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Eesti Keskerakonna, valimisliidu Omad
Inimesed ja Eesti Reformierakonna
esindajad sõlmisid koalitsioonileppe
Eesti Keskerakonna, valimisliidu Omad
Inimesed ja Eesti Reformierakonna
esindajad allkirjastasid 4. novembril
koalitsioonilepingu ühiste kavatsuste elluviimiseks Jõgeva vallas aastatel
2021–2025.
„Koalitsiooni moodustavad kolm
võrdväärset partnerit,“ ütles Keskerakonna esindaja Angela Saksing lepingu sõlmimist sisse juhatades. Ta lisas,
et valla juhtimisel kavatseb koalitsioon
lähtuda huvigruppide kaasamisest ning
teadmistel põhinevatest analüüsidest ja
aruteludest. Valitsemise järjepidevuse
tagamiseks jätkatakse kõigi pooleliolevate objektidega, olulised on selle
juures elluviimise ajakava, toetuste
taotlemine ja eelarve võimalused.
Koalitsiooni osapooled jagavad
vastutusalad järgmiselt: volikogu esimehe koht läheb valimisliidule Omad
Inimesed ja esimehe kandidaadiks
esitatakse Priit Põdra. Volikogu aseesimeesteks esitatakse Peep Põdder (Eesti
Keskerakond) ja Maiu Veltbach (Eesti
Reformierakond). Volikogus jätkavad
olemasolevad komisjonid, mis enamasti on kümneliikmelised, välja arvatud
revisjonikomisjon, milles on viis liiget.
Vallavanema koht läheb Keskerakonnale ja vallavanema kandidaadiks
esitatakse Angela Saksing. Majanduse
ja arenduse valdkonna abivallavanema kohale esitatakse Viktor Svjatõševi
(Eesti Reformierakond) ning hariduse,
kultuuri, noorsootöö, spordi ja sotsiaaltöö valdkonna abivallavanema kohale
Asso Nettani (Omad Inimesed) kandidatuur. Lisaks vallavanemale ja abivallavanematele hakkab vallavalitsusse
kuuluma veel kolm liiget. Vallavalitsuse
liikme kandidaatideks esitatakse Tiina
Teppan (Omad Inimesed), Veigo
Tumaševski (Eesti Reformierakond) ja
Vello Lukk (Eesti Keskerakond).
Lisaks juhtimisele on lepingus välja
toodud koalitsiooni seisukohad hariduse ja noorsootöö, kultuuri ja spordi,
ettevõtluse, tehnilise taristu, sotsiaalhoolekande ning korrakaitse ja turvalisuse valdkonna edendamisel. Hariduse
ja noorsootöö valdkonnas on näiteks
plaanis toetada kodulähedasi koole ja
lasteaedu, tagada kooliõpetajate, lasteaiaõpetajate, huvijuhtide, tugispetsialistide ja abipersonali palgatõus, võimal-

Asso Nettan (valimisliit Omad Inimesed), Angela Saksing (Keskerakond) ja Viktor Svjatõšev (Reformierakond) allkirjastasid koalitsioonilepingu. FOTO: RIINA MÄGI

datakse lasteaiaõpetajatele 49 päeva ja
õpetaja abidele 42 päeva põhipuhkust,
tõstetakse huvikooli õpetajate, ringijuhtide ja noorsootöötajate töötasusid ning
ehitatakse eakate huvitegevuse, noorsootöö ja huvihariduse paremaks korraldamiseks Jõgeva linna loomemaja.
Kultuuri ja spordi valdkonnas rajatakse spordihoone Jõgeva põhikooli
juurde ning riigi kaasosalusel jalgpalli sisehall. Alustatakse spordihoone
Virtus renoveerimist, arendatakse
Kuremaa aastaringseks puhke-, spordija vaba aja veetmise kohaks, mitmekesistatakse valla kultuurielu, tõstetakse
kultuurivaldkonna ringijuhtide töötasu
jne.
Ettevõtluse edendamiseks turundatakse Jõgeva valda kui atraktiivset ettevõtluskeskkonda, luuakse võimalused
kaugtöö tegemiseks, toetatakse kiire
internetiühenduse projekte ja tehakse
koostööd esmatasandi teenuste säilimiseks maapiirkondades.
Tehnilise taristu parandamiseks
arendatakse olemasolevaid ettevõtlusalasid, korrastatakse ja muudetakse

tolmuvabaks senisest oluliselt rohkem
valla teid ja tänavaid, arendatakse edasi
kergliiklusteede võrgustikku, kaasajastatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniobjekte, arendatakse munitsipaalelamufondi ja suurendatakse kaasava eelarve
osa.
Sotsiaalhoolekande
valdkonnas
töötatakse välja ja rakendatakse meetmed eakate sotsiaalhoolekande omaosaluse osa vähendamiseks, jätkatakse
puudega inimeste kodude kohandamise programmi jne. Korrakaitse ja turvalisuse valdkonnas on plaanis koostada
toimivad kriisiplaanid erinevateks juhtumiteks ja luua kriisistaap, mis koosneb pädevatest inimestest.
Vallavolikogu senine esimees Peep
Põdder tõdes, et koalitsioon sündis
kiiresti: juba poolteist tundi pärast valimistulemuste selgumist. Angela Saksing
lisas, et ka koalitsioonilepingu koostamisel valitses suur üksmeel, suuri vaidluskohti õigupoolest polnudki. Viktor
Svjatõšev kinnitas, et valla juhtimisel
tuleb järgida eri piirkondade tasakaalustatud arengu printsiipi. Suurematest

objektidest peaksid kindlasti valmima
Jõgeva põhikooli juurde rajatav spordihoone ja esmatasandi tervisekeskus
ning renoveeritud saama Siimusti lastekeskuse Metsatareke Silvi maja.
„Arvan, et sündinud on parim võimalik koalitsioon ja koalitsioonileping
Jõgeva vallale järgmiseks neljaks aastaks,“ märkis Asso Nettan. „Läbirääkimised kujunesid üllatavalt sisukateks,
meeldivateks, asjatundlikeks ja produktiivseteks. Sellise meeskonnaga on võimalik palju asju ja hästi ära teha.“
Kohalike omavalitsuste valimised
toimusid Eestis teatavasti juba 17. oktoobril, ent uued valitud volikogud pole
veel kokku tulnud, kuna kohtuvaidluste
tõttu lükkus valimistulemuste väljakuulutamine edasi. Kui need lõpuks
välja kuulutatud on, kutsub valla valimiskomisjon kokku volikogu istungi,
millel valitakse volikogu esimees ja
aseesimehed ning kuulatakse ära senise
vallavalitsuse tagasiastumispalve.

Jõgeva
raamatukogus
näeb eksootilisi
münte
Jõgeva linnaraamatukogus on huvilistele
uudistamiseks põnevad mündid Tiia Lehtmetsa kogust. Münte vitriinidesse sättides
oli numismaatik eriti õnnelik, sest see on
tema esimene näitus.
Väljapanekuks tõi Tiia kaasa eksootikat. Näiteks võib valikust leida münte
Kuubalt, Eritreast, Macault, Vanuatult, Sri
Lankalt, Tansaaniast. „Tahan, et inimestel
oleks põnev vaadata neid münte, mida nad
näinud ei ole, seega näituselt väga palju
käibemünte ei leia,“ selgitas ta. Koju jäid
ka väärtuslikumad hõbemündid, sest neid
olnuks tarvis kindlustada.
Tiia kogus on kaheksa-üheksa tuhat
erinevat münti. Kogumisega on naine tegelenud 30 aastat. Mündikogumise kirg sai
alguse reisikirest. Suure reisihuvilisena on
Tiia käinud pea poolesajas riigis. „Iga kord
jäi mul reisist münte alles, viskasin need
lihtsalt kaussi. Ühel hetkel vaatasin, kui
palju huvitavaid münte seal leidub, ja nii
hakkaski kogumine pihta,“ muljetas naine.
Järjest sai münte teadlikult ostetud, vahetatud ning majandusinimesena hobi äriga
seotud. Mündikogu on nii kolmas pensionisammas kui reisifond pensionipõlveks.
Tiia sõnul ta enam münte juurde ei saa,
sest enamik 20. sajandi käibemüntidest on
tal olemas. Kalleid münte osta ei saa ning
uut perioodi ka ei taha enam ette võtta.
Numismaatika kipub olema meeste
ala. „Eestis on peale minu üksikud naised,
kes sellega tegelevad,“ märkis Tiia. Ega
mujalgi maailmas hobi naiste seas väga levinud ei ole. „Saksamaalt münte tellides on
pakile peale kirjutatud Herr Tiia Lehtmets.
Ju nemadki seal ei tule selle peale, et hoopis
naine võib koguja olla,“ tõi ta humoorika
näite. Väärtuslikumateks nii emotsionaalselt kui rahaliselt peab naine abikaasa tädi
kingitud kahte Nikolai kuldmünti. Neid
ta kogusse kuuluvaks ei loe ning kunagi
ei müü. Müntide kogumine on pakkunud seiklustki. „Teadsime, et Gibraltaril
müüakse ühes kohas juubelimünte, küsisime kohalikult teed,“ jutustas Tiia. Seiklus
viis ühte pimedasse hoovi, kus asi hakkas
juba kahtlane tunduma. Dramaatilisust
lisasid taevasse kogunevad sünkjad pilved.
Ent mündihimu oli nii suur, et Tiia võttis
sõbrannaga südame rindu ning lõpuks sai
ka igatsetud täienduse oma kogusse.
JVT
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Valla vanim elanik on 103-aastane

V

allavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas (pildil)
ning piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Ülle Aduson käisid õnnitlemas Siimustis elavat Salme Nurka
(pildil), kes tähistas 103. sünnipäeva.
Vooremaa peatoimetaja Kerttu-Kadi
Vanamb viis sünnipäevalapsele värske
ajalehe, kus oli juttu Salme pikaealisuse
saladusest ning sünnipäevaks uuenduskuuri läbinud kodust.
Varem Viljandimaal ja Tallinnas
elanud vanaproua kolis mõned aastad
tagasi Siimustisse tütre juurde ning
on hetkel Jõgeva valla eakaim kodanik. Vallavalitsuse esindajad käisid

Salme Nurka õnnitlemas ka mulluse
sünnipäeva ajal, ent siis oli tema ja
ta tütre koduks olev korter üsna armetus seisus. Raha oli tütrel remondi tegemiseks olemas, ent tarvis läks
korralduslikku abi. Vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajate kaasabil hakkasidki asjad liikuma ning tänavust
sünnipäeva tähistasid eakaim vallakodanik ja ta tütar juba korras kodus.
Palju õnne Salme Nurgale auväärse sünnipäeva puhul!

JVT
Tiia Lehtmetsa mündikogu saab Jõgeva linnaraamatukogus uudistada 14. detsembrini.
FOTO: MARGE TASUR
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Palamuse kultuurielul on uued eestvedajad

ÕNNITLEME KÕIKI ISASID ISADEPÄEVA
PUHUL! ET TEIL PERE JAOKS ALATI AEGA
JÄTKUKS!
JÕGEVA VALLAVOLIKOGU JA
VALLAVALITSUS

Eesti Kultuurkapital kuulutab
välja kultuuripreemia
„Kultuuripärl“ kandidaatide
esitamise Jõgeva maakonnas
Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist. „Kultuuripärli“ kandidaadiks võib
esitada Jõgeva maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on
2021. aastal silmapaistvaid teeneid maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. „Kultuuripärli“ preemiale saab esitada korraga ainult
ühe kandidaadi.
Lisaks „Kultuuripärli“ preemiale antakse välja elutööpreemiad, aastapreemiad ja tunnustuspreemiad.
Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse 2021. aastal Jõgevamaa kultuuri- ja
spordivaldkonnas silma paistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia
kandidaadiks võib esitada nii füüsilise isiku kui isikute grupi.
Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise loomingulise või
spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.
Elutööpreemia saajaks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.
Tunnustuspreemia
Preemiaga tunnustatakse Jõgevamaa loome- ja spordiinimesi
pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud
mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.
Jõgevamaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:
•
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2021. aastal;
•
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood,
aadress, telefon, e-post);
•
esitaja kontaktandmed.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. november 2021.
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil
jogevamaa@kulka.ee.
Lisainfo: Ülle Anton tel 5341 9218 või jogevamaa@kulka.ee

O

ktoobris alustas valla asutuse Palamuse Kultuur
juhatajana tööd Jaanika
Ojakõiv. Asutusel on ka uus kunstiline juht – Artur Aunap.
Jaanika Ojakõivu ajendas
uuele kohale kandideerima asjaolu, et tänu varasemale tööle
Palamuse gümnaasiumis (ta oli
seal riigikaitseõpetaja) oli piirkond talle tuttav. Valikut toetas ka
see, et Jaanika õpib praegu Tartu
ülikooli magistriõppes kultuurikorraldust. Uus amet täiendab
hästi õpitavat ja annab juurde
kogemusi. Meelelahutusürituste
korraldamisega on Jaanika tegelenud ka varem, ent eraettevõtjana.
Palamuse Kultuuri juhi ülesanne on tagada Palamuse ja Kaarepere rahvamaja igapäevane tõrgeteta töö ning planeerida ja viia
koostöös teiste töötajatega läbi
mitmesuguseid
kultuurisündmusi. „Kui sündmus õnnestub
ning esinejate ja osalejate silmad
säravad, annab see eriliselt palju
energiat,“ sõnas Jaanika Ojakõiv.
Ta lisas, et tema poole võib pöörduda mitte ainult Palamuse piirkonna kultuuriküsimustega, vaid
ta oskab kindlasti kaasa rääkida
ka noorsootöö teemadel.
Ideedest, mida lähiajal teostada plaanis, mainis uus juhataja
detsembri alguseks kavandatud
jõululaata. Algselt pidi Palamusel
küll valmima jõulu võlumaa, kuid
koroonaolukorda arvestades tuli
sündmuse mahtu vähendada ja
piirduda jõululaadaga rahvamaja

Palamuse „kultuurilaeva“ tüüri juures on praegu Palamuse Kultuuri juhataja Jaanika Ojakõiv ja kunstiline juht Artur Aunap. Palamuse täidab praegu
valla sügiskeskuse rolli. FOTO: ERAKOGU

õuealal. Jaanika soovib arendada
ka rahvasporti ning kaasata sellesse ümberkaudsete piirkondade
huvilisi. Pikemas perspektiivis on
südamesooviks leida viise, kuidas
tuua rohkem noori kultuuri tegema ja tarbima.
Artur Aunapi jaoks oli Pala-

muse Kultuuri kunstiliseks juhiks
kandideerimine uus väljakutse.
Lisaks enda soovile lähtus ta tuttavate soovitusest, kes arvasid, et
ta võiks sellele kohale sobida. „Palamuse on mulle väga südamelähedane paik. Minu juured ulatuvad Palamuse kihelkonda ja

gümnaasiumiaastatel
õppisin
samuti Palamusel. Ringijuhina
käisin ma siin juba niigi korra nädalas. Mõtlesin, et miks siis mitte
iga päev siin töötada ja piirkonna
kultuuriellu oma panus anda,“
ütles Artur Aunap.
Ta on lapsest peale kaasa löönud mitmesugustes rahvakultuurikollektiivides ja 2017. aastast ka
ise juhendajana kätt proovinud,
algul Tabiveres, siis Sadalas ja
Palamusel, nüüd ka Kaareperes.
Kõrgkooliõpingud Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemias jäid
viimasel aastal erinevatel põhjustel pooleli. Siis tuli ajateenistus ja
pärast seda töötas ta taasavatud
Kalevipoja muuseumis giidi ja
klienditeenindajana.
„Olen püüdnud end kurssi
viia ajalooga, varem toimunuga,
kollektiivide tegemistega,“ sõnas
Artur ja lisas, et kultuuritöö juures meeldib talle üsnagi paindlik
tööaeg, inimestega suhtlemine ning Palamuse ja Kaarepere
rahvamaja ruumide ja võimaluste
avastamine. Suurimaks väljakutseks on talle see, kuidas tuua
suurem hulk Palamuse piirkonna
inimesi rahvamajadesse ja kultuurisündmustele.
„Praegusel ajal jäävad paljud mõtted ja kavatsused siiski
paberile ja mõnikord on see isegi hea: võib juhtuda, et ajapikku
kasvavad välja hoopis paremad
lahendused ja ideed,“ ütles Artur
Aunap.
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AVALDA ARVAMUST

J

õgeva vallavalitsuse poole pöördus Tähe
tn 19, 21 ja 23 kinnistute omanik koos
projekteerijaga sooviga algatada seal
piirkonnas detailplaneering päikeseelektrijaama ehitamiseks.
Enne detailplaneeringu algatamist soovib
vallavalitsus teada Tähe piirkonna elanike, eeskätt Tähe 8, 12 ja 16 elanike arvamust päikeseelektrijaama rajamise kohta. Ühise vastuse
võib anda ka korteriühistu.
Tähe tänava kinnistutele on plaanis ehitada päikeseelektrijaam suuruses 1,3 MW, mis
ümbritsetakse piirdeaia ning taimedega (nt
elupuud). Koostöö puhul ehitataks ning antaks tasuta linnaelanike kasutusse koerte jalutuspark või aedik vastavalt kohalike inimeste
soovidele ning loodaks ümbruskonna elanikele 70 auto parkimiskohta tasuta kasutamiseks.
Samuti ehitataks välja kolm laadimispunkti
elektriautodele.
Lisainfot saab Jõgeva valla kodulehelt

3D JOONIS: Valge Mammut OÜ

www.jõgeva.ee.
Pöördumisi, arvamusi ja ettepanekud
ootab valla- ja maastikuarhitekt Liisa Lumi
aadressil liisa.lumi@jogeva.ee. Küsimuste

korral saab helistada numbritel 776 6535 ja
525 2045. Tagasisidet saab anda kuni
17. detsembrini 2021.

JVT

ÜLEVAADE VALLAVALITSUSE ISTUNGITEST

Hingehoidlik tugi
Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja töö eesmärk on olla kannatavale/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
Hingehoidlikus abis püütakse toetada tasakaalu saavutamist,
et inimene võiks kogeda võimalikult terviklikku elu. Hingehoidja
ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest või eluolukorrast
põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid
ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi
tähendust oma elus kui tervikus. Hingehoidja võitleb lootuse eest
lootusetuse vastu.
Eelkõige tähendabki hingehoid inimesele tema olukorras toeks olemist ja seda konkreetsest inimesest ja tema tõekspidamistest lähtuvalt.
Võta ühendust telefonil 5309 2755 igal kolmapäeval kell
15.00–17.00.

25. OKTOOBRI ISTUNGIL
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Kinnitati vallavara võõrandamise tulemused.
• Muudeti huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujate toetamise korraldust.
• Määrati noorsootöö ja rahvakultuuri valdkondade projektitoetused.
• Kinnitati valla eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
• Võeti Siimusti lastekeskuse Metsatareke
tulu eelarvesse.
• Muudeti vallavalitsuse alaeelarvet.
• Otsustati osaliselt maha kanda Karikakra
lasteaia katusel olev päikesepaneelide
taristu.
• Kinnitati Jõgeva aleviku lasteaia hoolekogu
koosseis.
• Määrati viiele õpilasele Jõgeva valla õpilas-

stipendium.
• Määrati Pööral Mõisavahe tee 40 ja 42 ning
Siimustis Kaave tee 12 ja 16 kinnisasjade
piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
• Anti ehitusluba puurkaevude rajamiseks
Kivimäele ja Leedisse.
• Anti ehitusluba Võduveres elamu lammutamiseks.
• Anti kasutusluba Jõgeva linnas Tähe 2 ja 4
asuvale kaugküttetorustikule.
• Anti projekteerimistingimused Luuale
katlamaja ehitamiseks.
• Muudeti 2021. aasta hankeplaani.
1. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Kinnitati Siimusti lasteaed-algkooli direktori Kaja Reimani ametist vabastamine.
• Muudeti Jõgeva Vallavalitsuse alaeelarvet.
• Anti projekteerimistingimused päikese-

elektrijaama püstitamiseks Õunale.
• Anti ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks Härjanurme, elamu ja garaaži
püstitamiseks Kaiaverre ning elamu lammutamiseks Jõgeva linnas Vainu tänaval.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
• Kinnitati vallavara võõrandamise tulemused.
• Otsustati võõrandada vallale kuuluv korteriomand eelläbirääkimistega pakkumise
korras.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu
peremehetu ehitise hõivamiseks.
• Otsustati korraldada Jõgeva Kunstikooli
kolimine Piiri tn 1 koolimajja detsembri
koolivaheajal.
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Pioneer ei karda süsti ehk kultuurikeskus 60

30 .

oktoobril
tähistati Jõgeva kultuurikeskuses asutuse 60. sünnipäeva. Õige juubelisünnipäev
oli kultuurikeskusel küll juba
jaanuaris, aga nagu praegusele ajale kombeks, parem
pidu oktoobris kui üldse mitte.
Peokava viis meid ajarännakus
tagasi 1971. aastasse. Üles olid
otsitud punased kaelarätid,
miilitsavorm, tolleaegsed estraadi- ja muusikapalad ning
sõprade ja esinejate kõrval oli
kohal ka partorg. Peokava olid
kokku pannud Janek Varblas,
Eve Somelar ja Marika Järvet.
Janeki ja Eve sketšid täitsid
peoõhtu sõnalise osa. Nii nagu
maailmas ei ole midagi uut, nii
toimivad tänapäeval ka paljud
nõukogudeaegsed naljad. Ikka
on inimesi, kes ei usu arste,
näiteringi juhendajaid, kes otsivad näitlejaid, nipsakaid teenindajaid, kes ei austa kliente.

Hetk Jõgeva kultuurikeskuse juubelipeolt. Tantsib Jõgevahe Pere naisrühm. FOTO: ERAKOGU

Muusikaliste vahepaladega
lõid meeleolu Jõgeva muusikakooli
puupuhkpilliansambel,
Jõgeva kammerkoor, meeskoor
Mehis ja rahvamuusikaansambel Tuustar. Tuustari naljalaul
„Pioneer ei karda hunti“ tuletas enamikule saalisviibijatele
meelde pioneeriaega, mil rohi

oli rohelisem ja keegi ei kartnud süsti. Tantsulusti pakkusid
tänased kultuurimaja põhitegijad: segarühm Kaaratsim ning
Jõgevahe Pere nais-, sega- ja
vanaemade rühm. Lisaks neile
astusid üles Jõgeva gümnaasiumi neiude- ja noorterühm
ning Jõgeva muusikakooli tant-

surühmad Slide ja Monte. Kahe
viimase tants „Kultuurimaja
argipäev“ tekitas samuti nostalgiat oma kostüümide ja 1960.
aastatest pärit tantsuelementidega.
Viis aastat tagasi viskas kultuurimaja direktor Ainar Ojasaar õhku küsimuse: „Kas me
saame tähistada ka 75. ja 105.
sünnipäeva, see ei sõltu ainult
poliitikutest, vaid ka kõigist
meist. Kas me leiame jätkuvalt tahet ja motivatsiooni siia
kokku tulla, et kultuuri teha ja
sellest osa saada?“ Viis aastat
tagasi ei osanud me arvatagi, et
peamiseks kultuurivaenlaseks
võib saada hoopis üks väljamaa
haigus. Ja kui 1961. aastal taheti uuele majale panna nimeks
agrozoo-propagandakeskus,
siis tänases testimisühiskonnas
poleks vale nimetada 60-aastast
hoonet
meditsiini-kultuurikeskuseks.
MARIS PAAS

Pidulik ja rõõmurohke oktoobrikuu Jõgeva põhikoolis

J

õgeva põhikoolis algas
oktoober rahvusvahelise
muusikapäeva ja õpetajate
päeva tähistamisega. 5. oktoobril, õpetajate päeval, said üheksandikud võimaluse proovida
õpetajaks olemist ning õpetajad veetsid meeleolukalt aega
omavahel. Lõbusalt, samas pidulikult tänasid õpetajaid kooliteatri Liblikapüüdja noored.
Ilusa päeva lõpetas õpetajate
ühine väljasõit Alatskivi lossi.
Ranno Valk arvas, et kooli
direktori asemiku roll oli kindlasti igati õpetlik ja meeldejääv
kogemus. Õppejuhi asendaja
Laura Haaviste sõnul oli suurimaks väljakutseks eelnev
korraldustöö: et kõik õpetajad
saaksid asendatud ja kõigil oleks
tore. Päeva lõppedes tõdesid
9. c klassi noored peaaegu üksmeelselt, et õpetajaamet ei ole
kindlasti lihtne, samas aga pakub iga väiksemgi kordaminek
suurt rõõmu. Nii mõnigi meie
kooli sel õppeaastal lõpetav
õpilane kannab endas soovi ise
ühel päeval õpetajana klassi ees
seista.
Kuigi meie kool alustas
õppetööd 1. septembril 2013.
aastal, tähistame me oma sünnipäeva 19. oktoobril. Samal kuupäeval 1915. aastal avati Jõgeval

haridusseltsi kool ja seda peetakse kaasaegse hariduselu alguseks Jõgeval. Kaheksandale
sünnipäevale andsid hommikul
hea hoo kooliraadiost kostvad
sünnipäevalaulud. Esimese tunni ajal vaadati klassides ekraanilt sünnipäevatervitust, mille
andsid edasi Säde Külvet ja
Kaspar Piik. Üheksandate klasside tüdrukud esitasid üheskoos
kooli tunnuslaulu “Ilmauks”.

Algklasside õpilaste päeva aitasid lõbusamaks teha nädal varem koolitusel käinud mängujuhid, kes korraldasid õues
vahvaid liikumismänge. Suurematele õpilastele pakkus
tegutsemisrõõmu ja elevust
sõnade otsimise mäng, kus
koolimajja peidetud sõnadest
oli vaja kokku panna mõttetera. 4.–9. klassidele toimus veel
viktoriin teemal „Jõgeva kooli-

de ajalugu“. Sünnipäevale andis
magusa maitse kooli kokkade
valmistatud maius.
Pidupäevadele pakkus vaheldust AHHAA ja „Rakett69“
teadusstuudiote poolt kokku
pandud õpihuvilaagri programm, mis jõudis vaheajal ka
Jõgeva põhikooli. 6. ja 7. klasside õpilased lahendasid kolme
päeva jooksul „Rakett69“ saate
stiilis ülesandeid. Tegusad päevad pakkusid avastamisrõõmu,
võimalusi katsetada ja leiutada.
Laagrit eest vedanud õpetajad
Silja Võsaste ja Heli Toit ütlesid,
et oli põnev jälgida, kuidas sama
lähteülesande saanud meeskonnad lahendasid selle täiesti erineval moel. Õpilased on väga
nutikad ja leidlikud. Loodame,
et laagriliste seast jõuab keegi ka
päriselt „Rakett69“ pardale.
Pidupäevade ja teaduslaagri
vahel oli kogu kooliperel veel
põhjust rõõmu tunda 4. a klassi õpilase Hugo Marten Härma
üle, kes osutus üleriigilisel konkursil parimaks ettelugejaks. Lisaks pälvis pedagoogi ameti populariseerimise eest Peeter Põllu
stipendiumi meie kooli inglise
keele õpetaja Joosep Heinsalu.

R

TRIINU SIKK

14. ööraamatukogu “Öö on
öö on öö on võrratu” toimus
28. oktoobril, üle-eestiliste raamatukogupäevade ajal. Esimest
korda meie uues raamatukogus
ja esimest korda sügisel. Kolmteist aastat avanesid ööraamatukogu uksed maikuu lõpus, valgete ööde, lõhnavate sirelite ja
ööbikulaulude ajal meie vanas
majas Laial tänaval. Eelmisel
kevadel ei lubanud aga aeg vastu
võtta ei külalisi ega esinejaid. Ja
nii läbi aasta. Aga nüüd, hingedeajal, olid oodatud kõik head
hinged, kes soovisid kiires argipäevas aja maha võtta.
Esimese külalisena oli meie
ees ajakirjanik, meediajuht ja
ajakirjandusõppejõud
Mart
Raudsaar. Raamatukogupäevade
tähelepanu oligi sel aastal
pühendatud
ajakirjandusele.
Möödub ju 200 aastat esimese
eestikeelse ja eestlaste toimetatud laiema levikuga ajalehe
“Marahva Näddala-Leht” ilmumisest. Meie raamatukogus sai
tutvuda näitusega „255 aastat
eestikeelse ajakirjanduse algusest“ ning kuulajateni jõudis
huvitav kiirkursus ajakirjanduse ajaloost, meediast, ajakirjanikuks olemisest ja ka eetikast.
Kuidas kajastada toimuvat nii,
et see oleks aus ja objektiivne,
kvaliteetne ja usaldusväärne?
Sellised kohtumised tuletavad
meelde, kui palju võib kellegi
kirjapandu või öeldu mõjutada elu ja inimesi. Kui on vabadus, on olemas ka vastutus.
Taavi Kelder on kohtumisest
Mart Raudsaarega kirjutanud

pikemalt ajalehe Vooremaa
2. novembri numbris.
Öö teises osas valitses
akna taga juba tõeline öö ning
kuulajate ees olid jutuvestja
Piret Päär ja muusik Kulno
Malva. Pireti räägitud lood lummavad ja puudutavad alati. Neis
on nii palju helgust, soojust ja
mõistmist. Südamest tulnud
sõnad viivad kaasa ja nii võid ühe
õhtuga tervele ilmale ja iseendalegi ringi peale teha. Hingedepäeval, 2. novembril kuulutas
MTÜ Kodanikukoolitus Viimsis välja ajakirjaniku ja kirjaniku
Ene Hioni Fondi XVI stipendiaadi, kelleks osutus Piret Päär.
Rahvamuusik ja akordionist Kulno Malva viis meid aga
muusikalisele rännakule, lähemale ja kaugemale, iseendassegi. Ta tutvustas oma erinevaid
pille ja lasi neil raamatukogu hämaruses imeliselt kõlada. Saali
akustika tunduski talle peaaegu
nagu stuudios, kus muusikud
tavaliselt oma plaate salvestavad.
Kulno kolmanda sooloplaadi
“Akordionimeditatsioonid” esitluskontserdid toimuvadki alles
nüüd, novembri alguses, kuigi
plaat ise ilmus juba kevadel, aga
ajal olid siis teised plaanid. Ka
ööraamatukogulised said selle
plaadi tunnet kogeda.
Kui ööraamatukogu alustas
õhtul, siis Ülle Moor oli oma
värvikirevad
rahvariidevööd
ühepäevasele
näitusmüügile
välja pannud juba lõuna ajal.
Kui eelmisel kevadel oleks Üllel
näitusele tuua olnud kolm
rahvariidevöösid täis karpi, siis
nüüd oli neid juba üheksa. Huvilised said vaadata, osta ja meistri
enda käest lähemalt uurida. Peale vööde oli võimalus leida endale sobiv järjehoidja kodukandi
mustriga. Tutvuda sai rahvariiete teemalise raamatunäitusega.
Akvarelligalerii Kala esitletud Vera Staniševskaja värviküllane näitus “Akvarelli saladus
II” oli veel eelviimast päeva avatud ja saatis öölised tänulikult
koduteele.
14. ööraamatukogu tänab
esinejaid, osalejaid ja Eesti
Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi! Uute kohtumisteni
raamatukogus!

Piret Päär on suurepärane lugude
jutustaja. FOTO: PIRET KIISLER

JAANA KOPPEL

AVE ANSLAN

saa elust lahkuda süütundega,
et tütar jääb siia ilma üksi, mehe
ja lasteta, kerkib mures Tatjanale pähe idee tutvustada Igorit ...
oma kavalerina. Iseenda õnne
nimel räägitud valedest sünnib
üha uusi ootamatusi, sütitades
keskealistes tegelastes endiski
ootamatut elujanu. Südamlik
vene komöödia tuletab meelde,
et kunagi ei ole hilja olla
õnnelik, sest muinasjutud võivad juhtuda igaühega.
Komöödia „Kuni ta suri”
on lavastanud Peeter Raudsepp.
Osades on Ülle Lichtfeldt, Ülle
Kaljuste (Eesti Draamateater),
Anneli Rahkema ja Eduard
Salmistu.
Rakvere teatri dramaturg

Ööraamatukogu
sirelite ajast hingedeaega

Jõgeva põhikooli huvijuht

Muinasjutt armastuse kõikvõimsusest
akvere teater toob kolmapäeval, 24. novembril algusega kell 19 Jõgeva kultuurikeskuse publiku ette
komöödia “Kuni ta suri”.
Uksekell. Ukse taga seisab
lillede ja šampusega galantne
härrasmees ja küsib Tanjat.
Oodatud 20-aastase kaunitari
asemel vaatab talle otsa aga
60-aastane ontlik vanatüdruk,
samuti Tanja. Kuid uksega eksinud Igorit ei lasta niisama lihtsalt minema.
Nii algab Rakvere teatri
romantiline komöödia „Kuni
ta suri”, kus ema ja 60-aastase
tütre õhtuse vaikelu keerab pea
peale ukse taha ilmunud Igor.
Kuna võimukas pereema Sofja
on väidetavalt suremas, kuid ei
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JÕGEVA TÖÖKLUBI OOTAB!
Kellel vanust 50+ ja kes juba kuus kuud või rohkem ei ole käinud tööl,
kuid ei ole Töötukassas töötuna registreeritud ning soovib leida tööd või
õppida uut eriala – just teid ootabki Jõgeva tööklubi.
Tööklubis saab leida vastuseid olulistele küsimustele selle kohta,
milles olete hea ja milline amet sobib just teile. Õpitakse, kuidas
tööd otsida ja töökohale kandideerida, ning arendatakse suhtlemisoskusi. Tööklubi tegutseb 30 tundi.
Lisaks tööklubis osalemisele on teil võimalik:
• saada 30 tundi arvutikoolitust vastavalt oskustele
kas algajate või edasijõudnute grupis;
• leida võimalusi tööpraktikaks kuni kolme
erineva tööandja juures 40 praktikapäeva ulatuses;
• läbida 80-tunnine erialakoolitus,
millega saab omandada uue elukutse;
• otsida töökohta oma maakonnas, mujal Eestis või Euroopas.

Eduard Salmistu, Ülle Lichtfeldt ja Ülle Kaljuste Rakvere teatri lavastuses
„Kuni ta suri“. FOTO: KALEV LILLEORG

Klubis osalemine ja kõik muud projekti poolt pakutavad teenused
on osalejatele tasuta. Erialakoolituse ja tööpraktika ajal makstakse
stipendiumi.
Oma osalemissoovist palun teatage hiljemalt 20. novembriks.
Lisainformatsiooni saab aadressil maitreial22@gmail.com.
Kohtade arv on piiratud!
Tööklubi saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“ raames.
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SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER
14.11 kell 14 nullteatri etendus
„Ma tahaksin olla kui lill“ Betti
Alveri muuseumis. Lavastaja
Kalev Kudu; Juhan Liivi ja
iseennast mängib Karl Edgar
Tammi. Pilet 10 eurot.
14.11 kell 18 Kuremaa mõisateatri etendus “Õnnesoovid”
Jõgeva kultuurikeskuse kammersaalis. Pilet 5 eurot.
24.11 kell 19 Rakvere teatri
etendus “Kuni ta suri” Jõgeva
kultuurikeskuses.

KINO
16.11 kell 19 filmiõhtu Kuremaa lossis. Kavas Eesti mängufilm “Kratt”. Pilet 3,5/ 5.

MUUSIKA
14.11 kell 14 Palamuse Laululapse kontsert Palamuse rahvamajas.
20.11 kell 14 akordioniklubi
Amulett kontsert Torma
rahvamajas. Pilet 5 eurot.
20.11 kell 18 akordioniklubi
Amulett kontsert Kuremaa lossis. Pilet 5 eurot.

MUUSEUM
22.–24.11 kell 10, 12 ja
14 kutsub Palamuse muuseum
kadripäeva tähistama. Vajalik
eelregistreerimine.

VARIA
17.11 kell 19 “Purelevad
koerad” vestlusõhtu Andres
Sarapuuga Jõgeva kultuurikeskuses.

LAAT
05.12 kell 10.45–15 Palamuse
jõululaat Palamuse rahvamaja
õuealal. Kauplejad on oodatud
registreerima. Info ja registreerimine 5306 0460 või jaanika.
ojakoiv@palamusekultuur.ee.

KOGUDUSED
Jõgeva Jehoova tunnistajate
koguduses pühapäeviti kell 11
pooletunnine loeng elulisel
teemal piibli vaatevinklist.
14. november Kust leida abi

hädaajal?
21. november
Kuidas ilmutada armastust
ebakindlas maailmas? Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901 2500.
JW.ORG (Meist / Koosolekud)
14., 21., 28.11 (I advent) kell
11 jumalateenistused Jõgeva
koguduses.
05., 12., 19., 25., 26.12 kell 11
teenistused Jõgeva koguduses.
24.12 kell 13 jõululaupäeva
jumalateenistus Jõgeva koguduses.
31.12 kell 13 vana-aasta jumalateenistus Jõgeva koguduses.
02.01.22 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus,
kaetud on armulaud.

NÄITUSED
15. novembrini näitus „Noored Kotkad läbi aja” Jõgeva
kultuurikeskuses.
15.
novembrini
näitus
„Vanad äratuskellad” Palamuse
raamatukogus.
28. novembrini Jõgeva kunstikooli 1. kursuse keraamikanäitus “Nägudeni” spordihoone Virtus fuajees. Juhendaja
õpetaja Vivian Klimušev.
28. novembrini Jõgeva kunstikooli näitus “Fantaasiamaastikud” spordihoone Virtus
fuajees. Juhendaja Elita Järvela.
20.
novembrini
Karine
Andrjuskevitsjute näitus „Raamatute uus elu” Palamuse raamatukogus.
30. novembrini Palamuse
muuseumis näitus „Ühe maja
kolm nägu“ /Kalevipoja muuseumi lugu/.
30. novembrini MTÜ Piltijad
näitus Jõgeva linnaraamatukogus.
Novembri lõpuni põllede
näitus Siimusti raamatukogus.
14. detsembrini näitus “Põnevaid münte” Tiia Lehtmetsa
kogust Jõgeva linnaraamatukogus.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva
vald)

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium on turvaline inimeseks kasvamise koht, iga koolipere liige on kohaliku
kultuuri kandja ja oma olemusega teistele eeskujuks.
Oma koolis loome võimalused igaühele õppida vastavalt tema vajadusele, igaüks otsustab ja vastutab oma
õppimise eest. Me teame, et vigade tegemisest algab
õppimine, ja julgustame edasi püüdma.

Ootame kooliperega liituma ÕPPEJUHTI
Kui jagad meiega samu põhiväärtusi, pead oluliseks
kaasaegset õpikäsitust ja pead võimalikuks kooli
arengukava eesmärkide saavutamist, siis saada kool@
palamuse.edu.ee oma CV ja lühikirjeldus, missugusena
näed õppejuhi rolli koolis.
Ootused sulle:
• kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus
• hea suhtlemis- ja koostööoskus,
algatus- ja otsustusvõime
• orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele
• soov eest vedada õppekava arendamise protsessi.
Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.
Lisainfo kooli kodulehel või tel 5306 7628.
Kui tead kedagi, kes võiks sobida sellele
ametikohale, siis jaga kuulutust ka temaga!

PALAMUSE JÕULULAAT

5. detsembril kell 10.45–15
Palamuse rahvamaja õuealal
Kauplejad on oodatud registreerima. Info ja registreerimine
5306 0460 või jaanika.ojakoiv@palamusekultuur.ee.

HEAD ARUKATE AKADEEMIA KUULAJAD!
Kolmapäeval, 17. novembril algusega kell 12 toimub Jõgeva
kultuurikeskuses vestlusring „Kuidas hoida vaimset tervist”.
Nõuandeid jagab psühholoog Tiiu Urva.
Oodatud on ka uued osalejad!
Peame meeles, et järgime kõik koroonapiiranguid!

14. novembril kell 14
Palamuse rahvamajas

vanuseastmes (4.–6.
klass; 7.–9. klass; 10.–12.
klass ja täiskasvanud,
konkursitöö pikkus kuni
6 lk) 15. novembriks
info@jogeva.lib.ee. Info tel
772 1572.
Kõiki kirjutajaid ja juhendajaid oodatakse konkursi
pidulikule lõpetamisele
23. novembril kell 14
Jõgeva linnaraamatukogus.

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.

Lasteaed
Nukitsamees
Oskar Lutsu
Palamuse
Gümnaasium
Palamuse
Laulustuudio

Palamuse Laululaps

KIRJANDUSLIKU OMALOOMINGUKONKURSI
BETTI ALVERI JÄLGEDES 2021

Konkursitöid ootame
kõigis žanrites neljas

Lastelt
isadele ja
vanaisadele

kontsert

Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseum
kuulutavad välja

Teemad:
•Sul koolis käies võõraks
jäi ...– Betti Alver
•Maailma saatust alati
vaekausil määrab gramm
– Betti Alver
•Tuult on elus ja luules –
Jaan Kaplinski
•Siin ja sealpool piire
•Kratt
•Vaba teema

Konrad Viljamaa			19.10.2021
Ralf Eessaar				20.10.2021
Lenna Lehismaa			01.11.2021

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti (juuni ja detsembri
teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
TOIVO LAUR		
TIIU VAHESSAAR
LILLI KAUR		
VEIKO SIREL		

27.03.1957–22.10.2021
27.03.1943–28.10.2021
24.07.1927–29.10.2021
20.05.1966–04.11.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 25. novembril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 18. november.

