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Raamatukogu sünnipäevakülalistele pakutu temaatilist torti. Selle lahti lõikamine usaldati Monika Urbile.
													 FOTO: MARGE TASUR

Linnaraamatukogu pidas sünnipäeva
Jõgeva linnaraamatukogu
tähistas 15. märtsil oma
105. sünnipäeva. Nagu
sajanda sünnipäeva eelgi,
elab raamatukogu ka
praegu uue maja ootuses,
ainult et uue maja saamine on tunduvalt lähemal,
kui viis aastat tagasi.
Jõgeva linnaraamatukogu
sünnikuupäevaks loetakse 1913.
aasta 14. märtsi, mil Liivimaa
kuberner kinnitas Jõgeva rahvaraamatukogu seltsi põhikirja.
Raamatukogu direktor Meeri
Remmelg märkis, et toonased
raamatukogud tekkisid rahva
algatusel ning rahva janust hariduse ja kultuuri järele.
Raamatukogu varasemal ajalool direktor pikalt ei peatunud,
sest sellega on kõigil huvilistel
võimalik tutvuda viis aastat
tagasi ilmunud raamatu “Jõgeva
raamatukogu lugu” (autorid Ülo
Pärn ja Ene Sööt) vahendusel.
Tänavuseks tähtpäevaks koostati aga näitus “Meie Jõgeva”,
mis kajastab kolme raamatukogutöötajate poolt möödunud
aastal korraldatud kultuuriloolist
ringkäiku. Nende käigus vaadati
üle linna kultuuri- ja haridusloos
olulist tähendust omanud hooned, sealhulgas raamatukogu
eelmised kodud. Ringkäigud
võeti ette, ajendatuna raamatukogu 105, Eesti Vabariigi 100
ja Jõgeva linna 80 aasta juubeli
lähenemisest.
Fotonäituse panid kokku Piret
Kiisler, Meeri Remmelg, Ene
Seppa ja Tea Lall. Raamatukogu
sünnipäeva tähistamine oligi üksiti ajaloonäituse avamispidu ja

näitust saab vaadata 25. aprillini.
Huvitav on märkida, et üks näitusefotol veel eksisteeriv hoone
on nüüdseks juba linnapildist
kadunud: Jõgeva põhikooli Rohu
tänava õppehoone on põhiosas
lammutatud ja selle asemele on
kerkimas uus. Samasse kompleksi saab uued ruumid linnaraamatukogu.
Vana ja uus
Oma praeguses hoones, mis
ehitati kunagi lasteaiaks, on
raamatukogu tegutsenud 1996.
aasta märtsist, seega 22 aastat.
Ent vanadegi seinte vahel juhtub
aeg-ajalt üht-teist uut. Hiljuti tõi
majja uusi tuuli näiteks haldusreform. Selle tulemusena toodi
Jõgeva linnaraamatukogu koosseisu üle Saduküla raamatukogu,
mis senini oli Puurmani raamatukogu harukogu. Põltsamaa
raamatukogu täidab küll endiselt
maakonna keskraamatukogu
funktsiooni, ent raamatukogude
vahelise laenutuse veoteenust
hakkas Põltsamaa raamatukogu
asemel korraldama Jõgeva vald.
Uut on ka kogude komplekteerimise alal: riigi poolt teavikute
ostuks eraldatud raha ulatuses
tegeleb komplekteerimisega endiselt Põltsamaa raamatukogu,
omavalitsuse eraldatava summa
ulatuses aga Jõgeva raamatukogu ise.
Meeri Remmelg tõdes raamatukogu sünnipäeval, et raamatukogutööl lõppu ei paista, küll
aga on see teisenemas vastavalt
lugejate vajadustele. Raamatukogudesse pakutakse näiteks
juurde uusi teenindusliike, nagu

lastehoid, pesu pesemine, õmblusteenused, mingite esemete
(pillid, pallid, suusad) laenutus
jne.
“Raamatukogutöötaja roll,
mis on püsinud aastakümneid
üsna kindlates raamides, eeldab
tänapäeval üha enam uuendustega kaasaminemist. Seda enam
vajavad raamatukogud ja nende
töötajad tänapäeval kinnitust, et
rahvaraamatukogud peavad eelkõige säilitama oma haridusliku
ja kultuurilise funktsiooni. Et
alles jääb see paik, kus kohtuvad
kirjanduse looja ja lugeja ning
kus tehakse tööd selle nimel,
et laste ja noorte lugemishuvi
püsiks,” ütles Meeri Remmelg.
Palju maailmu
Nende rivi, kes raamatukogu
sünnipäeva puhul õnnitleda
soovisid, oli pikk, sest raamatukogul on väga palju sõpru.
Kultuuriseltsi Vanaveski poolt
raamatukogurahvast õnnitlemas
käinud Reine Koppel tõdes, et
raamatukogu on väike maja, mis
mahutab tohutult palju maailmu. Üks maailm – kirjanik Valdur
Mikita mõttemaailm – avanes
kohe pärast sünnipäevapidu
alanud loomingulisel päeval.
Et Mikita raamatud on praegu
“kuum” lugemisvara, tuli kõigi
teda kuulata tahtvate inimeste
istuma paigutamiseks teise korruse lugemissaali kokku tassida
kogu maja toolid.
Mikita värskeim teos on “Kukeseene kuulamise kunst”. Kukeseene valis ta raamatu keskseks
kujundiks seepärast, et kukeseen
on peaaegu globaalne liik, st

kasvab paljudes maailma paikades, ent kunstlikes tingimustes,
näiteks põllul või kasvuhoones,
pole õnnestunud kellelgi seda
kasvama panna: kukeseen vajab
kasvamiseks vana metsa. Ka eestlase tarkus pärineb enamjaolt
metsast. Paraku hakkavad need
tarkused tükati ununema.
“Oleme kiiresti modernseteks eurooplasteks saanud ja
hakanud minetama oma vana
soomeugri põhja. Oma raamatus
võrdlengi natuke karikatuurset
euroeestlast ja vanu tarkusi austavat ugrieestlast,” ütles Valdur
Mikita.
Euroeestlase ja ugrieestlase
suhtumine tervisesse on näiteks
kardinaalselt erinev: ugrieestlane arsti juures eriti ei käi,
vaid ravib end rahvatarkuse ja
maarohtude abil. Euroeestlane
prindib endale aga internetist
pataka haiguskirjeldusi välja, üks
õudsem kui teine, ning läheb siis
nendega arsti juurde diagnoose
nõutama.
Eestlasele omane depressiivsus on Mikita hinnangul siinsete
karmide elutingimustega kohanemise tagajärg. Depressiivsel on
rohkem šansse talv üle elada, kui
elektrijänese tüüpi inimesel: ta
tõmbub nurka ega kuluta liigselt
energiat.
Valdur Mikita filosoofilise kallakuga mõtisklustele pakkusid
vaheldust Merike Kati ja Angela
Rehi esitatud laulud. Kes soovis,
sai “Kukeseene”-raamatut otse
autorilt osta ja sellesse kohe ka
autogrammi võtta.
RIINA MÄGI

Palamuse rahvamajas anti 1.
aprillil, rahvusvahelisel naljapäeval, üle tänavune Oskar Lutsu
huumoripreemia. Stipendiumi
vormis preemia suuruseks kujunes seekord 4571 eurot ja 23
senti ning selle omanikuks sai
ajakirjanik ja stsenarist Gert
Kiiler.
“Palamuse poole sõites mõtlesin, et äkki on tegemist aprillinaljaga. Et jõuan kohale, aga maja
on tühi ja lukus. Ning pärast saan
teada, et preemia anti juba kaks
päeva tagasi näiteks Tiit Sukale,”
ütles Gert Kiiler.
Tegemist polnud siiski aprillinaljaga, nii et Kiileri sõit
ei läinud tühja. Ainult et enne
preemia kättesaamist pidi ta
vastama päevajuht Valdi Reinase
ja publiku küsimustele. Kui päevajuht palus Kiileril rääkida oma
senistest sidemetest Palamuse
ja Jõgevamaaga, tuli laureaadil
muu hulgas meelde seik, et ta
veetis teismelisena ühe suve Eesti
Õpilasmaleva Sadala rühmas,
kus põhitööks oli kõplamine.
Rühma üheks komandöriks oli
Kiileri kunagine klassijuhataja
Pille Mäesalu.
Laureaadi suureks üllatuseks
oli tema kunagine klassijuhataja
huumoripreemia üleandmisel
kohal. Pille Mäesalust on vahepeal saanud Pille Tutt ja kõik
Jõgevamaa kultuuriinimesed
teavad teda kui maakonna rahvakultuurispetsialisti, ent oma
kunagisele õpilasele kinkis ta
kodutalu vutimune ja toidukanepi seemneid, mis mõlemad
hea turgutus mõttetööd tegevale
inimesele. Endise õpilase ja õpetaja taaskohtumine tegi igatahes
hinge soojaks ka publikul.
Gert Kiilerit tuntakse praegu
kõige rohkem telesarja “ENSV”
stsenaristina. Seda tööd teevad
nad kahasse kolm aastat tagasi
Lutsu huumoripreemia saanud
Villu Kanguriga. Varem on Kiiler
kuulunud seriaalide “Hajameel-

selt abielus” ning “Pehmed ja
karvased” stsenaristide hulka.
Praegu kirjutab ta lisaks “ENSVle” ka ETV lastesaate “Lastetuba”
käsikirja, seda koos Silvia Soro ja
Elo Selirannaga. Lisaks sellele on
Kiiler olnud Sakala ajakirjanik.
Naljalisa Liba-Sakala kirjutabtoimetab ta praegugi.
Et nali oleks tabav ja värske,
tuleb naljategijal kogu aeg Eestis
toimuvaga kursis olla.
“Mul on päris kahju, et “Pehmed ja karvased” otsa lõppes,
sest praegu oleks selle tarvis
materjali võtta tohutult,” tõdes
Gert Kiiler. “Seriaali viimane periood langes kokku Andrus Ansipi
peaministriks oleku lõpuajaga,
kui poliitikaelus suurt midagi ei
toimunud ja stsenaarium tuli n-ö
pastakast välja imeda. Kõigest
paar kuud pärast seriaali lõppu
tuli Rõivas võimule ja teemasid
hakkas tulema kui küllusesarvest.”
Nagu teistelgi Lutsu huumoripreemia saajatel, tuli ka Kiileril
“üle elada” laureaadiks löömise
protseduur, mida toimetasid
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili
Kalavus ja Jõgeva vallavolikogu
esimees Raivo Meitus.
“On väga tore näha reaalseid
inimesi, kes “ENSV-d” vaatavad
ja saada neilt elavat tagasisidet.
Teeme seriaali ju ikka selleks, et
inimestel hea tuju oleks. Ning
antud juhul saame enda veendumustega vastuollu minemata
teha asja, mis ka teistele inimestele meeldib,” sõnas Gert Kiiler,
kellest sai Lutsu preemia kolmekümnes laureaat.
Huumoripreemiat annab välja
Palamusel tegutsev MTÜ Sokuturi koostöös Jõgeva vallavalitsusega. Preemiasumma pannakse kokku rahva annetustest.
Üleandmisürituse korraldamist
toetas Eesti Kultuurkapital.
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus (vasakul) lõi
Gert Kiileri vana koolikella abil Oskar Lutsu huumoripreemia laureaadiks.
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
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Tugevama õigusega
Sain minagi 5 minutit kuulsust, kui Tartu Postimehe esileheküljel
ilmus artikkel, milles austet vallavolikogu liige Terje Rudissaar hädaldas, et “tugevama õigusega” jätsin vallalehest välja ühe opositsiooni
artiklitest. Reegel on reegel – kui kokku on lepitud, et igas lehes
kirjutab opositsioon ühe artikli, siis nii ka on. Siiamaani on kõik opositsioonilised jõud sellest aru saanud. Terje Rudissaar aga mitte. Nagu
paljudest muudestki asjadest. Kohe kuidagi ei taha uuest vallalehest
teha poliitilise nääklemise tallermaad. Pigem olgu leht informatiivne,
kajastagu valla haridus,- kultuuri- ja sotsiaalelu, häid ettevõtmisi ja
huvitavaid inimesi. Ja seda koalitsiooni – opositsioonivärki olgu vaid
näpuotsatäis – sest olen kindel, ega vallaelanikku ei huvitagi niivõrd,
kes just võimul, vaid mida asjalikku plaanitakse ja ära tehakse. Ja
siin ei aita ennast upitada ei pidev kaeblemine õiguskantslerile, ministeeriumitesse või facebookis. Seda enam, kui kõige selle tagant
paistab välja maakeeli öeldes lihtsalt tolamängimine. Kurb on see,
et seda kõike kogu ilmale laiali saadetakse ja nii ei tundu imelikud
vaid mõned Jõgeva valla inimesed, vaid meie kõik. Õiguskantsler
on vist küll juba veendumuses, et tõeline kilplaste küla asub hoopis
Jõgeva vallas.
Ju siis tulebki “tugevama” õigusega toimetada. Näiteks Palamuse
lasteaiaga seoses. Käinud valla finantsjuhiga koos rahandusministeeriumis, saime täpsed juhised, kuidas lasteaiaga seotud finantskohustused valla bilansis ülesse tuleb võtta. Palusin Palamuse valla
finantsjuhil, kes veel eelmise aasta majandusaruannet lõpetab, seda
ka niimoodi teha. Vastuseks sain aga keeldumise ja nõude, et käsk
oleks esitatud käskkirja vormis. Kuni mina käskkirja kirjutasin, jõudis teine pool haigeks jääda ja haiguslehelegi minna. See, et võetud
kohustused niikuinii maksta tuleb, peaks siililegi selge olema ja jonnimine on siin mõttetu. Lasteaed kerkib jõudsasti ja tänu jumalale
saavad Palamuse lapsed varsti uue lasteaia mugavust nautida.
Nüüd veidi facebookist. Eks seal avaldatu iseloomustab kõige
rohkem avaldajat ennast, kuid ikkagi loodaks, et inimesed, kes
ennast kohaliku poliitilise või kultuurieliidi hulka arvavad, ka veidi
kodust kasvatust, intelligentsi ja haritust eviks. Isiklikud solvangud,
valetamine, öeldu tahtlik kontekstist väljarebimine ja konnotatiivne
väärtõlgendamine – ja eriti kõige labasemal traagelniite täis viisil –
ei tee samuti meie vallale au, pigem jätab meist üpris totaka mulje.
Vallavalitsuse poolt kinnitan, meie liigume järjekindlalt edasi, et
ühinemisprotsess sujuvalt liiguks,
inimesed „ühte jalga“ hoidma
hakkaksid ja mis kõige peamine
– igapäevased tööd ja tegemised
õigeaegselt tehtud saaks. Siinkohal
tahaks tänada ka valdavat enamust
opositsiooni, kes hästi konstruktiivselt ja tublilt meil abis on – IRL
fraksiooni eesotsas karismaatilise
juhi Aivar Kokaga, EKRE fraktsiooni Raivo Põldaru juhtimisel, Tiit
Läänet koos oma valimisliiduga ja
Hardi Perki. Jaksu ja jõudu Teile!
Aare Olgo,
Jõgeva vallavanem

Kohalikele kruusateedele
rakendatakse massipiirang
Kuna ilmaolud on muutunud kevadiseks ning teede kandevõime on sulamisperioodil nõrgenenud, tuleb rakendada massipiirangud. Kohalikele teedele kehtestatakse massipiirangud alates
23. märtsist ja tühistatakse, kui teede kandevõime on taastunud.
Liikluspiirang ei kehti pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, autobussidele, piimaveokitele, kaubaautodele ning vallas jäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelpool nimetamata
sõiduk, mis peab seoses elanike teenindamise või tööülesannete
täitmisega liikluspiiranguga teel liiklema, võib seda teha Jõgeva
vallavalitsuse kirjalikul loal.
Torma teenuskeskuse teeninduspiirkonda jäävate
vallateede nimistu:
Sadala piirkond:
Litsemaa, Notiküla, Veneküla, Maasiku, Annuse, Valga, Mäeküla, Kantküla – Leedi, Tamme.
Kungla piirkond:
Katariina tee, Koimula, Konnaküla, Õunaaia, Kruska, Rääbise- Imukvere, Rääbise farmi, Sätsuvere, Vaiatu tee, Veehoidla,
Võidivere, Kepsu, Mälaja, Metsavahi.
Torma piirkond:
Kalmistu – Köstri, Karjafarmi, Kõnnu, Kõnnuküla, Kõnnumõisa, Köstri, Liikatku, Liikatku – Härjaoja, Mõisa, Nõmmeküla,
Palastvere, Tarakvere, Vanamõisa, Vanamõisa – Härjaoja, Väägu,
Priimani, Tiidu, Sääse, Maasiku.
KAIU KASELA, teede peaspetsialist

6. aprillil kell 14.00 toimub Jõgeva vallavalitsuse saalis
(Suur tn 5 II korrus) Jõgeva valda Viruvere külla Kase
kinnistule kavandatava Viruvere vineeritehase eskiisprojekti avalik tutvustus.

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 19. aprillil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Mis suunas juhtida ühist laeva?
Jõgeva vallas on vaja otsustada, kuhu meie ühise laeva nina
pöörata, sest mulle tundub, et
praegu laperdab igaüks oma
suunas. Poliitikud hoiavad oma
joont, ettevõtjad oma, haridusasutused oma ja kodanikuühendused oma. Selle asemel
oleks vaja kõigile sobivat ühist
nägemust. Vanker liigub, kui
seda veetakse ühiselt. On vaja
pidavaid kokkuleppeid, mis
ulatuvad ühest valimisperioodist
kaugemale.
Kas soovime, et meie kodukoht
oleks kasvava tööstuse piirkond,
mõnus looduskeskkond või nende kahe sümbioos? Praegu on
puudu ühine suund. Pole ei liha
ega kala. Kes me siis oleme?
Linn, vald, küla, alevik? Kas
püüame saavutada mujal nähtud
ideaale või oskame olla meie
ise? Kas tunneme end piisavalt
hästi, teadmaks, kuidas ennast
nimetada?
Meie liigse tarbimisharjumuste
tõttu tekkinud suur surve loodusele on tuntav suure sisemise
survena ka meie enda südametunnistusele. Tihti ei panda seda

sõnadesse, sest vajame tööstuse
saadusi peaaegu nagu õhku.
Teades ja tunnistades oma vajadusi ja võimalusi, saame leida
suuna, mis ühtib meie piirkonna
inimeste tööstuslike, looduslike
ja olemuslike vajadustega.
Maailmas kasvab teadlikkus
ja nõudlus väikse ökoloogilise
jalajäljega toodete osas. Meil on
viljakas pinnas ja teadmised koos
oskustega. Eesti taimekasvatuse
instituudis toimuv teadus- ja
arendustegevus aitab põllumajandustootmist efektiivsemaks
muuta. Tänu sellele on võimalik
vähendada põllumajanduse
keskkonnamõju ja säilitada elurikkus. Olemas olevate inim- ja
loodusressursside jätkusuutlik
kasutamine ja ühiskonna kaasamine majandamisse võiks olla
Jõgeva valla inimeste üheks
teeks. Miks mitte töödelda põllumajandusjäätmeid ümber
autokütuseks, elektriks ja soojuseks? Kuidas oleks külmhoone
rajamisega väiketootjatele, et
sealt hooaja kõrgema nõudlusega hetkel paisata müüki toodang,
mis kasvanud kohapeal? Kas on

vaja rajada turuhoone, kus saaks
tooteid osta oma pakendisse?
Meil laiuvad voored ja püsivad
rabad. Ja need jäävad püsima,
kui me otsustame, et me neid
üles ei kaeva ja ära ei kuivenda.
Nii, nagu millegi püsima jäämiseks on vaja ühist otsust, nii on
vaja ühist tegutsemist ka millegi
uue sündimiseks. Püstitatud
küsimustele ei ole “ühe-mehevastust”. Ühist suunda ei otsusta
ainult käputäis inimesi, isegi kui
nad on selleks valitud. Rahva tahet saab ellu viia siis, kui rahvas
oma tahet väljendab ja õnneks
on meil see võimalus olemas.
Kas sa usute, et Prantsusmaalt
toodud mahesibul jätab väiksema ökoloogilise jalajälje, kui
naabrinaise kasvatatu? Aga kui
ei usu, siis mida sa teed selleks,
et oma teadmisi tegudes näidata? Kuidas saaks omade tegemistele veel rohkem kaasa aidata või
neid vähem takistada?
Meie kogukond on väikene,
sa tead keda saad usaldada ja
kellele lootma jääda. Meil on
palju väärtusi ja tegutsemistahtelisi inimesi ning ettevõtlik-

kust. Leidkem üles viis, kuidas
tegutseda üksmeeles ja leida ka
ühine tegutsemissuund. Tunnen,
et Jõgeva vallas on olemas see
maagiline miski, mis siinseid
inimesi ühendab. Meie ühisest
nimetajast saaks tuul meie purjedes. Kas on midagi, mis takistab meid panemast paika ühist
asimuuti, mille järgi kohaliku
elu arenemist suunata kõige
jätkusuutlikumas suunas?
KRISTIAN VAARPUU,
Jõgeva vallavolikogu
teine aseesimees

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
19. märtsi istungil:
1) otsustati korraldada 9.–13.
aprillini Jõgeva valla noortevolikogu valimised, moodustati noortevolikogu valimiseks
valimiskomisjon ning määrati
valimisjaoskonnad ja hääletamise ajad;
2) kinnitati Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva kultuurikeskuse,
Jõgeva Valla Noortekeskuse ja
Torma avatud noortekeskuse
alaeelarve;
3) kinnitati Jõgeva põhikooli,
Laiuse Jaan Poska põhikooli, C.
R. Jakobsoni nim Torma põhikooli ja Jõgeva täiskasvanute
keskkooli hoolekogud;
4) anti Palamuse alevikus
Pähklimäe tänaval maa 1. maist
31. detsembrini tasuta rendile;

5) määrati katastriüksustele
koha-aadress ja sihtotstarve;
6) anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks Jõgeva
linnas;
7) kooskõlastati puurkaevu
asukohad Viruvere külas;
8) anti ehitusluba teraviljakuivati kompleksi rajamiseks
Palupere külla;
9) anti kasutusluba elamule
Vaimastvere külas;
10) vabastati vallaelanikud
avalduse alusel tähtajaliselt
jäätmeveoga liitumisest;
11) anti nõusolek AS-i Emajõe Veevärk vee erikasutusloa
taotlusele;
12) nõustuti CRONIMET Eesti
Metall OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmisega;
13) nimetati AS-is Seitung

Jõgeva valla aktsionäri õigusi
teostama Reelika Kivimurd;
14) vaadati üle ja saadeti Jõgeva vallavolikogule Telia Eesti
AS vaie 08.02.2018 otsusele nr
32 “Nõusoleku andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Telia
Eesti AS kasuks”.
26. märtsi istungil:
1) kinnitati valla eelarvesse
sihtotstarbelised laekumised
ning Jõgeva valla 2017. aasta
eelarve sihtotstarbeliste vahendite suunamine;
2) anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks Jõgeva
linnas;
3) anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks;

4) anti otsustuskorras rendile
Jõgeval Piiri tänav 4 asuvad
ruumid;
5) toetati mittetulundustegevust, spordiga tegelemist ning
huvitegevust ja -haridust;
6) kooskõlastati Siimusti lasteaed-algkooli töötajate koosseis;
7) kinnitati Jõgeva vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
töötasu;
8) määrati kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise
tähtaeg ja koht;
9) kinnitati 2018. aasta hankeplaan;
10) vaadati üle ja saadeti Jõgeva vallavolikogule Jõgeva valla
arengukava, eelarvestrateegia;
valdkonnapõhiste arengukavade
ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord.

Kohaliku omaalgatuse programm
avas taotlusvooru ja ootab MTÜde
taotlusi 2. maiks
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärgiks on tugevate
ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Programm toetab kodanikuühenduste tegevusi, millega panustatakse
kogukonna identiteedi tugevnemisse, kogukonnaliikmete teadmiste
ja oskuste kasvamisse, tõhusama koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Alates 2018. aastast koordineerib maakondlikult programmi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK).
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi
tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,
mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile
kop@jaek.ee hiljemalt 2. maiks 2018 kella 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev taotlejatele toimub 11.
aprillil 2018 kella 10–12 Jõgeva Riigimaja saalis (endine maavalitsus)
Suur 3, Jõgeval.
Tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale ja tegevustele ning
vaadatakse üle taotlusvormid. Infopäev on tasuta, vajalik on registreerimine 9. aprilliks tel 520 8423, e-postil kersti.kurvits@jaek.ee või
veebilehel www.jaek.ee.
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel http://www.jaek.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@
jaek.ee.

Hajaasustuse programmi
2018. aasta taotlusvooru
avamine
Jõgeva vallavalitsus annab teada, et alates 9. aprillist 2018
algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva vallas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes on vähemalt alates
01.01.2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult elanud
toetust taotlevas majapidamises.
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest
nr 14 „Hajaasustuse programm“, mis on kättesaadav Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee ning Jõgeva valla
veebilehel www.jõgeva.ee.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused
koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt
11. juuniks 2018. Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin
Pärsim, tel 776 6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee.
Taotlusi võtavad vastu:
Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn (endise
Jõgeva valla taotlejad), tel 776 6509, taimi.eesmae@jogeva.ee
Pille Soots – Palamuse teenuskeskuses (endise Palamuse valla
taotlejad), tel 776 2451, pille.soots@jogeva.ee
Tiina Leeben – Torma teenuskeskuses (endise Torma valla
taotlejad), tel 776 2905, tiina.leeben@jogeva.ee
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Hajaasustuse programm jätkub
Varasematel aastatel said Jõgeva, Palamuse ja Torma valla
hajaasustuspiirkonnas elavad
inimesed taotleda vastavast
programmist raha majapidamises joogivee kättesaadavuse
tagamiseks, elamu nõuetekohase
heitvee kanalisatsioonisüsteemiga varustamiseks, aastaringselt
läbipääsetava juurdepääsutee
rajamiseks ning elektrivõrguga
mitteliitunud majapidamisse
autonoomse elektrisüsteemi
ehitamiseks. Sama võimalus on
hajaasustuspiirkondade inimestel ka nüüd, mil Jõgeva, Palamuse ja Torma vald koos Jõgeva
linnaga ühe suure valla on moodustanud. Jõgeva vallavolikogu
poolt 29. märtsi istungil vastu
võetud määrus loob eeldused
programmi käivitamiseks uues
suurvallas. Dokument määratleb, millised hajaasustuse prog-

rammi tänavuse programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele kui
kollegiaalorganile ja millised
ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele kui ametiasutusele.
Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on kehtestada
toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus, moodustada
nõuetele vastavate taotluste hindamiseks hajaasustuse programmi komisjon, otsustada taotluste
rahuldamine või rahuldamata
jätmine ning kiita heaks või lükata tagasi toetuse kasutamise
aruanded. Kõikide teiste hajaasustuse programmis kohalikule
omavalitsusele pandud ülesannete täitmist korraldab Jõgeva
vallavalitsus kui ametiasutus.
“Hajaasustuse programm oli

Jõgeva, Palamuse ja Torma valla
elanike hulgas päris populaarne
meede, seepärast usun, et neid,
kes sellest toetust soovivad
küsida, leidub ka nüüd,” sõnas
Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja
Triin Pärsim. “Toetust saavad
siiski taotleda vaid hajaasustuspiirkonnas elavad inimesed.
Jõgeva linn ja teised suuremad
asulad, nagu Siimusti, Palamuse,
Torma, Sadala jne sinna alla ei
kuulu.”
Jõgeva vallavalitsuses võtab
taotlusi vastu keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, Palamuse
ja Torma piirkonna inimesed
võivad viia taotluse ka oma
piirkonna teenuskeskusesse.
Kui taotlusi võetakse vastu eri
paikades, siis taotlusi menetlev
komisjon moodustatakse ühtne
terve valla peale.

“Taotluste menetlemise põhimõtted on enam-vähem samad,
mis varem: taotlused vaadatakse
üle, küsitakse, kui vaja, lisadokumente, käiakse kohapeal
kavandatava töö vajalikkust hindamas jne,” ütles Triin Pärsim.
“Kõigepealt on omavalitsusel aga
vaja kokku leppida, milline on
prioriteetne suund ja eelistatum
sihtgrupp. “Hajaasustuse programm on oluline, sest aitab jõuda
selleni, et kõik vallaelanikud
oleksid varustatud kvaliteetse
joogiveega ja kõik majapidamised tänapäeva standarditele
vastavate kanalisatsioonilahendustega. Mida suurema summa
omavalitsus programmile garanteerib, seda suurema summa
lisab omalt poolt ka riik.”
RIINA MÄGI

Väjanäituse toitlustuse müügikohad lähevad enampakkumisele
15. septembril peetakse Palamusel Suurt Paunvere Väljanäitust ja Laata. Väljanäitus toimub
kahekümne esimest korda, esimest korda on selle korraldajaks
Jõgeva vallavalitsus. Varem on
selles rollis olnud Palamuse
vallavalitsus või Palamuse valla
asutus Palamuse Kultuur. 29.
märtsi istungil võttis Jõgeva
vallavolikogu vastu määruse
väljanäituse ja laada pääsme ja
müügipileti hinna kinnitamise
ning parkimise korraldamise
kohta.
Käsitöö, põllumajandussaaduste ja istikute 2 meetri pikkuse
müügikoha pilet maksab määruse kohaselt 17 eurot (väljanäituse päeval tasudes 25 eurot),
toidukaupade ja karastusjookide
müügikoha pilet 20 eurot (väljanäituse päeval tasudes 30 eurot)
ning tööstuskauba müügikoha
pilet 42 eurot (väljanäituse päeval tasudes 63 eurot).
Jõgeva vallavalitsuse arendusja ettevõtlusspetsialist Reelika

Kivimurd, kes tegeles väljanäituse korraldusküsimustega ka
oma eelmisel töökohal Palamuse
vallavalitsuses, ütles, et eelpool toodud müügipileti hinnad
on kehtinud juba kolm aastat.
Müügipileti hind peegeldab
seda, kuivõrd üht või teist laadi
kaup väljanäitusele ja laadale
oodatud on.
“Väljanäitusega tahame tõestada, piltlikult öeldes, seda, et
elu maal on kõigele vaatamata
võimalik,” ütles Reelika Kivimurd. “Seepärast kehtib käsitöö,
põllumajandussaaduste, istikute
ja kodumaise toidukauba müüjatele soodsam piletihind. Tööstuskauba müüjatel tuleb maksta
veidi rohkem, aga laadalt päris
kõrvale jätta ei taha me neidki,
sest ka tööstuskauba vastu on
väljanäituse publikul päris suur
huvi.”
Väljanäituse publiku toitlustajatele on ette nähtud 23 kümnemeetrist elektriga varustatud
müügikohta. Määruse eelnõus

TEADE
Jõgeva valla kaasava eelarveosa
kasutamiseks saab ettepanekuid esitada
2.–22. aprillil 2018.
Ettepanekuid saab esitada kohalike omavalitsuste
istungite infosüsteemis VOLIS, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga, elektrooniliselt aadressil triin.parsim@jogeva.ee või paberkandjal
Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse ning
Torma teenuskeskustesse.
Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik:
üksikisikud, ettevõtjad, kodanikuühendused jne.
Ettepaneku objekt peab olema seotud Jõgeva
vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult
kasutatav. Idee peab olema elluviidav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1) ettepaneku esitaja;
2) ettepaneku nimetus;
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4) ettepaneku kirjeldus;
5) võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega,
mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
6) muu oluline info (mida ettepaneku esitaja peab
oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada
anda).

oli igale toitlustuse müügikohale määratud hind, mis jäi
250 ja 800 euro vahele, ent
volikogu eelarvekomisjoni ettepanekul viidi dokumenti enne
kehtestamist sisse muudatus.
Selle kohaselt korraldab Jõgeva vallavalitsus toitlustamise
müügikohtade väljajagamiseks
enampakkumise.
“Enampakkumine tagab toitlustajatele võrdsemad võimalused müügikoht saada,” kinnitas
Reelika Kivimurd. “Sedalaadi
müügikohti on suhteliselt vähe
ja need haaratakse n-ö lennult.
Kui me neid tavalisel viisil jagaksime, läheksid need nendele,
kes telefonis esimesena löögile
pääsevad. Enampakkumine on
seepärast õiglasem.”
Toitlustuse müügikohtade
enampakkumist on ka varem
kahel aastal korraldatud. Toitlustajatel pole selle kohta vastuväiteid olnud ja ka müügikohtade
hinnad pole ülearu kõrgeks
tõusnud.

Määrusega kehtestati ka lõbustuste, atraktsioonide ja mängualade, samuti hobu- ja ratsateenuste müügipileti hinnad.
Väljanäituse publikupääsme
hinnaks kehtestati 3 eurot. Kui
varem said Palamuse valla inimesed väljanäituse alale sisse
tasuta, siis sellist soodustust
Palamuse piirkonna elanikele
enam ei pakuta. Samas pääsevad
kaheteistaastased ja nooremad
isikud, pärinegu nad siis, kust
tahes, väljanäitusele ilma pääset
lunastamata. Ja parkimine on
laadaparklates tasuta.
Nagu varasematel aastatelgi,
antakse ka tänavu välja 50 000
eurosendi suurune preemia parima kostüümi kandjale. Niisama
suur preemia on ette nähtud
väljanäitusele toodud silmapaistvaima eksponaadi eest. Sellist
preemiat antakse Paunvere laadal välja esimest korda.

Jõgeva linna sünnipäeva
tähistatakse rongkäigu ja pika
laua peoga
Jõgeva linna omavalitsusüksusena küll enam ei eksisteeri, vaid
sellest on saanud Jõgeva valla
osa, ent asustusüksusena on
Jõgeva linn endiselt olemas. Ja
tänavu 1. mail möödub Jõgevale
linnaõigusliku staatuse andmisest kaheksakümmend aastat.
Linna juubelisünnipäevale
pühendatud ettevõtmisi jätkub
tervesse maikuusse, ent sündmusterohkeimad päevad on 25.
ja 26. mai. Reede, 25. mai õhtul
oodatakse kõigi Jõgeva valla
asutuste ja ettevõtete esindajaid,
aga miks mitte ka sõpruskondi
linna sünnipäeva rongkäiku.
Tore oleks, kui marssima tulevad
seltskonnad üksteisest eristuksid: kannaksid mingeid kostüüme või atribuutikat. Publikule
võiks natuke šõud ka teha.
Pärast rongkäiku peetakse nn
pika laua pidu. Söödava-joodava
võtavad pidulised ise kaasa. Kultuurikeskuse välilaval astuvad
üles noortebändid ja ansambel
Traffic.
Laupäeval, 26. mail peetakse kultuurikeskuse ümbruses
Jõgevamaa kevadlaata. Laada
korraldamine on usaldatud Sergei Jerjominile ja MTÜ-le Pommiauk. Hommikul, pärast laada
avamist pakutakse kultuurikeskuse välilava ees linna juubeli
torti. Laada kultuuriprogrammi
eest hoolitseb kultuurikeskus.
Peale kevadlaada on rahvas
26. mail oodatud ka Pedja jõe
äärde, kus avatakse Eesti Va-

bariigi sajandijuubelile pühendatud tammepark. Omapärase
ettevõtmisena on plaanis Jõgeva
sünnipäeva puhul külla kutsuda
inimesed, kes kannavad perekonnanime Jõgeva. Möödunud
aasta 1. jaanuari seisuga oli selline perenimi Eestis 119 mees- ja
117 naissoost isikul.
Laupäeva õhtul annab omapoolse panuse linna sünnipäeva
tähistamisse ka Laisholmi pubi,
kes korraldab suurejoonelise
vabaõhupeo. Sinna on sissepääs
tasuline.
Kes soovib Jõgeva linna juubeli
tähistamise kohta lähemat infot
saada, jälgigu Jõgeva valla kodulehte ja lugegu tähelepanelikult
Jõgeva Valla Teataja järgmisi
numbreid.
Jõgevale linnaõigusliku staatuse andmise aastapäeva tähistamisel on päris pikk traditsioon
ning see ei kao õnneks ka nüüd,
mil Jõgeva linn koos Jõgeva,
Palamuse ja Torma vallaga uue
suure omavalitsuse on moodustanud. Jõgeva valla põhimäärus
näeb nimelt ette, et vald tähistab
iga viie aasta tagant pidulikult
tähtpäevi, mis seotud Palamuse
esmamainimisega (20. november 1234), Torma valla nõumeeste esmakordse kogunemisega (8.
mai 1867), Jõgeva vallavalitsuse
esmakordse kogunemisega (18.
veebruar 1867) ja Jõgevale linnaõigusliku staatuse andmisega
(1. mai 1938).
JVT

RIINA MÄGI
Jõgeva linna sünnipäeval pakutakse kõigile külalistele
FOTO: MARGE TASUR
sünnipäevatorti.

Tormas mängiti näidendit
Anna Raudkatsist

Briti saatkond kutsub tähistama Eesti ja
Suurbritannia 100-aastast sõprust

24. märtsi õhtul sai Torma
rahvamajas teoks Elvas tegutseva
LendTeatri ning Jõgeva-ja Tartumaa rahvatantsijate ühisprojekt. Eesti rahvatantsuema Anna
Raudkatsi (1886–1965) elust ja
loometeest jutustava etenduse
“Hopp, Johanna” vahepalu pakkusid segarühmad Tuuritajad
(Pala) ja Paunvere Tootsid-Teeled
(Palamuse) ning naisrühmad
Lahe (Ranna), Torma ja Somel
(Vaiatu).
Rahvatantsupedagoogi, tantsude autorit ja nende kogujat
Anna Raudkatsi tutvustava näidendi autor, lavastaja ja peaosaline on Elva LendTeatri eestvedaja
Aireé Pajur.
“Selle dokumentaalnäidendi
loomiseks lugesin Anna Raudkatsi raamatuid ja temast kirjutaud
artikleid erinevates trükistes.
Esietendus oli Tartus Laulupeomuuseumis. Publiku ette oleme
astunud mitmes Eestimaa paigas
ja rahvatantse on alati esitanud
kohalikud kultuuritegijad,” ütles
ta.
Tüki pealkiri “Hopp, Johanna”
on tuletatud esiteks sellest, et
Anna Raudkatsi kodanikunimi
oli Johanna Natalie Elisabet
Raudkats. Teiseks mõtles Aireé
Pajur sellele, et Helsingi ülikoolis vastava hariduse saanud
Raudkats oli üks esimesi Eesti

17. aprillil kutsub Briti saatkond Jõgevamaa elanikke tähistama 100 aasta täitumist Eesti ja
Suurbritannia vahelise sõpruse
algusest. Briti saadik Theresa
Bubbear koos oma meeskonnaga tuleb Jõgevale tervet Eestit
hõlmava ringsõidu raames ning
kutsub kõiki soovijaid briti teepeole Jõgeva Kultuurikeskuses.
“Me külastame selle aasta
jooksul igat Eesti maakonda,
sest soovime tähistada Eesti
100. sünnipäeva ja meie sõpruse 100. aastapäeva kõigi Eesti
inimestega. Esimesed “popup saatkonnad” Haapsalus ja
Raplas näitasid inimeste suurt
huvi meie saatkonna tegemiste
vastu, ning oleme rõõmsad, et
saame suhelda paljude toredate
inimestega üle terve riigi. Mina
ja mu meeskond ootame väga
Jõgeva külastamist 17. aprillil,”
rääkis saadik.
Ehtbritilik teepidu algab Jõgeva kultuurikeskuses kell 16.00.
Ürituse krooniks on saadiku
residentsi koka poolt valmistatud eriline tort. Sissepääs peole
on tasuta ning avatud kõikidele
huvilistele.
Briti saadiku päev Jõgeval
algab piduliku lipuheiskamisega
linna keskväljakul. Päeva jooksul
külastab saadik Eesti Taimekas-

võimlemispedagooge Eestis.
Aireé Pajurit tänas kirjutatud ja
hästi mängitud Anna Raudkatsi
eluloonäidendi eest naisrühma
Torma vanem Evi Štukert.
“Teades, et LendTeater on
Anna Raudkatsist kõneleva lavastuse välja toonud, võtsin aasta
tagasi Aireé Pajuriga ühendust.
Luule Lehemetsa eestvedamisel on Tormas korraldatud üle
kümne aasta Anna Raudkatsile
pühendatud üritusi, mistõttu
näitemäng sobis meie rahvamajja
väga hästi,” ütles Štukert. “Rühmad, kes etenduse rahvatantsudega ehedaks muutsid, on meil
varemgi esinenud. Kui saadakse,
lüüakse ikka kaasa,” märkis ta.
“Väärikas näitemängus kaasa
tantsida oli väga põnev. Valmistusime etteasteks hoolega,” ütles
naisrühmas Somel tantsiv Kasepää rahvamaja juhataja Terje Lill.
Tantsurühmad ei loonud rahvakultuuriõhtul meeleolu mitte
ainult etendusele, vaid sisustasid
ka sellele järgnenud simmani.
Traditsiooniliselt põhjaliku
töö tegid rühmade ettevalmistamiseks juhendajad: Malle Weinrauch (segarühm Tuuritajad)
Julia Tross (naisrühmad Lahe ja
Torma), Virve Muser (segarühm
Paunvere Tootsid-Teeled) ja Liina
Abram (naisrühm Somel).
JAAN LUKAS

vatuse Instituuti ja Alo Mattiiseni
muusikaklassi, kohtub kohaliku
omavalitsuse liikmete ja kohaliku elu edendajatega. Saadiku
külaskäigul Jõgevamaa Gümnaasiumi saavad koolilapsed
uurida tema ja teiste saatkonna
töötajate käest nende töö kohta.
Koolis ja hiljem teepeol saab
suhelda ka Eestis NATO pataljoni koosseisus teenivate Briti
sõduritega.
Tähistamaks Eesti 100. sünnipäeva ning Eesti ja Suurbritannia
vahelise sõpruse 100. aastapäeva
avatakse 2018. aasta jooksul
Briti “pop-up saatkonnad” kõigis
15 Eesti maakonnas, lisaks korraldab Briti saatkond virtuaalnäituse Briti Kuningliku Mereväe
toetusest Eesti Vabadussõjas
aadressil www.ukandestonia.
ee ning viib läbi koolilastele
mõeldud loomekonkursi (competition.ukandestonia.ee), mille
auhindadeks on kutsed tänavusele Suurbritannia kuninganna
Elizabeth II auks peetavale sünnipäevapeole.
Lisainfot pop-up saatkondade
ja teiste Eesti 100. sünnipäevaga
seotud Briti saatkonna ürituste
kohta leiab saatkonna sotsiaalmeediakanalitest (British
Embassy Tallinn Facebook’is,
@UKinEstonia Twitter’is).
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Tunnustuse pälvinud
sotsiaaltöö spetsialist:
sotsiaaltöö on kutsumus
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas 20. märtsil
Türi kultuurikeskuses üleilmse
sotsiaaltöö päeva tähistamisel
parimaid sotsiaalvaldkonna
töötajaid. Ministri tänukirja silmapaistva töö eest
sotsiaalvaldkonnas pälvis Jõgeva
vallavalituse sotsiaaltöö spetsialist Eve Viks.
“Tunnustuse tõi ikkagi meeskonnatöö – oleme siin ühtviisi
panustanud ja teeme ka edaspidi nii palju kui jaksame ning
jagub vaimuerksust, et midagi
uut välja mõelda ja inimeste
heaolu parandada,” rääkis Eve
Viks. Kordaminekuid, töövõite ja
saavutusi tähistatakse ikka meeskonnana. Eve on sotsiaaltöötajana ametis üheteistkümnendat
aastat. Kümmekond neist Jõgeva
linnavalitsuses ja nüüd Jõgeva
vallas. Sotsiaaltöö on tema kutsumus. Kolleegide hinnangul
on Eve oskuslik ja kogenud
spetsialist, kes hindab kõrgelt
enesetäiendamist. “Ma ei saa
öelda, et olen nii kõva tegija, et
tean kõigest kõike,” jääb Eve tagasihoidlikuks. Tema sõnul saab
oskusi ja teadmisi alati lihvida
ning täiendada. “Vahel oskab
noorem spetsialist kõrvaltvaatajana nüanssidele hoopis rohkem
tähelepanu pöörata ja nõu anda.
Kui oled ise süvitsi teemas, ei
pruugi kõike märgata,” sõnas
ta ja lisas, et vahel on hea, kui
teised nõu annavad – nii hakkab
mõte jooksma. Eve kinnitusel on
neil sotsiaalosakonnas superhea
koostöö. “Istume nagu üks mees
laua taga ning arutleme ja vaidleme teemad läbi, ilma selleta
ei selgu ükski tõde,” märkis ta.
Kaastöötajate sõnul oskab Eve
meeskonnas luua sõbraliku ja
motiveeriva õhkkonna.
Inimestele lähemale
Eve sõnul on tal sotsiaaltöötajana ja terve osakonna laiem
eesmärk teenuste arendamine.
“Sotsiaaltöö tase peab vallas
ühtseks saama, et kõigil elanikel
oleksid võrdsed võimalused ja
samad tingimused abi saamiseks,” selgitas ta. Sotsiaaltöö ja
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-töötajad peavad olema inimesele kättesaadavad. Nii ei ole
ohtu, et suure valla väiksemad
piirkonnad ääremaastuksid.
Abivajajale püütakse leida lahendused nii kiiresti, kui võimalik.
Kuid kõik vastused ei tule kohe,
sotsiaaltöötaja vajab aega dokumentidega tegelemiseks. Näiteks
toetuste taotlemisel on inimesel
vaja esitada lisadokumente.
Need tuleb kliendil sotsiaaltöötajale edastada. Kui paberid
aga viibivad, liigub ka toetuse
maksmine edasi. Nii võib inimene tunda, et teda jooksutatakse.
Selliste olukordade vältimisel on
kesksel kohal ausus. Eve peab
oma töös tähtsaks osapooltele
rahuldavate lahenduste leidmist
ning üksteise mõistmist ja vastastikust austust. Ta julgustab inimesi rääkima, mis olukorras nad
tegelikult on, mitte asju varjama.
Ainult nii saab lahenduse leida.
Paindlikud teenused
Eve soovib inimestele pakkuda
võimalikku parimat teenust. Sotsiaaltöötajana arvestab ta igaühe
eripäradega ning soodustab nende iseseisvust. Edaspidi ootab
teda tööalaselt ees koduteenuste
disainimine, eelkõige nende
paindlikumaks muutmine. „Mida
rohkem on võimalik erinevalt
ühte ja sama teenust inimestele
pakkuda, seda parem on teenuse
kvaliteet,“ sõnas ta. Põhikomponendid peaksid küll paigas
olema, ent sinna saaks lisada
teenuseid vastavalt inimese tegevusvõimele. Erinevaid üksikasju
arvesse võttes saab inimest
vastavalt tema vajadustele abistada. Eve sõnul küsitakse väga
sageli akende pesemist ja muru
niitmist, paraku ei saa koduteenuse osutajad nendega aidata.
Ses osas pakkus Eve välja idee
ettevõtjatele: miks mitte ei võiks
mõni koristusfirma kasvõi suveks
teha väikse filiaali, kuhu saaks
palgata näiteks erihoolekande
inimesi, kes teeksid lihtsamaid
koristustöid ja niidaks muru?
MARGE TASUR

Jõgeva valla sotsiaalosakond seab kesksele kohale inimese
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöötajate praegune eesmärk on
võimalikult kiiresti leida ühtne
lähenemine valla sotsiaaltöö
korraldusele. Ühinemise ja muutuste tuules on ametnikele siiski
kõige olulisem inimene, tema
soovide kuulamine ning vajaduste väljaselgitamine.
Varasema töökorralduse, lähenemise ning kliendisuhtlusega
sotsiaaltöötajad on tulnud uude
Jõgeva valda neljast erinevast
omavalitsusest. Nüüd kujundatakse ühtset arusaama sotsiaalhoolekandest, klienditööst ja
valdkonna erinevatest lähenemistest. Esimesed sammud on
juba astutud. Uute sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste kordade
järgi on kuu jagu tööd tehtud.
Sotsiaalosakonna juhataja Aime
Meltsas tänas häid partnereid:
sotsiaalkomisjoni, vallavolikogu
ja -valitsust ning sotsiaalosakonna ametnikke, kes on toeks ja
abiks olnud.
Parima teenuse suunas
Alates aprillist on sotsiaalosakond liikumas oma töökorraldusega kolmes suunas: sotsiaaltoetuste, -teenuste ja lastekaitse
suund. Kolme suunda on vaja
ametnike spetsialiseerumiseks.
Sotsiaalvaldkond on lai ja kui
töötaja tegeleb konkreetsete
asjadega, on võimalik tema kompetentsi tõsta. “Meie osakonna
koosseisu kuulub 28 töötajat ja
kaks projektinaiskonda Tormas –
lapsehoiuteenuse osutajad ning
kohe avatava sotsiaalteenuse tegevusjuhendajad. Lisaks kolmele
suunale on kogu vald kaetud
kaheksa piirkonna sotsiaalhooldustöötajaga. Püüame igati haldusreformi eesmärki täita ja olla
kodanikule võimalikult lähedal,”
sõnas Aime Meltsas.
Sotsiaalosakonna juhataja

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöötajad osalesid Türi kultuurikeskuses üleilmse sotsiaalFOTO: ERAKOGU
töö päeva tähistamisel.
kinnitusel on üks suurimaid
plusse, et ühinemisläbirääkimistel otsustati jätta alles nii Torma
kui Palamuse teenuskeskused.
Praegu on korraldatud töö nii,
et teenuskeskuses on toetuseja teenusetaotlusi vastu võttev
ametnik, ta pakub esmast nõustamist. On ka piirkonna sotsiaalhooldustöötaja: kodanike jaoks,
kel vaja apteeki või arsti juurde
minna või toiduabi jagada. Samas on neis piirkondades tagatud koduhooldustöötajad. “Minu
tulevikunägemus on see, et ka
piirkonna sotsiaalhooldustöötaja võtaks vastu inimesi, nagu
näiteks Sadalas või Kaareperes,”
sõnas Meltsas. Inimesel peab
olema võimalus kodu lähedal
esmast infot saada, nii ei ole Sadala ja Kaarepere inimestel vaja
muretseda, kuidas nad Torma
või Palamuse teenuskeskusesse

või Jõgeva linna pääsevad. Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja
eesmärgiks on olla kliendile lähemal. Ta tunneb oma piirkonda.
Ametnik ei pruugi kõike teada,
kuid siis saab ta vajadusel võtta
ühendust inimesi tundva piirkonna sotsiaalhooldustöötajaga.
Sellele töökorraldusele minnakse üle sujuvalt. Kõikidel piirkonna sotsiaalhooldustöötajatel ei
ole veel vastuvõtukohta. Praegu
on ruumid Laiusel, Vaimastveres,
Kuremaal ja Siimustis. Tulevikus
on soov avada vastuvõtud Kaareperes, Sadalas ja Sadukülas.
Tugev koostöö
Peale igapäevase töö otsib
sotsiaalosakond koostööpartnereid ning võimalusi projektides
osalemiseks, et leida täiendavaid
rahalisi vahendeid nii koolituste,
koostöö kui teenuste arendami-

seks. “Jõgeva maakonna rahvaarv on ligi neliteist tuhat ja ma
pean oluliseks, et sotsiaalosakond leiab lisaks valla eelarvelistele vahenditele täiendavaid
võimalusi läbi projektitegevuse
sotsiaalteenuste rahastamiseks,“
märkis Meltsas. Sotsiaaltöös on
väga oluline märksõna koostöö
– abivajaja ja tema perekonnaga,
ametnike ja komisjonide vahel
ning erinevate teenusepakkujate
ja omavalitsuse osakondade vahel. Aime Meltsas peab äärmiselt
oluliseks kohtumisi vallaelanikega. Seadusetekstid ei ava alati
teema kõiki tahke. Kohtumisel
saab küsida küsimusi ja arutleda.
Osakond on valmis käima sotsiaaltöö korraldust ja võimalusi
tutvustamas erinevate osapoolte
juures. Kel on soovi, võib sellest
sotsiaalosakonda teada anda.
MARGE TASUR

Sotsiaaltöötajal on üha tähtsam roll inimesele parima abi leidmisel
Sotsiaaltöötaja on perekonna kõrval kõige olulisem tugi
inimeste toimetulekuraskuste
ennetamisel, leevendamisel ja
vähendamisel, ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva 20. märtsil
rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeva pidulikul tunnustusüritusel.
“Sotsiaaltöötajal on üha kasvav roll riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt
pakutava abi kombineerimisel
inimesele parimate lahenduste
leidmiseks,” sõnas minister Kaia
Iva. “Sotsiaaltöö keskmes on
alati inimene ja põhjendatult
rõhutame abivajajast lähtumist,
kuid unustada ei tohi ka abi
andjat ja sotsiaaltöö korraldajat.”
Sotsiaalkaitseministri sõnul on
ootused kvaliteetsele sotsiaal-

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rääkis rahvusvahelisel
sotsiaaltöö päeval sotsiaaltöötajate olulisusest. FOTO: ERAKOGU
tööle aastate jooksul kasvanud
ning kuigi teenuste hulk ja
mahud on suurenenud, ei jõua
need sageli järele vajadustele.

“See, kuidas oskame inimest igas
elukaare etapis toetada ja selleks
tehtavat sotsiaaltööd ka hinnata, näitab ühiskonna küpsust.

Sotsiaalteenuste arendamine
ja rahastamine vajab jätkuvat
panustamist nii kohalikelt omavalitsustelt, teenuseosutajatelt
kui ka riigilt, ent nõudlikkusega
koos on meie ülesanne märgata
ka sotsiaaltöö häid tulemusi ja
tublisid inimesi.”
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) korraldatud pidulikule
tänuüritusele Türi kultuurikeskusesse oli kokku tulnud ligi
200 sotsiaalala töötajat üle
Eesti. Tunnustuse said Eesti
parimad sotsiaalala töötajaid
kümnes erinevas kategoorias.
Rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva
tähistatakse iga-aastaselt märtsi
kolmandal teisipäeval.
JVT

Jõgeval mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Jõgeva vallavalituse sotsiaaltöö spetsialist Eve Viks pälvis
FOTO: ERAKOGU
ministri tänukirja silmapaistva töö eest.

25. märtsil möödus 69 aastat märtsiküüditamisest. Meenutusteks,
küünalde süütamiseks ja pärgade asetamiseks koguneti Jõgeval küüditatute mälestuskivi juurde. Jõgeva raudteejaam kujunes Kesk-Eesti
üheks suuremaks inimeste ešeloniseerimise kohaks. Mälestuspäevale
kogunesid osad, et meenutada oma teed kaugele maale, teised jällegi,
et mälestada oma lähedasi, kes ära viidi.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo rääkis, et MTÜ Tulipisar, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste
Liit kutsuvad kõiki märtsiküüditamise aastapäeval mälestama küüditamise ohvreid. Vallavanema sõnul hoiavad noored ajalugu elus ning
seisavad selle eest, et inimsusevastased kuriteod ei korduks. Niikaua
kui on neid, kes mäletavad – elab ajalugu.
25. märtsil 1949. aastal küüditasid Nõukogude Liidu võimud Siberisse üle 22 000 eestlase. Suurem osa küüditatuid vabanes alles 1958.
aastal ning viimased deporteeritud vabastati 1965. aastal, mitu tuhat
inimest koju tagasi ei jõudnudki. Jõgeval peetakse mälestuspäeva
traditsiooniliselt MTÜ Jõgevamaa Represseeritud eestvedamisel. JVT

5. aprill 2018

lk 5

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Vahva laager Jõgeva põhikoolis

Kuremaa lossi vestibüül tervitab
sisenejaid värske ilmega
Kuremaa lossis lõppes
kolm kuud väldanud vestibüüli remont. Möödunud
teisipäevast, 27. märtsist,
saab lossi taas siseneda
peauksest. Ja see, mida
siseneja vestibüülis näeb,
rõõmustab silma.
Tänu remondile on vestibüül
saanud mõisaaegsega võimalikult sarnase ilme. Selleks, et
teada saada, milline see ruum
mõisa ajal oli, võeti 2016. aasta
aprillis ette seinte sondeerimine.
Seda tööd käisid tegemas Tartu
kõrgema kunstikooli maalimise
ja maalingute restaureerimise
osakonna erialaõppejõud Heli
Tuksam ja neli sama osakonna
tudengit. Hilisemaid viimistluskihte ettevaatlikult eemaldades
jõudsid nad välja algse seinapinnani ning leidsid ka fragmendi
hiljem, arvatavasti 19. ja 20.
sajandi vahetusel vestibüüli
seintele maalitud jõulisest juugendstiilis ornamendist.
Juugendmaalingu restaureeritud fragment on nüüd ühel
seinal ka eksponeeritud. Üldiselt
on aga vestibüüli seinad tagasi
saanud oma algsed, roosakad
ja hallikad toonid. Taastatud
on ka laekarniis ja uksepealsed
karniisid, millest vestibüül jäi
ilma 1986. aasta tulekahju tagajärjel, ning teisele korrusele viiv
trepp on saanud kunstipärase
sepispiirde.
Vestibüüli sisekujunduse töö-

Kuremaa lossi vestibüül rõõmustab sisenejaid värske ja
piduliku ilmega. Ühel seinal on eksponeeritud ka kunagi
ruumi kaunistanud juugendmaalingu fragment.
FOTO: RIINA MÄGI
					
projekt valmis Mõisaprojekt OÜs. Ehitajaks oli OÜ Jaagor Grupp,
kellel olemas muinsuskaitselistel
objektidel tegutsemise luba.
Ehitustööd tehti Jõgeva valla
eelarve raha eest ja sedakorda
on mõeldud ühinemiseelset Jõgeva valda.
“Au toonasele Jõgeva vallavalitsusele, kes asju pikalt ette
planeeris ja suutis selle projekti
teoks teha. Ning eriti tore on
see, et remont sai teoks Euroopa
kultuuripärandi aastal: me saimegi ju tänu remondile killu oma
kultuuripärandit tagasi,” ütles
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja

9.–12. aprillil toimuvad Jõgeva
vallas noortevolikogu valimised
Valida saab:
Kuremaa noortekeskus 9.–11. aprill kell 13.00–18.00
Siimusti noortekeskus 9.–13. aprill kell 14.30–19.00
Palamuse noortekeskus 9.–13. aprill kell 12.00–18.00
Vaimastvere noortekeskus 9.–10. aprill kell 14.00–19.00
Torma noortekeskus 9.,11. ja 13. aprill kell 12.30–17.00
Laiuse noortekeskus 9.,10. ja 13. aprill kell 13.00–18.00
Jõgeva aleviku noortekeskus 9.–13. aprill kell 15.30–19.30
Jõgeva linna noortekeskus 9.–13. aprill kell 13.00–19.00
Sadala noortekeskus 10. aprill kell 15.00–17.30
Jõgevamaa gümnaasium 10. aprill kell 11.00–14.40
Jõgeva põhikool 11. aprill kell 9.00–14.00
Saduküla raamatukogu 12. aprillil kell 14.00–18.00
Valima on oodatud kõik Jõgeva vallas elavad või õppivad
11–26 aastased noored! Valima tulles võta kaasa id-kaart,
õpilaspilet või mõni teine isikut tõendav dokument.
Noortevolikokku kandideerivad
HEIDY ISMAILOV
Ma ei pruugi olla koolis ja
Jõgeval kõige tuntum, kuid ma
tahan midagi korda saata. See
vajab julgust seista selle eest,
mida ma usun. Suudan pakkuda
huvitavaid ideid ja alati anda võimalus teistele oma ideid korda
saata ja neid välja öelda. Kõige
paremini iseloomustab mind
lause: “Ära iial loobu ja anna
alla enne, kui sa oled lõpetanud
üritamast”.
GETTER ANGERJAS
Ma olen aktiivne noor, kellel
on palju mõtteid, kuidas muuta
Jõgeva valla noorte elu lahedamaks. Olen veel Jõgeva põhikooli õpilasesinduses.
MOONIKA TAMMSAAR
Olen aktiivne, töökas
ja rõõmsameelne. Olen hu-

vitatud Jõgeva valla noorte
elus kaasa löömisest. Sooviksin
anda oma panuse Jõgeva valla
noorte ellu.
MARKUS KUSLAP
Soovin, et minu kodukandi
noored saaksid kaasa rääkida
valla asjades.
CRISTINE DENISSOVA
Ma olen väga töökas ja abivalmis. Tegelen aktiivselt kodutütardega, kust olen saanud palju
uusi kogemusi, mis on eluks
vajalikud. Oskan aidata inimesi
hädaolukordades ja muudes
vajalikes asjades.
ANETTE-VEROONIKA
VAIGO
Mina tahan Jõgeva valla noortele huvitavamat keskkonda,
tegevusi ja üritusi pakkuda.
RASMUS RANDOJA
Olen sobilik liige noortevoli-

Arenduskeskus tegevjuht Tiina
Tegelmann.
Kui mõnikord tuleb tellija ja
ehitaja vahel ette arusaamatusi, siis Kuremaa lossi fuajee
remondi järel tunnistasid nii
tellija kui ka ehitaja esindajad,
et koostöö oli meeldiv ja tõhus.
Ning mõlemal oli põhjust kiita
muinsuskaitse järelevalvet teostanud Sille Raidveret, kes on
nüüdseks muinsuskaitseameti
Jõgevamaa vaneminspektori
kohalt lahkunud.
“Jõgeva vallavalitsuse toonane
ehitusspetsialist Aavo Välba tuli
paar aastat tagasi minu käest kü-

kokku, sest ajan tõsiseid Jõgeva
aleviku asju. Olen valmis andma
oma panuse Jõgeva aleviku
noorte heaolu parandamiseks
ja olen avatud uutele väljakutsetele!
KÄTRIN KALAJAS
Ma sobin noortevolikokku,
kuna olen valmis kaasa rääkima
selle nimel, et erinevate piirkondade noored teeksid koostööd
ja toimuks rohkem põnevaid
üritusi. Soovin, et noortel oleks
rohkem võimalusi tegeleda nende asjadega, mis neile huvi
pakuvad.
HELIS KIIS
Olen Jõgeva põhikooli õpilasesinduse aktiivne liige ja aitan
saada meie kooli liikuvamaks.
Tegelen ka muusika ja kergejõustikuga. Mina oleksin noortevolikogusse sobilik liige, sest aktiivse
noorena soovin muuta Jõgeva
valla noorte elu paremaks.
MIKK KORKMANN
INGELA AAVIK
Tahan midagi muuta ja jagada
oma mõtteid ning ideid, et noorte elu oleks põnevam.
ANGELA AAVIK
Tahan muuta Jõgeva valla
paremaks!
TEELE OLGO
Olen aktiivne ja sportlik noor,
kes on avatud väljakutsetele.
Mulle meeldib oma kodukoha
heaks midagi ära teha ning hoolin, et noored oleksid aktiivsed
ja laiendaksid oma silmaringi.
JANELY KOMMER
Usun, et olen sobilik noortevolikogu liige, sest mulle meeldib
avaldada oma ideid, suhelda
inimestega ning proovida uusi

sima, kas võib vestibüüli seinad
üle värvida: vana värv kippus
lahti kooruma,” meenutas Sille
Raidvere. “Ütlesin, et siin on
kindlasti maalingud all, ja tegin
ettepaneku kutsuda kohale Tartu
kunstikooli spetsialistid eesotsas Heli Tuksamiga. Ja nii see
asi arenema hakkas. Tegelikult
oleks vaja uurida tervet maja ja
tellida terve lossi sisekujundusprojekt. Siis saaks kasvõi ruumi
kaupa edasi liikuma hakata. Ja
seda tasuks teha, sest Kuremaa
mõisahoone on seda väärt. Ühtegi teist sellist rahvale avatud
mõisahoonet ei saa Jõgeva vallal
kunagi olema.”
Ka Jõgeva vallavanem Aare
Olgo tõdes, et Kuremaa mõisa
peahoone on Jõgeva valla jaoks
üks võtmeobjekte. Endine vallavanem Enn Kurg tunnistas aga,
et tundis end remonditud vestibüüli sisenedes kui koduomanik
“Kodutunde” saates: oleks tahtnud öelda, et see pole võimalik.
Aga õnneks on sellised asjad
siiski võimalikud. Ja loodetavasti
Kuremaa lossi kordategemine
jätkub. Teotahet on täis nii Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse
kui ka vastloodud Kuremaa lossi
fondi inimesed. Kõnealusest fondist tuleb Jõgeva Valla Teatajas
juttu edaspidi.
RIINA MÄGI

23. ja 24. märtsil toimus Jõgeva põhikoolis 4H Jõgevamaa
piirkonna kevadlaager. Laagris
osales 72 noort mitmest Jõgevamaa klubist, samuti kuus
juhendajat ja üks lapsevanem.
Laagri korraldasid Jõgeva põhikooli 4H klubi “4ever young”
liikmed. Õpilased panid paika
laagri kava ja menüü, leidsid
sponsori (firma Viru Õlu varustas
meid limonaadiga), viisid läbi
tutvumismänge ja valmistasid
ette õhtuprogrammi.
Õhtuprogrammis esinesid
kümnesse gruppi jagunenud
osalejad minietendustega (1–2
minutit) etteantud lausete järgi.
Näiteks “Õnn pole miski, mida sa
koged vaid miski, mida sa mäletad”, “Peegel on mu parim sõber,
sest kui ma nutan, ei naera tema
kunagi” jne. Ettevalmistuseks oli
kohapeal aega üks tund. Etendusi hindas žürii ja parimatele
jagati auhindu.
Kuna Jõgeva põhikool on

sellest aastast üks liikuma kutsuvaid koole, pöörati laagris tähelepanu aktiivsele liikumisele.
Avamisel pani osalejad tantsima
JJ-Street tantsukooli treener
Kairi Jerlov, õhtul toimus aga
Jõgeva linnajooks, kus õpilased
pidid kaardi järgi orienteeruma
ja kontrollpunktides ülesandeid
täitma.
Teine päev algas tantsulise
hommikuvõimlemisega ja jätkus erinevate töötubadega, kus
tegeldi võrkpalli, teatevõistluste, foorumteatri, rinnamärkide
meisterdamise, vibulaskmise ja
etlemisega. Kõik leidsid endale
sobiva tegevuse.
Laagrilised olid väga rahul
laagris pakutud toiduga. Aitäh
kooli kokkadele ja kõigile osalejatele! Kohtume juba suvel,
10.–13. juulini 4H suvepäevadel
Voore puhkekeskuses.
JÕGEVA PÕHIKOOLI
4H KLUBI “4EVER YOUNG”

Laagri teine päev algas virgutava hommikuvõimlemisega.
FOTO: ERAKOGU

Märtsikuu Kuremaa lasteaed-algkoolis
ja põnevaid asju.
ANNA-LIIS RÄHN
Soov astuda noortevolikokku,
et kaasa rääkida teemadel, mis
puudutavad just noori. Muuta
Jõgeva valla elu noortele põnevamaks. Eesmärk oleks kaasata
kõiki Jõgeva valla noori, kellel on
vähegi jaksu ja tahtmist.
ANDRIS ROLAND SAAR
Ma olen aktiivne noor, kes
tegeleb spordiga ja võtab osa
üritustest. Oskan plaane välja
pakkuda ja töötan korralikult.
Suudan aidata teisi ja otsida ise
abi probleemi lahendamisel.

Kuu alguses käisid meil külas
kaks vahvat klouni. Nad andsid
toreda ja lõbusa etenduse, kus
ka lapsed said kaasa mängida.
Etenduse lõpus õpetati selgeks
mõned trikid, mida kodus vanematele näidata. Pärast etendust
said kõik endale valida mälestuseks toreda õhupallist looma.
Lasteaias toimus märtsis ilusa emakeele nädal, kus loeti
luuletusi ja kuulati jutte. Ka
koolis oli põnev emakeelenädal. Loeti murdetekste, räägiti
Kristjan Jaak Petersonist ja tema
tähtsusest eesti rahvale. Arutleti
selle üle, kuidas saame ja peame

oma emakeelt hoidma. Toimus
lastekirjandust tutvustav päev.
Prooviti ilukirja ja kaunistati
oma kirjatöö. Loeti eri maade
muinasjutte.
Koolis käis külas noorsoopolitseinik, kes rääkis internetisõltuvusest. Kevade saabumist
tervitasime kaunistatud kooli ja
lasteaiaga. Märtsikuu viimase
nädala pühendasime ülestõusmispühade tähistamisele.
HELI VAHERMETS,
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja

AGOR ARASTE
Olen aktiivne noor.
RAIKO SAAR
Olen sihikindel ja töökas noormees. Soovin kaasa lüüa valla
ja kogukonna noorte tegemistes
ja kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel. Luban seista
aktiivselt kohalike noorte huvide
ja heaolu eest.
EERIK STRIGIN
Ma saan ja suudan asju teha
nii nagu vaja on!
ANGELIKA PALM
Olen väga vastutustundlik
inimene, kellele meeldib asju
paremaks muuta. Mulle meeldib
arutada asju suures ringis. Ma
tahaksin anda endast parima, et
seista noorte inimeste soovide ja
vajaduste eest. Julgen alati välja
öelda oma arvamuse ja suudan
täita oma lubadusi.
CERLE SIIM
Ma sobin noorevolikogu liikmeks, kuna olen aktiivne ja
mulle meeldib koostööd teha.

Lasteaias tehti ettevalmistusi ülestõusmispühadeks.
foto: erakogu
				

AVATUD USTE PÄEV
KUREMAA LASTEAED-ALGKOOLIS
18. APRILLIL KELLA 8.15–13.00
Uksed on avatud kõikidele huvilistele. Tule tutvu, kuidas
Kuremaa algkooli õpilased ja õpetajad toimetavad. Avatud uste
päev annab suurepärase võimaluse tutvuda algkooli õppimis- ja
huvitegevusega. Võimalik vestelda õpetajatega ja külastada 1.–4.
klassi õppetunde vastavalt algkooli tunniplaanile, mis asub kodulehel: kuremaalaweebly.com
Ootame sind külla!

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Laiuse korvpallitüdrukud suutsid
võitu korrata
Eesti Koolispordi Liidu 6.–9.
klassi korvpalli rahvaliiga finaalturniiril Kolga- Jaanis õnnestus
Laiuse Jaan Poska põhikooli
tüdrukute korvpallivõistkonnal
aasta tagasi võidetud tiitlit
kaitsta.
Turniiri esimese vastase, Puiga
põhikooliga oli mäng tasavägine
kuni viimase perioodini. Lõpuspurt tagas 31:22 võidu Laiusele.
Kergemateks kujunesid mängud Jüri gümnaasiumi (43:13)
ja viienda klassi tüdrukutest
koosneva Abja gümnaasiumiga
(53:2).
Otsustav mäng tuli pidada

kodusaali toetusel mänginud
Kolga-Jaani põhikooliga. Mängu
käiku iseloomustavad perioodide
skoorid – 7:6, 5:4 ja 7:8. Viimasel
perioodil olid täpsemad (8:2)
Laiuse tüdrukud ja saavutasid
täiseduga turniirivõidu. Kuna
Kolga-Jaani oli eelnevalt jäänud
ühe punktiga alla Puigale, tuli
võõrustajatel leppida kolmanda
kohaga.
Eesti Koolispordi Liidu meistrid on: Angela Traks, Eveliis
Väljaots, Annaliisa Väljaots,
Õnnely Ozol, Diana Kask, Kairi
Kumpas ja Lauraliis Traks.
VALLO VÄLJAOTS

2.–3. märtsini toimus Torma spordihoones
XVII Vilma Mõtte mälestusturniir võrkpallis

Tule keskkonnakäppa püüdma!
Keskkonnaministeerium kutsub kõiki haridusasutusi ja keskkonnahariduse organisatsioone
osalema Keskkonnakäpa konkursil. Kandideerida saab 2.29. aprillini. Kõik kandidaadid
jõuavad žürii lauale, kes valib
laureaadid. Rahva lemmik selgitatakse välja 7.-20. maini kestval
rahvahääletusel.
Keskkonnakäpa konkurss on
keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustamiseks algatatud konkurss. Konkursile
sobivad esitamiseks kõik algatused, mis aitavad kujundada
inimesi keskkonnasõbralikumaks
ja –teadlikumaks ning mis muudavad meie ümbrust paremaks.
Oodatud on projektid, mis on
uudsed, ressursisäästlikud ning
avaldavad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate
keskkonnateadlikkust.
Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: lasteaed,
õpilasrühm/klass, õpetaja, kool
ning keskkonnaharidust pakkuv
organisatsioon. Kandideerida
saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik
õpe, Kogukonna kaasamine ja
Innukas innovaator. Viimane on
eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on leitud

uudseid/leidlikke lahendusi
keskkonnateemade käsitlemisel,
olgu selleks põiming erinevate
ainevaldkondade vahel, keskkonnasõbralikkust edendavad
uuringud, vaatlused, leiutised,
kampaaniad, koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms.
Kandidaate saab esitada 29.
aprilli südaööni konkursi kodulehel asuva ankeedi kaudu (www.
keskkonnakäpp.ee/ankeet). Keskkonnakäpa veebilehelt leiab lisainfot ka kandideerimistingimuste
kohta. Esita oma kandidatuur või
soovita meile tublisid tegijaid
oma kogukonnast!
2014. aastast korraldatavat
konkurssi viis esimesel kahel
aastal läbi Keskkonnaamet ning
seda Euroopa sotsiaalfondi programmi “Keskkonnahariduse
arendamine” toel. 2016. aastast
korraldab konkurssi Keskkonnaministeerium. Nelja aastaga on
konkursile esitatud keskmiselt
115 projekti aastas ning kokku
on välja antud 103 tunnustust
ehk keskkonnakäppa.
KAIRI TOIGER,
keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna
peaspetsialist

C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli 330. aastapäeva
tähistamine

Esimesel päeval mängisid U-16 (C) vanuseklassi tüdrukute
võistkonnad: SK Duo, Tartu Kalev, SK Torma Sport, Jõgeva
fotod: erakogu
Serv ja Lähte.

Teisel päeval tulid väljakule veteranide segavõistkonnad:
SK Torma Sport, Viljandi, Põltsamaa ja Jõgeva.

FOTO: ERAKOGU
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foto: erakogu

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli 330. aastapäeval toimus
juba viiendat korda ka vilistlaste
mõõduvõtt võrk- ja korvpallis.
Kui võrkpallis oli mäng väga
tasavägine, siis korvpallis olid
edukamad vanemad vilistlased.
Seekord osalesid võrkpallis:
Helle Vengerfeldt, Tuuli Prangli,
Maarika Padar, Varje Viljari, Riina Lüütsepp, Renna Pärlin, Piret
Nukka, Katrin Tähepõld, Kadri
Lauringson, Kady-Kairit Kerve,
Margit Raud, Kadi Tralla, Kadi

Kask, Hanna Hanst.
Korvpallis osalesid: Aigar Annok, Jaanus Annok, Kait Koppel,
Raido Oras, Merlis Muravljov,
Märt Tralla, Tõnis Tamm, Ergo
Paas, Tanel Kuusk, Danno Nool,
Andre Kukke, Breit Pross, Lauri
Kask, Raigo Patrikats, Marko
Manglus, Johannes Välb, Erkki
Sarapuu, Ekke Tõnissoo.
Olge tänatud meeldiva kohtumise eest!
Õpetaja Enda

Tule tutvu Luua metsanduskooliga
17. aprillil kutsub Luua Metsanduskool endale külla kõiki
huvilisi. Avatud uste päeval on
võimalik näha, kuulda ja katsuda
kõike õppe ja sisseastumisega
seonduvat. Kogunemine ja kooli
tutvustus toimub kell 11 kooli
õppehoone auditooriumis. Peale
kooli tutvustust toimub ringkäik
kooli erinevates hoonetes ning
on ka võimalus kaasa elada
kutsevõistlustel osalejatele.
Mõned aastad tagasi oli Jõgevamaal mitu kutseõppeasutust,
kuid nüüdseks on neid järel
vaid üks – Luua Metsanduskool.
Kuna oleme suhteliselt väike ja
spetsiifilise suunitlusega kool,
ei ole ilmselt väga paljud inimesed meid külastanud. Seepärast
kutsumegi kõiki ümbruskonna
inimesi külla – tulge ja saage teada, kuidas koolil läheb ja millega
tegelevad meie õpilased. Kooli
kutsevõistluste toimumine just
17. aprillil annab selleks väga
hea võimaluse.
Kooli seitsmekümneaastase
ajaloo jooksul on kutsevõistlusi
peetud peaaegu viiskümmend
viis aastat. Kui algul olid aladeks
vaid metsarada ja saemeeste
võistlus, siis nüüd on võistlusalasid kõigile erialadele. Lisaks headele kutseoskustele on vaja ka
üldteadmisi ning laia silmaringi.
Kelleks saada,
veel ei tea…
Luua metsanduskoolis saab
õppida väga erinevatel erialadel.

tegutseda nii, “et me mets ei
saakski otsa!”
Mitte ainult puidu allikas

Luua Metsanduskooli avatud uste päeval saab uudistada,
FOTO: TÕNU ELLER
millega tegelevad õppurid.
Kõige rohkem teatakse muidugi
metsandust, mis väljendub ka
kooli nimes. Just meie oleme kool, kust tulevad haritud
metsamehed. Möödas on ajad,
kui metsas tööd tegema kõlbas
igaüks, kel piisavalt jõudu ja vastupidavust. Nüüd on tähtsamad
teadmised ja oskused, millele
paneb põhja hea haridus. Luua
Metsanduskoolis pingutame me
igati selle nimel, et meilt tööle
minevad metsamehed oleksid
parima ettevalmistusega.
Koolis peame alati meeles ka
seda, et säästlikkus algab meist
enesest, meie tarkadest otsus-

21. aprillil kell 11–14
Uku Kivimaja (Jõgeva, Suur tn 91 A)
Koolitus puuvilja ja marjaveini huvilistele

KODUVEINI VALMISTAMINE
Koolituse esimene pool:
Ülevaade veini kasulikkusest; tooraine ja selle eripära; fermentatsioon
(primaarne ja sekundaarne); veini valmistamise tehnoloogia (seadmed,
lisaained jms); mõdu ja siidri valmistamise eripärast; serveerimine ja retseptuuri.
Koolituse teine pool on praktiline tegevus: veini ja mõdu valmistamine
mahlade ja mee baasil.

Oma kogemusi jagab kauaaegne õppejõud, ettevõtja, projektijuht
REIN LILLAK

Registreerimine 14. aprilliks! Kohtade arv piiratud!
osalustasu 20 € (EE421010102051264000 Vanaveski Kultuuriselts)
Registreeri 525 8087; kultuuriselts.vanaveski@gmail.com
Korraldajad KS Vanaveski ja MTÜ Airaan

test. Seepärast on meie metsandusõppes oluline eesmärk anda
õpilastele teadmised, oskused
ning võime näha seoseid ja oma
tegude tulemusi. Nii leiavad
meie õppekavades käsitlust
puiduvarumise tehnoloogiad,
metsakasvatus, keskkonnahoid,
loodusväärtused ja muud, erialaspetsiifilised teemad. Tähtis
on see, et valitseks tasakaal –
Luua Metsanduskooli lõpetanud
metsamees peab mõistma metsa
kui tervikut, kõiki metsa funktsioone. Saama aru, et mets on
elupaik, ökosüsteem, tervik, aga
ka tarbepuidu allikas. Ja oskama

Lisaks tuleb rõhutada seda,
et Luua Metsanduskoolis ei
suhtuta metsa ainult kui puidu
allikasse. Loodusturismi suunal
on meie koolis võimalik õppida
matkajuhi erialal. Nemad on inimesed, kes õpivad väärtustama
metsa teisi külgi – puhkekohana,
elamuste allikana, hingerahu
andjana. Matkajuhtidest saavad
metsa ja inimese vahendajad, kes
tunnevad ja armastavad metsa,
ning kes oskavad selgitada, miks
on vahepeal metsas üht või teist
tööd ette võetud.
Metsast veidi kaugemale lähevad aga maastikuehitajad, kelle
tööpõlluks on aiad. Just nemad
on need meistrid, kelle käe all
sünnivad nullist kaunilt kujundatud aiad kõigi peenarde, taimede, puude ja ehitistega. Meie
maastikuehitajate meisterlikkust
võib imetleda ka Luua külas.
Kes tahab meie lahtiste uste
päevale ja kutsevõistlustele
tulla kaugemalt, siis teadke, et
Tartust, Ahhaa keskuse parklast
väljub tasuta buss Luuale kell
10.15 (vajalik registreerumine
hiljemalt 16.04 kella 15-ks!
Registreeruda saab: info@luua.
ee või telefonil +372 776 2111).
Tagasi Tartusse väljub buss kell
15.00 Luua kaupluse parklast.
toomas kelt

5. aprill 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA

lk 7

Eesti Vabariik 100 ja kevadaeg
Eesti Vabariigi sajandijuubeli
tähistamise kõrghetk on küll juba
möödas, ent MTÜ Airaan õpitoas
ja käsitööhuviliste kodudeski on
jätkunud Eesti juubelile pühendatud sini-must-valge teemaliste
tööde tegemine. On tehtud
põnevaid õnnitluskaarte, heegeldatud padjakatteid, seinavaipu,
laualipukesi. Viimati valminud
seinavaibal ongi sümboolsed
sada heegeldatud lilleõit, samas
võib selle kujunditest leida ka
kevadeootust. On ju esimesed
kevadekuulutajad sinililleväljad
metsa all. Aitäh kõigile, kes
ühistöösse panustasid! Kõige
rohkem lilli heegeldasid Sirje,
Laila ja Ene. Viimane õmbles ka
kõik lillekesed vaibale.
Jätkuvalt kasutame vanu materjale. Lisades vanale esemele
mõned pitsikesed või lillemotiivid, saame toreda uuskasutuseseme.
Suur tänu kõigile Airaan õpitoas osalejatele ja toredatele käsitöömeistritele imeliste kudumite, heegeldatud pitside ja muude
tööde eest! Meie teabepäevad
jätkuvad kolmapäeviti kella

16–17.30 aprillikuu lõpuni. Edasi toimetame ruumist väljaspool.
Suvel kogume ürte ja sõidame
ringi, et vaadata tegemisi teisteski töötubades, ning osaleme
valla üritustel. Valmistume juba
talgutöödeks ja külapäevaks.
Kaunist kevadaega, hoolivust
ja armastust kogu vallarahvale!
AITA SAKSING,
MTÜ Airaan juhataja

Seinavaip “Eesti Vabariik
100”.
FOTO: AITA SAKSING
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Jõgeva valla sündmused
aprillis
06.04 kell 16.30 Bananaanikala projektiteater etendusega
“Eestlane ei igavle” Kuremaa lasteaed-algkoolis
09.04 kell 13.00 SPARK Makerlab töötoaga “Ehitusinseneeria”
Kuremaa lasteaed-algkoolis
19.04 kell 10.00 Toomas Pranstibel lindudega Kuremaa
lasteaed-algkool
16.04–20.04
käsitöönäitus Jõgeva põhikoolis
16.04–20.04
tervisenädal Jõgeva aleviku lasteaias
18.04
huviringide kontsert-näitus Jõgeva põhikoolis
24.04
koolieelikud tutvumas Jõgeva põhikooliga
30.04
nõidadepidu Jõgeva aleviku lasteaias
TEATER, MUUSIKA, KINO
06.04 kell 20
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas, tantsuks
Tauri Anni, pääse: 7 eutot
06.04 kell 20
filmiõhtu Kuremaa lossis. Viktoriin – teema
Eesti film; Jaan Kolbergi film “JÜRI RUMM”;
auhinnalised üllatused, avatud lossi kohvik
07.04 kell 19
segarühma Paunvere Tootsid-Teeled
45. juubeli kontsert
12.04 kell 12
XI Jakobsoni kõnevõistlus C. R. Jakobsoni
nimelises Torma põhikoolis. Võistlejaid oodatakse
ka väljastpoolt Jõgeva maakonda.
13.04 kell 14
roopilli valmistamise õpituba Palamuse
rahvamajas
13.,18.04 kell 17.30 animafilm “Lino” 2D Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
perepilet 5€.
13., 18.04 kell 19.30 romantiline draama “Keskööpäike” Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2 €, perepilet 5€.
14.04 kell 19
Karmo Toome kontsert Palamuse rahvamajas,
pääse: 5 eurot
15.04 kell 18
Palamuse gümnaasiumi amatöörrühma
etendus “Punamütsike”
18.04 kell 14
Jõgeva valla Torma piirkonna lasteaialaste ja
kooliõpilaste Laulukarusselli 2018 eelvoor
Sadala rahvamajas
19.04 kell 11
Tallinna lasteteatri Lepatriinu etendus
“Kord nii, kord naa” Palamuse rahvamajas,
pääse: 2,5 eurot
19.04 kell 19 VII Akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali I kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 7 €/5 €.
20.04 kell 19 VII Akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali II kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 7 €/5 €.
21.04 kell 19.00 Noortebändide päev Kaarepere rahvamajas
26.04 kell 13.00 Laulukarusselli piirkondlik eelvoor
Palamuse rahvamajas
29.04 kell 18.00 Kaurna Cronini (Austraalia) kontsert
Palamuse rahvamajas
31.03-12.05
fotonäituse “Nõtke. Sensuaalne. Naine”
Betti Alveri muuseumis

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
OSCAR TARTO
CARL-ROBIN REINING
REINO HAAV

13.03.2018
16.03.2018
22.03.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
aprillikuu sünnipäevalapsi!

5. aprill 2018
Jõgevamaa Gümnaasiumi

5. sünnipäeva kontsert
Jõgeva Kultuurikeskuses
11.aprillil 2018
algusega 18:00

Pärast kontserti pakume sünnipäevatorti ja kohvi

SanRem
• Katelde paigaldus
• Küttesüsteemide ehitus
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
Tel 5781 6677,
sanrem.sanrem@gmail.com,
www.facebook.com/
sanrem2018

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

NÄITUSED
05.04–09.05
31.03–12.05

näitus “Lebotajad” Jõgeva linnaraamatukogus
fotonäitus “Nõtke. Sensuaalne. Naine”
Betti Alveri muuseumis
14.03–25.04
ajalooline fotonäitus “Meie Jõgeva” Jõgeva
linnaraamatukogus
01.03–30.04
Merle Meituse maalinäitus Jõgeva
kultuurikeskuses
22.02–30.04
Jõgeva kunstikooli näitus “Eestimaine ja ajatu”
Jõgeva spordihoones
Jõgeva kunstikooli näitus Jõgeva vallavalitsuse (Suur 5) II korruse
fuajees
Huvitegevus Jõgeva kultuurikeskuses
vanusele 60+ APRILL 2018
11.04 kell 11–12.30 Arukate Akadeemia
25.04 kell 11–13.00 Arukate Akadeemia
18.04 kell 11.00
lõunakino, romantiline draama “Jää”
30.04 kell 10.30
eakate infotund
Huvitegevusringid:
Esmaspäeviti 11.30 Laulusõbrad (Hillar Laane)
Teisipäeviti ja neljapäeviti 10–11 Jõgevahe Pere seeniorid
(Maimu Karv ja Elle Lepp)
Kolmapäeviti 13–14 Tervisevõimlemine 60+ ehk Kehale Pai
(Egelt Põhjala)
Reedeti 10–12 Väärikate Näputööring (Janne Vaabla),
hooaeg lõpeb 27. aprillil!
KOGUDUSED
08., 15., 22., 29.04 kell 13 jumalateenistus Laiuse koguduses
08., 15., 22., 29.04 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
07.04 kell 13 hõbeleeripüha jumalateenistus – 25 aastat I leerikursusest Jõgeva koguduses. Pärast koosviibimine ja kirikukohv.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
AARE PÄRTELPOEG
ÜLO VÄLJAOTS
ARTUR TAMM
REIN LANNES
HILMA MARAND
MARIA GANAPOLSKAJA

31.03.1957-16.03.2018
15.05.1931-17.03.2018
28.05.1948-18.03.2018
17.08.1939-21.03.2018
10.06.1925-26.03.2018
25.12.1923-27.03.2018

