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Rumeenia suursaadik Daniela Mihaela Cămărășan
külastas Jõgeva valda
Aprilli alguses külastas Jõgeva valda Rumeenia suursaadik
Daniela Mihaela Cămărășan.
Suursaadik tutvus Jõgeva muusikakoolis Alo Mattiiseni klassiga, Painkülas Scanola Balticu
tehases rapsiõli tootmisega ning
Palamusel lasteaiaga Nukitsamees. Suursaadik kohtus Jõgeva
vallamajas vallavolikogu ja –valitsuse liikmete, ettevõtjate ning
teiste huvilistega.
„Avastasin täna enda jaoks
huvitavaid paiku ja tutvusin
äärmiselt toredate ja sõbralike
inimestega,“ tõdes suursaadik
külastuspäeva lõpus. „Jõgeva
muusikakool on näiteks tänu
oma erilisele õpikeskkonnale
ja pedagoogidele väga hea inspiratsiooniallikas. Lisaks muusikaalastele teadmistele saab
sealses Alo Mattiiseni klassis ka
teadmisi ajaloost.“
Suursaadikule meeldis väga
ka Palamuse lasteaia uus hoone,
mis rajatud avaliku ja erasektori
partnerluse korras. Suursaadik
lubas kaasa aidata sellele, et
Palamuse lasteaia poolt tänavu
korraldatavale rahvusvahelisele
alushariduse seminarile tuleks
esinema ka mõni Rumeenia selle ala spetsialist.
Umbes 20 miljoni elanikuga
Rumeenia võeti NATO liikmeks
2004. aastal, nagu Eestigi, Euroopa Liidu liikmeks said nad
kolm aastat pärast meid, 2007.
aastal. Eurotsooniga pole Rumeenia liitunud, vaid kasutab
endiselt oma rahaühikut leud.
Suursaadik kinnitas, et Rumeenia majandus on juba viiendat aastat järjest jõudsalt kasvav majandus. Tal oli hea meel
märkida, et Eesti ettevõtjad on
Rumeeniasse päris suuri investeeringuid teinud ning investeerimist lihtsustab see, et kahe riigi vahel pole suuri maksuerinevusi. Euroopa Liidu tingimustes
on kasvanud ka kaubavahetus.
Nagu Eesti, nii ka Rumeenia
jaoks on päris suureks probleemiks see, et tööealised inimesed teistest riikidest paremat
teenistust otsima lähevad. Esmajoones minnakse Itaaliasse:
itaalia keele õpib rumeenlane
suhteliselt kiiresti ära. Rumeenias on käivitatud spetsiaalseid
programme ja võetud meetmeid
tööjõu kodumaale tagasitoomiseks. Arstide kodumaal hoidmiseks on tõstetud näiteks arstide
palka.
Turismi arendamise võimalused Eesti ja Rumeenia vahel
pole kindlasti veel ammendatud, ent algust on tehtud: Eesti
lennukompanii Nordica käivitas
möödunud aastal hooajalised
otselennud Rumeenia Musta mere äärsesse kuurortlinna

Suursaadik heiskas visiidi alguses
Jõgeva vallavalitsuse ees Rumeenia lipu.

Jõgeva muusikakoolis rääkis direktor Merike Katt
Alo Mattiiseni elust ja loomingust.

Palamusel tutvustas direktor Marika Merusk suursaadikule
ja saatjaskonnale uut lasteaeda. FOTOD: MARGE TASUR

Constanţasse ning lende jätkatakse tänavu suvel. Tulevikus
võiks Nordica Rumeeniasse lendama hakata ka talvel, ent siis
võiks olla sihtkohaks Karpaatide
talikuurordid. Rumeenia hinnatase peaks olema eestlastele igati vastuvõetav.
Eesti ja Rumeenia vahelised
diplomaatilised suhted sõlmiti
küll juba 1921. aastal ning taastati 1991. aastal, ent Rumeenia
saatkond Tallinnas avati alles
2016. aasta sügisel: varem kattis
Eestit Helsingis resideeriv Rumeenia suursaadik. Daniela Mihaela Cămărășan esitas oma volikirja meie presidendile Kersti
Kaljulaidile 1. novembril 2016.
„See oli uus algus nii minu
kui teie presidendi jaoks: mina
alustasin karjääri suursaadikuna ja tema võttis presidendina
esimest korda suursaadiku volikirja vastu,“ meenutas Daniela
Mihaela Cămărășan.
Saatkondade
vastastikune
avamine (Eesti saatkond Bukarestis asus tegutsema 2015. aastal) on kahe riigi suhete edendamisele hea tõuke andnud.
Praegu ilmestab saatkonna
tegemisi asjaolu, et Rumeenia
on tänavu jaanuarist juunini
Euroopa Liidu eesistujariik. Sel
puhul korraldatakse Tallinnas ja
mujal Eestis Rumeeniat tutvustavaid näitusi ja kontserte, mida
suursaadik kutsus vaatama-kuulama ka Jõgeva valla inimesi.
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev märkis, et Jõgeva vallal on juba kujunenud teatavad
sidemed Rumeeniaga. Möödunud suvel osalesid Jõgeva kunstikooli viis õpilast ja kaks õpetajat Rumeenias Maracinenis toimunud rahvusvahelises laagris,
kus põhirõhk oli inglise keele
õppimisel loovtegevuste kaudu,
aga ka vaatamisväärsustega tutvumisel. Peale kohalike ja eestlaste oli laagris ka Serbia noori.
Jõgeva esindus on samasugusesse laagrisse oodatud ka tänavu.
Nüüd läheb sinna juba kümme
õpilast ning uue riigina on seltskonda lisandunud Moldova.
„Rumeenlaste laagriprojekt
kestab ühtekokku neli aastat,
nii et meie noortel on ka kahel
järgmisel aastal võimalus oma
loovust ja inglise keele oskust
arendada ning Rumeeniat avastada,“ ütles Viktor Svjatõšev.
Daniela Mihaela Cămărășan
rõhutas Jõgevalt lahkudes, et
mida paremini Eesti ja Rumeenia inimesed üksteist tundma
õpivad, seda suurem on vastastikune usaldus. Ja mida suurem
on usaldus, seda paremini edeneb koostöö.
JVT

Jõgeval, Kuremaal ja
Palamusel saab kuulata
akordioni-, lõõtspilli- ja
suupillimuusikat
Jõgeva vallas saab 21.–27. aprillini teoks VIII rahvusvaheline
akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestival.
Festivalikontserdid
toimuvad Jõgeva kultuurikeskuses, Kuremaa lossis ja Palamuse
rahvamajas.
Festivali avalöögiks on maailmakuulsa Soome akordionisti
Kimmo Pohjoneni kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Erilise
karismaga muusiku karjäär sai
alguse 1990. aastate keskpaiku
ning tema kohta on öeldud, et ta
on toime pannud revolutsiooni
akordionimuusikas nii pilli kõla
kui ka esituse seisukohalt. Muusikasõpradel tasub kindlasti 21.
aprillil kell 17 algaval kontserdil kohal olla, sellest Pohjoneni
külaskäigust saab tükk Jõgeva
kultuurilugu.
Kui Pohjonen on juba aastakümneid kuulsuse tipul, siis 25.
aprillil kell 19 Kuremaa lossis
üles astuv Leedu imelaps Jonas
Vozbutas on alles oma karjääri
alguses. Noormehel on vanust
vaid 14 eluaastat, ent ta on juba
mitme üleriigilise ja rahvusvahelise konkursi laureaat. Tänu
oma musikaalsusele ja virtuoossusele suudab ta haarata publikut juba esimeste akordidega.
Palamusel saab 26. aprillil
kell 19 kuulata Läti duot Oskars Patjanko (lõõtspill)–Lauma
Berza (viiul).
„Tahtsin Oskarsi kutsuda
juba mullusele festivalile, aga
tookord ta ei saanud tulla,“ ütles

Jõgeva kultuurikeskuse juhataja
Ainar Ojasaar. „Tänavu on ta kohal ja meie publik saab tutvust
teha läti lõõtspilliga, mis näeb
välja ja kõlab hoopis teisiti, kui
meie lõõtspill.“
Oskars Patjanko ja Lauma
Berza on duona tegutsenud juba
üheksa aastat. Neid seovad ühised õpingud Läti muusikaakadeemias, kus nad õppisid etnomuusika suunal.
Festivalile paneb punkti 27.
aprillil kell 15 Jõgeva kultuurikeskuses toimuv galakontsert,
millel musitseerivad virtuoosid
Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Eesti muusikutest astuvad üles näiteks suupilliansambel Piccolo, Anu Taul ja Tarmo
Noormaa (lõõtspillid) ning isa
ja poeg Raido ja Juljus Koppel
(akordionid). Soomest tuleb
meile külla duo Veikkolan Pojat
(suupill ja akordion), kes viljelevad soome, rootsi, norra, kreeka
ja eesti folkmuusikat ning uuemat muusikatki. Nad on esinenud paljudel festivalilavadel
Soomes, Eestis, Rootsis ja Saksamaal. Kontserti juhib Elmar
Trink.
Muusikasõpradel tuleb festivalikontserte kuulama tulles
arvestada ka mõningase väljaminekuga. Kõige kallimad on
Kimmo Pohjoneni kontserdi
pääsmed (12 ja 10 eurot), kõige
odavamad galakontserdi pääsmed (5 eurot).
JVT

VIII rahvusvaheline
akordioni-, lõõtspilli- ja
suupillifestival 21.–27.
aprillini Jõgeva vallas
21. aprillil kell 17
avakontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerib maailmakuulus Soome akordionist Kimmo
Pohjonen. Pääse: 12 €/10 €
25. aprillil kell 19
kontsert Kuremaa lossis. Musitseerib Leedu imelaps Jonas Vozbutas (akordion). Pääse: 7 €
26. aprillil kell 19
kontsert Palamuse rahvamajas. Musitseerib Läti
duo Oskars Patjanko (Läti lõõtspill) – Lauma
Berza (viiul). Pääse: 7 €
27. aprillil kell 15
suur galakontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerivad virtuoosid Eestist (ansambel Piccolo,
Anu Taul ja Tarmo Noormaa, Raido ja Juljus Koppel), Lätist, Leedust ja Soomest (duo Veikkolan
Pojat). Kontserti juhib Elmar Trink. Pääse: 5 €
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Poola suursaadik soovib istutada
Laiusele viisteist pärnapuud

Jõgeva vald osaleb puuetega
inimeste eluaseme
kohandamise projektis
2019. aastal planeerib Jõgeva
vald osaleda Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava
meetme tegevuse „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine” projektis, mille abil on võimalik toetada
puuetega inimeste eluruumide
kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul
on tuvastatud puude raskusaste
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on
sellekohane kehtiv otsus ja ta on
kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna.
2019. aastal on projekti vahenditest võimalus taotleda
kokku 30 kohanduse tarvis 146
564 eurot.
Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaal
osakond ootab taotlusi puuetega
inimeste eluaseme füüsilise koTeeme Ära talgupäeva meeskond kuulutas talgukevade
alanuks koos Eesti Laulu- ja
Tantsupeo Sihtasutusega, et
aidata kaasa laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumisele. Ideid 4. mail peetavaks
talgupäevaks jagub aga teisigi,
muuhulgas kuulutati välja õueraamatukogude meisterdamise
algatus ning üle-eestilised nurmenukutalgud – eesmärgiga
hoida nii meie kogukondade

11. aprill 2019

handamiste soovidega hiljemalt
28. juuniks 2019.
Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või
tuua paberkandjal sotsiaalosakonda Piiri tn 4 (kolmas korrus), Jõgeva linn.
Meetme tegevusest toetatakse eluruumi kohandamist:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone
välisukse ja eluruumi vahelise
käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde
kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.
JVT

kui ka Eesti looduse tervislikku
seisundit.
Tuletulemisega seotud Teeme ära! kohad Jõgeva vallas,
kus on võimalik abikäsi ulatada:

1. Jõgeva kultuurikeskus
3. mai 2019 kell 14.00 suvelava juures
Kontakt: Ainar Ojasaar
Tel 516 5236, e-post: info@jogevakultuurikeskus.ee
2. Kuremaa loss ja park
Aeg täpsustamisel
Kontakt: Raul Orav
Tel 511 3166, e-post: raul@kuremaa.ee
3. Laiuse kirik ja seltsimaja ümbrus
4. mai 2019 kell 10.00 parkla bussipeatuse juures
kell 14.00 kiriku aed
Kontakt: Malle Aia
Tel 502 7548, e-post: malleaia@hot.ee
5. Sadala kõlakoda, lipuväljak, tulealtar, rahvamaja
4. mai kell 10.00 rahvamaja õu
Kontakt: Pille Tutt
Tel 521 1967, e-post: pille.tutt@gmail.com
6. Vaiatu park
Aeg täpsustamisel
Kontakt: Liina Abram
Tel 5343 4742, vaiatukyla@gmail.com
7. Torma kirik
4. mai 2019 kell 10.00
Kontakt: Mehis Pupart
Tel 776 4369, 5562 5116, e-post: mehispupart11@gmail.com
Palun jälgige Teeme ära! kodulehte www.teemeara.ee, seal
täpsustatakse, mida peab kaasa võtma ja igapäevaselt lisatakse
talguid, millest on võimalik osa võtta.
Tänavusel talgukevadel kutsutakse talgulisi otsima kevadekuulutajat harilikku nurmenukku.

Tule nurmenukutalgutele!
1. Pane kirja oma seltskonna nurmenukutalgud www.teemeara.ee
2. Leia oma kodukandis nurmenuku kasvukoht.
3. Märgi vaatluse tulemused nurmenuku nutiveebi www.
nurmenukk.ee. Lisa ka sotsiaalmeediasse pilte #nurmenukk
Kõik talgujuhid, kes on oma talgud üles tähendanud talguveebi, saavad talgute ettevalmistamise hõlbustamiseks ka tänavu talgute stardipaketi, mille laialivedu algab 4. aprillil. Talgupäeval on endiselt teretulnud kõik talgud, mis vajavad abikäsi
ja õnnestuvad kõige paremini ühisel jõul. Kogu talguinfo on
kompaktselt kogutud talguveebi aadressil www.teemeara.ee.

22. märtsil külastas Jõgeva valda Poola Vabariigi suursaadik
Grzegorz Kozłowski. Ta heiskas
vallamaja esisel lipuväljakul
Poola rahvuslipu ning ütles:
„Oleme alates 1. maist 2004
taas ühises ruumis, sest sel päeval võeti nii Eesti kui ka Poola
vastu Euroopa Liidu liikmeks.“
Grzegorz Kozłowski lisas, et 15
aasta möödumise puhul sellest
päevast ning sõpruse märgiks
oleks tore istutada Laiuse linnuse esisele alale 1. mail 15 pärnapuud, mille saatkond kodumaalt
kohale toob.
Poolakad olid Laiuse-mail 16.
ja 17. sajandi vahetusel igapäevane nähtus, sest aastatel 1582–
1622 oli Laiuse Rzeczpospolita
(mõlema Rahva Liit ehk Poola-Leedu liit, milles mõjukam
pool oli Poola) põhjapoolseima
staarostkonna keskus. Poola
aeg algas siinmail pärast Poola
kuningriigi võidukat sõda Venemaaga. Kui Laiuse linnuse juures 2008. aastal nn Poola aega
käsitlev infotahvel avati, ütles
tollane Poola suursaadik Tomasz
Chlon, et Eestis on päris palju
paiku, mis on seotud Poola ajalooga ja mõned poolakate jaoks
tähtsad paigad on Eestis ka väärilist tähistamist leidnud. Üks
selliseid paiku on siis ka Laiuse.

Nüüd soovib praegune Poola
Vabariigi suursaadik Grzegorz
Kozłowski selle paiga tuntust
poolakate hulgas tõsta, et siia
saabuvad turistid ja külalised
taasavastaksid Laiuse kui kunagise Rzeczpospolita piirilinnuse.
Pärast pidulikku lipuheiskamist Jõgeval suunduski suursaadik Laiuse koolimajas asuvasse
raamatukokku, kus toimus vestlusring valla juhtidega ning raamatukogu ja kooli direktoriga.
Suursaadik tundis erilist huvi
selle vastu, kuidas möödus haldusreform ning mida tõi see
kaasa Jõgevamaale ja Jõgeva
vallale. Huvipakkuvateks teemadeks olid veel noored, õppimisvõimalused ning töökohtade, eriti kõrgharidust nõudvate
töökohtade olemasolu Jõgeva
vallas.
Suursaadik andis Laiuse Jaan
Poska põhikoolile üle materjalid
näituse jaoks ning avaldas lootust, et kool leiab endale Poolast uue sõpruskooli: varasema
sõpruskooliga suhted kahjuks
katkesid.
Suursaadiku lühivisiidi päev
kulmineerus Laiuse linnust külastades. Varemetel seistes jäi
suursaadikul mõni hetk omaette
mõtisklemiseks. Millistel radadel tema mõtted kulgesid, jäi sa-

Poola Vabariigi suursaadiku Grzegorz Kozłowski (vasakult teine)
jaoks kujunes külaskäik Laiuse linnusevaremetesse huvitavaks
ja elamuslikuks. Koos temaga jäid pildile Jõgeva abivallavanem
Arvo Sakjas, vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder,
abivallavanem Viktor Svjatõšev ja vallavanem Aare Olgo.
FOTO: RIINA MÄGI
laduseks. Nii nagu paljugi, mis silmapaistvad isikud. Laiuse
linnuse müüride vahel sajandite ordulinnus, mis on olnud varasemalt paljude tapluste tallerjooksul toimunud on.
Auväärses vanuses linnus maaks, võiks edaspidi kujuneda
eakohaste armidega on üks at- riike ja rahvusi ühendavaks kokraktiivsemaid paiku vallas. See kusaamiskohaks.
Suursaadiku idee istutada
asjaolu peaks meid tagant kannustama, et arendaksime edasi pärnad on hea idee nii Euroopa
esmavajalikku taristut turistide Liidus olemise 15. aastapäeva
jaoks ning taastaksime selles tähistamist kui ka Eesti–Poola
paigas suurte kultuurisündmus- sõprussidemete tugevdamist silmas pidades.
te korraldamise tava.
Linnuse esisest alast saaks
VIKTOR SVJATÕŠEV,
kujundada teemapargi, kuhu
abivallavanem
istutavad puid meid külastavad

Jõgeva põhikoolis on ehitustööd lõpusirgel
2018. märtsis alanud ehitustööd
Jõgeva põhikooli uue hoone ja
linnaraamatukogu
ehitamisel
on jõudnud lõppfaasi. Klassiruumides on kõik ehitustööd lõpetatud ja alanud on ehitusjärgne
puhastus. Aatriumis, köögis,
söögisaalis, aulas ja raamatukogus tööd veel käivad. Samuti
on lõpetamata õueala tööd ning
osad fassaaditööd. Lepingu järgi
lõppevad ehitustööd hiljemalt
22. mail 2019. aastal.
Peatöövõtjana tegutseb OÜ
KRC Ehitus koos AS-iga Tartu
Ehitus. Koostöö on olnud väga
hea ja oleme tellijana tänulikud,
et kasutatud on häid materjale,
kaasaegseid tehnilisi lahendusi
ning kooli sisekujunduses küllalt keerulisi, aga visuaalselt
kauneid lahendusi.
Objekti valmimisse on olnud
kaasatud üle 40 alltöövõtja.
Kandvamat rolli on kandnud OÜ
JVR arhitektuuribüroo (arhitektuurne projekteerimine), hoone

arhitekt on Kalle Vellevoog, sisekujundaja Tiiu Truus, ehitusettevõtetest Booden Grupp OÜ (betooni ja montaažitööd), AS Rantell (elektritööd), Telegrupp AS
(nõrkvoolutööd), Ventilatsioonihooldus OÜ (ventilatsioonitööd),
Pristis AS (hoone automaatika).
Need on vaid olulisemad alltöövõtjad. Intensiivsel ehitusperioodil on igapäevaselt objektil
tööl olnud ligi 60 inimest. Väga
tõhus ja asjatundlik on omaniku järelevalvet teostava Riho
Arusoo (Sweco EST OÜ) panus
ehituskvaliteedi tagamisel.
Kooli direktriss Triin Lõbu ja
õppejuht Anneli Jäme on osalenud enamikel ehituskoosolekutel ja nende ettepanekud on
aidanud kaasa, et lõpptulemus
vastaks kooli vajadustele.
Koolile soetatakse ka uued
köögiseadmed, mille osas on
vallal hankeleping sõlmitud OÜga Köögiabi. Sisustuse hankele
on pakkumused laekunud, ette-

Koolimaja fassaad ja peasissepääs on pilkupüüdev.
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valmistamisel on veel ruloode,
kardinate ja lava eesriide hange.
Oleme graafikus, et augustis lõpetada sisustustööd. 1. september saab sel aastal olema eriti
pidulik ja ootusärev.
Koolihoone ja õueala ehitustöid ja hoone sisustamist kaasra-

hastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, kokku
5 miljoni euro ulatuses. Jõgeva
valla omapanuseks kujuneb suurusjärgus 2,5 miljonit eurot.
ERKI TEDER,
projektijuht

Jõgeva valla jäätmejaam ja jäätmekogumiskohad
Jõgeva jäätmejaama teenindamine toimub Toominga 34
Jõgeva linn (Jõgeva Veevärk)
kinnistu kaudu ning jäätmejaama haldab Epler & Lorenz AS.
Lahtiolekuajad:
T, K, N, R 10.00-18.00
L 10.00-14.00
Lõuna 12.30-13.00
Suletud E, P ja riigipühadel
Jõgeva linna jäätmejaama
telefon: 776 2815 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel)
Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt,
tema hallatavatelt asutustelt,
linna osalusega äriühingutelt ja
ettevõtetelt (vaid tavajäätmed,
ohtlike jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).

Pakendeid, paberit ja kartongi, metalli, elektroonikaseadmeid (komplektseid), patareisid ja ohtlikke jäätmeid
(v.a asbesti sisaldavad jäätmed)
võetakse vastu tasuta, ülejäänud jäätmeid vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht avatud
Paaritul nädalal L 9-12, paarisnädalal L 13-16
Vastu võetakse: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi
ning tasu eest suurjäätmeid
120 €/t (võimalik maksta sularahas).
Haldab Epler&Lorenz AS, tel
741 2354

Kuremaa jäätmekogumiskoht avatud
paarisnädalal L 9-12, paaritul nädalal L 13-16
Vastu võetakse: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi
ning tasu eest suurjäätmeid
120 €/t (võimalik maksta sularahas).
Haldab Epler&Lorenz AS, tel
741 2354
Siimusti jäätmekogumiskoht avatud
paarisnädalal L 9-12, paaritul nädalal L 13-16
Vastu võetakse: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi
ning tasu eest suurjäätmeid
120 €/t (võimalik maksta sularahas).
Haldab Epler&Lorenz AS, tel

741 2354
Palamuse, Vaimastvere ja
Laiuse jäätmekogumiskoht on
praegu veel lahti N ja L 10-16,
ent ka seal muutuvad lahtiolekuajad aprillikuu jooksul. Vastava info paneme Jõgeva valla
kodulehele ning jäätmekogumiskohtade väravatele.
Palamuse, Vaimastvere ja
Laiuse jäätmekogumiskohtades
hakatakse tasuta vastu võtma
segapakendeid, paberit ja kartongi, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid, tasu eest suurjäätmeid.
Ülejäänud jäätmeid vastu ei
võeta, need peab viima kas
Jõgeva linna jäätmejaama või
Torma prügilasse.
JVT
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Kohapeal saavad probleemid selgemaks
Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon tegeleb, nagu nimigi ütleb,
kultuuri- ja spordivaldkonna probleemidega, ent lahendust ootavad neilt
ka huvitegevuse, valla sümboolika
kasutamise, tunnustuse avaldamise ja
muuga seotud küsimused.
Kultuuri- ja spordikomisjonis on
kaheksa liiget, neli neist kuulub ka
volikogusse. Nagu vallavolikogu mitme teisegi komisjonide juhid, kinnitas ka kultuuri- ja spordikomisjoni
esimees Marek Saksing, et komisjoni
liikmete vahel toimivad asjalikud ja
konstruktiivsed koostöösuhted, mida
ei mõjuta kellegi kuulumine volikogu
koalitsiooni või opositsiooni. Saksing
lisas, et kaheksa inimese hulgas on nii
kogemustega kultuuritegijaid kui ka
spordientusiaste.
„Haldusreformi järgne situatsioon,
kui neljast väiksemast omavalitsusest
oli äkki üks suur saanud, oli harjumatu ka kultuuri- ja spordiinimestele,
aga minu arvates on vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi
ja sporditöö peaspetsialist Kaido Alev
nüüdseks asjad hästi toimima saanud,“ ütles Marek Saksing ja lisas, et
kui ühendvalla esimesel aastal nuriseti
päris palju kultuuri ja spordi rahastamise üle, siis nüüd on neid valdkondi
jõulisemalt toetama hakatud ja inimesed ka rohkem rahul.
„Kultuuri ja spordi toetamise kord
ongi üks olulisemaid dokumente,
mille loomisele oleme saanud kaasa
aidata. Aktiivselt osalesime ka valla
arengukava väljatöötamise protsessis, tehes sinna rea ettepanekuid. Üks
neist puudutas näiteks jäähalli rajamist Jõgevale,“ ütles Marek Saksing.
Kokku saab kultuuri- ja spordikomisjon vähemalt korra kuus, aga võimalusel siiski kaks korda kuus. Et eri
asutuste ja eri piirkondade probleeme
paremini mõista, on kutsutud valla
allasutuste juhte komisjoni koosole-

kutele rääkima ning tehtud ise külaskäike kohtadele. Nii on käidud näiteks
Jõgeva muusikakoolis, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuses ning Kuremaa
ujulas tutvumas hetkeolukorra, murede ja tulevikuplaanidega. Viimati käidi
Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi
uut peamaja vaatamas.
„See on väga suur asi, et meie valda
selline investeering tuli,“ sõnas Marek
Saksing ja lisas, et lähiajal on kultuuri- ja spordikomisjonil plaanis sõita
Tormasse, et tutvuda sealse spordihoone tegemistega ning kohtuda värske Torma ja Vaiatu kultuurijuhi Liina
Abramiga.
„Selliseid väljasõite võtame ette ka
tulevikus. Mõnikord saame üles kerkinud probleemide lahendamisele ise
kaasa aidata, aga vajaduse korral saame viia info ka vallavalitsuse vastava
ametnikuni,“ sõnas Marek Saksing.
Kui mõnele võib kultuuri edendamine tunduda kasutu raharaiskamisena, siis kultuuri- ja spordikomisjoni
esimehe arvates on kultuur see, mis
elu elamisväärseks teeb. Valla enda
korraldatavatest kultuurisündmustest
on talle kõige sügavama mulje jätnud
Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat, ent
tal on hea meel ka selle üle, et vald
toetab teiste korraldatavaid suursündmusi, nagu motomatkajate kokkutulek
Jõgevatreff, küüslaugufestival jne.
Komisjoni esimehe töö võtab aega,
sest kõigepealt tuleb kõik komisjoni
koosolekutel arutlusele tulevad probleemid endale selgeks teha, alles siis
saab neid teistele selgitama hakata.
Samas annab see töö võimaluse anda
oma panus valla kultuuri- ja spordielu
edendamisse.
„Mul on ses mõttes lihtsam komisjoni juhtida, et olin ka ühinemiseelse
Jõgeva valla volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees. Nüüd on vald
siiski tunduvalt suurem. Püüamegi
alati vaadelda valda tervikuna. Ei tohi

Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon (vasakult):
Malle Aia, Girt Kaarepere, Rainis Poll, Marek Saksing, Tiina Tegelmann, Raul Soodla ja Ahto Vili. Pildilt on puudu Ringo Saar.
FOTO: RIINA MÄGI
näiteks noort inimest oma ande arendamise võimalusest ilma jätta selle pärast, et ta elab valla kaugemas nurgas,“
ütles Marek Saksing.
Lisaks volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni juhtimisele kuulub ta ka
vallavalitsuse moodustatud viieliikmelisse spordikomisjoni, mille ülesandeks on jagada spordiürituste korraldamiseks mõeldud toetusi.
Põhiametilt on Marek Saksing ettevõtja, kultuuri- ja spordikomisjoni
aseesimees Ahto Vili samuti.
„Hobikorras olen kultuuriasjadega
varemgi tegelnud, olin näiteks omal
ajal Torma puhkpilliorkestrite festivali ToPoF käimavedaja,“ sõnas Ahto
Vili. „Nüüd püüan komisjoni aseesimehena hea seista selle eest, et kultuurituluke mu kodukandis Tormas ei
kustuks. Tormast sai äsja Jõgeva valla
kevadkeskus. Loodan, et süsteem, mille kohaselt igal aastaajal on üks valla
piirkond erilise tähelepanu all, aitab
eri kante tutvustada ja loob uues vallas
ühistunnet.“
Marek Saksing ütles lõpetuseks, et
kui mõnel vallaelanikul on mingi kultuuri- või spordivaldkonda puudutav

mure või huvitav idee, võib ta julgelt
tema või mõne teise kultuuri- ja spordikomisjoni liikme poole pöörduda.
Vajalikud kontaktandmed on leitavad
valla kodulehelt.
„Kui teema väärib arutamist, võtame selle komisjoni koosoleku päevakorda,“ ütles Marek Saksing. „Nn külajutu tasandil kritiseerimine ei aita,
asjad hakkavad liikuma ainult siis, kui
probleem otsustajate vaatevälja tuuakse.“
RIINA MÄGI
Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
kuuluvad
Marek Saksing (esimees)
Ahto Vili (aseesimees)
Malle Aia
Girt Kaarepere
Rainis Poll
Ringo Saar
Raul Soodla
Tiina Tegelmann

Lisaeelarve võimaldab investeerida eelkõige haridusobjektidesse
Jõgeva vallavolikogu kinnitas oma 28.
märtsi istungil tänavuse esimese lisaeelarve. Sellega lisandub valla põhitegevuse tuludesse 115 000 eurot ning
vahendeid investeerimistegevuseks
453 000 eurot.
Vallavanem Aare Olgo selgitas, et
põhitegevuse tulude ja kulude muutused on tingitud suuresti sellest, et detsembris, kui eelarve vastu võetakse,
puudub täpsem info riigilt saadavatest
vahenditest. Nüüd, mil need arvud
teada ning selgunud ka eelmise aasta
eelarve jääk, saab vajalikud korrektiivid teha. Kui osa eelarve jääksummadest tuleb kanda samadesse alajaotustesse, kus need möödunud aasta eelarves olid, siis nn vaba jääk võimaldab

teha mitmesuguseid investeeringuid.
„Kui oli vaja otsustada, millistesse objektidesse investeerida, võtsime
ette põhieelarve koostamise ajal tehtud investeeringute suunalised täiendusettepanekud ning vaatasime taas
üle ka ühinemislepingu. Loomulikult
olid, nagu tavaliselt, vajadused märksa
suuremad, kui võimalused, nii et tuli
valikuid teha. Eelisseisundisse seadsime lastega seotud objektid,“ sõnas
vallavanem.
Nii otsustati näiteks eraldada
Sadala kooli teise lasteaiarühma renoveerimiseks ja inventari soetamiseks 60 000 eurot, Saduküla lasteaia
puurkaevu rekonstrueerimiseks 6000
eurot, Laiuse lasteaia õueala rekonst-

rueerimiseks 17 000 eurot, Kuremaa
lasteaed-algkooli keldrikorruse renoveerimiseks 10 000 eurot, Vaimastvere kooli tualettruumi ja trepikoja
rekonstrueerimiseks 21 000 eurot,
Sadala kooli õueala ja veevarustuse
sisetorustike
rekonstrueerimiseks
40 000 eurot ja Siimusti lastekeskuse
Metsatareke Andruse hoone II korruse köögi ehituseks 17 000 eurot. Paljusid rõõmustab kindlasti see, et 65 000
eurot kulutatakse Jõgeva põhikooli
spordihoone projekteerimiseks.
Muudest investeeringutest võib
veel välja tuua KIK-i rahastatud Kuremaa aleviku Järve tänava vee- ja
kanalisatsiooniprojekti omaosaluse
tasumise (72 000 eurot; omaosalus

tasutakse läbi Jõgeva Veevärgi aktsiakapitali suurendamise), Kuremaa
külalistemaja B-korpusesse nõuetekohase evakuatsioonitee väljaehitamise
(55 000 eurot) ja põhivara sihtfinantseerimise toetuse EELK Jõgeva kogudusele (20 000 eurot, mis läheb kiriku
ehitamiseks, ettevõtmist toetab ka
riik). Nagu möödunud aastalgi, praktiseeritakse Jõgeva vallas ka tänavu
eelarve kaasavat koostamist. Selleks
eraldati esimesest lisaeelarvest 30 000
eurot. Millele see summa kulutatakse,
selgub rahvahääletuse teel.
Volikogu aktsepteeris vallavalitsuse koostatud lisaeelarvet ja kinnitas
selle 20 poolthäälega.
RIINA MÄGI

Ohtlike jäätmete kogumisaktsioon Jõgeva vallas 18. mail ja 19. mail
Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA järgmist liiki
ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolpudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid, kahjulike ainetega
saastunud taara jne.
Kogumisringi auto liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:
18. mail Jõgeva piirkond
09:00-09:10
09:20-09:30
09:40-10:20
10:40-10:55
11:00-11:15
11:25-11:45
12:05-12:15
12:25-13:05
13:15-13:25
13:35-13:45
13:55-14:10

Kassinurme endise kaalumaja juures
Metsakatsejaamas (endise metsaseltsi maja ees)
Jõgeva alevikus kaupluse parklas
Vägeva parkimisplatsil
Tooma ristteel
Kärde külas mõisatalli otsas platsil
Kuristal Tööstuse tänaval laohoone ees
Siimusti alevikus bussipeatuse parklas
Kaave bussipeatuses
Härjanurme bussipeatuses
Saduküla kaupluse ees olevas parklas

Kogumisringi toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Jõgeva vallavalitsus. Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Ragn-Sells AS

19. mail Torma ja Palamuse piirkond
09:00-09:10
09:20-09:30
09:35-10:05
10:10-10.40
10:50-11:10
11:15-11:30
11:40-11:55
12:10-12:20
12.40-13:10
14:00-14:15
14:30-14:50
15:00-15:10
15:20-15:30
15:40-15:50
16:00-16:10
16:20-16:30

Kõnnu bussipeatuse juures
Vanamõisa bussipeatuses
Torma rahvamaja juures
Torma, Lasteaia 4 juures
Näduvere palliplatsi juures
Vaiatu rahvamaja juures
Tõikvere keskuses
Rääbisel endise MÜ kaupluse juures olevas parklas
Sadalas MÜ poe juures olevas parklas
Kantkülas bussipeatuse juures
Varbevere bussipeatuse juures
Kudina kaupluse parklas
Luua kaupluse parklas
Pikkjärve mõisas
Kaarepere kaupluse parklas
Mullavere bussipeatuse juures

Info: Jõgeva valla keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, tel 5336 6520, e-post:
taimi.eesmae@jogeva.ee
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuht Kristi Võsa, tel 527 3933,
e-post: iejhk@hot.ee
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu
istungist
Jõgeva vallavolikogu 22. istung
toimus 28. märtsil Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 23 volikogu
liiget. Puudusid Ahto Vili, Raul
Soodla, Aivar Kokk, Hardi Perk.
Päevakorras oli:
1. Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused
ja kord.
2. Osaühingu Jõgeva Veevärk
põhikirja muutmine.
3. Jõgeva valla 2019. aasta 1.
lisaeelarve.
4. Jõgeva valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine.
5. Jõgeva valla raamatukogude kasutamise eeskiri.
6. Jõgeva Lasteaia Karikakar
põhimääruse muutmine.
7. Jõgeva Lasteaia Rohutirts
põhimääruse muutmine.
8. Palamuse valla lasteaia Nukitsamees põhimääruse
muutmine.
9. Jõgeva Aleviku Lasteaia
põhimäärus.
10. Kurista Lasteaia Karukell
põhimäärus.

11. Palamuse valla noore
sportlase stipendiumi statuudi
kehtetuks tunnistamine.
12. Sihtasutuse Kuremaa
spordikool lõpetamine.
13. Jõgeva Valla Spordikooli
asutamine.
14. Jõgeva Valla Spordikooli
põhimäärus.
15. Loa andmine vallavara
võõrandamiseks.
16. Loa andmine vallavara
võõrandamiseks.
17. - 24. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
25. Mitmesugust, informatsioonid.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva vallavolikogu 23.
istung toimub 25. aprillil kell
14.00 Piiri tn 4 saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse
istungitest
18. märtsi istungil:
1. Pikendati hajaasustuse
programmi projekti kestvust.
2. Määrati huvihariduse ja
huvitegevuse teenuste pakkujatele toetused.
3. Kehtestati Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi teenuste
hinnad.
4. Kinnitati Jõgeva lasteaia
Karikakar arengukava 2019–
2021.
5. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva kultuurikeskuse,
Vaiatu rahvamaja, Palamuse lasteaia Nukitsamees ning Torma
raamatukogu alaeelarvet.

6. Kinnitati Jõgeva valla
2019. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
7. Määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
8. Seati Telia Eesti ASi kasuks
isiklik kasutusõigus.
9. Seati vabale põllumajandusmaale kasutusvaldused.
10. Anti projekteerimistingimused üksikelamu laiendamiseks Ellakvere külas ja liimpuidutsehhi laiendamiseks Kurista
külas.
11. Anti vallavara otsustuskorras kasutusse.

25. märtsi istungil:
1. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
2. Seati vabale põllumajandusmaale kasutusvaldus.
3. Kiideti heaks ja saadeti
volikogule Suure Paunvere väljanäituse ja laada korraldamist
reguleeriva määruse kehtetuks
tunnistamine.
4. Kinnitati Jõgeva linna kevadlaada müügipileti hind.
5. Tunnistati Jõgeva põhikoolile mööbli soetamise hankel edukaks osaühingu Teritaja
pakkumus koolihoone sisustamiseks, Kitman Thulema AS-i
pakkumus
linnaraamatukogu
sisustamiseks ning AJ Tooted
Aktsiaseltsi pakkumus tahvlite
paigaldamiseks ja otsustati sõlmida hankeleping.
6. Muudeti Jõgeva lasteaia
Karikakar hoolekogu koosseisu.
7. Kooskõlastati Jõgeva lasteaia Karikakar sisehindamise
aruanne.
8. Muudeti Jõgeva valla koo-

lieelsesse lasteasutusse lapse
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
korda.
9. Anti projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks Eerikvere külla.
10. Kooskõlastati Kodismaa
külla rajatava puurkaevu asukoht.
11. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Tooma, Selli ja
Pikkjärve külla, katlamaja püstitamiseks Viruvere külla, üksikelamu püstitamiseks Tooma
külla ning tootmishoone püstitamiseks Torma alevikku.
12. Vallavalitsusel ei olnud
vastuväiteid
Keskkonnaameti
menetluses olevate OÜ Sadala
Agro, OÜ Vaimastvere Agro ja
Torma POÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta.
13. Anti projekteerimistingimused Viruvere külas asuva vineeritehase tootmiskompleksile
juurdepääsutee projekteerimiseks.

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis
kord kuus
Tiraaž: 6600
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Torma Hõbedane tähistas
35. sünnipäeva
Eakate ühendus Torma Hõbedane tähistas 22. märtsil Torma rahvamajas 35. sünnipäeva.
Sünnipäevalist õnnitlesid teiste
seas Jõgevamaa ja valla eakate ühendused, Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus,
volikogu aseesimees ja Arukate Akadeemia eestvedaja Mai
Treial, vallavanem Aare Olgo,
kultuuritöö peaspetsialist Ilona
Piirimägi ning riigikogu liikmed
Aivar Kokk, Marika Tuus-Laul
ning Peeter Ernits. Muusikalist
rõõmu pakkusid C. R. Jakobsoni
nimelise Torma põhikooli laululapsed ning Kaarepere kapell.
Torma Hõbedane tänas oma aktiivseid ja tegusaid liikmeid.
Jõgeva vallavanem Aare
Olgo tunnustas ühenduse eestvedajat Laine Leppikut tänukirjaga pikaaegse pühendunud
eestvedamise ja südamega tehtud töö eest Torma Hõbedases.
Rahvakultuurispetsialist
Pille
Tutt andis Rahvakultuuri Keskuse tubli tegija tänukirjad üle
nii Lainele kui Torma Hõbedasele. Laine on Hõbedase säde,
kelle huumor, kõlav naer ja
energia nakatab kõiki kaaslasi. Eakaaslased kiidavad tema
mõtteerksust ja tegusust. Lainele annavad tegutsemisenergiat
meeldivad ühingukaaslased, kes
ettevõtmistega kaasa tulevad ja
neist lugu peavad. Laine Leppiku sõnul on kõige tähtsam, et
ühinguliikmed käivad koos ning
on sõbrad. „Tavaliselt on meid
memme-taadi villas laua taga
paarkümmend. Mis me seal kodus oleme, tahame ka välja saada ja plärajuttu rääkida!“ rääkis
Laine Leppik naerdes. Hõbedase
liikmed käivad kaks korda kuus
koos memme-taadi villas. Sellise
vahva nime andis korterile, kus
Torma memmed ja taadid kohtuvad, Laine lapselaps. Igakuistel kokkusaamistel tähistatakse
ka ühinguliikmete sünnipäevi.
Siis katavad sünnipäevalised
pidulaua. Kui sünnipäevi ei ole,
saab kokata ühiskassasse kogunenud raha eest. Laine Leppik
märkis, et Jõgeva vald toetab
ühingut memme-taadi villa üü-

11. aprill 2019

Palamusel tehakse kvaliteetset metallitööd

rikulude tasumisel ning sellest
on suur abi.
Torma Hõbedane tuli kokku
1984. aastal. Esimene eestvedaja oli Hilja Simson, tema järel Ants Viigi. Laine Leppik oli
Ants Viigi ajal ühingu aseesimees ning jätkas pärast Antsu
surma tema sissetallatud rada.
„Torma Hõbedase pikaealisuse
saladus on järjepidevus,“ sõnas
Laine Leppik. Aastate jooksul on
Torma Hõbedast külastanud nii
kirjanikud, poliitikud, selgeltnägijad kui lihtsalt toredad inimesed. Eriti uhked on ühenduse liikmed selle üle, et osalesid
Reet Linna üleskutsel ettevõtmises, millega koguti abivajavatele
lastele sokke ja kindaid. Hõbedane kudus terve kastitäie sokke-kindaid ja saatis „Prillitoosi“
kaudu teele.
Torma Hõbedasel on Eesti
risti-põiki läbi sõidetud. Reisidel
on ronitud maa alla kaevandusmuuseumisse ja metsavennapunkrisse, käidud nunnakloostris ja Metsamoori juures. Varsti
hakkab Eestile juba uus ring
peale saama. „Mitu ringi on juba
tehtud, aga ikka on kohti, mida
vaadata,“ lausus Laine Leppik.
„Ilusad ajad olid siis, kui olime
noored, siis sai tantsitud. Tollal
olime noored ja ilusad, nüüd
oleme lihtsalt ilusad,“ naeris
Laine Leppik. Kõige meeldejäävam oli ellujäämisretk Peipsi
järve äärde. „Püüdsime järvest
kala ja küpsetasime seda lõkkel, ööbisime telgis, see oli tore
aeg,“ meenutas Laine Hõbedase ettevõtmisi ajast, kui ta veel
noor pensionär oli. Laine Leppiku sõnul ootavad nad enda hulka nooremaid, neid, kes on alles
pensionile jäänud. „Kui väljasõite korraldame, siis on pea poolsada osalist, aga ootame uusi
huvilisi ka muul ajal meie villasse,“ julgustas Laine. Heaks eeskujuks on Laine parem käsi Aino
Lüütsepp. „Kohe, kui aeg kukkus
ja pensionile jäin, tulin Torma
Hõbedasse. Mina küll kodus olla
ei tahtnud,“ lausus Aino.
JVT

Täname kõiki, kes meie
35. sünnipäeva peo
meeldejäävaks tegid!
Torma Hõbedane

Palamuse pole kuulus üksnes
oma kirjandusliku tausta poolest, vaid ka selle poolest, et
seal osatakse teha kvaliteetset
metallitööd. Palamuse osaühingus Auto ja Metall valmistatud
kastidega veokeid sõidab ringi
mitmes Euroopa riigis.
Pisut enam kui kakskümmend aastat tagasi käis kõnealuse firma omanik ja juht Indrek
Õim Soomes tööl. Ühel hetkel
sai temast aga Soome tööandja
äripartner.
„Otsustasime ühisfirma luua
ja hakata Eestis metallitööd tegema,“ ütles Indrek Õim.
Tootmist alustati 1999. aasta
1. aprillil ehk täpselt 20 aastat
tagasi. Kümme aastat hiljem ostis Õim Soome omaniku osa välja ja sai firma ainuomanikuks.
Praegu on õigupoolest tegemist
kaksikfirmaga: Auto ja Metalli
kõrvale loodi 2003. aastal OÜ
Starmast. Ka kakskümmend
töötajat (enamik neist on pärit
Jõgeva valla eri paigust, aga
kaugemad käijad on Mustveest
ja Palalt) jagunevad kahe ettevõtte vahel.
Alustati omal ajal kuue inimesega ning esialgu valmistati
prügi- ja vanarauakonteinerid.
Praegu on põhitoodanguks kallurautode pealisehitused. Need
lähevad partnerite vahendusel
nii Eestisse kui ka mujale. Juba
mitu aastat on Palamuse firma
näiteks koostööd teinud Scania
Soome esindusega. Nad teevad
tehasest tulevale veoautole,
millel on, piltlikult öeldes, vaid
kabiin ja rattad, valmis täpselt
sellise pealisehituse, nagu auto
tulevane omanik soovib. Praeguseks on Palamuse firma teinud Scaniale kümmekond pealisehitust. See tähendab, et autod on saanud vaheraami, kasti,
hüdraulika, lisavarustuse jne.
Eestis on Auto ja Metalli oluliseks koostööpartneriks Tallinna
lähedal tegutsev OÜ Pro Lift, kes
pakub samuti valmislahendusi
tehasest tulnud raamautodele.
Sellest firmast tulnud teehooldusmasinatel on enamasti peal
Palamusel valmistatud kastid.
„Kõige lähemad meil tehtud
pealisehitusega autod töötavad
meie oma valla osaühingus Moreen,“ ütles Indrek Õim.
Kastid ja postid
Tema sõnul tellis üks Läti
teehooldusfirma selleks suveks
tervelt kaheksa auto pealisehitused. Nii et Auto ja Metalli mehed peavad kätel päris kiiresti
käia laskma. Minev kaup on ka

Indrek Õim kinnitas oma kahekümneaastasele ettevõtluskogemusele tuginedes, et tootjal
on võimalik ellu jääda ka Palamuse-suguses väikeses kohas tegutsedes. FOTO: RIINA MÄGI
alltöövõtu korras Võhma firmale
Prenton OÜ valmistatavad metsaveopostid: metsaveoautosid
ostetakse praegu päris palju ja
seepärast on postidel hea minek.
„Detsembrist saati tegelevad
meil kaks meest ainult postide
valmistamisega. Seitsme aasta
jooksul oleme neid teinud oma
700 tükki,“ sõnas Indrek Õim.
Omaette rühma moodustavad loomapidajatele mõeldud
tooted: loomade kogumisaiad,
söödasõimed, -boksid ja -piirded, loomade vedamiseks mõeldud haagised jms. Need kannavad OÜ Starmast firmamärki.
„Just farmi- ja karjamaatarvikuid tootes elasime üle kõige
raskema, 2008. aasta majanduskriisi aja. Töötajate arv langes
viiele, aga jäime ikka vee peale,“
meenutas Indrek Õim.
Tavatoodete kõrval on Palamuse metallifirmast tellitud ka
erilisemaid asju. Suviti Kuremaa
järvel sõitva lõbusõidulaeva Linda konstruktsioonidki on näiteks seal valminud.
Klientide nappuse üle ei saa
Auto ja Metall kurta tänu sellele, et firma on paindlik ja teeb
tellijale „rätsepatööna“ just selle, mida too tahab. Ka kvaliteedi üle ei nuriseta. Tavaterase
asemel tehakse kallurikastid
näiteks vastupidavamast ja kergemast eriterasest, tänu keevitusrobotile on aga keevisõmblused ilusad. Toodangu kvaliteedi
tõstmiseks on tulnudki kogu aeg
investeerida: lisaks keevitusrobotile on soetatud väiksemaid

keevitusseadmeid,
plasmalõikuspink, keevitusruumi ventilatsiooniseadmed jne. Seadmete
ostuks, ruumide laiendamiseks
ja muudeks arendustegevusteks
on taotletud toetusi PRIA-st,
Leader-programmist ja EAS-ist.
EAS-ist saadud innovatsioonitoetus võimaldas tellida OÜ-lt
Markeer kallurikastide ja poolhaagiste digijooniste paketid.
Tootmine muutus tänu neile
lihtsamaks ja kiiremaks.
Oma liistude juurde
Tänu heale masinapargile
saab Auto ja Metall pakkuda
praegu mitut nõutud teenust:
veoautode värvimisteenust ning
liivapritsi-, keevitus- ja plasmalõikusteenust. Enamasti kasutavad neid Eesti firmad, aga
kliente tuleb ka Soomest. Auto
ja Metalli toodangut on müüdud õige mitmesse Euroopa riiki: Lätti, Leetu, Soome, Rootsi ja
Norrasse. Üks toode on läinud
isegi Kanadasse.
„Tootjal on võimalik ellu jääda ka väikeses kohas,“ ütles Indrek Õim oma kahekümneaastasele ettevõtluskogemusele tuginedes. „Kui sa esimeste raskuste
ilmnedes kohe uut asja tegema
ei torma, vaid oma liistude juurde jääd, tuleb ükskord stabiilsus.
Ja kui paned rõhku kvaliteedile,

tulevad tellijad su juurde ikka ja
jälle tagasi.“
Lisaks sellele, et Auto ja
Metall paarikümnele inimesele tööd annab, toetab firma ka
jalgrattaklubi Vooremaa Centrum ja Kalevipoja rattamaratone: nii Indrek Õim kui ka teine
selle firma raudvara, keevitaja
Aivar Aruväli, on endised ratta
sportlased. Hiljuti maksis firma
aga kinni Kuremaal korvpalli
mängimas käivate väikeste Palamuse tüdrukute võistlussärgid.
„Müts maha selliste meeste
ees, kes noorte sportimisele õla
alla panevad!“ ütles korvpallientusiast Raivo Tralla.
Kunagistel trennikaaslastel
Indrek Õimul ja Aivar Aruväljal
on nüüd hea meenutada, kuidas
nad kakskümmend aastat tagasi
Palamuse metallifirmat üles ehitama hakkasid.
„Nii, nagu Eesti koondises ratast sõites, saab ka täna Aivarile
100 protsenti kindel olla,“ ütles
Indrek Õim.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

Sihtasutuse asemele luuakse valla hallatav asutus

Torma Hõbedase eestvedajat Laine Leppikut õnnitles teiste seas
Jõgeva Arukate Akadeemia eestvedaja ja Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees Mai Treial. FOTO: ERAKOGU

Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 28. märtsi istungil lõpetada
Sihtasutuse Kuremaa spordikool
tegevuse 31. augustist 2019
ning anda selle varad üle asutatavale Jõgeva valla spordikoolile. Viimane alustab tegevust 1.
septembril 2019 ja sellest saab
Jõgeva vallavalitsuse hallatav
asutus.
Kuremaa spordikooli asutasid
2005. aastal viis omavalitsust,
Jõgeva, Palamuse, Torma, Tabivere ja Saare vald. 2009. aastal
lõpetasid Torma ja Tabivere vald
oma osaluse selles ettevõtmises,
2012. aastal astus kõrvale Saare vald ning samal aastal peatas
tegevuse spordikoolis Palamuse
vald. 2017 aastal liitus Palamu-

se vald Jõgeva vallaga.
„Kui spordikoolil oli viis omanikku, oli sihtasutuse vorm ainuvõimalik. Ka raha sporditegevuse edendamiseks oli sihtasutusena lihtsam taotleda. Nüüd,
mil kool kuulub ainult ühele
omanikule, Jõgeva vallale, on
targem luua sihtasutuse asemele
allasutus,“ ütles abivallavanem
Arvo Sakjas ja lisas, et sihtasutusi loodi mingil hetkel usinasti
ka mujal ning et näiteks Tartu
linnale on riigikontroll juba etteheiteid teinud liiga suure arvu
sihtasutuste pidamise pärast,
soovitades need hallatavateks
asutusteks ümber teha.
Jõgeva valla spordikool hakkab tegutsema huvikoolina ja

sellele koolitusloa saamiseks
tuleb haridus- ja teadusministeeriumile neli kuud enne õppeaasta algust esitada huvikooli
registreerimise taotlus, asutuse
põhimäärus ja õppekavad. Ka
Jõgeva valla spordikooli põhimäärus sai 28. märtsi istungil
volikogu heakskiidu.
Volikogu liige, haridus- ja
noorsootöö komisjoni kuuluv
Väino Ling märkis, et Jõgeva
valla spordikooli paremaks käivitamiseks on mõtteid ja kogemusi kogumas käidud mitmel
pool Eestis. Kogu valla noorte
saavutussport tahetakse koondada spordikooli alla. Spordikooli juures tegutsedes ei pea
treener tegelema majandusas-

jadega, vaid saab keskenduda
sportlaste treenimisele.
„Mõned on murelikult küsinud, et kui spordikool luuakse,
mis saab siis klubidest. Aga keegi ei sunni klubisid spordikooli
astuma. Spordikool tuleb hoopis
nii hästi tööle saada, et klubid
sellega vabatahtlikult liituksid,“
sõnas Ling.
Arvo Sakjas lisas, et Kuremaa
spordikooli treenerid tuuakse
Jõgeva valla spordikooli üle.
Uue spordikooli direktori konkurss on käimas.
RIINA MÄGI

11. aprill 2019

Vaata vana akent!
24. mail toimub Eestis esimene ülemaaline akende restaureerimise päev
„Vaata vana akent!“ Iga sõpruskond
või kogukond või muu „-kond“ saab
luua oma aknapäeva. Kutsume sündmusel kaasa lööma ka Jõgeva valla
rahvast.
Vanade akendega seotud teabe
ning praktiliste oskuste edasi andmise päeva mõte on julgustust saanud
Rootsis igal aastal 30. mail toimuvast
akende restaureerimise päevast. Soovitavalt võiksid akendele pühendatud
sündmused olla koguni mitmepäevased. Kui reede õhtul toimuvad kohtadel teabepäevad, kus spetsialistid ja
majaomanikud räägivad meie ajaloolistest aknatüüpidest ja vanade puit
akende kultuurilisest ja praktilisest
tähendusest, värvimisest, kruntimisest ja hooldamisest, siis laupäeval või
pühapäeval, nii nagu kusagil sobib,
korraldatakse ka „käed külge“ töötube
vanade puitakende taastamiseks.
Kindlasti kerkib üles küsimus,
miks just vanad aknad nii suurt tähelepanu pälvivad? Aga sellepärast, et
aknad on need detailid hoone juures,
mis kõige kiiremini on allunud uutele tuultele. Aknaid on pidevalt suu-

remaks tehtud, sest nõuded valguse
hulgale ruumis on viimase 150 aasta
jooksul kõvasti muutunud. Kindlasti
on ajalooliste akende puhul olemas
piirkondlikud eripärad, samas ei saa
kindlat vahet teha linna- ja maamajade akendel. Seepärast polegi me keskendunud vaid maamajade akendele.
Meie taluhoonetesse hakkasid
klaasaknad valgust tooma alles 19.
sajandi alguses. Varem oli klaas kallis
ja kättesaamatu materjal. Üks, mis
teeb vanast aknast omaette väärtuse,
on vanad veidi lainetavad või mullitavad klaasid. Nad murravad valguskiiri hoopis teisiti, kui tänapäeva
ideaalselt sile klaas. Vana aken pakub
ka loomulikumat ventilatsiooni kogu
hoonele, kui tänapäevased tehnoloogilised lahendused. Tasub ka tähele
panna seda, mis on juhtunud vanade
akendega pärast hoone soojustamist:
kui aknad on soojustamise ajal seinakonstruktsioonis paigale jäetud, on
kogu hoone saanud varasemast hoopis
erineva näo. Rahvakeeli öeldakse, et
maja silmad on auku vajunud.
Teadmisi ja praktilisi kogemusi
omandades on enamikul meist võimalik vanade akende restaureerimisega

JÕGEVA VALLA TEATAJA

ise hakkama saada. See nõuab küll
aega ja kannatust, aga on kindlasti
jõukohasem, kui ükski teine taastamistöö vana maja juures. Vähemtähtis
pole ka see, et puitaken on hooldatav,
mida ei saa kindlasti öelda plastikakna
kohta.
Restaureerimispäevaga
„Vaata
vana akent!“ liitumisest on nüüdseks
tulnud teateid juba 18 paigast. Teabepäevad toimuvad nii maal kui ka linnades. Kaasalöömisest võib aga jätkuvalt
jooksvalt teada anda. Eriti oodatud on
kogukonnakesksed ettevõtmised. Val-

minud on ka ürituse näoraamatuleht,
kust leiab informatsiooni kõigi toimuvate ettevõtmiste kohta.
Kui sul tekkis soov ka oma kodukandis sarnane teabepäev või töötuba
korraldada, anna sellest teada aadressil aune.mark@evm.ee . Pane kirja toimumiskoha aadress ja korraldaja kontaktandmed. Siis saame seda teavet ka
teistele jagada!
Kui soovid nõu sisulise korraldamise osas, võid helistada või kirjutada
koordinaatoritele:
Lõuna-Eestis Reesile (restaureerimiskeskus@srik.ee, tel 517 2613) ja
Põhja-Eestis (k.a Läänemaa ja saared)
Aunele (aune.mark@evm.ee, tel 523
8397).
Lisainfot leiab ka meie ajaveebist http://maaarhitektuur.blogspot.
com/p/vaata-akent.html ning näoraamatus aadressilt https://www.facebook.com/vaatavanaakent/ või otsisõna Vaata vana akent! kaudu.
ELO LUTSEPP,
Eesti Vabaõhumuuseumi
maa-arhitektuuri
keskuse juhataja

Jõgeva muusikakooli flöödiõpilased esinesid edukalt Eesti Muusikakoolide
Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist 2019”
16. märtsil Türi muusikakoolis toimunud üleriigilisel konkursil pälvis I vanuserühmas 25 osavõtja seas kolmanda koha Kersti Kadai (10), II vanuserühmas saavutas 13 noore muusiku
hulgas kolmanda koha Krislin Sei (12)
ning diplomi pälvis Laura Nurk (12).
Tüdrukud rääkisid, et on konkursi
jaoks pikalt harjutanud. Flööt on populaarne instrument ning mängijaid
palju. Oma esinemisega tuleb silma
paista. „Pillilt peab oskama hea tooni
välja meelitada,“ jagas Laura oma nippi. Krislin lisas, et esituses peab olema
emotsiooni ning artistlikkust. Võistlustel antakse andeks mõned valed
noodid, ent kui mäng kuuljat ei köida,
pole abi ka õigesti mängimisest. Kersti
aga harjutab muusikapalu vilumuseni.

„Harjutan palad sisse, nii et need mulle pähe jäävad,“ lausus ta.
Kokku valmistasid õpilased ette
kolm pala. Esinemisel oli tarvis ette
kanda kaks, ent piirkondliku ja vabariikliku vooru vabapala pidi olema
erinev. Kuigi pinge ja koormus on
konkursiks valmistumisel suured, on
tüdrukud ühel meelel, et vaeva tasub
näha. Harjutamine on noorte muusikute sõnul pidev protsess, kogu aeg
tuleb ennast täiendada. Pingutamise
ja harjutamiseta ei saavuta rõõmu toovaid hetki.
Flööditüdrukute õpetaja on Kersti
Varrak ja kontsertmeister Sven-Sander Shestakov.
13. aprillil toimub Tartu Ülikooli
aulas Eesti Muusikakoolide Liidu

Siimusti Lasteaed-Algkool võtab tööle lasteaiaõpetaja
koormusega 1,0 alates 01.05.2019.
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 16. aprilliks 2019 kooli direktori meiliaadressile: kaja.reiman@siimustilak.edu.ee.
Info tel 5342 7758.
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Torma õpilased külastasid
kevadist Londonit
Veebruari lõpus käisime 8. ja
9. klassi õpilaste ja õpetajatega
Londonis. Kõik kahjuks kaasa
tulla ei saanud, aga 22-liikmeline grupp oli ka juba parajalt
suur. Reis Londonisse oli ju suur
seiklus. Nii mõnelegi õpilasele
oli see nii esimene välis- kui ka
lennureis.
Esimesel päeval külastasime
Rahvusgaleriid, kus leidub väga
palju tuntud ja põnevaid maale.
Tegime tiiru ka kuulsal London
Eye vaaterattal, mille kõrgemast
punktist nägime tervet linna.
Uurisime ka mereelu Sealife’i
Londoni akvaariumis. Terve reisi
vältel liikusime linnas ühistranspordiga, näiteks kahekorruseliste busside ja metrooga, mida
meil Eestis pole.
Teisel päeval käisime Madame Tussaud` vahakujude muuseumis. Kõndisime läbi suure
Hyde pargi, tutvusime linna
erinevate skulptuuride ja ajalooliste hoonetega. Meil õnnestus
külastada ka Londoni Eesti saatkonda ja kõndida õhtuses tulede
säras üle Toweri silla. Proovimata ei jäänud ka kohalik menuroog „fish and chips“.
Tagasisõit oli üsna väsitav,
ent õpilased said endaga hästi

Torma kooli reisiseltskond
Londonis prints Alberti memoriaali ees. FOTO: ERAKOGU
hakkama: reisikaaslased olid ju
tuttavad ja toredad. Suur tänu
õpetaja Valdi Reinasele, kes selle põneva ja meeldejääva reisi
meiega ette võttis!
ANETTE VÄLB ja
LIIS URVIK
Torma põhikooli 9. klassist

Ütlesime taas
digimaailmale tere

Vasakult: Krislin Sei, Laura Nurk ja Kersti Kadai.
FOTO: MARGE TASUR
üleriigilise konkursi „Parim noor
instrumentalist 2019“ Lõuna-Eesti
lõppkontsert, kus tublidele noortele

muusikutele antakse üle karikad ning
diplomid.
JVT

Märts täis toredaid tegemisi
Jõgeva lasteaias Karikakar algas kevadkuu mitme toreda ettevõtmisega.
4.-8. märtsini toimus tüdrukutele
pühendatud nädal. Sipelga rühma
külastas juuksur Kristel, kes tegi tüdrukutele pärast lõunaunest ärkamist
uhked soengud. Nii mõnigi tüdruk ei
tahtnud koju minnes mütsi panna, teine aga magas terve öö punutisega, et
sellega uuel päeval jälle lasteaeda tulla.
Vahvad soengud said pähe ka Sajajalgse rühma tüdrukud, kes ise oma nukkudele toredad kübarad meisterdasid.
Kolmapäeval, 6. märtsil käisid tüdrukud Virtuse spordihoones sportimas,
samal ajal meisterdasid Mesimummi
rühma poisid koos õpetaja abi Siljaga oma rühma tüdrukutele üllatuse.
8. märtsi hommikul tekitas see palju
elevust ja rõõmu, kui poisid ulatasid
omavalmistatud lilleõied tütarlastele.
Maarja lausus: „Ma olen nii õnnelik, et
ma kohe punastan ja kui ma tohiksin,
siis hakkaksin lausa nutma.” Poisid
tundsid rõõmu kinkimisest ja sellest,
et ei pidanud enam saladust hoidma,
nii sai rõõm mõlemapoolseks.
Liblika ja Mesimummi rühma tüdrukud käisid vana raudteejaama hoones asuvas Särka Spordis uudistamas,
kuidas ja milliste masinatega valmivad medalid, karikad ja kleepsud. Iga
tüdruk sai õpetaja Aimuri abiga oma
emale naistepäevakingituseks pannilabida valmistada.

Vastlapäeval lubas ilmataat meil
Kassinurme mägedes selle talve viimased kelgusõidud teha. Emakeelepäeval luges õppealajuhataja Marge
vanematele lastele ette oma lapsepõlve
lemmikraamatut „Vaat mis juhtus”. Sajajalgsete rühmas pandi üles raamatu
põhjal joonistatud piltide näitus. Lepatriinu rühma laste vanemad otsisid
erinevaid vanasõnu ja kõnekäände,
mille tähendusi lapsed õpetajate abiga
mõistatasid.
Igal aastal märtsis peetakse meie
lasteaias laulupäeva „Laulurõõm”, mil
kõik julged viisipidajad saavad oma
kaaslasi rõõmustada. Sel aastal kõlas
lisaks solistidele ka mitu duetti. Juba
aastaid ei sea me lapsi pingeritta, küll
aga valib žürii enim silma ja kõrva
paitava tüdruku ja poisi. Tänavu olid
nendeks Merilyn Puusepp ning Robin
Velt, duettidest kõlas kõige ilmekamalt
Lisandra Kõo ja Rhett Pälli esitatud
laul „Kiusupunn”.
Kevad jätkub lasteaia sünnipäeva,
ühismatka, lustaka volbripäeva, pere
spordipäeva, rühmade etenduste ja pidudega. Lasteaias toimub alati midagi
põnevat.
GALINA ERIKSON,
Mesimummi rühma õpetaja
SILJA AUS,
Mesimimummi
rühma õpetaja abi

29. märtsil toimus meie kooli
teine e-õppepäev, mille läbivaks
teemaks oli “Eesti keel ja kultuur” – pühendatuna eesti keele
aastale ning laulu- ja tantsupeo
juubeliaastale.
Sellel päeval traditsioonilist
koolipäeva ei toimunud, kõik
õpilased said hommikul Stuudiumi keskkonda teate, millised
e-ülesanded tuleb täita ja kust
neid leida. Ülesannete lahendamiseks oli aega pühapäeva õhtuni, seega pidid õpilased ise oma
aega planeerima, et kõik vajalik
saaks tehtud. Kellel soovi või
vajadust, sai ülesandeid lahendada ka reedesel päeval kooli
arvutiklassis.
Igale klassile koostas ülesanded 5-6-liikmeline meeskond,
kuhu kuulusid klassijuhatajad
ning aineõpetajad. Ettevalmistus algas juba veebruaris, meeskonnad tegid tööd oma plaanide
järgi, aeg-ajalt kohtusid omavahel ka meeskondade juhid.
Enamik ülesandeid vormistati Google´i keskkonnas – iga
töörühm tegi oma klassile veebilehe, kus oli nii teooriat kui ka
lahendamisele kuuluvaid ülesandeid. Kasutada püüti võimalikult palju selliseid keskkondi,
kus õpilane saab oma vastustele
kohe tagasisidet.
Esimese ja teise e-õppepäeva

vahel toimus ka koolitus õpetajatele – kes soovis, sai oma
e-teadmisi ja e-oskusi täiendada. 1.-5. aprillini tegid õpetajad
kokkuvõtteid, vaatasid esitatud
töid üle ning andsid õpilastele
tagasisidet. E-õppepäevade korralduse ja õpetajate koolitamise
eest digivaldkonnas seisab hea
meie haridustehnoloog Kuuno
Lille.
Peale selle, et õpilastel oli
teistsugune koolipäev, said ka
õpetajad juurde meeskonnatöö
kogemust ja teadmisi digimaailmast. Kui õpilased lahendasid
ülesandeid kodus, siis samal
ajal toimus koolimajas õpetajate koostööpäev. Arutleti, kuidas
parimal viisil jõuda arengukava eesmärkide täitmiseni ning
koostati järgmise aasta tegevuskava. Esmakordselt toimus ka
suur õpilasesinduse ja õpetajate
kohtumine, kus leiti võimalusi
veelgi paremaks koostööks ning
lahendati esile kerkinud probleeme. Päeva lõpetuseks külastas kooli kollektiiv kooli uut
maja, kuhu kolimist juba pikisilmi oodatakse.
Nii e-õppepäevade kui koostööseminaride korraldamist jätkatakse ka uuel õppeaastal.
KAIRI SUMERO,
Jõgeva Põhikooli huvijuht

Õpilasesinduse ja õpetajate kohtumine. FOTO: KAIRI SUMERO
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Kuremaa lasteaed-algkooli
tegevusterohke märtsikuu
Märtsikuu oli Kuremaa lasteaed-algkoolis ürituste poolest tihe. Kuu algas
traditsioonilise vastlapäeva tähistamisega. Selleks korraldas liikumisõpetaja
Oksana lastele võistkondlikke kelguvõistlusi. Pärast läksime kõik koos
aleviku suurele mäele ja igaüks üritas
saada pikimat liugu. 8. märtsil tutvustas ajakirja Hea Laps peatoimetaja ja
lastekirjanik Kätlin Vainola Kuremaa
lossis lastele oma raamatuid ning luges neist katkendeid ette. Kätlin viis
koolilastele läbi ka loovkirjutamise
tunni, mis lastele väga meeldis. Emakeelenädala raames panime üles eesti
lastekirjanike raamatutest lemmikraamatunäituse. Koolilapsed külastasid
Puurmani mõisakooli, kus Tuuli Tooming saavutas etluskonkursi “Ellen
Niiduga Midrimaal” eelvoorus 2.
koha. Lasteaialapsed lugesid luuletusi
Siimustis “Luulejütsi” konkursil.
Märtsi kolmandal nädalal toimus
tüdrukute nädal põnevate tegevustega.
Kooli ja lasteaia tüdrukud külastasid
Kuremaa ujulas tegutsevat ilutuba Cataleya. Juuksur Kaire sättis piigadele
vahvad soengud ja meigikunstnik Jelena osutas iluteenuseid. Tüdrukutele
omast roosamannat jätkus nädala lõpuni. Ühel päeval riietasid neiud end
printsessideks ja kohale saabus veel
teinegi juuksur Katrin Jõgeva juuksurisalongist. Seekord tegeleti soengute
punumisega. Veel õppisid lapsed rõivaste kujundamist. Valmis sai tehtud
seinavaiba jagu ruudukujulisi aplikatsioonidega riidetükke, igaüht kaunistamas omapärane kleidi-, püksi- või
kübaramood. Kui kõik tükid omavahel

kokku saavad õmmeldud, on meil järjekordne kaunis käsitöövaip trepiseina
kaunistamas.
Koolilapsed olid kutsutud Tartusse
MTÜ Ettevõtlusküla projekti osalema,
et saada praktilisi oskusi ettevõtlusest,
klientide teenindamisest, rahast, kaubast ning kaubavahetusest. Õpilased
harjutasid meeskonnatööd ja külastasid ettevõtet Dada AD OÜ, mis toodab
kaardi- ja lauamänge. Laste ülesandeks
on mõelda välja Jõgeva valla teemaline
mäng. Mängu tutvustamine toimub
koolidevahelisel ettevõtluspäeval, kus
selgitatakse välja paremad ja innovaatilisemad mängud. Projektist kujuneb
edaspidi välja traditsiooniline iga-aastane ettevõtluspäev eesmärgiga arendada lastes ettevõtlikkust ning arukat
rahakasutust, mis tulevases elus igale
lapsele vajalik on. Igati väärt projekt!
Kuu lõppes koolilastele Tartu
Kunstimuuseumi külastusega. Teema
oli “Kunstiga vägivalla vastu”. Kuna
kiusamist ka meie lasteaias-koolis aegajalt ette tuleb, said lapsed harjutamise
mõttes mängida läbi kaaslase-abivajaja lohutamist. Paberile kirjutati mosaiikidest lööklaused, mis sätiti kooli
stendile ja on lastele meeldetuletuseks.
Eriliselt meelde jäi mõte: “Erinevus on
rikkus”. Samal üritusel anti üle kunstikonkursi „Sõbrad minu elus“ III koha
auhind algkooli õpilasele Laura Marii
Kriivale ja tänusõnad juhendajale õpetaja Linda Trossile.
INGI SIREL-ARU,
Kuremaa lasteaed-algkooli
lasteaiaõpetaja

Kuremaa lasteaed-algkooli tüdrukud külastasid Cataleya ilutuba.
FOTO: ERAKOGU
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Pisike ülevaade meie suurtest tegudest Jõgeva Valla
Noortekeskuse keskustes
„Nopi Üles“ Noorte omaalgatuslike ideede projektikonkurss
Torma ja Sadala Noortekeskuse noored proovisid
esimest korda kätt projektikirjutamisega projektikonkursil „Nopi Üles“. Õnneks
saatis neid edu ja nüüd saavad noored panustada enda
ja teiste noorte vaba aja
sisustamisse ja kogukonna
hüvangusse. „Nopi Üles“ on
noorte omaalgatuslike ideede projektikonkurss. Eesmärk on toetada kogukonna
arengule suunatud ja noorte
poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist.
Nimetatud konkursi kaudu
omandati uusi oskusi, saadi
kogemusi ja kontakte ning
arendati ettevõtlikkust.

keskuses toovad alati kaasa
noorte huvi midagi uut teha
ja luua. See annab neile ka
teadmise, et kõik on võimalik, ole ainult julge, ava
ennast ja oma mõtteid ning
koos saab leida lahendusi
ideede teostamiseks.
Torma Noortekeskus ootab kõiki noori esmaspäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval.

Siimusti Noortekeskuse projekt „Siimusti
Legondus”
Siimusti vahvad noored
Rasmus Raska, Ketter Raska, Anu Aas, Kätlin Kask
ja Sirli Schasmin kirjutasid
samuti projekti „Nopi Üles”
projektikonkursile, et soetada legolaud ning uued põnevad legoklotsid ja komplektid. Legomaailm annab
Sadala Noortekeskunoortele toreda võimaluse
se projekt „Tunnen end
pärast pikka koolipäeva
ehitajana!“
aeg maha võtta ja loovalt
Meeskonda kuulusid Samängida. Idee annab meie
dala koolis õppivad noored:
noorematele kogukonnaSadala noortekeskusesse saabusid legolaud
Moonika Kuslap, Marko
liikmetele, ja miks mitte ka
toolidega ja legod. FOTO: JANE-LY REIDOLF
Õunmaa, Greete-Melany
vanematele, võimaluse teha
Maasik, Sandra Padrik. Noored kaar- igas vanuses noored.
tutvust legodega, sisustada oma vaba
Kõik noored on soojalt oodatud aega, arendada loogilist ja matemaadistasid oma soovid ja vajadused. Huvitav oli täheldada, et nad tunnevad külastama Sadala Noortekeskust teisi- tilist mõtlemist ja mõnusalt meisterpuudust omavahelisest otsesest suht- päeval ja reedel.
damisega tegeleda. Samuti loodame,
lusest ning arvasid, et koos põnevalt
et klotsilaud on hea alternatiiv tänaTorma Noortekeskuse projekt päeva nutimaailmale. Hetkel on meie
luues ja mängides on võimalik seda
kõike muuta. Legodega mängides „Torma mängudenurk.“
keskuses palju erinevaid võimalusi
Hakkajad noored Bryan Jõuram ja vanematele noortele, nüüd on vahvad
saab suhelda, kindlasti areneb loovus,
käeline tegevus ja meeskonnana koos- Markus Kuslap panid oma idee kirja. võimalused ka klotsilaua väiksematele
tegutsemise rõõm. Koos noorsootöö- Noored tundsid, et nende kodukeskus sõpradele.
tajaga leidsid nad rahastamisvõima- on liiga igava kujundusega ja väheste
Olete soojalt oodatud! Tulge ja
lused ning edastasid selle huvitava ja kaasaegsete võimalustega. Noored uudistage julgelt, Siimusti keskus on
põneva projekti komisjonile esmaseks soovisid tuua keskusesse uudsust ja avatud kolmapäevast reedeni ja lauhindamiseks. Edasi seisis ees veebi- hubasust. Noored julgesid vastu võtta päevadel.
vestlus projektikoordinaatoriga Eesti vastutuse ja teha midagi uudset enda
Noorte omaalgatuste konkursi
Avatud Noortekeskuste Ühendusest. ja oma kogukonna heaks. Nende soo- "Nopi Üles" tegevuste elluviimist raSiis tegid noored plakati ja jagasid viks oli luua nurgake, kus on hea män- hastatakse haridus- ja teadusministri
gida nii Playstationi kui ka lauamänge. kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Kesseda Nopi Üles fb lehel.
Projekti saatis hindamisel edu, 200 Noored plaanivad teha filmide õhtuid kuse poolt elluviidava ESF-i kaasralaiki kogukonnalt tuli kiiresti. Tubli ja mängude turniire. Selline nurgake hastatud programmis „Tõrjutusriskis
meeskond noorsootöötaja abiga kor- annab võimaluse noortel koos aega noorte kaasamine ja noorte tööhõiveraldas vajalike vahendite soetamise. veeta ja suhelda. Kõik uuendused valmiduse parandamine“ kirjeldatud
Tänu uuendustele on leidnud tee keskusesse hulk uusi noori. Tulemas on
veel mitmeid huvitavaid üritusi selle
projekti raames, kus saavad osaleda
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tegevuste raames.
Rohkem infot saab keskuste ja
nende tegevuste kohta uurida FB lehtedelt:
Torma ja Sadala Noortekeskus/Jõgeva Valla Noortekeskus
Siimusti noortekeskus/Jõgeva Valla Noortekeskus
Ole kursis uudiste, võimaluste ja
muu huvitavaga – www.noorteinfo.ee
Tugiõpilase Oma Ring Eestis
ehk TORE
Siimusti ning Torma ja Sadala
noortekeskuse juhid Ireene ja Jane-Ly
koos noorte Mari-Marleeni, Christina (mõlemad Vaimastvere koolist)
ning Markusega (Jõgeva Põhikoolist)
on läbimas TORE supervisiooni juhendajatele ja noortele, et viia TORE-dust Jõgeva Valla Noortekeskuse
keskustesse. Tugiõpilasliikumise idee
on Eestisse jõudnud Soomest, kus see
on aastakümnete jooksul laienenud
enamikusse üldhariduskoolidest, kuid
ka kutsekoolidesse. Eestis alustati
1996. aastal. Välja on töötatud oma
metoodika tugiõpilaste ja juhendajate
koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline võrgustik ning nüüd on TORE
jõudmas ka meie noortekeskustesse.
MTÜ TORE missioon on suurendada
koolides ja noortekeskustes nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad
inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist
soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust
arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.
Esimesed katsetused Jõgeva Valla
Noortekeskuse keskustes ringi korraldada on edukalt tehtud ja loodame, et
uuel aastal on meil juba omajagu noori
tugiõpilasi, kes teistele oma teadmiste
ja oskustega abiks ja nõuks saavad olla.
JANE-LY REIDOLF, IREENE
ROMAN ja RIIN JUURMA,
Jõgeva Valla noortekeskuse
noortejuhid

Siimusti Kiigemetsa kooli õpilane tõi eriolümpialt viis medalit
Siimusti Kiigemetsa kooli õpilane Janeli Teas võitis Araabia
Ühendemiraatides toimunud
eriolümpia maailmamängudelt sportvõimlemises viis medalit.
Janeli Teas võitis toenghüpetes kulla ning poomil, rööbaspuudel ja vabakavas, samuti
kõikide alade kokkuvõttes hõbemedali. Treener Hille Kirpu rääkis, et Janeli on andekas sportlane. Lisaks sportvõimlemisele on
neiu edukas nii ujumises, tantsimises kui kergejõustikus. „Janeli
puhul võib öelda, et 70 protsenti
on tüdrukus andekust ning 30
protsenti tööd,“ kiitis treener.
Janeli on tehniliselt võimekas
sportlane. Näiteks pälvis ta oma
poomikavaga võimalikust kümnest punktist pea maksimumi
ehk 9,8 punkti.
Eriolümpia maailmamängudel oli Siimusti Kiigemetsa kooli
õpetaja Hille Kirpu Eesti koondise sportvõimlemise treener.
Lisaks Janelile juhendas ta Tartu
noormeest Kristjan Kännat, kes
võitis kõigi alade kokkuvõttes
samuti hõbemedali. Treeneri
sõnul on Janeli ja Kristjan nii

tugevad sportlased, et ta nende pärast enne võistlusi üldse
ei pabistanudki. „Kui ma nägin
teisi võistlejaid, siis arvasin, et
teise või kolmanda koha mõnel
alal ikka saame,“ sõnas treener.
Ta lisas, et oli siiski meeldivalt
üllatunud, kui medalisaak osutus oodatust suuremaks. Janeli
jäi oma sooritusega rahule ning
oli tulemuse üle õnnelik. Kõige
nauditavamad olid tema meelest hüpped, just neis on spordineiu kõige tugevam.
Aasta tagasi võitis Janeli
eriolümpiavõistlused sportvõimlemises Porkunis. See tulemus
tagaski pääsu Eesti olümpiakoondisse ning maailmamängudele. Koolis harjutas neiu vabakava ning hüppeid. Jõgeva põhikooli lasketiirumajas sai lihvida
poomikava. Eriolümpiaks valmistuti ka Tartu ülikooli spordihoones. Kiigemetsa kooli direktor ja Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatuse esimees Urmas Paju
lubas, et koolis pingutatakse selle nimel, et jätkuks õpilasi, keda
eriolümpia
maailamängudele
viia. Neil sportimishuviga lastel, kes tulevad Kiigemetsa kooli

õppima, on võimalus pääseda
eriolümpiale. Selleks tuleb aga
õpetaja Hille Kirpu trenni minna, pingutada, harjutada ning
treenida.
Olümpialased said võistluste
vahel tutvuda araabia kultuuri ja eluoluga. Külastati poiste
algkooli, kus osaleti töötubades, võeti osa koolitunnist ning
kanti kohalikke traditsioonilisi
rõivaid. Kaasa sai elada kaamelite võidujooksule ning külastada eriolümpialastele püstitatud
meelelahutus- ja pärimusküla,
kus esitati traditsioonilist araabia tantsu ja muusikat, tutvuti
käsitöö ning kohaliku toiduga.
Hille Kirpu ja Janeli Teas said
teiste eriolümpialaste seas jätta
endast maha elava jälje. Nimelt
istutasid nad Abu Dhabis ghafi
puid. Tegu oli maailmamängude ja Araabia Ühendemiraatide
kliimamuutuste- ja keskkonnaministeeriumi ühisprojektiga, et
vähendada linnas CO2 taset.
Eriolümpia
maailmamängude ava- ja lõputseremoonia
leidis aset Abu Dhabis Zayed
Sports City staadionil, võistlusi
peeti nii pealinnas Abu Dhabis

kui Dubais. Maailmamängudel
osales 190 riiki, 7500 sportlast
ja 3000 treenerit. Võistlusi peeti
24 spordialal. Eesti delegatsiooni saatis kultuuriminister Indrek
Saar. Avasõnad ütles Eriolümpia
esimees Timothy Shriver, kes
on Eriolümpia asutaja Eunice
Kennedy Shriveri poeg. Tseremoonial oli osalejaid tervitamas
ka Araabia Ühendemiraatide
kroonprints šeik Mohamed bin
Zayed, kes kuulutas mängud
ametlikult avatuks. Tseremoonia lõpus süüdati maailmamängude tuli ja lavale astusid pop
staarid Avril Lavigne, Despacito
laulja Luis Fonsi ja kohalik laulja
Hussain al Jasmi, esitades koos
Eriolümpia hümni „Right where
I am supposed to be“. Kontserti
saatis võimas ilutulestik ja valgusetendus. Eriolümpia suvised
maailmamängud toimusid sel
korral 14.–21. märtsini.
Eesti sportlased võistlesid
kümnel alal, koju tuldi 9 kuld-,
14 hõbe- ja 6 pronksmedaliga.
Järgmised suvised maailmamängud leiavad aset nelja aasta
pärast Saksamaal.
JVT

Sportvõimleja Janeli Teas koos treener Hille Kirpuga
ning Kiigemetsa kooli direktori ja Eriolümpia Eesti Ühenduse
juhatuse esimehe Urmas Pajuga.
FOTO: MERJE TALISTU
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KEVADINE ÄRATUS!
Kuremaa lossis 14. aprillil kell 13
Tule, kui hoolid endast, tahad oma ellu
rohkem liikumise kergust ja rõõmu!
• Ole valmis liikuma õues ja saalis, sõbraga ja üksi.
• Ärkamine ja mõnuvõimlemine sobib igas eas,
igasuguse figuuriga ja isegi laisale inimesele!
• Võta kaasa kevadine tervislik suupiste – kasemahl,
porgandi- või naadipirukas, nõgesetee
või vitamiinismuuti ja võimlemiseks matt.
Kevadist ärksust tervitavad Maie ja Maiu
Omaosalus: 5 eurot
Lisainfo: Tiinalt lossist
Üritust korraldab Palamuse Lions-klubi
15. aprillil kell 16
esimese klassi õpilaste
kontsert Jõgeva muusikakoolis
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Sündmused Jõgeva vallas
11.04 kell 18

Jõgeva valla halduspiiride muutmise
sotsiaalmajandusliku mõjude analüüsi
tutvustamine Torma rahvamajas.
12.04 kella 9-16 Jõgeva kevadlaat Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
18.04 kell 19
munapüha pikalauapidu parima
tantsumuusikaga restoranis Kosmos. Pilet: 25 €.
Hinna sees soe-, külm- ja kohvilaud, DJ.
Kohtade arv piiratud!
Piletid ja info: tel 5396 9831 Tiia Meitus.
TEATER
15.04 kell 11
Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus
„Sööbik ja Pisik“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 8 €.
20.04 kell 18
Laeva näitetrupi etendus „Kraavihallid“ Torma
rahvamajas. Pääse: 4 €/ õpilastele tasuta.
24.04 kell 19
Sepo Seeman monokomöödias „Eesti mees ja
tema poeg“. Palamuse rahvamajas.
Pääse: 15/12 €. Lisainfo: 5306 0460.
30.04 kell 19
Sadala Külade Teatri esietendus „Väike nõid“
Sadala rahvamajas. Lavastaja Valdi Reinas.
Pääse: 4 €. Info: 521 1967.
24.05 kell 19
Eesti Draamateatri etendus
„Isamaa pääsukesed“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 25/20 €.
MUUSIKA
12.04 kell 20
klubiõhtu Kaareperes ansambliga Ai Kurja,
õhtut sisustavad Mafvalda ja Loreida, kaasa
löövad memmede tantsurühmad Tantsulust ja
Paunvere Maalid. Pilet: 7 €.
13.04 kell 12
suupillikoolitus Palamuse rahvamajas,
info: kultuur@palamuse.ee
13.04 kell 15
vokaalansamblite päev „Vooremaa 2019“
Kuremaa lossis. Esinevad Jõgevamaa ja
naabermaakondade vokaalansamblid.
Pääse: 5 €.
15.04 kell 16
I klassi õpilaste kontsert Jõgeva muusikakoolis
21.04 kell 17
akordionilegend Kimmo Pohjonen Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 10/12 €.
21.04 kell 18
pühade klassikakontsert Palamuse rahvamajas.
Esinevad Tamar Nugis, Rasmus Kull ja
Ilana Lode. Pääse: 7/10 €.
25.04 kell 19
VIII akordioni-, lõõtspilli –ja suupillifestivali
imelaps Leedust Jonas Vozbutas Kuremaa
lossis. Pääse: 7 €.
26.04 kell 19
lõõtspillikontsert Palamuse rahvamajas.
Pääse: 7 €.
27.04 kell 15
VIII akordioni, lõõtspilli- ja suupillifestivali
galakontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 5 €.
27.04 kell 19
Sadala Külade Seltsi 15. juubel Sadala
rahvamajas. Marumõnusal peoõhtul pakub
tantsulusti ans „Kompvek“, üles astuvad
üllatusesinejad. Priipääse, seltsi tegevust saab
toetada vaba annetusega.
27.04 kell 19
noortebändide kontsert Palamuse rahvamajas
03.05 kell 19
Naised Köögis uue albumi esitluskontsert
„Igavesti heitlike tunnete tango“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 17/12 €.
12.05 kell 15
Egethi kontsert „Lauldes üles kasvanud“
Varbevere Peopesas
13.05–19.05
avatud uste nädal Palamuse laulustuudios
15., 17.05 kell 18 Palamuse laulustuudio õpilaste kontsert
Palamuse laulustuudios
18.05 kell 19
Mari Jürjensi kontsert Palamuse rahvamajas.
Pääse: 10/7 €.
19.05 kell 14
Palamuse laulustuudio kevadkontsert
Kaarepere rahvamajas
31.05 kell 19
kollektiivide kontsert Palamuse laululaval
KINO
12., 24.04 kell 17.30 animafilm “Imedepark“ 3D Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
17.04 kell 17.30 animafilm „Kuninganna Corgi“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
17.04 kell 19.30 komöödia „Mehed“ (Eesti 2019) Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
18.04 kell 20
kino „Mehed“ Palamuse rahvamajas, pilet 5/4 €.
22.04 kell 16; 26.04 kell 17.30 animafilm „Minuscule.
Mutukad: Seiklus Kariibidel“ 2D. Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
24., 26.04 kell 19.30 Ott Tänak: The movie Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
SPORT
12.04 kell 17
tõukerattasprint Palamusel,
lisainfo Toomas Klaarman 527 7627
16., 18.04 kell 15 jõusaali näidistrenn Palamuse gümnaasiumis
19.04 kell 10
Badminton CUP „Jõgeva kevad 2019“
Jõgeva spordihoones Virtus
20.04 kell 10
Jõgevamaa seenioride meistrivõistlused
64ruudu kabes Jõgeva spordihoones Virtus
21.04 kell 12
Badminton CUP üksikmänguturniiri VII etapp
Jõgeva spordihoones Virtus
27.04 kell 11
Vooremaa vibukarika I etapp Kassinurme
linnamäel. Info: vooremaa.viburada@gmail.com,
Tiina Laurisson.
05.05 kell 11
Palamuse maanteejooks

JÕGEVA VALLA TEATAJA

11. aprill 2019

Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Aron Krüüts		
Lenna Liis Hansen		
Gaira Tamm		

10.02.2019
16.03.2019
26.03.2019

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

J Õ G E VA K E VA D L A AT
12.04.2019 kell 09.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad,
käsitöö ja vanavara. Info tel. 5805 1915.
Tule kogu perega!

2.–21. maini pakub konsulent Liia Lust (kutsetunnistus
117374) tasuta ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotlemise
nõustamist e-pria keskkonnas.
Nõustamise koht: Aia tn 2 tuba 125
Palun nõustamise aeg kokku leppida telefonil:
523 5115 või meili teel liia@kamari.ee
Juhin tähelepanu, kontrollige üle
sertifikaatide ja ID-kaardi kehtivuse ajad!
SEENIORID
17.04 kell 11 on Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia
vestlusringis Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel teemaga „Sordiaretus enne ja tulevikusuunad“
17.04 kell 13-15 Arukate Akadeemia eestvõttel jätkub Jõgeva
kultuurikeskuses töötuba „Sugupuu uurimine“, juhendab Eesti
Genealoogia Seltsi aseesimees Tiina Tafenau
24.04 kell 11 on Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemia
vestlusring. Eesti ajaloolane ja poliitik, Tallinna Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas räägib teemal „Balti kett: tuntud ja tundmatu“
LAPSED JA NOORED
13.04 kell 11.30 muinasjutuhommik „Külas muinasjutul“ Jõgeva linnaraamatukogus
13.04 kell 12 laupäevane muinasjututund lastele Siimusti raamatukogus. Emadele pakutakse kohvi, lastele jutustatakse juttu,
kes soovib, võib pärast joonistada.
16.04 kell 14.30 meisterdamine lihavõttepühadeks Siimusti raamatukogus. Juhendab õpetaja Helina Amur. Materjalid kohapeal
olemas.
KOGUDUSED
14.04 kell 11 teenistus Jõgeva kirikus
18.04 kell 18 suure neljapäeva jumalateenistus Jõgeva kirikus
19.04 kell 11 suure reede jumalateenistus Jõgeva kirikus. Laulab koguduse koor.
21.04 kell 11 I ülestõusmispüha jumalateenistus Jõgeva kirikus
27.04 kell 13 Jõgeva kirikus esinevad kontsertsarja „Mu süda,
ärka üles“ raames Kadri Ploompuu orelil ja Oksana Sinkova flöödil. Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
28.04 kell 11 ülestõusmisaja 1. pühapäeva teenistus Jõgeva kirikus.
*Jõgeva koguduses on võimalus saada leeriõpet individuaalse kursuse alusel (info: 5360 1305).
14.04 kell 11 palmipuudepüha jumalateenistus EELK Palamuse
Püha Bartholomeuse koguduses
18.04 kell 18 suure neljapäeva palvus armulauaga ja Taizé lauludega EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduses
19.04 kell 15 suure reede liturgiline jumalateenistus EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduses
21.04 kell 11 Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus EELK
Palamuse Püha Bartholomeuse koguduses. Toimub korjandus.
Kirik on soe. EELK Palamuse koguduse hooldajaõpetaja Urmas
Oras (565 9033).
NÄITUSED
14.03-12.05 Jõgeva kunstikooli õpilase Anne-Liis Sazonovi näitus „Läbi kunsti keeristee“ Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
01.03-20.04 Liive Koppeli maalinäitus „Suvesõnum“ Jõgeval
Kunsti Kodus (Suur 21A)
04.04-02.05 Riigiarhiivi näitus „Kirju ühest sajandist“ Siimusti
raamatukogus
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 25. aprillil.

Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseum
kuulutavad välja kirjandusliku omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes 2019“
Teemad:
• Ta rääkis helisevat eesti keelt (B. Alver)
• Loodusel on inimese nägu (B. Alver)
• Emakeel hoiab meid koos
• Ühe tähe lugu
• Vaba teema
Konkursitöid ootame kõigis žanrites neljas vanuseastmes (4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass,
täiskasvanud) 20. maiks 2019 meiliaadressil:
info@jogeva.lib.ee. Lisainfo: 772 1572
Reedel, 31. mail kell 13 ootame kõiki kirjutajaid
ja juhendajaid konkursi pidulikule lõpetamisele
Betti Alveri muuseumisse.

Tänavu täitub 700 aastat Pühale Jürile pühendatud Laiuse kirikul. Alates 1. aprillist teenib Laiuse koguduses praost Ants
Tooming.
18. mail kell 13.00 on kõik valla elanikud ja Laiuse seltsingud, kollektiivid ja asutused lahkelt palutud kirikusse tähistama Laiuse kihelkonnale nii olulist tähtpäeva.
Teenistusel esineb Grammy auhinna võitnud vanamuusikaansambel Vox Clamantis. Dirigent on Jaan-Eik Tulve.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ILMAR PALL
VIRVE KUKKE
TIIT BERGMANN
LINDA EIK
JAAN KIIS
ERMA PAJO
JOSSIF KALLO
MEELIS KALVISTU

07.03.1941–22.03.2019
18.02.1936–23.03.2019
29.12.1949–24.03.2019
06.01.1932–27.03.2019
07.08.1948–27.03.2019
27.02.1946–28.03.2019
25.02.1949–30.03.2019
07.10.1968–31.03.2019

