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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Uuenenud muuseum avab uksed

Jõgeva vallajuhid kohtusid
Vaimastvere kandi rahvaga

Palamuse muuseum avab
pärast ligemale kaheaastast
rekonstrueerimis- ja ehitustöödest tingitud pausi 8. detsembril taas oma uksed. Ühe
maja asemel on muuseumil
nüüd kaks: uhiuus peamaja ja
renoveeritud vana kihelkonnakoolimaja. Avamisnädalavahetusel saavad huvilised
neid uudistada ja tutvuda ka
muuseumi pakutavate uute
programmidega.
Muuseumi peamaja ekspositsioon tutvustab Eesti kooliajalugu, rõhuga 19. sajandi
lõpu kihelkonnakoolidel.
„Me ei keskendu sugugi
ainult Palamuse kandi kooliloole. Vastavalt kaardilt saab
näiteks igaüks vaadata, kus
tema kodukandis koolid asusid,“ ütles Palamuse muuseumi
arendus- ja projektijuht Janek
Varblas. „Uurida saab ka ajatelge, millele paigutatud kooliajaloo seisukohalt olulisemad
daatumid.“
Nagu moodsas muuseumis
ikka, on ka Palamuse muuseumi peamajas info edastamiseks appi võetud multimeediaekraanid. Kooliajaloo
teemasid aitavad seal sisse
juhatada kaadrid „Kevade“
filmist. Näiteks pärast Arno
ja Teele koolimineku stseeni
vaatamist saab uurida, kuidas
lapsed omal ajal üldse koolis
käisid. Stseen, milles esiplaanil petrooleumilamp, juhatab
sisse aga jutu sellest, kuidas
nimetatud lambi kasutusele
võtmine koolipäeva pikemaks
venitas jne.

Möödunud esmaspäeval, 26. novembril, toimus Vaimastveres
rahvakoosolek. Vaimastvere kandi inimesed rääkisid vallajuhtidele,
mis neile oma piirkonnas muret teeb. Arutluse all olid teed, tänavad,
valgustus, viidad, prügimajandus, lagunevad ja ohtlikud hooned ning
bussiootepaviljonid.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo märkis, et omavalitsuste ühinemisest on möödunud aasta. „Oleme selle ajaga jalad alla saanud. Kui
neli omavalitsust liidetakse, siis paratamatult ei lähe kõik sujuvalt
samaviisi edasi,“ tõdes vallavanem ja avaldas lootust, et pikemas
perspektiivis haldusreform ennast siiski õigustab. Abivallavanem Arvo
Sakjas täheldas, et Vaimastvere on Jõgeva vallas ainuke piirkond, kus
on kool, lasteaed, raamatukogu, noortekeskus, õpilaskodu ja staadion
ühes kompleksis. „Endine vald on head tööd teinud ning kõik ühe
katuse alla toonud,“ sõnas ta.
Jõgeva vallavolikogu liige ning Vaimastvere kooli direktor Väino
Ling tõi välja, et kui probleeme tekib teedega, ei tea inimesed sageli, kas tegu on valla- või riigiteega. Senine praktika näitab, et vald
hooldab oma teid tihtipeale paremini, kui riik, aga inimene tahaks
probleemi korral vastuse saada ikkagi vallavalitsusest. Jõgeva vallavolikogu liige ja Tooma küla elanik Voldemar Ilves tõdes, et tavainimese telefonikõne peale ei pruugi maanteeameti inimesed probleemi
lahendama hakata, küll aga siis, kui vallaametnik ühendust võtab.
Endla küla elanik Lea Laasik kirjeldas, et talvine teehooldus on neil
nagu kilplase töö. Külateed lükatakse lahti, ent kui riigitee on siis
alles lükkamata, ei pääse külast ikkagi välja. Kui oma küla noormees
läks ükskord riigiteed lükkama, taheti talle aga veel trahvigi teha.
„Vald peab riigiga kokkuleppe tegema. Siin käib õpilastransport ja
kiirabigi ei pääse vajadusel ligi,“ lausus Laasik. Lisaks teehooldusele
soovivad Endla küla elanikud tee äärde viita, et Endla rappa sealt ei
saa. Alatasa tulevat ette, et viita, mis Endla külla juhatab, võetakse
suunanäitajana rappa.
Vaimastvere piirkonna inimesi on nörritanud ka Piibe maantee
rekonstrueerimine. Ühelt poolt on hea meel, et tee on korras, teisalt
tõi Vägeva elanik Göran Raus välja puuduliku liiklusohutuse. Varasemaga võrreldes on teetamm kitsam ning jalgsi ja rattaga liikudes pole
autode eest kuhugi minna. Ta uuris, kas lähitulevikus võiks Vägevani
kergliiklustee kulgeda. Ta rääkis ka, et maantee rekonstrueerimise
käigus nihutati Vägeva bussipeatus kohta, kuhu tänavavalgustus ei
ulatu. Peatus on nüüd täielikus pimeduses. „Sinna võiks ikka ühe
laternaposti paigaldada,“ sõnas Raus. Kuna elektriliin bussipeatuseni
ei ulatu, pakkus Mati Kepp lahendusena päikesepaneelidega valgustust. Vallal on plaanis päiksepaneelidega töötavad valgustid Jõgevalt
Siimustisse viival jalgteel ära testida. Kui need toimivad, võib see olla
lahenduseks ka Vägeva bussipeatuses.
Kalev Aas Vaimastvere külaarendamise seltsist rääkis, et tal on
juba aastaid vastuseta küsimus, kes hooldab bussipeatusi. Valda
probleemist teavitades võttis temaga ühendust TREV 2. Selgus, et ootepaviljoni hooldab üks, prügikasti tühjendab teine ja maad hooldab
kolmas firma. Kohalikud ootavad pikisilmi, et hooldaja vahetaks ära
Vaimastvere bussipaviljoni katkised klaasid. Pärast koosolekut uuris
abivallavanem Mati Kepp olukorda. „Vaimastvere ja Kärde bussipaviljonid koos maaga kuuluvad AS-ile Teede REV 2 (maanteeametile).
Nende hoolduse ja korrashoidu tagab samuti AS Teede REV 2. Lähiajal
parandab ettevõte bussipaviljoni lõhutud külgseina,“ selgitas Kepp.
Vaimastvere kandi elanike soovil on vallalehes info Jõgeva valla
teede ja tänavate talihooldusest ning kontaktid, kelle poole küsimustega pöörduda.

Kolm tegevusnurka
Kooliajaloost kõnelevas „Kevade“ saalis on ka kolm tegevusnurka. Ühes tuleb kompimise teel ära tunda esemed,
mis olid Tootsi taskutes. Teises
nurgas saab külastaja vaadata
filmiklippi sellest, kuidas Arno
viiuli sai, ning proovida, kas
ka temal sellest pillist hääl
välja meelitada õnnestub.
Kolmandas nurgas võib igaüks
aja peale Kiire-pere sahvri
ülemiselt riiulilt, kolme meetri
kõrguselt, pudeleid alla tuua.
Loomulikult ei jää uues
ekspositsioonis tutvustamata
Oskar Lutsu elulugu, „Kevade“ saamislugu ja selle teose
tegelaste prototüübid, ent
nüüd saab külastaja üht-teist

Palamuse muuseumi direktor Arne Tegelmann rõõmustab muuseumi uue peamaja
foto: riina mägi
valmimise üle. Seal asuvad nüüd ka muuseumi töötajate kabinetid.
teada ka Oskar Lutsu nooremast vennast, eesti filmikunsti
ühest teerajajast Theodor
Lutsust. Vaadata saab lõike
tema filmidest. Muuseumi peamaja ekspositsiooni valmistas
muuseumitöötajate loodud
kontseptsiooni põhjal Produktsioonigrupp OÜ.
Suure muutuse on läbi teinud ka vana kihelkonnakooli
h o o n e: r en o v eer i tu d m a ja
esimese korruse ruume eksponeeritakse nüüd sellisel kujul,
nagu nad Lutsu kooliajal olla
võisid. Õppetööks vajalike
ruumide kõrval olid ju koolimajas veel poiste magamistuba, õpetaja tuba ja köstri pere
eluruumid.
„Varem oli osa kihelkonnakooli ruume kinni ekspositsiooni all ja külastajad ei
saanudki aru, mis funktsioon
neil varem oli,“ ütles Janek
Varblas.
Osa vana maja ruume oli
kasutusel ka muuseumirahva
töökabinettidena. Nüüd on
kõigi töökohad uues peamajas. Koolimaja teise korruse
näitusesaalgi on ühe kabineti
arvelt tunduvalt suuremaks
ehitatud ja hoopis teistsuguse
ilme omandanud.
„Meie muuseumis põimuvad
traditsiooniline ja moodne,“
ütles Janek Varblas. „Saab
multimeediaekraanilt infot

otsida, aga saab ka ehedat
vana eset uudistada. Viimast
saab rohkem teha koolimajas.“
Söögituba ja teadmistetuba
Muuseumi uues peamajas
hakkab tegutsema Tõnissoni
Söögitoa nimeline kohvik.
Arno teadmistetoas saab tutvuda muuseumi avatud fondis
olevate raamatute, uurimuste
ja muu seesugusega. Peamajas
on ka õppeklass ja keldriruum,
kus saab läbi viia töötube.
Palamuse muuseumi direktori Arne Tegelmanni sõnul
läksid kihelkonnakooli hoone
renoveerimine ja uue peamaja
ehitamine maksma laias laastus kaks miljonit eurot (ilma
käibemaksuta), sellest 1,4
miljonit tuli projektirahana
E u r o o p a Re g i o n a a l a r e n g u
Fondist (piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
investeeringute toetusskeemi
alusel). Projekti kaasrahastajaks oli Eesti riik (rahandusministeerium ja kultuuriministeerium). Uue peamaja on
projekteerinud bürood KOKO
Arhitektid ja ÖÖ-ÖÖ Arhitektid,
peamaja ehitamisel ja koolimaja
renoveerimisel oli peaettevõtjaks
osaühing KRC Ehitus.
„Huvitav on märkida, et Palamuse kihelkonnakooli hoone
valmimisest möödus just tänavu

145 aastat. Ka toona avati maja
hilissügisel,“ ütles Arne Tegelmann.
Homme tänab muuseumirahvas neid, kes muuseumi
arendusprojekti teokssaamisele
ühel või teisel viisil kaasa aitasid.
Laupäeval, 8. detsembril, on aga
muuseum juba kõigile huvilistele
avatud.
riina mägi

Palamuse muuseumi avamisnädalavahetuse kava
8. detsembril
10 ja 11.30 ringkäik muuseumis:
peamaja tutvustus;
fondihoidla külastus;
püsinäituse ekskursioon “Kevade” saalis;
köstriemanda koolitund koolimajas.
13 näituse “Sada palamuslast”
avamine koolimaja teisel korrusel
15 kontsert koolimajas
9. detsembril
igal täistunnil vahemikus 11–16
tutvustatakse uusi programme
ja tegevusi nii peamajas kui ka
koolimajas.
Muuseum on avatud 10–18
Lähemat infot saab
muuseumi uuelt kodulehelt
palamusemuuseum.ee

“Tähetunnilt” tuli laureaaditiitel
Jõgeval peeti 23. ja 24. novembril Betti Alverile pühendatud
luulepäevi “Tähetund”. Peapreemia vääriliseks tunnistas žürii ehk
Akadeemia seekord Rakvere gümnaasiumi teatriansambli vaimuka
lavastusega “Sina pead kandma maailma”. Jõgeva gümnaasiumi
kooliteater Liblikapüüdja pälvis poeetilise lavastusega “Kuuldes
lindude laulu…” (stseeni sellest võib näha juuresoleval fotol) ühe
laureaaditiitlitest. Sama tiitliga tunnustati veel nelja truppi. Anti
välja ka rida näitleja- ja eripreemiaid.
Tänavusel “Tähetunnil” käsitleti Doris Kareva ja Jaan Kaplinski
luulet. Esimene viibis ka Jõgeval ning lõi kaasa luulelavastusi hindavas Akadeemias. “Olen ise nii keskkooli- kui ka tudengipõlves
luuleteatriga tegelnud ning võin öelda, et siin sai näha päris palju
üllatavalt tugevaid lavastusi. Luulepäevad on üks kaunimaid viise,
kuidas mälestust Betti Alverist elus hoida,” sõnas Doris Kareva.
Õnne Liblikapüüdja trupile ja lavastajale Lianne Saage-Vahurile
laureaaditiitli puhul ning sügav kummardus “Tähetunni” korraldamisel ära tehtud suure töö eest!
JVT

Vaimastvere kandi rahvaga käisid kohtumas abivallavanemad Mati Kepp ja Arvo Sakjas, vallavanem Aare Olgo
FOTO: RIINA MÄGI
ning abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Vaimastvere kandi rahva tegemistest ning Jõgeva vallavanema Aare Olgo ringkäigust saab pikemalt lugeda
20. detsembri vallalehest.
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Läti kultuurist ja vallaeelarvest
Novembris oli vallavalitsuse tegevuses põhirõhk 2019. aasta vallaeelarve ettevalmistamisel, mille me 29. novembril volikogule üle
andsime. Nüüd on vallakodanikel ja volikogul võimalus sellele hinnang anda. Vähem tähtis polnud ka novembris toimunud läti kultuuri
kuu Jõgeval. Meile sai see osaks ühena vähestest Eesti omavalitsustest. Ju oli see tingitud paljuski aasta algul Jõgeva kultuurikeskuses
toimunud läti tippansambli Latvian Voices kontserdist, kus viibis ka
Läti suursaadik Eestis Raimonds Jansons. Suursaadik oli meeldivalt
üllatunud rahva vaimustusest ja suurepärasest vastuvõtust ning juba
siis leppisime kokku, et Läti Vabariigi sünnipäevakuul novembris
tutvustatakse meile läti kultuuri veel mitmekülgsemalt.
Eestit ja Lätit ühendab väga sarnane ajalugu: muistne vabadusvõitlus, rahvusliku ärkamise aeg, omariikluse tekkimine ja selle
taastamine. Värvi neile protsessidele annavad ka isikud. Tormast
pärit Carl Robert Jakobson omandas kooliõpetaja hariduse seminaris,
mille asutas läti kooliõpetaja ja muusikategelane Janis Cimze. Meie
vallast, Laiuse kandist võrsunud Eesti üks kuulsamaid riigimehi, Jaan
Poska, õppis Riia vaimulikus seminaris. Isegi Oskar Lutsu teoste üks
väga oluline tegelane kellamees Lible oli poolenisti lätlane. Praegu
sõbrustame me Priekuli omavalitsusega Vidzemest, kelle esindajad
osalesid ka läti kultuuri kuu avamisel Jõgeva kultuurikeskuses.
Kultuurikuu avamisel tervitas meid Läti suursaadik. Väga kosutav
oli kuulata läti luuletaja Guntars Godinši ja meie Contra diskussiooni
eesti ja läti luulest. Suurepärane lõppakord üritusele oli kandlevirtuoosi Laima Jansone esinemine. Kuu alguses musitseeris ansambel
Dagamba, kes pakkus haarava kontserdielamuse. Sellist kirglikku
tegutsemist laval on näha harva. Kohati tundus, et muusika ei mahu
meie väikesesse saali ära, vaid tahab seinad maha murda ja vabadusse pääseda. Loomulikult oli suurepärane kultuurikuu lõppakord
läti ooperisolistide Inga Šlubovska-Kanceviča ja Viesturs Jansonsi
kontserdi näol. Sellist läti tippude kultuuridessanti said Jõgeva kõrval
nautida vähesed paigad Eestis. Kui siia lisada veel ERSO kontsert,
mis esmakordselt orkestri ajaloos toimus Jõgeval, võib-öelda, et nii
palju kõrgkultuuri pole Jõgeval iialgi varem nähtud. Jõgeva kultuurikeskuse töötajad tegid suurepärase korraldustöö.
Kõrgkultuuri kõrval ei tohi me mingil juhul unustada meie endi
kultuuritegijaid: lauljaid, tantsijaid ja pillimängijaid. Neid on meil
palju ja heatasemelisi, nii et tihti on mõnda oma valla kollektiivi veel
mõnusam vaadata, kui kaugemalt tulnud artisti.
Selleks, et meie külaseltsidel, spordiklubidel ja teistel MTÜ-del
oleks võimalik paremini tegutseda, peame vallaeelarvest veelgi
enam nende tegutsemisse panustama. Rõõm ongi tõdeda, et tuleva
aasta vallaeelarves on üks suurema tõusuga rahastusvaldkondi just
kultuurivaldkond. Eelarve maht on suur, 19 miljonit eurot. Hiina
vanasõna ütleb, et suur rikkus on taeva kingitus, keskmine jõukus
on kokkuhoidlikkuse tulemus. Kingitusi pole meile keegi teinud,
aga kokkuhoidlikult majandanud oleme küll ja see loob võimalused
edaspidiseks mõistlikuks tegevuseks.
Teede remontimisse, pindamisse ja ehitamisse, mis on paljudele
inimestele mureks, panustame 2019. aastal 1,1 miljonit. Kõik valla ligi
800 töötajat saavad mõõduka palgatõusu, et üha kallineva elu juures
väärikalt toime tulla. Ka kõigi valla asutuste: koolide, lasteaedade,
raamatukogude majanduskuludele lisanduvad vahendid. Vajaduste
ja võimaluste vahel on eelarves leitud optimaalne tasakaal. Kindlasti
panustame taristu s.t teede ja tänavate, tänavavalgustuse, veetorude
parandamisse. Eelkõige panustame kindlalt inimestesse, s.t
kultuuri, haridusse, sporti, sest
muidu pole tulevikus kedagi, kes
mööda parandatuid tänavaid liigub või kraanist puhast vett joob.
Täpsemalt saab ennast kurssi
viia eelmises vallalehes ilmunud
vallaeelarve ja selle seletuskirjaga. Kõik teie head ettepanekud
võetakse arvesse!
Soovin kõigile vallaelanikele
rahulikku jõuluaega, pidulikku
aastavahetust ja head uut aastat!
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem
Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuhi
ametikoha täitmiseks
Kultuurijuhi põhiülesandeks on Torma ja Vaiatu piirkonna
kultuuritegevuse korraldamine ja rahvamajade sisulise tegevuse
juhtimine.
Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:
* keskharidus;
* kultuurivaldkonna hea tundmine;
* eesti keele oskus kõrgtasemel;
* väga hea koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
* huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
* lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide
kasutamise oskus;
* B-kategooria juhiload;
* valmisolek paindliku tööaja tõttu töötada ka õhtustel tundidel
ja nädalalõppudel.
Kandideerimiseks saata CV ja soovi korral täiendavad dokumendid
aadressil ilona.piirimagi@jogeva.ee hiljemalt 17. detsembriks
2018. Lisainfot annab kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi,
tel 529 8383.
Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 20. detsembril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Teede talihooldus Jõgeva vallas
Lähenev talv toob kaasa lume,
teed peavad aga ka talvistes
oludes sõidetavad olema. Jõgeva
vallas on vallateid ümmarguselt
400 km. Kui Jõgeva vallakodanikul on lumetõrjega küsimusi
või probleeme, tuleb pööruda
piirkonna teenusepakkuja poole.
Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid
AS Teede REV 2. Ettevõtte infotelefon on 586 6790. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.
Teede talihoolde kohta kehtib
rida nõudeid. Toome ära selle
nimekirja mõned olulisemad
punktid.
Lumetõrjet tehakse hiljemalt
10 tunni jooksul pärast lumesaju
või tuisu lõppu.
Kriitilise koheva lume paksus
ei tohi ületada 10 cm, kriitilise
märja lume paksus 5 cm.
Kinni sõidetud lumes ei tohi
roobaste sügavus ületada 4 cm.
Libedustõrjet tehakse, puistates kloriide (ainult Jõgeva
linnas), abrasiivmaterjale (liiv,
peenkillustik vm selleks sobiv
materjal) või nende segusid või
kloriidide vesilahuseid, karestades teed mehaaniliselt ning likvideerides roopaid ja ebatasasusi.
Lumetõrjet tehakse autosahkadega, teehöövlitega, traktorsahkadega, rootorsahkadega teede

PIIRKOND

TEID HOOLDAV
ETTEVÕTE

Jõgeva linn
Jõgeva alevik
Kuremaa
Laiuse
Siimusti, Kaave
Vaimastvere piirkond
Palamuse ja Kaarepere piirkond

VASTUTAV ISIK

Kontakttelefon

OÜ N&V
AS Kuremaa Enveko
AS Kuremaa Enveko
AS Kuremaa Enveko
Merelen OÜ
OÜ Moreen

Matti Tsahkna
Matti Tsahkna
Matti Tsahkna
Ain Viik
Arvi Spelman

5330 5631
507 7629
507 7629
507 7629
505 1616
520 0933

OÜ Kerseli

Raul Pärendson

510 0683

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteed, koolimaja, vallamaja OÜ POP& HALJASTUS  
ning valla hallatavad teed Luua
külakeskuses

Jaak Rillo

516 2493

Torma-Sadala-Kungla piirkond
Saduküla piirkond

Jaanus Lindsalu
Rene Kaarepere

518 2715
522 0946

sõiduosalt ja teepeenardelt lume
ja lörtsi eemaldamiseks.
Teehooldaja peab lumest ja
lörtsist puhastama tee koosseisu
kuuluvad ristmikud, mahasõidud, parklad.
Lumetõrjel ei ole lubatud lund
paisata külgnevale kergliiklusteele.
Juhul kui sõidutee laius on
väiksem minimaalsest lubatavast
või pole tagatud nõutav nähtavus, tuleb lumi ära vedada.
Sillad peavad olema lumest
puhastatud nii, et oleks tagatud
sõidukite ja jalakäijate ohutu
liiklemine ning konstruktsiooni-

OÜ Sadala Agro
OÜ Saarevälja

de säilimine. Sõidu- ja kõnnitee
tuleb hooldada vastavalt teele
kehtestatud seisundinõuetele
(sh hooldustsükli aeg ja lumekihi
paksus) kas mehhaniseeritult või
käsitsi tagades järgmiste nõuete
täitmise: põrkepiirde sõidutee
poolne osa peab olema lumest
puhastatud, sõidutee poolne osa
peab olema nähtav, valli ei tohi
jääda; kõnni- ja käiguteed ning
jalakäijate liikumiseks mõeldud
trepp peavad olema puhastatud;
talvel tuleb tagada vete äravool.
Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu

ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.
MATI KEPP,
abivallavanem

Vanadus on elu loomulik osa
Hallid juuksed, jõu ja kiiruse
kadu, lihasmassi vähenemine ja
kortsud on meie elulõngas paratamatu osa. Kuidas ühiskond
suhtub vanematesse inimestesse,
kas neid kaasatakse igakülgselt
või jäetakse ühiskondlikku isolatsiooni, kuidas eakad ise saavad
jääda sidusaks ja kogukondlikult
aktiiveks – need on küsimused,
mis meid üha enam saatma hakkavad, kui oleme siinilmas juba
mõnda aega elanud.
See, kuidas me noorena oma
elu elame, määrab suuresti meie
vanaduse kvaliteedi. On asju,
mida saame ise ära teha, ja asju,
mida peaksime tegema ühiselt.
Kiireneval tehnoloogiaajastul on
aeg aina enam kokku surutud.
See, kuidas aega ja selle sisu
mõista, on viimase 20 aastaga
kardinaalselt muutunud, kuid samas on jäänud ööpäeva endiselt
24 tundi. Kiire elutempo üheks
tagajärjeks võib pidada seda,
et vanemate inimeste haigus
– dementsus – kimbutab meie
inimesi aina rohkem ja varem.
Peaaegu poolte dementsusjuhtude põhjuseks on Alzheimeri tõbi.
Selleks, et olla edukas, heatujuline ja õnnelik, on vaja hästi magada ning seda nii noortel kui ka

vanadel inimestel. Varem arvati,
et une ajal lülitub aju välja, kuid
uuringud on kindlaks teinud, et
magamise ajal puhastub aju toksilistest ainetest. Hästi magatud
öö tõstab töö tõhusust ja kvaliteeti. Kui aga näpistada tööaega
une arvelt, on meie pingutused
pahatihti kasutud.
Endast vanemate lugupidamine peab olema kultuuri osa.
Kuidas saavutada seda, mida
meil enam pole? Elatud ja töötatud aastad, mis on panustatud
ühiskonna arengusse, peaksid
olema noorte poolt tunnustatud.
Pensioniikka jõudnud inimene
tahab olla ühiskonna osa, mitte
ballast. Paraku pole eakal alati
võimalik enda eest seista, kuna
keskmine pension ei võimalda
isegi hooldekodukohta. Vanemaks olemine peaks olema õnne
osa, mitte üksildus, kapseldumine, eemalejäämine ja vikatimehe
ootamine.
Täna tehtud otsused mõjutavad meid ka neljakümne aasta
pärast. Kohe praegu peaksid kõik
inimesed ise hoolitsema iseenda
eest, et vältida enda enneaegset
vanandamist ja läbi kulutamist.
Leidmaks lahendusi isolatsiooni
ja kapseldumise vastu, võib võtta

üle toimivaid lahendusi muust
maailmast, kus eakad on õnnelikud ja elavad kaua väärikalt
ühiskonna osana. Näiteks Jaapanis on seadussesse kirjutatud
kohustus eakaid austada.
Me peame ühiselt pingutama,
mõistmaks, et elu peab olema
elamisväärne ka pärast viljakaid
tööaastaid. Vajadusel tuleks
reguleerida seadusandlust ja
kirjutama sinna sisse eakate
austamise.
KRISTIAN VAARPUU,
Jõgeva vallavolikogu
teine aseesimees
Sotsiaaldemokraatlik
erakond

Tule tee
jõulukingitused ise!
Sergei Jerjomini
klaasikunstistuudios
Jõgeval saab oma
kätega toredaid
jõulukingitusi
valmistada.
Lähem info
tel 510 4191 või
arsenaal27@gmail.com

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
19. novembri istungil:
1) anti luba 14. detsembril
Jõgeva kultuurikeskuses ja selle
ümbruses jõululaada korraldamiseks;
2) toetati huviharidust ja huvitegevust;
3) otsustati moodustada Jõgeva valla spordikomisjon;
4) otsustati korraldada avalikud kirjalikud enampakkumised
Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvate
1. korruse äriruumide kasutusse
andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana ja Estakaadi tn 1a asuvate 1. korruse
äriruumide kasutusse andmiseks
kolmeks aastaks äripinnana;
5) määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve;

6) lõpetati vaba metsamaa
erastamise eeltoimingud;
7) anti kasutusluba Jõgeva linnas Aia tänaval asuva abihoone
laiendusele;
8) anti kasutusluba Võduvere
külas asuvatele veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemidele;
9) anti ehitusluba elamu lammutamiseks Võduvere külas;
10) nõustuti CRONIMET Eesti
Metall OÜ käideldavate koguste
suurendamisega;
11) anti projekteerimistingimused tootmishoone laiendamiseks Painkülas;
12) kiideti heaks ja saadeti
volikogule Jõgeva valla 2019.
aasta eelarve.

26. novembri istungil:
1) nõustuti Sadala Agro OÜle maavara kaevandamise loa
andmisega;
2) anti kasutusluba kanalisatsioonirajatisele Kivijärve külas
ning veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidele Härjanurme
külas;
3) anti ehitusluba Jõgeva linna
Piiri pargi kruusaauku teismelistele mänguväljaku rajamiseks;
4) muudeti Jõgeva põhikooli,
Palamuse Kultuuri, Sadala raamatukogu ja Torma raamatukogu alaeelarvet;
5) suunati Jõgeva kunstikooli
ülelaekunud tulu põhitegevuse
kuludeks ja muudeti alaeelarvet;
6) kinnitati Jõgeva valla eel-

arvesse sihtotstarbelised laekumised;
7) kinnitati hajaasustuse programmi aruanded;
8) pikendati hajaasustuse
programmi projekti kestvust;
9) otsustati korraldada konkurss Torma ja Vaiatu rahvamaja
juhataja ametikohale;
10) kinnitati Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiate
andmise põhimõtted;
11) kiideti heaks ja saadeti
volikogule kalmistu kasutamise
eeskiri;
12) toetati vapimärgi andmiseks esitatud ettepanekut ja
edastati see volikogu kantseleisse.
			JVT
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Muudatused jäätmevaldkonnas
Aasta lõpuni saab Jõgeva valla jäätmekogumiskohtadesse ja Jõgeva
linna jäätmejaama viia järgmisi eelsorteeritud jäätmeid:
Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevik: ohtlikud jäätmed (Laiuse ja Kuremaa alevikus), metallijäätmed,
pakendijäätmed, paberi– ja kartongijäätmed, suuregabariidilised
jäätmed, elektri- ja elektroonikaseadmed, vanapaber.
Palamuse alevik: ohtlikud jäätmed, suuregabariidilised jäätmed, elektri- ja elektroonikaseadmed, metallijäätmed. Teine ohtlike
jäätmete kogumiskonteiner asub Palamuse alevikus Palamuse Päästekomando juures (O. Lutsu 5 A)
Jõgeva linn: pakendijäätmed, paber ja kartong, metallid, elektrija elektroonikaseadmed, patareid, ohtlikud jäätmed võetakse tasuta
vastu. Teised jäätmed vastavalt hinnakirjale.
Torma ja Sadala alevikud, Tõikvere küla: paberi- ja pakendijäätmed. Sadala kooli juures on vanapaberikonteiner.
Uuel aastal teavitame jäätmekogumiskohtade ja jäätmejaama
lahtiolekuaegadest ja vastuvõetavatest jäätmeliikidest.
Torma piirkonna rahvas saab edasi kasutada Torma prügilat, ainult uuest aastast ei ole võimalik ära anda tasuta ohtlikke jäätmeid.
Elektri- ja elektroonikaseadmeid, segapakendit, paberit ja kartongi on
võimalik ära anda tasuta. Teisi jäätmeliike oli juba siiani võimalik ära
anda vastavalt hinnakirjale. Jäätmemajanduse ümberkorraldustega
saavad uuest aastast Torma piirkonna inimesed viia ohtlikke jäätmeid
Laiuse või Palamuse jäätmekogumiskohta või Jõgeva jäätmejaama.
Kui KIK SA jätkab ohtlike jäätmete kogumisringi toetamist, toimub
ka edaspidi vähemalt kord aastas ohtlike jäätmete kogumisring hajaasustuspiirkonnas.
Taimi Eesmäe, keskkonnaspetsialist

Ülevaade Jõgeva Vallavolikogu
istungitest
Jõgeva Vallavolikogu 16.
istung toimus 22. novembril Piiri tn 4 saalis. Istungil osales
25 volikogu liiget. Puudusid
Aivar Kokk ja Marek Saksing.
Päevakorras oli:
1) Jõgeva valla arengukava
aastateks 2018–2028 vastuvõtmine.
2) Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022.
3) Spordi toetamise korra
muutmine.
4) Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimise projekti omaosaluse
katmine.
5) Jõgeva Vallavalitsusele loa
andmine isikliku kasutusõiguse
seadmiseks.
6) Jõgeva valla korraldatava
elutähtsa teenuse kirjeldus ja
toimepidevuse nõuded.
7) Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
8) Jõgeva valla koerteregistri
põhimäärus.
9) Loa andmine vallavara
võõrandamiseks otsustuskorras.
10) Jõgeva valla 2018. aasta
3. lisaeelarve.
11) Mitmesugust, informatsioon.

Jõgeva Vallavolikogu 17.
istung toimus 29. novembril Piiri tn 4 saalis. Istungil osales
22 volikogu liiget. Puudusid
Aivar Kokk, Mihkel Kübar, Hardi
Perk, Raul Soodla ja Ahto Vili.
Päevakorras oli:
1) Jõgeva valla kaevetööde
eeskiri.
2) Maamaksumäära kehtestamine.
3) Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord.
4) Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord Jõgeva vallas.
5) Põhivara sihtfinantseerimise toetus.
6) Jõgeva valla 2019. aasta
eelarve esimene lugemine ja
järgnev menetlemine
7) Mitmesugust, informatsioon:
7.1. Ülevaade Jõgeva valla
2018. aasta eelarve täitmisest ja
reservfondi kasutamisest.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva Vallavolikogu 18.
istung toimub 27. detsembril kell 12.00 Piiri tn 4 saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Traditsiooniline
Jõgeva linna seenioride

jõulupidu

toimub
19. detsembril kell 15.00
Jõgeva kultuurikeskuses

Osalema oodatakse kõiki Jõgeva linna piirkonna ja kogukonna eakaid.
Talvepeol esinevad tegusad eakate kollektiivid: Laulusõbrad,
Jõgevahe Pere memmed ja naisansambel Kuukressid.
Jõulupeo tantsulise poole eest kannab hoolt rahvamuusikaansambel Tuustar. Eha Niglase juhendamisel luuakse meeleolu eakohaste mängude ja tantsudega.
Kohvilaua katab Jõgeva linna pensionäride ühendus.
Sissepääs tasuta, osalemissoovist teada anda hiljemalt 12.
detsembriks, Jõgeva kultuurikeskuse infoletti või helistades
telefoninumbrile: 772 1987.
Lisainfo: Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht Egelt Põhjala (egelt@jogevakultuurikeskus.ee või 5816 1378).
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Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019 endise Jõgeva
valla, Palamuse valla, Torma valla ja Saduküla ning Kaave küla jäätmeveopiirkonnas
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Jõgeva
valla ning Palamuse ja Torma
piirkondade esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke,
mille tulemusena on Ragn-Sells
AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul
01.10.2016 – 30.09.2021.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas Saduküla
piirkonnas ja Kaave külas korraldatud jäätmeveo riigihanke, mis
kehtib 30.04.2019. Piirkonnas
osutab teenust Ragn-Sells AS.
Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10.09.2018 teenustasude
muutmise taotluse, mis kinnitati
27.11.2018 otsusega nr 1.
Samasuguse taotluse esitas
vedaja MTÜ-le Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mis arvestas
vedaja taotlusega ja kehtestas

Tabel 1. Hinnakiri alates 01.01.2019 endise
Jõgeva valla, Palamuse ja Torma piirkonnas
Mahuti suurus m3 Teenuse hind alates
01.01.2019 € km-ta
0,05
0,66
0,1
1,31
0,08
1,05
0,14
1,83
0,24
3,15
0,37
4,85
0,6
7,86
0,66
8,65
0,8
10,48
1,1
14,42
1,5
19,66
2,5
32,76
4,5
58,97

Teenuse hind alates
01.01.2019 € km-ga
0,79
1,57
1,26
2,20
3,78
5,82
9,43
10,38
12,58
17,30
23,59
39,31
70,76

uued veohinnad 17.10.2018
otsusega nr 8/18.
Vastavalt hankelepingule ja
omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal
õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks.
Võrreldes pakkumuse esitamise
ajaga on esinenud objektiivsed
asjaolud, mille tagajärjel jäätme-

Tabel 2. Hinnakiri alates 01.01.2019 Saduküla piirkonnas
ja Kaave külas
Mahuti suurus
liitrites
Kilekott kuni 100 l
Kuni 80 l
Kuni 140 l
Kuni 240 l
Kuni 370 l
Kuni 600 l
Kuni 800 l
Kuni 1100 l
Kuni 1500 l
Kuni 2500 l
Kuni 4500 l

veo teenustasud ei ole täna enam
piisavad, katmaks seadusega
nõutud jäätmete kogumise,
vedamise, taaskasutamise ja
kõrvaldamisega seotud kulusid.
Uued teenustasud hakkavad
kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakirjad on leitavad vedaja Ragn-Sells AS kodulehel
ja avaldatakse Jõgeva valla

Teenuse hind alates
01.01.2019 € km-ta
1,74
1,39
2,44
3,20
4,17
4,92
6,56
7,89
10,76
15,38
27,68

Teenuse hind alates
01.01.2019 € km-ga
2,09
1,67
2,93
3,84
5,00
5,90
7,87
9,47
12,91
18,46
33,22

kodulehel.
Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos hinnakirjaga ka personaalselt.
MTÜ Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus,
MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus

Lemmiklooma kiibiga märgistamine ja vetarsti soovitused
Kus saab Jõgevamaal lemmiklooma kiipida ja vajalikku
nõuannet küsida?
Jõgeva väikeloomakliinik (Pargi tn 4 Jõgeva linn) telefon: 772 1047
– lemmikloomade ravi, konsultatsioonid, kiipimine, vaktsineerimine,
registreerimine.
Põltsamaa veterinaarteenused OÜ (Lossi tn 4 Põltsamaa linn)
telefon: 775 2528
Mustvee väikeloomakliinik (Tartu maantee 10, Mustvee linn)
telefon: 5360 0700
Eesti maaülikooli loomakliinik (Kreutzwaldi 62 Tartu linn) – kiireloomulised küsimused ja ööpäevaringne ravi. Telefon päevasel ajal:
731 3224 ja öösel: 503 3878.
Veterinaararst soovitused loomaomanikule:
Milleks loomale kiip?
Kui loom, kellele omanik on lasknud kiibi panna leitakse, siis on
selge, et tal on peremees, kes tema pärast muretseb. See loom jõuab
kiiresti koju tagasi. Kiip pannakse loomale reeglina vasakule kaela
peale naha alla, käega katsudes seda ei tunne. Seadus näeb ette, et
hulkuvast loomast tuleb teatada omavalitsusse, kus täpsustatakse,
mis edasi teha. Tõenäoliselt kutsutakse loomaarst, kes vaatab looma

üle, tema loeb välja, kas loomal on kiip, kuid igal loomaarstil pole ka
kiibilugejat. Kohe esimese valuga pole aga ehk mõtet omavalitsusse
tormata või vetkeskusse teatada, enne ikka võiks vaadata, äkki tuli
loom lihtsalt jalutama või on naabrite oma. Kui abi on tõesti vaja, siis
on selleks Jõgeva vallavalitsuses olemas väärteomenetleja.
Kas võtta lemmik?
Enne lemmiklooma võtmist arvestage, et ta on pereliige. Targad
on need loomad, kellega inimene suhtleb. Üksi loom nüristub. Kui
aga inimene temaga heatahtlikult tegeleb, annab loom selle kõik
inimesele tagasi.
Soovitus lemmiklooma rahustamiseks ja võimalike probleemide,
näiteks paljunemine, ennetamiseks.
Kastreerimine ja steriliseerimine muudab looma käitumist – loom
jääb palju rahulikumaks, ta ei käi enam pulmas, ei saa pureda, haigestub vähem. Kas seda operatsiooni teha või mitte, peab inimene
otsustama. Ainult omanik teab, mis on tema looma jaoks kõige
õigem valik.
Steriliseerimine on kindlasti tõhusam kui hormoonravi.
Ivo Ploom,
väärteomenetleja 5376 9776

Tugevaim relv diabeedi vastu on
tarkus ja teadlikkus
Jõgeva valla elanik, kunagine
Siimusti keraamikatehase direktor Aavo Aru juhib Jõgevamaa
Diabeetikute Seltsi, kus on 106
liiget. Ligi 20 aastat tegutsenud
selts korraldab teabepäevi, koolitusreise, pakub tuge diabeetikutele ja nende lähedastele. Nõuandjateks ja koostööpartneriteks
on Jõgeva haigla endokrinoloog
Hille Kruse ja diabeediõde Maie
Kuusik.
Endokrinoloog Hille Kruse
märkis hiljutisel mõttevahetusel
Jõgevamaa diabeetikutega, et
suhkruhaigete arv suureneb
pidevalt. „Perioodil 2015–2017
lisandus 10 miljonit diabeedihaiget. Põhjuseks on muutused
elustiilis, keskkonnas ja füüsilise
koormuse vähenemine. Maailmas on praegu 485 miljonit
diabeedihaiget, kellest suur osa
elab madala või keskmise elatustasemega riikides. Ka Eestis
on mitmeid patsiente, kellel pole
võimalik majanduslikel põhjustel kallima hinnaga diabeediravimeid osta. Sageli vajab
ju diabeetik ravimeid teistegi
haiguste vastu,” rääkis doktor
Kruse. Tema sõnul põhjustavad
diabeedihaigetel surma ennekõike kardiovaskulaarsed haigused,
st südame- ja veresoonkonna
haigused. Ateroskleroos areneb
diabeetikutel tunduvalt kiiremini
kui mittediabeetikutel. Kiiremini

Jõgeva haigla endokrinoloog Hille Kruse (paremal) ja
diabeediõde Maie Kuusik.
FOTO: Jaan Lukas
kujunevad ka komplikatsioonid.
Hille Kruse märkis, et väga
oluliseks näitajaks seoses diabeediga on glükoliseeritud (kõrge)
hemoglobiin, mis näitab veresuhkru taset. „Arstile on märguandeks, et kui see tase läheb üle
7,0 mmol/l, siis tuleb midagi ette
võtta. Täpsustamist vajab, mida
patsient sööb, kuidas ta liigub,
milliseid ravimeid kasutab ja
kuidas arsti korraldusi täidab.
Paraku leidub ka inimesi, kes
küll ostavad ravimid välja, kuid

ei tarvita neid. Mõned kardavad
rohkem ravimite kõrvatoimeid,
kui oma haigust ja sellega kaasnevaid tüsistusi.
Hille Kruse selgitas ka autoimmuunse diabeedi olemust. „See
diabeet, mida on kirjeldatud
alles 1970ndail, algab täiskasvanu eas. Esimesel poolel aastal
on veresuhkru tase hästi kõrge.
Tablettravi patsiente ei aita ning
poole aasta möödudes vajavad
nad juba insuliini. Autoimmuunset diabeeti põdevad patsiendid

pole üldjuhul tüsedad. Autoimmuunsuse puhul toodab organism aineid, mis ründavad oma
organeid, olgu selleks siis süda,
neerud, silmad.
„Haigele on tarvis öelda tõtt.
Mõnede arvates olen ma liiga
karm. Eks püüan ka patsienti
veenda nii, et ta usuks, et arsti
soovitused on tema enda heaoluks vajalikud,” rääkis Hille
Kruse suhtlemisviisist patsientidega.
Jõgeva haiglas töötab diabeediõde Maie Kuusik, kelle
ülesandeks on diabeedihaigeid
õpetada. Kolm päeva nädalas
töötab diabeediõde koos endokrinoloogiga, neljandal päeval
on tal eraldi vastuvõtt. Ka diabeediõe poole pöördumiseks on
tarvis perearsti saatekirja. Maie
Kuusik tuletab diabeedihaigetele
järjepidevalt meelde raviskeemi
ja tervisetõdesid, mis infotulvas
tihti ununema kipuvad. Toitumisalane soovitus Hille Kruselt
kõlas aga nii: „Sööge normaalselt
ja ennekõike Eestimaist toitu!”
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi
esimehe Aavo Aru sõnul osaleti
tänavu juunis diabeedikonverentsil Rakveres. Augustis käidi
ekskursioonil Võrus, kus kohtuti
ka teiste diabeediseltside esindajatega Põlvast ja Sakust.
JAAN LUKAS

lk 4

6. detsember 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Mardilaat pakkus hea võimaluse
Voore- ja Peipsimaad tutvustada
Ülemöödunud nädalavahetusel peeti Helsingis traditsioonilist
Mardilaata. Traditsioonilisel
eesti kultuuri festivalil, mis sai
Tuglase seltsi korraldusel teoks
juba 35. korda, olid seekord
peakülaliste staatuses Peipsimaa
ja Vooremaa, mida aitasid teiste
hulgas tutvustada Jõgeva valla
väikeettevõtjad ja kultuurikollektiivid.
Kultuurikeskuses Kaapelitehdas 24. ja 25. novembril
toimunud Mardilaadal esitlesid
oma kultuuri, toitu, käsitööd
ning ettevõtlust ja vaatamisväärsusi Jõgeva, Tartu, Mustvee
ja Peipsiääre vald. Ettevõtjatest esindasid Jõgeva valda
Clarika Murakas (ehted), OÜ
Marimarta (tomatimahl), Katre
Meistrikoda (tekstiilkäsitöö),
OÜ Päivapäike (keraamika), AP
Piloot OÜ (nektarid, siirupid),
Uugi talu (siirupid), Teepuu OÜ
(kalatooted ja suitsuliha) ning
OÜ Raudale Talu (glögid, mesi,
tšillimoos). Tartu- ja Jõgevamaa
ettevõtjate Mardilaadal käik sai
teoks Leader-meetmest rahastatud kaheaastase projekti „Peipsimaa ja Vooremaa väiketootjate
võrgustike ühised arendus- ja
turundustegevused“ raames.
Projekti eestvedajateks on MTÜ
Peipsimaa Turism juhataja Kadi
Ploom ning Jõgeva vallavalitsuse
arendus- ja ettevõtlusspetsialist
Reelika Kivimurd.
„Kahe piirkonna väikeettevõtjate Mardilaadal käik oli üks
osa kõnealusest projektist,“ ütles
Reelika Kivimurd. „Pakkusime
sellist võimalust just toidukaubale ja käsitööle spetsialiseerunud
ettevõtjatele. Eelnevalt tegid nad
läbi pakendialase koolituse.“
Reelika Kivimurd selgitas,
et messiala üürimisega seotud
kulud kaeti projektirahast, ettevõtjatele oli osalemine tasuta.
„Väikeettevõtjad said riskivabalt proovida, kas sellisel laadal
käimine on nende jaoks mõttekas või mitte, samuti kasulikke
kontakte luua,“ märkis arendusja ettevõtlusspetsialist.
Huvi oli suur
Peipsimaad ja Vooremaad
tutvustasid ka kahepäevane
kultuuriprogramm, kinosaalikava ja lasteala tegevused.
Kultuuriprogrammis lõid kaasa
Jõgeva muusikakooli tütarlasteansambel, kes esitas ka Alo

Volikogu võttis vastu valla
arengukava

Jõgeva muusikakooli tütarlaste ansambel esitas Mardilaadal ka Alo Mattiiseni laule.
FOTO: VIKTOR sVJATÕŠEV
Ansamblit juhendab Merike Katt.
Mattiiseni laule, Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansambel
Tuustar, Väägvere külakapell,
Avinurme puhkpilliorkester,
Rusalia lastekoor ja ansambel
Svjata Vatra. Lasteala programmi
sisustasid Eesti Rahva Muuseum
ja Avinurme puiduait. Kinosaalis
näidati ühel päeval Oskar Lutsu
ja teisel päeval Mati Undi teoste
ainetel tehtud filme, mille kohta
andsid selgitusi filmiloolane Jaak
Lõhmus ja Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne
Tegelmann. Vooremaad ja Peipsi
äärt tutvustavate soomekeelsete
sõnavõttudega astus üles Võtikverest pärit kirjanik ja filmilooja
Imbi Paju.
Reelika Kivimurd sõnas, et
tema kaks messipäeva kulusid
põhiliselt infoleti taga külastajatega suheldes ning neile Peipsimaad ja Vooremaad tutvustavaid
materjale jagades. Ta kinnitas, et
siinse piirkonna vastu tunti Mardilaadal väga suurt huvi.
„Nii mõnigi oli siin juba varem
käinud ning vaimustunud Endla looduskaitsealast või Peipsi
äärsest vanausuliste kultuurist,“
ütles Reelika Kivimurd. „Turismikorraldajad tundsid aga
suurt huvi kahe piirkonna tuleva
aasta kultuurisündmuste vastu,
soovides arvestada nendega
oma reisikavades. Turismifirmade kogemused näitavad, et
soomlastele pakuvad suurt huvi
eesti toidu ja aiandusega seotu,
näiteks meie puukoolid.“
Jaanika Lindsalu Jõgeva vallas Koimula külas tegutsevast
osaühingust Marimarta jäi oma

käiguga Mardilaadale väga rahule. Kolmveerandliitristes klaaspudelites tomatimahl, mida
Marimarta laadal pakkus, leidis
rohkesti ostjaid.
„Kui varem arvasin, et tomatimahla tarbimise harjumus on
omane pigem kunagise Nõukogude Liidu aladel elavatele
inimestele, siis nüüd selgus,
et see mahl on populaarne ka
Soomes. Päris paljud soliidsemas
eas soome daamid kinnitasid,
et sellest mahlast saab kokku
segada suurepärase Verise Mary
kokteili,“ ütles Jaanika Lindsalu.
„Soomes on ka palju tomatimahla hindavaid eestlasi ja nüüd
üritamegi nuputada, kuidas neile
meie mahla kätte toimetada: nad
on sellest väga huvitatud.“
Marimarta käis Mardilaadal
esimest korda. Jaanika Lindsalu
avaldas arvamust, et ilmselt
võetakse Helsingi-tee ette ka
tuleval aastal.
Pikk protsess
Jõgeva vallavalitsuse arendusja ettevõtlusspetsialist Reelika
Kivimurd kinnitas, et kohtas
kahe messipäeva jooksul väga
palju tõelisi Eesti-sõpru, aga
ka Soomes elavaid eestlasi, kes
kodumaal toimuvast huvituvad.
„Mardilaada Soome-poolne
korraldaja Tapio Mäkeläinen jäi
Vooremaa ja Peipsimaa esitlusega väga rahule ja märkis, et meie
programm oli väga terviklik.
Saal oli kogu aeg rahvast täis
ja meie muusikute esinemisele
elati tuliselt kaasa,“ ütles Reelika
Kivimurd. „Kiita saime ka Soome

uuelt suursaadikult Eestis Timo
Kantolalt ja Eesti suursaadikult
Soomes Harri Tiidolt.“
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev lisas, et Timo Kantola lubas peatselt Jõgevamaad
külastada.
Svjatõševi sõnul sai Jõgevamaa esinduse Mardilaadale
viimise protsess alguse juba kolm
aastat tagasi, kui Tapio Mäkeläinen Mustvees toimunud turismimessil toona veel maavanema
ametis olnud Svjatõševi poole
pöördus ja küsis, kas Jõgevamaa
võiks olla üks järgmisi Eesti
piirkondi, mida Mardilaadal põhjalikumalt tutvustatakse. Nüüd
siis käidigi Mardilaadal ära, tõsi
küll, mitte maakonna põhise,
vaid Vooremaad ja Peipsimaad
hõlmava seltskonnaga. Ühtekokku oli neist piirkondadest väljas
umbes 120 ettevõtjat ja taidlejat.
Ning lisaks Jõgeva vallale ja Peipsimaa Turismile lõid piirkondade
tutvustamisel kaasa Jõgevamaa
arendus- ja ettevõtluskeskus
ning Tartu vallas tegutsev Jääaja
keskus.
Mardilaata külastas tänavu
14 500 inimest. Mardilaada
kultuuriprogrammi raames olid
kahe päeva jooksul laval vestlusringis tuntud Soome ja Eesti
avaliku elu tegelased. Väärikust
lisas Soome endise presidendi
Tarja Haloneni, Eesti esimese
suursaadiku Soomes Jaak Jõerüüdi jt kohalolek.
RIINA MÄGI

Vallavolikogu kiitis heaks eelarvestrateegia
Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 22. novembri istungil
Jõgeva valla eelarvestrateegia
aastateks 2018–2022. Eelarvestrateegia abil planeeritakse
finantsvahendid, mida on vaja
valla arengukavas püstitatud
eesmärkide täitmiseks. Strateegia on koostatud vastavalt
kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusele ja hõlmab
nelja järgmist eelarveaastat.
Vallavanem Aare Olgo ütles
eelarvestrateegiat tutvustades,
et järgnevateks aastateks kavandatavate kulude ja investeeringute mahud on määratletud
valla eelarvetulude prognoosist
ja laenustrateegiast lähtudes.
Põhitegevuse tuludena käsitletakse maksutulusid, tulusid
kaupade ja teenuste müügist
ning tegevuskuludeks saadavaid

toetusi. Põhiliseks tuluallikaks
on tulumaks, mis peaks moodustama tuleval aastal 48 protsenti
ja järgmistel aastatel umbes 50
protsenti kogutuludest. Tulevaks
aastaks prognoositakse tulumaksu laekumise 4,4 protsendilist
tõusu võrreldes tänavuse aastaga. Kulude osas on planeeritud
nii personalikulude kui ka majanduskulude tõus, vastavalt 5,7
ja 5,9 protsenti.
„Personalikulude tõus aitab
kompenseerida inflatsiooni mõju
inimeste rahakotile,“ ütles vallavanem.
Tema sõnul peaks põhitegevuse tulem katma võetud laenukohustused ja lisaks peaks jääma
vahendeid investeeringuteks.
Kavandataval eelarveperioodil
võimaldab põhitegevuse tulem
teoks teha siiski ainult selliseid

investeeringuprojekte, kus põhifinantseering tuleb riigilt või
muudest allikatest ning vald
tasub vaid omaosaluse. 2019.
aastal peaks näiteks valmima
Luua kergliiklustee, samas asulas rekonstrueeritakse ka vee- ja
kanalisatsioonirajatisi. Planeeritud on ka kohalike teede rekonstrueerimist ja pindamist
ning asulate välisvalgustuse rekonstrueerimist. 2021. aastal on
plaanis tervisekeskuse rajamine.
Vallavanem tõdes, et hetkel
tunduvad investeeringuväljavaated küll napid, ent kui uue
aasta alguses saab selgeks sellest
aastast üle tulev vahendite vaba
jääk, siis saab võib-olla ära teha
veel midagi, mis praegu eelarvestrateegias ei sisaldu.
Jõgeva vallavalitsuse finantsjuhi Kaja Ferschel-Pärna sõnul

läbis eelarvestrateegia avalikustamise. Parandusettepanekuid
esitas vallavolikogu reformierakonna fraktsioon ning need
said läbi arutatud ja dokumenti
lisatud. Tähelepanekuid tuli ka
volikogu liikmelt Terje Rudissaarelt ning nendegagi arvestati.
„Eelarvestrateegia on üldisem
dokument, iga aasta eelarve on
juba täpsem,“ selgitas finantsjuht
ja lisas, et eelarvestrateegia kuulub ülevaatamisele igal aastal.
Kui toimekeskkond on vahepeal
muutunud, saab muuta ka eelarvestrateegias ära toodud arve.
„Loodetavasti muutuvad meie
investeeringuväljavaated edaspidi paremaks,“ ütles finantsjuht.
Volikogu kiitis eelarvestrateegia heaks 14 poolt- ja seitsme
vastuhäälega, kaks saadikut jäi
erapooletuks.
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavolikogu võttis
oma 22. novembri istungil vastu valla arengukava aastateks
2018–2028. Arengukava olemasolu nõuab seadus, ent see on ka
oluline alusdokument, mis aitab
tagada valla tasakaalustatud ja
jätkusuutliku arengu, arvestades
ühinenud valla arengueeldusi ja
eripärasid.
Arengukava koosneb kolmest
osast: valla hetkeolukorra analüüsist, eesmärkidest ja arengusuundumustest ning tegevuskavast. Käsitletud on olulisemad
valdkonnad, milles omavalitsus
toimetab: juhtimine, mainekujundus ja välissuhted, haridus,
noorsootöö, kultuur, ettevõtlus, tehniline taristu, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid ning
korrakaitse ja turvalisus. Välja
on toodud ka valla tulevikuvisioon. Arengukava elluviimisel
järgitakse kõikide valdkondade
tasakaalustatud arengut. Kavandatud tegevusi rahastatakse
vastavalt valla eelarve võimalustele, täiendavaid vahendeid on
plaanis kaasata riigilt, Euroopa
Liidu struktuurifondidest ja
erasektorist.
Arengukava koostamist koordineeris arengu- ja planeeringuosakond. Selle juhataja Triin Pärsimi sõnul oli arengukava oluliseks lähtepunktiks Jõgeva linna
ning Jõgeva, Palamuse ja Torma
valla ühinemislepingus sõnastatu, samuti nimetatud nelja omavalitsuse senised arengukavad
ja üldplaneeringud. Uue suure
valla arengukava koostamisel
osalesid vallajuhid, vallavalitsuse ametnikud ja vallavolikogu
liikmed. Lisaks kutsuti kokku ühe
valdkonna inimestest koosnevad
teemarühmad.
„Teemarühmad käisid koos nii
mitu korda, kui vajalikuks peeti,“
ütles Triin Pärsim. „Asjalikku
sisendit saime ka Jõgeva valla
noortekeskuselt. Valla neljas
paigas, Vaiatus, Siimustis, Palamusel ja Jõgeval, korraldasime
aga avalikud arenguseminarid,
kus vallakodanikud arengukava
loomisel kaasa rääkida said.
Samades paikades toimusid
hiljem ka arengukava avalikud
arutelud.“
Seda, et arengukava projekti
tehti ühtekokku 489 parandusettepanekut umbes viiekümnelt
esitajalt, pidas Triin Pärsim
valla suurust arvestades üpris
ootuspäraseks. Vallavalitsus ning
arengukava koostamisel juhtivkomisjoni rollis olnud arengu- ja
reformikomisjon valisid arengukava täpsustamiseks välja 360
ettepanekut. Neist umbes kaks
kolmandikku sisaldasid mõtteid,
mis olid arengukavas mingil

kujul juba olemas, ent mille
puhul sooviti muuta sõnastust
või rõhuasetust. Sadakond ettepanekut andis arengukavale aga
ka reaalse sisendi.
Nagu arengu- ja reformikomisjoni esimees Andrei Fedossovski
volikogu istungil märkis, tuli
komisjon kokku tervelt kuuel
korral, et ettepanekuid arutada.
Ettepanekud vaatas läbi ka vallavalitsus. Need ettepanekud,
mille osas valitsuse ja juhtivkomisjoni arvamused lahku läksid,
toodi volikogu ette, et nemad
seisukoha võtaksid.
Kui arengukava esimesel lugemisel volikogus olid opositsioonisaadikud dokumendi
suhtes väga kriitilised, siis teisel
lugemisel tõdesid ka nemad,
et arengukava on läbi teinud
positiivse arenguhüppe. Ehkki
nende meelest saanuks seda veel
paremaks lihvida, otsustas volikogu 14 poolt- ja 9 vastuhäälega
(üks hääletaja jäi erapooletuks)
arengukava siiski vastu võtta.
„Arvan, et saime lõpuks päris
hea arengukava,“ tõdes Triin Pärsim. „Selliseid detailseid arengukavasid, nagu ühinemiseelsetel
omavalitsustel olid, ei saa suure
valla puhul enam teha. Nüüd
peab üldistusaste olema suurem. Detailsemalt saab teemad
lahti kirjutada valdkondlikes
arengukavades, mida tuleval
aastal loodetavasti koostama
hakatakse. Üks, ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arengukava,
on tegelikult juba valmimas. Ka
valdkondade ülene arengukava
pole nn kivisse raiutud: selle
täitmist, aga ka muutmisvajadust
analüüsitakse igal aastal.“
Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp lisas, et kui arengukava on
koostatud kümneks aastaks, siis
selle tegevuskava osa sisaldab
nelja lähema aasta tegevusi.
Abivallavanema sõnul näeb
tegevuskava ette pooleli olevate
objektide, nagu Jõgeva põhikooli
õppehoone ja Torma sotsiaalkeskuse hoone rekonstrueerimise
lõpule viimist, valla mitut asulat hõlmavat tänavavalgustuse
uuendamise projekti ning veevarustus- ja kanalisatsioonirajatiste projekti. Ette hakatakse
valmistama Jõgeva keskväljaku
ideekonkurssi.
„Loodan, et uus arengukava
on aluseks tervikliku, tugeva
keskuse ja tagamaaga valla väljaarendamisele,“ sõnas Mati Kepp.
Vallavanem Aare Olgo lisas, et
arengukava koostamine oli pikk
ja töömahukas protsess.
„Kiidan ja tänan kõiki, kes
arengukava loomisse oma panuse andsid,“ ütles vallavanem.
RIINA MÄGI

Geenivaramu pakub aasta viimasel kuul võimaluse Jõgevamaa
elanikele loovutada geeniproovi oma kodukohas. 19.12.2018 on
võimalik tulla geenidoonoriks Jõgeva kultuurikeskuses.
Nõusolekuvormi saate allkirjastada kohapeal paberil või eelnevalt
veebilehel geenidoonor.ee.
Geeniproovi saab anda:
Kolmapäeval, 19. detsembril kell 14.00–18.00,
Jõgeva kultuurikeskuse II korrusel
Geeniproovi andmine on Teile tasuta. Palun võtke kaasa isikut
tõendav dokument. Geenidoonoriks võivad tulla kõik eestimaalased
alates 18. eluaastast. Vanus ega haigused ei ole takistuseks.
Täpsem info geenidoonor.ee või telefonil 520 6959.
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Noorsootöö nädalal inspireeriti noori
9.–25. novembril oli üle-eestiline noorsootöö nädal. Tänavuse
teemanädala läbiv märksõna oli
inspiratsioon, mis peegeldab
noorte julgustamist, innustamist,
juhendamist ja suunamist tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid.
Jõgeva Valla Noortekeskuses
töötab kümneliikmeline meeskond. Noorsootööd tehakse
üheksas noortekeskuses: Kuremaal, Laiusel, Jõgeva linnas,
Palamusel, Tormas, Sadalas,
Vaimastveres, Siimustis ja Jõgeva
alevikus. Kuremaa noortekeskuses oli noorsootöö nädal väga
tegus. Alustasime nädalat huvihariduse ja huvitegevuse raames
toimuva meisterdamisringiga,
kus valmistasime heategevuseks
vaprusehelmeid. Vaprusehelmed
on mõeldud onkoloogiliste haigustega laste ravi toetamiseks
ning nende abistamiseks paljude
valulike ja ebameeldivate protseduuridega toimetulekul. Päeva
lõpetasime ülimaitsva jäätise
valmistamisega.
20. novembril oli Kuremaa
noortekeskuse teemakohvikus
külas Palamuse päästekomando
vabatahtlik pritsumees Margus Kaasik. Vabatahtlik päästja
rääkis noortega tuleohutusest:
katsetasime tuletekki, vestlesime suitsu- ja vingugaasianduri
tähtsusest ning proovisime tule-

Jõgeva valla noortekeskuste noortejuhid noorsootöö nädalal „Noori inspireerides“.
Foto: Liina Laurikainen
							
kustutiga tuld kustutada. Margus
Kaasik tuli külla tuletõrjeautoga
ja noored said seda uudistada.
Teemakohviku laual olid vahvlid, mida noored maiustasid
isetehtud jäätisega. Teemakohvikut rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis

noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.
Noorsootöö nädala lõpetasime
23. novembril Jõgeva valla noorte ühise diskoga Torma rahvamajas. Peo korraldasid Kuremaa
noortekeskuse ja Torma/ Sadala
noortekeskuse huvihariduse ja
huvitegevuse raames toimuva DJ
huviringi noored diskorid. Disko-

Lahe koolipäev Tallinnas
21. novembril toimus
Alexela kontserdimajas
viieteistkümnes noortekonverents „Lahe koolipäev“.
Konverentsil osalesid Jõgeva Valla Noortekeskuse
juhataja, noortejuhid, Jõgeva valla noortevolikogu
liikmed ja Jõgeva valla
noored.
Seekord oli noortekonverentsi
teemaks „Aeg kinkida aega“.
Terve päeva sai kuulda inspireerivaid esinejaid, kes jagasid oma
isiklikke lugusid ja paremaid
õppetunde. Konverentsi avas
tuntud kirjanik Andrus Kivirähk,
kelle jutust jäi enim kõlama
mõte, et kõik inimesed peaksid
tegelema sellega, mida nad armastavad. Tema öeldule sobib
hästi jätkuks disainer Reet Ausi
sõnum, et tegeledes ainult nende
tegevustega, mis meile meeldivad, ei tekigi tunnet, et aeg

läheks raisku. Samuti kuulsime
mitmeid nippe ajaplaneerimisest teistelt külalistelt. Ometi ei
kujutanud üritus endast tundide
kaupa saalis istumist, vaid andis
kõigile kohalviibijatele võimaluse pauside ajal tutvuda erinevate
kõrgkoolide, organisatsioonide
ja ettevõtetega. Oleme veendunud, et kõikidele õppuritele
oli see imeline võimus saada
ülevaade sellest, milliseid võimalusi enesearendamiseks pakuvad
Eesti haridussüsteem ja tööturg.
Konverents pani meid hindama
oma aega, mis on kõige suurem
varandus. Kindlasti tahaksime
ise osaleda ka tulevastel „Lahedatel koolipäevadel“ ja soovitame seda kõikidele noortele, sest
see on üritus, kus mõtteainet
jätkub kõigile.
ANNALIISA ja
EVELIIS VÄLJAOTS

le olid oodatud kõik Jõgeva valla
noored. Organiseeritud oli bussiring. Noori tuli diskole oodatust
rohkem ja osaliste tagasiside oli
väga positiivne. Noored arvasid,
et diskod võiksid saada Jõgeva
vallas traditsiooniks.
KADRI KOMMER,
Kuremaa noortekeskuse
noortejuht

Vahva ja õpetlik päev Vaimastvere laudas
Tänapäeva lapsed teavad kõik,
et piim tuleb poest, aga kuidas
piim poodi saab, seda teatakse
vähem. Ühe meie rühma lapse
vanaema töötab Vaimastvere
laudas. Uurisime, kas meid laudas vastu võetakse ja leppisime
külastuspäeva kokku. Rühmas
rääkisime koduloomadest ja
joonistasime kaasavõtmiseks
lehmapilte.
Laudas rääkisid talitajad meile
lehmadest, et nemad ei oska
wc-d kasutada ja sellepärast
peame silmad lahti hoidma, et
õnnetusi ei juhtuks. Lastele tegi
see jutt palju nalja, aga kui lauta
saime, siis mõistsime, miks seda
räägiti. Lehmad tundusid nii suured ja esialgu oli väga hirmus.
Meie rühma lastest polnud keegi
peale Tristan-Kennethi lehma nii
lähedalt näinud. Lastele meeldis
vaadata, kuidas lehmad käisid
suure harja juures end sügamas.

Nii mõnigi loom oli päris julge ja
lasi endale pai teha. Lõhn, mis
esialgu nina kinni hoidma pani,
ununes peagi ja taandus uudishimu ees. Kui vasikate juurde
jõudsime, ei kartnud enam keegi.
Nägime, kuidas vasikad söövad
ja lutiga ämbrist piima joovad.
Lastele meeldis vasikate juures
ja tundus, et sealt me enam ära
tulla ei saagi! Pärast esimese
vaimustuse möödumist olid
lapsed nõus vaatama ka pulle ja
mullikaid. Palju elevust tekitas
ka põhuhunnik, kus oli nii pehme istuda ja hüpata. Kui laudast
välja tulime, saime uudistada
ka lambaid, kes naaberaiast
paistsid, ja suurt piimaautot,
mis parajasti piimale järele tuli.
Lapsed olid käigust vaimustuses
ja arvasid, et tahaksid kindlasti
tagasi minna.
Kinkisime laste joonistatud pildid farmi töötajatele. Üllatus oli

suur, kui meile ka kingitus toodi!
Lapsed said kohukesi ja jogurtit.
Seda, et need on tehtud piimast,
teadsid kõik lapsed. Oli tore ja
elamusterohke päev, õhtul jagati
oma kogemusi vanematega.

Täname Vaimastvere lauda
töötajaid huvitava ja õpetliku
päeva eest!
MARJU KATTEL,
Jõgeva aleviku lasteaia
õpetaja
Palamuse kool pidas novembri lõpus sünnipäeva. 23. novembri aktusel kuulutati välja abiturientide seast valitud
Toots ja Teele. 42. Tootsiks valiti Aron Prits ja 31. Teeleks
Helina Tamm. FOTO: ARTUR AUNAP

Meeleolukas november Kuremaa
lasteaed-algkoolis

Kõige rohkem rõõmu valmistasid lastele vasikad.
					

foto: erakogu

Jõgeva põhikooli ajaloonädal viis antiikaega
Jõgeva põhikoolis toimus teist
aastat järjest ajaloonädal. Eelmisel aastal keskenduti Eesti
ajaloole ning sel aastal antiikajale. Antiiginädalal lugesid
õpetajad iga päev esimestes
tundides ette teematekste ja
jagasid ülesandeid. Seinale oli
kleebitud antiikaja sündmustega
ajatelg. Õpilased uurisid antiikaega tutvustavat veebilehekülge,
kus leidus nii lugemismaterjale,
mänge kui videoid.
Antiiginädala alguses tehti
tutvust 5. sajandil eKr elanud
antiikmõtleja Sokratesega, kes
pööras tähelepanu inimeste eetikaprobleemidele. Ta väitis, et
voorus ja teadmine on lahutamatud, seepärast toimib ainult tark
inimene õigesti ja õiglaselt. Järgnevalt kuulsid õpilased legendi
Vana-Kreeka valmikirjutajast
Aisoposest, kes elas 6. sajandil
eKr. Aisopose elu käsitlevates
kirjatöödes leidub ilmselgelt

Ajalooõpetajad Jana Tiido ja Tiina Kull esitlesid Rooma
foto: erakogu
toogat. Modelliks oli Joosep Katt.
kirjanduslikke väljamõeldisi
ja ebatõenäolisi andmeid, mis
heidavad valmikirjutaja olemasolule kahtluse varju. Ent ometi
– Aisopos on kunagi elanud.
Sarnaselt Aisoposele on ka matemaatik Pythagoras muutunud
legendiks. Temast teatakse väga

vähe. Raske on öelda, millised
teaduslikud ideed kuuluvad
talle, millised tema õpilastele.
Teadmata on seegi, kas tema
kriipseldas vitsaga liivale teoreemi, mida tuntakse tänapäeval Pythagorase teoreemina.
Matemaatikast viis ajarännak

arstiteadusesse. Õpilased tutvusid lähemalt Vana-Kreeka arsti
Hippokratesega, keda peetakse
arstiteaduse isaks.
Ajaloonädalasse mahtus ka
4.–9. klasside filmiõhtu, kus
vaadati kolme filmi: „Herakles”
(animafilm), „Agoraa” (draama)
ja „Tsentuurio” (action). Enne
filme esitas Doris Piik 8.B klassist oma loovtööna Vana-Kreeka
kitooni ja ajalooõpetajad Rooma
toogat. Õpilasesindus pakkus
popkorni ja mahla, et filmiõhtu
kinotunne ehedam oleks.
Nädala lõpetas mälumäng.
Uue nädala alguses tänati ja
autasustati osalejaid. Suur tänu
Jõgeva põhikooli ajalooõpetajatele, kes ettevõtmisi suure innu
ja tahtega teevad ning selle juures oma positiivsuse ja põneva
jutuga õpilasi kaasa haaravad.
DORIS PIIK 8b ja
INARA EIN 8a

November algas Kuremaa
lasteaed-algkoolis mardipäeva
kommete õppimisega, sest koolipere otsustas minna oma maja
lasteaeda marti jooksma. Lisaks
mardikommetele tuli selgeks
saada mardilaul, teretuslaul,
tänulaul ja lõpulaul ning otsida
väikestele jõukohaseid mõistatusi ja mänge. Päev kujunes meeleolukaks ja nii mõnigi töötas
kogu päeva määrdunud näo ja
vuntsidega.
Novembrisse jäi lastele väga
oluline päev – isadepäev. Sel
korral vaatasime peredega Miksteatri etendust „Telefonilood“,
mis jutustas isa olemasolu ja
läheduse vajalikkusest. Pärast
etendust kinkisime oma issidele
enda valmistatud meened. Õhtu
jätkus meisterdamistöökojas
ning lõppes kringli söömisega.
Kui Jõgevat külastas Rakvere teater etendusega „Põrsas
Desmond ja sookolli lõks“, siis
käisime kogu kooli- ja lasteaiaperega seda etendust vaatamas.
Lõbus oli.
ERSO muusikud väljusid oma
tavapärasest keskkonnast – Estonia kontserdisaalist – ja tulid
meile lausa koju – Kuremaale.
Kuremaa lossis tutvustasid nad
oma pille, musitseerisid ja rääkisid toredaid lugusid. Nädala
jooksul andsid pillimehed erinevate koosseisudega 100 kontserti

üle Eesti.
Raamatukogu juhataja Maarika kutsus meile külla luuletaja
Margus Konnula, kirjanikunimega Contra, kes luges lustakaid
luuletusi, rääkis oma hobidest
ning tegemistest. Saime teada, et
ta tõlgib eesti luulet läti keelde
ja läti luulet eesti keelde. Läti
keelt tunneb ta hästi, sest elab
Läti piiri lähedal ja on läti keelt
õppinud Tartu ülikooli korraldatavatel kursustel. Saime osta ka
tema luuleraamatuid.
Novembri lõpetasime
kadripäevaga. Olime valgesse
riietatud ja tegime end ilusaks.
Poisid värvisid huuli ja tegid
põsed punaseks. Koolilapsi külastasid meie lasteaia väikesed
kadrid.
Kadripäeval tuli meile külla
inimene Viljandi Pärimusmuusika Keskusest. Õppisime selgeks
kõik vajalikud kadrilaulud ja
-tantsud. Saime teada, et nii
mardi- kui ka kadrisandid ei käi
komme küsimas, vaid käivad
pererahvale õnne, rikkust ja
kõige kasvu soovimas. Mängisime ringmänge, soovisime head
ja lõpetasime päeva maiustuste
söömisega.
Oli meeleolukas kuu. Saime
jälle palju targemaks.
LINDA TROSS,
klassiõpetaja

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Torma kooli õpilased käsid
Rakvere politseimuuseumis

Torma kooli vanem kooliaste külastas 27. novembril Rakvere
politseimuuseumi ning seal olevat kohtulaborit ja eriüksuse maja.
Politseimuuseumis sai teada politsei tegemistest, narkootikumidest,
liiklusest ja ajaloos toimunud juhtumitest. Kohtulaboris räägiti meile
lahkaja ja kriminalisti tööst, saime võtta enda DNA-d ja sõrmejälgi
ning lahata seasüdant ja -silma. Saime teada, et pärast lahkamist
pannakse kõik inimese organid, kaasaarvatud aju, inimese kõhtu ning
lahatakse ainult siis, kui arvatakse, et tegu oli kriminaalse juhtumiga.
Eriüksuse majas saime ennast proovile panna laskmises ja selles, kuidas relva käsitleda. Päev oli väga vahva ja saime palju uusi teadmisi.
Pildid on nähtavad C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli facebooki
lehel.
ANETTE ja KAAREL

Kolmapäeval, 12. detsmbril kell 18
Laisholmi Pubis
II mälumäng
sarjast „Eesti 100 Jõgeva vallas“
• Neljast osavõistlusest koosnev mälumäng
kolmeliikmelistele võistkondadele
• Igas mängus 25 küsimust erinevatelt elualadelt
Küsimused: Tiit Lääne
Korraldaja: Paduvere Talumuuseumi Selts
Oodatud on kõik Eesti mälumängurid, lähedalt
ja kaugelt. Paremaid ootavad auhinnad, üldvõitja
selgub kolme parema võistluse tulemusena.

Toetavad: Jõgeva vald, MTÜ Paduvere Talumuuseumi
Selts, OÜ Juta & Kaido, Eesti Kultuurkapital
Torma kooli lapsed kohtulaboris.

FOTO: ERAKOGU

Karnevalil mängiti eesti filme

Kadripäeva paiku toimus Torma koolis karneval. Korraldaja, 8.
klass, valis karnevali teemaks eesti filmid. Klassid saidki ülesandeks
esitada vabalt valitud filmi teemaline etteaste. Valituks osutusid
„Kevade“, „Siin me oleme“, „Lotte“, „Vanad ja kobedad“, „Supilinna
salaselts“, „Nukitsamees“, „Väikelinna detektiivid“ ja „Naksitrallid“.
Kaasa lõid ka õpetajad, kes tegid oma etteaste „Viimse reliikvia“
põhjal. Filmide vahele näitas 8. klass koolimajas filmitud materjalist
kokku pandud reklaame, mille autoriteks olid nad ise. Paremateks
etteasteteks valiti 1. klassi „Nukitsamees“ ja 7. klassi „Kevade“.
Kokkuvõtteks jäid nii korraldajad kui ka koolipere karnevaliga väga
rahule. Reklaamid tegid tuju lõbusaks, etendused olid toredad ning
meeleolu vägagi lustakas.
Klasside ja õpetajate etteasted, reklaamipauside videod ning pildid
on nähtavad C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli Facebooki lehel.
MARILI

Torma kooli õpilased kadritrallil.

FOTO: ERAKOGU
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JÕULUOOTUS JÕGEVA VALLAS

08.12 kella 11–15 piparkookide valmistamise töötuba Sadala rahvamajas. Osalustasu 5 €. Juhendab piparkoogija präänikumeister Kaja Leeben. Registreerimine: pille.tutt@gmail.com, 521 1967.
Sadala kooli õpilastele töötuba tasuta.
09.12 kella 12–15 Päkapikula Torma rahvamajas. Päkapikkude töötubades: meisterdamine, joonistamine,
lugemine, piparkookide küpsetamine, päkapikkude tantsud.
09.12 kell 16 II advendiküünla süütamine Jõgeva linna jõulukuusel. Jõgeva muusikakooli jõuluetendus Jõgeva
kultuurikeskuses. Esinevad muusikakooli lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Lavastab Valdi Reinas.
Kell 14–15.45 sõidab hobukaarik.
09.12 kell 18 jõuluootuse kontsert Kuremaa lossis. Esinevad sopran Pille Lill, tenor Oliver Kuusik,
klaveril Piia Paemurru. Kavas: Schubert, Franck, Webber jt. Pääse: 3 €, õpilased kuni 12a vaba sissepääsuga.
Vaata lisaks: www.plmf.ee
09.12 kell 18 advendikontsert Palamuse rahvamajas esineb The Last Weekend. Pääse: 10 €, pensionärile ja õpilasele 7 €.
16.12 kella 11–14 villahaldjate meisterdamise töötuba Sadala rahvamajas. Juhendab meister Mari Haidak.
Osalustasu: 5 €. Registreerimine: pille.tutt@gmail.com, 521 1967. Sadala kooli õpilastele töötuba tasuta
16.12 kell 16 kuulutab EELK piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja üle-eestilise jõulurahu. III advendiküünla
Jõgeva linna jõulukuusel süütavad Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja volikogu esimees Raivo Meitus.
Jõulurahu küünla läidavad piiskop Joel Luhamets ja riigikogu esimees Eiki Nestor.
Kell 17 järgneb Sissi ja Dave Bentoni jõulurahukontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
16.12 kell 16 Palamuse laulustuudio jõulukontsert Palamuse rahvamajas

Möödunud nädalavahetusel tähistati Jõgeva vallas jõuluootuse algust. Valla eri paigus süüdati esimesed advendiküünlad ning nauditi meeleolukaid pühadekontserte.
Jõgeva valla traditsiooniline advendikontsert leidis aset
Laiuse kirikus, kus sel aastal esinesid Koit Toome ja Jorma Puusaag. Repertuaari mahtus nii Jaak Joala esituses
kuulsaks lauldud palu kui ka tuntud jõululaule. Esimese
advendiküünla süütasid Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja
Laiuse kirikuõpetaja Georg Glaase.
JVT

Helkurite aeg
On aeg, mil õhtud pikalt pimedad ning mil end õuealadel, valgustuseta tänavatel ja sõidutee ääres kulgevatel kõnniteedel helkuri
abil nähtavaks tuleb teha. MTÜ Airaan käsitööhuvilised tegidki oma
hiljutises õpitoas helkureid, aga veidike omamoodi. Seekord kasutasime helkurite kaunistuseks pärleid.
Olemegi oma tegevustega nüüd mõnusasti sooja õpituppa tulnud.
Peagi hakkame jõulukuuks vajaminevaid kaunistusi valmistama. Soovime kõigile kogu südamest toredat sügisaega ja imelist jõulukuud!
Olge kaitstud helkuritega pimedatel õhtutundidel!
AITA SAKSING,
MTÜ Airaan juhataja
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Sündmused Jõgeva vallas
JÕULUOOTUS
08.12 kell 11–15 piparkookide valmistamise töötuba Sadala 		
		
rahvamajas. Osalustasu 5 €.			
		 Registreerimine: pille.tutt@gmail.com, 521 1967.
09.12 kell 12–15 Päkapikula Torma rahvamajas.
		
Päkapikkude töötubades: meisterdamine,
		
joonistamine, lugemine, piparkookide
		
küpsetamine, päkapikkude tantsud.
09.12 kell 16
II advendiküünla süütamine Jõgeva linna
		
jõulukuusel. Jõgeva muusikakooli jõuluetendus
		
Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Kell 14–15.45 sõidab hobukaarik.
09.12 kell 18
jõuluootuse kontsert Kuremaa lossis. Esinevad
		
sopran Pille Lill, tenor Oliver Kuusik, klaveril Piia
		
Paemurru. Kavas: Schubert, Franck, Webber jt.
		
Pääse: 3 €, õpilased kuni 12a vaba sissepääsuga.
09.12 kell 18
advendikontsert Palamuse rahvamajas,
		
esineb The Last Weekend.
		
Pääse: 10 €, pensionärile ja õpilasele 7 €.
16.12 		
Jõgeva jõulujooks 				
		 (www.prorunner.ee/joulujooks/)
16.12 kell 11–14 villahaldjate meisterdamise töötuba Sadala
		
rahvamajas. Osalustasu: 5 €. Registreerimine:
		 pille.tutt@gmail.com, 521 1967.
16.12 kell 10–16 jõuluturg Kuremaa lossis.
		
Registreerimine: 502 7541.
16.12 kell 16
kuulutab EELK piiskop Joel Luhamets Jõgeval
		
välja üle-eestilise jõulurahu. Kell 17 järgneb Sissi
		
ja Dave Bentoni jõulurahukontsert
		
Jõgeva kultuurikeskuses.
16.12 kell 16
Palamuse laulustuudio jõulukontsert
		
Palamuse rahvamajas
18.12 kell 17.15 süldipidu „Jõuludeks süldiga süldipeole“
		
Jõgeva linnaraamatukogus
21.12 kell 20
särtsakas peoõhtu Sadala rahvamajas.
		
Pääse ettetellimisel: 6 €, samal õhtul 8 €.
28.12 kell 20
aastalõpupidu Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse detsembris saalis 18 €, galeriis 15 €,
		
samal päeval 20/18.
29.12 kell 18
aastalõpupidu Kuremaa lossis. Piletid
		
müügil Kuremaa lossis: 15 €, alates 27.12 18 €.
		
Info 502 7541.
29.12 kell 19
aastalõpupidu Vaimastvere koolimaja fuajees.
		
Pilet eelmüügis 7 €, kohapeal 10 €.
		
Info: Kalev 506 7321, eelmüük raamatukogus:
		
Maris 776 8595.
TEATER, MUUSIKA, KINO
07.12 kell 19
klubiõhtu Palamuse rahvamajas, esineb ansambel
		
Detail, õhtujuht Fred Rusanov
12.12 kell 19
MAŠA ja KARU jõuluseiklused: detektiivlugu.
		
Piletid müügil Piletilevis.
14.12 kell 19
Wiera teatri etendus “Charlie tädi” Palamuse
		
rahvamajas. Pääse: 5 €.
17.12 kell 11
lasteetendus „Jõuluvanaks saamise saladus“
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 8 €.
18.12 kell 19
heategevuskontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Panus: 3 €.
19.12 kell 17.30 koguperefilm „Eia jõulud Tondikakul“ Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile
		
ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
21.12 kell 16
animafilm „Grinch“ 2D Jõgeva kultuurikeskuses.
		 Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
		
perepilet 5 €.
27.12 kell 12
perefilm „Eia jõulud Tondikakul“ Palamuse
		
rahvamajas. Pääse: 5 €, pensionärile ja
		
õpilasele 4 €.
27.12 kell 19
kino „Õigus õnnele“ Palamuse rahvamajas.
		
Pääse: 5 €, pensionärile ja õpilasele 4 €.
04.01.19 kell 19 uusaastakontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Esineb Liis Lemsalu akustilise kavaga. Pääse: 8 €.
KOOLID, LASTEAIAD
06.12 		
Kurista lasteaia lapsed külastavad
		
jõulumaad Kääpal
20.12 		
jõulupidu Kurista lasteaias Karukell
20.12 kell 16
algklasside jõulukontsert Palamuse rahvamajas
21.12 kell 16
5.–12. klassi jõulukontsert Palamuse rahvamajas
03.12 		
esimese advendi tähistamine
		
Jõgeva aleviku lasteaias
10.12 		
teise advendi tähistamine Jõgeva aleviku lasteaias
17.12 		
kolmanda advendi tähistamine
		
Jõgeva aleviku lasteaias
17.12 		
Jõgeva aleviku lasteaia lapsed esinevad
		
jõulukontserdiga Jõgeva sotsiaalkeskuses Elukaar
18.10 		
Jõgeva aleviku lasteaia õppekäik parki
		 loodusrajale
19.12 		
Jõgeva aleviku lasteaia jõulupidu
		
nooremas rühmas
20.12 		
Jõgeva põhikooli jõulupeod koolimaja saalis. 		
		
Selle aasta teema on eri maade jõulud:
		
kell 12 1.–3. klasside jõulupidu;
		
kell 14 4.–6. klasside jõulupidu; 			
		
kell 16 7.–9. klasside jõulupidu.
21.12 		
jõuluhommikud Jõgeva põhikoolis: kell 9 		
		
1.–3. klasside jõuluhommik etendusega 		
		
„Mia saladus“ koolimaja saalis; 			
		
kell 9.30 4.–9. klasside jõuluhommik 		
		
mustkunstnik Kevinskiga kultuurikeskuses.
21.12 		
Jõgeva aleviku lasteaia jõulupidu vanemas rühmas
KOGUDUSED
9., 16., 23., 25., 30.12 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
24.12 kell 17
jõuluõhtu teenistus Jõgeva koguduses
31.12 kell 16
vana-aastaõhtu teenistus Jõgeva koguduses
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Õnnitleme noorimaid vallakodanikke ja nende vanemaid
Henri Selgis		
Serenay Vural		
Anna-Liisa Golovtšenko
Lisette Viira		
Braian Aia		

17.11.2018
18.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
23.11.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
detsembrikuu sünnipäevalapsi!

Metsakeskus.ee

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

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

Jõgeva jõululaat
14. detsember
kell 9.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuses
ja selle ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, jõulukaubad
ja käsitöö.
Info tel 5805 1915.
Tule kogu perega!
6., 13., 20., 27.01.2019 teenistused Jõgeva koguduses
9., 16., 25., 30.12 kell 13 teenistused Laiuse koguduses
24.12 kell 15
jõuluõhtu teenistus Laiuse koguduses
6., 13., 20., 27.01.2019 kell 13 teenistused Laiuse koguduses
09.,16.12 kell 10.30 lastetund Palamuse pastoraadihoone
		
II korruse saalis
09.12 kell 11
2. advendi jumalateenistus Palamuse kirikus,
		
esineb Maarja-Magdaleena naisansambel
		
„Tormilind“. Juhendaja Kadri Savva-Tatrik.
09.12 kell 12.30 jõulueelne koosviibimine Palamuse
		
pastoraadihoone II korruse saalis. Oodatud on
		
kõik koguduse töötegijad ja liikmed. Osalemisest
		
anda hiljemalt 4. detsembriks kindlasti teada
		
Tiina Tegelmannile (502 7541).
16.12 kell 11
3. advendi jumalateenistus Palamuse kirikus
22.12 kell 17
„Laulame üheskoos kaunimaid jõululaule“
		
Palamuse kirikus, esineb Palamuse laulustuudio
24.12 kell 17
püha jõuluõhtu jumalateenistus. Toimub
		
korjandus. Kaastegevad Oskar Lutsu Palamuse
		
gümnaasiumi õpilased, juhendaja Sirje Kiis.
25.12 kell 11
1. jõulupüha jumalateenistus Palamuse kirikus.
		
Toimub korjandus.
30.12 kell 11
jumalateenistus Palamuse kirikus
01.,07.01.2019 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus.
		
Palamuse kirikus viib teenistusi läbi hooldaja-		
		
õpetaja Urmas Oras. NB! Jumalateenistuste
		
ja kontsertide ajal on kirik soe.
9.,16.,23.,25.,30.12 kell 11 jumalateenistused Torma koguduses
9.12 		
esineb Torma kiriku jumalateenistusel Pala
naisansambel Miraaž Katrin Puusepa juhatusel.
24.12 kell 14
jõuluõhtu jumalateenistus Torma koguduses.
		
Esinevad Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu
		
juhatusel ja segakoor Sõbrahing Mare Talve
		 juhatusel.
31.12 kell 14
vana-aasta jumalateenistus Torma koguduses
NÄITUSED
01.–31.12
näitus „Esivanemate käsitöö“ Siimusti
		 raamatukogus
03.12–31.12 	
Tiina Sääliku fotonäitus „Ilusad hetked” Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Näituse avamine 07.12
		
kell 17.17.
29.11–08.01.19 Jõgeva kunstikooli õpilase Eliise Joosti isikunäitus
		
„Hingeloom“ Jõgeva spordihoone Virus fuajees
16.11–05.01.19 	 Kärt Summataveti graafikanäitus
		
Betti Alveri muuseumis
19.11–19.12 	
Jõgeva lasteaia Karikakar laste ja vanemate tööde
		
näitus „Meie kingitus Eestile”
SEENIORID
07.12. kell 10–12 Näputööringi sügisese sarja lõpetamine.
		
Näituse avamine Jõgeva kultuurikeskuses.
11.12 kell 15
Arukate Akadeemia väljasõit Rakverre.
		
Teater + linnavalitsuse külastamine (väljasõit
		
Jõgeva kultuurikeskuse eest).
14.12 kell 12
eakate klubi jõulupidu Palamuse rahvamajas
17.12 kell 10.30–11.30 eakate infotund ja vestlusring
		
Jõgeva kultuurikeskuses
19.12 kell 15.00–16.30 Jõgeva linna seenioride jõulupidu Jõgeva
		
kultuurikeskuses (eelregistreerimine
		
12. detsembrini)
28.12 kell 12
eakate klubi jõulupidu Kaareperes
28.12 		
Arukate Akadeemia jõulumõtisklus Jõgeva
		 kultuurikeskuses
Huvitegevusringid Jõgeva kultuurikeskuses:
Teisipäeval – Laulusõbrad, juhendaja Hillar Laane, kell 11.45
Teisipäeval ja neljapäeval – Jõgevahe Pere memmede rühm,
juhendaja Elle Lepp
Reedel – eakate näputööring, juhendaja Janne Vaabla,
kell 10.00–12.00 (lõpeb 7. detsembril)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Ljuba Haaviste
Astrid-Evi Aaving
Milvi Talts		

01.07.1952–21.11.2018
06.02.1930–27.11.2018
27.08.1939–27.11.2018

