rikkalik suupistelaud tuli vahepeal vihma tõttu kilega katta. Kui vihm möödas, võis kile
eemaldada.

Aamisepa tänaval tegutsenud Pühapäevitaja kohvikus
toimetas Mairi Telgmaa. Kohvikut pidas ta oma venna
majapidamises.

Kalda tänavas Pedjajõe kohvikus oli eriti suur koogivalik.

JJ-Streeti kohviku külastajatele pakkusid meelelahutust
samanimelise tantsukooli tantsijad.

Kodukohvikute pidajad oskavad kaaslinlasi rõõmustada
12. augustil peeti Jõgeval
kolmandat kohvikutepäeva.
Seekord oli jaksu ja tahtmist
kohvikut käivitada neljateistkümnel seltskonnal, kelle hulgas
oli nii varasema kogemusega
tegijaid kui ka uusi tulijaid. Oli
ka kaugemalt tulnuid, nagu
näiteks MTÜ Eesti Pagulasabi
vahendusel Jõgevale jõudnud
catering-firma Damascus Food
esindus: kaks aastat tagasi Süüriast sõjapõgenikuna Eestisse
saabunud Shereen ja tema tublid
abilised. Eksootilised idamaised
suupisted pakkusid jõgevalastele
suurt huvi.
“Meie pere kaotas kodumaal
kõik, mis meil oli. Õnneks tuntakse
siin, Eestis, Süüria traditsioonilise
toidu vastu päris suurt huvi. Kõigepealt hakkasin tegema erinevaid
hummuseid, nüüd on sellest välja
kasvanud väike catering-firma,
mis pakub teenuseid Facebooki
vahendusel,” ütles Shereen, kes
viis Jõgeval läbi ka idamaise toidu
töötoa.
Suur huvi oli rahval ka Jõgevamaa juurtega TV3 reporteri Sven
Soiveri käivitatud tänavakohviku
vastu, kus enne kohvi pakkumist
oli võimalik jälgida riigihalduse ministri Janek Mäggi ja Jõgevamaalt
Riigikogusse valitud Igor Gräzini
debatti aktuaalsetel poliitilistel
teemadel. Debati salvestasid ka
TV3 kaamerad ning üles võetut sai
näha teleekraanilgi.
Kohalike avatud kohvikud olid
samuti üsna erinäolised. Kunsti
Kodu kohviku hitt-tooteks olid
näiteks Piret Järve küpsetatud vi-

kerkaaremuffinid: pealt olid need
kaetud sinise glasuuriga ning sisugi
oli sini-puna-kollasekirju.
“Kunstipoe kohvikus on väike
kunstiline liialdus lubatud,” sõnas
Piret Järv, Kassinurme külast Jõgevale kohvikuid uudistama tulnud
Antonina Vahi aga tunnistas, et ei
teadnud varem üldse, et Jõgeval
selline tore kunstipood on, nagu
Kunsti Kodu. Kohvikutepäev võimaldas selle enda jaoks avastada.
Nii mõnegi kohvikupidaja jaoks
oligi kohvik hea võimalus end rahvale tutvustada. Näiteks kasutatud,
ent heas korras äriklassi arvuteid
pakkuv firma Bitboard pani oma
Roosi tänavas asuva laohoone
juurde püsti kalakohviku, kust
suupärase kõrval saigi soetada laohinnaga arvuteid. Hiire võis saada
päris tasuta.
Kalakohviku perenaine Annika
Kuldmaa ütles, et kohvikupidamine on hea võimalus oma
firma inimestega koos midagi
toredat ette võtta, ent samas on
see võimalus teha turundustööd.
Ka Kaitseliidu Jõgeva maleva
hoone juurde püsti pandud sõdurikohvikus toimetanud Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna
instruktor Mariana Maasik ütles,
et nemad soovisid kohviku avamisega linnarahvale näidata,
et Kaitseliit ja Naiskodukaitse
on näoga rahva poole seisvad
organisatsioonid.
“Nii mõnigi, kes siin täna söömas käinud, on üksiti küsinud,
kuidas ta saaks vabatahtlikuna
riigikaitsesse panustada,” ütles
Mariana Maasik.

Teiseks kohviku käivitamise
ajendiks oli tema sõnul see, et
Naiskodukaitse Jõgeva ringkonnas on päris suur hulk koolitatud
välikokki. Toidulett oligi saanud
päris rikkalik ja toitudele olid
naised välja nuputanud ka vahvad militaarhõngulised nimed,
nagu kapteni kiusatus, sõduri
pidusupp, formeerija suupiste,
valvuri unelm, vanemveebli ahvatlus jne. Sõduri pidusupp oli
seljanka ja supitermos tühjenes
päris suure kiirusega. Kelle militaarhuvi suurem, sai ka relvi
lähemalt uudistada.
Roosi tänavas tegutsenud terrassikohviku “10 ja Pool” kohta
võib öelda, et seal propageeriti
pereväärtusi: kohvikupidamisse
olid kaasatud ühe pere kolm
põlvkonda. Peakokaks oli pereema Tiiu Kirsimäe, pereisa Priit
oli köögi abitööline, teenindajateks täiskasvanud lapsed elukaaslaste-abikaasadega. Tegevust
jätkus lapselastelegi: üks neist,
Tartu valla muusikakoolis õppiv
Lennart Liivamägi, andis näiteks
koos sõbra Hardi Nurmsalu ja
õpetaja Tiit Veigeliga toreda
kontserdi.
“Kui meil midagi vaielda on,
vaidleme enne ära, kohvikutepäeval tegutseme aga ühtse
meeskonnana,” kinnitas peakokk
Tiiu. Tema sõnul said terrassikohviku publiku lemmikuteks juba
möödunud aastal suvikõrvitsasupp ning köögiviljapannkoogid
ja ricottapannkoogid. Kes neid
mullu proovis, tellis tänavu jälle.
Kui muidu on raudtee ja Pedja

jõe vahele jääv eramupiirkond
üsna vaikne paik, siis kohvikutepäeval oli seal sagimist
päris palju, sest seal tegutses
ühtekokku tervelt neli kohvikut:
lisaks Bitboardi kalakohvikule ja
terrassikohvikule veel Aamisepa
tänava Pühapäevitaja kohvik, kus
olid minevaks kaubaks suitsuforell, Muhu amps ja retrovahvlid,
ning Kalda tänava Pedjajõe kohvik, mis paistis silma rikkaliku
koogi- ja muffinivalikuga.
Erinäolisi kohvikuid jätkus
mõistagi ka linna teistesse piirkondadesse. Aasa aiakohvikus
sai näiteks maitsva toidu kõrvale
nautida perenaise Merle Meituse
maalinäitust ja proovida õnne
tiigist kala püüdmisel, JJ-Street
kohvikus astusid üles samanimelise tantsukooli noored, Jõgeva koguduse kohvikus mängis
Johannes Haav meeleolukaid
akordionipalu jne.
Kohvikutepäev tõestas, et Jõgeval on palju hästi süüa ja
külalisi vastu võtta oskavaid
ning teistele rõõmu valmistada
soovivaid inimesi. Palju on ka
neid, kes selliste inimeste pingutusi hinnata oskavad: publikut
jätkus kõigisse kohvikutesse.
Ning vahepealne vihmasadu
tekitas küll natuke segadust, ent
ei rikkunud kohvikuliste tuju.
JVT
Jõgeva vallavalitsus tänab
kõiki Jõgeva kohvikutepäeval osalenud kohvikukorraldajaid ja loodab
jätkuvale koostööle.

Kaitseliidu Jõgeva maleva hoone juures tegutsenud sõdurikohvikust sai militaarhõnguliste nimedega toite.

Bitboardi kalakohvikus teenindas külastajaid Annika
Kuldmaa.
FOTOD: RIINA MÄGI JA ANATOLI MAKAREVITŠ
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Vana tehnika kõnetab üllatavalt paljusid. Küüslaugufestivalil võis näha kaht vana kuumpeamootorit ja kaht vana
traktorit, aga ka uuemat põllutehnikat.
Jõgevamaa juurtega tantsutreener Monika Tuvi astus festivalil üles koos oma
hobitrupiga Kajakad.

Kihnu Virve pereansamblit kogunes kuulama suur rahvahulk. Kihnu Virve
on end aastakümnetega eestlaste südamesse laulnud.
FOTOD: RIINA MÄGI ja ANATOLI MAKAREVITŠ

Küüslaugufestival tõi kokku arvuka publiku
Kuremaal peeti möödunud
laupäeval üheteistkümnendat
küüslaugufestivali. Ehkki ilmataat oli taevaluugid pisut irvakile
unustanud ning keep ja kummikud festivalikülalise varustuses
igati asjakohased, ei igatsenud
vist keegi taga mulluse festivali
aegset leitsakut.
Küüslaugufestivalil sai rahuldada oma ostuhuvi, ent sai ka
kultuuriprogrammi nautida ka
teadmisi koguda. Küüslaugu- ja
sibulakottidega rahvast sagis
laadaplatsil õige rohkesti: no
mida siis ikka küüslaugufestivalile tulla, kui küüslaukugi ei osta!
Küüslaugusaagi kohta ütlesid
müüjad nii ja naa: kes ütles, et
polnud viga, kes kurtis, et viljad
jäid väikseks.
Lisaks küüslaugule võis laadalt
soetada ka muud toidukraami:

Eestis on toiduvaldkonnas tekkinud arvestatav kildkond põnevate
ideedega väiketootjaid, aga ka
nende kauba fänne, kes nad igalt
laadalt üles leiavad.
Pakuti ka ehedat eestimaist,
sealhulgas jõgevamaist käsitööd,
ent soetada võis ka näiteks “seeneseemet”, mille abil koduaias
puupakkudes seened kasvama
panna. Nii et ütled enne lõunat
abikaasale “Mine seenele!” ja too
tulebki varsti sousti jao austerservikutega tagasi.
Küüslaugukonverentsi peeti
Kuremaa lossi saalis, kultuuriprogrammi sai aga nautida
sealsamas laadaplatsil. Kaunilt
kujundatud välilaval lõid esimestena oma pillilood lahti Torma
puhkpilliorkester ja Väägvere pasunakoor. See oli meeldetuletus
publikule, et samal päeval toimub

Torma sotsiaalkeskuse pere
matkas Kalevipoja künnivaos
MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskuse pere käis Kebeli talus matkamas. Kui buss sotsiaalkeskuse
perega Kebeli talu õue keeras, oli
matkajuht, pererahva taksikoer,
Maximus valmis kohe Kalevipoja
künnivagu tutvustama.
Kebeli talus pakutakse palju
huvitavat neile, kes aktiivselt
aega veeta soovivad (alates
kanuumatkadest kuni orienteerumise, töötubade ja lõbusate
meeskonnamängudeni välja).
Meie valisime jalgsimatka Kalevipoja künnivaos, mille üheks
osaks oli ka lühike sõit kanuudega.
Matkajuht Maximus näitas
teed ja talu peremees Tõnu Sepp
vestis juttu. Mõnusal jalutuskäigul kaunil maastikul saime
teada palju huvitavat nii Kebeli
talust kui ümbruskonna eluolust:
jutuks tulid nii legendid, ajalugu
kui ka põnevad faktid loodusest.
Käisime näiteks kõigile Eesti
küüditatutele pühendatud risti

ja ohvrikivi juures, saime teada,
kus asuvad legendi kohaselt põrgu väravad ja kuidas mullamutt
vihmausse konserveerib ning
palju-palju muud põnevat.
Jalgsimatk lõppes Kullavere
jõe ääres, kus meid ootasid
kanuud. Matkajuht Tõnu tegi
kõigile põhjaliku instruktaaži
ja rääkis ohutust vee peal liiklemisest. Nii algaski meie matka
viimane osa – sõit kanuudega
tagasi Kebeli tallu.
Matk oli algusest peale meeleolukas ja põnev. Isegi need
osalejad, kes kanuusõitu ettevaatusega suhtusid, said vee
pelgusest üle ja avaldasid soovi
matka korrata – järgmisel korral
rohkem vett ning vähem maismaad!
Pärast matka sõime kosutava
lõuna, tänasime lahket pererahvast ja sõitsime koju tagasi.
SOTSIAALKESKUSE PERE

Torma sotsiaaltöötajad proovisid ära kanuusõidu.
					
FOTO: ERAKOGU

Vaiatus puhkpilliorkestrite festival
ToPoF. Päeva jooksul sai kuulata
veel Tanel Padarit, Kihnu Virve
pereansamblit, Maarja-Magdaleena meesansamblit Mehed Mandrilt jne. Tantsuetteastetega olid
rahva ees tantsutreener Monika
Tuvi ja tema hobitrupp Kajakad,
Pajusi noorte rahvatantsurühm
Etno ja JJ-Street tantsukooli
tantsijad. Seekord pakuti ka õhtust programmi, mille sisustasid
kodumaine ansambel The Reminders ja ABBA 99 Saksamaalt.
Viimaste näol oli tegemist ABBA
tribuutbändiga.
Nagu ikka, peeti maha ka konkurss suurima küüslaugu tiitlile.
Selle võitis Põlvamaalt pärit Vaike
Soosaare 7,8 sentimeetrise läbimõõduga küüslauk.
“See kasvas hoole ja armastuse
toel,” kinnitas Vaike Soosaar.

Küüslaugufestivali populaarsusest kogu Eesti mastaabis andis
ülevaate festivalialale üles pandud kaart, millel külastajad sai
punase kleebiskettakesega oma
kodukoha ära märkida. “Valgeid
laike” sel kaardil polnud, küll
aga olid mõned piirkonnad õige
“punaseks” värvunud.
Küüslaugufestival sai teatavasti alguse Jõgevalt, siis “kolis”
mõneks aastaks Ülenurmele ning
nüüd peeti seda juba teist korda
Kuremaal.
“See festival sobib Kuremaale
väga hästi. See oleks tulnud Jõgevalt kohe Kuremaale tuua, mitte
lasta tal vahepael Ülenurmele
minna,” arvas kuremaalasest
ettevõtja Arvi Tammel.
JVT

Küüslaugumüüjatel olid festivali ajal käed tööd täis.

Päevajuht Venno Loosaar õnnitleb suurima küüslaugu
kasvatanud Vaike Soosaart Põlvamaalt.

Ungaris kultuurikülakosti viimas
Torma naisrühm ja kapell ning
Palamuse segarühm TootsidTeeled osalesid augusti alguses
Ungaris toimunud folkloorisündmusel County-Wandering
Festival 2018. Koos Jõgeva valla
kollektiividega tegid sõidu kaasa
Lümati naisrühm Lahe ja Kehra
naisrühm Päikeseratas.
Festivalilinnas Makos võeti
Eestist tulnud taidlejad soojalt
vastu. Hästi võttis publik vastu
ka tantsijate ja kapelli esinemised. Torma naisrühm oli juhendaja Julia Trossi käe all ette
valmistanud Helju Mikkeli tantsu
“12 kapukat”, Ülle Feršeli tantsu
“Ma es kuule, ma es näe” ning
ühistantsuna Ullo Toomi “Oige
ja vasemba”, mida esitati Torma
kapelli (juhendaja Mare Talve)
saatel. Kahju oli ainult sellest,
et etteasted olid ajaliselt rangelt
reglementeeritud ning ka siis,
kui publik su tagasi plaksutas,
tuli lava loovutada järgmisele
esinejale.
Osalesime koos norralastest,
portugallastest, itaallastest, baskidest, poolakatest jne külalistega ka festivali tervitustseremoonial. Meie ringijuhid kohtusid
aga Mako linnapeaga. Jagati
meeneid ja puhuti juttu, taustaks
ungari rahvamuusika ja -tantsud.
Esinemiste kõrvalt oli meil
aega käia Szegedi linnaekskursioonil, Szegedi loomaaias, Puszta Bugaci hobuste showd vaatamas, eri aastakäikude Ungari
veine degusteerimas (need olid
üllatavalt head) ning salaami- ja
paprikamuuseumis. Viimases
saime salaamitooteid degusteerida ning kõigile anti kaasa pakk

Torma tantsunaised jäädvustasid end festivalireisil päevalillepõllu taustal.

paprikat, mida soovitati lisada
pea igasse suppi ja praadi. Pidi
olema ülimalt tervislik!
Ungarlaste poolt oli kõik kenasti korraldatud: mõnus öömaja, head toidud, vahvad ekskursioonid ja muidugi meie võrratu
giid Gabriela, kes oli meiega
päevad läbi koos ja vaatas, et
kõik sujuks. Ta oli justkui meie
hea haldjas!
Teel Ungarisse ja tagasi tut-

vusime samuti mitmesuguste
vaatamisväärsustega, näiteks
Wieliczka soolakaevandusega
Poolas ning Štrbské Pleso suusaja turismikeskusega ja Belianska
jääkoobastega Slovakkias. Štrbské Plesos matkasime ja tegime
gondlisõitu, Belianska koobastes
nautisime jahedust ja kargust:
väljas oli siis 32 soojakraadi.
Kogu Torma laulu- ja tantsuseltskond on väga tänulik Eesti

FOTO: ERAKOGU

Europeade komitee juhtivliikmele Valdo Rebasele, kelle vahendusel oleme igal aastal saanud
mõnel festivalil käia, enda jaoks
uusi riike avastada ning eesti
rahvakultuuri näidata. Täname
ka meie vahvaid bussijuhte Jürit
ja Gunnarit, toredaid reisikaaslasi ja juhendajaid! Järgmisel
aastal ootab ees Saksamaa.
ASTRID MAISTE,
Torma kapelli liige

30. august 2018
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JÕGEVA MEESKOOR MEHIS
OOTAB OMA RIDADESSE
UUSI LAULJAID
Selle hooaja esimene proov on kolmapäeval,
12. septembril kell 18 Jõgeva muusikakoolis.
Meeskoor alustab oma 43. tegevusaastat ja
ühtlasi üldlaulupeoks valmistumist.

JÕGEVA LASTEAED KARIKAKAR
võtab tööle
TERVISHOIUTÖÖTAJA
Osaline tööaeg (koormus 0,5) 20 tundi nädalas
Tööülesanded: tervisekaitsenõuete täitmise ja laste tervise
jälgimine, terviseedendusliku töö korraldamine
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Hariduse valdkond: meditsiin
Kandideerimisel palume saata järgmised dokumendid: avaldus,
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil
info@karikakar.edu.ee. Info tel 772 2957, 5819 0925.

Teatribussiga Rakverre
Teatribuss sõidab Rakvere teatrisse 5. oktoobril
2018. Piletite broneerimine ja tasumine 6. septembrini tiina@kuremaaloss.ee. Pileti hind: 15/17 eurot.
Bussisõit 7 eurot inimene.

Ära hoia oma nunnut endale, vaid too see
Suurele Paunvere väljanäitusele ja laadale!
Ootame aiasaadusi ja eriti käsitööd!
Nunnud võib tuua Palamuse rahvamajja
10.-14. septembrini.
Lisainfo: Aive Koks
Tel: 55580928
E-mail: aiveko@gmail.com

Peaauhind on 50 000 eurosenti

XXI SUUR PAUNVERE
VÄLJANÄITUS JA LAAT

Palamusel 15. septembril 2018
algusega kell 10.00

Urmas Lennuk, Peeter Raudsepp „PUUDUTADA KUUD“
Rakvere Teatri ja Fine5 Tantsuteatri ühisprojekt sarjas „Sajandi lugu”, mis on teatrite ühiskingitus Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks.

Päeva juhib Indrek Vaheoja
Peaesineja FIX

Lavastaja Peeter Raudsepp, koreograafid Rene Nõmmik,
Tiina Ollesk, kunstnik Lilja Blumenfeld, valgus Arne Maasi.
Osades Helgi Annast, Richard Beljohin, Margus Grosnõi,
Jaune Kimmel, Simo Kruusement, Kristo Kruusman, Märten
Matsu, Silja Miks, Madis Mäeorg, Olga Privis, Anneli Rahkema,
Helen Reitsnik, Eduard Salmistu, Triinu Sikk, Tarvo Sõmer,
Tarmo Tagamets.

Pääse 3 eurot,
kuni 12 aastased (k a)
lapsed tasuta.

90ndate algus Eesti külas. On üks pere, kus tütar tahab
tantsida, vend ajab linnas äri, isa nutab taga sovhoosi, ema
igatseb uut pliiti ja tädi on rahvatantsurühmaga esimese välisreisi ootel. Külla saabub poiss, kes tantsib teisiti, kes on teisiti.
Uus aeg toob uued unistused, mille täitumine näib olevat nii
lähedal nagu kuu, mis selgel ööl akna taga ärkvelolijaid oma
lummusesse püüab. Aga kuu poole sirutuva käe ette jääb klaas
ja see on aastatega määrdunud. Uus raha, uued mõnuained,
uued arusaamad ja väga vanad vaenud katavad akna aina paksema saastakorraga, nii et lõpuks tuleb see klaas puruks lüüa.

Esinevad: ansambel PS Troika,
Jõgeva valla kollektiivid ja külalised

Registreerimine telefonil 776 2447
ja meiliaadressil
reelika.kivimurd@jogeva.ee

Peaauhinna
paneb välja
Puukujurid OÜ

Vooremaa poolmaratoni
meeskond otsib vabatahtlikke
Kõik Eesti (ja ka maailma) parimad spordivõistlused saavad toimuma väga paljuski tublide vabatahtlike tööle. Nii on ka Vooremaa
poolmaratoni (VPM) ja Mihklipäeva Viie Silla jooksuga. Meil on
juba ligi üheksa kuud töös olnud väike vabatahtlike meeskond, kes
on teinud ettevalmistusi 23. septembril toimuvaks poolmaratoniks.
Kuid sel päeval on meil vaja veel palju vabatahtlikke nii joogipunktidesse, rajale turvama kui ka finišialasse. Selleks, et need, kes
on valinud meie poolmaratonil joosta 21,1 km või matkata 16 km,
saaksid rahulikult (no mõned ikka ülikiiresti ka) Kuremaalt Jõgeva
aleviku poole teele asuda.
Sellepärast kuulutame välja VPM vabatahtlike otsingu. Jah, me ei
jäta oma tegemisi viimasele päevale ega minutile. Seepärast küsime
juba kolm nädalat enne, kas sa oled 23. septembril vaba ja saad ning
tahad meile appi tulla?
Ootame meie meeskonda teotahtelisi, abivalmis ja sõbralikke inimesi. Kui tahad meie toreda jooksusündmuse heale kordaminekule
kaasa aidata, siis anna endast teada: vooremaamaraton@gmail.com
või telefonil 525 8087. Oled väga oodatud.

Esietendus 13. aprillil 2018 Rakvere Teatri suures
saalis.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)
avab sügisvooru ja ootab taotlejaid
11. septembril infopäevale
Kohaliku omaalgatuse programm toetab avalikes huvides tegutsevaid mittetulundusühendusi kogukonna ühtsust tugevdavates
tegevustes, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvatamisel, koostöö arendamisel ja tegevuseks vajalike investeeringute
elluviimisel.
Sügisvooru taotlusi oodatakse 1. oktoobriks 2018 kella 16.30
elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-postile: kop@jaek.ee. Programmi määrus ja taotlusvormid on alates
oktoobrikuust kättesaadavad JAEKi kodulehel http://www.jaek.
ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Infopäev taotlejatele toimub 11. septembril kella 15.00–17.00
Jõgeva Riigimaja IV korruse saalis, Suur tn 3, Jõgeva linnas.
• Kokkuvõte KOPi kevadvooru esitatud taotlustest
• Kohaliku omaalgatuse programmist taotlemise
tingimused, taotlusvormid
• Soovitused edukate taotluste koostamiseks

2017. aasta Vooremaa poolmaratoni ja Mihklipäeva viie
FOTO: SIRJE KALEV
silla jooksu vabatahtlikud abilised.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kutsub
nõustamisele kõiki, keda huvitab
• ettevõtte asutamine
• äriideele hinnang
• äriplaani, finantsprognoosi ja projektitaotluse koostamine
• toetuste võimalused
• ettevõtte arenguvõimalused
Teenus on TASUTA.
Vastuvõtt tööpäeviti E–N.
Broneerimine: info@jaek.ee; tel Enn 5333 5172,
Marve 5210431.
Aadress: Suur 3, Jõgeva linn, www.jaek.ee

Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423,
e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.
EASi poolt korraldatav
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Sündmused Jõgeva vallas
30.08 kell 18
		
		
		
		
		
		
		
		
		

koolialguspidu „Tere, kool 2018“ Jõgeva
kultuurikeskuse suvelaval (halva ilmaga
kultuurikeskuses).
Esinevad JJ-Street tantsijad, tantsumuusikat
valivad DJ Imre Mihhailov ja DJ Janek Zarin.
Esmakordselt Jõgeval
CityFlash feat. Laura-Ly. Pidu on TASUTA!
Noored viib koju tasuta buss liinidel:
Jõgeva-Vaimastvere-Sadala-Torma ja
Jõgeva-Laiuse-Kuremaa-Palamuse-Kaarepere.

08.09 kell 12
		
10.09 kell 12
		
		
		
		
		
14.09 kell 19
		
15.09 kell 10
		
05.10 		
10.10 		
04.11 		
		
09.11 		

Ants Paju skulptuurpingi avamine Jõgeva 		
kultuurikeskuse juures
vanavanemate päeval on Siimusti
raamatukogus külas Jõgeva vallavalitsuse 		
sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. 		
Vestlusringis räägitakse sotsiaalhoolekandest 		
Jõgeva vallas.
Oodatud on kõik, keda teema huvitab.
Jõgeva Linna Teatri etendus „Aabitsakukk“ 		
Jõgeva kultuurikeskuses
XXI Suur Paunvere väljanäitus ja laat 		
Palamusel
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
mõisakontsert Luual. Esineb Jaan Sööt.
kontsert „Palamuse laululaps“ Palamuse 		
rahvamajas
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas

SPORT
08.09 kell 10
		
		
22.09 		
23.09 		
29.09 		
		

punnvõrri karikasarja hooaja viimane võistlus
Vaimastvere lähistel Nõmme rajal.
Pealtvaatajatele kogu sporti täis päev tasuta!
50. retrojooks ümber Kuremaa järve
II Vooremaa poolmaraton
sangpommivõistlus Tootsi Kivi Palamuse
gümnaasiumis

NÄITUSED
03.09–07.09
Elujõud ja loodusravi. Aili Paju 80 raamatunäitus
		
Kuremaa raamatukogus
10.09–28.09
Virge Vahtra fotonäitus „Vooremaa suvi“
		
Kuremaa raamatukogus
16.08–05.09
Johannes Haava fotonäitus „Peipsiveer ja
		
vanausulised“ Jõgeva linnaraamatukogus
30.08–17.09
Jaanika Vipperi herbaariumi väljapanek
		
„Ravimtaimed Eestimaa loodusest“
		
Jõgeva linnaraamatukogus
13.09–11.10
Leedu akvarellisti Kazys K. Šiaulytis „Akt akvarelli
		
visandis“ Jõgeva linnaraamatukogus.
		
Näituse pidulik avamine 13. septembril kell 16.
01.05–01.10
galerii Kala akvarellinäitus
		
Jõgewa militaarmuuseumis
EESTI LOOD: pärimuspilte Eesti Rahvaluule Arhiivist Kuremaa
veskis N–P kell 14.00–19.00
KOGUDUSED
02. 09. 16. 23. 30.09 kell 11 teenistused Jõgeva kirikus (Aia 7)
09. 16. 23. 30.09 kell 13 teenistused Laiuse kirikus
06.10 kell 13 kontsert „Renessansi ja baroki meistriteosed“ Jõgeva kirikus (Aia 7). Musitseerivad Kadri Ploompuu orelil ja Alina
Sakalouskaya mandoliinil. Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
SEENIORID
09.09 kell 17
Vanavanemate päeva kontsert Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Pilet pensionärile 3 €.
24.09 kell 10.30–11.30 eakate infotund ja vestlusring Jõgeva 		
		
kultuurikeskuses. Osalemine tasuta!
27.09 kell 14
eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva 		
		
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
		
(hooaja esimene). Osalemine tasuta!
28.09 kell 10.30 Jõgevamaa eakate päev Jõgeva kultuurikeskuses
Huvitegevusringidest alustab septembris kogemussari „Eakate
tervisevõimlemise hommikud“ 12.09 Jõgeva kultuurikeskuses, kell
10.00–11.30. Osalemine tasuta, kuid vajalik eelregistreerimine
egelt@jogevakultuurikeskus.ee või telefonil 5816 1378. Kogemussarja toetab JAEK.

Jõgeva Naiste Tugikeskus

+372 53 05 95 25

jogeva@naistetugi.ee

Jätkuvalt pakub Jõgevamaal teenust ka
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus
Tuleme appi lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com
www.jogevanaistetugi.ee,
ööpäevaringne tel 5860 0170

30. august 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid

Darina Atoui
Oskar Ottenson
Armin Kohala

27.07.2018
10.08.2018
16.08.2018

Õppeaasta algus
valla koolides

Tere, kool!

Siimusti lasteaed-algkooli avaaktus toimub laupäeval,
1. septembril kell 10.00. Aktusele järgneb klassijuhatajatund.
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli tarkusepäeva aktus
toimub 1. septembril kell 10.00 Torma rahvamajas.
Kuremaa lasteaed-algkooli avaaktus on esmaspäeval,
3. septembril kell 10.00. Aktusele järgneb klassijuhatajatund.
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi uue õppeaasta avaaktus on esmaspäeval, 3. septembril kell 9.00.
Kell 8.15 klassijuhatajatund 2.–12. klassi õpilastele. Koolibussid
väljuvad kell 10.30.
Sadala Kool alustab uut õppeaastat aktusega 3. septembril
kell 9.00.
Armas Jõgeva Põhikooli õpilane, ootame Sind kooli
3. septembril.
Kell 9.00 on trepiaktus 2.–9. klassi õpilastele koolimaja ees.
Kell 9.30 klassijuhataja tund 2.–9. klassi õpilastele.
Riietus pidulik ja ilmastikule vastav. Ära unusta koolimärki!  
Kell 11.00 on aktus 1. klasside õpilastele Piiri tänava koolimaja
saalis. Kuna meie kooli saal on väike, siis palume võimalusel last
kooli saatma kuni kaks inimest. Järgneb pildistamine ja klassijuhataja tund.
Vaimastvere kooli aktus toimub esmaspäeval,
3. septembril kell 9.00.
Laiuse Jaan Poska põhikooli õppeaasta avaaktus on
3. septembril. Koolipäev algab kell 9.00.
Jõgevamaa gümnaasiumi kooliaasta avaaktus on
3. septembril kell 10.00. Aktus toimub koolimajas.
Jõgeva muusikakooli uue õppeaasta aktused 3. septembril
kell 14.00 (eelklass) ja kell 16.00 (põhiõpe I–VII klass).

Kääpa OTT Jõgeval
8. septemberil
kella 10–12
kultuurikeskuse ees.
Head ja värsket talukraami
saab osta kohalikelt tootjatelt.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Teie Kääpa OTT

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

Saabuval sügisel on veel lihtsam põnevate raamatute
seltsis aega veeta!
2018. aasta märtsis tehtud elanikkonna küsitluse
tulemustele muudame sügisel raamatukogude lahtiolekuaegu:
Siimustis (alates 04.09)
Teisipäev, reede 8–16, kolmapäev, neljapäev 11–19,
laupäev 10.30–13.30, pühapäev, esmaspäev suletud.
Laiusel (alates 03.09)
Esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede 8–15,
kolmapäev 11–19, laupäev, pühapäev suletud
Kuremaal (alates 01.09)
Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, reede 11–18,
neljapäev 12–19, laupäev, pühapäev suletud
Raamatukogud ootavad!

Jõgeva kunstikool kutsub 3. septembril kell 15 praegusi
ja uusi õpilasi avama uut õppeaastat. Sooviavaldusi kunstikooli
astumiseks ootame alates 3. septembrist E–N 14–18.
Jõgevamaa Diabeetikute Selts
korraldab teabepäeva 13. septembril algusega 11.00
Jõgeva haigla saalis.
Päevakord:
1. Diabeediga toimetulek – Veevi Hõrak, diabeediõde;
2. Kuidas meditsiinisüsteemis toime tulla – Kadri Tammepuu,
Eesti Patsientide Liidu juhatuse liige.
Seltsi juhatus

Jõgeva laat

07.09.2018 kell 09.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, koolikaubad,
põllu- ja aiakaubad, vanavara ja käsitöö.
Info tel 5805 1915. Tule kogu perega!
Jõgeva linnaraamatukogu lugemissaalis
13. septembrist 11. oktoobrini
Leedu akvarellist Kazys K. ŠiauLytis
“Akt akvarelli visandis”

Tule tutvu Jõgeva linna reoveepuhastiga!
Avatud reoveepuhastite päev toimub
laupäeval, 15. septembril 2018.
Avatud uste päeval räägime reoveepuhasti toimimisest. Oma
silmaga saab vaadata, kuidas saab reoveest puhas ja loodusesse
tagasi juhtimiseks kõlblik vesi.
Oleme kõigile tutvumiseks avatud kella 10.00–14.00. Ringkäigud toimuvad algusega kell 10.00 ja kell 12.00.
Kui Te soovite osaleda grupiga (grupis on rohkem kui 5 inimest), siis palume end kindlasti eelnevalt registreerida Jõgeva
Veevärgi e-posti aadressil: info@jvv.ee või helistades tööpäeval
meie kontorisse 772 2720.
Reoveepuhastusjaam asub aadressil Toominga 34, Jõgeva linn.

Jõgeva linnaraamatukogu
laenutusosakonnas
30. augustist 17. septembrini
JAANIKA VIPPERI
herbaariumi väljapanek
RAVIMTAIMED EESTIMAA
LOODUSEST
Näituse avamine 30. augustil 16.00

Näituse
pidulik avamine
13. septembril
kell 16.00
Ostuvõimalus!

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Mart Soonsein		
24.05.1949–06.08.2018
Andres Ottas		
27.11.1958–08.08.2018
Eve Valdlo			06.01.1959–09.08.2018
Klavdia Arhhipova		
10.04.1931–12.08.2018
Viivi Kattel			29.11.1949–13.08.2018
Haljand Sepp		
06.01.1952–16.08.2018
Endel Leiten			17.09.1932–16.08.2018
Vello Toomjõe		
16.07.1937–18.08.2018

