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Harrastusnäitlejate suvelaager
esitab Pajusis suvelavastust
Juba teist aastat
toimuv Jõgevamaa
harrastusnäitlejate
suvelaager on lõppesmas ning nii nagu
mullugi,üllatab ja rõõmustab rahvast humoorika lavatükiga “Sinna,
kus õitsevad apeslinipuud”, mis loodud “Eesti matuse” ainetel.
Pajusi rahvamaja juht
ja suvelaagri eestvedaja
Merle Nisu rääkis, et “Sinna, kus õitsevad apelsinipuud” on algselt olnud
“Eesti matused”.
“Lavastaja on seda siis
natuke kohendanud. Andnud asjale oma nägemuse.
Sellest siis ka teine pealkiri. Tüki valik on tulnud
selle põhjal, et see oleks
natuke kaasaegne ja saaks
ka natule nalja. Ja kuna
tänavu täitus Eesti Vabariigil 95 aastat, siis sobib
see Eesti lugu siia hästi.
Peab ütlema, et algse looga
võrreldes on lugu natuke
kärbitud ja mõned kohad
väheke ümber tehtud ja
olustikuliselt asju juurde
pandud. Näiteks see, et
kuna siin toimub mõisa sissepääsu renoveerimine, siis
panime ka selle etendusse
sisse,” selgitas Nisu.
Esimene taoline laagri
vormis ettevõtmine toimus
läinud aastal ning siis lootis
Nisu, et algusest hakkab
hargnema omamoodi traditsioon – harrastusnäitlejate traditsioon saada igal
suvel nädalaks ajaks kokku
ning teha midagi koos.
Nüüd on laager käinud

Kui eelmisel aastal istusid vaatajad etenduse vaatamiseks näoga
mõisamaja poole, siis sel aastal jääb mõis selja taha.
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mida oodata. Sest ettevõtmine on tegelikult väga sisutihe ja suur. Arvatavasti
ka lavastaja nägi, kuidas
nädala ajaga tuleb toime
tulla ja panna näitlejaid tegutsema nii, et nad annaks
endast sada protsenti. Ka
laagri jaoks eeltöö on olnud
nüüd palju parem. Eelmisel
aastal oli nii-öelda peata
olek ja eeltööd polnud üldse. Nüüd oleme paremini
valmistunud,” tunnistas
rahvamaja juht.

Ja nii siis ongi pühapäeval käes aeg, kus suvelaager näitab, mida ta
nädala jooksul õppis ja
millega hakkama sai. Igal
juhul näib, et seegi kord
saab nalja ning seda ka
siis, kui õues sajab vihma.
Etendus ilma tõttu ära ei
jää ja seda ruumidesse üle
ei viida. Seetõttu tasuks
vaatama minnes arvestada
õige ja sobiliku riietusega.
Nii igaks juhuks.

juba teist korda ning tema
sõnul on tänavune laager
võrreldes eelmise aasta
omaga paljuski paremini
välja kukkunud.
“Alguses, kui mõte sai
välja paisatud, siis oli tulijaid mitmelt poolt Jõgevamaalt. Aga siis, kui aeg
hakkas lähenema, olukord
muutus. Ja nii tuligi meil
võtta mängima ka näitlejaid Teatrist NORA ja Paide
Huviteatrist. Aga meie omi
on siin ka. Sel aastal on
parem see, et me teadsime,
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Eesti golfi ajakiri GOLF taas lugejate ees
Ansambli Vennaskond
esimesed mängud
golﬁväljakul, „golﬁhullude“ kahepäevane retk
kõikidele Eesti golﬁväljakutele, vaprate
Eesti meeste ööpäevane
golﬁmäng ja mitmedki
teised kaasakiskuvad
ja positiivset ellusuhtumist süstivad lood
on lugeda ajakirja Golf
uuest numbrist, mis
sellel nädalal Eestimaa
kauplustesse jõuab.
„Ajakiri Golf pole mitte
ainult selle spordialaga tegelejatele, vaid kõigile, kes
peavad lugu kvaliteetsest
vabast ajast, hindavad tervist ja sportlikku eluviisi,
naudivad loodust ja mõistagi huvituvad golﬁst,“ ütles
trükist välja andva ﬁrma
MediaMarketing Est OÜ tegevjuht Monika Kuzmina.
„Seda nii kehalisele kui
vaimsele tervisele kasulikku elustiiliajakirja on mul
suur au välja anda. Ajakiri
Golf on ise küll seitsmeaastane, aga nüüdsest annab
seda välja meie meediaettevõte. Ajakirja esimeses
numbris on palju põnevat
ka nendele, kes pole golﬁ
kunagi mänginud ega tea

midagi erilist sellest spordialast. Lugejatele põnevuse
pakkumiseks kutsusime
esmakordselt golﬁväljakule
legendaarse ansambli Vennaskond,“ lisas ta.
Kuzmina sõnul on Golf
sportlik elustiiliajakiri,
mis kirjutab kõigest, mis
seotud golﬁga: golf Eestis
ja maailmas; harrastajad
ja profimängijad; noored
ja veteranid; väljakud ja
klubid; treenimine, tehnika
ja varustus; võistlused ja
statistika; kogemused ja
nõuanded nii spetsialistidelt kui ka entusiastidelt;
toitumine, psühholoogia
ja reisimine. Südasuvine
number jagab informatsiooni kõikide Eesti golﬁväljakute kohta, räägib golﬁst
kui rahvaspordist, sõna
saab energiline ja huumorimeelne telesaate „Võimalik
vaid Venemaal“ juht Erki
Sarapuu. Lisaks annab
treener ja toitumisnõustaja
Marek Morozov toitumisalast nõu ning kirjutame
ka esmakordselt Eestis
golfiväljakul mängitava
etenduse „Neljakesi paaris“
teemadel, kus publiku ette
astuvad armastatud näitlejad Egon Nuter, Raivo

Kamaris minnakse “omadega
rappa”
Kaitseliidu Põltsamaa
jaoskond korraldab koostöös Kamari Haridusseltsiga 27.–28. juuli Kamaris
kahepäevase ühisürituse
„Omadega rappa“.
Üritusest on osa võtma
kutsutud ja oodatud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad,
noored kotkad, kodutütred
ja nende organisatsioonide
toetajaliikmed oma peredega. Oodatud on ka need,
kellel on huvi nende organisatsioonide tegevuse vastu.
Kogunemine ja laagri
püstitamine laupäeval 27.
juulil alates 12.00 Kamari
seltsimaja juures.
Esimesel päeval toimuvad erinevad õpitoad, mida
juhendavad kaitseliitlased
ja naiskodukaitsjad, ning
nende tegevuste algus on
14.00.

Pärast õhtusööki toimub
lõkkeõhtu koos erinevate
võistluste ja seltskonnamängudega.
Lapsed korraldavad täiskasvanutele ka üllatusülesande.
Pühapäeval toimub matkamäng, mille viivad ellu
noorkotkad ja kodutütred.
Teised laagrisolijad moodustavad 3-liikmelised võistkonnad ja lähevad matkarajale. Laste ettevalmistatud
raja pikkus on umbes 7 km
ja rajal on palju kontrollpunkte, kus tuleb täita erinevaid ülesandeid.
Ootame rohket osavõttu.
Registreerimine ja info
tel 514 7400.
VAIKE NIKLUS

Värske kartuli, puu- ja
köögivilja päritolu kontroll
tuvastas eksimusi
Põllumajandusamet, veterinaar- ja toiduamet ning
tarbijakaitseamet viis koostöös läbi turgudel värske
puu- ja köögivilja ning kartuli päritolu kontrolli, mis
tuvastas mitmeid eksimusi.
Kontroll näitas, et kõige
rohkem eksitakse seaduse
vastu Tallinna ja Narva
turgudel. Lisaks toimusid
ühiskontrollid veel Pärnu,
Tartu, Rakvere, Võru ja
Valga turul.
Kartuli müügi asjus tuvastati 3 suuremat rikkumist: Tallinna keskturul oli
müügil Poola kartul, millel puudusid nõutud dokumendid, asjaolude täpsema
väljaselgitamisega tegeleb
edasi Poola taimekaitseteenistus. Tartu turul esitas
müüja väärinformatsiooni
kartuli päritolu kohta ja
algatatud on väärteomenetlus. Tallinnas Priisle turul
ühe müüja poolt esitatud
saatedokumentide kohta
on võltsimiskahtlus ning
põllumajandusamet edastab
materjalid vastavat pädevust omavatele asutustele.
Lisaks eelnimetatutele tuvastati juhtumeid, kus kartuli turustajad ei täitnud ettenähtud registrikohustust,
kauba saatedokumentidel
puudus taimetervise registri number või puudusid
saatedokumendid täielikult.
Üldiselt saab väita, et Eesti
tarbekartuli tootjad on turustamise nõuetega kursis
ja kui turul müüb kasvataja
ise, on ka päritolu jälgitav.
Problemaatiline on olukord,
kui toodangut turustavad

nn vahendajad, kellel saatedokumendid puuduvad.
Värske puu- ja köögivilja
müüjatest kontrolliti kokku
96. Neist 95 olid talunikud
ja väikeaiapidajad, kes turustasid omakasvatatud
aiasaadusi, sh maasikaid,
kurke, herneid jm. Valdavalt on Eesti tootja esitatavate nõuetega kursis,
toodete kvaliteedi osas etteheiteid teha ei saa. Väiksemaid märgistamisnõuete
rikkumisi siiski esines, mis
kõrvaldati kontrolli käigus.
Ülejäänud 37 isikut olid nn
vahendajad, kes turustasid
nii Eesti tootjatelt kokku ostetud kui erinevatest värske
puu- ja köögivilja edasimüügiga tegelevatest hulgimüügi ettevõtetest hangitud
kaupa. Kvaliteet vastas
küll nõuetele, kuid nõuetekohaseid saatedokumente
ei olnud esitada lubamatult
paljudel müüjatel.
Arvestades olemasolevaid ressursse ja võimalusi, jätkuvad turgude ühiskontrollid ja andmevahetus
teiste riigiasutustega ka
edaspidi. Ühtlasi kutsume
üles tarbijat enne ostu sooritamist küsima müüjalt
rohkem teavet turustatavate värske puu- ja köögiviljade päritolu kohta ning
sellekohastest kahtlustest
ka põllumajandusametit
informeerima.
ÜLLE METSMAN

põllumajandusameti
taimetervise osakonna
juhataja asetäitja

TÄPSUSTUS

Rüütel, Sulev Teppart ja
Lauri Nebel.
Ajakiri ilmub kord kvartalis ja nii jõuavad tänavu

levisse nii südasuvine kui
ka sügisnumber.
JAAN LUKAS
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Vali Uudiste puhkpillimängijate suvekooli artiklis 24. juuli lehes on üks pildi allkiri eksitava info
saanud.
Pildi allkiri peaks olema – “Saksofoniansambel
esitab Henri Klickmanni “Laughing vamp”. Saksofoniste juhendab suvekooli staažikas saksofoniõpetaja
Olavi Kasemaa (pildil vasakul).
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