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Peotuli viibis jaanipäeval Jõgeva vallas

Jõgeval peeti maakaitsepäeva
Maakonna võidupüha paraadi ja
maakaitsepäeva tähistamine toimus
23. juunil Jõgeval. Kaitseliidu Jõgeva maleva staabi- ja tagalakeskuse
juurest alanud pidulik paraadmarss
viis Kaitseliidu Jõgeva maleva, Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste koondrühmad Vabadussõjas
langenute mälestuskivi juurde, kuhu
omavalitsuste juhid ja Jõgeva maleva
pealik asetasid küünlad ning lilled.
Paraadüksus rivistus orkestri saatel
Jõgeva kesklinnas Suurel tänaval. Võidupüha tervitused ütlesid Kaitseliidu
Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste
ja Jõgeva vallavanem Aare Olgo. Vallavanem rõhutas, et võit Vabadussõjas
kindlustas püsiväärtusena iseseisva
Eesti riigi. „Edulugu sõjas aitas tagada
elujõud, mida on ammutatud muistsest vabadusvõitlusest ja rahvuslikust
ärkamisajast, sealhulgas esimesest
üldlaulupeost, mille 150. aastapäeva
tänavuse laulu- ja tantsupeoga tähistame,“ sõnas Aare Olgo. Vallavanem
tõi välja, et paljud Vabadussõjas võidelnud meie kandi mehed olid terava
mõistusega ja vaprad lahingutes. Kaitseliidu Laiuse kihelkonna ülem ja Jõgeva malevkonna ratsakomando pealik Karl Tiiman paistis silma Jõgeva
vallavolikogu ja vallakohtu liikmena.

Jõgeva ja Põltsamaa valla piirilt tõi Jõgeva vallavanem Aare Olgo peotule Jõgevale Kaitseliidu autoga. Masinat juhtis
kaitseliitlane Enno Ottis. Tuld saatsid Jõgevahe Pere rahvatantsijad ning sõit kulges Romet Allingu lõõtsamängu saatel.

Laiusel võttis peotule Voorema Centrumi ratturitelt üle Kodutütarde Jõgeva ringkonna vanem Leina Kreek. EELK Laiuse
Püha Jüri kiriku juures õnnistas peotuld praost Ants Tooming.
Jõgeva maleva kodutütred ja noorkotkad viisid tule Laiuse
seltsimaja juurde.
24. juunil oli Jõgeva vallal au võõrustada XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuld.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo võttis
Jõgeva ja Põltsamaa valla piiril peotule vastu hommikul ja andis selle õhtul
Jõgeva ja Mustvee valla piiril üle Mustvee vallavanemale.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo rääkis, et laulu- ja tantsupeotuli kannab
meie valla igasse nurka laulu- ja tantsupeo väärtusi. Ühelt poolt sümboliseerib see eestlaste laulu- ja tantsuväge, teisalt kinnitab lootusrikkalt meie
kui rahvuse olemasolu ning püsimist.
„Jõgevamaale jõudis tuli märgilisel
ajal – võidupühal ja jaanipäeval. Võnnu all saavutatud võit Saksa Rauddiviisi ja Balti Landeswehri üle oli
moraalselt tähtis meie meestele
ja naistele, kes olid sõjas – see on
meie võidu püha, mis andis eneseusku ja kujundas tublisti meie
ajaloolist enesemääratlust,“ lausus
vallavanem.
Peotuli tegi peatuse Jõgeval,
Kaareperes, Palamusel, Kuremaal,
Laiusel, Sadalas, Vaiatus ja Tormas.
Jõgevalt Kaareperre saatsid tuld
Jõgeva koori- ja tantsujuhid, Kaareperest Palamusele ja Palamuselt
Kuremaale sõitis tuli Palamuse vabatahtliku päästekomando autos.
Kuremaalt Laiuse kirikuni eskortisid tuld klubi Vooremaa Centrum/

Kõikjal, kus laulu- ja tantsupeo tuli peatus, said inimesed
sellest osa. Jõgeva vallavanem Aare Olgo rõõmustas, et
Jõgeva vallas on laulu- ja tantsupeo tuld hoidnud sajad
inimesed ning tuli on sel moel väge juurde saanud.

Jõgeva vallast Pööra külast võrsunud
kindral Aleksander Tõnisson oli Eesti
esimesel iseseisvusperioodil sõjaminister ja kaitseminister, Tartu linnapea ja Tallinna ülemlinnapea,“ rääkis
Olgo.
Jõgeva maleva pealik Tamo Laaniste lausus, et võidupüha on nii Eesti rahva kui ka Kaitseliidu jaoks üks
olulisemaid tähtpäevi. Võidupühana
tähistatakse Eesti võitu Saksa Landeswehri üle 1919. aastal Lätimaal
Võnnus. „Maakaitsepäeval jagatavad
võidutuled annavad võimaluse ühendada kogukonda ja meenutada ühiselt
meie ajalugu ja tunnetada meie rahvuslikku identiteeti,“ sõnas Laaniste. Tartust tõid presidendi süüdatud
võidutule Jõgevale tublid sportlased:
naiskodukaitsja Hanna-Brita Kaasik ja
kaitseliitlane Jüri Uha.
Maakaitsepäeva
mälestusjutluse pidas Põltsamaa üksikkompanii
kaplan Markus Haamer. Maakaitsepäeva tähistamisel tunnustati traditsiooniliselt ka Jõgevamaa kaunite kodude omanikke riigihalduse ministri
tänukirja ning mastivimpliga. Lisaks
sai uudistada Kaitseliidu tehnikat ning
maitsta sõdurisuppi.
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Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste andis Tartust toodud võidutule edasi valdade esindajatele: Jõgeva vallavanemale Aare
Olgole, Mustvee vallavanemale Märt Kraftile ja Põltsamaa abivallavanemale Karro Külanurmele. FOTO: MARGE TASUR

Kuremaast sai valla suvekeskus

Rahvatantsuseltsi Meie Mari
rahvatantsijad viisid tule tõukeratastel Laiuse lossivaremeteni, kus peotule võtsid enda
hoole alla Jõgeva MC mootorratturid ning viisid
selle Sadalasse.
Rattabaas jalgratturid, sealt jätkas tuli
teekonda kodutütarde ja noorkotkaste marsisammu saatel. Laiuse vana
seltsimaja juurest toimetasid tule lossivaremeteni Laiuse naisrühma Meie
Mari tantsijad, kel sõiduvahendiks
tõukerattad. Lossivaremetest Sadalasse kulges tuli motoklubi Jõgeva MC
liikmete tsiklipõrina saatel. Viimased
etapid meie vallas läbis peotuli erinevatel autodel.
Kui mõnel pool piirduti lühema tu-

Kuremaal tervitasid laulu- ja tantsupeo tuld kohalikud lauljad
ja tantsijad ning klubi Vooremaa Centrum jalgratturid. Pildil
hoiab tõrvikut teenekas tantsujuht Silvia Sööt, tema kõrval
seisavad Kuremaa lasteaed-algkooli õpilane Liine Noormägi ja
kauaaegne koorijuht Tiiu Uku.
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letervitusega, siis mitmes paigas kuulati ka ajaloojutte, anti kontserte, peeti
rahvapidu. Laiuse ja Torma kirikus
sai tuli ka vaimulike õnnistuse. Jõgeva vallas aitasid tule liikumisele kaasa paljud laulu- ja tantsukollektiivid,
sportlased, motohuvilised, kodutütred
ja noorkotkad. Suurest peotulest võetud väikesed tulekiired valgustavad
nüüd ka meie kodukandi kultuurilooga seotud paiku ning aitavad meeles

pidada siinseid suurkujusid.
Oli tore ja hingeminev päev, eriti neile, kes peotule tõrvikut ise käes
hoida said. Ja seda said paljud. Aitäh
kõigile, kes korraldasid, esinesid või
lihtsalt osa saama tulid! Jõgeva vallast
lahkudes jätkas peotuli oma teekonda
Tallinna, kus algab 5. juulil tantsupidu
ja 6. juulil laulupidu.
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21. juunil kell 18.54 algas suvi. Kuremaa rannas toimus sel puhul pidulik
sündmus: Kuremaa kuulutati Jõgeva
valla suvekeskuseks ja kevadkeskuse
Torma esindaja Liina Abram andis
Kuremaa esindajale Tiina Tegelmannile üle valla aastaajakeskuste tunnusmärgi – purjekujulise klaastaiese.
Kokkutulnuid tervitasid Jõgeva vallavanem Aare Olgo, sügiskeskuse
Palamuse esindaja Ehtel Valk ja Eesti
kevadpealinna Türi esindus eesotsas
sealse kultuurikeskuse direktori Ülle
Välimäega. „Saatsime valitsussaua
täna suvepealinna Pärnu poole teele
suure kergendustundega, sest kolm
kuud n-ö tulipunktis olla ja pidevalt
rahvale midagi pakkuda pole kerge.
Ilmselt ei saa ka teil, Kuremaa kultuuritegijatel, kerge olema,“ ütles Ülle
Välimäe.
Türilased tõid kaasa ka muusikalist külakosti: sealne laulupoiss Oliver
Veimer esitas kaks laulu. Üles astusid
ka Kuremaa kultuuriseltsi Jensel nais
ansambel ja tantsurühm. Meeleolumuusikat mängis ja lauljaid-tantsijaid
saatis instrumentaalansambel Retpop
Vello Pütsepa juhatusel, õhtut juhtis Raul Soodla. Viimane tõdes, et ta
oleks väga õnnelik, kui Retpop suvel

Kevadkeskuse Torma esindaja
Liina Abram (paremal) andis Kuremaa esindajale Tiina Tegelmannile
üle valla aastaajakeskuste tunnusmärgi – purjekujulise klaastaiese.
FOTO: RIINA MÄGI
igal õhtul rannahoone juures meeleolumuusikat mängiks: see sobib sinna
suurepäraselt.
Suvekeskuse staatus tähendab
seda, et suvel on Kuremaal toimumas
rohkesti kultuuri- ja spordisündmusi.
Ja rannamõnusid käiakse Kuremaal
nautimas niikuinii. Suvekeskuse staatusse jääb Kuremaa kolmeks kuuks.
21. septembril, kui Palamusel peetakse Suurt Paunvere väljanäitust, annab
Kuremaa Palamusele üle sügiskeskuse
tiitli.
JVT
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Head lugejad!
Jõgeva vald on tänaseks tegutsenud
juba poolteist aastat. Esimesest täistööaastast, 2018. aastast, on võimalik
teha kokkuvõtteid. Möödunud nädalal
menetles Jõgeva vallavolikogu valla
2018. aasta aruannet. 85 leheküljel on
lahti kirjutatud valla finantsmajanduslikud näitajad ja kõik tegevused,
millega aasta jooksul oleme toime tulnud. Ajalehe piiratud mahu tõttu on
raske anda siin täielikku ülevaadet ja
need, kes tahavad asjadega põhjalikult
tutvuda, saavad seda teha valla koduleheküljel.
Jõgeva vallal on läinud hästi, nii
rahaliselt, kui ka kõigi tegemiste osas.
Selleks on andnud suure panuse valla
üle 600 töötaja, aga samuti külaseltsid,
kultuuriühendused, spordiklubid, ettevõtted. Tegelikult saab öelda, et iga
vallaelanik on millessegi panustanud.
Haridus, kultuur, sport ja sotsiaalvaldkond saavad areneda vaid siis, kui
selleks on olemas tugev majanduslik
baas. Kokkuvõtete tegemise juures
on tavaks võrrelda tulemusi eelnevate aastatega. Praegu me seda päris nii
teha ei saa. 2018 oli valla esimene tööaasta ja võrdlus 2017. aastal toimetanud nelja erineva omavalitsusega pole
päris täpne. Saan öelda, et valla tulud
on suurenenud üle 20 protsendi, seda
paljuski mitmesuguste juurde hangitud ja saadud vahendite arvel. Meie
üks suuremaid tuluallikaid, maksutulu, on kasvanud üle 1,1 miljoni euro
ehk 13 protsendi võrra. Valla varad
on aastaga suurenenud 14,5 protsendi
võrra, s.t oleme paremini kindlustatud
majanduskeskkonna võimalike riskide
osas.
Tulude olulisse kasvu on tõsiselt
panustanud kõik vallavalitsuse osakonnad, aga samuti valla 38 allasutust.
Vallavolikogu käis aasta jooksul
koos 13 korral ja võttis vastu 62 määrust ja 61 otsust, mis annavad vallavalitsusele võimaluse tegutseda ja millest
saavad juhinduda kõik vallaelanikud.
Vallavalitsus omakorda on pidanud 57
istungit, võtnud vastu 697 õigusakti ja
suunanud volikogule menetlemiseks
107 eelnõud. Nende seaduslikkuse ja
finantsilise katte tagamiseks on suure
töö ära teinud vallavalitsuse kantselei
ja finantsosakond.
Tegevust reguleerivate aktide põhjal oleme 2018. aastal tõstnud oluliselt
sotsiaaltoetusi. Sünnitoetus, ranitsa-

toetus ja matusetoetus on Eesti ühed
kõrgemad. Oleme uues vallas ühtlustanud sama tööd tegevate töötajate
töötasud. Aluseks sai võetud, nii nagu
ka toetuste puhul, ühinenud valdade
kõrgemad määrad. Ükski Jõgeva valla haldusalas töötaja ei ole tasustatud
miinimumpalgaga.
Majanduse osas väärib ära märkimist suur panustamine valla teedesse.
Pinnati ja renoveeriti kokku 29 kilomeetrit kruusateid. Talveperioodil
olid valla teed oluliselt paremini hooldatud, kui riigile kuuluvad kõrvalteed.
Arenguvaldkonnas oli suurim väljakutse arengukava koostamine, mille
vallavolikogu võttis vastu 2018. aasta
septembris.
Kooliteed alustas 143 esimese
klassi õpilast ja gümnaasiumi lõpetas
medaliga 10 tublit õppurit. Kultuurielus oli fookus Eesti Vabariigi juubeli
tähistamisel. Ühena vähestest omavalitsustest saime osa ka Läti Vabariigi
juubelist, mille puhul toimus meil
Läti kultuurikuu. Sporti tehakse vallas samuti kõrgel tasemel. Olgu selle
kinnituseks Kuremaal augustikuus
toimunud kabe maailmakarika etapp.
Aprillikuus valiti valla noortevolikogu,
kellelt loodame oma panust valla uutesse arengutesse.
Tilk tõrva võib sattuda igasse meepotti. Selleks saab pidada Torma kandi
osade elanike soovi ühineda Mustvee
vallaga. Täna on see minu arvates hilinenud pingete väljaelamine endise
Torma valla tegemistele. Eelpool kirjutatu põhjal saan öelda, et meie seisame
kindlalt jalul. Naabervaldade olukorda
ei tahaks siinjuures analüüsida. Kuid
seadust tuleb täita ja inimeste soove
arvestada. Vallavalitsusel on kohustus
välja selgitada elanike tegelik arvamus. Seda saab teha vaid kontrollitud
ja kõiki piirkonna elanikke kaasava
rahvahääletuse teel. Sügisperioodil
tuleb Torma kandi inimestel tulla jälle valimiskastide juurde. Loodan, et
osavõtt on rohkearvuline ja hääletuse
tulemus saab vallavolikogule aluseks
lõpliku otsuse tegemisel. Veel on aega
mõelda.
Seniks soovin Torma kandi ja ka
kõigile teistele vallakodanikele ilusat
ja huvitavat suve!
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse
istungitest
17. juuni istungil
1. Otsustati tunnustada rahalise kingitusega
rahvastikuregistrijärgselt
Jõgeva vallas elavaid kiituskirjaga
põhikooli ja medaliga gümnaasiumi
lõpetajaid.
2. Kinnitati Jõgevatrefi laada müügipileti hinnad.
3. Anti ehitusluba abihoone püstitamiseks Jõgeva linna Tallinna mnt 2 ja tee
ehitusluba Jõgeva linna Kesk tänava
ümberehitamiseks Aia ja Tähe tänava
vahelisel lõigul.
4. Määrati teenindusmaa koha-aadress ja sihtotstarve.
5. Anti Pargi tn 6 kinnisasja omanikule Jõgeva Majandusühistule nõusolek
Pargi tn 6b katastriüksuse moodustamiseks ning selle liitmiseks Pargi tn 6
kinnisasjaga.
6. Anti otsustuskorras Medicum Perearstikeskus ASi kasutusse Palamuse
alevikus Uus tänav 2 asuv pind perearstiteenuse osutamiseks.
7. Anti luba Vaiatu jaanipeo korraldamiseks.
25. juuni istungil
1. Otsustati korraldada Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise
müügikohtade enampakkumine.
2. Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega ning määrati maaüksustele
koha-aadress ja sihtotstarve.
3. Anti kasutusluba reoveepuhastile
Raadivere külas, Torma alevikus ja
Tealama külas.
4. Anti ehitusluba elamu lammutami-

seks Jõgeva linnas Tallinna mnt 4.
5. Otsustati enampakkumisel võõrandada vallavara Torma alevikus Katlamaja tn 1.
6. Tunnistati Jõgeva vallavalitsuse ja
hallatavate asutuste arvutite rendi
hankel edukaks ORDI AS pakkumus
ning otsustati sõlmida hankeleping.
7. Tunnistati Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimise hankel edukaks
Nordpont OÜ pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
8. Muudeti 2019. aasta hankeleping.
9. Otsustati eraldada reservfondist
raha.
10. Kinnitati Jõgeva valla 2019. aasta
eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
11. Muudeti Jõgeva Vallavalitsuse ja
Jõgeva Valla Spordikooli alaeelarvet.
12. Lülitati Palamuse lasteaia Nukitsamees ja Jõgeva põhikooli ülelaekunud
tulud eelarve tuludesse ja väljaminekutesse.
13. Muudeti Jõgeva linnaraamatukogu
alaeelarvet.
14. Määrati rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel 1.–3.
koha saavutanud Jõgeva valla sportlastele toetus sportlike saavutuste eest.
15. Vallavalitsus võttis revisjonikomisjoni esitatud aktid teadmiseks ning
nõustus aktis toodud ettepanekuga
valmistada hankeks vajalikud materjalid ette varem ning teha pingutusi
Suvila tänava jalg- ja jalgrattatee rajamiseks vajalike kooskõlastuste saamiseks.
JVT
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Jõgeva vallavalitsuse ametnikud käisid sõprusomavalitsuste
kolleegide juures õppimas
Jõgeva vallavalitsuse ametnikud
käisid juuni alguses ametnike
mobiilsusprogrammi õppereisil
sõpruslinnades Kaarinas ja Karl
stadis. Kaheksapäevasel lähetusel kohtuti kohalike omavalitsusjuhtidega ja spetsialistidega.
Teiste hulgas külastati Soomes
Kaarina (pildil) ja Turu uut raamatukogu, Kuusisto kunstikeskust ning Rootsis Karlstadis asuvat Värmlandi muuseumi. Lähemalt tutvuti mõlema piirkonna
kultuuri-, kommunikatsiooni-,
sotsiaal- ja noorsootööga ning
arenduse ja keskkonna valdkondadega.
Kultuuriteenuste osas avaldas
enim muljet teenuse kättesaadavus erivajadusega inimestele ja
raamatukogude roll turismiinfo
vahendamisel. Soome ja Rootsi
raamatukogude seinal kuvatakse piirkonna kultuurikava, lisaks
sellele leidub raamatukogus turistidele teavet rattateedest ning
vaatamisväärsustest. „Kuivõrd
oleme avamas vastvalminud
uut Jõgeva linnaraamatukogu,
oli õpetlik analüüsida ruumide paigutust vastavalt teenuste
sisule ja külastajate vajadustele,” märkis Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist ja
projektijuht Ilona Piirimägi. Nii
Soomes kui Rootsis külastatud
raamatukogude
ruumipaigutus oli läbimõeldud, soodustas
koosolekute ja kultuurisündmuste korraldamist ning pakkus
lugejale turvalist keskkonda lugemiseks, muusika kuulamiseks
ja interneti kasutamiseks.
Uudsena mõjus Karlstadi
avalike suhete osakonna töö.
Sealne omavalitsus suhtleb vallakodanikega nii Facebooki,
Twitteri, Instagrami, Snapchati
kui Youtube’i kanalites. Et näi-

data omavalitsust hea tööandjana ning ametnikke oskuslike
spetsialistidena, on kasutuses
ka LinkedIn. Iga kanali haldamiseks ja arendamiseks on vastavad spetsialistid. Kogu suhtlus
siiski pelgalt erinevate sotsiaalmeediaplatvormidega ei piirdu.
Huvilised on oodatud omavalitsuse majja, kus saab fuajees
tutvuda paberitel ning suurtel
infotahvlitel töös olevate planeeringutega. Neis valdkondades on meil sõprusomavalitsuste
kogemusest mõndagi õppida.
Noorsootöö suunad arenevad
paralleelselt kõigis kolmes riigis.
Erinevalt Soomest ja Rootsist ei
ole meil õnneks nii teravat probleemi noorte narkootikumide ja
alkoholi tarbimisega. Karlstadis
oli põnev UNO noortekeskus,
mis mõeldud 16–25aastastele
noortele, et ka noored täiskasvanud saaksid keskustes oma vaba
aega veeta.
Keskkonna ja planeeringu
valdkonnas oli muljetavaldav
Karlstadi joogivee käitlussüsteem ja sademeveesüsteem.
Omavalitsus kasutab innovaatiliselt lume sulamise ja sademetega tekkivat vett haljastuses
kastmisel. Sealne spetsialist oli
mures lähedal paikneva tselluloositehase mõju pärast veekvaliteedile.
Soomes ja Rootsis toimub
meiega sarnaselt jäätmete liigiti
kogumine. Linnades ja asulates
on avalikud pakendite ja paberi
kogumiskohad kaubanduskeskuste ja kaupluste, kortermajade ning eramute piirkonnas.
Keskkonnaspetsialist tõdes, et
ka Jõgeva linnas peaks panema rohkem konteinereid kaupluste juurde, sest just nendes
kohtades on märgata üle täitu-

Kaarina uus raamatukogu. FOTO: ERAKOGU
mist. Samuti saame julgustada
kortermajade elanikke võtma
kortermajale eraldi pakendikonteineri ja leidma kasvõi koostöös omavalitsusega ala, kuhu
pakendikonteinereid paigutada.
See on omavalitsustes üha enam
levinud trend. Sarnaselt sõpruspiirkondadele oleks meil ühiselt võimalik ehitada paise, kus
spetsialistid jälgivad, et kalad
pääseksid kudemisel liikuma ja
põuaga ei jääks maapiirkondade
kaevud tühjaks.
Festivalidel ja maratonidel
on sõprusvaldadel festivalialal
tasuta joogiveepaagid, sellega
välditakse plasttaara tekkimist.
See tundub igati hea eeskuju!
Kontorites oli jäätmete liigiti
sorteerimiseks konteinerid. Näiteks Rootsi omavalitsuse hoones
oli igal korrusel eraldi sorteerimiskapp või isegi mitu, kuhu
sai erinevaid jäätmeliike panna.
Kindlasti on soov meie omavalit-

suse hoonetes seda lähenemist
rakendada, et ametnikud oleksid ka ise keskkonnasõbralikud
ja vallarahvale eeskujuks.
Kolme omavalitsuse juhid
avaldasid heameelt, et ametnikel avanes võimalus kogemusi vahetada. Kuigi ametnike
tööülesanded üks-ühele ei kattu, on valdkondlikud probleemkohad ja seaduslikud regulatsioonid sarnased. Projektijuht
ja kultuuritöö peaspetsialist
Ilona Piirimägi lisas, et kultuuriteenuste analüüsi mõttes oli
reis igati kasulik. „Sügisel valla
kultuurivaldkonna
arengukava koostama hakates on meil
võimalus Jõgeva sõpruslinnade
häid praktikaid eeskujuks võtta.”
Reisi rahastas Põhjamaade
Ministrite Nõukogu, omaosaluse
tasus Jõgeva vallavalitsus.
JVT

Jõgeva vald teeb ettevõtjatega koostööd
Jõgeva valla jaoks on oluline
koostöö ettevõtjate ja omavalitsuse vahel. Oluline on tegeleda
ettevõtluse edendamisega piirkonnas tervikuna, hõlmates ka
väiksemaid kohalikke ettevõtteid. Soovime pakkuda täiendavalt tuge ja teenuseid ettevõtjatele ning ettevõtluse arendamiseks piirkonnas.
Kuna omavalitsusel on keeruline panustada ettevõtjate
tegevustesse rahaliselt, oleme
püüdnud leida erinevaid variante koostööks. Üheks heaks
võimaluseks on ettevõtjatele infopäevade, väljasõitude ja koolituste korraldamine. Möödunud
aastal sai Jõgeva vallavalitsus
Leader-meetmest toetust kahele
projektile „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja
uuendusmeelne” ning „Peipsimaa ja Vooremaa väiketootjate
võrgustike ühised arendus- ja
turundustegevused“, mille eesmärgiks on Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine,
konkurentsivõime tõstmine ja
ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse
kasvatamine. Tegevusteks on
ühiste koolituste, infopäevade,
seminaride ja õppereiside korraldamine, kontaktide vahetamine, ettevõtete külastuste korraldamine ja erinevate osapoolte kokku toomine.
Eelmisel aastal korraldasime Jõgeva valla ettevõtjatele

mitmeid ühiseid õppereise ja
põnevaid kokkusaamisi. Õppereise korraldades oleme püüdnud kaasata eri valdkondade
ettevõtjaid. Toidu valdkonnas
tegutsevate ettevõtjate ja käsitööliste ning kultuurikollektiividega osalesime Mardilaadal
Helsingis. Eesmärgiks oli pakkuda võimalust oma tooteid ja
teenuseid laiemale sihtgrupile
tutvustada. Vallavalitsuse ja projekti toetusega kaeti ettevõtjate
messipinna ja vajaliku inventari
kulud ning aidati transpordi ja
majutusega. Tagasiside ettevõtjate poolt oli väga positiivne.
Leiti, et selline koostöövorm on
väga sobilik.
Põnev kohtumine oli ka majandus- ja taristuminister Kadri
Simsoniga. Minister andis osalejatele ülevaate ettevõtluse ja
majanduse arengust tänases
Eestis. Arutleti tööjõupuuduse,
töötajate kogemuste ja oskuste,
energiahinna, tasuta ühistranspordi ning rongiliikluse üle.
Kohtumine leidis aset Kadrina
mõisas, kus külalisi tervitas kohalik ettevõtja Taavi Pirk, kes
tegi mõisas ekskursiooni ning
jagas oma kogemusi, kuidas ettevõtjana maal edukalt hakkama saada.
Novembris külastasime Saaremaal tegutsevaid ettevõtteid,
Kuressaare Ametikooli ning Väikelaevaehituse Kompetentsikeskust. Uurisime millised on ette-

AGRO mess. FOTO: ERAKOGU
võtjate ja kutsekooli vahelised
koostöövõimalused ning kuidas
ja millistel tingimustel leiavad
ettevõtjad tee kompetentsikeskusesse.
Sellel aastal võtsime suuna põllumajanduses ja transpordivaldkonnas
tegutsevate
ettevõtjate
kokkutoomisele.
Juuni alguses külastasime rahvusvahelist põllumajandusmessi AGRO 2019, mis on juhtiv
põllumajanduse,
põllumajandusmasinate, loomakasvatuse,
alternatiivenergia, mahepõllumajanduse ja toiduainetööstuse
mess Ukrainas. Lisaks on AGRO
suurim
põllumajandusmess
Ida-Euroopas. Mess üllatas meid
kõiki oma mastaapide ja korrektsusega. Messiala suuruseks

on 3,4 ha. Eelmisel aastal osales
messil 1308 ettevõtet 17 riigist.
Messi külastas 185 000 külastajat 39 riigist, sh. 83 000 professionaalset külastajat. Mitmed
meie ettevõtted vahetasid kontakte ning kohtusid messil oma
partneritega Ukrainast. Tagasiside oli igati positiivne. Sellised
väljasõidud on omavalitsuse
ja ettevõtjate vahelise koostöö
arendamise üheks võimaluseks.
Samuti annab see võimaluse
piirkonna ettevõtjatel omavahel
infot vahetada ja tuttavaks saada.
Valla jaoks on oluline saada tagasisidet, mida ettevõtjad
omavalitsuselt ootavad. Selleks
täitsid õppereisil osalejad küsitluslehed. Ettevõtjate sooviks oli
kaks-kolm korda aastas kokku
saada nii omavalitsuse juhtide
kui piirkonna teiste ettevõtjatega. Samuti oldi huvitatud erinevatest koolitustest ja ka kohalike
ettevõtete külastustest. Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanem
Mati Kepp on külastanud Jõgeva valla eri piirkondade ettevõtjaid, osalenud kõikidel ühistel
väljasõitudel ning soovivad ettevõtjate ja omavalitsuse vahelist
koostööd hoida ja arendada.
REELIKA KIVIMURD,
Jõgeva vallavalitsuse arendusja ettevõtlusspetsialist
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Toomal kasvavad tulevased hipodroomitähed

Kuremaal peetakse juuli
lõpus 28. Jõgevatreffi

Tooma Põllumajanduse OÜ juhataja Martin Ilvese sõnul on Toomal hobuste pidamiseks head tingimused
juba sellepärast, et suured maanteed ja intensiivne põllumajandus jäävad kaugele. FOTO: RIINA MÄGI
Hobusekasvatus on Eestis suhteliselt vähe levinud ala. Tooma Põllumajanduse Osaühing
on sellega tegelnud juba 2002.
aastast. Nende Tooma külas asuvates koplites võib näha meie
oludes haruldast tüüpi hobuseid
– traavleid.
Talvisel ajal on Tooma karjas
umbes viiskümmend, suvisel
ajal umbes kuuskümmend hobust, neist osa on sama aasta
varsad, osa eelmise aasta varsad
ehk sälud ning osa sugumärad,
kellelt järeltulijaid oodatakse.
On ka üks „pensionipõlve“ pidav
täkk, kes teinud hipodroomidel
tipptulemusi ja andnud häid
järglasi. Täkk elab samas tallis,
kus seemendamisele minevad
märad.
„Aretustallis peabki n-ö mehe
lõhn majas olema,“ ütles Tooma
Põllumajanduse OÜ juhataja
Martin Ilves.
Selle, millise täku spermaga mära tiinestatakse, otsustab
mära omanik. Tooma hobused kuuluvad rootsi ärimehe
Mats Gabrielssoni firmale Stall
Oxalis. Tooma hobusekasvandus, mille omanik on samuti
Gabrielsson, pakub Stall Oxalisele traavlite üleskasvatamise
teenust. Aeg-ajalt saadetakse
Toomale pidamisele ka teiste
omanike märasid, sest Toomal
suudetakse külmutatud spermaga saavutada häid tiinestusprotsente. Sellele aitab kaasa ilmselt
asjaolu, et Toomal on väiksem
kari, kui suurtes aretustallides,
ning hobuste pidamiseks soodne looduslik keskkond: lähedal
pole suuri teid ega intensiivset
põllumajandust.
Märad seemendatakse tavaliselt kevadel ja järgmisel kevadel
nad poegivad: tiinus kestab 340
päeva. Kevadel sündinud varsad
viiakse sügisel Rootsi, kus neile
tehakse DNA testid. Nii tehakse
kindlaks, kas nad ikka põlvnevad väidetavatest vanematest.
Varsad kantakse Rootsi hobuste

registrisse (see tõstab oluliselt
nende turuväärtust) ja neile väljastatakse pass. Pärast tähtsaid
toiminguid tuuakse varsad Toomale tagasi.
Tallinnasse trenni
Selleks, et neist head traavlid tuleksid, hakatakse umbes
aastasi sälge viima jooksurajale,
kus nad õpivad ringiratast jooksma. Umbes pooleteise aastaselt
viiakse sälud kaheks-kolmeks
nädalaks Tallinna hipodroomile,
kus nad õpivad käru ees käima.
Hiljem võetakse ette veel teinegi
Tallinna-sõit. Siis tehakse juba
rajatreeningut.
Kevaditi toimub Toomal midagi näituse laadset: sealsete
hobuste omanik toob kohale
traavlite treenerid, et neile noori
sälge presenteerida. Nii mõnigi
sälg leiab sellisel moel uue omaniku. Kui omanik soovib, võib ta
sälu kohe oma talli viia, kui ei,
võib ta lasta sälul kaheaastaseks
ehk võistlusealiseks saamiseni
veel Toomal olla, vastava tasu
eest muidugi. Hobuste müügiga
ei tegele aga enam Tooma Põllumajanduse OÜ, vaid Mats Gabrielssoni esindaja Eestis Jaanus
Mikk.
Tooma Põllumajanduse Osaühingus on peale juhataja Martin Ilvese veel kaks töötajat.
Võetaks ametisse kolmaski, aga
senini pole leitud fanaatikut,
kellele see töö sobiks ja kes hobuseid ei kardaks. Fanaatikut
läheb vaja sellepärast, et hobuste eest hoolitsemine nõuab
pühendumist. Päris mitme kuu
jooksul tuleb tallis näiteks poegimisvalvet pidada. See tähendab, et tallitöötajad veedavad
kordamööda öö tallis. Martin
Ilves rehkendas, et on vist umbes saja varsa sünni juures olnud. Ehkki Tooma hobusekasvandusele pakub lepingu alusel
teenust kogenud hobuste günekoloog ja koostööd tehakse ka
Eesti Maaülikooli loomakliini-

kuga, tuleb tallitöötajatelgi tark
ja tähelepanelik olla, sest tervis
on sporthobuste jaoks kalleim
vara. Varssade kehatemperatuuri mõõdetakse näiteks kaks
korda päevas, sest neil kipuvad
haigused olema ägeda kuluga:
kui õigel ajal jaole ei saa, võib
probleem kasvada väga suureks.
Kui varem tuli mõõta temperatuuri termomeetriga pärakust ja
see oli päris raske töö, siis nüüd
on varssadel küljes kiibid, mis
muu hulgas ka kehatemperatuuri mõõdavad. Tuleb vaid korraks
lugeriga üle looma kaela käia ja
ongi tulemus teada.
„Kui mõnel hobusel on temperatuur normist kõrgem või
kui ta köhib, võtame ta kohe
jälgimisele,“ sõnas Martin Ilves.
Arvestada tuleb ka vigastuste
ohuga: hobune võib end hetkega hullusti ära lõhkuda.
Ühest firmast kaks
Heina ja silo varub hobustele OÜ Tooma Agro. See firma
eraldus Tooma Põllumajanduse
OÜ-st seitse aastat tagasi: varem
moodustasid
hobusekasvatus
ja põllupool ühe firma. Maad,
mida Tooma Agro harib, kuuluvad aga praegugi Tooma Põllumajanduse OÜ-le. Tooma Agro
kasvatab ka teravilja, ent see
ei lähe hobustele toiduks, vaid
müügiks. Tegemist on nimelt
maheviljaga, mille eest saab paremat hinda küsida. Hobustele
on mõttekam jõusööt ja kaer
sisse osta. Kui Tooma Põllumajanduse OÜ-s on Martin Ilves juhataja, siis Tooma Agros teeb ta
hoopis masinamehe tööd: firmat
juhib tema isa Voldemar Ilves.
Kahekesi nad Tooma Agros müttavadki, kiiremal ajal võtavad
appi ka naabrimehi. Teravilja
kasvatatakse 220 hektaril, 90

hektarit on koplite ja teist samapalju heinamaade all.
Toomal liigub palju loodushuvilisi turiste: paljud alustavad
just sealt matka Endla looduskaitsealale. Vahel tuleb mõni
inimene ka talliõuele hulkuma.
„Meil ei ole midagi külaliste
vastu, aga omapäi võõrale õuele
tulla pole ilus,“ ütles Martin Ilves. Aastaid tagasi olid hobusekasvatajad hädas ka inimestega,
kes sügisel omavoliliselt koplisse õunu tõid. Nüüd ollakse teadlikumad ja tuuakse õunad talli
töötajate kätte.
„Hobused armastavad õunu
ja nad võivad neid süüa ka, aga
ainult jaokaupa,“ ütles Martin
Ilves.
Tema sõnul pole Toomalt
maailma tipptraavlit küll veel
sirgunud, aga Rootsi hipodroomidel heade tulemuste tegijaid
küll.
„Jaanus Mikk hoiab Toomal
kasvanud traavlite edasisel saatusel silma peal. Iga kuu mõni
võit ikka tuleb,“ ütles Martin
Ilves.
Kui meil Eestis on traavivõistlused nn nišiala, siis Rootsis on
see suisa omaette majandusharu, mis annab tööd suurele
hulgale inimestele. Martin Ilves
avaldas lootust, et siis, kui Tallinnas uus hipodroom valmib,
saab ka meie traavivõistluste
kultuur arengutõuke.

25.–28. juulini peetakse Kuremaal juba 28. korda traditsioonilist motomatkajate kokkutulekut Jõgevatreff. Tegemist on
Eesti vanima ning ühtlasi suurima rahvusvahelise motokokkutulekuga.
Mullu väisas mainekat sündmust pea 2200 motohuvilist
kahekümnest riigist ning ilmselt koguneb ka sel aastal Kuremaale umbes sama palju või
veelgi enam mootorrattureid.
Viimastel aastatel ongi osalejate
arv püsinud kahe tuhande piirist
veidi üleval pool. Kõige rohkem
võib Jõgevatrefil kohata Eesti
ja lähiriikide motomehi-naisi,
ent külalisi on olnud ka sellistest kaugetest paikadest, nagu
Uus-Meremaa, Austraalia, Jaapan, USA ja Tai. Aafrika ja Lõuna-Ameerika on aga senini veel
esindamata.
Jõgevatreffi korraldava MTÜ
Jõgeva MC juhatuse liige Olev
Kroon märkis, et motomatkajate seas on ka neid „veterane“,
kes on käinud kõigil eelnevatel
kokkutulekutel. On ka neid, kes
on alustanud motokokkutulekul
käimist koos vanematega ning
nüüd sõidavad kohale oma tsikli seljas. On neidki, kes leidnud
kokkutulekult endale elukaaslase ning tulevad nüüd kokkutulekule oma pisiperet näitama.
„Ma ei ütleks, et Jõgevatreff
on muutumas koguperefestivaliks, aga siia tullakse siiski järjest
enam koos perekonna ja sõpruskonnaga, kelle ühiseks hobiks on
motomatkamine,“ märkis Olev
Kroon. „Jõgevatreffi motiveerib
korraldama kohtumine vanade
tuttavatega ja teadmine, et teeme Eesti parimat mootorratturite
kokkutulekut. Positiivselt mõjub
see, kui tänatakse hea ürituse eest
ja lubatakse järgmisel aastal tagasi tulla.“
Kroon tõdes, et Kuremaa
mõisa park koos spordikompleksi ning hosteliga on Jõgevatrefi

korraldamiseks ideaalne koht.
„Oleme tänulikud kõigi nende
asutuste töötajatele ja Jõgeva
vallale meeldiva koostöö eest.
Ka neile on Jõgevatrefi võõrustamine omamoodi väljakutseks,“ sõnas Olev Kroon. „Püüame teha kõik, et Jõgevatrefi
külastaja tunneks end üritusel
hästi ja läheks koju ainult positiivsete emotsioonidega. Turvalisuse ja liiklusturvalisuse osas
oleme head koostööd teinud
politseiga.“
Jõgevatrefi kaardil püsimine
on olnud võimalik tänu sellele,
et Jõgeva MC on osanud kasvatada korraldajate järelkasvu:
kogu aeg tuleb peale uusi noori,
kellele saab üha vastutusrikkamaid ülesandeid usaldada.
„Kui Igor Ellisson motomatkajate kokkutuleku omal ajal
käima lükkas, oli see eelkõige
sõprade kokkusaamine, nüüd
on sellest välja kasvanud stabiilselt toimuv rahvusvaheline üritus. Igoril on selle üle väga hea
meel,“ märkis Olev Kroon.
Kuremaa motolaagris esinevad tänavu bändid Sons of
Stan, Goresoerd, J.M.K.E, Sorus
ja Finntroll. Kui Kuremaal toimuvad sündmused on mõeldud
kokkutulekul osalejatele, siis
laiem avalikkus saab motomatkajaid ja nende sõiduriistu näha
27. juulil toimuva motoparaadi ajal. Motomatkajate kolonn
stardib kell 11.45 Kuremaalt.
Sõit kulgeb Mutso, Õuna, Nava
ja Luua kaudu Palamusele ning
kõik huvilised on oodatud mootorrattureid tervitama ja uhkeid
tsikleid uudistama. Orienteerivalt kell 12.30 jõutakse Palamusele, kus toimub minilaat. Sealt
saab osta kohalikku toitu ja käsitööd. Laululaval esinevad ansambel Funkitol ning naisrühm
Sirtsuline. Palamuse peokava on
kokku pannud Palamuse Kultuur.
JVT

Kuremaa motolaagris valitseb alati mõnus melu: kohtutakse
vanade sõpradega ja sõlmitakse uusi sõprussuhteid.

RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

Hetk mulluselt Jõgevatrefilt: motoparaad on jõudnud
Palamusele ja lapsed saavad motorahvale patsi lüüa.
FOTOD: RIINA MÄGI
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Kiigemetsa Kool tähistas
esimest korda vilistlaspäeva
Kiigemetsa Koolis toimus 8.
juunil vilistlaspäev. Erakordseks
tegi sündmuse see, et Siimustis
asuva kooli vilistlasepäev toimus esmakordselt. Kooli pea
kahesajast lõpetajast jõudis üritusele koguni 60 noort inimest.
Kiigemetsa Kooli direktori
Urmas Paju sõnul oli möödunud
õppeaasta suurelt jaolt pühendatud kooli 20. aastapäeva tähistamisele. Tegevuste planeerimisel tekkis aga mõte kutsuda
kokku kooli vilistlased. Kokku
olid kutsutud Kiigemetsa Koolis
aastatel 1999–2018 kooli lõpetanud õpilased ja ka endised
õpetajad ning töötajad.
Kooli väikses saalis toimus
aktus-kontsert. Pärast direktori kõnet kandis kooli huvijuht
Merje Talistu ette endise õpetaja
ja praegu kasvatajana töötava
Riina Laidveri poolt loodud kooli ajalugu kokkuvõtva vemmalvärsi. Oli mitmeid laulu-etteasteid praegustelt õpilastelt ning
õpetajatelt ja kooli õpetajate
tantsuetteaste „Kiigemetsa Kaera-Jaan“. Muidugi lauldi traditsiooniliselt ka Kiigemetsa Kooli
laulu.
Pärast kooli sööklas pakutud
lõunasööki toimus nn klassijuhataja tund, kus vilistlased said
koos oma endise õpetajaga vestelda. Peagi kutsus koolikell endiseid õpilasi ja töötajaid edasi
võimlasse, kus toimusid vilistlaste ja kooli töötajate vahelised

võistlused. „Eriti tore oli meie
spordiprogramm vilistlaste ja
kooli töötajate vahel. Võitis sõprus,“ märkis direktor Paju.
Vilistlased ning endised ja
praegused töötajad istutasid
päeva lõpetamisel forsüütiapõõsad – kolm põõsast pakuvad
juba järgmisel aastal kooli ees
kõigile oma õieilu.
„Vilistlaste päev jättis väga
head emotsioonid, kõik kokkutulnud olid positiivsed ja sõbralikud. Nii arvukat osalemist me
ei oodanud, ilmselt tabasime
õige hetke,“ arutles direktor.
Paju sõnul said kolleegid endistelt õpilastelt hea tagasiside, et
koolist on saadud ellu kaasa hea
pagas. Enamus endisi õpilasi on
leidnud koha elus, asunud tööle
ja loonud pered. Mitmed vilistlased olid kaasa võtnud ka enda
lapsed.
Direktor sai kinnitust, et kooli lõpetanutel ja endistel töötajatel on huvi uuesti kokku saada.
Uus kokkutulek on plaanis korraldada viie aasta pärast.
Lisaks anti kooli 20. tegutsemisaastaks ja vilistlaspäeva
tähistamiseks välja kooli teine
almanahh, mis annab ülevaate
kooli õpilaste ja õpetajate tegevusest aastatel 2013–2018. See
koondab mälestusi ja jäädvustusi kooli elust, aga ka õpilaste
loomingut ja kunstitöid.
JVT

Endine direktor Janne ja praegune direktor
Urmas koorilaulu saatel tantsimas. FOTO: ERAKOGU
Agur Joonaks (21), õpetaja Helgi Schlegeli klassi vilistlane aastast 2014
Mis tundega sa kooli vilistlaspäevale tulid?
Väga huvitav on näha kõiki, kes siin õppinud on. See tunne on
ikka hea, sellepärast tulin Rootsist täna siia.
Mis sa Rootsis teed?
Töötan, moodulmaju ehitan. Kolmas aasta jookseb.
Miks sa Eestis ei tööta?
Eestis on palgad nagu nad on.
Kas Kiigemetsa kooli haridusest on elus abi olnud? Inglise
keel on käpas?
Rootsi keelt ma ei räägi, aga inglise keeles saan vajaminevaga
hakkama. Mina teen välitöid: katuseid, voodrit. Teine paarimees
teeb töid sees.
Kus sa need oskused said, käisid lisaks kutsekas õppimas?
Jah, käisin kutsekas ka. Käisin Põltsamaal, aga seda kooli ei
lõpetanud. Siis läksin Väike-Maarjasse, seal õppisin autoremonti.
Sealt sain paberid kätte. Siis lihtsalt tutvuse kaudu sain Rootsi.
Proovisin, sain hakkama, jäingi.
Kui pereinimeseks jääd, tuled ikka Eestisse tagasi? – Jah,
muidugi!
Jõgeva Valla Teataja väljaandja:
Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis
kord kuus
Tiraaž: 6600
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Kooliteatril Liblikapüüdja oli edukas hooaeg

Stseen Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja gümnaasiumiastme trupi lavastusest „Kroonu onu“. FOTO: RIINA MÄGI
Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja
jaoks oli äsja lõppenud hooaeg
edukas: osaleti kolme vanuseastme kooliteatrite riigifestivalil ning pälviti igal pool tunnustust.
Riigifestivalide rea tegi lahti
gümnaasiumiastme kooliteatrite festival, mida peeti 5.–7.
aprillini Paides. Liblikapüüdja
gümnaasiumiastme trupp esines seal Juhan Kunderi „Kroonu
onu“ põhjal loodud samanimelise lavastusega. Liblikapüüdja
lavastaja Lianne Saage-Vahur
ütles, et tal oli ammu soov üht
tõelist rahvalikku lustmängu
teha. „Kroonu onu“ sobis sellepärast, et erinevalt mõnest
teisest sedalaadi tükist on see
tõesti teravmeelne, aga ka sellepärast, et teemad ja tegelaskujud haakusid huvitaval kombel
tänapäevaga.
Et trupis on näitlejaid märksa
rohkem, kui näidendis tegelasi,
tuli lavastaja nutikale mõttele
panna iga rolli mängima kaks
noort, kusjuures nii, et mõlemad on korraga laval ja peavad
vahepeal isegi dialoogi. Vaatajale pakub see võte lõbu, aga
lavastajale ja näitlejatele omapärase väljakutse. Nimitegelast,
st kroonu onu kehastab siiski
ainult üks näitleja – Sten Siirak.
Palju annab lavastusele juurde

elav muusika.
Ehkki Liblikapüüdja näitlejad
andsid endast parima ja etendus kulges publiku tulise kaasa
elamise saatel, ei pidanud žürii
„Kroonu onu“ laureaaditiitli
vääriliseks. Tagasiside minutitel
avaldas žüriisse kuulunud kirjanik Jan Kaus koguni arvamust,
et sellist „ajast ja arust“ tükki
poleks tasunud üldse ette võtta.
Et kõik tema arvamust ei jaganud, nähtub sellest, et Rapla
Riinimanda Teatri lavastaja Valter Uusberg pidas vajalikuks Liblikapüüdja kaitseks välja astuda:
tema artikkel „Ärkamisaegset
eneseusku Jõgeva Liblikapüüdjatelt“ ilmus 11. aprilli Vooremaas.
Liiga viimistletud
„Gümnaasiumiastme
trupi
liikmed on õnneks nii kogenud,
et teavad: iga arvamust pole
mõtet südamesse võtta. Meile
on ennegi pahaks pandud näiteks seda, et meie lavastused on
liiga paigas ja liiga viimistletud.
Kooliteater justkui ei tohiks mingi hinna eest „päristeatri“ moodi
olla,“ ütles Lianne Saage-Vahur.
Tema sõnul pälvis „Kroonu onu“
märtsis toimunud Saaremaa miniteatripäevadel hoopis positiivsema hinnangu. Samas ei jäänud see ka Paide riigifestivalil

päriselt tunnustamata. Liblikapüüdjale anti lavastuse terviku
ja värvikuse eriauhind ja kaks
näitlejapreemiat: need võitsid
Sten Siirak ja Einar Susi.
Keskastme kooliteatrite riigifestivalil, mis sai teoks 26. ja
27. aprillil Otepääl, esindas Liblikapüüdjat 8.–9. klassi trupp.
Mängiti Kersti Merilaasi luulel
põhinevat lavastust „Õunapuu“, millega tuldi laureaadiks
jaanuarikuistel Betti Alverile pühendatud luulepäevadel
„Tuulelapsed“. Tõsi, Lianne Saage-Vahur oli vahepeal tükki veidi
täiendanud. Ka Otepääl tunnistati „Õunapuu“ laureaaditiitli
vääriliseks (seal jõudis laureaaditiitlini veel teinegi Jõgeva valla trupp, Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi
amatöörrühm,
keda juhendab Karmo Toome),
trupi liige Martin Kampus pälvis aga näitlejapreemia. Otepää
festivali žürii tagasiside oli Lianne sõnul põhjalik, heatahtlik ja
konstruktiivne. Žüriisse kuulunud dramaturg Sven Karja esitas Liblikapüüdjale tagasisidet
andes küsimuse, kuidas ikkagi
on võimalik kaheksanda-üheksanda klassi lapsed nii sügava
alltekstiga luulet läbitunnetatult
esitama ja nii suure trupi ühes
hingama panna.

Ideaalne algus
Sarnane küsimus tekkis 3. ja
4. mail Tõrvas toimunud algklasside kooliteatrite riigifestivalil,
kus käis Liblikapüüdja 3.–4.
klassi trupp Kalju Kanguri mängulistest luuletekstidest kokku
pandud lavastusega „Podisevad
pudrupajad“. Ka see suur trupp
paistis silma oma üheshingamise ja lavalt edastatava teksti
mõistmisega ning pälvis ühe
festivali laureaaditiitlitest. Näitlejapreemiaga tunnustati trupi
liiget Lehola Vaarpuud.
„Lapsed ise lustisid nii „Pudrupadade“ lavastust luues kui ka
seda esitades. See on ideaalne
kooliteatri algus: lastel on lõbus,
aga samas teab igaüks neist,
mida ta laval tegema peab,“ sõnas Lianne Saage-Vahur.
Tema sõnul oli lõppenud
hooaeg Liblikapüüdjale väga
edukas. Jõgeva rahvas sai kõiki
kooliteatri lavastusi näha 23.
mail kultuurikeskuses toimunud
Liblikapüüdja teatriõhtul. 11.–
15. juulini saab aga Peipsi ääres
Rannal Liblikapüüdja eestvedamisel teoks traditsiooniline üleriigiline kooliteatrite suvekool.
Tuleval aastal tähistab Liblikapüüdja oma kolmekümnendat
sünnipäeva.
RIINA MÄGI
14. juunil möödus 78 aastat
juuniküüditamisest. Sel päeval
meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti.
Jõgeva linnas koguneti mälestushetkedeks küüditatute mälestuskivi juurde.
Eestist küüditati 1941. aastal Siberisse rohkem kui 10 000
inimest. Koos samaaegse deporteerimiste lainega viidi Eestist,
Lätist, Leedust, Ukrainast, Valgevenest ja Moldovast ümberasumisele rohkem kui 85 000
inimest. 14. juunil mälestame
süütuid inimesi, kes langesid
okupatsioonivõimude
terrori
ohvriks ning mälestades loodame, et taolised inimsusevastased
kuriteod ei kordu enam kunagi.
JVT
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Jõgevamaa gümnaasiumi kuld- ja
hõbemedaliga lõpetajad

BIRGIT LILL – KULDMEDAL

Maive Kase, Vello Mägi (L-klassi klassijuhatajad)
FOTOD: ERAKOGU
L-klassi õpilased olid juba esimesest aastast erilised – andekad väga erinevates valdkondades. Kooliaja jooksul lõid välja nende iseteadvus, tundlikkus ja hoolivus. Nad olid üksteist toetavad, sotsiaalselt tundliku närviga, ambitsioonikad, aktiivsed ja väljakujunenud mina-pildiga noored.

Birgit on naerusuine neiu, kes on eeskujuks
nii oma õppeedukuses kui ka koolivälistes
saavutustes. Kooli kõrvalt mängib ta võrkpalli ja on aktiivne kodutütar. Vaga vesi, sügav
põhi. Kunagi ei tea, kas ta on nädalavahetusel
matkamas, võistlustel või peol. Ta on sihikindel ja õpib palju. Ütleb, et ei oska, aga alati
saab viied. Birgit on hea manipuleerija ja saab
enamasti oma tahtmise. Hoolitseb väga oma
välimuse eest ning ei ole vist päeva, mil ta ei
tuleks meigita kooli. Šokohoolikust unimüts,
kellega on tore suhelda ja nalja teha.

PRIIT PÄRN – HÕBEMEDAL

Riina Reimand, Ulvi Tiisler (J-klassi klassijuhatajad)
Parimatest parimad. Nad on sihikindlad, usinad, töökad ja armsad. Nad teavad täpselt, mis on edasiviiv jõud. Neil on plaanid ja sihid paigas ning
ilmselt kuuleme neist mõnegi tublidest tegudest ka tulevikus.

Priit on hea huumorisoonega, intelligentne,
tark ja kaine mõtlemisega. Füüsikust Fordi-mees, kes on väga hea reaalainetes, käib
olümpiaadidel ja mälumängus ning rallib punase Fordiga ringi. Siiani on arusaamatu, kuidas sellisel peolõvil hinded nii korras saavad
olla. Vahet pole, kas on autol rehv tühi või on
matas abi vaja, Priit aitab alati hädast välja. Ta
on jutukas, rahulik ja muhe vend.

ANETTE TRUUS – HÕBEMEDAL

Maarika Nahkur, Merle Ojamets (K-klassi klassijuhatajad)
Kui K-klass Jõgevamaa Gümnaasiumisse jõudis, oli kool tegutsenud juba kolm aastat. Õpilased pidid hakkama kohanema uue õppesüsteemi ja õpetajatega. See ei läinud kõigil kergelt ja kiiresti, aga saadi hakkama. Kolm aastat hiljem saame kinnitada, et K-klassi õpilased on kohanemisvõimelised,
kohusetundlikud, kaalutlevad, kaastundlikud, korrektsed, kihvtid ja kenad. Kallid ka.

Elav, väärikas, kohusetundlik, püüdlik, arukas, ratsionaalse mõtlemisega, sihikindel,
aktiivne, väga erudeeritud, vaidlushimuline.
Kui ta juba millegi suhtes seisukoha võtab,
siis seda ei ole võimalik kellelgi muuta. Oma
teadmiste näitamisel tagasihoidlik: teab vastuseid, aga ütleb nii vaikselt, et õpetaja ei
kuule. Hea võrkpallur. Väga hästi oskab bioloogiat ja keemiat. Tema jaoks on tähtsad tervislikud eluviisid ja rõõmus meel. Tark neiu,
kes oskab väga naljakaid küsimusi küsida.
Anette sai kõige esimesena meie klassist juhiload. Kui on vaja midagi teha, siis ta ka teeb.

THERESA PEKKA – HÕBEMEDAL
Theresa paistab arvatavasti silma oma värvikireva riietuse poolest. Ta ei karda nii oma
käitumise kui ka stiiliga teistest erineda. Theresa on väga konkurentsihimuline nii spordis
kui ka õppetöös: alati tahab paremini ega rahuldu kehva tulemusega. Aastad Kaitseliidus
on ta teinud nii hoolsaks kui ka enesekindlaks. Theresa teab, kuidas enda eest seista,
ning satub alatihti tulistesse vaidlustesse,
kaitsmaks oma seisukohti. Sellele vaatamata
on ta avatud ja rõõmsameelne suhtleja ning
aldis heade naljade üle naerma. Pastakas kaelakee küljes sümboliseerib tema tarkust ning
huvitavat iseloomu.

KIRSIKA KOKLA – HÕBEMEDAL
Kirsika on vaieldamatult klassi suurim kassiarmastaja. Iseloomult on ta armas, sõbralik
ning äärmiselt hooliv: kus suitsu, seal tuld, ja
seal ka Kirsika. Tulevikuplaanid on tal juba
paigas ning ta teab, et nende saavutamiseks
peab pingutama. Seetõttu näitab ta üles suurt
kohusetundlikkust: teeb alati kodutööd ära
ning vajadusel aitab ka teisi. Kuigi tunnis Kirsika väga kaasa ei räägi, on tal alati teema kohta oma mõtted. Kirsika on väga taibukas ning
eriti andekas on ta reaalainetes ja eesti keeles.

ELISE JÕGI – HÕBEMEDAL
Otsekohene ja aus, järjekindel ja kohusetundlik, tark ja enesekindel, oma
arvamust ei lase kellelgi mõjutada, küll
aga jätab selle vahel välja ütlemata. Elise
seisukoht tundub olevat, et teiste peale
pole mõtet oma närve kulutada, tähtis on,
mida ise asjadest arvab. Multitalent, eriti
tugev on reaalainetes. Sportlik – tegeleb
võrkpalliga. Kui Elise on vihane, siis on
targem temast eemale hoida. Elise eristub
teistest selgelt nii seesmiselt kui välimuselt: tema soeng jääb kindlasti meelde,
ikkagi „kõige sirgemad“ juuksed koolis.
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Tagasivaade Palamuse
gümnaasiumi õppeaastale
2018./19. õppeaastat alustas
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis kokku 240 õpilast 16
klassikomplektis. Lõpuponnistusi asus tegema meie kooli 60.
lend, kelle klassijuhatajana jätkas Margit Menson. Aabitsa ja
esimese õppekomplekti said 22
õpilast ning nende klassijuhatajateks asusid Katrina Tammistu
ja Aime Ojasoo.
Koolielu aitas teha põnevamaks kuulumine erinevatesse
organisatsioonidesse, osalemine vahvates töörühmades jne.
OLPG on tervist edendav kool,
siin on au sees VEPA põhimõtted, kasutatakse TORE koolituse
nippe, ollakse kiusamisvabad
ning pööratakse rohkem tähelepanu liikuma kutsuvale tegevusele. Eelnimetatud tegemistes
on eestvedajateks jätkuvalt Katrina Tammistu, Evelyn Merusk,
Egle Plato, Aive Jõessar, Maila
Korkmann, Anni Juhanson ning
Mariliis Merusk.
Meie näitemänguharrastajad
Karmo Toome juhendamisel olid
edukad maakonna näitemängupäevadel 5.-9. klasside arvestuses, keskastme riigifestivalilt
saadi laureaaditunnistus. Spordimälumängu Bumerang maakondliku finaali võitsid meie
kilvarid õpetaja Vallo Väljaotsa
juhendamisel. Võistlusmängu
„Kaitse end ja aita teist“ osalejad
olid meil, nagu ikka, hästi ette
valmistatud ning said esimese ja
kolmanda koha. Nende juhendajaks oli Eha Kuld.
Tehnoloogia
kiire
areng
sunnib meidki pingutama. Teada-tuntud
robootikaharrastaja meie koolis on õpetaja Inge
Jõgi. Arvutiõpetaja Marjo Toomiku ja huvijuht Evelyn Meruski
eestvedamisel ja utsitamisel osalesid meie õpilased edukalt FLL
robootikavõistlusel „Orbiidile“.
Arvutiklassi
nüüdisajastatud arvutid võimaldasid meie
õpilastel probleemideta teha
üleriigilisi tasemetöid, sooritada proovieksameid, osaleda
rahulolu-uuringutes. Selleks, et
osata suurendada õppetöös ja
huvitegevuses digitaalsete õppevahendite ja keskkondade (sh
robootika) rakendamise osakaalu, osalesid meie õpetajad HITSA koolitusprojektis Digikiirendi. Õpilaste jaoks tõi see kaasa
e-õppe päevad ja lihtsalt põnevamad tunnid. Õppetööd ilmestavad ja täiendavad välitunnid,
huvijuhi eestvedamisel korraldatav projektipäev on õppurite
seas väga oodatud.
Lasteaed Nukitsamees on
lahkelt lubanud kasutada oma
ruume ujumisõpetuse korraldamisel. Tulevikus kavatseme
asjad korraldada nii, et õpilased
saavad 1. klassi teisel poolaastal
14 ja 2. klassi esimesel poolaastal veel 14 ujumistundi lasteaias. 2. klassi teisel poolaastal
toimub 12 ujumistundi juba Kuremaa suures ujulas.
Kui enamik õpilasi on juba
mitu nädalat koolivaheaega
nautinud, siis mõned õpilased
jätkasid õppetööd kuni jaaniajani. Meie õpetajad leiavad, et
ei tohi sallida võlgnevusi õppetöös, sest see mõjub tulevikus
õpilase tulemustele pärssivalt.
Otsustati, et kui kellelgi jääb

midagi omandamata, siis omandatakse see õpiabi raames kas
õppeaasta jooksul või täiendava
õppetööga juunis. Probleeme on
aidanud ja aitavad edaspidigi lahendada sotsiaalpedagoog Maila Korkmann, psühholoog Evi
Štukert ja logopeed Sirje Kiis.
Meie kooli tugisüsteem on tõhusaks tööks valmis.
Kooli viimasel päeval tehtud
ettekandes võis direktor Siiri
Sõmer suurima rahuloluga teavitada õpilaste headest tulemustest õppe- ja kasvatustöö vallas.
Meie koolis õppisid hinnetele „4“ ja „5“ enam kui pooled
õpilastest (128), neist umbes
kuuendik õppis ainult hindele
„5“ (33). Tublimate vastuvõtul tänati kooli kuld- või hõbemärgiga 57 õpilast. Põhikooli
lõpetas kiitusega Mark Prits ja
„neljade“-„viitega“ 12 õpilast.
Gümnaasiumi lõpetajatest kutsuti presidendi vastuvõtule Kaarel Vaakmann. Indrek Lalin ja
Randar Saar lõpetasid gümnaasiumi „neljade-viitega“. Kehalise
kasvatuse õpetajate ettepanekul
anti kiituskiri kehalises kasvatuses Randar Saarele ja tänati kooli tänukirjaga tublide saavutuste
eest Alvar Hallingut. Rahvatantsurühm poleks olnud komplektne ilma Indrek Lalinita.
74 õpilast (umbes kolmandik) osales edukalt ainealasel olümpiaadil, võistlusel või
konkursil. Meie kooli esindasid
üleriigilistel olümpiaadidel ja
konkurssidel Kaspar Laanes (5.b
klass), Kärt Kalme (5.b), Hanna
Vahtra (6.), Moorits Enel (6.),
Annabel Alaveer (7.a), Janeli Kivimurd (7.a), Loora Miia Külm
(7.b), Kristjan Säärits (9.b).
Lisaks eelnimetatutele saavutasid veel 17 õpilast maakondlikus arvestuses kohad esikolmikus. Need olid Jasper Kägo (1.),
Ragnar Klaos (5.b), Marleen
Reiljan (5.b), Rebekka Reinik
(5.b), Patrick Aro (5.b), Kert
Säärits (5.b), Karl August Menson (7.a), Henri Hallik (7.b),
Arto Reinik (7.b), Janmar Reiljan (8.), Anne-Liis Sazonov (8.),
Martin Merirand (9.a), Mark
Prits (9.a), Reimo Kaabel (9.b).
Nende tublide õpilaste ennastunustavad juhendajad olid keemia- ja bioloogiaõpetaja Merike
Teppan, geograafiaõpetaja Virge
Valdmaa, matemaatikaõpetajad
Eha Kuld ja Kadri Lille, eesti
keele ja kirjanduse õpetajad Tiiu
Kirsimäe ja Kerttu Maripuu, inglise keele õpetaja Margit Menson, saksa keele õpetaja Mariko
Passel, vene keele õpetaja Maria
Naymushina ja inimeseõpetuse
õpetaja Katrina Tammistu. Aime
Ojasoo, Merike Olgo, Mariliis
Merusk, Vallo Väljaots ja Ester
Laumets on hoolitsenud meie
kooli suurepäraste tulemuste
eest spordis. Luule Toome, Sirje
Kiisi, Kadri Lille ja Aive Jõessare
juhendamisel pääsesid meie lapsed aga laulu- ja tantsupeole.
Silmasin üle ka meie kooli
möödunud õppeaasta üldeesmärgid ning tõdesin rõõmuga,
et need on täidetud. Soovin
meie kooliperele päikeselist
suve!
JÜRI TOIT
õppealajuhataja
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FOTOD: ERAKOGU
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi 9. klassi lõpetavad naeruhimulised noored
Meie üheksandikud on ääretult erinevad noored inimesed, värvikas seltskond, kes koos veedetud aastate jooksul on õppinud ühiselt
tegutsema ja eesmärke saavutama, üksteist toetama ja üksteise eest välja astuma. Nende hulgas on andekaid etlejaid ja näitlejaid, tublisid
sportlasi, sisukaid loojaid ning kiireid ja täpseid lahenduste leidjaid. On visasid hingi, kes on oma lati kõrgele seadnud, ja neid, kes mäletavad „Kevadest“ kõige paremini seda, et kui kaht rehkendust teha ei jõua, võib piirduda ka ühega, ning vene keele tükistki võib vabalt
poole tegemata jätta.
Kaaslaste poolt antud iseloomustustest jäid silma fraasid: „tema naer on lihtsalt parim“, „alati lahke naeratusega“, „oskab alati lohutada
ja halva heaks muuta“. Seega on tegemist toredate, nutikate ja naeruhimuliste noortega, kes üheskoos suudavad nii mõnestki miinusest
plussi teha.
TIIU KIRSIMÄE ja EVELYN MERUSK
klassijuhatajad

Isemoodi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 12. klass
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 12. klass – väike ja huvitava kooslusega: kümne noormehe kõrval vaid üks neiu. See oli täitsa omapärane seltskond, kes suhtlema väga ei kippunud, pigem nokitsesid omaette või väikestes gruppides. Üksmeelele jõudmine võis teinekord
olla üpriski keeruline ja ka õpetajad ei teadnud vahel, mida nendega peale hakata. Kuid tegelikult on igaüks neist omamoodi tore teekaaslane, neil kõigil on oma tugevad küljed ja nende huumor, mis mõnikord oli must kui öö, või nende kaasaminek teemadega, mis neile
endale huvi pakkusid, jääb vähemalt klassijuhatajale kauaks meelde. Neis leidub nii heatahtlikkust, abivalmidust, sõnapidamist, visadust
kui ka jonnakust – kuigi seda viimast nad veel iga kord õiges koguses doseerida ei oska ja kipuvad üle pingutama. Ühe suure tee lävel nad
nüüd seisavad, ja kuigi algus oli mõnelegi raske, loodan ma väga, et nad on edaspidi sama vahvad ja täiendavad end kõige suhtes, mida
veel ei valda. Mingu neil alati hästi!
MARGIT MENSON,
klassijuhataja

Siht on üks, aga teekond erinev
Koolitee katkemine on elumuutus, mis esialgu ei tundugi nii
tõsine. Selle mõju selgub tihti
tulevikus, kui hariduse puudumine hakkab edasisi õppimisvõi töövõimalusi piirama.
Sageli saabub tarkus just teisel ringil, st täiskasvanute koolis. Nii lihtne on öelda, et iga
algus on raske, kui ise alustama
ei pea. Hirmu võib tekitada küsimus, kuidas õnnestub kooli,
tööd ja pereelu ühitada ning
kuidas hakkama saada endast
märksa nooremate keskel, kui
viimasest õppimisest palju aastaid möödas. Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli sügisesel avaaktusel tekib kerge aukartus nende
ees, kes on need hirmud ületanud. Võiks arvata, et kui algus
tehtud, hakkab edasine juba ise

veerema, kuid tihti see nii ei ole.
Et ka õpiteekond võib olla kui
Ameerika mäed, kord ülal, kord
all oma tõusude ja mõõnadega,
võib tulla üllatusena. See on üks
põhjus, miks jätkus eelmistel
aastatel alanud Euroopa Liidu
sotsiaalfondi toetusega projekt, mis see kord kandis nime
„Uuesti kooli Jõgevamaal“. Seega loodan, et tänavused lõpetajad on saanud oma õpiteel nii
uusi oskusi, teadmisi erinevate
lisakoolituste näol, seiklusi ja
avardanud silmaringi erinevatel
väljasõitudel. Ühed põnevamad
väljasõidud olid sügisel KUMUsse ja kevadel Vargamäele. Koolitustest pani enim silma särama
avaliku esinemise koolitus näitleja Martin Veinmannilt.
Eriline rõõm on tõdeda, et

teist aastat järjest on meie koolis
kuldmedaliga lõpetaja. Tänavune medalist Anete-Maria Alatsei on klassijuhataja hinnangul
kohustundlik ja sihikindel neiu,
kellel on hea iseseisva töö oskus. Erilisi ja tublisid lõpetajaid
on meil veel, aasta õppijaks on
nomineeritud viis õpilast, kellest
igaühe puhul väärivad esiletõstmist eri tahud. Meie kooli eripäraks ongi see, et kõigil õpilastel
on küll üks siht, ent viis, kuidas
pärale jõuda, on väga erinev.
Lõpetuseks sobib Valdur Mikita intervjuust pärit indiaani
mõttetera: „Kõik teed viivad
metsa ja metsast läbi, aga pärale ei vii need kunagi. Ainus, mis
viimaks loeb, on see, kui küsida
iseendalt, kas sellel teel on südant. Kui on, siis see ongi õige

Jõgeva Täiskasvanute
Keskkooli kuldmedaliga
lõpetaja – Anete-Maria Alatsei
tee.“ Head teed, lõpetajad!
Ootame uusi õpilasi!
HEILI MIKU-KUUSK

JÕGEVA
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TEATAJA
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Jõgeva Põhikoolis oli sisukas õppeaasta
Möödunud õppeaastal pöörati
Jõgeva Põhikoolis suurt tähelepanu liikumisele. Kuna alates
2018. aasta algusest oleme liikuma kutsuv kool, korraldasime
lisaks traditsioonilistele spordipäevadele muidki liikumisüritusi. Oktoober oli liikumiskuu.
Õpilased ja õpetajad kogusid
samme ning enim samme teinud klassid said auhinnaks istumispalli. Tänu pikale ja lumerohkele talvele ning meie heal
tasemel suusabaasile said lapsed
sel aastal hoolega suusatamist
harjutada, mis päädis heade tulemustega maakondlikel suusavõistlustel.
Õppeaasta algas viisakusnädalaga, kus kooli naasnud õpilastele tuletati meelde viisaka
käitumise reegleid. Oktoobris
järgnes sellele hea tahte nädal,
mida korraldasid meie kooli tugispetsialistid. Nädala jooksul
tehti koostööd linna noortekeskusega. Ühiselt joonistati kooli seinale hea tahte puu, kuhu
külge sai igaüks riputada häid
tegusid. Nädala lõpuks oli puu
tihedalt heategusid täis.
Septembrikuu lõpus tehti
tutvust teadusega. Teadlaste öö
festivali raames toimusid mitmesugused töötoad. Näiteks
õpetati stressipallide, kõrrepillide ja LED-laternate tegemist,
tehti ka kartulipatareisid ja pii-

mast plastikut. Töötubade eesmärgiks oli lastes teaduse vastu
huvi tekitamine.
Alustasime e-õppepäevade
läbiviimist. Esimene neist toimus 29. oktoobril ning teine 29.
märtsil. Õppepäevade eesmärgiks on lõimida õppimist digimaailmaga. Õpetajaid juhendas
ja abistas õppepäevade ettevalmistamisel meie haridustehnoloog Kuuno Lille. E-õppepäevad
on arendanud nii õpetajate digija meeskonnatöö oskusi kui ka
õpilaste iseseisva õppimise võimet ning vastutustunnet. E-õppepäevadega jätkame ka järgmisel õppeaastal.
Liikumistegevusi
põimiti
meil õppeaasta jooksul paljude
ürituste programmidesse. Meie
tublid õpilastest mängujuhid
korraldasid algklassidele marditralli ning sõbrapäeva disko
koos temaatiliste mängudega.
Jaanuarikuust lükkasime käima
iganädalased mänguvahetunnid. Ka vastlapäeva tähistasime
ülekoolilise talispordipäevaga,
ülesanneteks oli näiteks lumekuulide koonusesse püüdmine,
kelguteatejooks ja lumekeegel.
Kevadel liikusime ühiselt juba
tuttaval „JPK liigub“ rajal.
Veebruaris korraldasime esmakordselt 112-päeva, kus tunde viisid läbi oma ala spetsialistid. Teadmisi jagati pommi-,

tule- ja veeohutusest, esmaabist
ning kriisiolukordades käitumisest. Nagu paljudel eelmistelgi
aastatel, käisid 5.–6. klasside
õpilased KIK-i projekti toel õppekäikudel Endla looduskeskuses, Jääaja keskuses ning TÜ
Loodusmuuseumis. Selle aasta
teemaks oli Eesti elurikkuse
avastamine.
Traditsioonilistest üritustest
toimusid veel algklasside sügislaat, isadepäeva töötoad, salongiõhtu “Su nägu kõlab tuttavalt”
ja muusikanädal. Vaadati teatrietendusi, käidi õppekäikudel,
tähistati emakeelepäeva . Õpilased olid tublid ka erinevatel
võistlustel, konkurssidel ning
olümpiaadidel.
Maakondlikel
aineolümpiaadidel saavutati 15
esikohta, 13 teist kohta ning 8
kolmandat kohta, ühel korral
jagati 2.–3. kohta. Üleriigilistes
voorudes esindati meid olümpiaadidel 5 korral, parimaks tulemuseks inimeseõpetuse olümpiaadil saavutatud teine koht.
Õppeaasta lõpetasid kontserdid, tublide õpilaste vastuvõtt
ja loomulikult lõpuaktused. Õppetöö viimased päevad veetsid
4.–8. klassid juba viiendat korda
Udu talus pädevuslaagris.
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6. lennu mälestused

9.A
Üheksa kooliaasta jooksul on meil olnud neli klassijuhatajat. Viis viimast aastat oli meie klassijuhataja Vivian Paaksi,
kes on meie pärast valanud higi ja pisaraid. Ta on alati väga
abivalmis. Meelest ei lähe tema tundide alguses ette loetud
moraal, mis on terve klassi elu üle mõtlema pannud. Vivian
on meid vedanud ühest Eesti otsast teise ja isegi välismaale. Oleme talle südamest tänulikud, et ta on meist inimesed
teinud.

Meie klass on ikka olnud heas mõttes veider. Kõik alati nokitsevad millegi kallal, kuid teistega oma ideid jagada
ei taha. Hoolimata mõningatest erimeelsustest oleme väga
lähedaseks saanud. Kurb on mõelda, et varsti lähevad kõik
oma teed ja kohtuma hakkame harva, kuid tore on mõelda
nendele mälestustele ja seiklustele, mida koos läbi oleme
elanud. Meenutame klassiga näiteks tihti, kuidas me parvematkal käisime, koos olime ja lõbutsesime. Soovime, et
kõigi unistused täituksid.
JOOSEP KATT

9.B
Oleme üheksa aastaga päris palju muutunud, ka klassijuhatajad on vahetunud. Meie kolmas ja viimane klassijuhataja
Silja Kiidjärv jõudis meid kannatada, aidata ja hoida tervelt
kuus aastat. Oleme aja jooksul kindlasti tüütumaks muutunud ja rohkem pahandusse sattunud, aga Silja oli meil alati
olemas, kui tekkis mõni suurem probleem. Oleme talle väga
tänulikud.

Oleme üksteist tihti kiusanud ja üksteisega võistelnud,
kas siis kehalise kasvatuse tundides või kahooti mängides,
ent hoolimata sellest oleme viimaste aastate jooksul väga
kokku kasvanud. Ühiseid mälestusi on meil palju, küll pädevuslaagrist, klassiõhtutelt kui ka ekskursioonidelt. Meil
pole kunagi olnud igav.
Imelik on mõelda, et see kõik on nüüd läbi. Soovime
kõigile palju edu ja et meie unistused täituksid!
HERMIINA PRAVE

9.C
Üheksa aasta jooksul oleme kogunud tohutul hulgal toredaid mälestusi. Meenutame oma esimest koolipäeva,
aga ka toredaid klassiekskursioone ja keemiatundi, kus
õpetaja Katt perioodilisustabeli laulu laskis ja selle rütmis
entusiastlikult kaasa plaksutas. Meenutame ka oma suurepäraseid õpetajaid. Meie klassile on läbi aegade jäänud
südamelähedaseks esimene õpetaja Maret Siida. 9.c klassi
õpilased iseloomustavad teda nii: „Maret oli meiega alati
väga sõbralik, aus, tema tunnid olid tõeliselt põnevad. Ta
võttis meid kohe oma tiiva alla ja aitas meil kohe kooliellu

sisse elada. Üleüldse oli ta maailma parim õpetaja“. Tahaksime tegelikult tänada kõiki meie klassijuhatajaid. Nad kõik
on meid alati toetanud.
Ka õpetaja Silja Võsaste on meie klassile väga kalliks
saanud. Tema tunnid on alati ülipõnevad. Ta ei kaota kunagi usku oma õpilastesse. Aitäh, Silja! Ka kõik teised
õpetajad, kes on meid õpetanud, on olnud meile suurteks
eeskujudeks.
Nüüd, mil põhikool läbi, lähevad osa edasi gümnaasiumi ja osa kutsekooli. Soovime tervele 6. lennule kõrget lendu, unistuste täitumist ja palju edu edaspidises elus!
DEILI SAAN

KAIRI SUMERO
Jõgeva Põhikooli huvijuht

Jõgeva Põhikooli 2019. aasta lõpetajad
9.A
Jarek Aegnast
Jarko Aegnast (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“, ainekiituskiri vene keeles)
Mauri Alamets
Jana Deinekin
Eliise Ilus
Annabel Kallo
Joosep Katt (lõpetab hinnetega „4“ ja „5“)
Kertu Kinks (ainekiituskiri
ühiskonnaõpetuses)

Karlis Kirsimägi
Madis Kõivopuu (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“)
Liis-Leandra Luige
Annabel Maksimov (lõpetab hinnetega „4“ ja „5“)
Elisabeth Masing
Sten Mesipuu (lõpetab hinnetega „4“ ja „5“)
Kevin Metsar
Andrus Möller (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“, ainekii-

tuskiri geograafias, kehalises
kasvatuses ja keemias)
Vahur Nõmmik
Mart Gregor Poom
Rain Põldmaa
Sten Siida
Tess Tõnissoo (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“)
Gea Vaher
Mihkel Vaher

tuskirjaga; ainekiituskiri inglise keeles)
Anna-Liisa Aas (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“, ainekiituskiri kehalises kasvatuses)
Ruuben Jalasto
Ander Järv
Keidi Kruus
Raul Kuusik (lõpetab hinnetega „4“ ja „5“)
Märt Lepik
Helena Ojasaar (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“)
Kristjan Pedosk
Riivo Piibe

Hermiina Prave
Joonas Pärtelpoeg
Madis Riiman
Marko Riiman
Eleri Sirel (lõpetab hinnetega „4“ ja „5”)
German Smoljar (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5”)
Kelly-Leann Soolepp
Kermo Truhatšev
Kelly Tõnisson
Kristin Tõnissoo (ainekiituskiri kehalises kasvatuses)
Mattias Õunapuu

netega „4“ ja „5“)
Kadri-Liis Leppik (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“)
Mirel Luhalaid (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“, ainekiituskiri bioloogias ja geograafias)
Ats Mürk
Elise Prjadko
Ranno Pruus
Marius Pukki
Rosa Maria Elena Saario

(lõpetab hinnetega „4“ ja „5“)
Raido Tammik
Magnus Traks (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“, ainekiituskiri vene keeles)
Adar Truusa
Kettlin Tuulik
Gerlina Tuvike
Dima Vassiljev
Elery Vilt

9.B
Elisabet Hein (lõpetab kiituskirjaga; ainekiituskiri bioloogias, keemias, matemaatikas, eesti keeles, vene keeles,
inglise keeles, ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja kehalises
kasvatuses)
Kärtyn Kaljusalu (lõpetab
kiituskirjaga;
ainekiituskiri
bioloogias, ajaloos, inglise keeles, kehalises kasvatuses)
Sandra Kuuskmäe (lõpetab kiituskirjaga; ainekiituskiri
ühiskonnaõpetuses)
Emma Õnne (lõpetab kii-

9.C
Deili Saan (lõpetab kiitusega; ainekiituskiri bioloogias)
Hendrik Aru
Martin Burešin
Romet Hannula
Johanna Helm
Mario Järvet
Kaarel Kaljuvee (lõpetab
hinnetega „4“ ja „5“)
Siim Kolberg (lõpetab hinnetega „4“ ja „5“)
Anella Lehtla (lõpetab hin-

9.E
Andro Aasmäe

Villu Gregor Laube

Lauri Pius

9.E

FOTOD: ERAKOGU
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C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis tunnustati järgnevaid
2018./2019. õppeaasta lõpetanuid kiituskirjaga:

I klass – Roosi Säälik, Eliise Kattel, Johanna Sepper, Arabella Palu, Kliment Švets, Andra Sihver,
Janika Lorenz;
II klass – Ketlin Kõre, Mia-Lore Pärlin, Johanna Pärna;
III klass – Greete Põder;
IV klass – Lenna Mägi, Kerttu Põder, Triin Urvik;
VI klass – Inga Juvanen, Kaisa Kõre;
VII klass – Liisi Lindsalu, Egle Vaganova;
VIII klass – Marili Aru, Cätryn Carolina Viitak, Kaarel Välb;
IX klass – Hedy-Liis Klaos, Helar Pärna, Anette Välb.
Hinnetele „4” ja „5” õpppisid:
I klass – Kadri Häälme, Risto Schasmin, Alexander Kurris, Hermann Tutt, Anett Sarapuu, Oliver
Raud;
II klass – Mirtel Jõgi, Annaliisa Kohala;
III klass – Mikk Allika, Aleksander Akinin, Sten-Timmu Kattel, Sädeli Laurikainen, Emilia Pank,
Annamai Sepper, Ken-Martti Viitak, Sander Žolobov;
V klass – Tormis Koppa, Alo Lauringson, Liisi Orumaa, Kristeli Paju, Robin Pootsik, Maksim Vjalov;
VI klass – Eerik Laurikainen, Magnar Luha, Joosep Sepper, Timo Vare;
VII klass – Karol Kattel, Renar Mägi, Kaisa Neimann, Sirli Pärn, Egel-Emilie Tooming;
VIII klass – Andreas Aru, Eva-Liisa Enumäe, Kardo Sild, Ragnar Lehtsalu;
IX klass – Tõnis Käär, Liis Urvik.

Laiuse Jaan Poska põhikooli lõpetajad klassijuhataja Helge Maripuu ja õpetajatega.
FOTO: ERAKOGU

Õnnelikud, energilised, teotahtelised ja loovad
Laiuse voore peal Laiuse Põhikool

Constance’i rollis klassiõde Sa-

etendus „Jõud” jne. Lemmikuks

Õpetajad meil on targad ja head,

Kivirähki „Kalevipoega”. Lisaks

papp” Marko Matvere lavastu-

74 õppurile iga päev tarkust toov.
süvateadmisi täis on nende pead.
Igavust me eal ei tunne,

mantha. 9. klassis etendasime A.

palju luulekavu, millega eri konkurssidel käinud oleme. Meie

Igaühel oma huvi,

teringi Tormilinnud südame.

tada või lihtsalt üksteise jaoks

Annaliisa, Õnnely ja Kairi mängivad korvpalli, olles sellega

Mängime palli ja jookseme,
näitleme, etleme, laulame.

Tihti koolimajast väljas käime,
elutarkusi sealt rohkelt toome.

mitmes Eestimaa nurgas kuulsust kogunud. Teada-tuntud on
meie iga-aastane Eestimaa koo-

lide korvpallikohtumine Contra
Cup. Annaliisa kuulub neidude

Laiuse laps on tipp-topp,
õppimine on meil popp.

Suureks saades seda meeles peame,
elus jõudsaid pikki samme seame.

Nii luuletasime, kui olime 6.

U-16 Eesti noortekoondisesse.
Igakevadistel ja -sügisestel maa-

konnavõistlustel saavutab häid
kohti Ranel.

Et terves kehas on terve

klassis. Praegu, 9. klassi lõpeta-

vaim, siis on märkimisväärne

gilised, teotahtelised ja loovad.

piaadidel osalemine. Annaliisat

jatena, oleme õnnelikud, ener-

5. klassis osalesime edukalt
„Perenaise saia“ luulekonkursil.
Mullustele lõpetajatele tegime

tutipäeva tunnistuseks neid iseloomustavad luuletused, tänavu
said õpetajad meilt luuletused
õpetajatepäeva

kingituseks.

Naudime loomingut, olles kaelani-kõrvuni

tegevuses

sees.

See on parim võimalus ka tei-

si inimesi tundma õppida, sest

Klassina oleme tahtnud kogu

aeg aeg-ajalt lihtsalt koos olla,

Meie klass armastab sporti.

mõnel on neid lausa kuhi.

ses.

klassi Kairi, Õnnely, Samantha
ja Ranel moodustavad kooli näi-

kõik meil teevad midagi.

osutus Vanemuise ooper „Rehe-

meie teadmistevõistlustel-olümnimetame me olümpiaadihun-

diks, sest ta osaleb igal aastal
vähemalt neljal maakondlikul
olümpiaadil. Veel on selles osas

end proovile pannud Samantha, Õnnely ja Kairi. Ranel on

häid kohti saavutanud etlus-,
jutuvestmis- ja kõnevõistlustel

osalemisega. Lisaks on Annaliisa
kogu kooliaja õppinud ainult

hindele „5” ning lõpetas põhi-

kas siis midagi tähistada-aruolemas olla. Nii korraldasime
5. klassis pärast kuuajalist koo-

liskäimist sügismatka Kääpal,
kus osalesid kõik klassi õpilased
ja emad-isad ning loodusemees

Vahur Sepp. See loodusretk lii-

tis meid, õpetas üksteisest enam
hoolima, kodust ja koolist kaugemal tundusid kõik kaaslased

olevat märksa põnevamad kui
igal tavalisel päeval. Looduses

saime kõik iseendale ja kaasmatkajatele

lähemale

ning

veendusime, et hoida saab seda,

mida hästi tuntakse. 9. klassi sügisel võtsime ette kolmepäevase

2019. a lõpetasid C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli

millest siiani vaimustume. Ikka

Ragnar Erikson, Maarjo Jäär, Age-Eilis Kalm, Arno Kask, Hedy-Liis Klaos – lõpetas kiitusega, Livia
Koppa, Madis Kostousov, Tõnis Käär, Holger Laul, Marta Lindsalu, Edgar Läänesaar, Jarno Nukka,
Kert Pärn, Helar Pärna – lõpetas kiitusega, Aveli Saar, Ranar Tamm, Liis Urvik, Cris-Ceitel Vaikmäe,
Liisa Vassenko, Anette Välb – lõpetas kiitusega

klassiekskursiooni Saaremaale,
selleks, et taas olla oma klassiga
koos, õppida üksteist veel enam

tundma ja koostööd tegema, va-

jadusel üksteise eest seismagi,
sest kooli lõpp lähenes.

Nüüd, kui armas põhikool lõ-

petatud, poeb hinge oma kooli

tunne. Siin oli hea olla, siin ar-

kooli kiituskirjaga. Õnnely on

mastati üksteist ja hooliti kõi-

on tähelepanuväärsete võime-

oma mitmekülgsuse ja eripära-

ütleb, siis on tema öeldul sügav

oma kooli tunne see, mis aeg-

kogu hingest.

ma, oma sisemuses taas õpetaja

meeldejäävamad etendused: 5.

oleme käinud Eestimaa teatrites

tahtes nende arvamust kuulda

bin Hood ja Huckleberry Finn”.

tagem meeldejäävamaid 5. klas-

gasi vaatama. Või kodukandis

Vanemuises, „Ekke Moor” Tartu

sisse astuma ja küsima, kuidas

loome nõuab sügavuti lähenemist. Meie ühisnimetajaks klas-

sina ongi ühtekuuluvustunne ja
koostöö, sõbraõlg ja -käsi.

5. klassist alates oleme olnud

koos lavalaudadel nii oma koolis
kui ka erinevatel konkurssidelesinemistel. Olgu välja toodud

klassis „Krõll”, 6. klassis „RoAlates 7. klassist oleme kooli

nimitegelase Jaan Poska sünni-

päevaks jaanuaris ette valmistanud ja esitanud Poska-tee-

malise lavastuse. Meil on oma
noor Poskagi Raneli kehastuses

olemas ning tema armastatu

alati olnud nelja-viieline. Gerdo

gist. Õppisime, et inimene ühes

tega reaalainetes ja kui midagi

ga ongi suurim väärtus. Ehk on

mõte sees. Kui midagi teeb, siis

ajalt paneb möödunule mõtle-

Vaimu värske hoidmise nimel

ja klassikaaslastega vestlema,

väärtetendusi vaatamas. Nime-

või möödunule tänutundes ta-

sist alates: „Koeratüdruk Mia”

pikemalt peatudes koolimajja

Uues Teatris, „Vägi” Eesti Rahva

neil läheb, täitudes ise samal

Muuseumis, „See kõik on tema”

ja „Paunvere poiste igavene ke-

vade“ Rakvere Teatris, „Tasujad”
Viljandi Ugalas, teatri Must Kast

Torma põhikooli tublid õppurid. Pildilt puuduvad põhikooli lõpetajad, neid tunnustati lõpuaktusel.
FOTOD: ERAKOGU

ajal uskumatu hulga elujõuga.

LAIUSE JAAN POSKA PÕHI-

KOOLI 9. KLASSI LÕPETAJAD

Vaimastvere Kooli lõpetajad 2019
2019. aastal lõpetas Vaimastvere Kooli 10 õpilast. Martin Laasik lõpetas kooli kiitusega ning teda tunnustati veel ainekiituskirjaga muusikaõpetuses ja keemias.
Ralf Joonas – lõpetas ainekiituskirjaga muusikaõpetuses; Hannaly Kirsika Kaldjärv – lõpetas ainekiituskirjaga eesti keeles ja kirjanduses; Cärolyn Siim – lõpetas ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses;
Merike Tambur – lõpetas ainekiituskirjaga eesti keeles ja kirjanduses; Marleen Liiv – lõpetas kooli ja
autasustati tänukirjaga tubli etlemise eest. Janar Tammsaar, Markus Sirel, Emili Kinks, Mari-Liis
Piiber

Suurepärased kaaslased
kaheksa aasta vältel
Käesolev õppeaasta jäi viimaseks üheksale lihtsustatud õppe
õpilasele Kiigemetsa Koolis.
Need kaheksa poissi ja üks tüdruk olid minule suurepärasteks
kaaslasteks kaheksa pika aasta
vältel. Nad olid julged ja täis
tegutsemisindu, kordagi ei kuulnud ma sõna, „ei“. Tööle tulek
oli puhas rõõm, sest õpilased
olid omandanud teadmise, et
ega kotist saa rohkem välja võtta, kui sinna sisse on pandud.
Esiletõstmist väärivad nad oma
saavutustes iluvõimlemises, ujumises, laulmises, kunstis, näitlemises, tantsus, lugude rääkimises jne.
Teades, et ees seisavad lõpueksamid, tulevikuplaanide ja
sihtide seadmine, otsustasime,
et kuigi teeme sel õppeaastal
kõike viimast korda, püüame
võtta maksimumi igast koos veedetud päevast.
Elukutsevaliku raames külastasime Puitmajaehituse OÜ-d
Siimustis. Käisime õpitavate
ametitega tutvumas Räpina
Aianduskoolis. Palju koostööd
sai tehtud karjääriinfo spetsialisti Anneliga. Tema nõustamisel
said kõik õpilased suunised edasiõppimiseks. Kutsevalikut toetas töö- ja karjäärimess Jõgeval.
Suureks väljakutseks oli selle
aasta projektitöö, mille teemaks
ametid ja elukutsed. Õppisime
projektitöö raames koostama
intervjuu küsimustikku ja seda
läbi viima.
9. klassi läbi viidud õpetajate
päev andis tunde, et üheksan-
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dikud teavad, kui tähtis töö on
õpetamine ja õppimine. Päris
õpetajad olid autahvli ehtinud
oma koolipõlvepiltidega, mis
pakkus avastamislusti. Lastel oli
tore võimalus kuulda õpetajate
esituses pioneerilaule ja venekeelseid luuletusi.
Tutipeol kehastusime mudilasteks. Laulsime, mängisime,
tantsisime oma vanu armsaid
lugusid. Külastasime lasteaia
kooliminejate rühma. Saime
meenutada, kui väiksed olime
kooli tulles. Nägime, kui head
tööd teevad Siimusti lasteaia
laste kooliks ettevalmistamisel
õpetajad Malle ja Siiri.
Aastaid on kool osalenud
Playbacki üritustel. Eelmisel
aastal Viljandimaal saime karika
enda kätte. Sel kevadel loovutasime selle Võrumaale.
Lõpuekskursiooniks oli tutvumine Soome Toivola sõpruskooliga. Soome keelt hakkasime
õppima juba jaanuarikuust. Keeleoskuse saime proovile panna
sõpradega suheldes. Koos laulsime Soome hümni, lõbutsesime
Linnanmäe lõbustuspargis ning
tutvusime Helsingi vaatamisväärsustega.
Eksamid läksid hästi. Kolm
õpilast lõpetasid klassi kiituskirjaga.
Mul on õpilastega väga vedanud. Tänan kõiki ja soovin parimat!
PIRET MERI
klassiõpetaja

Luua metsanduskooli parimad õpilased 2019. FOTO: ERAKOGU

Luua metsanduskoolil oli edukas kooliaasta
Jõgevamaa ainsas kutseõppeasutuses, Luua metsanduskoolis, ei olnud lehe trükki mineku
ajaks lõpuaktusi veel toimunud.
Küll aga oli juuni keskel koolis
tänuüritus parimatele õpilastele
ning parimatest me juttu teemegi.
Tunnustatud said tublid õppijad, kutsevõistlustel osalejad,
head sportlased, õpilaskodu
korrashoidjad ja kooliellu panustajad. Kolmeteistkümnendat
korda valiti ka Aasta õpilane,
kelleks sai metsuri eriala kolmanda kursuse õpilane Silver
Pärn.
Tubli õpilane on Silver olnud kogu kooliaja. Enda sõnul
soovis ta õppida metsandust
kohe pärast põhikooli ning Luua
metsanduskooli lõpetamise järel
jätkata õpinguid Eesti Maaülikoolis metsanduse erialal. Tunnustusi on ta pälvinud ka varem
– sel ja läinud õppeaastal pälvis
Silver Stihli stipendiumi, 2018.

aastal tunnustati teda Maaelu
Arendamise Sihtasutuse poolt
kui parimat maamajanduseriala
õpilast. Ka on ta Luua metsanduskooli esindanud edukalt nii
kodumaistel kui ka piiritagustel
raievõistlustel.
Paljud õpilased paistsid silma mitmes kategoorias. „Kes
teeb, see jõuab,“ sõnas ka Luua
metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. Nii oli Aasta
õpilane 2019 osaline ka ühes
koolile palju tunnustust toonud
võistluses – nimelt tuli sel aastal
kutsekoolide õpilaste konkursil
Samsung DigiPass esikoht meie
kooli. Uuendusliku idee (tarkvara metsa mõõtmiseks ja järelevalveks droonide abil) taga on
kolm noormeest – Silver Pärn,
Mihkel Märtin ja Romet Rehe.
Noorte idee vastu on juba huvi
tundnud mitmed metsandusettevõtted.
Mööda ei saanud minna ka
kutsealavõistlustest. Lõppeval

Luua metsanduskooli aasta
õpilane 2019 Silver Pärn

õppeaastal tõid meie tublid õpilased koju hulga medaleid – olime Baltimaade metsanduskoolide võistluste parimad, Euroopa
metsanduskoolide meistrivõistlustelt tuli neljas koht, Eesti kutsevõistlustelt Noor Meister 2019
maastikuehitajate kolmas ja
floristide teine koht. Tunnustust
väärivaid õpilasi on palju!
Esile tõsteti veel häid sportlasi, õpilasfirma loojaid, kooli
tutvustajaid, õpilaskodus korra
hoidjaid ja õpirändes käinud
õpilasi. Erinevaid kategooriaid
oli kokku kümme.
Parimate õpilaste valimine
ja iga-aastane tunnustamine on
Luua metsanduskoolis pikaajaline traditsioon, näiteks Aasta
õpilase valimist alustati 2007.
aastal. Häid ja väga häid õpilasi on koolis muidugi väga palju,
näiteks enam kui pooltel kooli
õpilastest on vaid head ja väga
head hinded.

Luua metsanduskooli edukuse retsept

Klassiekskursiooni peatus Ihastes. FOTO: ERAKOGU

Karjapoisi pulgatants

Kui ütled Luua, mõtled metsandus. Kui ütled metsandus, mõtled metsamehele. Samas aga
õpivad Luua metsanduskoolis ka
tüdrukud ning mitte alati metsandust. Nii on meie loo kangelane Elke Eliise Robam hoopiski
tulevane maastikuehitaja.
Õpilasena on Elke Eliise iga
õpetaja unistus – kohusetundlik, hoolas, kõike kiirelt omandav ning aktiivne ka väljaspool
klassiruumi. Nii oli ta kooli õpilasesinduse eesotsas ning on
esindanud kooli kutsevõistlustel
ja messidel. Sel kevadel osales
Elke Eliise edukalt ka kutsemeistrivõistlustel Noor Meister
2019, kust tõi koju floristide teise ja maastikuehitajate kolmanda koha.
Kuidas aga olla edukas õppetöös ja jõuda tegeleda veel paljude muude asjadega? Elke Eliise sõnul pole see ilmvõimatu:
„Hinded tuleb korras hoida
enda jaoks, mitte millegi saavutamiseks. Ma olen kooliajal

püüdnud igasugustes asjades
kaasa lüüa – õpilasesinduses,
messidel käinud, kutsevõistlustel osalenud. Kõik see aitab heale õppimisele kaasa.
Maastikuehitus ei olnud mul
pikalt ette valitud eriala, lihtsalt
juhtusin kooli avatud uste päevadele ning kaalusin nii metsandust kui ka maastikuehitust.
Aga maastikuehitus tundus sel
hetkel huvitavam, just see ehitamine ja lilled ja… See on nii lai
eriala, igati huvitav.
Muidugi on maastikuehitus
füüsiliselt raske. Aga eks palju
sõltub ka sellest, mis suunda
täpselt minna – kui teha näiteks
sillutisi, siis on see füüsiliselt
küllaltki raske. Aga muidugi
sõltub palju ka tiimist, kellega
koostööd teed. Eks vahel ole hea
küll, kui tiimis on ka mõni poiss,
see aitab alati. Aga eks see ehituse ja eriti just sillutiste pool on
üsna raske füüsiliselt.“

Elke Eliise Robam (vasakul) ja Noore Meistri
tiimikaaslane Margot Turu
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Sadala Koolis peeti Sinilillepidu
Igal kevadel korraldab Sadala
Kooli hoolekogu Sadalas lastele
Sinilillepeo. Sel aastal toimus
see 15. korda, nii et varsti saame
rääkida Sinilillepeost kui ühest
Sadalas juurdunud traditsioonist. Sinilillepidu sai algselt oma
nime selle järgi, et see toimus sinilillede õitsemise aegu aprillis.
Põhjusel, et nüüd on aprillis sel
ajal koolivaheaeg, otsustasime
hoolekoguga korraldada Sinilillepeo vahetult enne suvevaheaja
algust. Igal aastal täname lapsi,
kes on olnud tublid väljaspool
õppetööd, näiteks sportlase või
joonistajana, korrapidaja või
näitlejana. Samuti saavad tänukirjaga meeles peetud meie
kooli kõige pisemad – lasteaialapsed. Meeles peame alati ka
Sadala piirkonna kooli minevaid
lapsi. Peost võtab osa kogu koolipere. Lastele on alati kaetud

laud ning peole annab hoogu
juurde DJ. Sellel aastal tulid
disko korraldamisel appi Sadala
Noortekeskus ning meie kooli
vilistlased Markus Kuslap ja Rainis Aasmaa. Aitäh teile! Täname
ka kõiki sponsoreid ja toetajaid,
kes on 15 aasta jooksul õla alla
pannud ning aidanud meie lastele rõõmu valmistada! Aitäh,
FIE Harri Luht, OÜ Sadala Agro,
OÜ Linika, FIE Mare Vaarmets,
OÜ Rauduks, OÜ Merelen, Jõgeva Majandusühistu, OÜ Dawel,
Sulev Märss, Jüri Koger, Tõnis
Pärsim, Marko Nork, Andres
Meos, Sadala Külade Selts, Meelis Teppan, Triin Pärsim, Sulev
Tutt, Luule Väin, Eckard Klug,
Einar Sõmer, Kalvi Kruus, Tiit
Metsa!
SADALA KOOLI
HOOLEKOGU

Kuremaa lossis tunnustati 14. juunil Jõgeva valla koolide õpilasi, keda saatis lõppenud õppeaastal edu maakondlikel aineolümpiaadidel.
Ühtekokku oli vastuvõtule kutsutud 26 õpilast. Tänusõnu öeldi ka olümpiaadivõitjaid juhendanud õpetajatele. Õpilasi ja õpetajaid tänasid
Jõgeva vallavanem Aare Olgo, abivallavanem Arvo Sakjas ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste. „Olümpiaadil saavad
kokku andekad noored, kes selgitavad endi seast välja parimad – teie olete parimad!” sõnas vallavanem vastuvõtul tunnustavalt. Aare
Olgo lisas, et otsis vastuvõtu eel välja Jõgeva valla ja maakonna hariduselu puudutavad raamatud. „Jõgeva hariduselu on huvitav, siit on
sirgunud väga tublisid inimesi ja paljud neist on märkinud oma esimeseks saavutuseks aineolümpiaadi võitmise,” märkis ta. Ühel päeval
võib ka tänased tublid ainetundjad leida mõnest raamatust, kus leiavad ära märkimist praegused saavutused.
Koolilõpetajatest olümpiaadivõitjatele soovis vallavanem edu edasiste valikute tegemisel. „Aineolümpiaadivõit on kindlasti selles üks
olulisi samme,” lausus ta.
Olümpiaadivõitjate ja nende juhendajate vastuvõtul lõi mõnusa meeleolu Palamuse Laulustuudio.
JVT
Kertu Möller – Jõgeva Põhikool
I koht Jõgeva maakonna 4.
klasside
matemaatikaolümpiaadil
Johanna Elisabeth Võsaste
– Jõgeva Põhikool
I koht 5. klasside matemaatikaolümpiaadil
Kärt Kalme – Oskar Lutsu
Palamuse Gümnaasium
I koht 5. klasside inimeseõpetuse olümpiaadil
Hanna Vahtra – Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
I – II koht 6. klasside inimeseõpetuse olümpiaadil
Ranno Valk – Jõgeva Põhikool
I koht 6. klasside bioloogiaja matemaatikaolümpiaadil
Teele Asu – Jõgeva Põhikool
I koht 7. klasside eesti keele
olümpiaadil
Eliise Joost – Jõgeva Põhikool
I koht 7. klasside bioloogiaolümpiaadil
Tormi Arne Raidvere – Jõgeva Põhikool
I koht 7. klasside geograafiaolümpiaadil
Marili Aru – C. R. Jakobsoni
nim. Torma põhikool
I koht 8. klasside vene keele
olümpiaadil
Oskar Säärits – Jõgeva Põhikool
I koht 8. klasside geograafia
olümpiaadil
Robin Major – Jõgeva Põhikool

I koht 8. klasside matemaatikaolümpiaadil
I koht 8. klasside keemiaolümpiaadil
I koht 8. klasside füüsikaolümpiaadil
Heilika Nigulas – Oskar
Lutsu Palamuse Gümnaasium
I koht 8. klasside eesti keele
olümpiaadil
Helis Kiis – Jõgeva Põhikool
I koht 8. klasside bioloogiaolümpiaadil
Martin Merirand – Oskar
Lutsu Palamuse Gümnaasium
I koht 9. klasside inglise
keele olümpiaadil
Deili Saan – Jõgeva Põhikool
I - II koht 9. klasside bioloogiaolümpiaadil
I koht 8. klasside saksa keele
tõlkevõistlusel
Teivo Limbak – Jõgeva Põhikool
I koht 9. klasside geograafiaolümpiaadil
Elisabet Hein – Jõgeva Põhikool
I koht 9. klasside keemiaolümpiaadil
I koht 9. klasside matemaatikaolümpiaadil
I–II koht 9. klasside bioloogiaolümpiaadil
I koht 9. klasside ühiskonnaõpetuse olümpiaadil
Siim Kolberg – Jõgeva Põhikool
I koht 9. klasside füüsikaolümpiaadil
Annaliis Tenisson – Jõgeva-

maa Gümnaasium
I koht 10. klasside inglise ja
eesti keele olümpiaadil
Laura Ikmelt – Jõgevamaa
Gümnaasium
I koht gümnaasiumiastme
geograafiaolümpiaadil
Anna-Maria Kenppi – Jõgevamaa Gümnaasium
I koht gümnaasiumiastme
füüsikaolümpiaadil 10. klasside arvestuses
I koht 10. klasside keemiaolümpiaadil
Uku Orupõld – Jõgevamaa
Gümnaasium
I koht 11. klasside keemiaolümpiaadil
I koht 11. klasside saksa
keele olümpiaadil
Kerdo Kurs – Jõgevamaa
Gümnaasium
I koht gümnaasiumiastme
füüsikaolümpiaadil 11. klasside arvestuses
Joel Roomet Raud – Jõgevamaa Gümnaasium
I koht 12. klasside inglise
keele olümpiaadil
I koht ühiskonnaõpetuse
olümpiaadil
Kaisu Saag – Jõgevamaa
Gümnaasium
I koht 12. klasside eesti keele olümpiaadil
Telver Objärtel – Jõgevamaa Gümnaasium
I koht 12. klasside keemiaolümpiaadil
Õpetajad, kes pälvisid tunnustuse õpilaste olümpiaadi-

deks ettevalmistamise eest
Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasium
Margit Menson – inglise
keel
Katrina Tammistu – inimeseõpetus
Virge Valdmaa – bioloogia
ja geograafia
Kerttu Maripuu – eesti keel
C. R. Jakobsoni nim. Torma põhikool
Merike Vahtramäe – saksa
ja vene keel
Jõgeva Põhikool
Koidu Lääne – geograafia
Tiiu Õunap – matemaatika
Ester Pärn – matemaatika
Eve Roos – matemaatika
Astra Pern – matemaatika
Ene Lõoke – eesti keel
Merle Ojamets – eesti keel
Merike Kompus – bioloogia
Silja Võsaste – bioloogia
Tiina Kull – ühiskonnaõpetus
Heli Toit – füüsika
Neeme Katt – keemia
Jõgevamaa Gümnaasium
Rita Sildnik – inglise keel
Maive Kase – inglise keel
Riina Reimand – saksa ja
vene keel
Maire Toode – geograafia
Tiit Naarits – ühiskonnaõpetus
Vello Mägi – füüsika
Ulvi Tiisler – keemia

Sinilillepidu Sadala Koolis. FOTO: ERAKOGU

Sadala Kool tänab
oma tublisid õppureid!
2018/19. õppeaastal said kiituskirja
väga hea õppimise eest järgmised õpilased:
Emma Duvin, II klass;
Mona Marieta Teppan, II klass;
Illimar Miško, III klass.
Tänukirjad hea ja väga hea õppimise eest said järgmised
õpilased:
Jaanika Õunmaa, II klass;
Jakob Mihkels, IV klass;
Annaliisa Mihkels, VI klass;
Laura Padrik, VI klass.

Sadala Kool
tänab kõiki
toetajaid ja
koostööpartnereid!

4. juuli 2019
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SUVEKESKUS KUREMAA
•

6. juulil „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ juulikuu matk.

•

14. juulil kell 19.00 mõisaklassika kontsert Kuremaa lossis. Vahvaid variatsioone tšellole ja akordionile esitavad Andreas Lend
ja Allan Jakobi. Pilet 5 eurot.

•

17. juulil kell 19.00 kontsertetendus „Diiva“ Kuremaa lossis. Pilet 7 eurot.

•

21. juuli kohvikutepäev Kuremaal. Kell 17.00 lossis Elina Nechayeva kontsert. Pilet 10 eurot.

•

25.–28. juulini rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek Jõgevatreff.

•

8. augustil kell 18.00 barokkansambel Corelli Consort ja Jüri Kuuskemaa. Pilet 10 eurot.

•

9. augustil kell 22.00 ÖÖKINOS „Siin me oleme!“. Film on loodud Juhan Smuuli monoloogi „Suvitajad“ ainetel ja selle esilinastus ETV ekraanil oli 1. jaanuaril 1979. Esilinastusest on möödunud 40 aastat. Pilet 5 eurot.

•

10.–15. augustini rahvusvaheline kabeturniir.

•

17. augustil 12. küüslaugufestival, info: www.küüslaugufestival.ee

•

24. augustil rahvusvaheline vibuturniir

•

25. augustil Balti keti 30. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise BALTIC CHAIN VELOTUURI viimane, Eesti etapp: Kuremaa–Tallinn, Kuremaa–Palamuse ring, edasi Laiuse jne.

•

25. augustil “Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ augustimatk.

•

14. septembril 51. ümber Kuremaa järve jooks ja „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ septembrimatk.

•

21. septembril annab suvekeskus Kuremaa Paunvere väljanäitusel Palamusele üle sügiskeskuse tiitli.
Kuremaa veski. FOTO: Liina Laurikainen

Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht”
jagab Jõgeval vajalikke teadmisi!
Koolitus toimub 11. septembril kell 10.00 Jõgeva vallavalitsuse saalis (Piiri 4).
Osalema on oodatud vähemalt 60-aastased sõidukijuhid, kes iganädalaselt autoga

sõidavad. Neil peab olema B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend. Koolitusele saab registreerida, helistades numbril 527 7607.

Koolitus koosneb kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilisel õp-

pepäeval tutvustab õpetaja Eesti liiklusolukorda, räägib liiklusõnnetuste põhjustest,
suurematest muudatustest liiklusseaduses, igapäevastest sõitudest ja riskidest. Päeva

teises osas annab tervishoiutöötaja ülevaate vanusega kaasnevatest muutustest, ka ravimite kõrvalnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt. Järgneval
päeval on igale osalejale planeeritud sõiduaega õppesõidukis koos sõiduõpetajaga.

Poole täiendkoolituse kuludest katab Maanteeamet, omaosalus on 25 eurot. Kooli-

tuspäev sisaldab kohvipausi ja lõunasööki.

Jõgeval on koolituse eestvedaja MTÜ Vooremaa Tugi (Jõgeva toidupank).

28.07 alates kella 10 Jõgeva kohvikutepäev
•

Linnumetsa õuekohvik (Linnumetsa 12 Jõgeva alevik)

•

Linnumetsa kodurestoran-pagarikoda (Linnumetsa 12 a Jõgeva alevik)

•

Laisholmi kohvik (Estakaadi 10)

•

Jõgeva põhikooli kohvik Lennukad mõtted! (Rohu 10)

•

Jõgeva koguduse kohvik (Aia 7)

•

Heategevuskohvik „Kes ei tööta, otsib tööd“ (Suur 14)

•

Aasa aiakohvik (Aasa 8)

•

Suvila kohvik (Suvila 10)

•

Riigipiruka kohvik (Jõgeva riigimaja ees Suur 3)

•

Pärna tänava kohvik (Pärna 4)

•

Piiri tänava kohvik (Piiri 15)

•

Terassikohvik „10 ja Pool“ (Roosi 10)
Rohkem infot: www.jõgeva.ee, Jõgeva FB lehel ja NaviCup äpis
Kohvikute nimekiri täieneb!
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Sündmused Jõgeva vallas
28.07 kell 10

Jõgeva kohvikutepäev

23.–25.08

Palamuse koguduse esmamainimise

17.08

küüslaugufestival Kuremaal
785. aastapäev

TEATER

15.07 kell 19 komöödiateatri etendus „Igaühel neli nägu“ Jõgeva kultuurikeskuse välilaval. Pilet: 17/15 €.

22.07 kell 18 Viljandi gümnaasiumi näitetrupi etendus
„Armunud vanamehed“ kultuurikeskuse saalis

23.07 kell 18 Sepo Seemani monoetendus kultuurikeskuse
suvelaval, vihma korral saalis

23.07 kell 19 suvelavastus „Piip ja Tuut lähevad kosja“ Palamuse
laululaval. Lisainfo Piletilevist.
MUUSIKA

10.07 kell 18 heliseva suveöö kontsert Brasiilia kitarrivirtuoos
Eduardo Agni kohvikus Ateljee

16.07 kell 18 heliseva suveöö kontsert. Musitseerib Triinu Taul

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
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Sirje Vipper

75

Reet Nikkinen

80

PUHKUSED JÕGEVA VALLA
RAAMATUKOGUDES

Aino Paavel

75

Elma Jõgar

80

JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU 1. JUULI–31. AUGUST

Viivi Viks

75

Aili Kiisk

80

KAAREPERE RAAMATUKOGU 1. JUULI–28. JUULI

Kalju Pütsep

75

Heino Põldver

80

Helgi Rosin

75

Aino Forostovets

80

Helgi Tooming

75

Malle Reim

80

Endel Kaasik

75

Maria Dubinin

85

Toomas Evert

75

Õilme Lauringson 85

Saskia Kirs

09.06.2019

Aron Zilinski

20.06.2019

Aron Kalvet

14.06.2019

KUREMAA RAAMATUKOGU 1. JUULI–20. JUULI
LAIUSE RAAMATUKOGU 8. JUULI–28. JUULI;
16. AUGUST–30. AUGUST
PALAMUSE RAAMATUKOGU 8. JUULI–4. AUGUST
SADUKÜLA RAAMATUKOGU 1.–14. JUULI
SADALA RAAMATUKOGU 1. AUGUST–30. AUGUST
SIIMUSTI RAAMATUKOGU 9. JUULI–22. JUULI;
13. AUGUST–26. AUGUST

08.08 kell 19 heliseva suveöö kontsert Marek Sadam ja

TORMA RAAMATUKOGU 1. JUULI–2. AUGUST

20.08 kell 19 taasiseseisvumispäeva kontsert ansambel

VAIMASTVERE RAAMATUKOGU 10. JUULI–9. AUGUST
(AVATUD 24.; 31. JUULI)

30.08 kell 19 noortepidu TERE KOOL kultuurikeskuse pargis

VÄGEVA RAAMATUKOGU ON SUVEL AVATUD TAVAPÄRASTEL
LAHTIOLEKUAEGADEL

ansambel Sadamasild kultuurikeskuse suvelaval

Seitsmes Meel ja Henry Laks Jõgeva kultuurikeskuses

KINO

10.–11.08 Theodor Lutsu filmipäevad
SPORT

12.07 kell 16 Ülo Kaha mälestusvõistlused kergejõustikus
veteranidele Jõgeva linna staadionil

28.07 Lauri Ausi mälestusvõistlus jalgrattaspordis Luual
VARIA

07.07 kell 11 näidatakse Jõgeva kultuurikeskuses tantsupeo
kordust ja laulupeo otseülekannet suurelt LED-ekraanilt

13.07 kell 15 Kodukandipäev Kaarepere rahvamaja ees,
lisainfo: Helgi Kaeval 5669 2479

27.07 kell 12.30 Jõgevatrefi paraad Palamusel

13.–17.08 laste ja noorte muusikalaager Palamusel

18.08 kell 17 30. aastate stiilipidu Sadala kõlakojas. Pääse 5 €.
SEENIORID

02.08 kell 12 kohtumine Contraga Torma memme-taadi villas
NÄITUSED

01.06–14.07 Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitmepalgeline meri“
Betti Alveri muuseumis

01.07–30.07 Valga muuseumi ja Valka koduloomuuseumi

ühisnäitus „Jānis Cimze – Eesti ja Läti koolmeistrite õpetaja“
Palamuse muuseumis

15. septembrini Jõgeva kunstikooli 2018./2019. õppeaasta
õpilastööde näitus spordihoone Virtus fuajees

14.05–30.09 Poola Vabariigi suursaatkond koostöös kirjastusega
Dwie Siostry ja Varrak ning Eesti Mesinike Liiduga esitleb Laiuse

raamatukogus näitust „Lennake mesipuu poole!“. Näituse loomi-

se inspiratsiooniks oli Juhan Liivi luuletus „Ta lendab mesipuu
poole“.

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad juulikuu juubilare!
Vaike Vink

kohvikus Ateljee.

17.08 kell 21 öölaulupidu „Palamuse Öölaul“ laululaval

4. juuli 2019

JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU LUGEJAD SAAVAD
LAENUTADA JA TAGASTADA RAAMATUID KÕIGIS
JÕGEVA VALLA RAAMATUKOGUDES.

1. juulist muutus surnu
lähedaste asjaajamine
lihtsamaks
Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma
registreerimiseks
pöörduda
kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku
poole,
sest surmatõendi väljastab
tervishoiuteenuse osutaja.
„Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-,
pärimis- ja muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma
esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti surm ja
anti surmatõend, siis juulikuust
saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt ja kohalikku omavalitsusse minema
ei pea,“ sõnas Siseministeeriumi
rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Niigi raskel ajal on inimese jaoks
oluline, et asjaajamist ja käimisi
oleks võimalikult vähe.“
Elektroonilise
andmevahetuse käivitamisega jõuavad
surmaga seotud andmed kiirelt
rahvastikuregistrisse ning surma
põhjuste registrisse. Sellega väheneb surnu lähedaste ajakulu,
lisaks välditakse olukordi, kus
lähedased peavad maksma rii-

gile tagasi surnule väljamakstud
toetusi või pensioni.
Arenduste tulemusel muutub
surma põhjuste register elektroonseks ning paraneb surma
põhjuste registri andmete kvaliteet. “Kaovad paberil arstlikud
surmateatised ja arstid ei pea
enam andmeid paberil surma
põhjuste registrisse edastama,”
ütles
Sotsiaalministeeriumi
e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.
Kui inimene on surnud enne
1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna kohalikku omavalitsusse, pärast 1. juulit saavad
surnu lähedased surmatõendi
tervishoiuasutusest.
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise lihtsustamise ühisprojekt sisaldas IT-arendusi ning
muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. Tegemist on
esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on
muuta kogu surmaga seotud
asjaajamine paberivabaks ning
võimalikult mugavaks kõigile
osapooltele.

JÕGEVA LAAT
12. juulil ja 2. augustil

kell 09.00–16.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
Info tel. 5805 1915. Tule kogu perega!

JÕGEVATREFI PARAAD PALAMUSEL
27. juulil kell 12.30

Motomatkajate kolonn hakkab Kuremaalt liikuma
kell 11.45 ja kulgeb marsruudil
Kuremaa–Mutso–Õuna–Nava–Luua–Palamuse
Palamusel toimub minilaat, laululaval esinevad
ansambel Funkitol ja naisrühm Sirtsuline
Sündmust korraldavad Jõgeva vallavalitsus
ja Palamuse Kultuur
Info tel 5306 0460 (Palamuse Kultuur)
Kauplejate registreerimine minilaadale e-posti aadressil reelika.kivimurd@jogeva.ee ja telefonil 5367 7711

Endise Laiuse valla

Kantküla algkooli VII kokkutulek.

Kogunemine 10. augustil kell 14 koolimaja juures.
Tel 5665 9903.
***

Lassmanni suguvõsa kokkutulek
Palupere külas Saare talus.
Kogunemine 3. augustil kell 14.
Tel 5665 9903.

OÜ ESTEST PR ostab

KALMISTUPÜHAD

metsa- ja põllumaad.

04.08 kell 14 kalmistupüha Mõisaküla kalmistul
04.08 kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

KOGUDUSED

07.07 kell 11 jumalateenistus Jõgeva kirikus. Kavas Jõgeva

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

valla ja Eesti lipu õnnistamine. Praost Ants Tooming. Antakse
üle EELK tänukirjad, kõlavad harfihelid. Järgneb kirikukohv.
14., 21., 28.07 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
28.07 kell 12.30 kohvikutepäev Jõgeva koguduses
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 1. augustil.

LEIVI MEY
RAIDA KUUSK
TAMARA AAS
SALME KANA

19.12.1940-12.06.2019
13.07.1950-18.06.2019
16.05.1928-20.06.2019
07.02.1921-21.06.2019

