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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Jõgeval tähistatakse Läti
Vabariigi sajandat aastapäeva
Jõgeva on üks kolmest omavalitsusest, kus tähistatakse meie
lõunanaabrite lätlaste omariikluse sajandat aastapäeva. 2.
novembri õhtul sai Läti kultuurikuu Jõgeval alguse saanitekkide
näituse avamisega. Kultuurikuu
avas Läti Vabariigi suursaadik
Eestis Raimonds Jansons ning
tervitused andis edasi Jõgeva
vallavanem Aare Olgo.
Käitöönäitusele on Läti saatkond toonud ainulaadse kollektsiooni saanitekke. Tegemist pole
siiski tekkidega, mida hobusaanis
kasutatakse, vaid ikka nendega, mille alla lätlased magama
heidavad. Kui läti käsitöötekkide mustrites ja värvides võib
leida ehk midagi tuttavlikku ja
eestimaist, siis kootud on kõik
näituse tekid vaid Eesti villast.
Näitusel on esindatud tööd kõigist kolmest Läti ajaloolisest
piirkonnast: Vidzemest, Latgalest
ja Kuramaalt.
Suursaadik Raimonds Jansons
sõnas, et Jõgeva kultuurikuu
sündmused on oluline osa terves
Läti aastapäeva programmis.
Suursaadik rääkis, et käesoleval
aastal on läti kultuurimaastikul
aset leidnud mitmed olulised
sündmused: uuesti on Guntars
Godinši tõlkes välja antud „Kalevipoeg“ ning eesti keelde on
Contra abiga tõlgitud viimaste
aegade üks enim kõneainet pakkunud läti romaan „Emapiim“.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
rääkis, et Läti kultuuri kuu korraldamise mõte hakkas idanema tänavuse aasta alguses, kui
siinses kultuurikeskuses andis

Pildil vasakult: abivallavanem Arvo Sakjas, vallavanem
Aare Olgo, abivallavanem Mati Kepp ja Viktor Svjatõšev.
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Vallavalitsuse esindajad kohtusid
Kaarepere kandi rahvaga

Kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar kinkis näituse ülesseadjatele tänuks Eesti 100
fotod: marge tasur
kommikarbi. Lätlastel ja eestlastel on sel aastal ühine suur juubel.
meeleoluka kontserdi vokaalansambel Latvian Voices. Kontserdil
viibisid Läti suursaadik Raimonds
Jansons, muusikaprodutsent
Toivo Tuberik ja kultuurikeskuse
juhataja Ainar Ojasaar ning ühine vestlus pani mõtted liikuma.
Vallavanem väljendas heameelt,
et arutelud on vilja kandnud
ning koostöö tulemusel tähistatakse Jõgeval väärikalt naabrite
sünnipäeva.

Kultuuriõhtul andsid haarava kirjandus- ja luuleelamuse
läti luuletaja ja tõlkija Guntars
Godinš ning tema eesti kolleeg
Margus Konnula ehk Contra.
Guntarsi arvates võib Contrat ja
tema loomingut Lätis isegi menukamaks pidada kui Eestis. Muusikalist meeleolu lõi oma etteaste
ja vahejuttudega kandlevirtuoos
Laima Jansone. Noor muusik oli
üks tähtsamaid mängijaid täna-

Guntars Godinš (paremal) ja Contra lugesid paralleelselt
eesti ja läti keeles luulet ning vestsid kuulajatele põnevaid
seni teadmata lugusid.

Laima Jansone mängis
Latgale ja Kuramaa kandlel
ning kõlas nagu kandlega
Jimi Hendrix.

vusel Läti laulupeol.
Sündmusest võtsid osa Priekuli vallavalitsuse üldosakonna
juhataja Laura Prikule koos
abikaasaga.
Läti kultuuri kuu jätkus esmaspäeval instrumentaalansambel
Dagamba kontserdiga. Ansambel sünteesis klassikast ning
tänapäevasest popist ja rokist
midagi senikuulmatut ja ülimalt
lahedat. 2011. aastal loodud
ansamblis teevad kaasa tšellistid
Valters Pūce ja Antons Trocjuks,
pianist Dainis Tenis, trummar Arturs Jermaks ja löökpillimängija
Hamidreza Rahbaralam. Ägeda
lavašõuga kontsert kõnetas nii
nooremat kui ka vanemat publikut, nii klassikalise kui ka rokkmuusika sõpru. Kultuurikuule
paneb 29. novembril uhke punkti
ooperigala, kus Läti rahvusooperi
solistid Inga Šļubovska-Kancēviča
(sopran) ja Viesturs Jansons (tenor) ning eesti laulja Atlan Karp
(bariton) esitavad aariaid, duette
ja triosid Verdi, Puccini, Rossini ja
Lehari ooperitest. Klaveril saadab
neid läti pianist Aldis Liepiņš.
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Jõgeval tähistatakse seltsimaja 110. aastapäeva
Jõgeva kultuurikeskuses tähistatakse laupäeval 110 aasta
möödumist Jõgeva seltsimaja
valmimisest. Kõik kultuurisõbrad
on oodatud juubelile pühendatud kontsertlavastust vaatama.
See algab kell 17 ja sisse pääseb
tasuta.
Seltsimaja ehitamine kerkis
Jõgeval päevakorrale seepärast,
et lauljatel ja puhkpillimängijatel polnud head kohta, kus koos
käia. Lauluhuvilised olid varem
harjutuspaigana kasutanud Jõgeva ja Painküla koolimaja,
hiljem tagid lauljad, pillimehed
ja näitemänguharrastajad proove kaupmees Jürmanni suures
kaubaaidas.
Et kultuurihuviline rahvas

vajas tõepoolest paremat kooskäimiskohta, panid kaupmehed
Jürmann ja Joost rahad kokku ja
ostsid Mutso talu peremehelt tüki
maad, et sinna seltsimaja rajada.
Ehitamisel oli peamiseks eestvõtjaks Jõune koolmeister ja tuntud
kultuuritegelane Villem Sikk.
Uude seltsimajja mahtusid tegutsema nii tuletõrjeselts, raamatukoguselts kui ka rahvahariduse
selts. Mõnda aega tegutses seal
ka Nieländeri erakool. 110 aastat
tagasi valminud hoone toimis
seltsimajana 1961. aastani, mil
valmis uus kultuurimaja ehk
praegune kultuurikeskus. Vanast
seltsimajast sai siis aga kinomaja.
Kontsertlavastuses astuvad
üles Jõgeva kammerkoor ja

meeskoor Mehis, Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma puhkpilliorkester, folklooriseltsi Jõgevahe
Pere tantsurühmad, segarühm
Kaaratsim ja Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansambel
Tuustar. Repertuaar on valitud
enam-vähem selline, mis sobiks
ka 1908. aastasse. Etteasted
seovad ühtseks tervikuks koolipapa Villem Siku ning kaupmees
Jürmanni dialoogid. Kaht olulist
tegelast seltsimaja sünniloos
kehastavad tuntud harrastusnäitlejad Janek Varblas ja Rein
Karu. Janek Varblas on seltsimaja
ajalugu ka põhjalikumalt uurinud
ning Siku ja Jürmanni dialoogid,
mis heidavad valgust seltsimaja
saamisloole, pärinevadki tema

sulest.
“Tahame oma kontsertlavastusega meelde tuletada, et Jõgeva
seltsi- ja kultuurielul on päris
pikad traditsioonid. Pikemad kui
110 aastat: kui seltsimaja ehitama hakati, siis kultuurielu juba
toimis täiel tuuril,” ütles Jõgeva
kultuurikeskuse kunstiline juht
Marika Järvet. Kultuurikeskuse
juhataja Ainar Ojasaar lisas,
et üldlevinud seisukoha järgi
võlgneb Jõgeva aleviks ja hiljem
linnaks kasvamise eest tänu
Tapa-Tartu raudteele. “Aga võibolla oli niisama tähtsaks teguriks
seltsimaja,” pakkus Ojasaar.
RIINA MÄGI

Vallavanem Aare Olgo ning
abivallavanemad Mati Kepp,
Arvo Sakjas ja Viktor Svjatõšev
kohtusid möödunud esmaspäeval, 29. oktoobril, Kaarepere rahvamajas Kaarepere, Pikkjärve,
Nava, Sudiste, Mullavere, Visusti
ja Kassivere küla elanikega. Kohale tuli paarkümmend inimest,
et rääkida vallaesindajatega
kohalikest probleemidest.
Enne rahvakoosolekut sõitis
vallavanem ringi Kaarepere
kandi külades. „Kõige huvitavam on Kassivere, seal elab üks
pere ja see on meie valla kõige
väiksem küla,“ täheldas vallavanem. Jõgeva abivallavanem
Arvo Sakjas nentis, et Kaareperes
töötavad hästi valla hallatavad
asutused: Palamuse lasteaia
Kaarepere rühm, raamatukogu ja
rahvamaja. „Täna võin rahuliku
südamega öelda, et need asutused jätkavad Jõgeva vallas sama
edukat toimimist nagu Palamuse
vallaski,“ kinnitas Sakjas.
Olev Polli Visusti külast tõi
välja, et kohalike elanike autod
saavad pidevalt vatti VisustiMullavere auklikul ja tükati ka
muhklikul teel. Tööle pääsevad
selle küla elanikud paraku ainult
isikliku transpordiga. Mitu aastat
tagasi, kui ehitati Kaarepere viadukti, lubas maanteeamet teele
mustkatte panna, kuid teekatet
lubatud mahus ei jagunud. „Miks
peame sõitma mööda lõhutud
teed ning maksma pidevalt auto
remondi eest,“ oli Olev Polli
rahulolematu. Tiina Polli lisas,
et kirjutas ka maanteeametisse
ning sai sealt soovituse pöörduda
vallavalitsuse poole: kui vallavalitsus teeks taotluse, võivat
teele katte saamine võimalik
olla. Jõgeva abivallavanem Mati
Kepp sõnas, et vallavalitsus saab
maanteematile taotluse esitada
ja läbirääkimisi pidada.
Mullavere ja Visusti inimesed
avaldasid soovi Kuremaal ujumas käia. Merle Aaspere rääkis,
et Palamuse kandi rahvale on
bussid käima pandud, ent nende
küla inimestel see võimalus puudub. Abivallavanem Arvo Sakjas
sõnas, et ujula bussiliinid võeti
Palamuse vallast üle. Ta kinnitas,
et kui teha elanike seas küsitlus
ja ujulahuvilisi jagub, saab bussiringi pikendada. Aili Jallakas
tundis huvi, milliste teemade ja
probleemidega saab pöörduda

Palamuse teenuskeskusesse.
Palamuse teenuskeskuse juhataja Urmas Astel selgitas, et kõik
kodanike mured tuleb ära lahendada. Kui see teenuskeskuses ei
õnnestu, siis tuleb inimene juhatada selle ametnikuni, kes saab
teda aidata. Registritoimingute,
teede, maade, sotsiaalvaldkonna
ja ehitusküsimustega tasub ikka
esmalt pöörduda teenuskeskusesse. Vallavanem Olgo lisas, et
suure valla toimimine jookseb
paika paari aastaga. „Inimeste
lootused oli ühinemisjärgselt
kõrged – loodeti, et kõik soovitud
muutused tulevad kohe. Kuid sisuliselt ehitame üles uut valda,“
selgitas vallavanem.
Kaarepere elanik Maie Siren
uuris, milline on võimalus saada Kaarpere kalmistule väike
tööriistakuur. Mati Kepi sõnul
lähevad valla kalmistud jaanuarist Kuremaa Enveko juhtimise
alla ning siis saab juba täpsemalt
piirkondlikud vajadused üle
vaadata.
Kaarepere elanik Helve Toom
oli mures Kaarepere rahvamaja
põranda pärast. Abivallavanem
Arvo Sakjas märkis, et rahvamaja põranda renoveerimine on
ühinemislepingus ühe objektina
välja toodud. Ainult valla vahenditest jääb põranda vahetuseks
väheks, vaja on mõne projektiga
raha juurde taotleda. Arengu- ja
planeeringuosakond saab uurida, mis võimalused selleks on.
Mullavere elanikud on rahul,
et nad pääsevad seniselt hõlpsamalt vallavalitsusse. „Mullaverest sai Palamusele vallamajja
ainult tallataksoga. Jõgevale
saab palju lihtsamalt, nüüd
saame tulla vallamajja ametnike närve närima. Pange vaim
valmis!“ teatas Merle Aaspere
naljatamisi. Vallavanem vastas,
et on nõus kõik elanikud lahkelt
vastu võtma ja nende probleeme
lahendama.
Varem on vallavanem ja abivallavanemad kohtunud Laiuse
kandi inimestega. Kohtumised
eri piirkondades jätkuvad. Järgmine kant, kuhu minnakse, on
Vaimastvere.
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26. novembril kell 17.30 toimub Vaimastvere kooli sööklas
Vägeva, Selli, Tooma, Kärde,
Pedja, Rohe, Kõola, Paduvere,
Vaimastvere ja Endla elanike
rahvakoosolek.
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Täname neid, kes aitasid
Palamuse lasteaia Nukitsamees kollektiiv tänab Palamuse vallavolikogu viimast koosseisu ja Palamuse vallavalitsust meie jaoks olulise
otsuse eest lasteaiale uus maja ehitada. Tänaseks on uus lasteaiahoone, mille valmimisele aitasid kaasa firma KRC Ehitus, büroo Kauss
Arhitektuur ja maastikuarhitektuuri büroo Lahe Atmosfäär, avatud.
Täname Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsust suurepärase võimaluse eest luua Palamuse piirkonnas eelkooliealistele lastele uus
arengukeskkond. Palamuse piirkonna lasteaialapsed on pidanud 49
aastat leppima lasteaiaks kohandatud ruumidega ühes või teises
hoones, asutuse 50. sünnipäeva võime aga tuleval aastal tähistada
uues majas. Seal on palju sellist, millest me varem vaid unistasime:
tehniliste vahendite ja elektroonilise klaveriga muusikaklass, liikumis- ja tantsutundideks vajalik peegelseinaga saal, loovustuba ja
talveaed, kus lapsed saavad ise taimi kasvatada. Jõgeva vallavalitsus
kinkis talveaeda õppevahendiks imelise klementiinipuu, mis kasvatab söödavaid vilju. Ülimoodne ja Baltimaades ainulaadne tõstetava
põhjaga bassein annab suurepärase võimaluse laste lihastoonust tõsta
ja liikumisaktiivsust suurendada. Ka saame lapsi õpetada nautima
sauna soojust.
Täname Jõgeva valla lasteaedu ja koole ning Palamuse piirkonna
asutusi, ettevõtted ja kodanikke, kes tulid meie rõõmu jagama ning
tõid kaasa lasteaiale väärtuslikke kingitusi raamatute ja mängude
näol, mis rõõmustavad lapsi peatselt avatavas Päikeseratta rühmas.
Kingitud lilled jäävad kaunistama uue hoone ruume. Palamuse
kihelkonnakoolimuuseumi kingitus annab meie lastele aga erilise
võimaluse õppida kohalikku kultuuri koolieelses eas: me saime
määramata ajaks priipääsme muuseumisse.
Eriliselt meeldiv üllatus oli ehitusfirma KRC kingitus. Lasteaial
ei ole kunagi olnud oma logoga lippu. Nüüd on meil olemas suisa
neli lippu: igaüks neist mingile aastaajale omase põhitooniga. 19.
oktoobril heisati esimene lipp lasteaia lipuvardasse.
MARIKA MERUSK,
Palamuse lasteaia Nukitsamees direktor

Jõgeva linnaraamatukogul on hea koostöö kunstikooliga, igal aastal korraldavad nad meil suure õpilastööde näituse. Siinkohal südamlikud tänusõnad Jõgeva kunstikooli
õpetajatele Kaia Lukatsile, Elita Järvelale, Piret Järvele ja
Vivian Klimuševile. Eelmise aasta näitus kandis nimetust
Loomelend, üleelmisel aastal NUNNU LOOMing. Näitustel
osalemine on kokkuvõte tehtud tööst, samas ka autasu
hästi tehtud tööde eest. Seekordse näituse temaatika ja
tööde teostus on lihtsalt võrratu. Mõned noorte kunstnike
töödest on inspireeritud arhailisest tikandist, mille motiividega on loodud võrratuid Vooremaa maastikke. Läbi
rohelise värvigamma ja loodustruu värvitunnetuse sulandub maastik tikanditega üheks tervikuks, mille sügavusest
aimub muinasaegade hõngu. Hoolega kokku traageldatud maastikudetailid justkui kõnetaksid meid: hoidke
ja kaitske armast Eestimaad, kui üks niidike õmblusest
katkeb, võib kõik hargnema hakata. Keraamilised vormid
võluvad oma vormi ja sümbolitega, milleks on linnud,
pilved, lilled, erinevad geomeetrilised kujundid. Sõled
on väljanägemiselt nii tõetruud, justkui oleks kunstikooli
õpilastel olnud õnne need arheoloogiliste väljakaevamiste
käigus maapõuest üles leida. Selle näituse töid peab ise
nägema ja tunnetama. Näituse avamisse mahtus ka ühe
filmi vaatamine, kus kunstikooli õpilased mõtisklevad
kodumaa teemadel. Väärib vaatamist! Filmi „Eesti läbi
laste silmade“ leiab YouTube keskkonnst.
TEKST JA FOTO: MEERI REMMELG
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste
Koda korraldab 21. novembril kell 11.00–15.30 Jõgeva kultuurikeskuses rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud
infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
Päevakava:
11.00–11.30 Abivajaja kohustused
Elina Madal, „Madal ja Partnerid“ OÜ jurist
11.30–12.15 Ülevaade töövõime hindamisest ja puude raskusastme tuvastamisest nõustamisteenuse põhjal
Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koja nõustaja
12.15–12.45 Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Hille Raud, SA Õigusteenuste Büroo juhataja
12.45–13.30 Kohvipaus
13.30–15.00 Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest (kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele; abivahendite korraldus;
sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus)
Sotsiaalkindlustusameti esindajad
15.00–15.30 Muusikaline tervitus Tabivere huvikooli õpilastelt
Lisainfo ja infopäevale registreerimine 16. novembrini Jõgevamaa
Puuetega Inimeste Koja e-posti aadressil: jogevapik@gmail.com või
telefonil: 5347 2933.
Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 22. novembril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Unistus, mida jagavad paljud
Jõgeva vald on jõudnud oma
esimese sünnipäevani. Kui haldusreform seisis alles ukse ees,
polnud kellelgi ettekujutust,
kuidas see reaalselt toimuma ja
toimima hakkab. Oli erinevaid
arvamusi, poolt- ja vastuargumente, segadust ja ebakindlust.
Inimestel, kes olid varem küll
ehk siin-seal kokku puutunud,
oli äkki vaja hakata koostööd tegema ja õppida partnereid usaldama hoopis teistel eesmärkidel.
Ühinemisläbirääkimised tõid
ühise laua taha erineva tausta
ja töökultuuriga omavalitsused.
Kõigil olid oma tugevused ja
unistused, aga ka oma mured ja
hirmud. Kriitiliselt pidi hindama
oma majanduslikku toimetulekut, tegelema piirkonna identiteediga ja kindlustama selle säilimise. Kõigi esindajate selja taga
seisid kohalikud kogukonnad
ehk kõik meie inimesed, kellest
paljudel veel omaette ideed ja
arvamused. Keeruline oli mõelda, et peame hakkama teistega
jagama head, mida pikkade aastatega saavutanud olime, ning
omajagu hirmutav oli mõelda
ka murede jagamise peale. Algus ei läinud väga lihtsalt, kuid
me saime hakkama. Ühinevate
omavalitsuste kompromissid
kinnitati ühinemislepinguga.
Äkki oli väikestest ja kodustest
piirkondadest saanud üks suur
omavalitsus.
Toonast segadust ja teadmatust mäletades on hea vaadata,
kuhu me nüüdseks jõudnud
oleme. Meil on tegus volikogu,

kus esindatud kõik ühinenud
piirkonnad. See aitab kaasa ka
väiksemate kogukondade arvamuse jõudmisele volikogu laua
taha. Toimunud on 15 volikogu
istungit, vastu on võetud 52
määrust ja 80 otsust. Volikogu
tööd toetab seitse alalist komisjoni ja valla põhimääruse väljatöötamiseks kutsuti ellu eraldi
komisjon. Kiidan siinkohal kõiki
komisjonide juhte, kes võtavad
oma ülesandeid tõsiselt, on
aktiivsed ja töös tulemuslikud.
Kiidan ka komisjonide liikmeid,
kes on panustanud aega ja energiat diskussioonideks ja parimate
lahenduste leidmiseks.
Suurem volikogu on toonud
kaasa ka selgema koalitsiooni
ja opositsiooni, mis kannavad
demokraatlikus ühiskonnas olulist rolli. Hea opositsioon ei lase
koalitsioonil nii-öelda laisaks
muutuda, ta hoiab järge ja annab
konstruktiivset kriitikat. Mõlema
poole eesmärk on ju tegelikult
sama – kohaliku elu areng –,
kuid teed sinnani ja arusaamad
arengust võivad olla erinevad,
samuti info, mis tegutsemisel
aluseks.
Aastaga oleme siiski suutnud rakendada plaanitut, leida
kompromisse ja lahendusi igapäevamuredele ning õppida üha
efektiivsemalt koos töötama.
Samm-sammult oleme paremini mõistma hakanud, mida
tähendab suure omavalitsuse
juhtimine. Püüame teadlikuma
juhtimisega pakkuda vajalikke
teenuseid kõikidele vallakodani-

kele: meie lastele, tööinimestele,
abivajajatele ja eakatele.
Tänan kõiki, kes süsteemide
väljatöötamise kõrval on olnud kannatlikud ja pakkunud
igakülgset tuge, et töö läheks
ladusamalt ja saaksime olla
efektiivsemad. Suur tänu kõikidele ametnikele ja omavalitsuse
töötajatele, et me oleme jõudnud
siia, kus me praegu oleme.
Uue valla esimese tööaasta
jooksul on selgunud ka, et ühinemisleping sai kokku pandud
osalt optimistlikult ja unistades,
mis olukorda silmas pidades oli
mõistetav. Eesmärk oli ju leida
kõigi osapoolte jaoks võimalikult
ideaalilähedane tulemus ja ehk
püüti mõne koha peal ka hoiduda võimalikest ebakõladest. Võin
siinkohal kinnitada, et ühinemislepingu rikkumine ei ole kindlasti see, mida praegune volikogu
teha sooviks, kuid samas peab
reaalselt käesolevat olukorda
hindama ning praegusest elust
ja võimalustest lähtudes korrektiive tegema.
Ühinemislepingus planeeritut
mõjutab seegi, kas ja kuidas me
jätkame praeguse koosseisuga,
sest teatavasti on mõni piirkond
esitanud soovi olla siiski koos
meie hea naabri Mustvee vallaga. Kindlasti ei tohiks neile
sellepärast kuidagi viltu vaadata,
kuigi see oleks arvestatav kaotus
meie omavalitsusele. Nagu enne
mainisin, ei teadnud ühinemise
ajal keegi täpselt, kuidas igapäevaelu välja hakkab nägema, ning
kui nüüd tundub, et kooselu või

kokkulepped ühel või teisel moel
ei klapi, saame kõike arutada ja
leida head lahendused suhteid
rikkumata.
Volikogu ja komisjonide paremaks töökorralduseks on kindlasti väga oluline, et istungite
ja erinevate koosolekute läbiviimiseks oleksid nüüdisaegsed
töötingimused ja paremad tehnilised võimalused. Praegune Piiri
tänava hoones asuv saal pole
selleks kõige sobilikum. Loodan
väga, et tulevikus saavad ka meie
volinikud tööd tehes tänapäevaseid tehnilisi lahendusi nautida.
Lõpetuseks ütlen välja ka oma
unistuse, mida tõenäoliselt jagavad paljud: ma soovin, et kõik
meie piirkonnad tunneksid, et
nad on ühise suure valla osad,
ja et inimesed tajuksid sellist mõnusat meie-tunnet, kus ühtäkki
on palju rohkem toredaid sõpru,
tuttavaid ja kolleege, kellega
aktiivselt nii oma isiklikku kui
ka ühist elu Jõgeva vallas elada.
RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees

Vald pidas esimest sünnipäeva
24. oktoobril tähistasime Jõgeva valla esimest aastapäeva. See
sündmus väärib äramärkimist,
sest meie tänane omavalitsus
sündis tuleviku vaatevinklist olulise ajaloolise protsessi, haldusreformi ühe etapi tulemusena.
Oskar Lutsu huumoripreemia laureaadi Andrus Kivirähki
näidend „Aabitsa kukk“, mille
tänavu lavastas Jõgeva Linna
Teatris Maris Paas ja kus peaosa
mängib Janek Varblas, kannab
mõttelennu korraks sellele, et
valla esimesel tegevusaastal
võiksime õppida aabitsatarkust.
Paraku sellest üksi ei piisa, sest
erinevates eluvaldkondades ootavad teostamist eesmärgid ja
lahendamist ülesanded, milleks
tarvis märksa avaramat teadmiste, oskuste ja kogemuste pagasit.
Oma erakonna vallavanemakandidaadina võtsin ma pärast
valimisi vastutuse juhtida uues
omavalitsuses täidesaatvat võimu. Töötamise tõttu Jõgeva
linna ja Laeva valla juhina on
amet tuttav, samas pakkus haldusreformi järgse Jõgeva valla
esimene eksisteerimisaasta mullegi mitmeid ootamatusi ja üllatusi, mida ei osanud ette aimata.
Jõgeva vald on üks suuremaid
Eesti maaomavalitsusi nii rahva
arvu kui ka territooriumi arvestades. Kui mind kultuurisündmustele, rahvapidudele või mõttetalgutele kutsutakse, püüan alati
kohale minna. Paraku toimub
vallas nii palju huvitavat, et tihti
osutub takistuseks mitme sündmuse langemine samale ajale.
Seniste tutvumiskäikude ja
tähelepanekute põhjal olen kindlalt veendunud, et omavalitsuse
elujõud peitub külades. Ka nii
väikestes, nagu Kassivere, kus
elab ainult üks pere, keda hiljuti

külastasin. Liikumise Kodukant
eestvedamisel ellu kutsutud Avatud Külaväravad Kuristal, Luual,
Sadalas ja Sadukülas ning paljud
teised huvitavad ja sisukad ettevõtmised kinnitavad seda. Luual
said lapsed taludes uudistada
kitsi ja teisigi koduloomi. Sadukülas tõstis ühtekuuluvustunnet
kogukonnapaviljoni avamine.
Kuristal kohtusin esimese Jõgeva
maavanema, Jõgeva valla aukodaniku Priit Saksinguga, kes oli
ametis laulva revolutsiooni ja
Eesti Vabariigi taassünni aastatel.
Sadalas sisustas kultuuriprogrammi ka rahvamuusikaansambel Tuustar, mille juhendaja Eha
Niglas kuulutati hiljuti Jõgeva
valla aasta õpetajaks.
Pikaajalise traditsiooniga
Suurt Paunvere väljanäitust ja
laata korraldas tänavu esimest
korda uus omavalitsus Jõgeva
vald. Nunnukonkursi hiigelsuured kõrvitsad, kaunid käsitööd,
eestimaistest toodetest tulvil
laat ning rekordarv külastajaid
sisendasid usku, et sündmus on
jätkusuutlik. Mina ja küllap ka
sajad pealtvaatajad said tugeva
kultuurilaengu Kassinurme mägedes toimunud laulupeolt ning
Kuremaal peetud Memme-Taadi
peolt.
Spordiga on tänane Jõgeva
vald end jäädvustanud nii maakonna, Eesti kui ka rahvusvahelisele kaardile. Selle nimel on
tegusid teinud 12-kordne veteranide maailmameister sangpommispordis Ülo Kuusk, talendikad
kabeneiud Merilii ja Triinu Jalg,
Jõgeva taustaga teivashüppaja
Reena Koll ja mitmed teised
sportlased. Oma hiilgeaegu
püüab suure visadusega taastada Jõgeva saalihokiklubi Tähe.
Kuremaa on end tõestanud ühe

Eesti korvpallikeskusena. Kui
spordirahvas pingutab, on meil
ehk tulevikus ka oma Saskia
Alusalu ühel või teisel spordialal.
Omavalitsuse majanduslikuks
aluseks on ettevõtlus. Vallavalitsus elab kaasa suuremate ja
väiksemate valla firmade käekäigule. Rõõm on uute töökohtade
loomisest, mis annab lootust, et
paljud koduvalla mehed ei peagi
tulevikus Soomes Kalevipojaks
käima või mõnes muus välisriigis
leiba teenima.
Jõgeva vald korraldab ettevõtjatele sündmusi, mis viivad
neid välja igapäevarutiinist ja
avardavad silmaringi. Kevadel
kohtusime Pala kandis Kadrinas
majandus- ja taristuminister
Kadri Simsoniga ning tutvusime
ettevõtjate Taavi ja Tanel Pirgi
meisterdatud puukujudega.
Novembris sõidame koos Saaremaale, tutvuma sealsete ettevõtjate tegemistega.
Tulevik näitab, kui põhjendatud samm oli maavalitsuste likvideerimine. Uues olukorras on
Jõgeva vald kui maakonnakeskus võtnud enda kanda mõnegi
ülemaakonnalise ettevõtmise
ja protsessi. Meie delegatsioon
esindas Jõgeva maakonda ka
taasiseseisvumispäeval Stockholmi Eesti majas toimunud
Jõgevamaa päeval. Meeleoluka
kontserdi andis Kuremaa kultuuriseltsi Jensel naisansambel.
Külakostiks viisime Jõgevamaa
käsitöömeistrite toodangut ja
kodumaist leiba.
Eesti Vabariigi peaminister
Jüri Ratas on rõhutanud, et omavalitsustöös on oluline kvaliteet.
Jõgeva vallavalitsuses on avaliku
teenuse pakkumiseks ja piirkonna haldamiseks loodud kantselei,
haridus- ja kultuuri-, arengu- ja

planeeringu-, finants-, sotsiaalja majandusosakond. Tegutsevad
avalike suhete spetsialistid ning
teenuspunktid Tormas ja Palamusel. Saan öelda, et kogu see
pere on püüdnud endast anda
parima, samas ollakse edasipüüdlikud ja õppimisvõimelised.
Õnnitlen kogu koduomavalitsuse rahvast uue Jõgeva valla
esimese sünnipäeva puhul, soovin head tervist, tarku mõtteid,
tublisid tegusid. Meie valla edukäigule on võimalik hoogu anda
igal vallakodanikul. Kasutagem
seda võimalust entusiasmi ja
rõõmuga, siis on põhjust kokku
tulla ka järgnevateks Jõgeva
valla sünnipäevadeks lähemas
ja kaugemas tulevikus.
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

(Vallavolikogu esimehe ja vallavanema tänase lehe artiklites
on ära toodud mõtted, mille nad
ütlesid välja Jõgeva valla esimese
sünnipäeva puhul peetud peokõnedes.)
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Mõttekillud ühest aastast
Haldusreformi esimest etappi
saab kordaläinuks pidada siis,
kui koduvalla olemasolu ei määra mitte ainult administratiivsed
piirid, vaid ka selle elanike ühised rõõmud. Enam mõistmist
ning koosolemise ja üheskoos
tegemise tahet on eelduseks
riigi- ja vallajuhtidele, et tagada
ühiskonna heaolu.
Eestimaal algas uus ajastu
möödunud sügisest, kui pärast
paljude omavalitsuste ühinemist
uuteks valdadeks ja linnadeks
valiti uued volikogud. Kuigi
Jõgeva vald loodi esmakordselt
juba üle 150 aasta tagasi, on
haldusreformi järgne vald ja
selle volikogu midagi täiesti uut.
Omavalitsuselu käima lükkamise
protsess, mis algas justkui rohujuure tasandilt, on nõudnud aega
ja vaeva ning jätkub praegugi.
Tunnetan, et riik on küll võitnud,
kui saavutas haldusreformi asjus
poliitilise kokkuleppe. Teisalt
tunnen muret, et reform, millest
küll 27 aastat räägiti, sai lõpuks
ikkagi külge kiirustamise ja pisut ka läbimõtlematuse pitseri.
Viimast võib öelda just kohalike
omavalitsuste ja riigiasutuste
vaheliste ülesannete jagamise
kohta.
Tänane situatsioon omavalitsuses eeldab tahet ja oskust
ennast muuta ja muutustega kohaneda. Vallavolikogu ja vallava-

litsuse liikmed ning omavalitsuse
ametnikud on sellega piisavalt
hästi toime tulnud. Tänu neile
pingutuste ja koostöövalmiduse
eest!
Mul on hea meel, et volikogu
enamus usaldas mulle sellises
olukorras volikogu esimese aseesimehe huvitava ja vastutusrikka töö. Selles on tarvis läinud
järjekindlust ja otsustavust. Neid
rakendades olen püüdnud mitte
kellelegi isiklikult liiga teha.
Ootan sama ka teistelt.
Igas riigis, samuti omavalitsuses on ühendavaks jõuks sümboolika. Minu üheks huvitavamaks töölõiguks kujunes Jõgeva
valla uue põhimääruse ja sümboolika sünnilooga tegelemine.
Meie valla vapi keskne element
on tugeva visuaalse mõjususega
jääkristall, mille mõtte ja sisu
üle diskuteeriti palju. Valla sümboolika autor, kujunduskunstnik
Marju Pottisep ise võrdles meie
sümbolite saagat Eesti märgi
lõputute otsingutega: „Ei julgekski loota, et ka väikse-mates
kohtades oma märgi loomine
valutumalt kulgeks.”
Olen vahel mõelnud, et ümbritsev sotsiaalne keskkond oleks
stressivabam ja südant soojendavam, kui keegi meist ei teeks
tegusid, mis ei muuda midagi
paremaks, kuid võivad mõnelegi
haiget teha. Meie rahvateenri-

tena võiksime endalt igal õhtul
sisimas küsida, kelle – kas siis
üksikisiku või huvigrupi – tegelik
probleem sai täna lahendatud,
milline panus sai antud valla
tuleviku heaks? Vastusest endale
selgub, kas päev läks korda ja kui
veendume, et ei läinud, tasub
mõelda, miks.
Kodanikena on meil mitte
ainult õigused, vaid ka kohustused. Ja oma põhimõtete eest
tuleb osata seista. Ent sellega ei
saa minna äärmusse. Sageli on
loomuliku elukorralduse loomiseks vaja just rohkem üksteise
mõistmist, leplikkust, oponendi
mõistmist ja talle milleski järele
andmist.
Suurem vald võimaldab ja
kohustab ka üksteist paremini
tundma õppima. Kindlasti on
vallas külasid, mida sellest kaugemal elavad inimesed varem
ehk ei teadnudki, kuid mis nüüd
tänu vallavanema ja abivallavanemate külaskäikudele rohkem
ühise pere liikmeiks muutuvad.
Üheks üksteisest lugupidamise
märgiks on teretamine. Tere
võiks ju öelda ka inimesele,
kellega me pidevalt ja vahetult
ei suhtlegi, kuid teame, et ta
elab meiega ühes majas, tänaval,
külas või alevikus.
Aasta lõpukuud tekitavad
erinevaid assotsiatsioone. Novembrit seostatakse vahel ka

KÕIGILE JÕGEVA MALEVA KAITSELIITLASTELE
masendusega. Mõnele meenutab
see aga samanimelist filmi, mis
tehtud Andrus Kivirähki kultusromaani „Rehepapp“ järgi. Novembris on ka hingede aeg, mil
süütame küünlad oma esivanemate, lähedaste, sõprade ja tuttavate mälestuseks. Mardipäev ja
kadripäev toovad tänasesse esivanemate rahvakombeid. Advent
toob hingesoojust ning avab uksed jõuludele ja aastavahetusele.
Pühad ja traditsioonid võimaldavad meil välja tuua oma parimad
iseloomuomadused, mida saame
rakendada ka selleks, et Jõgeva
vald oleks üks elujõulisemaid
ja inimkesksemaid omavalitusi
tänases Eestis. Minu soov on küll
lihtne, kuid sisult suur! Õnne
väärime me kõik!
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

KL Jõgeva malev kutsub üles kõiki oma liikmeid osa võtma
sisekaitseõppusest KILP 2018. Õppuse eesmärgiks on praktikas
lahendada erinevaid sisekaitselisi ülesandeid ja toetada politseioperatsioone. Tegemist on uues formaadis koostööharjutusega,
mis rajab vundamendi Kaitseliidu ja politsei vaheliseks ühtseks
tegevuseks nii rahu, kriisi kui sõja ajal.
Õppus toimub ajavahemikus 23.–25.11.2018 Jõgevamaal (Mustvee vallas) ning Ida-Virumaal.
Registreerimine ning täiendav info telefonil 5304 1999.

Kutsume Ühisnädalal maakonna kodanikuühendusi, e�evõtjaid,
kohalike omavalitsuste esindajaid ning kõiki kodanikke tähistama

Kodanikupäeva

29. novembril 2018 Mustvee kultuurikeskuses
13.30–14.00
14.00–14.20
14.20–15.00
15.00–15.45
15.45–17.00
17.00–

Osalejate saabumine, samovaritee
Päeva sissejuhatus, tervitused
Artur Talvik arutleb vabaühenduste rollist
praeguses ja tuleviku Ees�s
Suupisted Peipsimaa maitsetest
Tunnustuste üleandmine Jõgevamaa 2018. aasta
parimatele kodanikuühendustele. Muusikalised
vahepalad Mustvee kultuurikeskuselt.
Ühine tordisöömine

Palume oma osalemissoovist teada anda
hiljemalt 26. novembriks
e-pos�le kers��jaek.ee, tel 520 8423
või registreerida veebis www.jaek.ee
Kodanikupäeva läbiviimist toetavad rahaliselt: siseministeerium
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vald

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
22. oktoobri istungil:
1) otsustati eraldada Jõgeva
valla 2018. aasta eelarve reservfondist vahendid rahaliseks
kingituseks;
2) kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne;
3) anti kasutusluba Visusti
külas asuvale elamule;
4) kinnitati Kuremaa ujula
hinnakirja muutmine;
5) lubati anda AS-ile RW-Trans
jäätmeluba tavajäätmete veoks
üle Eesti;
6) kiideti heaks ja saadeti volikogule: Jõgeva vallavalitsusele loa andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks, sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord Jõgeva vallas, Jõgeva valla

koerte ja kasside pidamise eeskiri
ja Jõgeva valla koerteregistri
põhimäärus.
29. oktoobri istungil:
1) otsustati anda üürile eluruumid Torma alevikus;
2) kinnitati hajaasustuse programmi aruanne;
3) anti luba 9. novembril laada
korraldamiseks Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses;
4) kinnitati Jõgeva lasteaedade Karikakar ja Rohutirts hoolekogu koosseisud;
5) määrati Erikvere, Lilli ja
Maasika katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarve;
6) lükati tagasi jäätmejaama
ja kogumiskohtade haldamise

riigihanke pakkumused, kuna
pakkumused ületasid eeldatava
maksumuse ning otsustati korraldada uus hange;
7) tunnistati Palamuse lasteaia
päikeseelektrijaama projekteerimise ja ehituse hankes edukaks
ühispakkujate Päikeseratas OÜ ja
Retkele OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping;
8) kinnitati Jõgeva valla 2018.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised
laekumised;
9) muudeti Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva põhikooli, Palamuse
kultuuri ja lasteaia Nukitsamees
alaeelarveid;
10) anti kasutusluba Palamuse
alevikus Pähklimäe tn 1 asuvale
mänguväljakule;

11) anti ehitusluba Vaiatu küla
rahvamaja ümberehituseks;
12) anti kasutusluba Kõola
külas asuvale elamule;
13) kooskõlastati puurkaevu
asukoht Palupere külas;
14) kiideti heaks ja saadeti volikogule: Jõgeva valla
kaevetööde eeskiri ja Jõgeva
valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse
nõuded;
15) kiideti heaks Jõgeva valla
teetööde objektide nimekiri.
31. oktoobri istungil:
1) otsustati avalikustada Jõgeva valla eelarvestrateegia
2018–2022.

Jõgeva vald saab uue üldplaneeringu
Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 11. oktoobri määrusega
algatada Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneering koostatakse
kogu Jõgeva valla territooriumile
ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste määratlemiseks.
Uue valla üldplaneeringu
koostamise tingisid Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel
toimunud haldusterritoriaalsed
muudatused. Uue üldplaneeringu saavad ka teised ühinenud
vallad. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses on määratud, et volikogu algatab uue
üldplaneeringu koostamise ühe
aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise
päevast arvates ning kehtestab
üldplaneeringu kolme aasta
jooksul selle algatamisest arvates. Üldplaneering koostatakse
kogu Jõgeva valla territooriumile
ning selles kujundatud ruumilise
arengu põhimõtete ja suundumuste alusel määratakse maa- ja
veealade üldised kasutamis- ja
ehitustingimused. Üldplaneeringu koostamisel on kohustuslik

viia läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Volikogu
andis vallavalitsusele loa korraldada riigihange üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviija
leidmiseks.
Volikogu istungil viibis külalisena rahandusministeeriumi
planeeringute osakonna nõunik
Merje Muiso, kes tõdes, et uute
üldplaneeringute koostamist
võib nimetada omavalitsuste ühinemise jätkutegevuseks. Tema
sõnul ei juhtu üldplaneeringu
kehtestamise tagajärjel otseselt
midagi, küll aga loob see dokument eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava,
demokraatliku, pikaajalise ja tasakaalustatud ruumilise arengu
ning kvaliteetse elukeskkonna
ja ehitatud keskkonna kujunemiseks.
„Üldplaneering annab visiooni, kuidas tulevikus maad kasutama ja ehitama hakatakse,
ning tagab selle, et rahuldatud
oleksid nii majanduslikud kui
ka sotsiaalsed vajadused ning
toetatud need arengud, mis
aitavad tugevdada piirkonna
identiteeti,“ ütles Merje Muiso.
Üldplaneeringu koostamisel

on vaja valida õige alguspunkt.
Merje Muiso soovitas kehtivatest
üldplaneeringutest üle võtta
asjad, mis senini hästi toiminud,
ning läbi arutada olemasolevate
üldplaneeringute probleemsed
kohad.
Seaduse järgi tuligi haldusreformi tulemusena moodustunud
omavalitsusüksustel hiljemalt
tänavuse aasta 1. juuliks üle
vaadata ühinenud omavalitsusüksuste üldplaneeringud. See
töö tehti ära ka Jõgeva vallas.
Jõgeva linna, Jõgeva valla, Pajusi
valla, Palamuse valla, Puurmani
valla ja Torma valla üldplaneeringute ülevaatamise aruanne
kiideti heaks vallavolikogu 23.
augusti istungil. Jõgeva valla
territooriumil kehtib praegu
kuus üldplaneeringut ja üks üldplaneeringu teemaplaneering.
Jõgeva vallaarhitekti Anne Ördi
sõnul on need koostamise aja,
metoodika, tehniliste tingimuste
ja taseme poolest üsna erinevad
dokumendid. Vanim, Pajusi valla
üldplaneering, mis kehtib praeguses Jõgeva vallas Kaave küla
osas, on näiteks kehtestatud juba
1999. aastal. Üldplaneeringute
muutmist on tulnud 20 aasta
jooksul ette 5 korral. Seega võib

väita, et senine maakasutuse
planeeringutega suunamine
on üldjuhul vastanud kohaliku
omavalitsuse vajadustele. Samas
on hajaasustuses selgelt üle planeeritud elamualade ning tootmis- ja ärimaade juhtfunktsioon.
„Üldplaneeringud, mis on
koostatud varasematest halduspiiridest lähtudes, ei ole
enam asjakohased ühinenud või
liitunud kohaliku omavalitsuse
tasakaalustatud arengu suunamiseks, ent nende ülevaatamine
andis hea sisendi uue üldplaneeringu koostamiseks,“ ütles
vallaarhitekt Anne Örd. „Uue
üldplaneeringuga on võimalik
järgida ka kooskõla maakonnaplaneeringuga, mille Jõgeva
maavanem kehtestas 2017. aasta
1. detsembril.“
Jõgeva valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamise otsusega
saab tutvuda Jõgeva valla veebilehel (www.jõgeva.ee , alaleht
„Ehitus ja planeerimine“, rubriik
„Üldplaneeringud“) ning Jõgeva
vallavalitsuse kantseleis Jõgeva
linnas Suur tn 5.
RIINA MÄGI

5.–19. novembrini on avalikul väljapanekul kaks detailplaneeringut: Jõgeval Pargi tn 1 asuva kinnistu ja selle lähiala ning
Jõgeval Piiri tn 2a ja 2b asuvate kinnistute ja nende lähiala
detailplaneering. Mõlemaga saavad asjast huvitatud tutvuda vallavalitsuse kantseleis ja veebilehel (www.jõgeva.ee) ning esitada
nende kohta ettepanekuid ja pretensioone, mille laekumistähtaeg
on k.a 19. novembril kell 17.
Nii Pargi tn 1 kinnistu ja lähiala kui ka Piiri 2a ja 2b kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu otsustas Jõgeva vallavolikogu vastu võtta
oma 11. oktoobri istungil. 2501 ruutmeetrise Pargi tn 1 kinnistu
omandas aktsiaselts OG Elektra kaks aastat tagasi. Praegu seisab
sellel vana politsei- ja kohtumaja, ent omanik soovib sinna rajada
Grossi Toidukaupade ketti kuuluva kaubanduskeskuse. Detailplaneering algatati Jõgeva linnavalitsuse korraldusega 25. juulil
2016. Detailplaneeringuga sooviti määrata uued hoonestusalad ja
kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks planeeritakse ärimaa
(varem ühiskondlike ehitiste maa). Detailplaneering ei muuda
Jõgeva linna üldplaneeringu põhilahendusi.
Menetlemise käigus korraldati tänavu kevadel detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik tutvustus. Toona tehtud ettepanekutega on
detailplaneeringut koostades arvestatud.
Volikogu 11. oktoobri istungil toimunud arutelul tunti huvi
tulevase kaubanduskeskuse välimuse vastu: et kas sellest saab
ikka meie unikaalse arhitektuuriga bussijaamale vääriline naaber.
Volikogu liige Priit Põdra uuris näiteks, kas arendajale saaks ette
kirjutada puidu osakaalu ärihoone fassaadi viimistluses. Vallaarhitekt Anne Örd arvas siiski, et puidu suuremas koguses kasutamine
ei taga veel hoone kenamat väljanägemist ning et kaubanduskeskus ei peakski pretensioonikuselt bussijaamaga võistlema.
Pargi 1 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi
tutvustav avalik arutelu toimub vallavalitsuse Suur tn 5 hoone
saalis 28. novembril kell 16. Selleks ajaks on vallavalitsus laekunud ettepanekud ja pretensioonid läbi vaadanud ja otsustanud,
kas need on põhjendatud, st kas neid võetakse arvesse või mitte.
Kui pretensioone pole või need leiavad lahenduse, kehtestab vallavalitsus detailplaneeringu. Pärast seda võib kinnistu omanik, AS
OG Elektra, uue hoone ehitamiseks luba taotlema hakata – juhul
muidugi, kui hoone projekt juba valmis on. Vana hoone lammutamiseks vajaliku ehitusloa oleks OG Elektra võinud taotleda ka
enne detailplaneeringu kehtestamist, aga praeguseks pole nad
seda veel teinud.
Piiri 2a ja 2b kinnistu ning nende lähiala detailplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav koosolek toimub vallavalitsuse saalis 28. novembril kell 15. Tegemist on Jõgeva vallale
kuuluvate kinnistutega, millest ühe (Piiri 2a; suurus 3139 ruutmeetrit) sihtotstarve on tootmismaa ja teise (Piiri 2b; 14 430
ruutmeetrit) sihtotstarve üldkasutatav maa. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistute ehitusõiguse määramine.
Ka see detailplaneering ei muuda linna üldplaneeringu põhilahendusi.
Piiri 2a maatükile soovib vallale kuuluv OÜ Jõgeva Veevärk rajada linna veevarustuse teise astme pumpla. Tegemist on tehnilise
rajatisega, mis hõlmab ainult osa kinnistust. Ülejäänud osa, samuti
Piiri 2b kinnistu on planeeritud haljasalaks. Jõgeva Veevärgi juhatuse liikme Kalle Pindi sõnul võib pumpla ehitamiseks minna
2020. aastal ning selleks ja mitmeteks teisteks veemajandusega
seotud ettevõtmisteks on plaanis taotleda raha Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist.
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Kaarepere küla paikneb Tallinna–Tartu raudtee ja Piibe
maantee ääres ning esmakordselt on seda allikates
mainitud 1582. aastal. Nagu kirjas Eesti
Entsüklopeediakirjastuses 2009. aastal üllitatud
raamatus „Jõgevamaa. Kuninglik väärikus, Kalevipoja
jõud“, nimetati Kaareperet algselt Arukülaks.
Praeguse nime sai asula 3 km kagu pool, nüüdse
Pikkjärve küla alal asunud Kaarepere mõisa järgi.
Mõis oli olemas juba 16. sajandil ja kandis algul
nime Kersel. Kaarepere nimi pärineb
Scharenbergidelt, kellele mõis kuulus
17. sajandil. 1972 nimetati Aruküla
Kaarepereks, sest Aruküla-nimelisi
kohti oli Vooremaalgi kolm, kogu
Eestis aga mitukümmend. Kaarepere
vanadest ehitistest on huviväärsed õigeusu
Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga Egiptuse Maria
kirik, ministeeriumikooli hoone, kus praegu
tegutseb pansionaat, ja raudteejaam.
Külas asuvad Palamuse lasteaia Nukitsamees Kaarepere
rühm ja rahvamaja. Rahvamaja oli algselt magasiait ja hiljem tuletõrjeseltsi maja. 1936. aastal tehti sellele juurdeehitus ning tuletõrjeseltsi maja nimetati ümber rahvamajaks.
Kaarepere külaselts asutati 2005. aastal. Selts on eestvõtja heakorratalgutel ning korraldab külapäevi.
Tööd pakub Kaarepere kandis mitu ettevõtet: aktsiaselts
Evemar, osaühingud Kerseli, LP Green,
Fööniks Ruudus jt. Kassivere külas asub Palamuse
jahiseltsi jahimaja. Sportlikumad inimesed teavad,
et Kaarepere külje alla Aruküla mäele rajati
paar aastat tagasi MTÜ KP Arendus
eestvedamisel ja kohaliku omaalgatuse programmi
toetusel kettagolfirada. Huvitava profiiliga
rada ja kaunid vaated meelitavad sinna ka kaugemalt
tulnud huvilisi.
Kaarepere kandist on pärit ka tuntud inimesi, näiteks
maaviljelusteadlane Heinrich Vipper (1928–2013),
kirjandusteadlane ja -kriitik Karl Muru (1927–2017),
maalikunstnik ja laulja Paul Allik (1946–2003) jt

Kaarepere kandis
elab 01.07.2018
seisuga
560 inimest.
Kaarepere
kanti kuuluvad:
Kaarepere,
Pikkjärve,
Nava, Sudiste,
Mullavere, Visusti
ja Kassivere.
Kaarepere
külas elab 245,
Pikkjärve külas
97, Naval 51,
Sudistes 14,
Mullaveres 55,
Visustis 94 ja
Kassiveres
4 elanikku.

Kaarepere raamatukogu pakub
lugemisrõõmu ka kaugema nurga rahvale

Kaarepere rühmas on kodune õhkkond
Palamuse lasteaia Nukitsamees
nelja rühma lapsed ja õpetajad
naudivad teist nädalat elu ilusas uues lasteaiamajas. Viienda,
Kaareperes asuva rühma laste ja
õpetajate jaoks ei muutunud aga
miski: nemad on edasi oma vanas
lasteaiahoones ega kurvasta selle
üle.
Lasteaia Kaarepere rühm asub
ligemale pool sajandit tagasi kohaliku sovhoosi lasteaiaks ehitatud
hoones. Ehituskvaliteet polnud
toonase kombe kohaselt kiita,
nii et peatselt tuli uues hoones
juba kapitaalremonti tegema
hakata. Maja ümbrus meenutas
porimülgast. Paljudel toonastel
kasvandikel võib aga kurbi mälestusi olla hoopis sellest, kuidas
neid terveks töönädalaks lasteaeda
jäeti. Kaarepere lasteaias töötasid
omal ajal nimelt tavaliste kõrval
nn ööpäevarühmad, kuhu lapsed
esmaspäeva hommikul toodi ja
alles reede õhtul koju viidi.
Ööpäevarühm on Kaareperes
praegu kauge minevik, aga vana
lasteaiamaja on kenasti korras,
soojust annab maaküttesüsteem
ja õues saavad lapsed lustida toredate atraktsioonidega mänguväljakul, mis valmis viis aastat tagasi
kohaliku külaseltsi eestvõttel ja
Leader-programmi toetusel. Mänguväljak on avalikus kasutuses,
st seal võivad mängimas käia ka
kodused lapsed.
Iseseisva lasteaia tiitli kaotas
Kaarepere üherühmaliseks kahanenud lasteaed veerand sajandit tagasi. Aastatel 1993–2000
kuulus rühm nüüdseks suletud
Kaarepere põhikooli koosseisu,
pärast seda liideti see Palamuse
lasteaiaga Nukitsamees. Palamuse
uue lasteaiahoone valmimise eel
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arvasid paljud, et ka Kaarepere
rühm kolitakse Palamusele. Sellekohane otsus jäi uue Jõgeva valla
funktsionääride teha. Oludega
tutvudes ja tuginedes Kaarepere
lapsevanemate pöördumisele,
mis jõudis vallavalitsusse lasteaia
hoolekogu vahendusel, otsustati,
et Kaarepere lastele jääb kodu
lähedal lasteaias käimise võimalus
alles.
Praegu on Kaarepere rühmas
20 last. Nendega tegelevad üks
õpetaja, kaks õpetaja abi ja muusikaõpetaja. Kord nädalas käib
kohal logopeed.
Peamaja ja Kaarepere rühma
personal iga päev kokku ei puutu,
ent ühiseid ettevõtmisi on nii palju, et võõrad küll ei olda.
“Tänavu augusti alguses oli
meil näiteks kolmepäevane meeskonnatöö koolitus, millest võtsid
osa mõlema maja pedagoogiline
ja abipersonal, kokku umbes 25
inimest. Oleme teinud ka ühiseid
väljasõite Saare- ja Hiiumaale
ning Lätti ja Soome,” ütles Nukitsamehe lasteaia direktor Marika
Merusk.
Ka kahe maja lapsed saavad
aeg-ajalt kokku. Peetud on näiteks
ühist jõulupidu, vanavanemate
päeva ja koolisaatmispidu. Tõsi,
Kaarepere kooliminejatele korraldatakse oma majas tavaliselt veel
teinegi, päris oma pidu – näidendi
ja piknikuga.
“Kaarepere rühmale on ikka
iseloomulik olnud kohaliku kogukonna tugev toetus,” märkis
Marika Merusk.
“Mul on nii hea meel, et Kaarepere lasteaiarühm alles jäi. Siin on
nii mõnus kodune õhkkond ja nii
toredad lapsed,” ütles Kaarepere
rühma õpetaja abi Liivi Õun.

Kaarepere raamatukogus tervitab lugejaid raamatukoguhoidja
Enne Tuka ja Shetlandi lambakoer Figaro. Raamatukogu on küll
pisike, ent vajalik. Püsilugejaskond on valdavalt pensioniealine.
Raamatukogu asub Kaarepere
lasteaiarühmaga samas majas.
Lasteaiast saab muide raamatukokku läbi salaukse just nii nagu
Alice Imedemaale. Raamatukogu
juhataja Enne Tuka rääkis, et
praegu on lapsed lugemiseks
veel liiga väiksed, ent raamatust
pilte käivad nad ikka vaatamas
ja õpetajatega lõunaunejutte
valimas.
Truusid lugejaid on raamatukogus paarkümmend. Raamatukogu
juhataja sõnul on nende seas
ka huvilisi, kes on igapäevased
külastajad. Loevad värskeid lehti
ja ajakirju ning täiendavad lugemisvara. Tänuväärne on ka raamatukogus asuv internetipunkt,
kus vanemad inimesed saavad
arveid maksta. Raamatukogu on
avatud viiel päeval nädalas. „Eriti
rahvarohked on esmaspäevad
ja kolmapäevad. Esiti on nädala
algus ja teisalt on nädala keskel
rahvamajas ringid ning käiakse
ka raamatukogus,“ täheldas Enne.
Kaarepere piirkonna lugejate

lemmikautorid on Erik Tohvri ja
Ira Lember. Lemmikraamatute
valikusse kuuluvad nii kriminullid, elulood, armastusromaanid
kui Minu sarja reisikirjad. Enne
Tuka enda lemmikud on kriminullid, kus pole liiga palju õudust,
Varraku ajaviiteromaanid ning
ulme. Kaarepere raamatukogu
on leidnud üles kaugemagi nurga
inimesed. Vahel on just siin see
raamat, mida enda kodukohast
ei saa. „Meil on Kaarepere raamatukokku hea tee. Siin käiakse
laenutamas näiteks Siimustist,
Luualt, Jõgevalt, Tabiverest vahel
isegi Saarelt. Kassinurme on nii
lähedal, et sealt on oma kolmkümmend lugejat,“ rääkis Tuka.
Enne Tuka on Kaarepere raamatukogus töötanud 19 aastat.
„Tahtsin juba lapsena saada raamatukoguhoidjaks, aga minust
sai hoopis raamatupidaja ja siis
pearaamatupidaja. Numbritega
muret ei olnud, ent tundsin, et
seadused ja seaduste muutmise
seadused ei ole minu jaoks,“ sõnas
naine. Esialgu tuli ta lapsepuhkusel oleva töötaja asendajaks,
aga lõpuks jäigi raamatukokku.
Nii saigi raamatupidajast hoopis
raamatute hoidja.
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Jäi läbi raskete aegade püsima
Ateistlikus Nõukogude Liidus
polnud kirikutel kerge süsteemi
survele vastu panna. Eesti maapiirkondades käis õigeusukirikute
käsi veelgi halvemini, kui luterlike
oma. Näiteid võib tuua ka Jõgeva
kandist: 1965. a lõpetas tegevuse
Saduküla õigeusukogudus, 1987.
a Laiuse õigeusukogudus ning
tühjaks jäänud pühakojad on
nüüdseks varemetes. Kaarepere Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga
Egiptuse Maria kirikul on läinud
paremini. Pühakoda on heas korras ja seal peetakse regulaarselt
jumalateenistusi.
Kiriku ja koguduse säilimisel
mängis hindamatut rolli ülempreester Ermil Allik, kes teenis
Kaarepere kogudust 58 aastat
(1943–2001). Ta jäi tagakiusamisele ja majanduslikule kitsikusele
vaatamata oma põhimõtetele ja

valitud teele kindlaks ning talle
kui kiriku järjekestvuse hoidjale
annetati mitu autasu: Püha Suurvürst Vladimiri kolmanda klassi
orden (1979), Valgetähe kolmanda klassi aumärk (1997) ja Piiskop
Platoni III järgu orden (2003).
Praegu on Kaarepere koguduses
liikmeannetajaid 36. Inimesi käib
kirikusse nii kohapealt, Kaareperest, aga ka Navalt, Pikkjärvelt,
Kassinurmest, Tallinnast ja mujalt.
Korralised jumalateenistused
toimuvad iga kuu viimasel laupäeval. Pühapäeviti teenistust pidada
ei saa, kuna siis on osa maakonnaliine käigust ära ja Põltsamaal
elaval preestril Stefan Otsal ei ole
võimalust bussiga Kaareperre sõita. Kohapeal ajab koguduse asju
kogudusevanem Georg Allik (pildil), auväärse Ermil Alliku poeg.

Endises koolimajas tegutseb pansionaat
käepärast: Palamuse perearst käib
korra nädalas Kaareperes ja tema
vastuvõturuum ongi pansionaadi
majas.
Lisaks hooldust vajavatele eakatele elavad pansionaadis ka
kaheksa erihoolekandel olevat
tööealist inimest. Nende toad on
kunagise koolimaja teisel korrusel
ning neile pakub MTÜ Iseseisev
Elu kogukonnas elamise teenust.
Poolkeldrikorrusele, kus kunagi asus kooli söökla, on nende
jaoks sisustatud töötuba, kus nad
saavad tegevusjuhendajate käe
all kangastelgedel või varrastel
kududa, õmmelda, korve valmistada jne. Nad aitavad maja ja
majaümbrust korras hoida ning
toimetavad köögiviljaaias. Kõrvitsad ja kabatšokid kasvasid neil
tänavu näiteks väga hästi.
„Kui kellelgi üle on, võiks ta
meile sõnnikut annetada. Siis
kasvaks meie köögiviljaaias veel
parem saak,“ ütles tegevusjuhendaja Piret Võsu.
Maire Koppel märkis aga, et
ümberkaudsed ettevõtted palkavad tublimaid teise korruse
elanikke meeleldi lihtsamatele
töödele, sest nad on kohusetundlikud. Kogukonnas elamise teenust
on pakutud juba kolm aastat ning
erihoolekandel olevate inimeste
kohamaksumuse tasub riik.

Pikkjärvelt laia maailma

Maire Koppel tõdes, et üldhooldusteenuse kohatasu on
neil viie tegutsemisaasta jooksul
paaril korral tõsta tulnud, sest
tõusnud on kütteks kasutatava
gaasi, samuti mähkmete hind. Ka
hooldajate töötasu tuleb tõsta,
et miinimumpalk nende palgale
järele ei jõuaks ja ette ei jookseks.
Hooldekodukoha maksumus,
aga ka omaste valehäbi on Maire
Koppeli sõnul põhjuseks, miks
satuvad inimesed meil hooldekodusse pigem liiga hilja kui liiga
vara. „Inimesed tunnevad end
süüdlasena, kui oma eaka lähe-

Vilgas seltsielu endises viljahoidlas
Kui Kaareperre 19. sajandi lõpul
ehitatud maakividest magasiaidas
kogukonna viljavaru enam ei hoitud, hakkas seal toimima viljakas
seltsi- ja kultuurielu. Ka praegu
tegutseb ümber ehitatud magasiaidas rahvamaja. Tõsi, see pole
enam iseseisev üksus, vaid allub
valla asutusele Palamuse Kultuur.
Rahvamaja kõige aktiivsemaks kasutajaks on kohalik eakate seltsing
Härmalõng.
Härmalõng ei tekkinud 19 aastat tagasi tühjale kohale, vaid seda
võib nimetada omaaegse Kaarepere sovhoostehnikumi pensionäride
ühenduse traditsioonide jätkajaks.
Koos käiakse kord kuus, kord
nädalas saavad kokku seltsingu
taidlejad: naisansambel, tantsurühm, kapell ja sõnakunstnikud.
Tähistatud saavad rahvakalendri
tähtpäevad ja mitmesugused
pühad, suviti tehakse alati mõni

väljasõit.
Praegu koguneb pidudele Kaarepere ja ümberkaudsete külade
inimesi kolmekümne ringis. Algaegadel oli rahvast märksa rohkem. Üks põhjus, miks nooremaid
eakaid seltsinguga vähe liitub,
on see, et inimesed püüavad ka
pensioniikka jõudes võimalikult
kaua töötada. Härmalõnga peod
ja taidlusrühmade proovid on
aga paraku päevasel ajal ja see
töölkäijatele ei sobi.
„Härmalõnga peod annavad
põhjuse paremad riided selga
panna ja kodunt välja tulla. Kus sa
siis ikka muidu tuttavaid näeksid,“
ütlesid eakate seltsingu liikmed
Raili Tarma, Kaja Pajo ja Hille
Saar. Naised olid ühte meelt ka
selles, et seltsing on hästi toiminud eelkõige tänu suurepärasele
juhile Mare Okapuule (pildil),
kel täitus just möödunud kuul

kaheksakümmend
eluaastat. Kui Palamuse vallas 2005.
aastal aukodanikke
nimetama otsustati hakata, oli tema
esimene, keda selle
tiitliga austati.
Peale eakate ürituste toimuvad rahvamajas ka tantsu
ja eeskavaga klubiõhtud, kuhu tuleb
meelsasti ka Jõgeva,
Tartu ja teiste paikade publikut. Ning
rahvamaja katuse
all tegutseb ka külaselts, mida juhib
varasem rahvamaja
juhataja ja nüüdne
rahvamaja perenaine
Helgi Kaeval.

dase hooldekodusse toovad, aga
tegelikult on see mõistlik samm.
Siis ei pea nooremad pereliikmed
kogu aeg muretsema, kuidas vanamemmel või –taadil läheb, või
eaka hooldamisega oma tervist
tapma,“ ütles Maire Koppel ja
lisas, et nemad soovitavad sugulastel, kes eaka jaoks telefonitsi
või kirja teel hooldekodukohta
otsivad, kõigepealt kindlasti ise
kohapeal ära käia. Ning kes tuleb,
on tavaliselt meeldivalt üllatunud,
eriti juhul, kui tegemist on inimesega, kes viimati külastas mõnd
hooldekodu nõukogude ajal.

Kange hiidlane mandril
„Lugesin, et olete liikvel, aga
au kohtuda ei osanud oodata,“ oli
Heli Maripuu (pildil) vallavanemat
nähes üllatunud. Hiidlane Heli on
mandril elanud 45 aastat. Esiti
Luual, ent 1980ndate alguses kolisid mehega Nava külla. „Siin oli
vana maja, mille maha lammutasime. Ehitasime Matteuse projekti
järgi nullist uue elamise,“ sõnas
Heli. Laudas on veel mõned kanad
ja lambad. Hoovis kolm koera ning
palju kasse. Heli lausus, et nad on
terve elu loomi pidanud, ent tervis
pole enam kiita. „Kui siia tulime
olime noored ja tegusad,“ lausus
ta. Vallavalitsusega ei olnud enne
pistmist ja ei ole ka nüüd. „Oleme
kange sort ja peame ise hakkama

Maal tegutsevas ettevõttes ei
pea sugugi ainult põldu pidama
või loomi kasvatama. Pikkjärvel
tegutsev OÜ Kerseli pakub näiteks
põllupidamise kõrval ka transporditeenust. Firma veokid vuravad
mitme riigi teedel.
Algselt tegeles Kerseli siiski vaid
põllumajandusega. Firma asutajad
Raul Pärendson (pildil vasakul) ja
Toomas Tuula ostsid 1997. aastal
ära pankrotti läinud Kaarepere
Osaühingu varad ja hakkasid põldu pidama. Et haritavat maad oli
firmal tollal vähevõitu, tuli tulu
kasvatamiseks leida lisategevus.
Nii soetatigi 2001. aastal esimesed
kolm veokit ja hakati transporditeenust pakkuma.
Praegu on Kerselil 16 veokit,
mis osutavad teenust ka Soomes,
Rootsis, Lätis ja Leedus, aga põhiliselt siiski Eestis. Veetakse igasugust kaupa: tera- ja kaunvilja,
turvast, hakkepuitu, vanapaberit,
paneele jne. Oluline on see, et
ühtegi otsa tühjalt ei peaks sõitma,
vaid igast sihtkohast ka midagi
tagasi oleks tuua.
Autojuhte on palgatud mitte
ainult kohapealt, vaid ka mujalt
Eestist. Töönädala kestel elavad
nad ju niikuinii põhiliselt autokabiinis, kus kõik hädapärane
olemas: kohvimasin, mikrolaineahi, telekas jne. Ja kui sohver
nädalavahetuseks koju läheb, pole
tähtis, kus kodu asub.
Kerselil on Kaareperes ka väike
remonditöökoda, kus pakutakse
veoautode ja haagiste remonditee-

nust. Muuhulgas on seal võimalik
lasta alumiiniumi keevitada. Ning
kuhugi pole kadunud ka firma
põllupool. Haritavat maad on
viimastel aastatel pigem juurdegi
tulnud: üks Mullaveres ja Visustis
põldu pidanud Tartumaa firma
tõmbas sealkandis otsad kokku
ja Kerselile need maad asukoha
poolest sobisid. Praegu on Kerselil
haritavat maad laias laastus 1700
hektarit. Kasvatatakse nisu, otra ja
rapsi. Ülemöödunud aastal kasvatasid nad esimesena siinkandis
ka taliotra.
Ilm pole kahel viimasel aastal
põllumeest hellitanud. Mullu
tuli sada hektarit hernest sisse
randaalida, sest märjalt põllult
polnud seda koristada võimalik.
Tänavu sai kogu vili võetud, aga
üks ladu jäi tühjaks, sest tera oli
peenike. Taliraps andis samas päris hea saagi, samuti talinisu. Saak
müüakse Baltic Agrole. OÜ Kerseli
annab tööd umbes 30 inimesele,
hooajal võetakse abijõudu juurde.
Umbes kolm aastat tagasi olid
firmas kurvad päevad, sest üks firma asutajatest, Toomas Tuula, suri
ootamatult. Teda asendab nüüd
firma juhatuses tema väimees
Andrus Piho (pildil paremal).
Firma praegust seisu hindab
Raul Pärendson normaalseks.
„Pole vahet, kus on su ettevõte, kas väikeses külas või suures
linnas, olulisem on see, et sa
juhina tarku otsuseid teeksid,“
ütles firmajuht.

saama, oleme harjunud maal
elama ja teame, et saab loota
vaid enda peale,“ lausus Heli
kindlameelselt.

Tartust näpud Visusti mulda
Pajo talu peremees Vello Pajo
(pildil) elab kaasaga juba 25 aastat
maal. Alguseks maakoduks soetatud elamine sai päris koduks. „Naisel on näpud mullas, tema tahab
peenramaad ja kasvuhoonet. Käisin
Tartust töö ja maakodu vahet, siis
otsustasime lõpuks siia jääda,“ rääkis ta. Vello sõnul vahet ei ole, kas
elada Palamuse või nüüd Jõgeva
vallas. „Mõnel on ehk vallamaja
kaugemal,“ ütles ta. Vallaga muresid Vellol ei ole. „Vallateid lükatakse talvel isegi paremini kui riigiteid,
olen sellega rahul,“ märkis mees ja
lisas, et maaelu talle meeldib. „Meil
käivad siin igasugu tegelased külas,

Paljud, kes Kaareperest muidu midagi ei teaks, teavad seda paika tänu sellele, et Tallinna ja Tartu vahet sõitvad rongid
seda läbivad. Raudteeasulaks sai Kaarepere 1876. aastal, kui valmis Tartu–Tapa raudteeharu. Kaarepere jaamahoone,
mis praegu erakätes, ehitati 1927. aastal arvatavasti Leon Johansoni tüüpprojekti järgi. Praegu väljub rong argipäeviti
Kaareperest Tartusse viiel ja Tallinna neljal korral, nädalavahetustel on kummaski suunas väljumisi neli.

Kaarepere üks silmapaistvamaid ehitisi on 1897. aastal
ministeeriumikooli tarvis rajatud
hoone. Kooliharidust anti seal
kuni 2008. aastani, siis jäi maja
mõneks ajaks tühjaks. Viis aastat
tagasi avas aga MTÜ Iseseisev Elu
seal eelkõige hooldust vajavatele
eakatele mõeldud pansionaadi.
Esialgu tegutses MTÜ vanas koolihoones rentnikuna, 2016. aasta
lõpus sai aga kinnistu omanikuks:
toonane Palamuse vald müüs selle
Iseseisvale Elule.
Praegu on pansionaadis 35
kohta ja need on enamiku ajast
täidetud. Eakate hoolealustega
tegeleb ühtekokku 15 inimest.
„Püüdleme selle poole, et elu
pansionaadis oleks võimalikult koduse elu sarnane,“ kinnitas MTÜ
Iseseisev Elu juhatuse liige Maire
Koppel (vasakul). „Innustame
neid, kes veel päris voodihaiged
pole, oma toast tihemini väljas
käima. Kes tuppa istuma jääb, see
hakkab pahatihti elu mustades
värvides nägema.“
Kes pansionaadi pakutavale
toidule midagi lisaks soovib, saab
lasta juhataja Eha Kivisikul (paremal) seda poest tuua. Korra kuus
käib pansionaadi rahvale keegi
esinemas. Ka Palamuse kirikuõpetaja Urmas Oras on pansionaadis
sage külaline. Ja perearstki on
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lapsed ja lapselapsed. Talvel on
väheke kurb, sest nad ei jõua siia
nii tihti,“ lausus ta.

Kassiveres tuksub süda looduse rütmis
Elukutselise metsamehe Urmas
Orusalu (pildil) perekond on
Kassivere küla ainsad elanikud
kitsede, põtrade, karude, jäneste,
rebaste nugiste ja kõigi teiste
metsloomade kõrval. Urmasega
vesteldeski lidub hoovi üks nugis,
krabistab õunapuu otsa ning paneb
ubin hambus metsa poole ajama.
„Vaat niimoodi ma pean hakkama
saama, igaüks virutab midagi!“
naeris Urmas. Elu maal oma võlus
ja valus on Urmasele kodune, ent
üheks keskseks probleemiks on
tee. Mehe soov on, et vallavalitsus
võtaks RMK tee enda hooldada.
Eriti probleemseks muutub kodust
välja pääsemini talvel. RMK lükkab
teid puhtaks vastavalt oma majandustegevusele. Ja siiski sõidetakse

lumi pigem kinni. Nii püsib tee
metsamasinatele kauem tahkena.
Urmas rääkis, et autole on see
sõit nagu raudteerööbastel.

Muusika ja rõõmus meel hoiavad noorena
88aastane Jaan Reino on Sudiste külas elanud 1956. aastast.
Oma vanuse kohta näeb ta julgelt
kümmekond aasta noorem välja.
Jaan ka ise naeris, et teda tehakse
tihti nooremaks. „Kõik imestavad,
et ma ei räägi tõtt,“ muigas ta. Igal
võimalusel osaleb Jaan Kaareperes
eakate kohtumistel. Ühistel ekskursioonidel on tema pillimees,
kes bussis ikka lõõtsa tõmbab.

„Mul on kõiksugu lõõtsasid ja
akordione. Olen kõigile pillidele
hääled sisse saanud,“ rääkis ta.
Kui tal kodus igav hakkab, võtab
mees pilli välja, teeb mõne loo ja
ongi paar tundi läinud. Ainuke
muutus uues vallas on see, et
vallamaja asub veidi kaugemal.
„Egas sinna nii palju ka asja ei
ole,“ tõdes Jaan.

Jaan Reino ja vallavanem Aare Olgo.
TEKSTID: MARGE TASUR JA RIINA MÄGI
FOTOD: MARGE TASUR, RIINA MÄGI JA ANATOLI MAKAREVITŠ

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Jõgeva valla raamatukogud on kultuurimajakad
Oktoobris toimusid üleriigilised raamatukogupäevad. Ka
Jõgeva vallas võis erinevates
raamatukogudes kohtuda luuletajate ja kirjanikega, armastatud
näitlejanna Anne Veesaarega või
nautida Bonzo lauluhäält ning
mitmeid kunstinäitusi.
Tõenäoliselt leidsid kõik huvilised sobiva ürituse, mida külastada. Kuid mida ütleb tänavune
raamatukogupäevade programm
raamatukogude arengusuundade kohta?
Olime oktoobris Jõgeva valla
raamatukoguhoidjatega Rakveres Eesti raamatukoguhoidjate
ühingu kongressil ja kultuuriminister Indrek Saare vastuvõtul.
Kõikjal rõhutatakse, et raamatukogu funktsioonid on muutunud
ja ka raamatukoguhoidja püüab
uuendustega kaasa minna.
Tänu raamatukogudevahelise
laenutamise teenusele on võimalik piirkonna raamatukogus
laenutada raamatuid, mida antud kogus küll pole, kuid mida
saab mugavalt tellida mõnest
teisest Jõgevamaa raamatukogust. Lisaks on raamatukogudel
hulk teenuseid, millega saame
kasulikud olla: plakati või kuulutuse lamineerimine, paljundamine, mängude laenutamine
või vana VHS video DVD peale
kirjutamine.
Teisalt püüame toimida piirkonna kultuurikeskustena, siin
on raamatukogudel eriline roll
täita piirkondades, kus rahvamaja ei olegi. Püüame raamatukogudes korraldada kohtumisõhtuid, loenguid, võõrustada küla-

Kohtumisõhtu Anne Veesaarega Sadala raamatukogus.
FOTO: ERAKOGU

seltse ja korraldada kontserte.
Oleme rõõmsad, et mitmed
külaseltsid on leidnud tee raamatukokku, et pidada juhatuse
koosolekut või arutada talgupäeva kava.
Me oleme Jõgeva valla raamatukoguhoidjatega moodustanud
hakkaja meeskonna ja meie plaanid ulatuvad veelgi kaugemale.
Kavatseme elanike kaasabil
luua Jõgeva valla topoteegi
ehk virtuaalse koduloomuuseumi, see tähendab seda,
et jäädvustame ühtsesse virtuaalmuusemisse külapäevade
plakateid, fotosid, lepinguid,
koosolekute protokolle ja ka
videoid.

Kõigil elanikel palume tuua
videoid nii 90ndate jõulupidudest kui külapäevadest lähimasse
raamatukokku. Meie loome
vanadest kassettidest DVD formaadid ja talletame toredad
hetked tulevastele põlvedele.
Fotosid ootame teie perekonnaalbumitest ka alates1930ndatest
aastatest. Lubame, et raamatukoguhoidja skaneerib fotod kohe
ja tagastab kõik allikad kiiresti
omanikule.
Oleme tänulikud, et võtsite
tänavu korraldatud raamatukogupäevad nii hästi vastu. Järgmisel aastal loodame läbi viia ka
töötoa, et huvilised saaksid Eesti
Rahvusarhiivi abiga uurida oma

sugupuud.
Nautisin raamatukogupäevadel väga Jõgeva linnaraamatukogus raamatukoguhoidja tööd.
Kohe tekkis kindel soov katsetada jõulude ajal rändraamatukoguga Jõgeva alevikus, püüan
jõulude ajal tulla suure punase
kohvriga sordikatele külla, et
saaksite alevikus jõulude ajal
väärtkirjandust lugeda!
Teistes piirkondades oleme
püüdnud tulla vastu lugejate
soovidele ja vastavalt kevadel
tehtud küsitlustele muuta lahtiolekuaegu nii, et ka kaugemalt
tulijad jõuaksid pärast tööpäeva
lõppu raamatukokku.
Peale uuenduste hindame muidugi kõrgelt ka raamatukogude
traditsioonilisi funktsioone, valla
eelarvest toetame mitmekesise
valikuga ajakirjade tellimist ka
kõige tagasihoidlikuma lugejaarvuga raamatukogus ja tõstsime
ka teavikute ostmise toetust.
Oleme eriti rõõmsad, et koostöös
koolidega on tekkinud juurde
noorema põlvkonna lugejaid.
Loomulikult ootame väga
uue Jõgeva linnaraamatukogu
hoone valmimist, järgmised raamatukogupäevad tulevad uutes
ruumides kindlasti erilised.
Kõiki külaseltse kutsume üles
piirkonna raamatukogudega
koostööd tegema, tulge oma
ideedega julgelt välja! 21. sajandi raamatukogud nagu me oleme
– meie oleme valmis!
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Oktoobrikuu Vaimastvere koolis oli täis
põnevaid üritusi ja edukaid ettevõtmisi
Kohe oktoobri alguses saabus
kooli rõõmusõnum. Saime teate,
et jõudsime eelmisel aastal korraldatud keeltekohviku projektiga üle-eestilisel „Ettevõtliku kooli” edulugude konkursil kolme
parima hulka. Pärast seda läks
lahti suur töö, koostada oli vaja
üritust tutvustav video, mida
Paides toimuval haridusfestivalil
esitleda. Tulemus: laste- ja noortealgatuse kategoorias vabariigi
teine koht!
5. oktoobril toimus Vaimastvere koolis õpetajatepäev. 9. klassi
õpilased olid koos klassijuhataja
Kaisi Kruustükiga planeerinud
päeva, mis oli täis tantsu, nalja,
naeru ja suurel hulgal muid
positiivseid emotsioone. Nagu
õpetajate päeval ikka, vahetasid
õpetajad ja 9. klassi õpilased
üheks päevaks rollid. Mõlemad
osapooled said ennast uues olukorras proovile panna ja anda
endast kõik, et olukord võimalikult tõepärane oleks. Päeva
lõppedes oli kuulda, kuidas uued
õpetajad omavahel arutasid,
et nemad küll mitte kunagi nii
hullult ei ole käitunud nagu õpetajad nende tundides. Seda, kas
see ka nii on, jääb saladuseks!
16. oktoobril toimus Vaimastveres Jõgevamaa väikeste koolide 1.–5. klasside poiste rahvastepalli meistrivõistlused, kus
osales kokku üheksa Jõgevamaa

kooli. Pallid lendasid ja vastased
langesid. Vaimastvere Kooli 4.–5.
klassi poisid olid nii tublid, et
tulid rahvastepallis Jõgevamaa
meistriks. Poisse juhendas õpetaja Nelli Sepp.
19. oktoobril osalesid Vaimastvere kooli 2. ja 3. klassi õpilased
Anna Haava 154. sünniaastapäevale pühendatud luulekavade
konkursil. 3. klassi õpilased
Estina ja Tauri esitasid koos 2.
klassiga luulekava “Vabariigi
sünnipäevaks” ning said žüriilt
eripreemia elurõõmu andmise
eest. Neid juhendas õpetaja
Deili Matson. 2. klassi õpilased
Virgo, Tuuli, Anna Kaisa, Verona
ja Nilene-Maria, keda juhendas
õpetaja Kerli Pamberg-Mägi,
esinesid luulekavaga “Olen Eestimaa laps” ning said Anna Haava
luulekonkursi laureaadiks.
Lisaks kõigele eelnevale oli oktoober Vaimastvere koolis pudrukuu. Sellega seoses osalesid
õpilased pudruprogrammis. Iga
nädal katsetati ühiselt erinevaid
pudruretsepte, leiutati uusi maitseid ja valiti välja omad lemmikud. Lisaks rääkisime terve kuu
vältel teraviljade kasulikkusest
ja tervislikust toitumisest. Pudrusõpradest meil koolist õnneks
puudust ei ole!
DEILI MATSON,
Vaimastvere Kooli
1. ja 3. klassi õpetaja

ILONA PIIRIMÄGI

Jõgeva linnaraamatukogus olid
sisukad raamatukogupäevad
Oktoober oli raamatukogupäevade kuu. Jõgeva linnaraamatukogu rõõmustas koostöös Betti
Alveri muuseumiga looduse- ja
fotograafiasõpru Remo Savisaare
loodusõhtu ja fotonäitusega. Mõnusat luuleelamust pakkus Tiina
Säälik, kes esitles raamatukogus
oma teist luuleraamatut „Keegi ei
loo laule sahtlisse surema“. Täiskasvanute laenutusosakonnas oli
tänavu tuntud inimesena raamatuid laenutamas Jõgeva valla
kultuuritöö peaspetsialist Ilona
Piirimägi. Raamatukogupäevadele pani punkti loominguline
õhtu luuletaja Kristiina Ehiniga.
Sündmuste läbiviimist toetas
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp.
Raamatukogus jagus sündmusi
ka lastele.
16. oktoobril toimus Jõgeva
linnaraamatukogu laste lugemissaalis koostöös Põltsamaa
raamatukogu ja Nelli Orgmaaga
maakonna ettelugemisvõistlus
4. klassidele. Selle aasta teema
oli „Kus hundist räägitakse”, inspireerituna meie rahvusloomaks
valitud hundist. Lugemas oli 13
last Jõgevalt, Mustveest, Tormast, Põltsamaalt ja Puurmanist.
Hundiloo lugemine oli vabalt
valitud raamatust ja lugu pidi
mahtuma 3 minutisse. Tublisid
lugejaid olid žüriis kuulamas
Tiina Tegelmann, Ivar Vinkmann
ja Marge Tasur. Ettelugemise
päeval, 20. oktoobril Tallinnas
Eesti Lastekirjanduse Keskuses
toimuvale võistulugemisele saadeti meie maakonda esindama
Lehola Vaarpuu Jõgeva põhikoolist, juhendajaks eesti keele
õpetaja Lianne Saage-Vahur.
Laste lugemissaalis sai tutvuda
ka raamatunäitusega „Ära usu
hundijuttu”.
25. oktoobril toimunud „Tuntud inimene raamatukogus”

päeval oli lasteraamatukogus
lasteaedade Karikakar ja Rohutirts lastega kohtumas Jõgeva kultuurikeskuse huvijuht
Egelt Põhjala. Egelt rääkis
lastele raamatukogust, kuidas
raamatud välja näevad, kui nad
on käinud heade lugejate käes
ja missuguseks võib raamat
muutuda, kui tema eest hoolt
ei kanta. Kuidas lugemise
vahepeal lugemise joogat teha,
et silmi puhata ja rahutuks
muutuvad käsi-jalgu liigutada?
Kuidas kuulatada vaikust ja
raamatuhaldjad üles leida? Seda
ja veel palju-palju muud sai Egelti käest kuulda.
27. oktoobri muinasjutuhommikul luges Jaana Koppel koos
lastega hundimuinasjutte. Rääkisime hundilugusid ja joonistasime kriimsilma ennast ka.
29. oktoobril tulid meie rahvusloomaga tutvuma lasteaia
Rohutirts lapsed. Jaana tutvustas
hundijutte, mida on rääkinud
meie esivanemad. Vaatasime raamatuid, kus susi tegutsemas on
ja missuguseid nime tema kohta
veel kasutatud on. Hundi häält
tegime ka. Laste lemmiklugu oli
ikka „Punamütsike”.
Raamatukogupäevade raames
viisid Ene Seppa ja Monika Urb
läbi hariva viktoriini Kahoot.
it keskkonnas Jõgeva põhikooli
keskastme õpilastele (8a, 8c ja 9a
klass) ning selle teemaks oli „Eesti
pärandkultuur”. Kuna teatavasti
2018. aasta on kuulutatud Euroopa
kultuuripärandiaastaks, siis sisaldas
viktoriin küsimusi nii Euroopa,
Eesti kui ka oma koduvalla kohta.
Loodame, et taoline hariv viktoriin
laiendas noorte silmaringi ning
aitab neil märgata ja väärtustada
kultuuripärandit enda ümber.
JÕGEVA
LINNARAAMATUKOGU

Oktoobris oli Vaimastvere koolis pudrukuu.

FOTO: ERAKOGU

Kutsume teid salongiõhtule hubasesse
Betti Alveri muuseumi 1. detsembril kell 18–21
Salongiõhtu pakub võimalust oma loomingut tutvustada ja
inspireerida nii ennast kui ka teisi kaunitare! Samuti mõeldes
oma lähedastele ja eelseisvatele jõuludele, leida miskit erilist ja
armastusväärset kingikotti.
Meil on sellel õhtul plaanis nautida mõnusate rütmide saatel
naiselikku jõulubazaari koos pop-up kohviku “Armastus” maitsenüansside ja inspireerivate edulugudega.
Õhtu lõpetame salongile kohaselt elava muusika saatel.
Lisainfo: egeltpohjala@gmail.com
Sissepääs tasuta!

Kolmapäeval, 14. novembril kell 18
Laisholmi Pubis
I 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 Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks. Kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi
isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.
Jõgevamaa Kultuuripärl 2018
Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast
pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Jõgevamaal
tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2018. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.
Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2018.
aastal Jõgevamaal mõjutanud vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele. Aastapreemia kandidaadiks võib
esitada nii füüsilise isiku kui isikute grupi.
Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva
loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia saajaks
võib esitada vaid füüsilisi isikuid.
Tunnustuspreemia
Preemiaga tunnustatakse oma valdkonnale pühendunud loomeja spordiinimesi ja innustatakse nende edaspidist erialast tegevust.
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ootab
vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, kus on:
• lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest
saavutustest 2018. aastal
• kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress,
telefon, e-post) kuni 20. novembrini e-posti aadressil jogevamaa@
kulka.ee.
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid
Lisateave: Ülle Anton tel 5341 9218 või jogevamaa@kulka.ee.
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Betti Alveri Muuseumis Jaama 3B, Jõgeva
Imbi Paju Loova Pliiatsi sõnakunsti koolitus:
MUUTUSTE MEISTER
10. novembril kella 11–16
Oled südamest teretulnud, kui tahad oma elu käsikirja sõnakunsti
kasutades ümber kujundada, alustada puhtalt lehelt. Sinu isikliku
ja väga intiimse ”romaani” pealkirjaks saab ”Muutuste meister”.
Koolitusel jagame kogemusi ja mõtteid ning teeme ka mõned
väikesed draama- ja meditatsiooniharjutused, mis aitavad endasse süüvida.
Koolitus kestab viis tundi. Pileti hind 8 €/ 5€
Eelregistreerimine: heli.muuseum@gmail.com; mob: 5558 1072
Imbi Pajule võib kirjutada aadressil: loovpliiats@gmail.com

Esimese advendi kontsert
ja advendiküünla süütamine
2. detsembril kell 13 Laiuse kirikus
Esinevad Koit Toome ja Jorma Puusaag.
Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks

ERSO MUUSIKUTE 100
KONTSERTI EESTILE
Novembris astub ERSO välja oma tavapärasest keskkonnast
ning annab nädala jooksul erinevate koosseisudega 100 kontserti
üle Eesti. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aasta lõppu planeeritud
kontserdireisil esinetakse taas saalides, kuhu ERSO ei ole juba
pikka aega jõudnud ning külastatakse ka orkestri jaoks täiesti uusi
kontserdipaiku.
Kontserdid on kavandatud igasse maakonda ning igale maitsele
alates koolikontsertidest ja hõrgust kammermuusikast kuni õhtuste
sümfooniakontsertideni.
Koolikontsert
19. novembril kell 12 Kuremaa lossis
ERSO brass: Erki Möller trompet, István Baráth trompet, Kalle
Koppel metsasarv, Peeter Margus tromboon, Madis Vilgats tuuba.

Betti Alveri muuseumis Jaama 3B, Jõgeva
22. novembril kell 16.00 vestlusõhtu

KÄRT TOMINGAS
“Korallid Emajões”.
+ laulud eesti luuletajate tekstidele.
Duo Kärt Tomingas & Are Jaama.
Tähistame Betti Alveri 112. sünniaastapäeva.
TASUTA

12.11 Sadala raamatukogu 11.30–12.30
12.11 Torma raamatukogu 13.30–14.30
Rahvusliku motiiviga naisteriiete

Mõned hetked on aegumatud ja jäävad südamesse häid
emotsioone looma veel pikaks ajaks! Ma tänan Jõgevahe
Pere memmesid. Teie esinemine 5. oktoobril 60+festivalil
Tallinnas oli nii tore. Ääretult tublid juhendajad! Aitäh
Jõgeva linna pensionäride ühendusele, kes väljasõitu toetas ja korraldada aitas.
EGELT PÕHJALA

JÕULUKINGI ESITLUSMÜÜK
Hõbedast ja magevee pärlitest
KÕRVAEHTED/KEED/VÕRUD/KOMPLEKTID
Lisaks bambusretuusid, sallid,
stretšpüksid, soojad sukkpüksid!
Tooteinfo – www.ethel.ee

lk 7

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
09.11 kell 9–15 Jõgeva laat kultuurikeskuse ümbruses
29.11 kell 10
Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev
		
Kuremaa lossis
TEATER, MUUSIKA, KINO, KULTUUR
09.11 kell 20
klubiõhtu Kaareperes ansambliga Kruiis
10.11 kell 11–16 Imbi Paju Loova Pliiatsi sõnakunsti koolitus		
		
Betti Alveri muuseumis
10.11 kell 17
kontsert-lavastus „Jõgeva seltsimaja 110“
10.11 kell 18
Valgevene ooperi solistide kontsert Kuremaa lossis.
		
Pääse: 10/12 €.
11.11 kell 11
üle-eestiline isadepäev „Iga issi on supermees“
		
Jõgeva spordikeskuses. Tasuta kogupereüritus
13.11 kell 19
põnev rännak Ervin Hurdaga Kuremaa lossis. 		
		
Pääse: 5 €.
14.11 kell 17.30 animafilm „Pisipäkk“ 2D Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
		
perepilet 5 €.
14.11 kell 19.30 muusikaline draama „Bohemian rhapsody“
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
		
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
16.11 kell 11
lasteetendus „Põrsas Desmond ja sookolli lõks“
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 8 €.
16.11 kell 19
tantsuklubi rahvamuusikaansambliga „Tuustar“
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2 €.
16.11 kell 19
Jõgeva Linnateatri monolavastus „Aabitsa kukk“
		
Vaiatu rahvamajas. Pääse: 5/7 €.
16.11 kell 19.30 meeleolukas õhtu. Meelt lahutab monoloogide
		
ja lugudega armastatud näitleja Piret Krumm.
		
Muusikat teeb Quvalda. Pääse: broneerimisega
		
3/5 € ja samal päeval 4/6 €, info: 521 1967.
19.11 kell 19
ERSO sümfooniakontsert Eestile Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Pääse: 7/10 €.
21.,28.11 kell 18 ja 26.11 kell 12 draamafilm „Õigus õnnele“
		
(Eesti 2018) Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
		
perepilet 5 €.
22.11 kell 18
vestlusõhtu esivanemate tarkusest „esivanemate
		
tarkuses, taevakuu rütmis“
		
Jõgeva linnaraamatukogus
22.11 kell 19
kino „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“
		
Palamuse rahvamajas
22.11 kell 16
vestlusõhtu Kärt Tomingas „Korallid Emajões“
		
+ laulud eesti luuletajate tekstidele.
		
Duo Kärt Tomingas & Are Jaama. Tähistame
		
Betti Alveri 112. sünniaastapäeva Betti Alveri
		
muuseumis. TASUTA.
23.11–24.11
Betti Alverile pühendatud 26. luulepäevad
		
„TÄHETUND“ Jõgeva kultuurikeskuses
27.11 kell 10.30 Piip ja Tuut kontserdil Sadala rahvamajas.
		
Pääse: 2 €.
29.11 kell 19
LÄTI 100: ooperigala Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse: 8/10 €.
30.11 kell 20
luuleõhtu „Monokulm“ Palamuse rahvamajas
		
Pääse: 8 €
SPORT
16.11 kell 20
		
17.11 kell 12
		
18.11 kell 12
		
24.11 kell 10
		
24.11 kell 14
		
25.11 kell 11

KOGUDUSED
4., 11., 18., 25.11 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses
10.11 kell 13 Külli Eriksoni orelikontsert Jõgeva koguduses.
Kavas Bach, Brahms, Muffat, Arro ja Süda.
Sissepääsul vaba annetus.
4., 11., 18., 25.11 kell 13 jumalateenistused Laiuse koguduses
02.12 kell 13 advendikontsert ja -küünla süütamine Laiuse kirikus.
Esinemas Koit Toome ja Jorma Puusaag.
Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
NÄITUSED
05.11–29.11
		
Kaarina
		
		
01.11–28.11
		
19.10–15.11
03.10–18.11
		

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke ja nende vanemaid
Neele Matilda Aunap
Lisandra Meitus		
Nora Zeisik		
Kristjan Kasendi		
Robin Patrikats		
Brandon Ots		
Karel Koll		
Jalmar Miško 		

04.10.2018
18.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
21.10.2018
22.10.2018
27.10.2018
29.10.2018

Novembris ostes hind soodsam!

Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kell 8.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud
hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja
toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.

FC Jõgeva Wolves ja FC Narva United II
jalgpallikohtumine Jõgeva spordikeskuses
Vooremaa 39. auhinnavõistlused kreeka-rooma
ja vabamaadluses Jõgeva spordikeskuses
jalgpalliklubi Noorus-96 jalgpallivõistlus
Jõgeva spordikeskuses
Jõgeva kabeklubi seeriavõistluse VII etapp
64ruuduses kabes Jõgeva spordikeskuses
sulgpalli karikavõistlus „Badmint CUP“ II etapp
Jõgeva spordikeskuses
Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis

KOOLID, LASTEAIAD
08.11 kell 17.30 isadepäeva ja mardipäeva tähistamine
		
koos peredega Laiuse lasteaias
09.11 		
Jõgeva aleviku lasteaia vanem rühm tähistab 		
		
isadepäev Avinurme puiduaidas
16.11 kell 13
Jõgevamaa robootikapäev
		
Laiuse Jaan Poska põhikoolis
23.11 		
Kurista ja Vaimastvere lasteaialaste ühine
		 kadritrall
26.11 		
Kurista lasteaia Karukell lapsed külastavad Eesti
		
piimandusmuuseumi Imaveres

akvarellinäitus „Eesti 100“ Kaarina kultuurikeskuses. Näitus on sõpruslinnade Jõgeva ja
koostööprojekt. Näituse kuraator on Gennadi
Lapin akvarelligaleriist Kala.
Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus
„Kodumaad silmates“ Jõgeva linnaraamatukogus
Remo Savisaare fotonäitus Betti Alveri muuseumis
Jõgeva kunstikooli suvepraktika tööde näitus
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

8. november 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Teeme
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

• plaatimistöid-,
• sanitaartehnilisi töid
• remonditöid
• üldehitustöid

Tel 5340 3562

palamuse rahvamajas
22.november kell 19.00
pilet 3€
SEENIORID
14.11 kell 11
Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses
		
Külas teadlane ja poliitik Ene Ergma.
22.11 kell 14
Eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
		
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
		
(kontakt Ene Sööt)
26.11 kell 10.30–11.30 Eakate infotund ja vestlusring
		
Jõgeva kultuurikeskuses
26.11 kell 12.30 Lõunakino: Eesti film “Õigus õnnele”, Jõgeva
		 kultuurikeskuses
28.11 kell 10–12 Eakate nõukogu osaluskohvik Jõgeva
		 kultuurikeskuses
28.11 kell 12–14 Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses
Huvitegevusringid Jõgeva kultuurikeskuses:
Teisipäeval – Laulusõbrad, juhendaja Hillar Laane, kell 11.45
Teisipäeval ja neljapäeval – Jõgevahe Pere memmede rühm,
		
juhendaja Elle Lepp
Kolmapäeval – Tervisevõimlemise hommikud (projekti raames
		
2 x kuus), juhendaja Egelt Põhjala,
		
kell 10.00–11.30
Reedel – Eakate näputööring, juhendaja Janne Vaabla,
		
kell 10.00–12.00

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Raul Liis		
Helmut Valgmaa
Eugen Ora		
Aino Lukk		
Maria Raibuškina
Eha Laud		
Jaan Ots		

06.10.1952–18.10.2018
05.01.1927–20.10.2018
05.07.1936–22.10.2018
17.12.1929–25.10.2018
08.11.1928–26.10.2018
04.08.1931–26.10.2018
25.06.1943–28.10.2018

