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Tõnis Niinemets sai Palamusel kätte Oskar
Lutsu huumoripreemia
Eesti Draamateatri näitlejale
Tõnis Niinemetsale anti 24. aprillil Palamuse rahvamajas üle
Oskar Lutsu huumoripreemia.
Niinemets on selle auhinna 34.
laureaat.
Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla
asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega.
Laureaadile üle antav summa
koguneb suuresti huumorisõprade – üksikisikute ja asutuste-ettevõtete – annetustest, seepärast
on preemiasumma igal aastal
erinev. Tänavu saadi kokku
4341 eurot ja 60 senti. Jõgeva
vallavanem Angela Saksing andis
Tõnis Niinemetsale traditsiooniliste kingitustena üle ahjuroobi.
Laureaat sai ka Ene Luik-Mudisti
klaastaiese. Ahjuroop läks kohe
käiku, sest Niinemets pidi näitama, kuidas tal Tootsi moodi
palvetamine välja tuleb. Vallavanem Angela Saksing ja Palamuse
muuseumi pedagoog Aili Kalavus
„lõid“ põlvitava Niinemetsa huumoripreemia laureaadiks.
Oskar Lutsu huumoripreemia
antakse nalja kirjutajale või
esitajale, kes on eelmisel aastal
rahvast enim naerutanud. Tõnis
Niinemets on naerutanud rahvast nii teatritükkides, püstijalakomöödiates, kinolinal kui ka
teleekraanil. Palamuse publik
sai kõvasti naerda ka preemia
üleandmisel, kui Ivar Vinkmann
laureaadile tema lapsepõlve,
näitlejaks saamise ja senise
karjääri kohta küsimusi esitas:
vastustes tuli pidevalt ette lõbusaid seiku.
Vinkmanni küsimusele, ega
tuntus nalja kaudu teda ei häiri,
vastas laureaat eitavalt. Ja nalja
tegemine on tema meelest täitsa
tõsine asi.
„Tegin üht esimest monotükki,
kui tuttav ütles, et see on hea äri:
odav teha ja pärast saad kogu
sissetuleku ka endale. Aga katsu
sa poolteist tundi järjest üksinda
publiku ees olla, kusjuures nii,
et oleks kogu aeg huvitav ja
lõbus. Draamateatri etendust
ei tulda vaatama teadmisega,
et seal peab nalja saama, aga
püstijalakomöödiat vaatama
minnes eeldatakse seda küll. Ja
tagasiside tuleb kohe: rahvas
saalis kas naerab või ei naera,“
ütles Tõnis Niinemets.
Kas inimeste naerma ajamine
on raske töö, see sõltub tema
sõnul situatsioonist, seltskonnast
ja isegi asula suurusest, kus etendus toimub. Väiksema asustatud
punkti puhul on saalis kindlasti
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preemia laureaadiks.
päris palju omavahel tuttavaid
inimesi. Ja sellises olukorras ei
julge iga inimene iga nalja peale
naerdagi, sest mine tea, mis mulje teistele jääb. Saaremaal võib
muidugi edus ette kindel olla,
kui hiidlaste arvel nalja teha.
Monotüki ettevalmistamine
võtab tegelikult päris palju aega.
Mõnda tükki on näiteks neljaviie inimesega viis-kuus kuud
tehtud. „Kui ainult ise kirjutaks,
tuleks tekst liiga üheülbaline ja
ajaks võib-olla ainult iseennast
naerma,“ ütles Tõnis Niinemets
ja lisas, et nali ei tohi olla pahatahtlik, ropp ega solvav. Ei tohi
rünnata inimese välimust või
tervislikku seisundit, küll aga
positsiooni, vastutustunnet (või

õigemini vastutustundetust),
sõnavõtte.
Värske Lutsu preemia laureaat
on tugeva sotsiaalse närviga ning
on ka meedias sõna võtnud. Ta
püüab sealgi teemat lahata läbi
huumori prisma. „Tõsist on elus
niigi palju, pean siis mina tõsiseid asju veel juurde tootma,“
sõnas Niinemets. Poliitikasse on
teda kutsunud nii mõnigi erakond, aga senini tulutult. Niinemets on naljatamisi lubanud, et
kandideerib Riigikogusse siis, kui
tütar ülikooli läheb ja talle elamise raha andma tuleb hakata.
Lutsu preemia on laureaadi
sõnul suurim tunnustus, mis talle
senini osaks on saanud.
„Teadsin, et selline preemia

olemas on, ja teadsin, kes selle
on saanud, aga mõtlesin, et kes
see seda lapsele ikka annab,“
ütles Tõnis Niinemets oma suhteliselt noorele eale ja lühikesele
karjäärile viidates ning lubas,
et osaga saadud preemiarahast
toetab ta tuleva-aastase huumoripreemia välja andmist. 17.
septembril lubas ta aga taas Palamusel olla ning juhtida Suurt
Paunvere Väljanäitust ja Laata.
Peale laureaadi tunnustatakse
huumoripreemia üleandmisel
ka annetajad. Neile mõeldud tänumeene omanikeks sai tänavu
Malle Puusepp.
JVT

Alo Mattiiseni
muusikapäevade konkursi
peapreemia läks Põlvasse
Jõgeva kultuurikeskuses 23.
aprillil Alo Mattiiseni muusikapäevade raames peetud
XXV üleriigiliselt koolinoorte
vokaalansamblite konkursilt
viis peapreemia koju Põlva
muusikakooli neidude ansambel DeViis, mis konkureeris
gümnaaiumiastme ansamblite
hulgas.
DeViisi juhendaja on Riivo
Jõgi. Tema „valitsusaeg“ vokaalansamblite konkursil on
kestnud juba 2015. aastast
alates. Vaid 2019. aasta jäi
vahele, muidu on ikka peapreemia saanud mõni Riivo Jõgi
juhendatav või kaasjuhendatav
ansambel.
Tänavu tõusis Jõgi kõrval juhendajana jõuliselt esile Tartu
stuudio Laulupesa õpetaja Triin
Norman, kelle ansamblid said
esikoha ja laureaaditiitli suisa
kolmes vanusekategoorias neljast: 4.–5. klassi vanuserühmas
oli parim Väikesed Tähed, 6.
–7. klassi vanuserühmas Laululilled ja 8.–9. klassi vanuserühmas Sõbrad. Polnud ime,
et žürii ehk Suur Kõrv, millesse
kuulusid Thea Paluoja, Laine
Randjärv, Mai Simson, Maarja
Soomre, Kaarel Orumägi, Hirvo
Surva, Raul Vaigla ja Hardi Volmer, Triin Normanile geniaalse
juhendaja eripreemia andis.
Laulupesas on noortel muusikutel nii solisti- kui ka ansamblitunnid. Tänu sellele
suudab iga laulja n-ö enda
eest väljas olla. Aga Laulupesa
ansamblid torkasid silma ka
väga maitseka riietusega. „Rõivad on osa esinemiskultuurist,
seepärast pöörame ka neile
palju tähelepanu. Ja meil on
pühendunud lapsevanemad,
kes meid selles osas aitavad,“
märkis Triin Norman.
Alo Mattiiseni muusikapäevad on tema jaoks koht, kus ta
saab ansamblitega tehtud tööd

laiemale publikule näidata:
muid väljundeid ansamblitele
ju õigupoolest polegi. „Jõgevale tahame ikka tulla ka selle
suure ühise laulurõõmu pärast,
mida siin tunda saab,“ sõnas
Triin Norman.
Laureaaditiitleid jätkus teistelegi ansamblitele, mitte ainult
Laulupesa omadele. Suur Kõrv
andis neid ühtekokku üheksa:
kahes nooremas vanuseastmes
kolm, 8.–9. klassi ansamblitele
kaks ja gümnaasiumiastme
ansamblitele ühe. Lisaks jagati
välja rida eripreemiaid.
„Aga täna siin jagatud punkte ei pea liiga tõsiselt võtma.
Tõelised punktid annab teile
ükskord elu ise,“ ütles Suure
Kõrva tööd juhtinud dirigent
Hirvo Surva ning tänas lauljaid
ja juhendajaid, kes konkursil
hästi esinemiseks palju vaeva
nägid, ning korraldajaid eesotsas Maret Ojaga ja MTÜ-ga
Tähetund, kes vaatamata igasugustele raskustele toreda
muusikapeo ette suutsid valmistada. Maret Ojal tuli, tõsi
küll, tänud vastu võtta interneti
otseülekande vahendusel, sest
ta ise haiguse tõttu muusikapäevale ei pääsenud.
Jõgeva muusikakooli direktor Merike Katt ja sama kooli
õpetaja Mare Talve (mõlemad
on ka koorijuhid) vaatasid
ära kõik konkursikontserdid.
„Sellist muusikaelamust ei saa
ju lasta kõrvust mööda minna,“ leidsid nad. Merike Katt
lisas, et kuulama tasub tulla
juba silmaringi laiendamiseks:
nii mõnegi ansambli esituses
kuuleb uusi huvitavaid või
uue kuue saanud vanu laule.
Mare Talve kahetses ainult, et
seekord Saaremaa ansambleid
osalemas polnud: nemad on
meistrid oma etteasteid huumoriga pikkima.
RIINA MÄGI
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Kaunist emadepäeva!
Käes on aasta kõige ilusam aeg. Igal aastal võtame
me maikuu teisel pühapäeval
aega, et meeles pidada oma
emasid ja vanaemasid. Ema on
elu andja, sellepärast on kevad
aeg, mis sobib kõige paremini
emaduse ja emaarmastuse tähistamiseks. Ta on omamoodi
taassünni aeg. See on aeg, mil
loodus ärkab uuele elule, kus
metsad helisevad linnulaulust,
lilleõied pistavad oma nupud
maa seest välja ning päike käib
kõrgema kaarega. On lootuste
ja ootuste aeg.
Igal aastal samal ajal räägime me emadest, emadusest ja
emaarmastusest. Need sõnad
sümboliseerivad meie jaoks
puhtust, hellust, lepitust, isetust, turvalisust, püsivust,
usaldust, kannatlikkust, armastust, pühadust. Emaduses
ja emaks olemises peegelduvad
meie kõige kõrgemad ideaalid.
Paljudes koolides ja lasteaedades otsitakse emakeelepäeva saabudes kõige kaunimat
emakeelset sõna. Sageli on

selleks sõnaks pakutud just
sõna „ema“. Ei ole midagi
ilusamat, kui laps sirutab käed
ema poole öeldes oma esimese
sõna: „Ema!“ See hetk lunastab
emale magamata ööd, mured
ja nähtud vaeva. Side, mis seob
ema ja last, on nähtamatu ja
kõikvõimas, seda ei suuda
keegi lõhkuda. Ema juures
on pelgupaik. Ema juures on
soojust ning kirkust.
Kaunist emadepäeva teile,
kallid emad ja vanaemad!
ANGELA SAKSING
vallavanem

Vallavalitsuses töötab uus
õigusnõunik Janne Veski
Jõgeva vallavalitsuses on aprilli algusest õigusnõunikuna
ametis Janne Veski.
Ta on pärit Harjumaalt Koselt, ent suurema osa elust
elanud Jõgevamaal, algul
Pajusi vallas ja viimased 16
aastat Põltsamaa linnas. Tartu
ülikoolist on ta omandanud
suisa kaks diplomit: juristi ja
sotsiaalpsühholoogi oma. Juuraõpingute ajal spetsialiseerus
ta tsiviilõigusele. Ja õigusalaste
teadmiste olemasolu on eeldanud kõik tema töökohad. Ta on
olnud jurist Pajusi kolhoosis ja
hilisemas varaühistus, 1994.
aastast aga vallaametnik Pajusi ja Põltsamaa vallas. Kõige
pikem töösuhe ongi tal olnud
Põltsamaa vallavalitsusega,
kus ta oli seitse ja pool aastat
jurist ning viisteist aastat vallasekretär. Sellesse perioodi jäi
ka väga pingeline ja töömahukas omavalitsuste ühinemine.
Viimased kümme kuud enne
Jõgevale tulekut oli Janne taas
juristi ametis, ent sedakorda
sünnivallas Kosel.
„Kosel oldud aeg oli hea
selle poolest, et võimaldas
värskendada oma teadmiste
pagasis just juriidilist poolt.
Vallasekretäri laia vastutusala
arvestades võis nende teadmiste täiendamine viimasel
ajal tagaplaanile jääda,” sõnas
Janne Veski ja lisas, et oma teisel erialal – psühholoogina – ta
töötanud pole, ent sellealastest
teadmistest on elus palju abi
olnud.
Vahepeal kodust eemal töötades jõudis Janne arusaamisele, et juristi tööd võib teha
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kus tahes, aga nauding sellest
on suurem seal, kus tunned
piirkonnaga suuremat seotust.
Nii et Jõgeva vallavalitsuse
õigusnõuniku kohale välja
kuulutatud konkursi kuulutust
nähes otsustas ta kohe kandideerida ja osutuski valituks.
Kuigi töö on talle varasesmast üldjoontes tuttav, tekib
kindlasti vajadus õppida ka
midagi uut. „Nagu igal muul
alal, on ka kohaliku omavalitsuse töö pidevas muutumises
ja arengus. Eriti juristitöös, mis
on tihedalt seotud erinevate õigusaktidega, pole karta, et igav
hakkab, sest seaduste ja muude
õigusaktide kohati liigagi sage
muutmine on meil tavaks saanud,” tõdes Janne Veski.
Ehkki Põltsamaa vald on
talle tuttavam, usub ta, et tunneb ka Jõgeva valda piisavalt
hästi, et siin õigusnõuniku
tööga hakkama saada. Pealegi
on talle senistes ametites selgeks saanud, et kõrvaltvaataja
pilk asjadele võib vahel lausa
hädavajalik olla. „Usun, et
seda erapooletut vaadet mul
jätkub,” kinnitas Janne. Ta
püüab jätkata sama joont,
mida on hoidnud varasemates
ametites: alati on kasulik lasta
dokumendid juriidiliselt läbi
vaadata pigem enne kui pärast.
See võib vähendada kohtuvaidluste tekkimise tõenäosust.
„Olen avatud kõigele, mis
sellel ametikohal ette tuleb.
Ja esmamuljed uuest töökollektiivist on väga head,” sõnas
õigusnõunik.
JVT

Janne Veskil on nii juristi- kui ka psühholoogidiplom.
Õigusnõuniku ametis on abi mõlemast. FOTO: RIINA MÄGI

Tunnustati kultuuri- ja
noorsootöövaldkonna tublimaid
Jõgeva kultuurikeskuses anti 8.
aprillil üle valla kultuuri- ja noorsootöövaldkonna aastapreemiad.
Kultuuri alal pälvisid tunnustuse
Liina Abram, Terje Kärmas ja
Kärde Küla Selts, noorsootöö alal
Anette Kuuse ja Sten Siirak.
Liina Abramit tunnustati korraldajapreemiaga. Liina on Torma
ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht
ning Vaiatu naiste ja Mustvee
neidude rahvatantsurühma juhendaja. Tema eestvedamisel toodi
2021. aastal Torma ringtallis välja
suvelavastus “Kuldõun puukausis”
(lavastaja Janek Varblas), mis tõi
vallale positiivset tähelepanu ning
kiitvaid arvustusi ka üleriigilises
meedias. Et ringtalli etenduspaigana kasutada saaks, tuli seal koristus- ja renoveerimistöid teha ning
ehitada valmis suvelava. Ka need
tööd said tehtud Liina algatusel.
Ringtalli ala heakorrastamine oli
oluline mitte ainult teatritegemise
seisukohalt, vaid ka seepärast,
et tegemist on nii valla kui ka
üleriigilises kontekstis haruldase
ehitismälestisega.
Peale Liina Abrami olid korraldajapreemia nominentideks
Palamuse Kultuuri kollektiiv, Terle
Roondik, Palamuse amatöörteater,
Jõgeva kultuurikeskuse kollektiiv
ning Torma puhkemaja ja glämpingu eestvedajad.
Jõgeva valla loomingupreemia pälvis Terje Kärmas. Ta
peab koos abikaasaga Palamuse lähedal Änkkülas puhkemajandusele
spetsialiseerunud Udu talu, ent
on aktiivselt kaasa löönud ka kohalikus kultuurielus. 2021. aastal
asus ta juhendama Palamuse amatöörteatrit ning tõi selle trupiga
välja enda kirjutatud näitemängu
„Hirmuöö 2”, mängides seal ka üht

Kultuuri- ja noorsootöövaldkonna preemiasaajad ja nominendid kogunesid ürituse lõppedes ühispildile.
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peaosa. „Hirmuöö 2” on kirjutatud
järjena Leo Talimaa näidendile
„Hirmuöö”, mida Palamuse amatöörteater aastaid tagasi etendas.
„Hirmuöö 2” on Terje esimene katsetus näitekirjanduse valdkonnas.
Lõbusat suvetükki mängiti ReheMöldre aida õuel ning seda käis
vaatamas nii kohalik rahvas kui
ka kaugemad teatrisõbrad. Amatöörteater osales suvetükiga ka
üleriigilisel külateatrite festivalil.
Terje Kärmas oli loomingupreemia ainus nominent.
Valla kogukonnapreemia laureaadiks tunnistati MTÜ Kärde
Küla Selts, mis veab alates 2010.
aastast Kärde ja selle lähikülade
seltsielu. MTÜ rikastab piirkonna
elu kultuuri- ja kogukonnaürituste
korraldamisega. Seltsi on koondunud aktiivne ja ettevõtlik seltskond, kes aitab hoida kohalikke
kultuuritraditsioone ning on hea
koostööpartner teistele MTÜ-dele
ja Jõgeva vallale.
Lisaks Kärde Küla Seltsile kandideeris kogukonnapreemiale
folklooriselts Jõgevahe Pere.

Jõgeva valla aasta noorsootöötaja on Anette Kuuse. Ta on
panustanud koduvalla noortele
heade võimaluste ning igakülgselt
arendava keskkonna loomisesse,
korraldades sündmusi ja tegevusi
Siimusti noortekeskuses. Varem
oli ta pühendunud noorsootöötaja
Kuremaa noortekeskuses. Tema
korrektsus, abivalmidus ja kaasa
mõtlev hoiak on eeskujuks nii
täiskasvanutele kui ka noortele.
Ta oskab luua kiirelt kontakti noortega ja nende tegevusi oskuslikult
juhendada.
Peale Anette Kuuse olid aasta
noorsootöötaja tiitlile nomineeritud Marju Saviauk, Alice Hansing,
Jaana Sepper ja Merili Retter.
Jõgeva valla aasta noor on
Sten Siirak. Ta õpib Tartu ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias
kultuurikorralduse eriala etenduskunstide suunal. Ta on kahe
kultuurisündmusi korraldava
ühingu, MTÜ Tähetund ja MTÜ
Loomingulava juhatuse liige.
Nende ühingute kaudu, aga ka
vabakutselise kultuurikorraldaja-

na aitab ta kaasa Jõgeva valla ja
Viljandi linna oluliste kultuurisündmuste toimumisele.
2021. aastal oli Sten näiteks
üleriigilise etluskonkursi Jõgevamaa piirkonnavooru peakorraldaja ning kuulus koordinaatorina
Rannal peetud üleriigilise kooliteatrite suvekooli meeskonda. Ta
on aidanud kaasa pärimusmuusikaansambli Duo Trahh sünnile.
Sten mängib trompetit Kaitseliidu
Jõgeva maleva ja Torma puhkpilliorkestris. Aastavahetustel toob ta
Jõgeva valla lasteaedadesse ja kodudesse rõõmu jõulumeest mängides. Nimekiri Steni tegemistest
on lõputu. Ta on oma aktiivsuse
ja pühendumusega eeskujuks ja
inspiratsiooniks teistele Jõgeva
valla noortele.
Peale Sten Siiraku olid aasta
noore tiitli nominentideks Cätryn
Carolina Viitak, Inara Ein ja Daniel
Aganitš.
Kultuuri- ja noorsootöövaldkonna preemiad on rahalised. Korraldaja- ja loomingupreemiaga käis
kaasas 300-eurone summa, kogukonnapreemia saajat tunnustati
500 euroga, aasta noorsootöötaja
ja aasta noor said vastavalt 500 ja
200 eurot. Lisaks preemiasaajatele
tunnustati ka nominente.
Saalis viibinud kultuuri- ja
noorsootöövaldkonna tegijaid tervitasid Jõgeva vallavanem Angela
Saksing ja vallavolikogu esimees
Priit Põdra. Õhtut juhtisid Jõgeva
kooliteatri Liblikapüüdja noored
näitlejad Doris Piik ja Ranel Kase.
Muusikalist meelelahutust pakkus
ansambel Greip. Pidulised said
end mälestuseks jäädvustada fotoboksi abil.
JVT

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
4. aprilli istungil
* Otsustati suurendada osaühingu Jõgeva Veevärk osakapitali.
* Anti kasutusluba Varbeveres
asuvale päikeseelektrijaamale.
* Lükati tagasi Laiuse ordulinnuse konserveerimistööde hanke
kõik pakkumused, sest need
ületasid hankelepingu eeldatavat
maksumust.
* Jäeti vastu võtmata 2022.
aasta hankeplaani muudatused.
* Otsustati tasuda Jõgeva valla
majapidamistele kiirkompostrite
ja konteinerite soetamise projekti
omaosaluseks 10 000 eurot.
* Määrati Sadala Lutserni kinnisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
* Anti nõusolek Kõolas asuva
maa ostueesõigusega erastamiseks.
* Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule eelnõud Kuristal asuvate
garaažide otsustuskorras võõrandamiseks ning riigi omandis oleva
Siimustis asuva Kiige kinnisasja
tasuta võõrandamiseks vallale
puhke- ja virgestusalade ning
terviseedenduse arendamiseks.
* Teede peaspetsialist Jakob
Kuld jagas infot teede registrisse
kandmisest.
* Ehituse peaspetsialist Andres
Haagen jagas infot spordihoone
Virtus rekonstrueerimisest ja
laiendusprojekti koostamisest.
11. aprilli istungil
* Muudeti Jõgeva kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja.
* Kooskõlastati lasteaia Karikakar personali koosseis.
* Nõustuti AS Utilitas Eesti
keskkonnaloa nr L.ÕV/323401
muutmisega Jõgeva linnas Aia

50 ja keskkonnaloa väljastamise
korralduse eelnõuga.
* Anti otsustuskorras üürile
vallale kuuluv eluruum Jõgeva
alevikus.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega tühistatakse
Jõgeva alevikus asuva vallavara
otsustuskorras võõrandamise
otsus.
* Otsustati seada sundvaldus
Elektrilevi OÜ kasuks Sarapuu 2
kinnisasjale.
* Kinnitati teeregistris tehtavad
muudatused.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega vallavalitsus
soovib volitust, et taotleda Kaavel,
Kassinurmes, Leedil, Varbeveres ja
Võduveres asuvatele erateedele
isikliku kasutusõiguse seadmist.
* Määrati Vaimastvere keskus
4 katastriüksusele koha-aadress
ja sihtotstarve.
* Määrati Võidivere Kanneniidu
kinnisasja jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja
sihtostarve.
* Otsustati võtta tagasi vallavolikogule suunatud otsuse eelnõu
Kurista keskus 25d kinnistu otsustuskorras võõrandamiseks.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega vallavalitsus soovib volitust, et taotleda
isikliku kasutusõiguse seadmist
Tartu–Aravete tee Jõgeva ringristmikule mootorratta skulptuuri
paigaldamiseks.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega antakse
nõusolek Jõgeva Majandusühistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks valla omandis olevale Pae
6 kinnistule.
* Anti kasutusluba Kuremaal
asuvale päikeseelektrijaamale ja
Soomeveres asuvale elamule.

* Anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Jõgeva linna Suvila
tänavale ja Sudistesse, iseteenindusliku autopesula püstitamiseks
Liivojale, valmistoodangu lao
püstitamiseks Painkülla ning
Mustvee-Kantküla õhuliini püstitamiseks.
* Anti projekteerimistingimused raudtee kontaktvõrgu projekti
koostamiseks Vana-Jõgeval Kossu
kinnistul, päikeseelektrijaama
püstitamiseks Härjanurme ja
Sadukülla hoone ehitusprojekti
koostamiseks.
* Anti Reklaamtreiler OÜle
luba Jõgeva kesklinna reklaami
paigaldamiseks.
* Kinnitati valla maale nimeliste objektide paigaldamise kord.
* Otsustati eraldada valla 2022.
aasta reservfondist raha Palamusel likvideeritud reostuse eest
tasumiseks.
* Otsustati esitada volikogule
vallavalitsuse seisukoht lõpetada
koostööleping Valgevene Voložini
rajooniga.
18. aprilli istungil
* Kehtestati Vaimastvere kooli
riiklikult toetatava õpilaskodu
koha hind.
* Otsustati eraldada valla 2022.
aasta eelarve reservfondist raha
Jõgeva kunstikooli ruumide remondiks ja kolimiseks.
* Anti ehitusluba Vana-Jõgeval
Suvila tee jalgratta- ja jalgtee
ehitamiseks.
* Anti kasutusluba Alexela
Jõgeva tankla CNG tankimisseadmele.
* Anti osakasutusluba Vilinas
asuvale parklale.
* Anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Painkülla.
* Määrati Iraveres Liisu kinnis-

asja jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadress ja
sihtostarve.
* Määrati Kassinurmes Mõisapargi katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja
Kuremaal Laiuse tee 3a katastriüksusele sihtotstarbeta maa.
* Nõustuti Jõgeval Kalda tänavale isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks.
* Otsustati vabastada ametist
Jõgeva spordikeskuse juhataja.
25. aprilli istungil
* Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
* Anti kasutusluba Võduvere
külas asuvale puidutöökojale.
* Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitamiseks
Kivijärve külla.
* Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitamiseks
Paduvere külla.
* Määrati koha-aadress ja sihtotstarve Koimula küla Kõrtsitalu
kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele.
* Otsustati maa tasuta kasutusse andmine.
* Otsustati muuta Enefit Connect OÜ kasuks Painkülla Aasa
tänavale seatud isikliku kasutusõiguse ulatust.
* Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks Lauri teele Jõgeva
alevikus.
* Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Jõgeva
Veevärk kasuks Vana-Jõgeva
külas.
* Otsustati muuta vallavara
komisjoni koosseisu.
JVT
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 28. aprilli istungil osales 27 volikogu
liiget, neist viis elektrooniliselt.
* Kuulati vallavalitsuse arenduse peaspetsialisti Erki Tederi
ülevaadet Jõgeva tervisekeskuse
ehitusest.
* Otsustati kanda Betti Alveri
Muuseumi põhikogust 230 museaali abikogusse ning arvata 57
museaali muuseumikogust välja.
* Otsustati lõpetada koostööleping Valgevene Vabariigi Voložini
rajooniga.
* Otsustati määrata vallavanema Angela Saksingu ning abivallavanemate Viktor Svjatõševi ja
Asso Nettani kasutusse ametiautod, mille garažeerimiskoht on
vallavanema või abivallavanema
elukoht või igakordne viibimiskoht. Ametiautosid võimaldatakse kasutada erasõitudeks ja
nende eest hakatakse tasuma

erisoodustusmaksu. Kuna vallavanema ja abivallavanemate töö
iseloom eeldab auto kasutamise
võimalust ka töövälisel ajal, on
ametiauto elukohas garažeerimise võimaldamine põhjendatud.
* Otsustati volitada Jõgeva
vallavalitsust taotlema Jõgeva
valla kasuks tasuta ja tähtajatu
isikliku kasutusõiguse seadmist
tee avaliku kasutamise tagamiseks, valdamiseks ja majandamiseks Kaave külas asuvale erateele, Kassinurme külas asuvale
erateele, Leedi külas asuvale
erateele, Varbevere külas asuvale erateele ja Võduvere külas
asuvale erateele.
* Otsustati volitada Jõgeva
vallavalitsust taotlema Transpordiametilt Jõgeva valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmist avalikes
huvides mootorratta skulptuuri

paigaldamiseks, valdamiseks ja
majandamiseks riigile kuuluvale
39 Tartu–Jõgeva–Aravete tee
katastriüksusele. Isikliku kasutusõiguse ala pindala on 19 m2.
* Otsustati anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Jõgeva Majandusühistu kasuks
Jõgeva valla omandis olevale
Jõgeva linna Pae tn 6 kinnistule
rajatiste rajamiseks, omamiseks
ja majandamiseks. Isiklik kasutusõigus seatakse 25 aastaks ja
selle eest kehtestatakse tasu 250
eurot aastas. Majandusühistul
on plaanis laiendada Pae kaubanduskeskust maa-alale, kus
praegu paikneb keskuse töötajate parkla. Pae tn 6 kinnistule
soovib ühistu rajada uue töötajate parkla ning paigaldada parkla
alla tuletõrjevee mahutid.
* Otsustati taotleda riigi omandis oleva Jõgeva vallas Siimusti

alevikus asuva Kiige kinnisasja
tasuta võõrandamist Jõgeva
vallale puhke- ja virgestusalade
ning terviseedenduse arendamiseks.
* Otsustati kehtetuks tunnistada Jõgeva Vallavolikogu 27.
jaanuari 2022 otsus nr 26.
* Otsustati võõrandada otsustuskorras vallale kuuluvad
kinnistud Kurista keskus 25a,
25b, 25c, 25e, 25f, 25g ja 25h.
Kõigi dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Istungi salvestist on võimalik
vaadata VOLISest.
Vallavolikogu järgmine
istung toimub 26. mail.
RIINA MÄGI
volikogu kantselei spetsialist

Sordikad vaagisid aleviku arenguplaane
Jõgeva vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim ning valla- ja
maastikuarhitekt Liisa Lumi
kohtusid kevadpühade eel Jõgeva aleviku rahvaga. Kohtumisel
vahetati mõtteid aleviku puhkealade arendamisest, räägiti
mõisapargis tehtud ja kavandatavatest töödest ning kohalike
aiamaadest.
Liisa Lumi andis kohalikele
ülevaate loodusliku mõisapargi
korrastamisest. Kohtumise ajaks
oli pargis juba hoolduskava
järgi töid tehtud. Esimene osa
pargialast on rohkem hooldatud ning tagumine osa jääb
looduslikumaks. Vanad katkised
korvpallilauad on maha võetud
ning taastatud teerada ümber
saare. Hooldustööde käigus
maha võetud võsa ja puud läksid
hakkesse. See materjal on plaanis jalgrajale laotada. Liisa Lumi
märkis, et maapinna tahenemisel
saab seda teha tellimustööna või
kui kohalik kogukond on huvitatud, siis talgupäevana. „Nii saab
mõisaparki käidava matkaraja.
Lisaks lõikame pooleks pargis
olevad saarepakud ning saame
olemasolevast materjalist istumispingid,“ märkis Lumi.
Sportimise osas selgitas vallaja maastikuarhitekt, et looduslikku linnurikkasse parki sobiks ehk
mõned välijõusaali elemendid.
Mõisapargis sauna- ja puhkemaja Sordi Somkat pidav Rauno
Võsaste nentis, et pargis on väga
kiiresti tehtud ära suur töö: üldilme on täiesti teine ning jalgrada
annab inimestele senisest paremad võimalused jalutamiseks.
Kohalikud elanikud soovisid
parki veel lõkke- ja grillikohta.
Triin Pärsim lubas ses osas rääkida valla turismiarendusnõuniku
Reelika Kivimurruga, et kaaluda

Torma rahvamaja tähistab
110. sünnipäeva
Torma rahvamaja valmimisest möödub tänavu 110 aastat.
Kultuurikolde suurt juubelipidu peetakse 28. mail.
„Torma rahvamaja on jõudnud tõesti väärikasse ikka.
See on isegi vanem kui Eesti
Vabariik. Aga kultuuritegevus
Tormas on veelgi vanem kui
rahvamaja: puhkpilliorkester
on tegutsenud näiteks juba 174
aastat,“ ütles Torma ja Vaiatu
rahvamaja kultuurijuht Liina
Abram.
Juubelipidu juhivad Eve
Somelar ja Janek Varblas, kes
kehastuvad kohaliku kultuuriloo olulisteks tegelasteks
ning viivad publiku mõttelisele
rännakule rahvamaja ajalukku.
Värvikad seigad, mida nad
rahva ette toovad, on pärit
omaaegsetes ajalehtedes Torma seltsielu kohta avaldatud
lugudest.
Õhtu jooksul astuvad üles
Torma rahvamajas tegutsevad
kollektiivid ja ka mõned külalised, nagu Vaiatu naisrühm
Somel ja Sadalas tegutsev
segakoor Sõbrahing.

„Püüame peo korralduses
ja repertuaari valikul lähtuda
ajaloolisest taustast. Soovime,
et üritusel oleks rahvamaja
algusaegade hõngu,“ sõnas
Liina Abram.
Juubeli ajaks pannakse välja
ka näitus rahvamaja ajaloost.
See aitab lahti mõtestada eri
perioodid rahvamaja ajaloos
(saamislugu ja esimesed tegutsemisaastad, sõjaeelse Eesti
Vabariigi aeg, nõukogude aeg,
taasiseseisvunud Eesti Vabariigi
aeg). Näitus annab ülevaate
ka olulisematest sündmustest
Torma kultuurielus ning meenutab kunagisi ravamaja ja
ringijuhte. Kes neist veel elus,
on juubelipeole oodatud. Peol
tänataksegi neid, kes Torma
kultuurielu käigus hoidnud,
samuti rahvamaja häid koostööpartnereid.
Kui ametlik osa lõppenud,
saab tantsida Lavassaare Trio
ja Airi Allvee musitseerimise
saatel. Tantsupauside ajal astuvad üles üllatusesinejad. Kõik
on oodatud!
JVT

Sordikad märkisid mänguväljaku ja külaplatsi soovitavad arenguplaanid meeskondaFOTO: ERAKOGU
dega kaardile.
sarnaselt Aruküla mäele, Pikkjärvele ning Palamusele Puukujurite valmistatud elementide
paigaldamist.
Huvi tunti ka põlenud rahvamaja aluse platsi arendusplaanide vastu. Triin Pärsim selgitas, et
praegu seda ala planeerima ning
olemasolevat maastikukujunduse projekti ellu viima ei hakata,
sest riikliku veemajanduskava
järgi tuleb Veskijärve paisule
ehitada kalapääs. Seniks vaadatakse kaldaäärne müür üle ning
tagatakse selle ohutus.
Põhiline arenguplaan puudutab noortekeskuse ja sauna
tagust ala ning mänguväljakut.
Projekteerimise hanke jaoks vajalikud ideed märkisid osalejad
meeskondadega kaardile. Ühiselt
toodi välja, et praegused korvpalliplats ning võrkpalliväljak

tuleb korda teha. Mõlema ala vahele või kõrvale võiks paigaldada
välijõusaali. Mänguväljak võiks
jääda samale kohale ning elementide valikul võiks eeskujuks
olla näiteks linna mänguväljak.
Projekteerimisel tuleb arvestada,
et atraktsioone oleks erinevas
vanuses lastele. Vana depoomaja
võiks sordikate hinnangul lammutada ning asemele ehitada
välilava istumisalaga. Kindlasti
tasub ala planeerimisel mõelda
lõkkekohale, kus saaks näiteks
ühist jaaniõhtut pidada. Jõeäär
tuleb korrastada ning ehitada
paadisild. Mööda jõeäärt võiks
kulgeda tee aleviku staadionini.
Pärsimi sõnul on ala korrastamisel tegemist paari-kolmeaastase
projektiga. Sel aastal on plaanis
läbi viia projekteerimise hange.
Üheks aktuaalseks teemaks oli

veel kortermajadele vajaliku maa
eraldamine ning köögivilja- ning
aiamaade kasutajatega lepingute
sõlmimine. „Jõgeva aleviku kortermajadel maad ei ole. Ühistud
võiks mõelda, kui palju maad
on neil toimetamiseks vaja. Ala
tuleb kanda maa-ameti kaardile
ning esitada avaldus vallavalitsusse,“ selgitas Pärsim. Siis saab
juba korteriühistuga täpsemalt
läbi rääkida. Nii mõnedki aiamaa
pidajad uurisid oma maalapi
ostmise võimalusi. Triin Pärsim
selgitas, et maid plaanis müüa
ei ole. Ent kasutajatega tehakse
pikaajalised lepingud. Nii on
inimestel kindlustunne näiteks
aiamaja või lastele mänguplatsi
paigaldamiseks.
JVT

Vallajuhid kohtusid Arukate Akadeemiaga
Jõgeva kultuurikeskuses sai 27.
aprillil taas kokku Arukate Akadeemia. Seekord olid nendega ühises
vestlusringis Jõgeva vallavanem
Angela Saksing ja vallavolikogu
esimees Priit Põdra.
Vallajuhid kõnelesid sellest,
kuidas mõjutavad vallaelu kolm
paralleelselt kulgevat kriisi, koroona-, energia- ja põgenikekriis,
ning vastasid küsimustele. Neid
esitati mitmest valdkonnast. Kokkutulnuid huvitas näiteks, kui
palju Ukraina põgenikke jaksame
veel vastu võtta ja kas riik nende
vastuvõtmiseks tehtud kulutusi
ka kompenseerib, millised muu-
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Jõgeva Valla Teataja

datused ootavad ees Jõgeva täiskasvanute keskkooli, kas Laiale
tänavale vana raamatukogu asemele on plaanis uus ühiskondlik
hoone ehitada, mida on plaanis
ette võtta kultuurikeskuse taha
paigaldatud nimeliste pinkidega,
mis on väga kehvas seisukorras,
kuidas saada lahti eraomanikule
kuuluvast kolehoonest, mida
rahvas tunneb MEK-i ühiselamu
nime all jne. Mõned küsimused
said vastused kohe, mõnele lubasid vallajuhid vastuseid otsima
hakata. Kohtumine oli mõlemale
poolele kasulik.
JVT

Kolmapäeval 11. mail kell 13 kohtub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate Akadeemiaga Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Jõgeva- ja
Tartumaa talituse juhataja JAAN ÕUNAPUU, kes
räägib lahti regionaalhalduse osakonna põhiülesanded ja
ülesannete jaotuse maavalitsuste tegevuse lõpetamise järel.
Pärast vestlusringi toimub kahes grupis riigimaja külastus
koos Jaan Õunapuuga. Kuni üks grupp on ringkäigul, jätkub
teise osalejate grupiga tegevus Jõgeva kultuurikeskuses.
***
Kolmapäeval, 25. mail sõidetakse Arukate Akadeemia grupiga ekskursioonile Harjumaale. Külastatakse
Keila kirikut, Padise kloostrit ja Arvo Pärdi keskust.
Väljasõit Jõgeva kultuurikeskuse juurest 25. mail kell 8,
tagasi jõutakse 19.30 paiku.
Eelnev registreerimine ja omapanuse tasumine lõpeb
11. mail k.a.

Vallajuhtide juttu aktuaalsetel teemadel tuli kuulama
FOTO: RIINA MÄGI
rohkesti rahvast.

OLETE OODATUD!
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Lasteaiad said kätte
kõnearengu komplektid
Märtsi lõpus jõudsid vallamajja valla tänavuse kaasava
eelarve raha eest valla lasteaedadele ostetud kõnearengu
komplektid (kõnevurrid). 11.
aprillil käisid lasteaedade esindajad õppevahenditel järel.
Häälikute õige häälduse
omandamisele kaasa aitavate
kõnevurride soetamine on
üks kahest tänavuse kaasava
eelarve toel teostatavast ettepanekust. 15 000 euro eest
sai osta 86 komplekti ja need
jagati lasteaedadele rühmade
arvu alusel: iga rühm sai kaks
komplekti.
„Nii suure kasusaajate hulgaga projekti pole meil kaasava
eelarve ettepanekute hulgas
varem olnud. Seda näitas ka
hääletustulemus: kõnevurride soetamise poolt hääletas
273 inimest ja see tähendas
ülekaalukat võitu,” ütles vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim
ja lisas, et kõne arendamisel abi
vajavaid lapsi tuleb üha juurde.
„Mul on väga hea meel, et
just selline laste kõne arengule
suunatud ettepanek kaasa-

vast eelarvest rahastuse sai.
Loodan, et lasteaedades uus
õppevahend omaks võetakse
ning seda usinalt kasutama
hakatakse,” sõnas vallavanem
Angela Saksing.
Vallavalitsuse haridusnõunik
Helle Kajaste kutsus lasteaedade esindajaid üles märku
andma, kui nad kõnevurri
kasutama õppimisel juhatust
vajavad. Tootjad Kõnekindlus
OÜ-st on tema sõnul lahkesti
nõus õpetajaid koolitama tulema.
Jõgeva Karikakra lasteaia
õppealajuhataja Marge Põdra
ütles, et nende lasteaias on üks
kõnevurr juba olemas. „Lastele pakub vurri abil õppimine
vaheldust ja lõbu, aga vurr ei
õpeta, õpetavad vurriga seotud
harjutused. Ning need annavad
tulemusi vaid siis, kui olla järjekindel,” tõdes Marge Põdra
ja lisas, et lasteaias õpetajaga
harjutamisest jääb väheks, ka
vanemad kodus peavad lapse kõne arendamisele kaasa
aitama.
JVT
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Metsatarekese perevanem Tiiu Kallis pälvis
Kuldse Kartuli auhinna
6. aprilli õhtul toimus Tallinna
kinos Sõprus Eesti Asenduskodu
Töötajate Liidu (EATL) korraldatud Kuldse Kartuli gala. Asenduskodude töötajaid ja asendushooldusesse panustajaid tunnustati
kuues kategoorias. Aasta töötaja
tiitli ja ühe Kuldsetest Kartulitest
pälvis Siimusti lastekeskuse Metsatareke perevanem Tiiu Kallis.
Veel anti Kuldsed Kartulid välja
aasta teo, aasta meeskonna, noore
teo, valdkonda panustaja ja elutöö
kategoorias.
Eesti Asenduskodu Töötajate
Liit korraldas galat kaheksandat
korda. Valdkonna tublimate tunnustamise eesmärgiks on tõsta
esile ja tutvustada üldsusele asenduskodude töötajaid ja asendushooldusesse panustajaid, kelle töö
ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud asendushooldusel olevate
laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks,
positiivselt mõjutanud asenduskodu, piirkonna ja Eesti elu. Kartuli
kuju valiti auhinnale sellepärast,
et kartul on äärmiselt tähtis, aga
mitte just kõrgelt väärtustatud toiduaine. Sama on asenduskodude
töötajatega: nende töö on väga
nõudlik ja keeruline, aga ühiskonnas mitte väga kõrgelt hinnatud
ega tunnustatud.

Tiiu Kallis pärast Kuldse Kartuli auhinna kättesaamist koos
lastekeskuse Metsatareke direktori Imbi Ivaski ning Metsatarekese perevanemate Kent Männiku ja Liis Arnekiga.
FOTO: ERAKOGU

Siimusti lastekeskuse Metsatareke direktor Imbi Ivask iseloomustas Tiiu Kallist kui lõppematute
jõuvarudega inimest. Oma neli
last on ta juba suureks kasvatanud,
nüüd on ta perevanemaks kuuele
Metsatarekese Silvi majas elavale
lapsele. Lisaks sellele on tema
pere tugipereks kolmele Tartu
Käopesa lastekodu lapsele, kes
saavad nädalavahetustel ja koolivaheaegadel nende juures kodust
õhkkonda nautida.
Tiiu on aktivist ja seikleja – te-

geleb rahvatantsuga, spordiga, on
naiskodukaitsja. Oma sportliku ja
aktiivse eluviisiga on ta nakatanud
ka perekodu lapsed, kes osalevad
aktiivselt valla spordiüritustel ja
naiskodukaitse organiseeritud
matkadel. Lapsed käivad erinevates spordi- ja tantsuringides, laste
tubade seinu ehivad medalid ja
karikad.
Tiiu on tegija ja toetaja. Kui on
probleem, ei jää ta abi ootama,
vaid lööb käed külge – remondib,
õmbleb, kokkab, kuulab ära,

annab nõu. Ta on hea ajaplaneerija. Ta julgustab ja innustab lapsi
kaasa lööma ning tõstab nende
enesekindlust. Ta väärtustab haridust, on õpi- ja teadmishimuline
ning süstib seda ka lastesse. Lapsed hindavad tema nõudlikkust,
järjekindlust ja huumorimeelt,
kolleegid head ärakuulamisoskust,
otsekohesust ja optimismi.
Tiiu Kallis on Metsatarekeses
töötanud 12 aastat ja talle meeldib
seal praegu toimiv peresüsteem.
Tänu sellele on ta saanud ühtede ja samade lastega töötada
kaheksa aastat järjest ning nende
edusammudele kaasa elada. „Kui
mõnikord tunnedki, et ei jaksa või
ei oska, siis järgmisel hetkel teeb
mõni laste öeldud vaimukas lause
või kolleegi toetav sõna jälle tuju
heaks,” ütles Tiiu Kallis. Tema
sõnul ongi Metsatarekeses üksteist
toetav õhkkond ning sama pere
teise perevanema Liis Arnekiga on
koostöö suisa ideaalne.
Palju õnne Tiiu Kallisele Kuldse
Kartuli auhinna puhul! Palju õnne
ka Sirje Kurikule, keda tunnustati
samal galal elutöö Kuldse Kartuliga. Sirje on küll juba 27 aastat töötanud emana Keila SOS lastekülas,
ent pole Jõgeva kandiga, kust ta
pärit, sidet sugugi kaotanud.
JVT

Tulbid, kanalid ja kirjandus
Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonna juhataja
Triin Pärsim, vallavanem Angela Saksing, Sadala kooli
direktor Taavi Duvin ja Torma põhikooli direktor Heiki
Sildnik kõnearengu komplekte uudistamas. FOTO: RIINA MÄGI

Tormas sai jüripäeval
matkata, joosta ja tantsida
Tormas sai 23. aprilli õhtupoolikul nii tantsida kui ka joosta:
teoks said Anna Raudkatsile
pühendatud rahvapidu ja jüriöö
jooks.
Kultuurilis-sportliku õhtupooliku avas aga hoopis matk ümber
Lullikatku küla, mille kestel said
matkajad kuulata jutte huvitavatest ajalooseikadest ja ajaloolistest isikutest, nagu Semmeli veski rajaja Samuel Raud ja hilisem
veskikoha omanik Otto Sommer.
Esimene oli innukas tegutseja kohalikus põllumeeste seltsis, teine
tuletõrjeseltsis. Neil seltsidel oli
aga oluline roll selles, et Torma
sai 110 aastat tagasi rahvamaja.
Samuel Raud algatas 1939.
aastal ka mõtte, et Tormasse
tuleks püstitada siin tegutsenud
suurmehe Carl Robert Jakobsoni
mälestussammas. Mõte sai 1957.
aastal teoks, aga siis juba Karl
Õunapuu eestvedamisel.
Kui matkajad tagasi Torma
rahvamaja juurde jõudsid, algas
seal rahvapidu. Anna Raudkatsile pühendatud tantsuüritust
peeti Torma naisrühma eestvedamisel juba kuueteistkümnendat
korda. Kuna Raudkatsi elulugu

oli varasematel kordadel põhjalikult „üle käidud“ ning peolaudadega tantsuetenduse vorm
end samuti ammendanud, võeti
seekord ette hoopis vabaõhuühistantsimine.
Julia Trossi juhendamisel ja
rahvamuusikaansambli Torma
saatel tantsisid vanu seltskonnatantse Torma naisrühm, külalised Reola segarühmast ja
Palamuse naisrühmast Sirtsuline
ning paljud sellisedki inimesed,
kes pidevalt tantsuga ei tegele.
Jüriöö tõrvikutega teatejooksu joosti Torma staadionil. Kui
tavaliselt on sellel päris pika
traditsiooniga võistlusel (esimene korraldati 1987. aastal) kaasa
teinud vaid kooliõpilased, siis
seekord osalesid ka mõned täiskasvanute võistkonnad. Võistlusele lisas värvi asjaolu, et Torma
rahvatantsijad jooksid triibuseelikutes. Laste teatejooksu võitis
6. klass, järgnesid 5. ja 7. klass.
Täiskasvanute arvestuses osales
kolm võistkonda: Võitjad, Amatöörid ning Torma naisrühm. Jüriöö jooksu auhinnalauda aitas
katta Vah OÜ Vaiatust.
JVT

Anna Raudkatsile pühendatud Torma rahvapeol tantsiti seekord vabas õhus vanu seltskonnatantse.
FOTO: TERLE ROONDIK

Eesti Kirjanike Muuseumide
Ühingu esindus külastas aprilli
lõpus Erasmus+ projekti raames Hollandit. Kolmel päeval
tutvusime Amsterdamiga ja ühe
veetsime Haagis, kus tegutseb
Hollandi Kirjandusmuuseum.
See muuseum on pühendatud
hollandi kirjandusele ning kirjanikele ja illustraatoritele, kes
on muuseumi kogus esindatud
käsikirjade, kirjade, illustratsioonide, maalitud ja joonistatud
portreede, fotode ja paljude
muude unikaalsete dokumentide
ja esemetega. Arhiiv on kättesaadav ka uurijatele, ajakirjanikele
ja biograafidele.
Muuseum kajastab kirjandusmaailma olulisi päevakajalisi
sündmusi, korraldades ajutisi
näitusi. See on kokkuvõttes väärikas kummardus kogu Hollandi
kirjanduslikule pärandile. Muuseumi direktor Aad Meinderts
tegi meile põhjaliku ringkäigu
muuseumi arhiivis ja kuraatorid
tutvustasid ajutisi ja püsinäitusi.
Muuseum pakub nii lastele kui
ka täiskasvanutele võimalusi
kogeda lugude kirjutamise võlu
alates esimeste märkmete tegemisest valminud kirjatükini
välja. Viimase kahe aasta jooksul
on muuseumi täiskasvanutele
mõeldud näitused kolinud veebi,
sest kirjanduslikud väljapanekud koosnevad tekstidest, mida

Haagi kirjandusmuuseumi direktor Aad Meinderts näitab
tolmuimejat, mis aitas kirjanikul summutada olmemüra.
FOTO: ANNIKA AUS

kohapeale lugema tulla ei ole
just mõttekas. Samuti elab nüüd
veebis aastaid kirjandusmuuseumi ruumides väljas olnud
kirjanike galerii. Lisaks sadadele portreedele saab tutvuda
ka nendega seotud lugudega.
Kohapeal keskendutakse aga
rohkem lastele: alates beebidele

Jõgeval taaselustati jüriöö
jooksu traditsioon
21. aprilli õhtul startis Jõgeva kultuurikeskuse eest jüriöö teatejooks, millega taaselustati tore traditsioon. Tõrvikutega läks rajale
14 meeskonda, nende hulgas viis noortetiimi.
Esikolmiku seas jõudsid finišisse kergejõustikuklubi Harta (fotol),
Kuningamäe ja Jõgeva valla spordikooli noored sportlased. Õigupoolest osales jüriöö jooksul ka 15. võistkond, Jõgeva linnaraamatukogu
oma. Kuna nad nõuetekohast viieliikmelist võistkonda kokku ei saanud, jooksid nad raamatukogu juures kolmekesi ja natuke lustlikumal
viisil ning jäädvustasid oma jooksu. Tagantjärele said nad kaele ka
osalejamedalid.
Teatejooksu eesmärk oli innustada Jõgeva valla inimesi südamekuul
rohkem liikuma.
JVT

mõeldud näitustest, kus ruumi
toodud raamatumaailmades
saab ringi liikuda ja kõike katsuda – esimesed mälupildid jätavad
ju kõige sügavama jälje – kuni
eeltäiskasvanuealistele mõeldud
näitusteni välja. Leitakse võimalusi jõuda noorteni läbi mängude
ja põnevuse ning neid haaravate

keskkondade kaudu, sidudes sel
moel kokku näiteks erinevate
kirjandusteoste karakterid ja
tegevuskohad ehk hüpatakse
ühest loost teise või kolmandasse. Meie saime osa kõrvaltänavate ja tagahoovide õhustikus
loodud püsinäitusest, millega
loodetakse jõuda noorteni, kes
muidu kirjanduse vastu huvi ei
tunne. Õhku jäi siiski küsimus,
kuidas see näitus võiks mõjuda
intelligentsematele noortele.
Amsterdamis avaldas meile
muljet Hiiremõisa ehk Mouse
Mansion Company külastus.
See on omaette maailm, mille
on loonud kaks parimat sõpra
Sam ja Julia. Mõisas on umbes
sadakond hiiremõõtu maja, kus
näeme palju erinevaid tube,
poode ja õuealasid. Igal toal
on oma elanik, kellel on oma
lugu, isiksus ja perekondlikud
sidemed. Hiiremõisas leiad olulisi mõtteid käsitööoskuste, kogukonna ja koos tegutsemise
kohta. Välja antud on ka postkaarte ja mitmeid raamatuid.
Meie maailm muutub, oluline
on ajaga kaasas käia ja ka meie
muuseumi sisu järjepidevalt
arusaadavamasse keelde ümber
tõlkida. Selleks andis Hollandi
sõit päris palju uusi ideid.
Heli Järv
Betti Alveri Muuseumi
varahoidja
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Etlejate riigikonkursilt tuli Jõgeva valda
kaks laureaaditiitlit
1. aprillil selgitati Rakvere
lähedal Sõmerul välja Eesti
parimad õpilasetlejad. Jõgeva
põhikooli õpilased Hugo-Marten
Härma ja Oskar Kull tulid sealt
tagasi laureaaditiitliga.
Jõgevamaad esindas riigikonkursil ühtekokku viis noort, kõik
Jõgeva vallast. Lisaks Hugo-Martenile ja Oskarile olid võistlemas
veel Berit Perk Laiuse Jaan Poska
põhikoolist ning Doris Piik ja
Maria Cosette Lepp Jõgevamaa
gümnaasiumist. Berit ja HugoMarten lõid kaasa 4.–6. klassi,
Oskar 7.–9. klassi ning Doris
ja Maria Cosette 10.–12. klassi
vanuserühmas. Berit valmistus
konkursiks õpetaja Helge Maripuu, ülejäänud Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne
Saage-Vahuri käe all. Noorte
etteasteid hindasid Rakvere
teatri näitlejad Anneli Rahkema
ja Silja Miks ning sama teatri
dramaturg-lavastaja Urmas Lennuk. Igas vanuseastmes anti välja
peapreemia, kolm laureaaditiitlit
ja üks-kaks eripreemiat.
Noorimas vanuserühmas laureaadiks tulnud Hugo-Marten
Härma esitas proosapala „Tõ-

Jõgeva põhikooli 4. klassi õpilane Hugo-Marten Härma ja
sama kooli 7. klassi õpilane Oskar Kull tõid õpilasetlejate
riigikonkursilt laureaaditiitli, ilusa etteaste tegi ka Doris
Piik. Pilt on tehtud konkursi maakonnavooru ajal Jõgeva
FOTO: RIINA MÄGI
linnaraamatukogus.
sijutt kuldriigist“ (autor Andry
Ervald) ja luuletuse „Kallis koer“
(Leelo Tungal), keskmises vanuserühmas laureaaditiitli välja
võidelnud Oskar Kull proosapala
„Murka“ (Siiri Konks) ja „Ma

tundsin kahte suurt kivi“ (Ellen
Niit).
„Mõlemad poisid tegid ilusa
ja mõjusa etteaste,“ ütles Lianne Saage-Vahur. „Maakondliku
ja riigikonkursi vahele jäänud

Torma kooli esindus käis
projektireisil Istanbulis

kahe kuu jooksul tegime HugoMarteni ja Oskariga päris palju
tööd, eriti luuletekstide kallal.
Nii said pausid ja tempod paremini paika.“
Ehkki meie tüdrukutele tiitleid
ei jätkunud, olid ka nemad tublid. Kui Doris Piik näiteks Anu
Raua sügava sisuga proosapala
„Paadivargale“ esitas, olid suurel osal saalis olijaist silmad
märjad. Ja pärast olid paljudel
silmad üllatusest ümmargused,
kui Dorisele isegi eripreemiat ei
jätkunud. Aga võistlused pole
vennad, palju sõltub konkreetse
žürii maitsest.
„Tegelikult on mul kahju sellest, et etlejate konkurssidel
esitatakse üha harvemini riimluulet, mõnikord on meie lapsed
vaat et ainsad, kes seda teevad.
Ülejäänud eelistavad vabavärssi.
Aga minu meelest on see kergema vastupanu teed minek: vabavärssi võib lugeda enam-vähem
samal viisil kui proosat, riimluule
puhul tuleb aga vaeva näha, et ei
loetaks ridu, vaid mõtet,“ sõnas
Lianne Saage-Vahur.
RIINA MÄGI

Nädal võõrkeelte lainel Torma koolis

Viimane koolipäev enne kevadvaheaja algust oli Torma koolis tavapärasest mitmekeelsem.
Aulas toimus võõrkeelte nädala lõpetamine, millel 6., 7. ja
8. klassi õpilased esinesid venekeelsete etteastetega.
7. klassi tüdrukud Lenna ja
Kerttu esitasid luuletuse suveootusest. Et kuulajad sisu paremini
mõistaksid, aitasid eesti keelse
tõlkega kaasa Juss ja Ragnar.
Triinu ja Eliise poolt ette kantud
luuletus oli väikese krutskiga,
mida ka kehakeeles selgitada
püüti.
8. klassi poisid kandsid ette
naljaluuletuse, milles oli öeldud,
et „...oh, kuidas ma tahaksin
olla tüdruk, nii korralik, usin ja
abivalmis kõigis kodu- ja köögitöödes!” Sisimas, olgem ausad,
on iga poiss ikka meelsamini just
see, kes ta on. Sama klassi tüdrukute esitatud luuletuse sõnum
rääkis headusest, lahkusest ja
hoolivusest, mis muudab maailma paremaks. Sellest, et igaüks
meist saab ka päriselt oma väikese panuse elu helgemaks muutmisesse anda – aidates neid, kes
praegu hädas. Püüame seda ju
meiegi oma koolikeskkonnas
ukraina tüdrukuid toetades teha.

Võõrkeelte nädala lõpetamisel esinesid 6., 7. ja 8. klassi
FOTO: ERAKOGU
õpilased venekeelsete etteastetega.
Kooli näiteringi lapsed esitasid
„hiinakeelse” laulukese „Minu
veli – riisisööja”. Nalja sai nii
proovides kui esinemise ajal.
Õpetajad olid aga eriliselt
vaeva näinud: nende esituses
kõlas laul „Kuuvalge öö” ukraina
keeles! Seda, et sõnad arusaadavad olid, näitas meie Ukrainast
tulnud tüdrukute kaasalaulmine.
Võõrkeelenädala lõpetamisel
tehti ka kokkuvõtteid nädala

ettevõtmistest ning tunnustati
parimaid inglise ja vene keele
oskajaid. Nädala jooksul toimunud erinevate mõõduvõtmiste
kokkuvõttes tunnistati 6. klassi
paremateks vene keele oskajateks Annamai Sepper, Greete
Põder, Emma Veiermann, StenTimmu Kattel ja Triin Krüüts. 7.
klassi õpilastest tegi klassisisese
miniolümpiaadi parima soorituse Triin Urvik. Vaid ühepunktise

vahega järgnesid Triinule Kerttu
Põder ja Lenna Mägi. Kiidusõnu
jätkus ka Eliise Veiermannile ja
Darja Gladõševile tublide tulemuste eest vene keele õppimisel.
8. klassi õpilastest olid klassisisesel konkursil edukamad Tormis
Koppa ning Andra Valg, 3.–4.
kohta jäid jagama Izabel Borovkov ja Robin Pootsik. Eripreemia
parima vene keele õigekirjaoskuse eest sai Alo Lauringson.
Inglise keeles toimusid kõikides klassides „Spelling bee”
võistlused, kus ingliskeelseid
sõnu tuli tähthaaval öelda. Finaalides võitsid Annaliisa Kohala
(3.–5. klass) ja Joosep Sepper
(6.–9. klass).
Kõigile esinejatele ning klasside parematele jätkus nii kiidusõnu kui ka maiustusi.
Võõrkeelte nädal aitas meelde
tuletada, et peale meie ilusa
eesti keele on maailm täis erinevaid keeli ning mõne lisakeele
oskamine teeb inimese vaid
paremaks, targemaks saamisest
rääkimata.

Riina Kull, Tiina Tegelmann, EvaKristi Hein, Ahto Vili ja Marko
Kass, Vändra gümnaasiumi 9.
klassi õpilase Elis Kraisi etteaste.
Omaloomingulise kõne jaoks oli
ta saanud inspiratsiooni Jarek
Kasari märgilise tähendusega
laulust „Minu inimesed“. Elis tõi
välja, millised on tema inimesed.
Neist inimestest moodustub aga
omakorda tema Eesti. Ta tõdes,
et on uhke eesti inimeste üle, kes
praegusel raskel ajal Ukrainat ja
sealt saabunud sõjapõgenikke
abistavad. Ukraina teema tuli
tahes-tahtmata sisse ka teiste
esinejate kõnedesse.
Võitja Elis Krais (juhendaja
Anne Vaher) sai auhinnaks Ja-

me tänaval nägime, kandsid ka
seal pearätti. Kõige kuulsamad
ehitised, mida me külastasime,
olid Topkapi palee ja Hagia
Sophia mošee. Käisime laevaga
sõitmas, mis oli kindlasti üks
reisi tipphetkedest, sest seal
esinesid meile türgi tantsijaid
ning nägime Istanbuli hoopis
teise vaatenurga alt.
Nädala jooksul saime proovida palju türgi roogi, mis olid
üpris maitsvad. Meie reisi tegid
aga meeldivaks ka toredad
inimesed: teenindajad restoranis, kes olid väga positiivsed
ja suhtlesid klientidega palju,
meie Türgi juhendajad, partnerkoolidest kohale tulnud
õpetajad ja õpilased ning muidugi ka meie kooli õpetajad.
Õpilased sisustasid oma õhtuid
hotellis UNO kaartidega mängides ja isegi õpetajad ühinesid
meiega (õpetaja Valdi Reinas
oli alaline mängija).
Teisi kultuure oli väga huvitav tundma õppida. Kõigiga oli
väga tore koos olla ja õpilased
tänavad väga õpetajaid selle
võimaluse ja toreda elamuse
eest!
Reti, Liisi, Tormis ja
Hannes
Torma põhikooli
8. klassi õpilased

Torma noortele meeldisid türgi toidud.

FOTO: ERAKOGU

MERIKE VAHTRAMÄE
VALDI REINAS
Torma põhikooli õpetajad

Jakobsoni kõnevõistluse võitis Elis Krais Vändrast
14. aprillil toimus Torma põhikoolis C. R. Jakobsoni 181.
sünniaastapäevale pühendatud
koolinoorte kõnevõistlus „Isamaa on meile püha“. Osalejaid
oli kolmest koolist: Torma põhikoolist, mis kannab teatavasti
C. R. Jakobsoni nime, Tabivere
põhikoolist ja Vändra gümnaasiumist.
Konkursi juhatas sisse mälestushetk Jakobsoni mälestussamba juures. Traditsiooni kohaselt esitasid noored oraatorid
konkursil enda koostatud kõne
ja katkendi mõnest Jakobsoni
isamaakõnest (üldse pidas ta
neid kolm). Kõige sisukamaks
tunnistas žürii, millesse kuulusid

27. märtsist 2. aprillini viibis Torma põhikooli esindus
Erasmus+ programmist rahastatud projekti raames Türgis
Istanbulis. Osalesid projektiga
tegelevad õpetajad ja neli 8.
klassi õpilast. Peale võõrustajate ja tormalaste olid kohal
projektipartnerid Sloveeniast
ja Poolast.
Alustasime nädalat kohalikus
koolis, kus meid ootas väga
sõbralik vastuvõtt türgi lauludega. Neid esitasid õpilased
ja paar õpetajat. Mängisime
mõned mängud ja tutvusime
üksteisega, seejärel läksime aga
juba linna, selle tänavaid, kirikuid ja muuseume uudistama.
Kõik nähtud neli muuseumi
meeldisid meile väga. Meie
lemmik oli vibumuuseum, kus
näidati Türgi vibulaskjate ajalugu ja kus sai ka ise vibu lasta.
Peale selle käisime muuseumis,
kus meile näidati, kuidas töötavad kaarsild, Leonardo Da Vinci
sild ja erinevad masinad, ning
paaris arhitektuurimuuseumis.
Taaskasutuskeskuses saime
teada, mida saab teha äravisatud asjadest. Tegime ka ise
pudelikorkidest võtmehoidjaid.
Käisime mošeedes, kus tüdrukud pidid kandma pearätti,
mis on sealse kultuuri ja usu
osa. Suurem osa naisi, keda

kobsoni isamaakõnesid sisaldava nahkköites raamatu. Kõige
jakobsonlikuma kõne esitaja
eripreemia sai Eerik Laurikainen
Torma põhikoolist (juhendaja
Tiina Raudsepp) ja Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi
eriauhinna Karl-Sander Järvela
Tabivere põhikoolist (juhendaja
Eve Kask).
JVT

Jakobsoni kõnevõistluse
kaugeim osaleja Elis Krais
tuli kohale Vändrast ja lahkus Tormast esikohaga.
FOTO: ERAKOGU

Jõgeva meeskoor Mehis andis 30. aprillil Jõgeva kultuurikeskuses mehise kontserdi, mis oli pühendatud
koori 45. sünnipäevale. 45 lauluaastat täitus kooril
küll juba mullu, ent siis jäi sündmus koroonaviiruse
leviku tõttu tähistamata. Kontserti juhtis Karl August
Hermanniks kehastunud Janek Varblas, peale Mehise
astusid üles Jõgeva kammerkoor, Elva meeskoor ja
Kuremaa naisansambel. Meeskoori olid õnnitlemas ka
Jõgeva vallavanem Angela Saksing ja abivallavanem
FOTO: LEA PIHLAK
Viktor Svjatõšev.

JÕGEVA KUNSTIKOOL

asub nüüd uuel aadressil – Piiri 1, kolmandal korrusel.
Tel 5883 6363

Seoses kerksuskeskuse
loomisega otsib Laiuse Tuletõrje Selts MTÜ
Laiuse alevikus ja ümbritsevates külades
elavaid meditsiinilise haridusega inimesi.
Tel 774 2529, laiuse.vts@gmail.com
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Jõgeva Põhikool
otsib oma meeskonda

* haldusjuhti
* IT-spetsialisti
* peakokka
Hea kandidaat on meeskonnamängija, kes jagab meie kooli
väärtusi ja eesmärke ning on hea suhtleja, usaldusväärne ja
täpne ning valdab tööks vajalikke IT-keskkondi ja -vahendeid.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus ning erialane haridus või
väljaõpe.
Pakume vaheldusrikast ja väljakutsete rohket täiskohaga tööd
arenevas koolis ja toetavas meeskonnas.
Tööle asumise aeg: 1. august 2022
Digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus (koos palgasooviga),
haridust tõendavad dokumendid, CV ja motivatsioonikiri palun
saata hiljemalt 20. maiks 2022 aadressile kool@jpk.edu.ee.
Täiendav info tel. 5303 316, kuuno.lille@jpk.edu.ee

Liikuma kutsuv kuu Jõgeva põhikoolis
Liikumiskuu alguse puhul
tervitasime 1. aprillil kõikide algklassiõpilastega õues kevadet ja
päikest. Panime tantsusammud
ritta nii muusika kui luuleridade saatel. Mängisime lõbusaid
mänge, mõeldes sellistele kevade
märkidele nagu päikeseratas,
porised kummikud ja õuekriidid.
Oli vahva koostegemine.
Meie koolis on kõikidel algklassidel iga päev pikk õuevahetund. Vahel käivad koolituse
saanud mängujuhid noorematele
uusi mänge õpetamas. Ühel aprillikuu päikeselisel päeval aga
sättisid mängujuhid kooli ette
valmis takistusrajad, et lastel
oleks õuevahetunnis põnevam
liikuda ja mängida. Rõõmu ja
tegevust jätkus kuni vahetunni
lõpuni.
Õpilasi kutsuvad liikuma kolm
korda nädalas toimuvad tantsuvahetunnid. Kuuenda klassi
poisid käivad kohusetundlikult
noorematele tantsimiseks ekraanile videosid ja muusikat
panemas. Liikumiskuu raames
viisid ise liigutusi ette näidates
tantsuvahetundi läbi seitsmenda
klassi tüdrukud Kärolin Püvi ja
Mirell Lindpere. Nii esinejad kui
väikesed tantsuhuvilised said
hoogsast liikumisest mõnusalt

positiivse energialaengu. Osavõtt
tantsuvahetundidest on olnud
väga aktiivne ja alati jäädakse
ootama järgmist koostantsimist.
Suurematel õpilastel oli võimalus aprillikuus osaleda otsimise mängus. Koolimajja oli
erinevatesse kohtadesse seintele
kleebitud kümme mõttetera,
miks liikumine on hea ja kasulik. Ülesandeks oli vahetundide
ajal kõik üles leida, kirja panna
ning koos nimega vastuste leht
huvijuhi ruumi postkasti panna.
Osalejaid oli palju ja nende vahel
loositi välja mitmeid auhindu.
Liikumispaus teeb head ka
õpetajale. Liikumiskuu raames
oli soovijatel võimalus osaleda
keha ja meele treeningtunnis.
Õpetaja Kaire oskuslikul juhendamisel sulandusid erinevad vaimu turgutavad ja jõudu andvad
harjutused mõnusalt kulgevaks
liikumiseks.
Suurim liikumiskuu sündmus
sai teoks õpetaja Viktor Nõmme eestvedamisel 14. aprillill.
Traditsioonilisel matkapäeval
“Jõgeva põhikool liigub” osales
terve koolipere. Algklasside
õpilased läbisid üheskoos õpetajaga 4-kilomeetrise teekonna.
Ülejäänud koolipere sai joosta
või kõndida märgistatud 7-kilo-

Hetki liikuma kutsuva kuu sündmustest Jõgeva põhikooKOLLAAŽ: AVE ANSLAN
lis.
meetrisel matkarajal, kus individuaalse kiipkaardiga fikseeriti
iga kontrollpunkti läbimise aeg.
Liikumise tahtest kellelgi puudu
ei tulnud ja rõõmu jagus kõigile.
Enne koolivaheaega kutsusime
“Kondimootori päeval” nii õpilasi
kui õpetajaid läbima kooliteed
rohkem ise liikudes. Koolitee
aktiivsemaks muutmiseks on
mitu head võimalust – tulla
kooli jalutades, joostes, hüpates,
jalgrattaga, tõuksiga või peatuda

autoga kaugemal, et ise edasi
liikuda. Hommikul majja sisenedes ootasid seinal neli plakatit,
kuhu oma nime kirjutamisega
sai märku anda, millist võimalust
kasutati. Suur rõõm oli näha, et
sel hommikul oli jalgrattaparkla
maksimaalselt hõivatud ja autoparkla peaaegu tühi.
Liikumisrõõmu igasse päeva!
AVE ANSLAN
Jõgeva põhikooli huvijuht

Siimusti lasteaed-algkool 50 + 30
Meie lasteaial ja koolil on
sünnipäev. Ja mitte lihtsalt sünnipäev, vaid oleme jõudnud juba
päris väärikasse ikka: lasteaial
täitub sellel aastal 50. ja koolil
30. tööaasta. Juubeleid tähistatakse ikka suurelt ja nii teeme
seda ka meie laupäeval, 21. mail.
Tegutseme kokku kolmes majas: lasteaed ja kool Siimustis
ning üks lasteaiarühm ka Sadukülas. Sünnipäeva puhul on
kõik meie majad 21. mail avatud
külastamiseks, nostalgitsemiseks,
niisama uudistamiseks. Lasteaia
mõlemad hooned on avatud kella
13–15, koolimaja on lahti kella
kahest alates. Suupisteid pakub

koolimajas asuv õpilaskohvik.
Pidulik kontsert-aktus toimub
kooli aulas algusega kell 16. Aktus ei tähenda pelgalt pidulikke
sõnavõtte ja sünnipäevaõnnitluste edastamist-vastuvõtmist,
vaid saab näha ka etteasteid
lastelt ning töötajatelt. Samuti
esinevad meie kooli vilistlased
ja külalised. Kokku on meid lasteaed-algkoolis tegelikult päris
palju: lasteaialapsi on ühes majas
51 ja teises majas 13, koolis õpib
kuues klassikomplektis kokku 60
õpilast. Värvi annavad koolielule
ka meiega liitunud kolm õpilast
Ukrainast. Kõigi laste heaolu nimel töötab meil palju õpetajaid,

tugispetsialiste, mitu kokka ja
koristajat, remondimees.
Meie lasteaed-algkooli moto
on kõik need aastad olnud “Mida
õpid noores eas, seisab eluaeg sul
peas”. Et seda väidet kontrollida,
on oodatud kooli sünnipäevale
kõik meie kooli vilistlased. Kuid
sama olulised kui vilistlased,
on meie jaoks ka kõik endised,
praegused ning tulevased õpetajad, lapsevanemad, toetajad.
Peole on oodatud kogu Siimusti
rahvas, sest kui poleks rahvast,

siis poleks ju ka kooli.
Alates kella seitsmest õhtul
kuni südaööni tantsitab peole
tulnud inimesi DJ Imre Mihhailov. Rahvale pakub kehakinnitust
ja vajalikku energiat kohvik
Ateljee. Kui pidu ise on tasuta,
siis suupistete hankimiseks tuleb
kaasa võtta sularaha. Samuti
saab koolile kingituseks teha
väikese rahalise annetuse uute
digivahendite soetamiseks.
Kogu koolipere nimel
Miina Lehtla

Väiksed Itid, Nukid ja Kustid!
Ootame teid!
Vastuvõtt 1. klassi on avatud!
Võtame õpilasi vastu ka teistesse klassidesse.
Lisainfo: www.palamuse.edu.ee
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28. mail 2022 tähistame Jõgeva linna sünnipäeva
Jõgeva linn saab tänavu 84-aastaseks. Sünnipäeva puhul
toimuvad 28. mail terve päeva vältel erinevad sündmused
ja tegevused nii suurtele kui ka väikestele!
Päeva veab Gaute Kivistik, tuntud ka kui
Rohke Debelakk.

Kell 11.00 JÕGEVA PARGIKABE 2022 Jõgeva kesklinnas
Kell 11.00 RAMMUMEHE VÕISTLUS 			
“Under Armour Powertrack 2022” I etapp 		
Jõgeva kesklinnas Aia tänaval

Kell 11.00 JÕGEVA LINNA KOLLEKTIIVIDE 		
KONTSERT kultuurikeskuse esisel laval
PROGRAMM:
Kell 9.00 alustab JÕGEVA LINNA KEVADLAAT 		
Kell 12.00 JÕGEVA KEVADJOOKS linnastaadionil
kultuurikeskuse ümber ja pargis
Müügipiletite hinnad ja kauplejate registreerimine
Kell 15.00 SVJATA VATRA KONTSERT
Jõgeva Kultuurikeskuse koduleheküljel.
kultuurikeskuse suvelaval
Laadale saab registreerida 13. maini.
Kell 10.00 linnapäeva PIDULIK AVAMINE ja
SÜNNIPÄEVAKOOK
Kell 10.00–15.00 pakub tegevusi LASTELINN
Miniloomaaed, ponikaarik (tasuta) ja ratsutamine
(tasuline)
Käsnakalle batuut ja batuut minidele
Skyjump batuut, 2€
Elektriautod, 2€
Hiigelmullid
Näomaalingud, sõltuvalt suurusest 2-5€
Päästekomando, politsei ja Kaitseliidu Jõgeva malev
Noorteinfo telk - Eurodesk noorteinfo,			
Jõgeva valla Noortevolikogu

Laiuse Kool – 335
Kallid vilistlased, õpetajad ja töötajad.
Ootame kõiki kooli kokkutulekule 18. juunil 2022
10.30
16.00
17.00
18.00
19.00

Vilistlaste korvpalliturniir
Kogunemine, registreerimine
Aktus
Lendude tund
Peoõhtu jätkub ansambli ja DJ-ga

Osavõtumaks 15 € võimalik tasuda kuni 15. juunini Eda Väljaots
SEB Panga a/a EE311010010509751018
(ülekandele märkida kindlasti lõpetamise aasta ja nimi lõpetamisel)
või sularahas koolimajas.
Osavõtumaksu saab sularahas tasuda 18. juunil ka kohapeal.
Laiuse Jaan Poska Põhikool ja vilistlaskogu info tel 77 42 567
või www.laiusepk.edu.ee
Tule ise ja anna ka klassikaaslastele teada!

Kell 16.30 PUNNVÕRRIDE KIIRENDUSVÕISTLUS 		
Jõgeva kesklinnas Suurel tänaval. Trikimootorrattur Dima
Jagovkin. Pealtvaatajatele loosiauhinnad
Kell 19.00 NOORTELT NOORTELE PIDU 			
kultuurikeskuse suvelaval
Õhtut juhivad Jõgeva valla noortevolikogu liikmed
Teele Olgo ja Getter Angerjas
Noortebändid: Minid, Ansambel ¾, Šahh Matt, 		
PowerBuffGirls, AG & Beatrice, JJ-Street tantsijad
Noored viib kell 22.45 koju tasuta buss, liinidel:
1. Jõgeva-Vaimastvere-Sadala-Torma;
2. Jõgeva-Laiuse-Kuremaa-Palamuse-Kaarepere.
Kogu päev on tasuta, välja arvatud kui tegevuse juures on
märgitud teisiti.
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Sündmused Jõgeva vallas
TEATER
11.05 kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri REKY etendus „Kunksmoor
ja kapten Trumm“ Jõgeva kultuurikeskuses.
MUUSIKA
06.05 kell 18 “Kevad tulnud taas!” Palamusel: kontsert “Räägi mulle armastusest” rahvamajas. Õhtu itaalia muusika ja veiniga.
Esinevad Tim Kuypers (bariton/Holland) ja Jaanika Rand-Sirp
(klaver/Eesti).
8.05 kell 12 emadepäevakontsert Torma rahvamajas. Esinevad Torma
lasteaia lapsed, Torma põhikooli õpilased ja Torma naisrühm.
19.05 kell 19 kontsert “Laula” Kuremaa lossis. Esinevad Mike Fentross, Kadri Tegelmann ja Maarten Ornstein. Kavas džässimõjutustega eesti rahvalaulud barokses seades.
24.05 kell 19 Jõgeva kammerkoori kevadkontsert Jõgeva muusikakoolis.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!

Jõgeva muusikakooli
61. lennu lõpuaktus toimub
reedel, 13. mail kell 16
muusikakoolis.

Robin Kotškarjov
Kaisa Käresk
Joosep Bogdanov
Härm Osvald Velt
Sofia Vomm
Lisanna Pärn
Loorelii Toomjõe

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
toetab projekti „Kiirkompostrite ja konteinerite soetamine
Jõgeva valla majapidamistele“, mille raames toimuvad
kompostimise koolitused:
11. mail kell 17.30 Jõgeva kultuurikeskuses;
06. juunil kell 17.30 Palamuse laululaval;
20. juunil kell 17.30 Torma rahvamajas.

KINO
06.05 kell 17.30 kogupere põnevik „Tagurpidi torn“ Jõgeva kultuurikeskuses.
06.05 kell 19.30 ajalooline põnevik „Apteeker Melchior“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
18.05 kell 17.30 animafilm „Pahalased“ Jõgeva kultuurikeskuses.

Koolitab kompostiljonist Anneli Ohvril
www.kompostiljon.ee

Teade

SPORT
11.05 kell 11 Jõgevamaa noorte kevadjooksukrossi meistrivõistlused
Kuremaa terviserajal.
21.05 kell 11 MX liiga 3. etapp motokrossis Linnamäe krossirajal.
21.05 kell 11 Jõgeva valla III rattapäev võistluskeskusega spordihoone Virtus juures.

Jõgeva linna elanikel, kes kasutavad aiamaad valla
kinnistul (Aia 56 Jõgeva linn) ning kellel ei ole kehtivat
maa kasutamise lepingut, tuleb esitada vallavalitsusele maa kasutamiseks avaldus.
Täpsem info valla kodulehel ning tel 5333 7116.

KOgUDUSED
08., 15., 22. ja 29.05 kell 11 jumalateenistus EELK Jõgeva koguduses.
08., 15., 22. ja 29.05 kell 11 Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses
pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist. 15.05 on
teemaks “Kas praegune elu ongi kõik?”. Koosolekud toimuvad
Jõgeval, Jõe tn 3a kuningriigisaalis. Lisaks on võimalik jälgida
ülekannet internetis. Info tel 5901 2500; JW.ORG (Meist /
Koosolekud)
RAAMATUKOgUD
11.05 kell 16 kohtumine kirjandus- ja kunstirühmitusega Kirjanike
Jõusaal (Kristel Rebane, Janar Sarapu ja Jane Tiidelepp) Vaimastvere raamatukogus.
17.05 kell 15 kohtumine Ilmar Särjega Siimusti raamatukogus.
Kirjanik tutvustab oma uut raamatut “Kaugel külas”. Võimalik
osta mett.
21.05 kell 11.30 muinasjutuhommik “Külas muinasjutul” Jõgeva
linnaraamatukogus.
26.05 kell 19 XV ööraamatukogu “Öö on öö on öö on võrratu” Jõgeva
linnaraamatukogus. Külas on kirjanik ja muusik Mihkel Raud.
MUUSEUMID
6.05 kell 16 „Kevad tulnud taas!“ Palamusel: lõikelilledest lilleümbriku ja emadepäevakaardi meisterdamine muuseumi õpitoas.
Juhendavad Marju Maas ja Ingrid Juuse.
21.05 kell 18 muuseumiöö programm Palamuse muuseumis.
VARIA
14.05 kell 17 Palamuse Kultuuri kollektiivide kontsert “Laiali ja koos”
Palamuse laululaval. Kontserdiga tähistatakse tantsurühmade
Sirtsuline ja Paunvere Lainikad 20. aastapäeva ja tantsurühma
Paunvere Maalid 35. aastapäeva.
15.05 kell 10 Jakobsoni talupäev Vaiatu pargis.
28.05 viimane maikuu laupäev Kuremaa lossis. Kell 14 maalikunstnik Raivo Vare näituse avamine, kell 15.30 Põltsamaa koguduse
segakoori (dirigent Reet Sester) ja Kamari Haridusseltsi naisansambli (juhendaja Õie Aruoja, kontsertmeister Taimi Geraštšenko) kontsert ja kell 17 mälumängusarja kunstiteemaline mäng.
SEENIORID
11.05 kell 13 Arukate Akadeemia kohtumine Rahandusministeeriumi
regionaalhalduse osakonna Jõgeva- ja Tartumaa talituse juhataja
Jaan Õunapuuga Jõgeva kultuurikeskuses. Hiljem on võimalik
koos Jaan Õunapuuga Jõgeva riigimaja külastada.
25.05 kell 8 Arukate Akadeemia ekskursioon Harjumaale. Külastatakse Keila kirikut, Padise kloostrit ja Arvo Pärdi keskust.
Väljasõit Jõgeva kultuurikeskuse juurest. Eelnev registreerimine
ja omapanuse tasumine lõpeb 11. mail.
LAADAD
06.05; 10.06 kell 9-16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad, aiakaubad, käsitöö ja vanavara. Tel
5805 1915.
NäITUSED
30. maini Tõnis Laisaare 80. sünniaastapäevale pühendatud näitus
„Mälumängija“ Jõgeva linnaraamatukogus.
31. maini näitus „Kolmainsus: Kunst. Teadus. Ulme“ Palamuse muuseumis. Teadlastest kuraatorid Kaija Põhako-Esko ja Tõnu Esko
ühendasid 2021. aasta suvel Voronja Galerii VIII hooaja näitusel
kunsti, teaduse ja ulme. Näituse lühiversiooni saab nüüd vaadata
Palamuse muuseumis.
31. maini Marika Mikkori kasetohust, okstest ja rohttaimedest punutiste näitus Jõgeva kultuurikeskuses.
2. juunini Palamuse gümnaasiumi õpilastööde näitus “Raamatute
maailm” Palamuse muuseumis. Raamatukoguaasta puhul panid 6.–7. klassi õpilased kirja oma mõtted raamatukogust ja
raamatutest.
30. juunini Kaupo Luguse maalide näitus Jõgeva linnaraamatukogus

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

10.03.2022
22.03.2022
30.03.2022
15.04.2022
16.04.2022
18.04.2022
28.04.2022

Jõgeva linnaraamatukogu ootab laste raamatute ja
raamatukogu teemalisi joonistusi ja järjehoidjaid
23. maiks raamatukokku. Paneme neist kokku
raamatukogude aasta 2022 näituse.

Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!
Elvi Lehemets
Leida Ivanova
Asta Lilia Sarnet
Silvia Säälik
Magda Annus
Ester Kass
Maime Kiple
Pärja Panksepp
Raili Tarma
Õie Vaino
Maria Zõbina
Maria Salm
Helgi Tani
Linda Lehtveer
Evald Luha
Aime Ploovits
Helvi Filipov
Enno Eerma
Ants Vasemägi
Elmu Roop
Valter Ots
Valdo Matela
Silvi Luuka
Aliis Niinesalu
Milvi Rappu
Malle Purje
Aili Pärtelpoeg
Reinu Rand
Malle Muuli
Juta Pajo
Mait Õunapuu
Sirje Siir
Jüri Stepanov
Laine Voimann
Laine-Valli Fridolin
Vello Martin
Jaan Rohtla
Terje Fink
Ene Piiroja

93
92
91
91
91
91
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75

Hillar Elbre
Maie Stepanov
Matti Põder
Aleksandr Telik
Aita Kruuleht
Milje-Laine Mikko
Elle Vaher
Mare Kivimurd
Vaike Laas
Veera Jermoškina
Lilia Pärendson
Voldemar Kalinin
Roosa Lehtjõe

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

• Kes ei soovi oma sünnipäevaõnnitlust lehte, andke sellest teada rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalule telefonil
776 6532 või 525 2390.

Tiraaž: 6800
Küljendus: Seitung AS
Trükk: Kroonpress AS
Ilmub: kuu esimesel neljapäeval (v.a jaanuar)

Kui näed ohtlikku kaaneta kaevu, anna sellest teada
valla väärteomentleja Ivo Ploomile telefonil 5376 9776
või e-posti aadressil ivo.ploom@jogeva.ee.

21. mail muuseumiöö Palamusel –
Öös on unistusi
18.00 – Tootsi peenrast kõrgpeenrani.
Aiandus ja põllundus Eestis läbi aegade. Ilu- ja toidutaimede
jõudmine mõisaaiast taluaeda ja 102 aastat põllukultuuride sordiaretust Eestis. Esineb Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemagronoom Sirja Ohakas. Toimub Tootsi peenra külvamise võistlus.
19.30 – kirikumõisa rentniku sauna avamine
külastajatele.
21.00 - kontsert trepilaval.
Esineb “Moonaküla Muusikaakadeemia Trio” koosseisus Toomas
Krall, Margus Grosnõi ja Peep Pihlak.
Kevadõhtud on täis unistusi, mida on kerge muusikasse üle kanda.
Süda igatseb, hing laulab ja silmis on kavalat naeratust.
Moonaküla Muusikaakadeemia unistuste trio pakub seda kõike
ja midagi salapärast veel.
Muuseumi külastamine alates kella 18-st tasuta.
Avatud on Tõnissoni söögituba.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Kristiina Aun
Alfred Kukke
Hilja Ojaste
Viire Tammistu
Venno Lepik
Eevi Hein
Andres Rohtmets
Heiki Tamm
Nikolai Zolotov
Eha Zilinski
Hilja Kask
Evi Sildnik
Rahu Vals
Rein Albri

09.03.1995–30.03.2022
24.12.1930–31.03.2022
08.12.1951–01.04.2022
14.09.1948–04.04.2022
07.08.1958–05.04.2022
16.09.1942–06.04.2022
01.04.1953–08.04.2022
04.11.1960–11.04.2022
13.12.1948–12.04.2022
14.08.1932–12.04.2022
29.09.1950–16.04.2022
17.06.1941–17.04.2022
15.11.1964–20.04.2022
09.01.1942–24.04.2022

Järgmine vallaleht ilmub 2. juunil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 25. mai.

