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Jõgevamaa aasta õpetaja
galal jagati tunnustust ka
meie valla pedagoogidele

Valla aasta huvikooliõpetaja tiitli pälvis Jõgeva muusikakooli klaveriõpetaja Gerda Heinmaa, aasta üldhariduskooli õpetaja tiitliga tunnustati Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetajat Maive Kaset ning aasta lasteaiaõpetajaks tunnistati Kurista lasteaia Karukell õpetaja Liivi Kütt. FOTO: RIINA MÄGI

Vald tunnustas tublisid õpetajaid

N

ädal tagasi tunnustati Jõgeva
kultuurikeskuses valla tublisid õpetajaid. Valla aasta üldhariduskooli
õpetaja tiitli pälvis Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetaja Maive Kase, aasta lasteaiaõpetaja tiitli Kurista lasteaia Karukell õpetaja
Liivi Kütt ja aasta huvikooliõpetaja tiitli Jõgeva
muusikakooli klaveriõpetaja Gerda Heinmaa.
Õpetaja Maive Kase oskab tunnis siduda tervikuks vanad head õppemeetodid ja
IT-valdkonna. Elektroonilised kontrolltööd
ja arvestused on tema puhul tavapärane praktika. Õpilased hindavad tema tunnis selget
struktuuri ja süstemaatilisust, samuti mõnusat
õhkkonda loovaid suhtlemismänge.
Maivet iseloomustab soov viia kõik õpilased sellisele tasemele, et nad kontrolltööd
ja arvestused esimese korraga tehtud saaksid
ning keel kui süsteem neile omaseks muutuks.
See aitab tulevikus julgelt inglise keelt kasutada ning uusi võõrkeeli juurde õppida.
Lisaks inglise keele maakondliku olümpiaadi poodiumikohtade saavutamisele on
Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased olnud aastaid edukad rahvusvahelisel elektroonilisel
olümpiaadil „Best in English“, kus sõltuvalt
aastast osaleb 600–900 kooli üle terve ilma.
Jõgevamaa gümnaasium on alati olnud pingereas esimese kahekümne piirimail. Kooli kõrget taset inglise keeles märgib ka rahvusvahelise eksami Cambridge Advanced Exam sooritajate järjest kasvav hulk.
Liivi Kütt on Kurista lasteaias Karukell
töötanud 35 aastat. Ta on oma töös mänguline, põhjalik ja sihikindel. Ta on avatud, valmis
ise õppima ning kasutama oma töös nüüdisaegseid, mitmekülgseid ja innovaatilisi õpetamis- ja õppimismeetodeid. Kolleegina on ta
usaldusväärne, paindlik ja teistega arvestav.
Liivi pöörab alati tähelepanu lapse omapärale ja individuaalsetele võimetele. Ta julgustab lapsi proovima ja hakkama saama asjadega, mis esialgu tunduvad lapse jaoks uued,
harjumatud ja keerulised. Liivil on suurepärane oskus panna ka kõige tagasihoidlikum

ja arglikum laps tahtma lugeda luuletust või
esineda näidendis.
Gerda Heinmaa alustas tööd Jõgeva muusikakoolis 1968. aastal ja on sellele koolile tänini truuks jäänud. 53 aasta jooksul hinge ja
südamega tehtud järjepidevat tööd oskavad
hinnata õpilased, lapsevanemad, kolleegid.
Oma järjekindluse ja nõudlikkusega on
Gerda Heinmaa innustanud lapsi saavutama
parimaid võimetekohaseid tulemusi. Tema
tundides valitseb sõbralik, õpilase isiksust ja
arengutempot arvestav õhkkond. Tal on oskus
kaasata õpilasi aktiivsesse pillimängu. Aastate
jooksul on Gerda Heinmaa õpilased saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatud konkurssidel.
Lisaks kolmele aasta õpetajale tunnustati
ka kolme kategooria nominente. Aasta üldhariduskooli õpetaja nominendid olid Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Tiiu Kirsimäe, Laiuse Jaan
Poska põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helge Maripuu, C. R. Jakobsoni nimelise
Torma põhikooli matemaatikaõpetaja Mare
Maasik, Vaimastvere kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ell Vahtramäe ja Siimusti lasteaed-algkooli klassiõpetaja Elle Karu. Aasta
lasteaiaõpetaja tiitlile olid nomineeritud Vaimastvere kooli lasteaiaõpetaja Vive Pajula,
Jõgeva lasteaia Karikakar õpetaja Heli Tamm
ja Jõgeva lasteaia Rohutirts õpetaja Aime
Ploom. Aasta huvikooliõpetaja kategoorias
oli nominent Jõgeva valla spordikooli treener
Tiiu Õunap.
Tublisid õpetajaid tunnustati ka valla auja tänukirjadega.
„Kõik me kanname endaga kaasas mälestusi oma kooliajast, õpetajatest ja eeskujudest.
Aega ei saa me peatada, kuid vahvaid mälestusi kooliajast saame endas kanda igavesti,“
ütles oma tervituskõnes Jõgeva abivallavanem
Viktor Svjatõšev ning tänas õpetajaid pühendunult tehtud töö eest.
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VALLAVALITSUSE
AUKIRJA PÄLVISID
• Marge Põdra Jõgeva lasteaiast
Karikakar
• Viktor Nõmm Jõgeva põhikoolist
• Vallo Väljaots Laiuse Jaan Poska
põhikoolist.

VALLAVALITSUSE
TÄNUKIRJA SAID
Triin Saar (Laiuse Jaan Poska põhikool), Merike Antonov (Laiuse Jaan
Poska põhikool), Janika Laurikainen
(Laiuse Jaan Poska põhikool), Tiina
Kull (Jõgeva põhikool), Annika
Kaasik (Jõgeva põhikool), Urve Olesk
(Jõgevamaa gümnaasium), Andreas
Suurkuusk (Jõgevamaa gümnaasium), Liina Stamm (Palamuse
lasteaed Nukitsamees), Eneli Lille
(Palamuse lasteaed Nukitsamees),
Arvo Raudsepp (C. R. Jakobsoni
nim Torma põhikool), Kairi Merimaa
(Kiigemetsa kool), Helju Ansberg
(Kiigemetsa kool), Jaanika Mathiesen
(Siimusti lasteaed-algkool).

Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud aasta õpetaja
galal tunnustati maakonna
paremaid pedagooge üheksas kategoorias. Rida tiitleid tuli ka Jõgeva valda.
Aasta
gümnaasiumiõpetajaks tunnistati Jõgevamaa
gümnaasiumi
ajalooõpetaja Tiit Naarits,
aasta kutseõpetajaks Erle
Tüür Luua metsanduskoolist, aasta lasteaiaõpetajaks
Palamuse lasteaia Nukitsamees
muusikaõpetaja
Maire Tamm, aasta põhikooli aineõpetajaks Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi ajalooõpetaja Anni
Juhanson ning aasta tugispetsialistiks
Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilasnõustaja Silja Piir. Maire Tamm
ja Silja Piir olid ka kohapeal
auhinda vastu võtmas.
Aasta
gümnaasiumiõpetaja Tiit Naarits on
suure südame ja teadmistepagasiga. Tema tunnid on
kaasahaaravad ja näideterohked, aga ka naljarohked:
naljadega seostatud faktid
jäävad paremini meelde.
Aasta kutseõpetaja Erle
Tüür on särav ja uuendusmeelne. Ta on oma põhieriala – metsanduse aluste
ja metsakaitse – jaoks loonud põnevad ja arendavad
õppematerjalide
kogud
ning tema õpetamismeetodid toetavad igas vanuses
õppija aktiivset osalust tundides.
Aasta
lasteaiaõpetaja
Maire Tamm avab individuaalset, paaris- ja grupitööd kasutades laste loovuse ning innustab lapsi end
loovliikumise ja fantaasiapillidel musitseerimise
kaudu väljendama. Iga laps
on Maire jaoks inspireeriv
oma huvide, mõtete ja erilisusega ning laste loovad
ideed leiavad rakenduse
peokavade koostamisel.
Aasta põhikooli aineõpetaja Anni Juhanson on
innovaatiline ja innustav
õpetaja, kelle klassis on hea

ja turvaline õppida. Ta mõtleb eelkõige sellele, kuidas
õpilasel on parem õppida,
mitte sellele, kuidas temal
on parem õpetada. Isegi kui
õpetaja peab pahandama,
mida juhtub harva, saavad
õpilased aru, mille eest see
oli.
Aasta
tugispetsialist
Silja Piir on aidanud paljusid õpilasi, kes ilma professionaalse abita oleksid
koolist välja langenud. Ta
õpetab noori paremini
aega planeerima ja sisemist
motivatsiooni leidma, ent
suunab õpilasi ka erialaspetsialistide juurde, kes
aitavad probleemidele lahendusi leida. Ta ei loe töötunde, öötunde ega sõidukilomeetreid, kui raskustes
õpilane vajab kohe professionaalset abi.
Lisaks
tiitlisaajatele
oli meie valla pedagooge
ka mitme kategooria nominentide hulgas. Aasta
gümnaasiumiõpetaja tiitlile kandideeris Palamuse
gümnaasiumi õpetaja Tiiu
Kirsimäe, aasta huvialaõpetaja tiitlile Eha Niglas
Jõgeva
muusikakoolist,
aasta klassijuhataja tiitlile
Egle Plato Palamuse gümnaasiumist ja Estri Vaht
Jõgeva põhikoolist, aasta
klassiõpetaja tiitlile Aive
Jõessar ja Inge Jõgi Palamuse gümnaasiumist, Jana
Tiido ja Tiiu Õunap Jõgeva
põhikoolist, Miina Lehtla
Siimusti lasteaed-algkoolist ja Reet Neimann C. R.
Jakobsoni nimelisest Torma
põhikoolist, aasta kutseõpetaja tiitlile Lys Lepiksoo
Luua
metsanduskoolist,
aasta lasteaiaõpetaja tiitlile Liina Stamm Palamuse
lasteaiast
Nukitsamees,
aasta põhikooli aineõpetaja
tiitlile Neeme Katt Jõgeva
põhikoolist ning aasta
tugispetsialisti
tiitlile
Marge Põdra Jõgeva lasteaiast Karikakar ja Sirje Kiis
Palamuse gümnaasiumist.
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Hetk maakonna aasta õpetaja galalt: aasta lasteaiaõpetaja Maire
Tamm (keskel), aasta lasteaiaõpetaja nominent Liina Stamm
(vasakul) ja neid õnnitlema tulnud Palamuse lasteaia Nukitsamees
direktor Marika Merusk. FOTO: ELLAR SÜGISTE
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Jõgeva valda külastas Alaverdi
omavalitsuse delegatsioon Armeeniast

Jalgpalli sisehalli ehituse
rahastamine on oluline
regionaalne toetus
Tänu vallavalitsuse heale koostööle riigi praeguse valitsusega
ja nende mõistva suhtumise tulemusena on planeeritud järgmise
aasta riigi eelarvesse Jõgeva valla jaoks investeeringutoetust 1,5
miljonit eurot jalgpalli sisehalli
ehituseks.
Seda otsust on aastaid oodatud. Et Jõgeva jäi otsustamisprotsessis sõelale, on meie jaoks
meeldiv uudis. Valla poolt tegime taotluse, tuginedes kahe
meie edukama jalgpalliklubi,
Jõgeva SK Noorus-96 ja FC Jõgeva Wolves, tulemustele. Jalgpallihall täiendab Jõgeva nn haridus-

linnaku infrastruktuuri, kus on
juba olemas täismõõtmetega
staadion ja järgmise aasta lõpuks
valmib uus spordihoone paljude
võimalustega. Mõnesaja meetri
ulatuses paiknevad Jõgevamaa
gümnaasium, Jõgeva põhikool
ja Jõgeva täiskasvanute keskkool.
Hall on kavandatud aadressile Piiri tn 1 ehk endise Jõgeva
ühisgümnaasiumi staadionile.
Ootame ära Riigikogu poolt
eelarve vastuvõtmise, siis jätkame ettevalmistavaid tegevusi.
Viktor Svjatõšev

abivallavanem

Metsatarekese renoveerimine
2019. aasta lõpus alanud koostöö Ameerika Ühendriikide saatkonnaga Siimusti Lastekeskuse Metsatareke Silvi hoone rekonstrueerimiseks on vilja kandmas: septembri lõpus sõlmis Ühendriikide Armee
Inseneride Korpus hankelepingu projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks Metsatarekese Silvi hoones. Lepingu maht on ligi 300 tuhat
dollarit ja rahvusvahelise hanke võitis Pakistanis asuv ettevõtja Shreeji
Construction Company.

Jõgeva valda külastas ülemöödunud nädalal
Alaverdi linna 11-liikmeline esindus KirdeArmeeniast Lori maakonnast. Kolme päeva jooksul tutvuti meie valla majandus-,
haridus- ja kultuurieluga, noorsootöö ja
sotsiaalvaldkonna korraldusega. Ettevõtetest külastati Jõgeva Veevärki, SoftComi,
Scanola Balticut ja vastavatud Coopi hotelli, haridusasutustest Palamuse lasteaeda
Nukitsamees, Luua metsanduskooli, Jõgeva
põhikooli ja Jõgevamaa gümnaasiumi, kultuuriasutustest Jõgeva valla raamatukogu,
noorsootöö asutustest Jõgeva noortekeskust
ning sotsiaalasutustest kogukonnas elamise maja Tormas ning Siimusti lastekeskust
Metsatareke.
Alaverdi omavalitsuse juht Sasun
Khechumyan märkis, et nende esindus võtab Jõgeva vallast kaasa suurepärased muljed. „Oleme näinud ilusat loodust, kaunist
arhitektuuri ja inimesi, kes oma kodumaad
väga armastavad. Meid on siin suurepäraselt vastu võetud. Eriti liigutav oli, et saime
saabudes Jõgeva ees oma riigi lipu heisata.
Jõgeva raamatukogus saime aga uudistada
meie auks välja pandud armeenia kirjanduse mininäitust,“ sõnas omavalitsusjuht.
Ta oli tänulik abivallavanemale Viktor
Svjatõševile, kes armeenia külalistele, kel-

le hulgas oli vallavolikogu liikmeid, vallaametnikke, lasteaiaõpetajaid, noorsootöötajaid jt, palju aega pühendas ja oma väärtuslikke kogemusi jagas. „Ta on tõeline
professionaal, kes teab, kuidas asjad omavalitsuse, maakonna ja riigi tasandil toimivad. Ka teised vallavalitsuse ametnikud, kellega kohtusime, olid oma valdkonna head
asjatundjad,“ ütles Sasun Khechbumyan.
Tema sõnul koosneb Alaverdi omavalitsus 13 000 elanikuga Alaverdi linnast ja
kaheksast ümberkaudsest külast. Kokku on
omavalitsuses elanikke 24 450. Kaua aega oli
Alaverdi suurimaks tööandjaks metallurgiatehas. Kolm aastat tagasi suleti see tekkinud keskkonnaprobleemide tõttu. Praegu
pannakse rõhku turismi arendamisele. Alaverdi lähedal on kaks iidset kloostrit. Turistid külastavad meeleldi ka Alaverdist pärit
vendade Mikojanide (Anastass oli Nõukogude riigitegelane, Artem lennukikonstruktor, MIG-tüüpi hävitajate üks loojaid) majamuuseumi ja metallurgiamuuseumi ning
naudivad kaunist looduskeskkonda. Alaverdi lähedalt võib näiteks leida maastikke, mis
meenutavad Suurt Kanjonit USA-s.
Alaverdi omavalitsuse esindus viibis
Jõgeva vallas Eesti Idapartnerluse Keskuse
koordineeritava projekti „Kaasav ja läbi-

Alaverdi omavalitsuse delegatsioon leidis
Jõgeva raamatukogu külastades oma rõõmuks
ja üllatuseks väikese väljapaneku eestikeelset
armeenia kirjandust. Näituse koostasid raamatukogu töötajad. FOTO: RIINA MÄGI

paistev valitsemine“ raames. 2019. aastal
käivitatud projekt, mida rahastab Norra
välisministeerium ja kaasrahastab Eesti välisministeerium, aitab Armeenia, Gruusia
ja Ukraina piirkondadel, kus on käimas või
lõppenud omavalitsuste reform, arenguplaane teha. Projekti laiem eesmärk on õppida meie kohalikelt omavalitsustelt kogukonna kaasamist, läbipaistvat ning läbimõeldud tegutsemist.
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ÜLEVAADE VALLAVALITSUSE ISTUNGITEST

FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV

ÕPPURI TOETUS
Jõgeva vallavalitsus ootab 1. novembriks (periood september–detsember eest) õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlusi.
Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ÜHE huviringi
või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7–19-aastane Jõgeva valla sissekirjutusega noor. Toetust saavad taotleda õppuri
vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase
12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või
enam alla 19-aastast last.
Õppuri toetuse info ja taotluse vormid leiab siit: www.jõgeva.ee/
oppuri-toetus.
Transporditoetust makstakse ühes huviringis osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja
huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta
vastava huvialaga tegelemise võimalust.
Transporditoetuse info ja taotluse vormid leiab siit: www.jõgeva.
ee/transporditoetus.
Info: spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones (kaily.
moones@jogeva.ee; 5877 4779)

ENAMPAKKUMINE
Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel
vallale kuuluva Liipri kinnistu.
Vägeva külas (registriosa number 10123050, katastritunnus
24701:001:0068, pindala 1890 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) alghinnaga 6 000 eurot. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. oktoobriks 2021
kella 9-ks kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnistu
aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur 5, Jõgeva
linn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Pakkumiste avamine
toimub 27. oktoobril kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses Suur 5, Jõgeva
linn.
Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.

13. SEPTEMBRI ISTUNGIL
• Võeti vastu likvideerimisel oleva Sihtasutuse Betti Alveri Muuseum varad ning anti
need üle hallatavale asutusele Betti Alveri
Muuseum.
• Anti Ateljee Cafe OÜ-le luba Soomevere
külas meelelahutusürituse korraldamiseks.
• Otsustati moodustada Jõgeva lasteaias
Rohutirts tasandus- ja sobitusrühmad.
• Nõustuti Keskkonnaameti menetluses oleva Laiuse Põllumajanduse osaühingu keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-152975
muutmisega ja keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmise eelnõudega.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
• Määrati Tähkveres asuva ehitise teenindamiseks vajalik maa ning Kuristal asuva
vallale kuuluva abihoone teenindamiseks
vajalik maa ja katastriüksuse sihtotstarve.
• Vaadati läbi Jõgeva Vallavolikogu otsuse
eelnõu „Peremehetute ehitiste hõivamine“.
• Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Tormasse ning Eerikverre, lauda laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks majandushooneks Kassinurmes ning PVC-halli püstitamiseks Viruverre.
• Anti kasutusluba Jõgeva linnas Rohu tänaval asuvale üksikelamule.
• Kooskõlastati Painkülla rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti projekteerimistingimused Männikjärve raba õpperaja uuendamiseks, elamu
ehitamiseks Vana-Jõgeva külla, päikeseelektrijaama püstitamiseks Kantkülla, tervisekeskuse püstitamiseks ja seda teenindava parkla rajamiseks Jõgeva linna Piiri 2
ja elamu ehitamiseks Alavere külla.
• Anti luba Eesti Keskerakonnale reklaamide paigaldamiseks.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud,
millega võetakse vastu Jõgeva linna Suur
38 kinnistu detailplaneering ning soovitakse nõusolekut Jõgeva linnas Piiri 14 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks.
• Abivallavanem Angela Saksing andis
ülevaate Jõgeva valla sotsiaalvaldkonna
arengu- ja tegevuskava avalikustamisest
ja avalikest aruteludest. Sotsiaalvaldkonna
arengu- ja tegevuskava eelnõu kohta ettepanekuid ei laekunud. Otsustati teavitada
volikogu kantseleid ettepanekute puudumisest.
• Spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily
Moones andis ülevaate Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava avalikustamisest ja
avalikest aruteludest. Vaadati läbi spordivaldkonna arengukava eelnõu kohta esi-

tatud ettepanekud ning otsustati esitada
spordivaldkonna arengukava eelnõu muudatusettepanekud vallavalitsuse seisukohtadega vallavolikogule.
• Otsustati seoses planeeritava spordihoone
Virtus rekonstrueerimisega korraldada
Jõgeva kunstikooli kolimine Piiri tn 1 koolimajja 2021. aasta oktoobri koolivaheajal.
20. SEPTEMBRI ISTUNGIL
• Kooskõlastati Jõgeva Valla Noortekeskuse
töötajate koosseis.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Määrati ehitiste teenindamiseks vajalik
maa ja katastriüksuse sihtotstarve.
• Määrati Raaduveres Vesiveski ning Sadukülas Turba kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Anti kasutusluba Sadalas asuvale välijõusaalile.
• Kooskõlastati Kantkülla rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti ehitusluba maagaasi jaotustorustiku
rajamiseks Kuremaale ning kaugküttetorustiku rajamiseks Jõgeva linna Kivi 3,
Kivi 5, Piiri 14, Kruusa 1a, Suur 56, Suur
58, masinate hoiukuuri püstitamiseks
Ookatkule ning puurkaevude rajamiseks
Kõnnu ja Nava külla.
• Kooskõlastati Pööra külla rajatava puurkaevu asukoht.
• Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Paluperre päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Tunnistati kehtetuks korraldatud jäätmeveo riigihanke hankemenetlus ja muudeti
2021. aasta hankeplaani.
27. SEPTEMBRI ISTUNGIL
• Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada vallale kuuluvad korteriomandid Tormas ja Tõikveres.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva
valla jäätmehoolduseeskirja muutmine,
Laiuse Jaan Poska Põhikooli põhimääruse
muutmine ja Jõgeva valla eelarvestrateegia
2022–2025.
• Määrati Saduküla Nartsissi ehitise teenindamiseks vajalik maa ja katastriüksuse
sihtotstarve.
• Kooskõlastati Vana-Jõgeva külla rajatava
puurkaevu asukoht.
• Anti kasutusluba Jõgeva linna Puiestee
tänava piirkonna kaugküttetorustikule.

• Kinnitati valla eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
• Kinnitati Siimusti lasteaed-algkooli direktorile täiendava töötasu maksmine seoses
logopeedi ülesannete täitmisega.
• Suurendati Jõgeva põhikooli klassides õpilaste arvu.
• Kinnitati Jõgeva põhikooli hoolekogu
koosseis.
• Anti Jõgeva linnas asuvale hotellile kasutusluba.
• Abivallavanem Angela Saksing andis ülevaate haridusvaldkonna arengukava avalikustamisest ja avalikest aruteludest. Vaadati läbi arengukava eelnõu kohta esitatud
ettepanekud. Otsustati esitada Jõgeva valla
haridusvaldkonna arengukava 2021–2028
eelnõu muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega vallavolikogule.
29. SEPTEMBRI ISTUNGIL
• Anti luba Reklaamtreiler OÜ-le reklaami
paigaldamiseks.
4. OKTOOBRI ISTUNGIL
• Määrati MTÜ-le FC Jõgeva Wolves toetus
Eesti saalijalgpalli kõrgliiga osalustasu katteks.
• Otsustati maksta toetust Jõgeva kergejõustikuklubile Harta Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis 2021. hooajal toimuvate treeningute kulude katteks.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
• Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada Jõgeva vallale kuuluv
Liipri kinnistu Vägeval.
• Muudeti Jõgeva linnas asuva Pargi 1 katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarve
ärimaaks.
• Anti kasutusluba Ellakveres asuvale elamule, päikeseelektrijaamale Kudinal ning
elamule Toomal.
• Anti ehitusluba elamu püstitamiseks Jõgeva alevikku, puurkaevu rajamiseks Eerikverre, Imukverre ja Vanaväljale.
• Kooskõlastati Sadukülla, Painkülla ja Rahiverre rajatavate puurkaevude asukohad.
• Otsustati tunnustada valla aukirja andmisega kolme õpetajat.
• Nõustuti haridusvaldkonna arengukava
eelnõule esitatud kolmanda muudatusettepanekuga jätta haridusvaldkonna arengukavast välja investeeringute konkreetsed
summad, sest need kajastuvad valla arengukavas.
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Leping Jõgeva spordihoone
ehitamiseks on sõlmitud
28. septembril allkirjastati ehitushankel parima pakkumuse teinud OÜ KRC Ehitus juhatuse liikme Siim Kroodoga töövõtuleping
spordihoone ehitamiseks Jõgeva põhikooli
juurde. Valla poolt andsid oma allkirja abivallavanem Viktor Svjatõšev ning Jõgeva
Spordikeskuse juhataja Priit Toru.
Neli aastat tagasi andsid samad osapooled allkirja Jõgeva põhikooli uue hoone ehituslepingule. Valla arenduse peaspetsialist
ning projektijuht Erki Teder sõnas, et see on
uue spordihoone ehitamisel justkui kvaliteedimärk. „Oleme põhikooli hoonega rahul
ning on heameel, et sama meeskond asub ka
spordihoonet ehitama,” ütles Teder.
Siim Kroodo lausus, et tegemist on põneva ja väljakutseid pakkuva hankevõiduga
ning neil on head eeldused ja kogemused Jõgevale spordihoone rajamiseks. „Loodame,
et hea koostöö erinevate osapoolte vahel
jätkub samamoodi nagu koolimaja ehitusel.
Me pole viimased neli aastat käed rüpes istunud, vaid palju objekte ehitanud, sealhulgas kolm spordihoonet,” rääkis Kroodo.
Aega lepingu sõlmimisest uue spordihoone valmimiseni on 14 kuud.
Ehitustööd näevad ette vana võimla
lammutamist ning uue spordihoone ehitamist suletud netopinnaga 4845 m2. Uues

Jõgeval avati Coopi hotell

Lepingu allkirjastasid vasakult Jõgeva Spordikeskuse juht Priit Toru, abivallavanem Viktor Svjatõšev
ning OÜ KRC Ehitus esindaja Siim Kroodo. FOTO: MARGE TASUR

spordihoones on pallisaal, kergejõustikuala,
jõusaal ja aeroobikasaal. Hoone maksumus on 6 536 954 eurot koos käibemaksuga. Selle ehitamiseks õnnestus saada 1 188
000 eurot siseriiklikku toetust meetmest

„Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“.
Spordihoone projekteerija on OÜ JVR Arhitektuuribüroo arhitekt Kalle Vellevoog.
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Kuremaa lossi uus kuub on valmis

Kuremaa mõisa ajaloolise peahoone välisfassaadi restaureerimistööd on lõppenud.
Restaureerimistööde käigus said uue
väljanägemise peahoone fassaad ja karniisid
ning vahetati teise ja soklikorruse aknad.
Selleks, et lossi fassaadi ilu saaks imetleda ka
õhtul, on paigaldatud Kuremaa Lossi Fondi
abiga fassaadile valgustus.
Kuremaa mõisa välisviimistluse uurin-

gute käigus paljastus tsementliivakrohvi alt
maleruudulisena kujundatud sokkel, mis
renoveeriti ning on oma ainulaadsusega
„kirsiks tordil“. Uuringu tulemusi esitlenud
ehitusajaloolane ja muinsukaitse spetsialist
Maris Mändel nentis, et Eestis teist sarnaselt
kujundatud soklit ei ole.
Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus SA
nõukogu juht Mati Kepp sõnas, et kaks olu-

list asja, katus ja fassaad, on lossile tehtud.
„Nüüd on Jõgeval esinduskoht, mis aitab nii
valla kui maakonna arengule kaasa,“ märkis
Kepp. Ta lisas, et hoone juures veel arenguruumi jagub ning selle arendamisega püütakse samm-sammult edasi minna.
OMA Fassaad OÜ projektijuht Martin
Kärner rääkis, et renoveerimistööd sujusid
hästi ja probleemidega pead vaevama ei
pidanud. Aastatega mitmeid mõisaid renoveerinud Kärneri sõnul on mõisate tellijatel
ühine ja eriline joon – mõisageeniga inimesed, kes on köitvalt elurõõmsad ja sihikindlad. Kõik töönõupidamised toimusid justkui
soojas ja toetavas perekonnas.
Kuremaa mõisa peahoone fassaadi restaureerimise projekti rahastati maakondade
arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Tööde kogumaksumus oli üle 270
tuhande euro, millest 130 867 eurot toetus
ning omafinantseering 139 911, 28 eurot.
Tööd teostas OMA Fassaad OÜ ja omanikujärelevalvet P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
JVT

Vald planeerib edasi arendada Kaarepere Aruküla mäge
Käesoleval aastal paigaldati Aruküla puhkealale erinevad atraktsioonid vaba aja mõnusaks sisustamiseks. Edasiseks plaaniks
on puhkealale vaatetorni rajamine, mille eelprojekti koostamine praegu käib.
Käsitletavat ala läbib Struve meridiaanikaar,
mida kasutas astronoom ja geodeet Friedrich Georg Wilhelm Struve Maa suuruse ja
kuju täpsustamiseks. Nendest andmetest sai
täpsete topograafiliste kaartide koostamiseks rajatud mõõdistuse ahel, mis koosnes
265 mõõdistuspunktist ning ulatus PõhjaJäämerest Musta mereni. Üks triangulatsioonipunktidest paiknes ka Kaareperes
Aruküla mäel. 2005. aastal kanti Struve
kaar UNESCO maailmapärandi nimekirja.
2020. aastal paigaldati Aruküla mäele Struve
meridiaanikaare punkti tähistav tahvel.
Vaatetorni üldkontseptsioon on keskendunud Struve geodeetilise punkti temaatikale ja teema kandub üle vaatetorni disainile. Planeeritav vaatetorn on u 30 meetri
kõrgune metallist kandekonstruktsiooni ja
13 platvormiga. Teraskonstruktsioonist tornil on terastrossist piirded, et hoida vaateid
maksimaalselt avatuna ning muuta torni
olemus minimalistlikumaks ja kergemaks.
Torni välispinnale on kinnitatud rooste-

Pimedas saab torn täiesti teise kuju. Valgustus hoiab kohta ka pimedal ajal atraktiivsena.
Eelprojekt: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ.

vabast plekist elemendid, mis päikesevalguse käes valgust peegeldavad ja pimeduses
LED-valgustuse abiga säravad. Torni on tulevikus planeeritud paigaldada ka pikksilm,
et oleksid nähtavad meridiaanikaare naaberpunktid.

3

Torn meelitab piirkonda turiste ning on
koolidele abiks geograafia- ja ajalootundide
ilmestamisel. Rahalised vahendid torni rajamiseks leitakse erinevatest fondidest.
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29. septembril toimus Jõgeval
kauaoodatud sündmus: Suurel
tänaval asuvas saja aasta vanuses hoones, kus kunagi tegutses
Jõgeva Tarvitajate Ühisuse peakauplus ja viimati ehituskaupade
pood, avati Coopi hotell. Jõgeva
Majandusühistule kuuluvas hotellis on 29 kohta, ent koos lisavooditega saab magama paigutada 35 ööbijat.
Hotelli esimesel korrusel
on kohvik, kuhu saavad bufeehommikusööki sööma minna
ka teised soovijad peale hotellikülaliste. Hommikusöögiaeg
on argipäeviti kell 7–10, nädalavahetusel kell 8–11. Kohvi ning
soolaseid ja magusaid suupisteid
saab hotelli kohvikust ka päeval
ja õhtupoolikul. Reede- ja laupäevaõhtuti on uksed avatud
koguni kella kümneni.
Jõgeva Coopi hotell on ainus
Coopi süsteemi kuuluv majutusasutus Eestis. See on ka hea näide, kuidas vanale väärikale hoonele uus elu anda.
„Nüüdisaegse kaubanduse
arendamiseks oli see hoone liiga
väike. Aga maha müüa me seda
väärika ajalooga maja ka ei tahtnud. Seega tuli sellele leida mingi uus kasutusala,“ ütles Jõgeva
Majandusühistu juhatuse esi-

mees Toomas Vahur.
Linna peatänava ääres pilku püüdva hoone projekteeris
Andres Põime arhitektuuribüroost Studio 3, ehitustööd tegi
MP Tootmine OÜ. „Uut hoonet
on alati lihtsam ehitada kui vana
rekonstrueerida, aga kui meeskond on hea, saab kõigest üle,“
ütles MP Tootmise juht Matti Põder. Projekteerija Andres Põime
kiitis aga tellijat, kes mõistlikul
viisil finantsvahendeid raatsis kulutada. „Kui igasuguseid asendusi
tegema hakatakse, tuleb välja
maja analoog, aga see on ikka
tõeline maja,“ kinnitas projekteerija.
Jõgeva Majandusühistu haldusjuht Guido Põldkivi tõdes,
et vana kauplusehoone hotelliks
ehitamiseks kulus ligikaudu kaks
miljonit eurot. Tubade ja pesuruumide suurust ning klientidele
pakutavaid mugavusi planeerides arvestati sellega, et hotellile
saaks taotleda kolme tärni.
Hotellihoonega koos sai korda ka selle ümbrus ehk tubli tükk
Jõgeva linnaruumi. Peale külaliste on hotellist ja selle kohvikust
hea meel ka kohalikel: nüüd on
juures üks koht, kus sõbraga
mõnus kohvitunnike veeta.
RIINA MÄGI

Jõgeval avatud Coopi hotellist on hea meel nii linna külalistel kui ka kohalikel. Pildil tutvustab hotelli saamislugu Jõgeva Majandusühistu juhatuse
esimees Toomas Vahur. FOTO: RIINA MÄGI

Järveotsa rand saab järgmiseks ujumishooajaks korda
Ujumishooaeg on selleks aastaks küll läbi, ent uus suvi pole
enam kaugel. Tuleval aastal ootab
veemõnude nautijaid üks uus
või õigemini vahepeal unustusse
vajunud supluskoht – Järveotsa
rand Kuremaa järve ääres. Rand
ja sinna viiva tee ääred on võsast
ja suurematest puudest puhtaks
raiutud, kaldaäärne on puhastatud
vanadest setetest ja veetud asemele värsket liiva. Oktoobri lõpus on
plaanis ujumisala roost puhtaks
niita ja avada kaunis vaade järvele.
Lisaks veemõnude nautijatele saab
Järveotsa rand kindlasti populaarseks ka kalastajate hulgas, sest seal
saab paati vette lasta. Plaanis on
rajada ka telkimisala.
Nõukogude ajal seisis Järveotsa rannas Jõgeva MEK-i nime
kandnud ehitusfirma saun. Juba
siis armastasid seal ujumas käia
mitte ainult sauna kasutajad, vaid
ka Palamuse kandi inimesed, kelle
jaoks nn suur Kuremaa rand liiga
kauge või rahvarohke tundus. Nii
mõnedki privaatsust hindavad
puhkajad on seal ujumas käinud
ka viimastel aastatel, vaatamata
sellele, et paik oli käest lastud. Tuleval aastal on seal aga juba tunduvalt mõnusam viibida.
Nagu mujale randadesse, hakatakse ka Järveotsa randa igal

Vahepeal unustuse hõlma vajunud
Järveotsa rand on taas korda
saamas. FOTO: MARGE TASUR

aastal värsket liiva juurde vedama.
Umbes kilomeetrine Järveotsa
tee, mis Jõgeva–Palamuse–Saare
maanteelt randa toob, tehakse tuleval aastal paremini korda. Praegu
sai täidetud ainult järvepoolne ots,
mis oli eriti halvas seisus. Randa
paigaldatakse ka sellised puhkeala
rajatised, nagu said tänavu püsti
Aruküla mäele, Pikkjärve randa ja
Palamusele Amme jõe äärde.
Järveotsa ranna kordategemise
mõtte käis välja ettevõtja Rainis
Poll, kes on ka varem oma aega ja
energiat valla puhkekohtade arendamisele kulutanud. Töid tehakse
valla eelarveraha eest. „Kunagiste
armastatud puhkekohtade taastamine aitab vallaelanikel end oma
kodupaigas mõnusamalt tunda,“
arvas Rainis Poll.
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Jõgeva valla keskused said
uued teadetetahvlid
Jõgeva valla suurematesse keskustesse paigaldati uued infotahvlid.
Uusi infotahvleid on hetkel üle valla üheksa (Jõgeval, Jõgeva alevikus,
Kuremaal, Siimustis, Kaareperes,
Luual, Sadalas, Tormas, Laiusel).
Palamusele paigaldatakse infotahvel pärast uue kauplusehoone
valmimist.
Infotahvlite lukustatava osa alt
vasakust nurgast leiad kontaktid,
kelle kätte saab plakateid ülespanemiseks viia. Lukustatava pinna
eesmärk on edastada olulisemaid
kultuuriteateid ja valla või kohaliku elu mõistes teisi olulisemaid
teateid. Teistlaadi info ja kuulutuste jaoks on mõeldud puidust pind.
KONTAKTID TEADETETAHVLITELE
Jõgeva
Plakatite ülespanemise eest lukustatavasse ossa vastutab Jõgeva
kultuurikeskus. Plakateid võetakse
vastu ja pannakse üles etteteatamisel tel 772 1987.
Kuremaa
Plakatite ülespanemise eest
lukustatavasse ossa vastutab Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus.
Plakateid võetakse vastu ja
pannakse üles etteteatamisel tel
502 7541.
Siimusti
Plakatite ülespanemise eest lukustatavasse ossa vastutab Siimusti
raamatukogu.
Plakateid võetakse vastu ja
pannakse üles etteteatamisel raamatukogu lahtiolekuaegadel tel
776 2093.
Kaarepere
Plakatite ülespanemise eest
lukustatavasse ossa vastutab Pala-

muse Kultuur
Plakateid võetakse vastu ja
pannakse üles etteteatamisel tel
5669 2479.
Luua
Plakatite ülespanemise eest
lukustatavasse ossa vastutab Luua
Metsanduskooli
raamatukoguhoidja. Plakateid võetakse vastu ja
pannakse üles etteteatamisel ajavahemikus E–R 10–13, tel 776 2118,
e-post aile.sessman@luua.ee.
Sadala
Plakatite ülespanemise eest lukustatavasse ossa vastutab Sadala
rahvamaja. Plakateid võetakse vastu ja pannakse üles etteteatamisel
tel 521 1967.
Torma
Plakatite ülespanemise eest lukustatavasse ossa vastutab Torma
rahvamaja.
Plakateid võetakse vastu ja
pannakse üles etteteatamisel tel
5800 5934.
Laiuse
Plakatite ülespanemise eest lukustatavasse ossa vastutab Laiuse
raamatukogu.
Plakateid võetakse vastu ja
pannakse üles etteteatamisel raamatukogu lahtiolekuaegadel tel
774 2510.

Sadala kooli juures avati Baltic
Agro toetusel valminud välijõusaal
Sadala kooli juures avati septembris nelja elemendiga välijõusaal,
mille rajamist toetas AS Baltic
Agro. Oma panuse andis jõusaali
valmimisse ka Jõgeva vald.
Möödunud aastal möödus
AS-i Baltic Agro loomisest 25 aastat. Kuna firma oma juubelipidu
koroonaviiruse leviku tõttu pidada
ei saanud, otsustati selle asemel
toetada ettevõtmisi, mis aitaksid
kaasa ühistegevusele ja noorte
arengule. 5000-euroseid toetusi
anti välja viis ning rahastatavad
ettevõtmised leiti Baltic Agro
klientideks olevate põllumeeste
kaasabil. Viie toetatava projekti
hulka pääses ka Sadala välijõusaali
oma. Taotluse esitas Oru talu peremees Kalvi Kruus Tähkvere külast.
Ta tõi välja selle, et Sadala kool
rajati omal ajal just põllumeeste
eestvõttel ja toetusel ning tore
oleks, kui põllumehed ka nüüd
õpilaste sportimisvõimaluste parandamisel õla alla paneksid.
„Sadala välijõusaali projekt

sai väga palju hääli nii meie firma
sisesel kui ka klientide hulgas läbi
viidud hääletusel,“ ütles jõusaali
avamisel viibinud AS-i Baltic Agro
müügidirektor Martin Maante.
Jõusaali projekteerimise maksis kinni Jõgeva vallavalitsus, Baltic
Agrolt saadud toetuse sisse see ei
mahtunud.
Avamisel tänas Sadala kooli
direktor Taavi Duvin Baltic Agrot,
samuti Oru talu pererahvast ning
Sadala Kandi Edendajate Ühingut,
kes projekti teoks saamisele kaasa aitasid. Jõgeva abivallavanem
Angela Saksing tänas samuti Baltic
Agrot, aga ka OÜ-d Gardenistas,
kes välijõusaali valmis ehitas. Abivallavanem avaldas heameelt selle
üle, et Sadala sellise toreda rajatise
võrra rikkamaks sai, ning kutsus
kõiki üles jõumasinaid kasutama.
Välijõusaal pole tõesti mõeldud
ainult õpilaste, vaid kõigi huviliste
jaoks.
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Sadala kooli juurde Baltic Agro toetusel rajatud välijõusaali võivad kasutada
kõik huvilised. FOTO: RIINA MÄGI

Eakate sügispeol tunnustati aktiivseid
eakaid tänumedaliga
Jõgeva kultuurikeskuses peeti
1. oktoobril, rahvusvahelisel eakate päeval, valla eakate sügispidu. Pidulisi tervitas video vahendusel Riigikogu esimees Jüri
Ratas. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees
Andres Ergma oli oma tervituste edasi andmiseks kohale tulnud. Ta andis meie maakonna
aktiivsetele eakatele üle Eesti
Pensionäride Ühenduste Liidu
tänumedali, mis asutati tänavu
seoses 30 aasta möödumisega
Eesti iseseisvuse taastamisest.
Medaliga tunnustatakse tavainimesi, kes võtsid kolmkümmend
aastat tagasi osa poliitilistest
protsessidest ja aktsioonidest,
mis viisid iseseisvuse väljakuulutamiseni, ning on ka hiljem
ühiskondlikult aktiivsed olnud.
Jõgeva vallast pälvisid medali Heino Ilves, Anne Mihkeles

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergma
andis Jõgevamaa aktiivsetele eakatele üle Eesti Pensionäride Ühenduste
Liidu tänumedali. Üks selle saajatest oli Anne Mihkeles. FOTO: RIINA
MÄGI

ja Laine Leppik, Mustvee vallast Ene-Tiia Krehova ja Viive
Tooming ning Põltsamaa vallast
Jaan Soone ja Loniida Berg-

mann. Viimane lahkus kahjuks
hiljuti meie hulgast.
Eakatele tõid nende pidupäeva puhul tervitusi Jõgeva

vallavolikogu esimees Peep
Põdder, Riigikogu saadik ja
vallavolikogu liige Aivar Kokk,
vallavolikogu liige Tiit Lääne,
Jõgeva maakonna ja linna pensionäride eestvedaja Heino Ilves
ning Jõgeva vallavolikogu liige,
Arukate Akadeemia eestvedaja
Mai Treial. Viimane andis ka
ülevaate akadeemia uueks hooajaks (see on arvult juba kahekümne esimene) kavandatust.
Jõgeva kultuurikeskuses eakatele pakutavatest huvitegevuse
võimalustest kõneles kultuurikeskuse rahvakultuurispetsialist
Elle Lepp.
Eakate sügispeol musitseeris Kristi Kool eesti lõõtsal. Peo
lõppedes ootas kokkutulnuid
kohvi- ja tordilaud.
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Kaunite kodude rajajad pälvisid tunnustuse
Puurmani lossis toimunud pidulikul tunnustamissündmusel
anti Jõgevamaa kaunimate kodude omanikele üle riigihalduse
ministri tänukirjad, rahvusvärvides mastivimplid ja meened, milleks olid Avinurme puiduaidas valminud postkastid.
Jõgeva vallast pälvisid tunnustuse perekond Saar Luua külast,
Jaanus Annok Torma alevikust,
Kristi Klaos Jõgeva alevikust
ning perekond Mäesepp VanaJõgeva külast. Perekond Saar
esitati tunnustamiseks ka presidendile. Nende aed paistab silma oskuslikult planeeritud haljastuse ja seda täiendavate puukujukeste, samuti reljeefsuse ja
liigirikkuse poolest.
Puurmanis tervitasid kaunite kodude rajajaid Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse liige Meeli Veia ning Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu liige, Jõgeva

Jõgevamaa kaunimate kodude hulgas pälvis tunnustuse ka Gaja ja Vello Mäesepa kodu Jõgeva vallas. Koos
autasustatutega on pildile jäänud abivallavanemad Angela Saksing ja Viktor Svjatõšev. FOTO: ELLAR SÜGISTE

abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Mustvee valla nominente tervitas vallavanem Terje Rudissaar.

Kokkutulnuile pakkusid elamuse Põltsamaa muusikakooli keelpillikvartett Hiie Taksi juhen-

damisel ning võistlustantsijad
Agneta Pukk ja Kaspar Kaldaru.
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Kaitseminister Kalle Laanet külastas Jõgeva malevat
Kaitseminister
Kalle
Laanet on seadnud
endale
eesmärgiks
külastada
erinevates
maakondades
kaitseväeüksuseid, olgu selleks siis Kaitseliit või
Kaitseväe eraldi üksused. Laaneti sõnul hakkab Eestile juba tiir peale saama. „Oma silm on
kuningas, et aru saada,
mis kohapeal tegelikult
toimub, on vaja inimestega silmast silma suhelda,“ märkis minister.
1. oktoobril tutvus
minister Jõgeva malevaga. Jõgeva maleva staabiülem Taimo Tooming
andis ministrile ülevaate
maleva tegevusest, välja- Kaitseminister Kalle Laanetile kingiti maleva poolt vabatahtliku teavituspealiku Ülo
Pärna raamat „Vabadussõja sündmused Jõgevamaal“. FOTO: MARGE TASUR
õppest ning arenguplaanidest. Ringkäigul
tutvuti lasketiiru, varustuse inimesi rohkem Kaitseliitu tahavad Eesti kaitsevõimesse
ning tehnikaga.
astuma ja kindlasti tõstab ka panustada. Kaitseliit on laiaLaaneti sõnul on Jõgeva kaitsevalmidust,“ muigas mi- pindse riigikaitse seisukohalt
malevas kõik väga hästi. Hu- nister. Ent taristust ning pil- ääretult oluline. See on meie
moorikalt teatas Kalle Laanet, tidest seinal on ministri kin- reservväe üks olulisemaid tugiet Jõgeva malev on esimene, nitusel olulisem kaitsetahtega sambaid. Võime luua kõik
kus on üles pandud kaitse- inimene. „Usun, et Jõgevamaal tingimused, aga tahteta pole
ministri foto. „See motiveerib on piisavalt palju inimesi, kes tingimustest, lahingumoonast

ega tehnikast kasu,”
nentis Laanet.
Ministri hinnangul
on Kaitseliidul oluline
roll riigi kaitsevõime
tõstmisel kohalikke inimesi kaasates. „Tavainimestele on vaja senisest
veelgi enam selgitada,
kuidas on Eesti riigikaitse üles ehitatud ning
mil viisil ollakse valmis
oma riiki kaitsma. Ministeeriumis
üritame
läbi käia seda teekonda,
et maksumaksja mõistaks, kuhu läheb järgmisel aastal 2,31 protsenti SKPst,“ selgitas
minister. Teadlikkus on
võti, et inimesed oleksid valmis Eestit vabatahtlikult kaitsma, ning
selle nimel tuleb Kalle
Laaneti sõnul tööd teha. „Info
peab liikuma mitmes suunas,
nii alt üles kui ka ülevalt alla.
Oluline on olla samas inforuumis ja teada, milliste sammudega ja kuhu liikuda soovime“.
JVT
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Palamuse lasteaia juurde istutati
elukestva õppe puu
Palamuse lasteaia Nukitsamees
juurde istutati 5. oktoobril,
õpetajate päeval õunapuu,
mida võib nimetada elukestva
õppe puuks. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon
Andras tähistab nimelt tänavu oma 30. sünnipäeva ning
sel puhul istutatakse mitmele
poole üle Eesti seda sündmust
tähistavaid puid. Jõgevamaa
esimene Andrase juubelipuu
pandi mulda 25. septembril Sadalas. Et teine puu sai
kasvama just Palamuse lasteaia juurde, on igati loogiline:
Nukitsamehe lasteaed tunnistati mullusel täiskasvanud õppija
nädala maakondlikul tunnustamissündmusel aasta õppijasõbralikumaks tööandjaks, lasteaia
õppejuht Amino Põldaru pälvis
aga maakonna aasta koolitaja

tiitli. Üleriigilisel tunnustamiselgi tõsteti teda esile aasta
koolitaja kategooria eripreemiaga. Üks tore tunnustus tuli
Palamuse lasteaeda ka tänavu:
sealne muusikaõpetaja Maire
Tamm tunnistati Jõgevamaa
aasta lasteaiaõpetajaks.
Elukestva õppe puu istutamisel osalesid Kustide rühma
lapsed, kes tuleval aastal kooliteed alustavad. „Kui te Palamuse gümnaasiumi lõpetate, on
sellest kasvanud juba päris suur
puu, mis kindlasti kenasti vilja
kannab,“ ütles lasteaia direktor Marika Merusk. Õppejuht
Amino Põldaru avaldas aga
lootust, et lasteaias „õppimispisiku“ külge saanud lapsed
jäävad aktiivseteks õppijateks
kogu eluks. „Minu kui täiskasvanute koolitaja vanim õpilane

Sügis Torma lasteaias

Torma lasteaias on võetud uuel õppeaastal eesmärgiks olla võimalikult suur osa päevast õues, viia läbi väliüritusi ja õuesõpet. Lasteaia
territooriumil annavad selleks häid võimalusi suur park ja õuesõppepaviljon.
Sügise algust tähistasime samuti õuesõppe ja sportimisega. Lasteaia õuealal oli kolm tegevuspesa, kus tuli koos rühmaõpetajaga mitmesuguseid ülesandeid täita. Peale sportimise ja õppimise said kõik
lapsed tantsida. Tantsida said ka rühmade õpetajad, keda üllatati ülesandega välja mõelda etteantud muusikapalaga sobiv tants. Kasutada
olid erinevad rekvisiidid, aga aega tantsu väljamõtlemiseks oli vähe.
Loomingulised õpetajad tegid lahedad tantsukavad, millele lapsed
kaasa elasid.
Sügis algas hoogsalt. Septembrisse mahtusid veel õuetralli päev,
mil lapsi külastas õueteater, ning traditsiooniline sügislaat, mis oli
seekord mõeldud ainult lasteaialastele. Pered ja muud külalised sel
korral osaleda ei saanud. Kuu lõppes sügisjooksuga Torma kooli staadionil. Esimene sügiskuu on olnud Torma lasteaiaperele sportlik ja
aktiivne. Liigume ikka õues, tervis põues!
KADRI SAAR

rühmaõpetaja

Palamuse lasteaia juurde otsustati elukestvat õpet sümboliseeriva
puuna istutada õunapuu. Sealt saab tulevikus maitsvaid õunu, millel
sordinimeks ’Pärnu tuviõun’. FOTO: RIINA MÄGI

on olnud 96-aastane. Õppida
võib tõesti igas eas,“ kinnitas
Amino Põldaru.
Andrase juubelipuu istu-

tatakse lähiajal ka Põltsamaa
piirkonda.
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Energiat tantsukoolist, mis asub Energia tänaval
Jõgeva tantsukool Cestants kolis
tänavu Energia tänavale. Selles
on midagi sümboolset: tantsukooli juht Kristel Saar ja tema
meeskond on kooli loomisse ja
arendamisse rohkesti energiat
paigutanud ning õpilased tantsutundides energiat välja elanud. Ent kindlasti on tantsijad
ja juhendajad ka üksteist uue
energiaga laadinud.
Tantsukooli loomine oli
Kristel Saare unistus juba lapsepõlves. 2015. aastal tegi ta selle
teoks. Esialgu tegutses Cestants
stuudiona, 2016. aastal saadi
koolitusluba ja sestpeale võib
rääkida juba tantsukoolist. Nii
et kui lähtuda kooliks saamise
hetkest, sai Cestans septembris
viieaastaseks. Kui alustati kahe
õpetajaga, siis praegu on õpetajaid kuus ja õpilasi 170. Neist
osa käib trennis Puurmanis.
Vahepeal oli tantsuõpet võimalik saada ka Palamusel, ent sinna
oli raske õpetajat leida. Õnneks
tuli enamik Palamusel tantsinuid pärast sealse rühma sulgemist Jõgevale.
Tantsukooli
algusaegadel
tehti trenni Virtuse spordihoone aeroobika- ja maadlussaalis.
Sealt koliti Jõgeva Selveri teisele
korrusele. Sinna jäädi kolmeks
aastaks, ent samal ajal otsiti ikka
ka paremaid ruume, sest Selveri

Tantsukooli Cestants uutes ruumides on õhku ja valgust. FOTO: LAVIIN
PHOTOGRAPHY

peal oli ruumi napilt, keset tantsusaali seisid postid ning ventilatsioon puudus üldse. Lõpuks
tuli ruumimure lahendamisele
appi lapsevanem Ats Püvi, kellel
oli rendile anda kolmekorruselise maja kaks korrust. Sinna
mahub kolm saali (nüüd saavad mitu rühma korraga trenni
teha!), õpetajate tuba ning seminari- ja puhkeruum. Peatselt
lisandub neile ka saun. Trenniruumid varustatakse korraliku
helitehnikaga.
„Omanik tegi ruumid enne
rendile andmist korda, arvestades meie soove näiteks põrandakattematerjali ja seinte värvi
osas,“ ütles Kristel Saar. „Kartsi-
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me küll algul, et raudtee tagust
Energia tänavat peetakse liiga
kaugeks, aga nii lapsed kui ka
vanemad harjusid uue asukohaga üsna ruttu. Praegu saavad
Jõgeva lapsed näiteks trenni sõita jalgrattaga.“
Tantsukooli Cestants võetakse vastu kõik soovijad, ka
need, kes esinemisest ja võistlemisest huvitatud pole, vaid
tahavad lihtsalt liikumisest
rõõmu tunda ja oma loovust
arendada. Ent need rühmad,
kes kõrgemaid sihte seavad, on
olnud edukad mitmetel võistlustel. „Väljundeid meil õnneks
leidub,“ ütles Kristel Saar. Üks
Cestantsu õpilane, Kirke Rääk,

tunnistati hiljuti koguni Eesti
parimaks tantsijaks. Kümme
tantsijat, kes tiitlile kandideerisid, valiti välja Kuldse Karika
suvefestivalilt. Kõik kümme
astusid üles TV6 telekaamerate
ees ning parima selgitas välja
telefonihääletus.
Cestants on ka ise ühe ägeda tantsuvõistluse käivitanud:
2020. aastal toimunud Cestants
Jõgeva Dancestar tõi tantsukoolile ühe Jõgeva valla aasta
teo tiitlitest. Tõsi, tänavu tuli
seda võistlust elektrooniliselt
korraldada. Toredaks ettevõtmiseks on kujunenud ka tantsukooli suvelaagrid Käärikul.
Koroonaviirus on Cestantsu
õpilaste ridu pisut vähendanud.
„Kõigi motivatsiooni pole me
suutnud hoida. Aga kui kooliealiste rühmades võib veel vabu
kohti leida, siis mudilaste rühmad on täis,“ tõdes Kristel Saar.
Tantsukooli võetaksegi õpilasi
alates teisest eluaastast. Tantsukooli juures tegutseb ka beebikool ning pakutakse seltskonnatantsu algkursusi, pulmatantsu
õpet jne.
„Soovime pakkuda Jõgeval
niisama kvaliteetset tantsuhuviharidust, nagu on võimalik saada suuremates linnades,“ ütles
Kristel Saar.

JVT

Torma kooli juures avati
Luule Lehemetsale pühendatud pink

Esimese klassi lapsed
arvavad, et …
1. septembril 2021 alustas C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis
kooliteed 14 särasilmset rõõmsameelset kooliuusikut. Nüüd on mitu
nädalat koolis käidud ja aeg lastelt uurida, mida nad koolist arvavad.
Ruuben: Mulle väga meeldib siin käia, saan arvutada, üleval käia
ja päeval Lennat näha.
Armand: Koolis on lõbus käia, sest saad uusi sõpru ja jalkat mängida. Trennid on ka lahedad. Ja targaks saab ka.
Kadi: Ma sain Kaisaga sõbraks ja õppida saan ka.
Richard: Koolis on sellepärast ka tore, et saad oma suurt õde või
venda näha, käia korvpallitrennis ja lugeda.
Remi: Mulle meeldib lugeda aabitsast ja vahetunnis joosta ja teistega rääkida ja mängida.
Aksel: Mulle ei meeldi, kui mõni suur torgib. Aga meeldib see, et
siin saab õppida ja uusi asju teada. Muidu ma ei saakski neid teada.
Stefany: Mulle meeldib õppida ja mängida.
Ruth: Mulle meeldib matemaatika.
Grit: Õppida on tore.
Jarmo: Mulle meeldib mängida ja õppida ja uusi sõpru saada.
Õpetaja Barbara: Mulle meeldib, et meil on nii ilus suur klass
ja selles ruumis hulk jutukaid, energilisi ja uudishimulikke lapsi. Eks
ikka liigset juttu ja sahmimist on ka, aga need on ju lapsed. Nad peavadki rahmeldama. Õpetajana on raskeim see, et hääl väsib ära. Aga
ka see on harjutamise asi. Küllap jõuluks on kooliga harjunud nii õpilased kui õpetaja.
1. klassi õpilased ja õpetaja Barbara

FOTO: BARBARA LAUL

Raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

Õpetajate päeval avati Torma põhikooli juures
pikaaegsele õpetajale, näiteringi ja rahvatantsurühma juhendajale Luule Lehemetsale (pildil)
pühendatud pink.
Luule asus Tormas õpetajana tööle 1954.
aastal ning pidas seda ametit 2013. aastani.
Pingi avamisel tänas õpetaja südamest kooliperet ning kõiki kohalviibijaid. Tunnustatud pedagoogi sõnul peab õpetaja oma tööd armastama,
siis silmad säravad ning on rõõm oma ametist.
Kooli juurde pühenduspinkide paigaldamise algatas kooli hoolekogu koostöös vilistlaste
ja kooliperega. Esimene pühendusega pink –
direktorite pink – paigaldati Torma kooli juurde 2019. aasta oktoobris ning sellega avaldati
austust kooli eri aegadel juhtinud 14 inimesele. Oma pingi on kooli juurde saanud teisedki
teenekad pedagoogid: Marta ja Erich Annok
ning Enda Kalm.

JVT

Traditsiooniliselt on oktoobri teine pool raamatukogudes kiirem kui
tavaliselt. Toimuvad raamatukogupäevad. Sel aastal möödub 200 aastat esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe –
Marahva Näddala-Lehe – ilmuma hakkamisest. Üleriigilised raamatukogupäevad, mis algavad 20. oktoobril ja kestavad 30. oktoobrini, ongi
pühendatud sellele märgilise tähendusega sündmusele. Kahe nädala
jooksul on raamatukogudes üle valla erinevaid kohtumisi, üritusi, näitusi,
samuti ööraamatukogu. Jälgige reklaami meie FB lehel ja kodulehel ning
võimalusel olge varmad osalema!
Oktoobrikuu kõige suuremaks uudiseks on siiski linnaraamatukogu
juurde paigaldatud laenutuskapp. Kappi on võimalik tellida raamatuid ja
kätte saab neid ka ajal, mil raamatukogu on suletud. Laenutuskapp töötab pakiautomaadi põhimõttel: kui olete tellinud raamatu, saate telefonile
sõnumi koodiga ja järele võite tulla, millal teile sobib. Juhend kapi kasutamise kohta on leitav meie kodulehelt. Loodame, et meie laenutuskapp
võetakse aktiivselt kasutusse.
Kohtume raamatukogus!
KRISTI PUKK

Jõgeva Raamatukogu direktor
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Eesti templirüütlid
aitasid Torma kogudust
20. ja 21. augustil tegid EELK Torma Maarja koguduse juures tööd Tartu
praost Ants Tooming ja Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar koos Eesti
templirüütlitega. Templirüütlid on Kaitseväe või Kaitseliidu ohvitserid,
kes on samas ka kristlased. Sel suvel otsustasid nad aidata vabatahtliku
tööga Torma kogudust. Peatuti Torma pastoraadi külalistetubades.
20. augustil osaleti kõigepealt Torma koguduse Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud tänujumalateenistusel, kus
jutlustas Tartu praost Ants Tooming ning kaasa teenisid Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar ja Torma koguduse õpetaja Mehis Pupart. Pärast
teenistust ja lõunapausi asuti tööle. Kahe päeva jooksul viidi pastoraadi
pööningult ja saunast välja sinna paarikümne aasta jooksul kogunenud
koli, mis enamasti rändas suurde prügikonteinerisse. Korda saanud sauna said mehed juba ise kasutada. Ligemale kümme ruumimeetrit puid,
mis senini väljas riidas olid seisnud, laoti kuuri ja kuuri seina äärde ning
trimmerdati kiriku ja pastoraadi ümbrust.
Kõiki neid töid tegid mehed hea meelega, tundes rõõmu sellest, et
said kaasa aidata Jumalariigi tööle, aidates ja innustades kogudust. Õpetaja Ants Tooming, Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar ja templirüütlid
tegid niimoodi koguduse juures suure töö ära. Tänan neid kõiki Torma
koguduse nimel abi eest!

MEHIS PUPART

EELK Torma Maarja koguduse õpetaja

Kirikulised pärast Torma ja Püha koguduse ühist jumalateenistust. FOTO: ANTI TOPLAAN

Saarlaste reis Tormasse
Kaitseliidu peakaplan Gustav Kutsar (esireas vasakult teine) ja Torma koguduse õpetaja Mehis Pupart (esireas keskel) koos templirüütlitega Torma
kiriku ees. FOTO: ERAKOGU

Kuremaa ujula uuenduse
läbinud jõusaal on avatud
Spordisõpru tervitab värske ilme saanud saal ning tipptasemel varustus.
Avaürituse treeningu viis läbi kulturist Ott Kiivikas. Tuntud sportlane
rääkis, et koostöös idee algataja ja kohaliku spordientusiasti Rainis Polliga sai paika jõusaal, mis arvestab erinevate kasutajate vajadustega: algajatest Kuremaal treenivate korvpallurite ja ujujateni välja.
Jõusaalis on praeguseks paigas umbes 60 protsenti seadmetest. Juurde on tulemas blokkseadmed ning suurem valik kange ja hantleid. Ent
sellest olenemata on juba praegu võimalik jõusaalis korralikult treenida
ning tervele kehale koormust anda. Kaasaegses jõusaalis on kasutatud
Matrix tehnikat ja varustust. Kiivikase sõnul oleks see automaailmas võrreldav Mercedesega.

JVT

Eesti Evangeelses Luterlikus
Kirikus on viimasel ajal igal aastal
loositud koguduste paarid, kellest
saavad selleks aastaks teineteise
eestpalvekogudused. See aitab kogudustel häälestuda mitte ainult
enda, vaid ka mõne teise Eestis
tegutseva koguduse rõõmudest ja
muredest osa saamisele.
Üheks
tänavuaastaseks
eestpalvekoguduste paariks on
Torma kogudus Jõgeva- ja Püha
kogudus Saaremaalt. Viimase
aktiiv on koos hoolekandetöö
vabatahtlikega külastanud igal
aastal oma eestpalvekogudust. Nii
võtsid saarlased septembri esimesel pühapäeval ette pika teekonna
läbi Eesti.
Mõnusas vestluses kulgenud
bussisõidu katkestas paraku sõiduki tehniline rike. Masina jõud
rauges mõned kilomeetrid enne
Põltsamaad. Õnneks oli Põltsa-

maa koguduse õpetaja Markus
Haamer vaatamata peatselt algavale jumalateenistusele valmis
meile vastu tulema. Tänu temale
jõudis slepis Põltsamaale ka meie
raugenud jõuga buss. Torma
koguduse õpetaja Mehis Pupart
organiseeris omakorda meie Põltsamaalt Tormasse toimetamise.
Meie sõiduvahend pidi siiski jääma järgmiseks päevaks Põltsamaa
remondimeeste hoole alla.
Kahe koguduse ühise jumalateenistuse algus lükkus meie seikluste tõttu niigi edasi, kuid meie
üllatuseks paluti meid kõigepealt
pastoraati keha kinnitama. Laud
oli kaetud hea ja paremaga, mille
eest oli hoolitsenud maja perenaine ja laekur Talvi Sildma.
Vaatamata sellele, et 1767.
aastal ehitatud Torma kirikus oli
eelmisel pühapäeval toimunud
rahvarohke jumalateenistus, kus

karjane” tuttav viis.
Kui juba nii kaugelt kohale
sai tuldud, käisime ära ka Peipsi
ääres. Külastasime kohvikut Kuld
ja jalutasime renoveeritud Mustvee sadama muulil, mille tipus
asub Kalevipoja vägitegudega
seotud pink. Torma kiriku juurde
naastes saime kohalikult õpetajalt
kuulda koguduse tuntumate vaimulike eluseikadest. Teiste hulgas on Torma kogudust teeninud
hilisem EELK peapiiskop Edgar
Hark, kelle viimne puhkepaik
asub Torma kalmistul.
Pika päeva õhtuks jõudis
Tormasse ka saarlaste asendusbuss, mis reisiseltskonna keskööks koju toimetas.
ANTI TOPLAAN

EELK Püha ja Kuressaare
koguduse õpetaja

Hoogne ja värviline sügiskuu Jõgeva põhikoolis
Septembrikuu esimesel poolel oli õpilastel võimalus uudistada koolimajas olümpiateemalist
näitust, mis koosnes õpetajate toodud olümpiavärvides esemetest ja kooliolümpia sümboolikast. Viie olümpiarõnga sisse mahutatud isiklikud asjad jutustasid lugusid õpetajate mälestustest ja tegemistest. Näitus oli sissejuhatus kahele
spordipäevale, mille jooksul said õpilased vastavalt vanuseastmele ennast proovile panna palliviskes, kuulitõukes, pikamaajooksus, sprindis
ja kaugushüppes. Lisaks headele tulemustele oli
rõõmu üheskoos sportimisest ja liikumisest.
Mihklikuu teises pooles üllatasid kooliperet leidlike sügiseste meisterdustega algklasside õpilased. Heameelt vahvast sügisvärvilisest
näitusest jagus nii suurematele kui ka väiksematele, nii omadele kui ka külalistele. 29. septembril
tähistasime mihklipäeva. Üheskoos tervitasime
sügist, rääkisime mihklipäeva traditsioonist ja
mängisime lõbusaid võistlusmänge, nagu tammetõru täpsusvise, kapsapea seiklus ja porgandi
keerutus. Nalja ja naeru jätkus terveks päevaks!
AVE ANSLAN

Jõgeva põhikooli huvijuht

Uue jõusaali avamisel tegi huvilistele näidistreeningu ning tutvustas seadmeid kulturist Ott Kiivikas. FOTO: MARGE TASUR

teenis peapiiskop Urmas Viilma,
oli kirikus ka meie külaskäigu
päeval päris palju inimesi: koos
meiega ligi veerandsada osalejat.
Kohaliku omavalitsuse poolt
oli saarlasi tervitama tulnud
Jõgeva abivallavanem Angela
Saksing, kes võttis oma vabast
ajast terve päeva, et olla meie
saatjaks ja autojuhiks. Nagu meie
vestlusest selgus, on tal magistrikraad kristlikus kultuuriloos ja ta
õpib hetkel Tartu ülikoolis piibli
algkeeli. Selliseid omavalitsusjuhte vist palju ei ole.
Jumalateenistuse muusikalise
poole eest kandis hoolt kohalik
organist Katrin Puusepp. Ta tutvustas Püha koguduse organistile
Katre Roolahtile kohalikku orelit
ja nii kõlas inimestest tühjaks valgunud kiriku lahtisest uksest Torma kiriku parki Martin Körberi
loodud laulust “Ma olen väike

Jõgeva põhikoolis on sügise algus olnud sportlik
ja värviline. FOTO: ERAKOGU

ÜRITUSED
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22.-24. oktoober

SADALA RAHVAMAJAS

SADALA

2021

ÜRITUSED JA TEGEMISED
JÕGEVA VALLAS

IXKÜLATEATRITE PÄEVAD

Natuke üksmeelt ja natuke vaenu, natuke nuttu ja natuke naeru ...

REEDE, 22. oktoober
ÕPITOAD – TÖÖTOAD

LAUPÄEV, 23. oktoober
ÕPITOAD – TÖÖTOAD Kl 10

Lavaline liikumine,
dekoratsioonid, kostüümid

lavakõne. Koolitaja Virko Annus

Harrastusnäitleja kõnetehnika ja

Osalemine registreerimisega tel 5211967

KELL 12.30
Näitetrupp Poolvillased Viljandimaalt
Aldo Nikolai tragikomöödia

PÜHAPÄEV,
24. oktoober

“Veidike õrnust”

ETENDUSED

Näidendi tegevus toimub Itaalias eakate pansionaadis ...
.... Saatus võib kinkida selle armastuse, mis teeb
närtsimise noorusest eredamaks ja rikkamaks.

KELL 15.00
Elva Harrastusteater
Maarja Palmi komöödia

“Nelja naise talu”
Nalja vanast ajast, kahes vaatuses

TEATER
RUULIB!

AVATUD TEATRIKOHVIK
/kõik arveldamine sularahas/

PÄEVA PÄÄSE 6 eurot /kaks etendust/

Olete oodatud!
Sadala oma juurtega . .

Info, registreerimine,
pääsmete tellimine tel 521 1967 Pille

7

8

SÜNDMUSED JA TEATED
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SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER
18.10 kell 11 Viljandi lasteja noorteteater Reky etendus
„Memme musi“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 10 eurot.
22.–24.10 Sadala IX külateatrite päevad: õpitoad, koolitus, etendused. Info tel 521
1967.
23.10 kell 17 rahvamajade
päeva teater Palamuse rahvamajas „Proua kadunud ema“
Viljandi Teatrihoov.
24.10 Sadala IX külateatrite
päevade etendused rahvamajas: kell 12.30 tragikomöödia „Veidike õrnust“,
kell 15 komöödia „Nelja naise talu“. Päeva pääse
kahele etendusele 6 eurot.
Info tel 521 1967.

KINO
15.10 kell 17.30 animafilm „Auhtanian ja kolm
musketäri“ Jõgeva kultuurikeskuses.
22.10 kell 19.30 komöödiafilm „Sandra saab tööd“
Jõgeva kultuurikeskuses.

MUUSIKA
15.10 kell 20 tantsuõhtu
Vaiatu rahvamajas. Tantsumuusika ansamblilt „Parvepoisid“. Avatud baar. Pilet 8
eurot. Laudade broneerimine
tel 5343 4742.
16.10 kell 15 akordioni-,
lõõtspilli- ja suupillifestivali
galakontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
18.10 kell 20 Tartu Ülikooli
Sümfooniaorkestri
sügiskontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Solist Sven-Sander
Šestakov, dirigent Taavi Kull.
Kavas: F. Mendelssohn Bartholdy – Klaverikontsert nr.
1, W. A. Mozart – Sümfoonia
nr. 29. Pilet 10/12 eurot.
22.10 kell 19 Austin Milleri folk-roki soolokontsert
Torma rahvamajas.

VARIA
15.10 kell 20 klubiõhtu Kaarepere rahvamajas, tantsuks
mängib Karl Madis.
15.10 kell 20 tantsuõhtu ansambliga „Parvepoisid“ Vaiatu rahvamajas.
25.–28.10 kell 12 Palamuse muuseumis koolivaheaja
programm „Mul on savi!“
29.10 kell 12 eakate klubi
koosviibimine Palamuse rahvamajas.
05.11 kell 19 noortepidu Palamuse rahvamajas.

RAAMATUKOGU
19.10
kell
9
tuleb
Palamuse
raamatukogusse lugejatega kohtu-

ma lastekirjanik Anti Saar.
21.10 kell 11.30 Siimusti
raamatukogus on külas maakonnalehe Vooremaa peatoimetaja Kerttu-Kadi Vanamb,
kes räägib ajalehe tegemisest.

SPORT
15.10 kell 14 stardib Jõgeva
kultuurikeskuse juurest bossipäeva kontsakingajooks.
17.10 kell 11–18 Raimund
Koka mälestusturniir võrkpallis Torma spordihoones.
17.10 kell 12 Jõgeva sügisjooks 2021 lastele Jõgeva
linna staadionil. Võistlused
3- kuni 16-aastastele.
24.10 kell 12 retrojooks ümber Kuremaa järve. Info Kuremaa külaseltsi FB lehel.
04.10–31.10 Jõgeva valla
seiklusmatk: sügiskõnd. Osalemine läbi FitSphere liikumisäpi.

Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseum
kuulutavad välja
KIRJANDUSLIKU OMALOOMINGUKONKURSI
BETTI ALVERI JÄLGEDES 2021
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
Konkursitöid ootame
kõigis žanrites neljas

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.

NÄITUSED
16. oktoobrist novembri
lõpuni
põllede
näitus
Siimusti raamatukogu.
27. oktoobrini Tallinna akvarellisti ja graafiku Veera
Staniševskaja näitus „Akvarelli saladus II“ Jõgeva linnaraamatukogus.
31. oktoobrini Palamuse
keskkooli 65. sünnipäevale
pühendatud näitust „Palamuse keskkool ehk Pildikesi
koolipõlvest“ Palamuse muuseumis.
31.
oktoobrini
Jõgeva
kunstikooli 1. kursuse keraamikanäitus “Nägudeni”
spordihoone Virtus fuajees.
Juhendaja õpetaja Vivian Klimušev.
31. oktoobrini Jõgeva kunstikooli näitus “Fantaasiamaastikud” spordihoone Virtus fuajees. Juhendaja Elita
Järvela.
15. novembrini näitus „Vanad äratuskellad“ Palamuse
raamatukogus.
20. novembrini Karine
Andrjuskevitsjute
näitus
„Raamatute uus elu“ Palamuse raamatukogus.

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

Loreen Saar			06.09.2021
Lauris Persidski		
18.09.2021
Klaudia Kangur		
23.09.2021
Nora Briede			23.09.2021
Sofia Piho			
24.09.2021
Cäroly Kalaus			
24.09.2021
Anabel Tagel			26.09.2021

Kõiki kirjutajaid ja juhendajaid oodatakse konkursi
pidulikule lõpetamisele
23. novembril kell 14
Jõgeva linnaraamatukogus.

KOGUDUSED
Pühapäeviti kell 11.00
Jõgeva Jehoova tunnistajate
kogudus pooletunnine loeng
elulisel teemal piibli vaatevinklist. Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info
tel 5901 2500. JW.ORG (Meist
/ Koosolekud).
17., 24., 31.10 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!

Kuremaa Lossis on erinevad ruumid, mida saab kasutada pidudeks, pulmadeks
ja koosolekuteks.

Peosaal on lossi suurem peosaal. Sobib suurte pidude, koosolekute ja pulmade
korraldamiseks.
Kaminasaal asub peosaali kõrval, sobib koosolekute, väiksema arvuliste pidude
korraldamiseks.

Lossi ümbruses on mõisapark, Kuremaa järv ja looduskaunid vaated fotode

tegemiseks.

Sündmuste korraldamine

Meie koosolekuruumid pakuvad võimalust väikestest 10-15 osalejaga koosolekutest kuni 100 osalejaga üritusteni. Erineva suurusega ruumid annavad
võimaluse mitmekülgseks rühmatööks ja ajalooline keskkond pakub rohkelt
inspiratsiooni.

Kliendiüritused

SIIMUSTI RAAMATUKOGU PANEB
NÄITUSEKS VÄLJA ERINEVATE AJASTUTE PÕLLED
Selleks oodatakse kapis või kummutis seisma jäänud
endi või esiemade põllesid, mida on vahva teistelgi
vaadata. Ei pea olema uued ja enda tehtud. Ka masstoodang ja kasutatud (puhtad) on samuti oodatud.
Väljapanek avatakse laupäeval, 16. oktoobril ja jääb
vaatamiseks ning lisa toomiseks novembrikuu lõpuni. Kõik näitusel eksponeeritud põlled saab omanik
tagasi!

Loovus on üks meie väärtustest ja seetõttu pakume ainulaadset keskkonda
elamuslike kliendiürituste korraldamiseks. Meie territoorium annab võimaluse
efektsete programmide või isegi tehnikaesitluste korraldamiseks.

Kursused, koolitused ja elustiiliüritused

Roheline ümbrus sobib suurepäraselt näiteks sportlike elustiiliürituste korraldamiseks, näiteks võib joogat harrastada vabas õhus pargis. Lähimasse randa
ja terviseradadele on mõned kilomeetrid.

Tule ja korralda enda parim üritus Kuremaa Lossis!
www.kuremaaloss.ee
Tel: +372 502 7541|tiina@kuremaaloss.ee

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
ÜLO PÜSS		
HEINO KAJAK		
MAIE VEERSALU
LILJA KALM		
TOOMAS PALANEN
VALLI KESKE		
HELDUR-EUGEN SIIM
MARE VAHI		

31.03.1953–24.09.2021
18.05.1952–25.09.2021
29.10.1941–25.09.2021
29.05.1935–28.09.2021
18.12.1959–28.09.2021
26.05.1941–29.09.2021
05.08.1933–30.09.2021
03.03.1948–05.10.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 28. oktoobril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 21. oktoober.

