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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Kolmekümnenda Lutsu preemia
saab Gert Kiiler

Panuse eest Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimistesse pälvisid Katrin Rajamäe (vasakult teine), Margus Kask
(keskel) ja Ülvi Nool (paremalt teine) riigihalduse ministri tänukirja. Need andsid üle Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus (vasakul) ja vallavanem Aare Olgo. Samasuguse tänukirja pälvisid ka Enn Kurg ja Tiit Lääne, ent nemad
vastuvõtul ei viibinud.
FOTOD: ANATOLI MAKAREVITŠ

Panus ühinemisläbirääkimistesse
tõi tunnustuse
Jõgeva vallavolikogu esimehe Raivo Meituse ja
vallavanema Aare Olgo vastuvõtul, mis oli pühendatud
Eesti Vabariigi sajandale
sünnipäevale, anti üle riigihalduse ministri tänukirjad
tõhusa panustamise eest
Jõgeva, Torma ja Palamuse
valla ning Jõgeva linna ühinemisläbirääkimistesse.
Tänukirjad said kohapeal kätte
Katrin Rajamäe, Ülvi Nool ja
Margus Kask. Enn Kurele ja Tiit
Läänele, kes vastuvõtul ei viibinud, antakse need üle hiljem.
Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni
esimees Margus Kask ütles, et
läbirääkimiste aeg oli keeruline,
aga ka põnev, ning andis väga
väärtusliku kogemuse. “Otsuseid
tuli ette valmistada ja vastu võtta
väga palju, ent aega ja jõudu
kulus ka sellele, et komisjoni liikmed üksteist tundma õpiksid ja
aru saaksid, kuidas teistes omavalitsustes asjad senini käinud
on,” sõnas Margus Kask. “Aega
kulus läbirääkimistele palju,
ent närve veelgi enam. Ühest
küljest võinuks ühinemisläbirääkimisteks rohkem aega olla,
teisest küljest oleks siis võib-olla
viljatuid vaidlusi rohkem olnud.”
Kahes piirkonnas korraga
Margus Kask tunnistas, et
ehkki ühinemisleping sai allkirjastatud, jäid mõned asjad talle
ka hingele kripeldama. Samas
avaldas ta arvamust, et tavaliste
inimeste jaoks haldusreform
palju ei muutnudki.
“Meedia ja omavalitsustegelased on reformiga seotud probleeme minu meelest natuke üle
paisutanud,” sõnas Margus Kask.
Katrin Rajamäe oli nii Jõgeva
kui ka Mustvee piirkonna ühine-

misläbirääkimiste koordinaator.
Ta tunnistas, et see oli kõige
keerulisem töö, mida tal senini
teha on tulnud. Samas oli põnev
näha lähedalt üht olulist etappi
Eesti arenguloos ja selle teostumisele kaasa aidata. Korraga
kahe piirkonna koordinaatoriks sai ta seetõttu, et algsest
plaanist moodustada üheksast
Jõgeva ja Mustvee piirkonna
omavalitsusest üks vald ei tulnud
midagi välja. Kui läbirääkimiste
seltskond kaheks jagunes, jätkas
seda nõustanud Katrin mõlema
väiksema piirkonna nõustamist.
“Ühtpidi oli see keeruline,
teistpidi sain vahendada ühe
piirkonna kogemust teisele ja
vastupidi. Ka seda oli huvitav
jälgida, kuidas kulgesid protsessid paralleelselt kahes piirkonnas. Olin arvanud, et Mustvee
piirkonnas tekivad suuremad
pinged, ent tegelikult läksid
seal asjad hoopis rahulikumalt,”
sõnas Katrin Rajamäe.
Tema sõnul ei teostunud ühinemisprotsessis kindlasti kõigi
soovid, ent ta usub siiski, et
hullem on möödas ja lähitulevikus loksuvad asjad paika: saab
selgeks, kes mida teeb ja kes
mille eest vastutab.
Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni
kuulunud Ülvi Nool kinnitas,
et ühinemisläbirääkimised on
meeskonnatöö, nii et neid, kes
samasugust tänukirja väärinuks,
on tema arvates palju.
“Ühinemisläbirääkimised oli
pikk protsess, mis ei kulgenud
päris nii, nagu algul planeeriti.
Kas aga välja tuli selline vald,
nagu tahtsime, ei oska praegu
veel kommenteerida, sest kõik
on nii uus ja kõigil on praegu
raske. Vallavanema ja volikogu
esimehe nahas – ei siin ega
üheski teises vallas – praegu küll

olla ei tahaks. Loodan, et asjad
peatselt siiski paika loksuvad.”
Torma valla puhul oli üheks
vaidlusküsimuseks, kuhupoole
see peaks liituma, kas Jõgeva või
Mustvee poole.
Riik tehku ise
“Mulle see meeldib, et ühinesime Jõgeva piirkonnaga, sest olen
ise Jõgeval sündinud, kasvanud
ja koolis käinud,” ütles Ülvi Nool.
“Samas kripeldab hingel see, et
riik oleks võinud haldusreformi
ise ära teha: see oleks hoidnud
ära suure hulga tülisid inimeste
ja tervete piirkondade vahel. Ka
aja ja ressursi kadu oleks olnud
palju väiksem ja kohtuasjadki
olemata. Kui meid veelgi vähemaks jääb ja uut haldusreformi
tuleb läbi viima hakata, võiks riik
selja sirgeks lüüa ja öelda, et piir
läheb siit – ja kogu lugu.”
Vabariigi aastapäeva aegu
on vallad ikka oma tublidele
kodanikele tunnustust jaganud.
Värskelt moodustatud Jõgeva

vallas piirduti tänavu siiski vaid
riigihalduse ministri tänukirjade
üleandmisega, sest uue valla ühtne tunnustamise kord on alles
väljatöötamisel.
Vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtt sai teoks 23.
veebruaril Jõgeva kultuurikeskuses. Vallajuhtide pidupäevakõnede tekste saab lugeda vallalehe
käesoleva numbri teiselt küljelt.
Pidulistele pakkusid muusika- ja
tantsuelamusi Jõgeva meeskoor
Mehis ja Jõgeva kammerkoor, Jõgevamaa gümnaasiumi segaansambel, Jõgeva muusikakooli
viiuldajate ansambel, Palamuse
lauluneiu Anni Zimmermann
ning Jõgevahe Pere neidude
rühm. Õhtut juhtisid Jõgeva
kooliteatri Liblikapüüdja noored
näitlejad Andra Värnik ja Sten
Siirak, tantsuks mängis Glamband, solistideks Airi Allvee ja
Margus Jürisson.
RIINA MÄGI

Jõgeva vallavolikogu esimehe
ja vallavanema vabariigi aastapäeva puhusel vastuvõtul andis
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Vaike
Lapi nime kandva allfondi nõukogu liige Aivar Kokk üle Vaike Lapi
stipendiumi. Selle pälvis tänavu
Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja ja Palamuse segakoori
Kuus Õuna dirigent Maret Oja.
Vaike Lapi nimeline allfond
moodustati Eesti Rahvuskultuuri
Fondi juurde Aivar Koka eestvõttel 2008. aastal. Fondi eesmärgiks
on edendada Palamuse piirkonna
kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Esimese stipendiumi andis allfond
välja 2015. aastal, seega on Maret
Oja, kes eelkõige tuntud kui Alo
Mattiiseni muusikapäevade käivitaja ja peakorraldaja, allfondi
neljas stipendiaat.

Oskar Lutsu huumoripreemia
žürii otsustas, et tänavu saab
rahvakirjaniku nime kandva
stipendiumivormis preemia ajakirjanik ja stsenarist Gert Kiiler.
Tal on au olla selle preemia
kolmekümnes laureaat.
Žüriile esitati seekord vaagimiseks kolmteist kandidaati, kelle
hulgas oli nii nalja kirjutajaid
kui ka nalja esitajaid. Seekord
jäi peale nalja kirjutaja.
Viimasel ajal on Kiiler Eesti
telepublikut naerutanud eelkõige Eesti Televisioonis näidatava
telesarja “ENSV” vahendusel:
ta on üks selle sarja stsenariste.
Tema koostööpartner Villu Kangur sai Oskar Lutsu huumoripreemia omanikuks kolm aastat
tagasi. Kiileri ja Kanguri koostöö
“ENSV” kirjutamisel on kestnud
juba kaheksa aastat.
“Kui algul kirjutasime enamasti seriaali osad kahasse, siis
nüüd teeme nii, et osa jagusid
kirjutab tema ja osa mina. Räägime muidugi enne omavahel läbi,
mis suunas sündmustik liikuma
peaks ja täiendame vajadusel,”
ütles Gert Kiiler telefoniusutluses.
Kiileri jaoks on “ENSV” puhul
suurimaks mureks see, et tegelased hakkavad end ammendama:
nende omavahelised suhted on
risti-rästi läbi käidud ning päris
raske on mingeid uusi nüansse leida. Hetkel ta tegelikult
“ENSV-ga” aktiivselt tegelema
ei peagi, sest kolm-neli selle
hooaja osa, mis näitamata, on
juba üles võetud, ent kuna kevadel algavad uue hooaja võtted,
tuleb peatselt jälle intensiivset
kirjatööd tegema hakata. Järgmine hooaeg jääb Kiileri sõnul
“ENSV-le” viimaseks: seriaali
sündmused lõpevad 1991. aasta
augustiputšiga.
Gert Kiileri varasematest töödest niipalju, et ta on kuulunud
seriaalide “Hajameelselt abielus”
ning “Pehmed ja karvased” stsenaristide hulka. Praegu kirjutab
ta lisaks “ENSV-le” ka ETV laste-

saate “Lastetuba” käsikirja, seda
koos Silvia Soro ja Elo Selirannaga. “Eks sealgi saa nalja, aga
katsume ka harivad ja õpetlikud
olla, ” ütles stsenarist.
Gert Kiiler lõpetas 1997. aastal Viljandi kultuurikolledži ehk
praeguse Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia. Toonases
näitekunsti esimeses lennus lõpetasid ka Silvia Soro ja Jõgevalt
pärit Martin Algus, kes nüüd
samuti tuntud seriaalistsenaristidena.
“Ühel hooajal oli meil kolme
peale teoksil umbes viis sarja,”
naeris Gert Kiiler.
Ta usub, et näitekunsti köögipoole tundmine aitab kaasa
parema stsenaariumi sünnile.
Kiiler on töötanud ka aasta Ugala
teatris inspitsiendi ehk etenduse
juhina, ent oluliselt kauem – 14
aastat – on ta teinud ajakirjanikutööd Viljandi maakonnalehes
Sakala. Ehkki viimased viis aastat on ta tegutsenud vabakutselisena, jätkab ta siiski Sakala igakuise huumorikülje Liba-Sakala
kirjutamist-toimetamist. Seda
tööd on ta teinud juba 23 aastat.
“Pean seda huumori vallas
oma seniseks kõige olulisemaks
tööks,” ütles Gert Kiiler.
Oskar Lutsu huumoripreemia
saamise üle oli ta mõistagi rõõmus, öeldes, et ikka on tore, kui
su tööd tunnustatakse, järelikult
läheb see kellelegi korda. Huumoripreemia antakse üle täpselt
rahvusvahelisel naljapäeval, st
1. aprillil.
Oskar Lutsu huumoripreemia
stipendiumi annab välja MTÜ
Sokuturi koostöös Jõgeva vallavalitsusega ning stipendiumisumma pannakse kokku rahva
annetustest. Annetused on oodatud MTÜ Sokuturi arveldusarvele nr EE831010220061135014
SEB Pangas. Annetused on tulumaksuvabad, kui lisate selgituseks märgusõna “Annetus”.
Lisainfot saab telefonilt 511
2612 (Ave Unt).
RIINA MÄGI

Tänavuse Oskar Lutsu huumoripreemia saab telesarja
FOTO: ERAKOGU
“ENSV” üks stsenariste Gert Kiiler.
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“Tere inimene!” – nii oli kombeks öelda kuulsal antiikajaloo
tundjal ja legendaarsel mälumänguril Hardi Tiidusel, kes
sündis 1918, samal aastal Eesti
Vabariigiga. Tervitamine on
alustalaks suhtlemisel, mis omakorda rajab tee usalduseni,
ühiste mõtete ja tegudeni. Ilma
sellise sünergiata poleks olnud
tarkust ja julgust Eesti Vabariigi
väljakuulutamiseks sada aastat
tagasi. Selle sammu astumise
geniaalsus seisneb õige momendi tabamises. “Nüüd ei jää
muud üle, kui kuulutada Eesti
iseseisvaks”, ütles Laiuse kandist
võrsunud riigimees Jaan Poska,
kui kuulis, et enamlased on
Petrogradis võimu enda kätte
saanud.
Manifestist kõigile Eestimaa
rahvastele ehk iseseisvusmanifestist jääb kõlama “Eestimaa
tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutakse tänasest
peale iseseiswaks demokratiliseks wabariigiks.” Eesti ajaloo ilu
ja väärikust väljenduvas ürikus
leiab usutavasti igaüks midagi
olulist ja südamelähedast. Minule, kes ma üle viieteistkümne
aasta omavalitsusvankrit vedanud olen, kõlab iseäranis tähenduslikult ja kaasaegselt: “Linnaja maakonna-wallaomavalitsuse
asutused kutsutakse wiibimata
oma wägiwaldselt katkestatud
tööd jätkama.”
Kunagised riigiloojad mõistsid,
et inimestel on kõige suuremad

lootused ja ootused kodulähedasele võimule. Vallavolikogu ja
-valitsusega võidakse saada hingesugulaseks, aga on oht sattuda
ka vastaseisu nagu tänavu 140.
sünniaastapäevani jõudnud Anton Hansen Tammsaare teostes
Andres Pearuga või Põrgupõhja
Vanapagan Kaval-Antsuga. Kõik
oleneb sellest, millise vastutuse
ja eetikaga piirkonnajuhid rahvast teenivad ja nende ootusi
täidavad.
Jõgeva vallal on tulnud mitu
korda sündida. Esmakordselt
18. veebruaril 1867, kui peeti
toonase vallavalitsuse esimene
istung. Taasiseseisvunud Eestis
anti Jõgeva vallale omavalitsuslik staatus tagasi 22. aprillil 1993. Tänase Jõgeva valla
ajalugu algas 28. detsembril
2016, kui Jõgeva valla, Jõgeva
linna, Palamuse ja Torma valla
esindajad allkirjastasid lepingu
Jõgeva valla loomiseks tänastes
piirides. Uus Jõgeva vald alustas
tööd tänavu 1. jaanuaril.
Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva künnisel teostus meie
riigi lähimineviku üks suuremaid
ümberkorraldusi – haldusterritoriaalne reform. Küllap on
sellele erinevalt reageeritud. On
kiitjaid, aga ka neid, kes ütlevad,
hea, et niigi läks. Ühegi asjaga ei
saa lõplikult rahule jääda. Võibolla viidi omavalitsuste ühinemine läbi liiga kiiresti. Peab aga
arvestama, et seda tegid meie
oma kaasmaalased, keda oleme

demokraatlikult valinud riigi
keskvõimu teostama. Tegelikult
tegime seda ise, kõik, kes me
ühinemise poolt hääletasime.
Võimalus ühinemise tehnika ja
tehnoloogia paika panna oli kohapeal. Põhjaliku, detailidesse
ulatuva töö tegi selleks omavalitsuste ühinemiseks moodustatud komisjon. Ei olnud ka neil
sensitiivseid võimeid kõike, mis
tegelikkuses toimub, ette näha.
Meie suurvald on alles õpipoisi
või selli staadiumis. Usutavasti
ei lase vallaelanikud meil kuigi
kauaks sellesse seisu jääda. Mõnigi kritiseerija arvab ehk nagu
Sadala koolis õppinud nimekas
raadio- ja teleajakirjanik Valdo
Pant, kes kultussaate “Täna 25
aastat tagasi” juhtimise kohta
vastas küsijale. “Selleks, et omletti arvustada ei pea tingimata
ise muneda oskama.” Tegelikult
ühendusid Pandis loomulik talent, suur töövõime, tohutu teadmishimu ja põhjalik valdkonda
süüvimine. Omavalitsuselus
kaasa rääkimine eeldab samu
omadusi. Väga hea, kui leidub
vallaelanikke, kes temaatikast
huvituvad. Veelgi nõudlikumad
peavad enda vastu olema omavalitsustöötajad. Meie vallal
on tõeliselt vedanud mitmete
võimekate ja pühendunud töötajatega. Sageli põleb hilisõhtul
või ööselgi tuli mõnes vallamaja
aknas, sest seal tegeleb eelarvega
finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn
või vaatab vallasekretär Egle

Lääne veelkord tähtsaid dokumente üle. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste
on ju tänagi tööl ja hoolitseb
selle eest, et pidu õnnestuks.
Kõigi 90 töötaja nime ei jõua ma
lihtsalt ajapuudusel nimetada,
aga minu suur ja siiras tänu teile
kõigile.
Loomulikult kulub selleks
aega, et inimesed Jõgeva valla
erinevates piirkondades ja külades üksteist tundma õpiksid,
usaldama ja mõistma hakkaksid. Heinzvalgulikult väljendades tekib ükskord koosmeelsus
niikuinii. Samas peab säilima
kogukondade omapära, mille
hoidjaks ja edendajaks on külaseltsid ning kohalikud kultuurikollektiivid.
Iga kant võib uhkust tunda
oma vaimusuuruste üle. Palamuse ja Oskar Luts on lahutamatud
nagu sukk ja saabas. Tormat
teatakse Carl Robert Jakobsoni
noorusmaana, paigana, kus
tänapäeval peetakse Carl Robert Jakobsonile pühendatud
kõnevõistlust. Muide, tänavu
möödub 170 aastat sellest, kui
Carl Robert Jakobsoni isa Adam
Jakobson asutas Tormas Eesti
esimese puhkpillorkestri ja 150
aastat Carl Robert Jakobsoni
isamaakõne pidamisest Vanemuise Seltsis. Järgmisel, 1869.
aastal toimus aga esimene Eesti
üldlaulupidu. Kindlasti lähevad
meie valla kultuurikollektiivid juubelipeole koduvalla uue

sümboolikaga, mis oma kauni,
pisut talvise väljanägemisega
suvesoojuses ehk ka sümboolselt
karastavalt mõjub.
Jõgeva linna parimad mainekujundajad on mõistagi Betti
Alver ja Alo Mattiisen, kes igal
aastal siia sadu noori kokku
kutsuvad.
Kunagises Kuremaa vallas
Ehaveres 1900. aastal sündinud
arheoloog Harri Moora tõestas,
et Eestimaal haris rahvas maad
juba meie ajaarvamise alguses.
Põllumajandus ongi Jõgeva
vallas olnud läbi aegade üks
trumpala. Oskar Lutsu loomingus nõustus Raja Teelegi vaid
põllumehele naiseks minema.
Eesti Taimekasvatuse Instituudis aretatakse kõikide eestimaiste põllukultuuride sorte. Jõgevat
tuntakse ju suuresti kartulisordi
“Jõgeva kollane” järgi. Instituudi
eelkäija Jõgeva Sordiaretuse Instituudi kunagine direktor Hans
Küüts on ainus Jõgevamaal elav
akadeemik. Eesti Teaduste akadeemia 80. aastapäeva puhul on
seda igati paslik märkida.
Õppimine nii lapsena, noorena kui täiskasvanuna on aluseks meie koduvalla ja kogu
riigi edukäigule. Jõgevamaa
gümnaasium kuulub Eesti gümnaasiumide edetabeli esimesse
otsa. Luua metsanduskool pakub
konkurentsivõimelist ja elus edasi jõuda aitavat haridust. Peagi
saab kaasaegse hoone Jõgeva
põhikool. Uus Jõgeva vald usub

kõigi meie koolide jätkusuutlikkusesse. Kõigis neis on usinad
koolijütsid ja tublid õpetajad.
Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid on öelnud: “Oma
ühiskonda loome me iga päev
enda käte, tegude ja sõnadega.”
Selleks loomisprotsessiks on aga
tarvis teadmisi, oskusi, kogemusi, andekust ja töökust.
Õnnitlen Teid kõiki Eesti Vabariigi 100 aastapäeva puhul!
On eriline rõõm ja uhkus elada
ajal, mil tähistame seda imelist
sündmust.
Elagu Jõgeva vald! Elagu
Eesti!
(Kõne Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul 23.
veebruaril)

Aare Olgo,
Jõgeva vallavanem

Peame jõudma sidusa ja hooliva ühiskonnani
Sada aastat iseseisvat riiki on
tähis, milleni iga rahvus ei jõua.
See on väga suur saavutus. Meie
esivanemad võtsid vaba riigi
loomist kogu hinge ja täie tõsidusega. See murranguline aeg
nõudis neilt julgust, otsustavust
ja meelekindlust.
Meie riigi sünd ei toimunud
valutult ega veretult. Vabadussõda tõi tuhandeid hukkunuid,
kordades rohkem haavatuid
ning lugematul arvul hävitatud
kodusid ja lõhutud perekondi.
Neid ohvreid ei tohi me kunagi
unustada. Tänu neile sündis oma
riik, koos sellega tuli ka vastutus
seista tema hoidmise eest.
Kõik need 100 aastat on olnud
Eesti Vabariigi teekonnal kordumatud ja kõik järgnevad on
eelmisest erinevad. Vaieldamatult on see saja-aastane teekond
olnud keeruline, aga samal ajal
ka igati väärikas.
Vaadates tagasi tollele käänulisele rajale, võime tõdeda,
et see on olnud Eestile edukas.
Meie riigikeel on eesti keel. Meie
kultuur on hoitud. Mis on aga
meie ajalugu silmas pidades
kõige olulisem – meil on riik,
kus meie, eestlased, otsustame,
kuidas me tahame oma olevikku
ja tulevikku korraldada. Meil on
oma identiteet. Meie päritolu,
esivanemad, lapsepõlvesõbrad
on väärtus, mille üle uhke olla,

seda sõltumata sellest, millises
Eesti või maailma nurgas me
saatuse tahtel parasjagu viibime.
Kui Eesti riik saab täna
100-aastaseks, siis meie riigi
väikseimad haldusüksused, vallad, on tegelikult veel vanemad.
Nii tähistas Jõgeva vald möödunud aastal oma 150. sünnipäeva.
1867. aastal moodustus Pedja
jõe kallastel Laisholmis Jõgeva
vald, praeguse valla süda. Jõgeva
sai omavalitsusõigused alevina
1919., linnaõigused aga 1938.
aastal. Tänavu saab linn pidada
oma 80. sünnipäeva.
Torma kihelkonna arengule
on avaldanud positiivset mõju
seda läbinud Riia-Peterburi postimaantee. Peateel Lääne-Euroopast Peterburi oli enam kui saja
aasta jooksul üheks vahejaamaks
ka Torma. Tormat on läbinud
sellised maailmanimed nagu
Paul I, Katariina II, Aleksander
I, Nikolai I ja paljud teised. Meie
tunneme piirkonda veel lisaks
kiriku, puhkpilli ja Jakobsonidekultuuri hoidjana.
Palamuse kihelkond on aga
üldse üks vanemaid Eestis, arheoloogilised leiud annavad
tunnistust väga ammusest asustusest. Esmakordselt mainiti
Palamuset 1234. aastal. Kirik,
kihelkonnakoolimuuseum, pastoraadihoone, apteek, vesiveski
ja iidne kirikupark kuuluvad

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 22. märtsil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi

ühtsesse kultuurikompleksi.
Rahvakirjanik Oskar Luts kirjutas
Palamuse Paunvere koolilaste
elulugudega iga eestlase südamesse.
Tänavu 1. jaanuarist ühinesid
Jõgeva linn ja vald, Palamuse ja
Torma vald ning Jõune, Härjanurme, Kaave, Pööra ja Saduküla
külad. Oleme teist kuud nelja
väga erineva endise omavalitsusega uus haldusüksus, kus
elanikke on pea 14 000. Ühtseks
vallaks saamisel on selles pikas
ja keerulises protsessis olnud
kõikidel osapooltel palju kindlust
ja tahet, kuid on olnud ka oma
murekohad.
Haldusreformi seadusega nähti ette, et kõik volikogud peavad
ühinemiskokkuleppe ajal kuni
valimistulemuste väljakuulutamise päevani pikaajaliste kohustuste võtmise üksmeelselt heaks
kiitma. Üks ühinemispartneritest
– Palamuse vald, võttis siiski
hiigelsuure võlakohustuse ilma
teistega kokku leppimata. Uuel
ühendvallal on kahjuks vähe
võimalusi pääseda sellest suurest
võlakoormusest. Töötame selle
nimel, et leida kõiki osapooli
rahuldav lahendus. Loodame, et
see ka õnnestub.
Nelja erineva töökultuuriga
omavalitsuse ühendamine on
arutelusid, mõtlemist ja tahet
täis protsess, mille nimel on vaja
tõsiselt tööd teha. Iga algus on
raske. Kõik vajab nii öelda „paika
loksumist“ ehk lõppkokkuvõtteks
näitab aeg, kuidas saab kogu
süsteem toimima nii, et see rahuldaks kõiki. Kas selleks kulub
aasta või kaks, seda ei oska keegi

praegu öelda. Tean, et selle nimel pingutavad nii vallavalitsus
kui ka ametnikud.
Sotsiaalmeedial on tänapäeval
meie elus väga suur roll. Väga
palju mõjutab meie elu igasugune infomüra, seda nii tööl, kodus
kui ka vabal ajal. Populism,
vaenukõned, kurjus – kahjuks
me peame seda kõike juba elu
loomulikuks osaks.
Ka meie vallas jälgitakse ja
kajastatakse valla elanike poolt
sotsiaalmeedias väga aktiivselt
vallavalitsuse ja volikogu tegemisi, mis on ju iseenesest väga
positiivne. Kuid tihti juhtub,
et sinna paisatakse valikuliselt
informatsiooni omapoolsete
kommentaaridega ja tagamaid
teadmata, nii võib see info aga
hakata oma elu elama ja viia
arusaamatusteni. Halvemates
olukordades võetakse hoopis
kellegi arvamust või spekulatsiooni tõe pähe, süvenemata,
kas see ikka on tõde. Aga selge
on ju see, et mida negatiivsem
on info seda paremini läheb see
rahvale peale.
Siinkohal on aga väga oluline
roll vallavalitsusel. Muutusi
on korraga toimunud palju,
kuid infot toimuva kohta kipub väheseks jääma. Töö käib
igapäevaselt, otsuseid tehakse,
koosolekud toimuvad ja midagi
muutub iga päevaga. Uues olukorras vajavad valla elanikud
palju rohkem infot.
Soovin, et üldistatult saaksime
jätta kõrvale poliitika ja isiklikud
ambitsioonid ning näha rohkem
seda, mis on hästi või millele
saame positiivselt pigem kaasa

aidata. Konstruktiivne kriitika
on alati oodatud ja motiveeriv.
Mõtlematu lammutamine ja
kaigaste kodaratesse loopimine
ei vii kunagi edasi.
Me peame mõtlema aga ka
tulevikule, kuna Eesti ei ole
saanud endale kunagi lubada
sellist ühiskonda, kus seda teha
pole vaja. Nüüd on see mõtlemisharjumus tegelikult saanud meie
eeliseks. Me oleme harjunud
muretsema mitte ainult enda ja
oma pere vaid ka küla, seltsi, riigi
ja maailmajao tasandil. Igaüks
meist kuulub erinevatesse kogukondadesse, oleme omavahel
seotud ja erinevaid teid pidi ka
läbipõimunud.
Edukamad on need kogukonnad, kus inimesed üksteist
usaldavad ja teevad koostööd,
on teistest aktiivsemalt koondunud kõikvõimalikesse kultuuri,
spordi või vabaajaseltsidesse,
samal ajal arutledes kohalike
oluliste muutuste või seisakute
üle. Just nendes piirkondades
on inimesed ka kohaliku eluga
kõige enam rahul, sest nad ise
on loonud endale just sellise
kodukoha, nagu nad soovivad.
Kodanikuühiskonna suureks
võluks on, et seda saab luua
vaid seestpoolt, mitte käskude
ja reeglitega kellegi teise, võõra
ja välise poolt. Samuti võidavad
alati kõik osapooled igasugusest
koostööst.
Kohaliku omavalitsuse vastutus on kõik see, mis on kohalikust eripärast lähtuv ja vajab
lahendamist just siin ja praegu,
isegi kui seda lahendust on vaja
vaid ühelainsal inimesel. Nüüd,

kui vallapiirid on kaugemal ja
vallamaju vähem saame kogukonna ja meie ühise elu hüvanguks panustada neid ressursse,
mis meil käepärast on – aega ja
oskusi, raha või märkamist.
Tänan kõiki, kes märkavad ja
aitavad! Suurem muutus, mis
aitab meil jõuda sidusa ja hooliva
ühiskonnani, toimub meie kõigi
osavõtul ja igaüks meist võiks ja
peaks sellesse panustama.
Lõpetuseks.
Läbi ajaloo on üle Eestimaa
käinud mitmeid võõraid võime
ja rindeid.
Ometi ajas omariiklus kindlad
juured alla ning pidas vastu kõigile katsumustele ka siis, kui puu
ei saanud ajada selliseid pungi
ega ööbik laulda neid laule, mida
ihanuks.
Oleme tänulikud igaühele, kes
on seisnud Eesti eest! Hoiame
üksteist ja hoiame Eestit!
(Kõne Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul
23. veebruaril)
raivo meitus,
Jõgeva vallavolikogu esimees

8. märts 2018

Jõgeva vald saab kaasava eelarve
Jõgeva linn sai kaasava eelarve
kogemuse juba möödunud aastal. Tänavu saavad eelarve kaasavat koostamist proovida kõik
Jõgeva linnast ja kolmest vallast
moodustatud uue suure Jõgeva
valla kodanikud: vallavolikogu
1. märtsi istungil võeti vastu
Jõgeva valla kaasavat eelarvet
käsitlev määrus.
“Kaasav eelarve annab vallakodanikele võimaluse viia ellu
kogukondadele olulisi tegevusi
ja investeeringuid. Samas on see
viis teavitada vallavalitsust ja
volikogu piirkondade jaoks tähtsatest asjadest, ka nendest, mis
kaasavasse eelarvesse ei mahu
ja mille elluviimiseks saab leida
muid võimalusi,” ütles Jõgeva
vallavolikogu teine aseesimees
Kristian Vaarpuu.
Määruses on öeldud, et vallaelanike esitatava ettepaneku
tulemusena realiseeritav 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.
Kui eelnõus oli kirjas, et kaasava eelarve osa suurus on 10 000
eurot, siis volikogu eelarvekomisjoni ettepanekul viidi sisse
parandus, mille kohaselt kaasava
osa suurus määratakse valla
eelarvega. Nii ei pea juhul, kui
edaspidi leitakse vajaliku olevat eelarve kaasava osa mahtu
suurendada, määrust muutma
hakkama. Ühe idee teostamiseks
on ette nähtud vähemalt 5000
eurot.

Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik: üksikisikud,
ettevõtjad, kodanikuühendused
jne. Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud
komisjon. Ideed, mille komisjon
sobivaks tunnistab, pannakse
hääletusele. Hääletada saavad
kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on Jõgeva
vallas, ning igaüks neist saab
hääletada kolme ettepaneku
poolt. Elektrooniliselt saab hääletada volikogude infosüsteemis
VOLIS, ent oma hääle saab anda
ka vallavalitsuses. Elluviimisele kuulub üks või mitu enim
hääli saanud ettepanekut, mis
mahuvad kaasavale eelarvele
vallaeelarves eraldatud summa
piiridesse.
“Vallavalitsus korraldab kõik
kaasava eelarvega seotud toimingud ja annab ettepanekute
esitamise aja teada valla veebilehel. Samuti määrab vallavalitsus
ettepanekute esitamise ja hääletamise aja. Praegu konkreetseid
kuupäevi ei ole teada, kuid
kaasava eelarve menetlemisega
alustatakse esimesel võimalusel,
et jääks piisavalt aega tegevusi
ellu viia,” sõnas Kristian Vaarpuu
ja lisas, et kaasav eelarve on
demokraatliku valitsemise hoob,
mille mõju peaks aastatega suurenema – nii eelarve mahu kui
ka kaasatud ideede osas.
Jõgeva linna mulluse eelarve
kaasav osa aitas mäletatavasti
teoks teha ilusa idee jäädvustada
linnaruumis siinse kultuurielu
edendaja Airi Rütteri mälestus.
JVT

Noored valivad oma volikogu
Jõgeva vallavolikogu valiti
umbes viis kuud tagasi, ent peatselt on siinkandis taas valimisi
oodata: sedakorda noortevolikogu valimisi. Noortevolikogu tekkimiseks loob eeldused Jõgeva
vallavolikogu 1. märtsi istungil
vastu võetud määrus, mis käsitleb noortevolikogu tegutsemise
aluseid.
Noortevolikogu loomist näeb
ette Jõgeva linna, Jõgeva valla,
Palamuse valla ja Torma valla
ühinemisleping, aga ka Jõgevamaa Koostöögrupi (KTG) tegevuskava aastateks 2017-2018.
Jõgevamaa Koostöögrupp, kuhu
kuuluvad praegused Mustvee
vald ja Jõgeva vald, on ellu kutsutud Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt, osalemaks riigihankes
“Raamlepingu sõlmimine noorte
sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate
noorsootöö teenuste ostmiseks
Jõgevamaa koostööpiirkonnas”.
Hanke kohaselt on Jõgeva valla
noortevolikogu loomise ülesanne
pandud Palamuse Kultuuri juhatajale Ehtel Valgule.
Määrus sätestab, et Jõgeva
valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva
õigusega noorte osaluskogu,
mis esindab Jõgeva valla noorte
huve, mille tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete
omaalgatusel ja ühistegevusel
ning mille ettepanekud on Jõgeva vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.
Viieteistliikmelisse noortevolikogusse saavad kandideerida
13–26-aastased noored, kes
elavad või õpivad Jõgeva vallas.
Valimisõigus on 11–26-aastastel
noortel. Vallavalitsus kinnitab noortevolikogu valimisteks
3–5-liikmelise valimiskomisjo-

ni, määrab kandideerimise ja
valimiste aja, kandideerimisviisid ning valimisjaoskondade
asukohad. Valimiste toimumise
info ja valimistulemused avaldatakse Jõgeva Valla Teatajas,
Jõgevamaa noorteinfoportaalis
ja Jõgeva valla kodulehel.
“Noortevolikogu loomine aitab
parandada noorte kaasatust,”
ütles Ehtel Valk. Tema ning Jõgeva vallavolikogu haridus- ja
noorsootöökomisjoni esimees
Kristian Vaarpuu on eelmise
aasta sügisest alates tutvustanud
noortevolikogu tegutsemise põhimõtteid valla noortekeskustes.
Valimised saab Ehteli sõnul välja
kuulutada siis, kui noortevolikogu tegutsemise aluseid käsitlev
määrus Riigi Teatajas avaldatud
on.
“Noortevolikogusse kandideerijail on võimalus ka valimiskampaaniat teha. Selleks pakub häid
võimalusi sotsiaalmeedia,” ütles
Ehtel Valk. “Volikogu esimesel istungil valitakse volikogu esimees
ja aseesimees ning seejärel töötatakse juba välja noortevolikogu
täpsem töökorraldus.”
Noortevolikogu on nii Jõgeva
linnas kui ka vallas varemgi
luua püütud, ent edutult. Loodetavasti saab see nüüd uues
suures vallas tõepoolest ellu
kutsutud. KTG tegevuskavas
on noortevolikogu tööks ette
nähtud 750 eurot. Seda saab kasutada noortevolikogu liikmete
transpordikuludeks, meeneteks
ja kontoritarvete ostuks. Jõgeva
valla eelarves on noortevolikogu
jaoks 300 eurot. Oma tegevuste
jaoks saavad noortevolikogud
taotleda raha ka Eesti Noorteühenduste Liidult.
JVT
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Eesti riigil ei ole “valesid inimesi”
Aastapäevakõnedes rõhutasid
president Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas iga inimese
olulisust meie väikesele riigile
ning pidasid tähtsaks märgata
abivajajat ning igaüht meist.
Aastapäevapeo sära polnud veel
lõppenud, kui kogu Eesti kuulis,
et presidendi vastuvõtul oli keegi
“vale inimene”. Selleks “valeks
inimeseks” osutus Eesti ema –
üks väärikas proua meie hulgast.
“Ja me ei taha olla rahvas,
kelle riik lubab endale hoolimatust ainsagi siin elava inimese
suhtes. Meil tuleb soovida ja
suuta omavahel suhelda ja suhestuda, luua ehe ja tugev side
iga Eestimaa inimesega. Ainult
üheskoos ja üksteist hoides
saame olla edukad, tugevad ja
ühtsed,” ütles peaminister oma
aastapäevale pühendatud kõnes.
Ka president Kaljulaid juhtis oma
kõnes tähelepanu väga olulistele
teemadele, kus läbivalt rõhuti
meie inimese märkamisele ja
toetamisele.
Eesti ema aastapäevapeol
on vahva juhtum
Kuid tundub, et presidendi
meeskonnale on need sõnad
jäänud sõnadeks. Neid sõnu pole
mõistetud ja neile sõnadele ei
järgne ka eeskujulikku tegu.
Ma nõustun Õhtulehega, kes

käsitles juhtunut sõnadega “vahva eksitus”. Just, see oli vägagi
vahva, et Põlvamaa proua koos
oma tütrega Kersti Kaljulaidi ja
tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovski pidulikule vastuvõtule
kutsuti. Just sellist suhtumist
oleks oodanud ka presidendi
kantselei reageerimisel olukorrale. Valus oli lugeda presidendi
avalike suhete nõuniku Taavi
Linnamäe sõnu “kutse saadeti
valele inimesele inimliku eksituse tõttu” juhtunu selgitamisel.
Kui on olemas üks tore Põlvamaa
naine, kes on kasvatanud meie
riigile tütre, siis tema juhuslik
sattumine vastuvõtule ei saa
olla apsakas, kus Eesti riigi 100.
juubelile kutsuti “vale inimene”.
Mida sellest juhtumist õppida?
Ehk see sama Põlvamaa proua
andis ka toreda mõtte ja uuegi
algatuse, mida tasuks presidendi kantseleil tulevikus kaaluda.
“Käis mõte läbi, et presidendi
vastuvõtule on ehk kutsutud
sajanda sünnipäeva puhul viiskümmend või sada inimest lihtrahva hulgast,” ütles Põlvamaa
proua, kui sai endalegi suure
üllatusena kutse vastuvõtule. Kui
me tõesti soovime väärtustada
ja märgata iga inimest, siis see
oleks tõepoolest tore ja uudne algatus. Olgu siinkohal selle mõtte
teostamisel kantseleile toeks ka
omavalitsused.

Märkamine saab aga alguse
kohalikust omavalitsusest, mis
on lähim võimuorgan inimesele.
Abiküsimine peab
asenduma abi
pakkumisega
Just sellele juhtis tähelepanu
ka president, kes aastapäevakõnes rõhutas omavalitsuse kohutust seista inimeste väärikuse
eest: “Riigi väärikusele mõjub
laastavalt, kui kohalik omavalitsus, kelle vahetu kohus ligimese
märkamine meie seaduste järgi
just ongi, ei võta vastutust oma
inimeste eest raskel hetkel, ei
aita seista inimeste väärikuse
eest, olles parematel aegadel
võtnud vastu nende maksud.”
Neid presidendi aastapäevakõnes öeldud sõnu peame meie,
omavalitsusjuhid, järgima. Omavalitsus ei ole üksus, kust peavad
abi saama vaid nutikamad ja
tugevamad. See olukord peab
muutuma ning abiküsimine peab
asenduma abi pakkumisega.
Just sellele viitas ka loetud
päevad tagasi Eesti Puuetega
Inimeste Koja esitletud ÜRO
puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport,
mis viitas, et kohaliku tasandi
sotsiaalteenuste kättesaadavus
Eestis sõltub ebaõiglaselt suurel määral puudega inimese

enda võimekusest, pädevusest
ja järjekindlusest abi taotlemisel,
mitte aga objektiivselt hinnatud
abivajadusest. Omavalitsusjuhtidel, riigiorganitel ja perekonnal
koostöös on siin suur väljakutse
tegutseda selle nimel, et tagada
võrdne ligipääs sotsiaalkaitsele.
Meie riik ja rahvas on liialt
väike, et saaksime teha vahet
valedel ja õigetel inimestel,
keda peole kutsuda. Meil ei saa
olla tugevamaid ja nõrgemaid
inimesi, et teha vahet toetuste
jagamisel. Iga inimene on meie
riigile hindamatu tähtsusega!
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 7. istung
toimus 1. märtsil Piiri tn 4 saalis.
Istungil osales 22 volikogu liiget.
Puudus 5 liiget: Enn Kivi, Aivar
Kokk, Priit Põdra, Heli Raevald ja
Ahto Vili. Marko Saksing saabus
3. päevakorrapunkti ajal.
Päevakorras oli:
1. VOLISe tutvustus-koolitus.
ELL/EMOL infotehnoloogia nõunik Henri Pook andis ülevaate
VOLISe arengutest ja võimalustest.
2. Võeti vastu otsus “Jõgeva
valla ametiasutuste struktuur ja
teenistuskohtade koosseis”.
3. Võeti vastu määrus “Jõgeva
valla kaasav eelarve”. Määruse
eesmärk on anda vallaelanikele
võimalus otsustada kuidas kasu-

tada osa vallaeelarvest.
4. Võeti vastu määrus “Jõgeva
valla noortevolikogu tegutsemise
alused”. Noortevolikogu tegevuse eesmärgiks on valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla
elu suhtes ja nende seisukohtade
esitamine noorsootöötajale,
vallavolikogule või vallavalitsusele, ülevallaliste noorteürituste
korraldamine, noorte kaasatuse
parandamine ja omaalgatuslike
projektide elluviimine.
5. Võeti vastu määrus “Jõgeva
valla hankekord”. Hankekorra
eesmärk on anda kohustuslikud
reeglid Jõgeva valla ametiasutustes ja Jõgeva Vallavalitsuse hallatavates asutustes korraldatavate
riigihangete läbiviimiseks.
6. Pikendati Jõgeva valla ko-

gukonnakogu statuudi muudatusettepanekute esitamise
tähtaega. Ettepanekud esitada
16. märtsiks 2018 kella 17.00-ks
volikogu kantseleisse või e-posti
aadressile: volikogu@jogeva.ee.
7. Muudeti valla esindaja asendaja Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekule. Kutsuti
tagasi Jõgeva valla esindajana
nimetatud volikogu esimehe
Raivo Meituse asendaja Triin
Pärsim ja nimetati uueks asendajaks volikogu teine aseesimees
Kristian Vaarpuu.
8. Vallavanem Aare Olgo vastas Terje Rudissaare arupärimisele.
9. Volikogu esimees Raivo Meitus andis ülevaate õiguskantsleri
seisukohast Jõgeva valla huviha-

riduse ja huvitegevuse toetamise
korra kohta. Vallakodanik oli palunud kontrollida selle vastavust
seadustele, ent õiguskantsler
põhiseaduslikkuse järelevalve
käigus vastuolu seadusega ega
põhiseadusega ei tuvastanud.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee
Jõgeva Vallavolikogu 8.
istung toimub 29. märtsil
kell 15.00 Piiri tn 4 saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
20. veebruari istungil
1) anti OÜ-le Ants Joala tähtajatu taksoveoluba;
2) määrati Vaidavere külas
asuvate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed;
3) anti luba korraldada 24.
veebruaril Kuremaa järvel Eesti
karikavõistluste 3. etapp jäärajasõidus;
4) otsustati korraldada hange
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonnale sõiduki kasutusrendile
võtmiseks;
5) vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest taotluse alusel Jõgeva valla elanikud, kuna
kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata;
6) vabastati Jõgeva valla elanik korraldatud jäätmeveoga
liitumisest 1. oktoobrist 30.
aprillini;

7) anti kasutusluba suvilale
Jõgeva vallas Raaduvere külas;
8) anti kasutusluba Jõgeva
linnas Estakaadi tn 10 asuvale
külalistemaja-pubile;
9) anti kooskõlastus kavandatavale puurkaevule Jõgeva vallas
Õuna külas;
10) toetati spordiga tegelemist;
11) kiideti heaks hajaasustsuse
programmi tee ja kanalisatsooni
ehitamise aruanded;
12) vaadati läbi ja kiideti
heaks Jõgeva valla kaasava
eelarve läbiviimise eelnõu ning
esitati otsustamiseks Jõgeva
vallavolikogule.
26. veebruari istungil
1) määrati valla eelarvest
sotsiaaltoetused, olmetoetus ja
tervisetoetus;

2) kooskõlastati Jõgeva Valla Noortekeskuse struktuur ja
koosseis;
3) otsustati maksta Jõgeva
kunstikooli ja Sadala kooli juhtidele lisatasu õpetajate asendamise eest;
4) anti Laiuse alevikus Kuremaa tee 51 asuvale gaasitanklale
kasutusluba;
5) anti Jõgeva linnas Tallinna
mnt 15 asuvale autoremonditöökojale kasutusluba;
6) anti ehitusluba kelderkasvuhoone ümberehitamiseks
ja laiendamiseks Jõgeva vallas
Selli külas;
7) anti Palamusel Staadioni tänaval otsustuskorras maa rendile
1. märtsist 31. detsembrini 2018;
8) otsustati määrata Jõgeva
maakonnas Jõgeva vallas Pedja
külas asuva Vaimastvere mets-

konna 98 uueks lähiaadressiks
Orase;
9) määrati Jõgeva maakonnas
Jõgeva vallas Vaidavere külas
asuva Ritsika kinnisasja jagamisel moodustatavate katastriüksuste lähiaadress ja sihtotstarve;
10) anti nõusolek isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks;
11) tunnistati Kuremaa külalistemaja mööbli ostu ja paigalduse hankes edukaks Wenesta
OÜ pakkumus maksumusega
29 796,67 eurot ja otsustati sõlmida hankeleping;
12) tunnistati Tervisekeskuse
taotluse koostamise hankes edukaks Civitta Eesti AS pakkumus
maksumusega 8 200 eurot.
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Tegi kingituse endale ja sõpradele
Nii mõnelgi inimesel on kombeks tööd koju kaasa võtta. Jõgeva vallaarhitekt Anne Örd võttis
aga eelmisel nädalal hoopis hobi
tööle kaasa. Tema hobiks on nimelt maalimine ja iga päev tõi ta
kodunt kaasa mõne maali, kuni
nädala lõpuks sai neid tema kabinetti kokku terve näituse jagu.
Möödunud reedel pani Anne
Örd oma maalid Betti Alveri
muuseumi üles. Laupäeval sai
tema esimene isikunäitus avatud. Näitusega tegi ta toreda
sünnipäevakingituse iseendale:
möödunud pühapäeval oli tal
ilusa numbriga juubelisünnipäev.
Meeldiv kingitus oli see aga ka
Anne lähedastele, sõpradele ja
tuttavatele, samuti Jõgeva linna
kunstipublikule.
Jõgevale tuli Anne Örd tööle
1995. aasta sügisel, nii et nüüd
võib ta end siin juba omainimeseks pidada. Sündinud-kasvanud ja koolis käinud on ta aga
Tallinnas.
“Mu juured on tegelikult Võrumaal, aga kui isale, nagu tol ajal
kombeks, 25+5 määrati, võeti
kogu vara käest ära ja Eestisse
naastes tuli uus elukoht otsida,”
ütles Anne.
Tubli kergejõustiklasena õppis
ta toonase Tallinna 47. keskkooli
spordiklassis, kus oli viiendast
klassist alates nädalas kuus
kehalise kasvatuse ja ei ühtegi
kunstiõpetuse tundi. Kummalisel kombel hakkas teada aga
kaheksandas-üheksandas klassis
just kunst tõsisemalt huvitama.
Et tollasesse Eesti Riiklikku
Kunstiinstituuti ja praegusesse
Eesti Kunstiakadeemiasse sisse
saada, tuli hakata kooliväliseid
enesetäiendamise võimalusi otsima. Üks, kellelt ta toona kunstialaseid teadmisi sai, oli tuntud
raamatuillustraator Siima Škop.
Anne töö kandis vilja: ta sai
esimesel katsel kunstiinstituudi
arhitektuuriteaduskonna õhtusesse osakonda sisse. Hiljem saanuks ta päevasesse osakonda üle
minna, ent siis oli ta töö kõrvalt
õppimise, samuti enda teenitud
rahaga juba harjunud. Kuna ka
tudengipõlve tööaastad möödusid arhitektuuribüroos (algul oli
ta seal joonestaja-kalkeerija, siis
tehnik ja viimase kursuse ajal
juba arhitekt), teadis Anne hästi,
mida koolist tahta.
“Kui tihti ütlevad arhitektid, et
neile pole inseneriteadmisi vaja,
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XXII ÜLERIIGILINE NOORTE
VOKAALANSAMBLITE KONKURSS
9.–10. märtsini 2018
JÕGEVA KULTUURIKESKUSES

Reede,
13.00
13.30
17.00
20.00

9. märts
Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine
I kontsert (4.–5. kl)
II kontsert (6.–7. kl)
ansambel Noorkuu

Laupäev, 10. märts
11.00 III kontsert (8.–9. kl)
14.00 IV kontsert (10.–12. kl ja kuni 26-aastased)
17.00 ansambel „Gram of Fun“
18.00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi lõpetamine
ja autasustamine

Alo Mattiisenile pühendatud
XXII muusikapäevade
MUUSIKANÄDAL 13.–16. märtsini 2018

Anne Örd koos pojatütre Karmeniga oma isikunäituse avamisel Betti Alveri muuseuFOTO: RIINA MÄGI
mis.
siis mina sain väga hästi aru, milleks neid vaja on,” sõnas Anne.
Pole kahetsenud
Ta on oma pika tööelu jooksul
olnud ametis Eesti Projektis ja
EKE Projektis ning olnud ka
vabakutseline. Ta on projekteerinud ka ühiskondlikke hooneid,
ent enam siiski ühepere- ja
ridaelamuid.
“Mõne tellijaga on meil teed
lahku ka läinud, sest iga hinna
eest ja iga asja pole ma nõus tegema, kui head asja ei taheta. Ma
pean ikka julgema projektile oma
nime alla kirjutada,” tõdes Anne.
Aastaid tagasi, kui ta Tartus
elav ämm haigestus, kolis Anne
koos perega ülikoolilinna. Kuidagi oli aga kuuldus sellest, et
seal üks arhitekt “saadaval” on,
Jõgevale levinud ning toonane
linnapea Ants Orgulas tegi Annele 1995. aastal ettepaneku
linnaarhitektiks tulla. Viimane
võttis pakkumise vastu ja pole
seda senini kahetsenud.
“Päevast päeva projekteerimistöö tegemisele poleks mu
silmad ilmselt vastu pidanud,”
arvas Anne.
Linna- või siis nüüd juba vallaarhitektina teeb ta pigem
ametnikutööd: korraldab mitmesuguseid planeeringuid,
kontrollib projektide nõuetele
vastavust jne. Jõgeval ametis
oldud aja jooksul on ta saanud

rõõmustada nii mõnegi objekti,
näiteks bussijama ja kesklinna
pargi valmimise üle. Head meelt
tegi talle seegi, et Aia tänava
koolimaja, oma ajastu stiili ehe
esindaja, riigigümnaasiumi jaoks
korda tehti. Vallaarhitekt loodab,
et ka Jõgeva põhikooli uus hoone
tuleb ilus ja linnapilti rikastav.
Töine side
Betti Alveri muuseumiga,
kus Anne hiljuti näituse avas,
on tal samuti töine side: ta on
linnaarhitektina sellegi maja hea
käekäigu eest hoolitsenud ning
just tema ettepanekul kutsuti
muuseumi sisekujundust looma
sisearhitekt Oleg Mellov, kes on
Anne kunagise hea õpetaja Siima
Škopi poeg.
Kui algul käis Anne Jõgevale
tööle Tartust, siis 2004. aasta
sügisel otsustas ta töökohale
lähemale kolida. Praegu on
tema kodu ühes Jõgeva aleviku
kortermajas.
“Vaatasin ka paari linnakorterit, aga seal tundsin end kohe kui
kodus,” kinnitas Anne.
Kui maalimine oli tal vahepeal
töö ja pereelu tõttu unarule
jäänud, siis 2012. aastal, kolmkümmend aastat pärast kunstikõrgkooli lõpetamist, võttis ta
uuesti pintsli kätte. Mõned tema
kolleegid olid enda jaoks avastanud Jõgeva kunstikooli avatud
stuudio ning Annegi läks sinna,

et Elita Järvela juhendamisel
kunstirajale uut algust otsida.
“Sünnipäevakaarte ja muud
pudi-padi olin vahepeal käeharjutuseks teinud, aga maalinud
mitte,” ütles Anne.
Praegu käib ta maalimas Robert Suvi kunstistuudios. Ühised
maalimisõhtud huvikaaslastega
on Anne jaoks meeldiv klubilise
tegevuse vorm. Kodus ta maalida
ei saakski, sest seal on üks ülimalt uudishimulik nurrmootor,
kes kohe segama tuleks. Kõige
rohkem meeldib Annele maalida
loodust ja lilli ning tehnikatest
eelistab akrüülmaali. Akrüülvärvid kuivavad oluliselt kiiremini,
kui õlivärvid. See tähendab, et
saad kiiremini uut kihti maalima
hakata ja lõpptulemuseni jõuda.
Elita Järvela ja Robert Suvi
on õpetajatena Anne meelest
üsna erinevad, ent täiendavad
teineteist päris hästi. Senini oli
Anne üles astunud vaid Elita või
Roberti õpilaste ühisnäitustel
ja ühel maakonna kunstnike
ühisnäitusel. 31. märtsini on aga
võimalik vaadata tema esimest
isikunäitust. Selle avamisel olid
kohal paljud Anne sõbrad, tuttavad ja töökaaslased, aga ka tema
suur pere: tal on kaks tütart ja
poeg ning seitse vahvat lapselast.
Vanim, neljateistaastane pojatütar Karmen, käib juba kunstikoolis. Nii et Anne on osanud oma
annet järeltulijatelegi jagada.
RIINA MÄGI

JÕGEVA PÕHIKOOLIS (Piiri 1)
Teisipäev, 13. märts
11.10 KOHTUMINE SEPOGA
12.10 KOHTUMINE SEPOGA
Sepo Seeman
Kolmapäev, 14. märts
11.10 AEGUMATU KLASSIKA JA LUMMAV JAZZ
12.10 AEGUMATU KLASSIKA JA LUMMAV JAZZ
Estonian Dixieland Band
Neljapäev, 15. märts
10.10 SAJAGA ansambel BRASSICAL
Märt Metsla, Mihkel Kallip, Margus Toompere
ja Enri Remmelgas
11.10 KEEGI EI SAA LÕPLIKULT KURVAKS JÄÄDA,
KUI TA OSKAB UNISTADA!
12.10 KEEGI EI SAA LÕPLIKULT KURVAKS JÄÄDA,
KUI TA OSKAB UNISTADA!
Piret Krumm ja Peter Põder
Reede, 16. märts
10.10 TÕUNI KIRJUD KITARRID JA KUMMITAMA
KIPPUVAD LAULUD
11.10 TÕUNI KIRJUD KITARRID JA KUMMITAMA
KIPPUVAD LAULUD
Tõnu Timm – Hawaii kitarrid
JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMIS (Aia 34)
Teisipäev, 13. märts
10.00 KOHTUMINE SEPOGA
Sepo Seeman
Kolmapäev, 14. märts
10.00 AEGUMATU KLASSIKA JA LUMMAV JAZZ
Estonian Dixieland Band
Neljapäev, 15. märts
10.00 KEEGI EI SAA LÕPLIKULT KURVAKS JÄÄDA,
KUI TA OSKAB UNISTADA!
Piret Krumm ja Peter Põder
12.00 SAJAGA ansambel BRASSICAL
Märt Metsla, Mihkel Kallip, Margus Toompere
ja Enri Remmelgas
Reede, 16. märts
13.20 TÕUNI KIRJUD KITARRID JA KUMMITAMA
KIPPUVAD LAULUD
Tõnu Timm – Hawaii kitarrid

Metsatarekese lastekodu juurde rajati tervisepark
Siimustis avati 23. veebruaril, päev enne Eesti Vabariigi
sajandijuubelit, Metsatarekese
lastekodu tervisepark. JJ-Street
tantsukooli rajaja ja harrastussportlase Joel Juhti algatusel
ja paljude annetajate toetusel
valminud rajatist saavad peale
lastekodulaste kasutada ka teised spordihuvilised.
Möödunud aasta aprillis läbis
Jõgevamaalt pärit Joel Juht maailma ühe raskema ultramaratoni,
Marathon Des Sablese, mida
peeti juba kolmekümne teist korda. Kõrbekuumuses luidetel ja
kivilagendikel joostes läbis Juht
240 kilomeetrit. Neid, kes tema
pöörasele pingutusele kaasa elasid, kutsus ta Metsatarekese tervisepargi heaks annetusi tegema.
Ka mullu mais kodumaal ette
võetud jooksuretke (Tallinnast
Jõgevale) pühendas Juht tervisepargi jaoks raha kogumisele.
Peale 91 üksikannetaja panid

Tervisepargi avamine oli rõõmus sündmus nii lastekoduFOTO: RIINA MÄGI
pere kui ka sõprade jaoks.
tervisepargi projektile õla alla
Jõgeva vallavalitsus, JJ-Street
tantsukool, JJ-Street laste- ja
perefond, kultuuriselts Vanaveski, OÜ-d Tiptiptap, Fimar Group
ja JSP Union, Streetshop ONE
ja Liipa talu. Eriti suure panuse
pargi valmimisse andis aga Siimustis tegutsev OÜ Moreen, kes

valmistas tasuta ette liivaplatsi,
kuhu treeningelemendid (need
tarnis OÜ Tiptiptap) püstitada.
Kui algselt oli plaanis rajada tervisepark lastekodu territooriumile, siis lõpuks kerkis
see siiski lastekodu lähedusse,
avaliku laste mänguväljaku ja
võrkpalliplatsi naabrusse. Oleks

park lastekodu territooriumil,
saaksid seda kasutada vaid lastekodu inimesed (kõrvalised isikud selle asutuse territooriumil
viibida ei tohi), nüüd saavad seal
treeningharjutusi teha aga kõik
tervisesportlased.
Joel Juht avaldas tervisepargi
avamisel heameelt, et tema esiotsa hullumeelsena tundunud
idee tänu headele kaasaaitajatele
teoks sai, ning lubas, et tuleb
soojemal ajal ise kohale ja annab lastekodulastele lähemaid
treenimisjuhiseid. Üldjoontes
näitas ta aga juba avamisel ära,
mida tervisepargis teha võimalik.
“Loodan, et Metsatarekese
tervisepargi projekt annab teistelegi tõuke märgata neid, kes
abi vajavad, ning paneb teisigi
mõtlema, milliseid vahvaid asju
saab kogukondliku algatusega
ära teha,” sõnas Joel Juht.
RIINA MÄGI

Tartu maratoni eelsel keskpäeval kogunes kolmveerandsada talverõõmude nautijat lumme mattunud Kassinurme mägedesse Jõgevamaa Metsaseltsi korraldatud
viieteistkümnendale vastlaliule. Võistu libiseti nõlvalt
alla Kalevipoja silmapesukaussi ühekaupa kelgul ja mitmekesi saanil, nauditi hernesuppi, vastlakukleid ja teed,
soojendati end lõkketule paistel.
Osalejad ja korraldajad tänavad Pantheri kohvikut supi,
Jõgeva Majandusühistut kuklite ja Ain Malmi tee eest,
toidujagajaid Kassinurme Naisseltsist, Metsaseltsi lõkkemeistreid, toetajaid Jõgeva Vallavalitsust ja Palamuse Metsaseltsi. Oli tore südatalvine päev lumise looduse rüpes.
Tekst Toomas Puss, FOTO: AIN MALM
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Pidulik ja õpetlik veebruar Vaimastveres

Vaimastvere, Puurmani ja Siimusti noored õppisid kadunud inimesi metsast otsima.
FOTO: ERAKOGU
Alustasime Vaimastveres aastat Isamaalise Hariduse Programmi laagriga. Vaimastvere,
Puurmani ja Siimusti noored said
teadmisi, kuidas maastikul kadunud inimesi otsida. Esimesel
päeval õppisime kaarti lugema
ja tegime erinevaid teste. Teisel
päeval jagasid õpetusi Kadunud
SA liikmed. Sihtasutuse tegevjuht Aare Rüütli õpetas, kuidas
otsida metsa kadunud inimest.
Veebruar algas suure sõbrapäevapeoga Vaimastvere noortekeskuses. Sõbrapäevapeo korraldasid Janeli Siim ja Marii Marleen Pille. Peol mängisid noored
toredaid sõbrapäevamänge ja
tantsid sõpradega. Noored olid
nii tantsuhoos, et ka juhendajad
Eveli ja Deili tulid noortega

tantsima. Valisime noortekeskuses kõige sõbralikuma poisi
ja tüdruku, nendeks osutusid:
Anna-Kaisa, Cärolyn ja Markus.
Suured tänud Janeli emale, kes
küpsetas peole väga maitsvad
koogid.
EV100 tähistasime noortekeskuses vahva peoga. Mängisime vanu Eesti rahvamänge
ning meisterdasime kratte. Iga
meeskond mõtles oma kratile
välja põneva loo ja esitas seda
teistele peolistele. Peol kõlas vaid
eestikeelne muusika. Peo lõpuks
filmisime Eesti auks toreda video
“Maa tuleb täita lastega”. Vaadake seda Vaimastvere Noortekeskuse FB lehelt.
Cerle Siim, Janeli Siim,
Cärolyn Siim

Öömatk viis noored ajaloorajale
Öömatk on Siimusti
noorkotkaste ning Siimusti
ja Jõgeva kodutütarde ühine
traditsioonile üritus ööl vastu
vabariigi aastapäeva. Sel korral,
kui vabariik tähistas väärikat
juubelit, oli ka matkajate arv
suurem, sest Isamaalise Hariduse Programmi toetus võimaldas
korraldada pühade ajal laagri,
millest võtsid osa ka Vaimastvere
ja Puurmani kodutütred.
Laagris oli osalejatel võimalus külastada noortekeskuse
põgenemistuba, osaleda Eesti
ajaloo vestlusringis Kalevipoja
muuseumi juhataja Ulvi Tammega ja valmistada õhtusööki koos
Merlin Naudrega, kelle jaoks oli
see rühmajuhi kursuse praktiline
töö. Merlini idee oli kaasa lüüa
ka Eesti tantsib ettevõtmises
ja käigupealt õppisid noored
selgeks tantsusammud valitud
Metsatöllu loole „Oma laulu ei
leia ma üles“, mille Laiuse mäel
drooniga jäädvustas Kristjan Lill.
Öömatk, millest sel korral
võttis osa 27 noort ja juhendajad
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Jõgevalt Silva Lill ning Monika
Maasing, Siimustist Karl Lennard
Grauen ja Puurmanist Ako Säälik,
algas Jõgeva bussijaamast kell
21.21. Kaks tundi hiljem olid
matkasellid külma trotsides
jõudnud Poska sünnikodu juurde,
kuhu asetati mälestusküünlad.
Öösel kella üheks olid kõik
matkajad jõudnud Laiuse
noortekeskusesse, kus neid ootas
Vaimastvere juhendaja Eveli
Leego valmistatud burger ja tee.
24. veebruari hommikul osalesid matkajad Laiuse kalmistul
Vabadussõja ausamba juures
pärgade asetamise tseremoonial ja liikusid sealt edasi otse
üle Laiuse mäe Jõgevale. 25
kilomeetrine matk sai karmides
ilmastikutingimustes tehtud ja
20 miinuskraadi pärast ei katkestanud ükski osaleja.
Suur aitäh kõikidele, kes ürituse
toimumisse panustasid.
Kohtumiseni järgmisel aastal 23.
veebruaril!
Laidi Grauen,
Siimusti KT/NK rühmajuht

Lasteaiapere moodustas inimketi
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel kaunistati Torma põhikooli Linnutaja lasteaias hoolega
ruume. Meisterdati rahvuslippe,
suitsupääsukesi, rukkililli, laualinikuid. Lasteaia pikka koridori
pandi üles laste tööde näitus.
Iga rühm tegi ka omanäolise
ühistöö, millel võis näha kõigi
laste kodusid ja peresid.
Kõige tähtsam päev meie
lasteaiaperele oli 23. veebruar,
mil lasteaia saalis toimus pidulik kontsertaktus. Eesti lipu tõi
lipumarsi saatel saali Nipitiride
rühma poiss Hermann Tutt. Peojuht õpetaja Ene Simson tervitas
kõiki pidulisi ja külalisi saabuva
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
puhul. Meie armsa kodumaa
auks lauldi Eesti hümni. Laulude,
tantsude ja luuletustega esinesid
Nipitiride, Rõõmurullide, Midripere ja Naerumummude rühm.
Nipitirid tutvustasid ka Eestimaa
sümboleid.
Peo lõpus kõlas kogu lasteaiapere esituses kaunis ühislaul

Eesti sünnipäev oli lasteaiaperele kõige tähtsam päev.
FOTO: ERAKOGU

“Üksteist peab hoidma”. Pidulisi
tervitasid C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikooli ja Linnutaja
lasteaia direktor Heiki Sildnik
ning lasteaia õppealajuhataja
Silvi Teppan. Rahvaviisi “Oige ja

võib sündida palju uusi ideid.
Iga noor võib tulla välja oma
ideega, millele võib järgneda
projekti alustamine,“ juurdlesid
tüdrukud. Nende sõnul tekkis
nii mõnelgi Palamuse noorel
huvi noortevolikogu tegevustes
kaasa lüüa. Pärast vestlusringi
maiustasid kohvikulised enda
kaunistatud muffinitega. Teemakohvikuid rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.
JVT

EDA VASENKO,
Midripere rühma õpetaja

Veebruaris oli Kuremaa
lasteaed-algkoolis peomeeleolu
Veebruar möödus meie lasteaed-algkoolis Eesti 100 aasta
juubeli peoks valmistudes. Ühiselt kaunistasime ruumid rahvustemaatiliselt ja lapsed harjutasid
õpetajate hoolsal suunamisel
luulekava, laule, rahvatantsu ja
kandlemängu.
Õpetajatel tekkis idee meisterdada lasteaed-algkoolile kingituseks kaks seinavaipa, mis
on kaunistatud saja rahvusvärvides heegeldatud lillega ning
mis jääksid meenutama meile
kõigile olulist sündmust. Imeilusate sinimustvalgete lillede
heegeldamisega said emad, meie
maja töötajad ja õpilased üllatavalt kiiresti hakkama. Saime
kogemuse, et käsitöö on tore ja
koostöö ühendab eri inimesi ja
põlvkondi. Õpetaja Ingi kujundas ühiselt loodud lilled kaheks
kauniks vaibaks.
Sünnipäevatoimetustele vahelduseks oli tore vastlapäeva
talispordipäev Kuremaa mäel,
milles lõid rõõmuga kaasa lapsevanemadki. Kelguvõistlused,
köieveo ja pikad liud korraldasid liikumisõpetajad Andres ja
Oksana. Nende õpetusel teevad
õpilased ja lasteaialapsed liikumistunnis staadionil hoolega
suusaringe.
Sõbrapäevaks tegime ühise
heateo Tartu kodutute loomade varjupaigale. Täname kõiki

annetajaid!
Oodatud pidu – Eestimaa 100
– pidasime seekord Kuremaa
lossis. Lossi saali seintel sai imetleda ühistööna valminud kahte
rahvusvärvides lillevaipa, suured
tänud kõigile heegeldajatele!
Peo muutis eriliseks see, et kõik
25 algkooli õpilast kandsid rahvariideid. Üle hulga aastate on
sel õppeaastal algkooli õpilastel
võimalus õppida õpetaja Riina
Tralla juhendamisel rahvatantsu ja lapsed said tantsimisega
kenasti hakkama.
Kõlasid meie armsad Eestimaa
laulud, kandlelood, luuletused
ja sada head soovi meile kõigile
suureks juubeliks. Aitäh kõigile
õpetajatele, eelkõige muusikaõpetaja Maire Baidale ja peokava
loojale Linda Trossile, tublidele
lastele, lapsevanematele, Vello
Pütsepale ja Tiina Tegelmannile
meie kõigi suurpeo õnnestumisel.
Märkamatult on päevad pikenenud, tihased laulavad rõõmsalt vaatamata pakasele. Meie
rohenäpud osalevad Räpina
aianduskooli projektis, mille
raames hakkame jälgima mulda
külvatud kurgi- ja meloniseemnete kasvamist taimedeks. Ilusat
kevadeootust kõigile!
AILI VANDLER,
lasteaiaõpetaja

Mina suudan midagi muuta…
20. veebruaril toimus Palamuse noortekeskuses teemakohvik
– „Mina suudan midagi muuta“.
Noortega vestlesid ning tutvustasid noortevolikogu tegemisi Jõgeva vallavolikogu liige Kristian
Vaarpuu ja Palamuse Kultuuri
juhataja Ehtel Valk. Vestlusringis
arutleti, kuidas innustada noori
kaasa rääkima neid puudutavatel teemadel. Kohviku arutelus
osales 13 noort. Kohvikulised
olid seda meelt, et noored suudavad ühiskonda paremaks
muuta. Teemakohvikus osalenud
Angelika ja Cätlyn rääkisid, et
noortevolikogu on hea võimalus sõna sekka öelda. „Noored
ja vanemad inimesed mõtlevad
erinevalt. Kui kuulata ka noori,

vasemba” saatel liikusid lapsed ja
peokülalised rühmadesse, kus oli
kaetud tordilaud.
Pidu tipnes õues, kus moodustati ühine inimkett ümber
lasteaia. Kuna hoone on suur,

siis päris käest kinni ei saanud
võtta, kuid parajate vahedega
seisis ketis kokku sada last ja
täiskasvanut. Lapsevanem Ringo
Saare abiga olid akendele toodud suured kõlarid ja ansambli
Justament saatel laulsid kõik
rõõmsalt kaasa laulu “Maa tuleb
täita lastega”. See oli tõeliselt
ülev hetk! Kõike seda filmis
Kristian Vaarpuu Jõgeva vallavolikogust oma drooniga. Kogu peo
korraldamise eest suured tänud
Nipitiride rühmale, õpetajatele
Ene Simsonile, Katrin Raidmale
ja õpetaja abile Imbi Kattelile!
Kauni kontserdiga ja inimketi
moodustamisega näitas meie lasteaiapere, kui ilus on meie Eesti,
kui tore on siin elada. Jääb üle
vaid soovida, et igal Eestis elaval
lapsel oleks õnnelik lapsepõlv ja
armastav perekond. Hoidkem
üksteist!

Eestimaa 100 pidu toimus sel korral Kuremaa lossis.
FOTO: RIINA MÄGI

Vabadusristi jalamaile asetati küünlad ja lillekorv.
FOTO: ERAKOGU
					

Eesti sünnipäevanädal Laiuse
Jaan Poska põhikoolis
Veebruaris tähistati Laiuse
Jaan Poska põhikoolis vastlaja sõbrapäeva, ent olulisim oli
siiski Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva nädal. Esmaspäeval, 19.
veebruaril külastasid meie kooli
Tartu ülikooli tudengid projektist
Noored Koodi. 6.–9. klassi noortele õpetati programmeerimist ja
veebilehekülgede tegemist. Lisaks said kõik osalenud virtuaalreaalsuses viibimise kogemuse.
Just viimast töötuba hindasid
õpilased kõige kõrgemalt, sest
sattusid vaid prillide abil täiesti
teise maailma ning kogesid ja
avastasid midagi täiesti uut. Töötoast kostvaid kilkeid ja naeru oli
kuulda üle kooli.
Kolmapäeval toimus aga õpilaste ja ka õpetajate poolt alati
oodatud suur ajalooviktoriin,
mille viis läbi ajalooõpetaja
Aivar Roosiõis. Sünnipäevanädala reedel tähistasime vabariigi
juubelit. Hommik algas lühendatud ainetundidega. Järgnes
koolipere ühine rongkäik Laiuse
kalmistule vabadusristi juurde,
kuhu asetati küünlad ja lillekorv

ning peeti pidupäevakõne.
Meie aktuse külaliseks oli
traditsiooniliselt Laiuse kooli
mundrikandjast vilistlane. Seekord kohtusime kutselise kaitseväelase Sten Ratasseppaga. Sten
rääkis oma kooliajast ning sellest, kuidas temast kaitseväelane
sai. Ta andis põgusa ülevaate
ajateenistuse põhimõtetest, kaitseväe struktuurist ja igapäevast
ning toimunud missioonidest.
Õpilased küsisid Stenilt tema
kogemuste ja igapäevaelu kohta.
Vastus oli toreda, sirge selja ja
selge silmavaatega eesti noormehe vääriline, ehk siis, et jõuda
sellesse eluhetke, kus ta praegu
on, on tulnud palju õppida ja niisama lihtsalt ei saavuta midagi.
Aitäh ja edu sulle, Sten, kogu
koolipere poolt!
Päeva lõpus said õpilased tunnistused teise trimestri hinnetega
ning loa minna nädalaks puhkama ja talvemõnusid nautima.
KERTU SOONBERG,
Laiuse Jaan Poska põhikooli
huvijuht
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Arukate Akadeemia väärikad tähistasid eesti kirjandusteadlase, ajakirjaniku, kirjaniku, TLÜ emeriitprofessori
ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe Rein
Veidemanniga 21. veebruaril Jõgeva kultuurikeskuses
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Vestlusringis räägiti Eesti
mõttest. Peomeeleolu lõid Rohutirtsu lasteaia lapsed ja
õpetajad.
24. veebruaril asetasid Kaitseliidu Jõgeva maleva kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad, kodutütred ning Jõgeva valla esindajad lilled ja küünlad Vabadussõjas langenute mälestussammaste juurde. Nii tähistasime riigi suurt
FOTOD: ERAKOGU
sünnipäeva ning avaldame austust neile, kes meile selle vabaduse kinkisid.

Kuremaa lossis sai kolm päeva enne Eesti Vabariigi
suurjuubelit, 21. veebruaril, teoks teemaõhtu “Oleks
hea, kui jääks meie laul, oma keel ja kaunis kodurand”.
Teemaõhtul astusid üles kultuuriseltsi Jensel naisrahvatantsurühm, naisansambel, seenioride segaansambel
ning kooslus, kellest võib tulevikus välja kasvada meesansambel. Põhirõhk oli siiski ühislauludel ja –tantsudel,
mida sai kaasa laulda-tantsida ka publik.

22. veebruaril esines Jõgeva kultuurikeskuses Tõnis Mägi.

24. veebruari päiksetõusul heisati Jõgeva alevikus riigilipp. Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele ehk Eesti
Vabariigi iseseisvusmanifesti luges ette õpetaja ja kaitseliitlane Viktor Nõmm.

23. veebruari õhtul toimus Palamuse teenuskeskuses
laulustuudio solistide ja Palamuse Kultuuri ansamblite
kontsert. Akustilisel kontserdil astusid üles juhendajate
Helen Kirsi ja Karmo Toome lauluõpilased ning Palamuse
Kultuuri mudilaste ja noorteansamblid. Esitatavad laulud
kõlasid eesti keeles. Palamuse Kultuur ja laulustuudio
tänavad Palamuse teenuskeskust toreda vastuvõtu eest
ja loodavad seal tulevikuski muusikat pakkuda.
23. veebruaril toimus Siimusti lasteaed-algkooli ja Kiigemetsa kooli ühine EV100 rongkäik koos Siimusti rahvaga.
												

Palamusel heisati 24. veebruari päikesetõusul sinimustvalge riigilipp, samuti Jõgeva maakonna ja Jõgeva valla
lipp. Tseremooniat ilmestas naisrühma Sirtsuline tantsuetteaste. Eesti Vabariigi sajandijuubeli sündmused
jätkusid küünalde ja lillede asetamisega Palamuse kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile,
palvusega kirikus ning Pille Lille (sopran), Pavlo Balakini
(bass) ja Marko Martini (kontsertmeister) kontserdiga.
EELK Palamuse koguduse eestvedamisel teoks saanud
pidupäevaprogramm lõppes tordisöömisega.

21. veebruaril loeti Jõgeva linnaraamatukogus isamaalisi
luuletusi. Luuletuste vahele luges Ene Sööt katkendeid
1920. aasta 24. veebruari ajalehtede juhtkirjadest ja kõnedest, kui Eesti Vabariik sai 2-aastaseks. Johannes Haav
mängis akordionil rahvalikke viise ja terve seltskond sai
fotO: Eleliine kiisler
kaasa laulda.

FOTO: MERJE TALISTU

Torma rahvamajas toimus 16. veebruaril Eesti Vabariigi
sajandale aastapäevale pühendatud kontsert-aktus. MTÜ
Torma Kultuur korraldas selle omapoolse kingitusena Eesti riigile, aga samas ka omakandi rahvale, kes kodusest ja
südamlikust sünnipäevapeost osa saama tuli. Kontserdi
idee autoriks oli kauaaegne Torma kooli õpetaja, tantsujuht ja näiteringi juhendaja Luule Lehemets.
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Sadalas rõhutati kogukondade rolli 100aastases Eestis
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus kutsub nõustamisele
kõiki, keda huvitab
* ettevõtte asutamine
* äriideele hinnang
* äriplaani, finantsprognoosi ja projektitaotluse
koostamine
* toetuste võimalused
* ettevõtte arenguvõimalused

Teenus on TASUTA
Vastuvõtt tööpäeviti E–N. Broneerimine: info@jaek.ee;
tel. Enn Valgus 5333 5172, Marve Millend 521 0431.
Aadress: Suur 3, Jõgeva linn. www.jaek.ee

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
EV 100 sündmuste korraldamisel Kuremaal
SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus tänab
koostööpartnereid:
Kuremaa Raamatukogu
Kuremaa Lasteaed Algkool
Kuremaa Ujula
AS Kuremaa Enveko
Kultuuriselts JENSEL
Kuremaa Külaselts
Kuremaa Avatud Noortekeskus
Moone OÜ

Raul Orav
Raul Soodla
Eili Rajapuu
Kaire Vahtra
Katrin Saar
Liivi Noormägi
Ivo Helm

EASi poolt korraldatav

Alustava ettevõtja baaskoolitus
koostöös BDA Consulting ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega toimub: 4., 5., 18., 19. aprillil ja 2., 3., 16., 17., 30.
mail 2018 kell 10.00–17.00 Jõgeva kultuurikeskuses.
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele,
alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma
ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Osalemistasu 72 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja
kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille
leiate www.jaek.ee. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 23.
märtsiks aadressile: enn@jaek.ee.
Lisainfo 5333 5172, www.jaek.ee

Sadala Külade Seltsi rahvamajas toimunud Eesti iseseisvuse
saja-aasta juubelile pühendatud
sündmusel EV100 Külade päev –
Esivanemate varalaegas toonitati
maaelu ja kogukonnaliikumise
silmapaistvat rolli omariikluse
hoidmisel ja edendamisel. Tutvustati kogukondade kingitusi
Eesti riigile 100. sünnipäevaks.
Sadalas peetud Eesti juubelipeo juhatas sisse päevajuht Valdi
Reinas. Jõgeva valla nimel tervitas vallavolikogu esimees Raivo
Meitus ja riigikogu maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk.
Sadala Külade Seltsi juhatuse
esimees Pille Tutt väljendas oma
sõnavõtus rõõmu selle üle, et
kokkusaamisele on tulnud tegusaid ja mõtteerksaid inimesi Jõgevamaa erinevatest paikadest,
kuid ka Tartumaalt, Lääne-ja IdaVirumaalt. Külade päeval osales
120 maakogukondade esindajat.
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse (ühtlasi Sadalas toimunud
sündmuse korraldaja koos Sadala Külade Seltsiga) juhatuse
esimees Liia Lust meenutas oma
kõnes luuletaja Juhan Liivi poeetilist ettekuulutust „Ükskord on
Eesti riik”. Lusti sõnul on meie
Eesti rõõmsailmeliste maakate

Kogukondade eestvedajad Sadalas Eesti 100. aastapäeva
FOTO: ERAKOGU
tähistamisel.
nägu, kes leiavad, et maal on
võimalik elada, kui olla nutikas,
teotahteline ja kasutada talupojatarkust.
Kogukondade esindajad tutvustasid Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks tehtavaid kingitusi.
Härjanurme Maarahva Seltsi
üks eestvedajaid Karina Kaarepere rääkis, et selles piirkonnas
on teemakohased plaanid seotud Saduküla kandis toimunud
sündmustega Vabadussõjas ning
Pööra külas sündinud Vabadussõja väejuhi kindral Aleksander
Tõnissoni mälestuse jäädvus-

tamisega. Valdi Reinas teatas,
et Sadala Hoolekande Ühingu
kingituseks on Ookatku külasse
rajatav teemapark Eesti muinasjuttude tegelastest.
Ettekannetega ajaloolistest
hoonetest esines Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri
keskuse juhataja Elo Lutsepp, kes
tundis rõõmu selle üle, et tema
kodukülas Paluperes on elanike
arv kasvama hakanud. Oma mõtteid avaldas ka kultuuripoliitik
ja Eesti Vabariigi peaministri
nõunik Egge Kulbok-Lattik, kelle
arvates möödanikus ehitatud

rahvamajad sarnanevad arhitektuuriliselt ooperiteatritega,
muuhulgas rahvusooperiga Estonia, mille hoone on veel vanem
kui Eesti riik. „Ooperiteatritega
võib ennekõike võrrelda rahvamajade ruumilist programmi.
Eesti rahvamajades on fuajee,
saal, teisel korrusel tavaliselt
ruumid esinejatele ja varasematel aegadel paiknesid seal tihti
ka raamatukogud,“ ütles Egge
Kulbok-Lattik. „Ka Sadala rahvamaja on oma olemuselt ooperiteaterlik. Hea oli kuulda, et
kingituseks Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks on Sadala Külade
Seltsilt laululava ja lipuväljak,
mis plaanitsetud avada tänavu
14. juulil,“ ütles Kulbok.
Kultuuriprogrammi sisustasid
rahvamuusikud Eha Niglase juhatamisel, Sadala Külade Teatri
lastetrupp, Sadala naisrühm ja
meeste rahvatantsurühm SaMaKas. Õhtu lõpetas Indrek Kalda
ja tema poja Paul Kristjan Kalda
kontsert „Pillilood laulud ja jutud
EV100“.
JAAN LUKAS

Karikakra lasteaed tegi kodumaale kingituse
Jõgeva lasteaias Karikakar
tähistati Eestimaa sünnipäeva
piduliku ja südamliku kontserdiga, mille eestvedajaks oli õpetaja
Kai. Peamisteks esinejateks olid
Liblika ja Sipelga rühma lapsed,
kellest enamik alustab sügisel
kooliteed. Õpetaja Merikese
juhendamisel said kodumaa sünnipäeval oma laulud ja tantsud
esitada kõikide rühmade lapsed.
Väga vahva oli kuulata kõige
pisemate Päikese ja Lepatriinu
rühma laste pillimängu.
Meie lasteaias valmib Eesti
100. sünnipäevaks sajaleheküljeline raamat “Minu Eestimaa”.
Pea iga laps tegi koos perega ühe
lehekülje sellesse raamatusse.
Enne, kui raamat Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilaste abiga
kokku köidetakse, sai seda näha
näitusel.
Pered võtsid asja tõsiselt ning

näitus oli igati sajanda sünnipäeva vääriline. Tore mõte oli panna
kokku kollaaž ühe pere viie põlvkonna naistest või pilte lapsepõlvest, nii mitmeski töös oli kasutatud lapse käejäljendeid, mille
juurde olid kirjutatud luuleread
või head soovid kodumaale.
Tulevase raamatu lehekülgedel
on presidentide pilte, joonistusi
omaloominguliste luuletuste ja
lugude juurde, ristsõnu, eesti
rahvussümboolikat. Lapsed olid
näitust vaadates elevil ja näitasid uhkusega oma pere tehtud
lehekülge.
Täname kõiki peresid, kes
panustasid ühise kingituse valmimisse ning soovime jätkuvat
meeleolukat juubeliaastat!
MARGE PÕDRA,
Karikakra lasteaia
õppealajuhataja

Jõgeva lasteaias Karikakar tähistati Eestimaa sünnipäeva
südamliku kontserdiga.
FOTO: ERAKOGU
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Jõgeva valla sündmused märtsis
11.03 kell 11
12.03–16.03
14.03
14.03
15.03 kell 17.15
16.03 kella 9–16
19.03– 23.03
23.03–24.03
26.03–29.03
29.03
MUUSIKA
09.03 kell 20
09.03 kell 20
15.03 kell 19
15.03 kell 19
17.03 kell 20
21.03 kell 19

suusavõistlus Palamuse Sprint Palamuse
gümnaasiumi staadionil
keeltenädal Laiuse Jaan Poska põhikoolis
emakeelepäev Laiuse Jaan Poska põhikoolis.
Külas muinasjutuvestja Piret Päär.
emakeelepäeva muinasjutuhommik Jõgeva aleviku
lasteaias
Jõgeva linnaraamatukogu 105. sünnipäev. Külla tuleb
kirjanik Valdur Mikita.
Jõgeva laat kultuurikeskuse ümbruses
matemaatikanädal Laiuse Jaan Poska põhikoolis
korvpalliturniir Contra Cup Laiuse Jaan Poska
põhikoolis
munadepüha nädal Jõgeva aleviku lasteaias
maakondlik kooliteatrite näitemängupäev
Palamuse rahvamajas
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Simon Padar
Adeele Malm
Arabella Kruuskand
Marili Barbo

08.02.2018
09.02.2018
13.02.2018
16.02.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
märtsikuu sünnipäevalapsi!

naistepäeva tantsuõhtu ansambliga “Andrus Kalvet
Bänd” Sadala rahvamajas. Pääse 5 €,
info tel 521 1967.
naistepäeva klubiõhtu Kaarepere rahvamajas.
Esineb “Teine Mees”, õhtujuht Vlatz. Pilet 7 €.
Anu Tauli ja Tarmo Noormaa kontsert Kuremaa lossis.
Pääse: 7 €.
kontsert “Sada kevadet” Palamuse rahvamajas.
Esinevad Villu Veski, Marge Loik, Kai Aareleid.
Pilet 7 €, soodus 5 €.
Eesti disko Palamuse rahvamajas raadiomees
Lauri Hermanniga, esineb Palamuse Laulustuudio.
Pilet: 5 €.
Kaunimate Aastate Vennaskonna juubelikontsert
“Kaunimad 25 aastat su elus”. Pääse: 21 €/19 €.

KINO JA TEATER
13.03 kell 14.15
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi amatöörrühma
etendus “Punamütsike” Palamuse rahvamajas
14.03 kell 18
draamafilm “Halastus” Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
perepilet 5 €.
19.03 kell 11
Viljandi laste- ja noorteteatri “Reky” etendus
“Kunksmoor ja kapten Trumm” Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 8 €.
20.03
teater Jõgeva aleviku lasteaias: “Pobiseja”
(õpime pakendite taaskasutust)
22.03 kell 19
Vana Baskini teatri etendus “Öökuninganna”
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 16 €/14 €.
23.03 kell 17.30
koguperefilm “Peeter pikkkõrv” Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile ja
õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
23.03 kell 19.30
ajalooline draamafilm “Seltsimees laps” Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile ja
õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
NÄITUS
märts–aprill
08.03–03.04
14.03–25.04

Merle Meitus maalinäitus Jõgeva kultuurikeskuses
Arvo Tikkerbäri fotonäitus “Pedja jõe ääres” Jõgeva
linnaraamatukogus. Avamine 8. märtsil kell 16.
ajalooline fotonäitus “Meie Jõgeva”
Jõgeva linnaraamatukogus

KOGUDUSED
11., 18., 25.03 kell 11 Jõgeva koguduse jumalateenistused
29.03 kell 16.00
suure neljapäeva jumalateenistus Jõgeva koguduses
30.03 kell 11.00
suure reede jumalateenistus Jõgeva koguduses
11., 18., 25.03 kell 13 Laiuse koguduse jumalateenistused kogudusemajas
30.03 kell 13.00
suure reede jumalateenistus Laiuse kogudusemajas
24.03 kell 13
Jõgeva kirikus (Aia tn. 7) kontserdisarja
“HOIA, JUMAL, EESTIT!” raames toimub kontsert
“ME ARMASTAME SEDA MAAD”. Esineb Keila
koguduse ansambel “Miikael”, dirigent ja orelil Pille
Metsson. Sissepääs tasuta, annetused kogudusetööks.
SEENIORID
14.03 kell 11 Arukate Akadeemia vestlusringis külas Ahto Kaasik (Maavalla Koja vanem aastatel 2005–2014)
Mõtisklus looduslike pühapaikade ja nendega seotud pärandi teemadel.
16.03 kell 12 eakate klubide Paunvere ja Härmalõng koosviibimine Palamuse rahvamajas, kavas Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi
amatöörrühma etendus “Punamütsike“
21.03 kell 11 tähistatakse Arukate Akadeemias emakeelepäeva,
külaliseks on ajalehe “Vooremaa” peatoimetaja, spordiajakirjanik ja koduloolane, maakondliku kultuuripärli tiitli omanik, kirjanik ja poliitik Tiit Lääne
Kehale Pai. Tervisevõimlemine 60+ Jõgeva kultuurikeskuses
kolmapäeviti kell 13–14.
Oska aidata! esmaabi teabesari eakatele, III osa. 19. märtsil,
kell 11–13 Jõgeva kultuurikeskuse kammersaalis. Teema: Tervislik liikumine, toitumine, südame tervis. Korraldab EPR Jõgevamaa Selts. Osalemine
tasuta! Lisainfo: Egelt Põhjala, 5816 1378.
Väärikate näputööring Jõgeva kultuurikeskuses reedeti kell
10–12. Juhendaja Janne Vaabla.
Lõunakinos ajalooline draamafilm “Seltsimees laps” 26. märtsil kell 12
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet
5 €. Eakate infotund 26. märtsil, kell 10.30 Jõgeva kultuurikeskuses.
Lisainfo: Egelt Põhjala, 5816 1378.

5673 7538 KKrin Rentsel

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ENN TÄNAV
VAIKE-AGATE TASUJA
EVI KASCHAN
AINO AULE
ERICH SURVA
VIIVE JOHANSON
HELMI MATTIISEN
LEIDA VESTEL
ÕIE HUNT
TIIA KOORT
ALDUR TAMM
JELISAVETA LAIDINEN
AARE PAIMETS
ELMAR VAINO
TATJANA KUKUŠKINA
TÕNIS ANDRE
ENDEL PÄRN
GENNADI SOSNITSKI
MARJE SAVI
PEETER PLOVITS

04.12.1939-14.02.2018
04.08.1929-17.02.2018
07.01.1931-19.02.2018
22.12.1927-19.02.2018
23.04.1929-19.02.2018
21.11.1937-20.02.2018
05.07.1927-20.02.2018
27.06.1933-21.02.2018
24.01.1933-22.02.2018
31.03.1938-22.02.2018
08.02.1954-24.02.2018
12.01.1941-24.02.2018
10.04.1938-24.02.2018
11.01.1953-25.02.2018
12.12.1962-26.02.2018
23.01.1950-26.02.2018
26.04.1947-26.02.2018
31.05.1955-26.02.2018
05.12.1942-27.02.2018
21.02.1944-28.02.2018

