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Jõgeva põhikoolis lõppesid ehitustööd

Siimusti ja Kuremaa algkooli
õpilased on loovad ja
ettevõtlikud

Jõgeva abivallavanem Mati Kepp (keskel), OÜ KRC Ehitus tegevjuht ja juhatuse liige Siim Kroodo (paremal) ning objektil
omanikujärelevalvet teostanud Riho Arusoo OÜ-st Sweco EST kirjutasid alla objekti üleandmis- ja vastuvõtmisaktile.
22. mail sai edukalt täidetud Jõgeva omavalitsuse kõigi aegade
kalleim leping – OÜ KRC Ehitus
koos AS-iga Tartu Ehitus andsid vallale üle Jõgeva põhikooli
uue hoone ja hoonele väljastati
kasutusluba. Ehitustööde lõplikuks maksumuseks koos projekteerimise ja omanikujärelevalve
teenusega kujunes ligi 6,85 miljonit eurot. Uue hoone rajamine
sai võimalikuks tänu Euroopa
Liidu olulisele kaasfinantseerimisele.
Hoone on nüüd kooli valduses. Praegu on hoone tühi, kuid
juba sama päeva õhtul, kui ehitajad lahkusid, saabusid sügavkülmikud. Köögiseadmete paigaldus ongi praegu käsil ja seda
teostab OÜ Köögiabi. Uudisena
võetakse uues koolis kasutusele iseteenindusletid. Ka kooli ja
raamatukogu mööbel on juba
tootmises – juunis on kavas paigaldada klassiruumide lauad,
toolid ja kapid, et õpetajad

saaksid klassidesse õppevahendid ära paigutada. Ülejäänud
sisustus saabub suve teisel poolel. Kooli mööbli tarnib OÜ Teritaja (maksumus 265 tuh eurot),

dab klassiruumidesse pimendavad rulood, AS Sunorek hooleks
jääb aga aula kardinate, lava
eesriide ja akside tootmine ning
paigaldus. AJ Tooted OÜ võitis

Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu võttis vastu
uue koolimaja võtmed. FOTOD: MARGE TASUR
linnaraamatukogu mööbli OÜ
Kitman Thulema (maksumus 92
tuh eurot). OÜ Ketecor paigal-

markertahvlite
paigaldamise
hanke, uued tahvlid peaksid
paika saama jaanipäevaks. Tu-

lemas on veel täiendav sisustuse
hange aulasse uute toolide, õpikute hoidla riiulite ja algklasside laudade-toolide soetamiseks
ning tehnoloogiaõpetuse seadmete soetamiseks. Kõiki nende
sisustuse ostusid koordineerib
allakirjutanu. Ka sisustuse soetamist kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Eraldi hanke korraldame ka haljastuse rajamiseks.
Lapsed alustavad uues koolis
õppeaastat 1. septembril. Loomulikult korraldame uue kooli
ja linnaraamatukogu piduliku
avamise ja tänuürituse ehitajatele ja teistele meie tublidele
koostööpartneritele. Korraldame ka avatud uste päevad kõigile linnaelanikele ja teistele
huvilistele.
ERKI TEDER,
projektijuht

Laiusel tähistati koguduse esmamainimise 700. aastapäeva
18. mail tähistati Laiuse koguduse esmamainimise 700.
aastapäeva. Jumalateenistusel teenisid piiskop Joel Luhamets, praost Ants Tooming
ning Jaan-Eik Tulve juhatusel
esines Vox Clamantis. Pärast
jumalateenistust sai kuulata
Villem Reimani Kolleegiumi
juhatuse liikmelt Andres Andresenilt ettekannet Laiuse
paikkonnast. Kirikuaeda istutati Eesti Vabariik 100 raames
tammepuu. Fotol puu istutamisel praost Ants Tooming,
piiskop Joel Luhamets, juhatuse esimees Eha Villemson ja
abivallavanem Arvo Sakjas.
JVT

Siimusti ja Kuremaa algkool
käivitasid hiljuti projekti, mille
tulemusena valmisid Jõgeva valla teemalised lauamängud ning
koolide õppekavadesse lisati ettevõtlikkuse ainekava. Projekt
„Siimusti ja Kuremaa algkooli
õpilaste
ettevõtlikkuspädevuse kujundamine“ sai toetust SA
Innove vahendusel Euroopa
Sotsiaalfondist. Taotlusvoorust
„Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“ saadi toetust 4500 eurot.
Projekti peaeesmärgiks oli
õpilaste ettevõtlikkuspädevuse
kujundamine praktiliste tegevuste kaudu nii koolis kui ka väljaspool kooli, kaasates kooliväliseid partnereid. Projekti tegevused toimusid tänavu veebruarist
maini. Projekti käigus osalesid
õpilased Tartus Ettevõtlusküla
Äritänaval rollimängudes „Ettevõtlik pere“, kus saadi teadmisi majandusest, rahatarkusest
ning selle vajalikkusest igapäevaelus toimetulekuks. Mõlema
kooli õpetajad läbisid koolituse
õppekomplekti „Ettevõtlik pere“
kasutamiseks ning koolides
toimusid mentorpäevad õppekomplektide kasutuselevõtuks.
Üheks meie projektipartneriks oli OÜ Dada AD, kelle tegevusega tutvusime Tartu Mänguasjamuuseumis.
Ettevõtte
töötajad tutvustasid õpilastele
võimalusi ja viise uute lauamängude loomiseks ning nende
tootmiseks. Õpilased said muuseumis näha ka lauamängude
väljapanekut. Seejärel asusidki
õpilased koolides lauamänge
välja mõtlema. Protsess oli pikk
ja töörohke, sest lauamäng tuli
ka reaalselt valmis meisterdada.
21. mail toimus Siimusti ja
Kuremaa algkooli ühine ettevõtluspäev Kuremaa lossis, kus
tutvustati õpilaste loodud lauamänge. 15 mängu hulgast valis
žürii välja võidutöö ning kolm
eripreemia väärilist mängu. Hinnati innovaatilisust, ideevalikut,
reegleid, seostatust mineviku

ja tänapäevaga, huumorit, loogilisust ja lihtsust. Võitis lauamäng „Jõgeva valla klotsipusle“,
mille mõtlesid välja Siimusti
lasteaed-algkooli 1. klassi õpetaja Miina Lehtla ning õpilased
Liisa Mägi, Loore Vare, Janeli
Pruuli, Adeele Maria Läänmäe,
Karl Lehtmets ja Kevin Mattisen.
Klotsipusle koosneb 24 kuubist.
Kuupe omavahel õigesti kokku
pannes saab kuus pilti Jõgeva valla erinevatest paikadest.
Eripreemia pälvisid mängud
„Memoriin Jõgeva vallast“ (autorid Siimusti algkooli 3. klassi
õpilased Simo Kütt, Romet Saksniit, Mari-Leene Rosin, Joanna
Mia Rüütle, Hendrik Valge, Anett
Sasika Tõnissoo, Elis-Victoria
Rohtmets ja Liina-Reelika Asi,
juhendaja õpetaja Elle Karu),
„Reisime Jõgeva vallas“ (autorid
Siimusti algkooli 5. klassi õpilased Fiona Järvela ja Marii Heliis
Allev, juhendaja õpetaja Helina
Amur) ja „Tähtedest sõnadeni“
(autorid Kuremaa algkooli 3.
ja 4. klassi õpilased Natali Roomet, Raimond Järv, Janek Välk,
Rene Prussakov, Karl Mattias
Kriiva, Jander Gorlov, Ragnar
Kivimurd, Tristen Reitel, Martin Randoja, Laura Marii Kriiva,
Robin Tuur ja Kalev Tooming,
juhendaja Linda Tross).
Üheks projekti eesmärgiks
oli leida Jõgeva vallale meenetoode laste loodud mängu näol.
Loodame Jõgeva vallavalitsuse
toetusele, et laste loodud tore ja
arendav lauamäng, mis tutvustab Jõgeva valla vaatamisväärsusi, rõõmustaks paljusid lapsi
Jõgeva vallast ja kaugemaltki.
KAJA REIMAN,
Siimusti lasteaed-algkooli
direktor

Siimusti ja Kuremaa algkooli ühine ettevõtluspäev
toimus Kuremaa lossis, kus tutvustati õpilaste loodud
lauamänge. FOTO: ERAKOGU
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Üks väike rõõm
las olla igas päevas
Kevad meis ja meie ümber on täies
õieilus. Koolides on eksamite ja pesast
väljalennu aeg. Ka põgus pilguheit
Arukate Akadeemia kolmveerandaastasele tegevusele, kui soovite – õppeaastale – kuulub ehk samasse ritta. Ainult selle erinevusega, et eksamihinde
annavad osalejad ja kaasamõtlejad.
Akadeemia liikmete toimetamist
on rikastanud mitu uut ettevõtmist.
Esmakordselt esines meie kultuurikeskuse memmede tantsurühm Elle Lepa
juhendamisel eakate festivalil 60+.
Kaasas oli ka bussitäis oma publikut.
Kodanikuühiskonna ühisnädal toimus Jõgeva linna pensionäride ühenduse ja Arukate Akadeemia eestvedamisel esimene osaluskohvik, “Kuidas
muuta seeniorid vallas aktiivsemaks?”
Leiti, et Jõgeva vallavolikogu või valitsuse juurde võiks moodustada Jõgeva
valla eakate mõttekoja või nõukoja,
mille eesmärgiks oleks kaasata eakaid,
arvestada nende huvidega valla elu
korraldamisel ja oluliste otsuste vastuvõtmisel ning käivitada ühiskondlik
arutelu tuleviku eakusest ja otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks. Uue suure Jõgeva valla alusmüüri rajamisest ja tulevikuväljavaadetest
kõnelesid vallavolikogu esimees Raivo
Meitus ja abivallavanem Arvo Sakjas.
Huvitavaks kujunes arutelu “vaba
mõtte minutite” käigus. Statistiliste
prognooside kohaselt väheneb Eesti
rahvaarv aastaks 2060 seniselt 1,31-lt
miljonilt 1,11 miljonini. 18-63aastaste
inimeste arv väheneb 256 000 võrra
ehk 32 protsenti. Üle 63-aastaste inimeste arv suureneb 106 000 inimese
võrra ehk 41 protsenti. Areng tööjõuturul näitab, et töötajate ja pensionäride arvuline suhe võib tuua kaasa
pensionäride kehvema toimetuleku,
kui midagi pensionipoliitikas ei muudeta. Siin on, millest rääkida ja edasi
mõelda ka meil.
Meie Arukate Akadeemia kollektiiv andis jõudumööda oma panuse ka
“Teeme ära” talgutel. Nn akadeemilise
poole pealt seadis Arukate Akadeemia
oma tegevuses sel aastal esikohale
eesti keele kui riigikeele sajanda ja
emakeelepäeva riiklikuks tähtpäevaks
kuulutamise kahekümnenda aastapäeva tähistamise.
Jaanuaris toimunud avaüritusel
mõtisklesime koos emakeele austaja ja
elushoidja, Jõgevamaalt pärit Anu Jänesega, kes tutvustas oma kahte senini
ilmunud teost: romaani „Õuekummelist kaduvikku“ ning luulekogu „Kord
olen sirelisuru“. Veebruarikuus kohtusime maakonnalehe Vooremaa tegijatega. Nimelt täitub käesoleva aasta
augustikuus, meie kolme nädalapäeva
vestluskaaslase, Jõgeva maakonnalehe
ilmumise 70. aastaring. Nende aastate
jooksul on kandnud ajaleht erinevaid
nimesid ja päiseid. Tema sisu ja näo on
kujundanud paljud sündmused ja inimesed, kes meie emakeelt hoidnud ja
kandud. Vestlusringis olid kunagised
ja tänased lehetegijad Tiina Siimets,
Hilje Puusepp, Anne Mihhailov, Ülle
Lääne, Tiit Lääne (praegu peatoimetaja) ja Kerttu-Kadi Vanamb. Pidulikkust lõid Aidu segaansambli lauljad
Urve Minajevi juhendamisel.
Emakeelepäeval, 14. märtsil, sai
teoks Jõgeva vallavalitsuse, Betti Alveri muuseumi, Jõgeva Arukate Akadeemia ja kultuurikeskuse ühiskorraldusel emakeelepäeva konverents. Ene
Vainik Eesti Keele Instituudist kõneles
tundeid väljendavast sõnavarast eesti
keeles, kirjanik ja kirjandusteadlane
Lauri Sommer Juhan Jaiki maailmast
ja keelekasutusest ning Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilane Kadi Värnik
suundumustest esmavälteliste pere-tüüpi sõnade käänamises. Jõgeva
linnaraamatukogu töötaja ja kirjanik
Tea Lall esitas oma loomingut. Esinesid Jõgeva põhikooli noored Jõgevale
au ja kuulsust toonud kooliteatrist
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1938. aasta klubi liikmed kohtusid Palamuse muuseumis

Liblikapüüdja, keda juhendab Lianne
Saage-Vahur. Rõõmustas Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate
arvukas osalemine konverentsil. Tänusõnad sisukate ettekannetega esinenutele, õpetajatele Ülle Läänele ja
Lianne Saage-Vahurile ning Jõgeva
linnaraamatukogu töötajatele välja
pandud raamatunäituse eest.
Sel aastal möödub 30 aastat Balti ketist. Sündmust aitas meenutada
Eesti ajaloolane ja poliitik, Tallinna
Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas.
Huvitavaid dokumente vaadates ja
sisukat juttu kuulates meenusid paljudele osalejatele need erilised päevad.
Oli ka neid, kes ise Balti ketis osalesid.
Me tahame olla aktiivsed kaasarääkijad peredele väärilise elukeskkonna
kujundamisel, et toime tulla rahvastiku vananemisega. Teemasid, mis meile korda lähevad, on rohkemgi. Kui
me neist ei räägi, võib loodetud ilusast
Eesti eduloost tulla midagi soovimatut. Me ise olemegi poliitika. Kui ei
räägi meie, räägib keegi kolmas.
Oleme olnud debattide kaudu aktiivsed mõtlejad ja valijad riigikogu
ja Euroopa parlamendi valimistel.
Debatti riigikogusse kandideerijatega
modereerisid Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased Aile Juvanen, Teele Olgo
ja Cerle Siim. See koostöö sujus väga
hästi ja oli kõigile osapooltele huvitav.
Europarlamenti kandideerijad kaasasime meie ja ajalehe Vooremaa ühiselt
korraldatud debatti. Eksperdi rolli täitis mõlema debati ajal poliitik ja loodusemees Juhan Telgmaa. Südamlik
tänu koostöös osalejatele!
Kindel on, et uuel sügisel jätkab
kaks töötuba: Tiina Tafenau eestvedamisel uurime oma sugupuud ja
raamatuklubis sukeldume koos hea
suunaandja Ene Söödiga sügavamale
kirjandusse.
Mõistagi on meie tähelepanu all olnud ka meie kõige kallim vara – tervis.
On olnud suuremaid ja väiksemaid
pidulikke sündmusi, teatriskäike, just
eakatele sobivaid lõunakino seansse,
ekskursioone ja jalutuskäike huvitavatesse paikadesse. Kokkusaamisi
oodatakse nii sellepärast, et saadakse
üksteiselt tuge, kui ka sellepärast, et
saadakse vajalikke teadmisi, nõuandeid igapäevaseks toimetulekuks,
suhtlemisvõimalusi erinevate valdkondade spetsialistidega.
Koostöös Jõgeva vallavalitsusega
saime tööle rakendada seeniortöö tegija, kelle ülesandeks on vanusesõbraliku ühiskonna kujundamisele ja
põlvkondadevahelisele sidususele kaasaaitamine. Praegu on meie abilisele
Egelt Põhjalale peamiseks oma pere,
oleme Egeltile pühendumise ja südamesoojuse eest väga tänulikud. Sügisel
tuleb aga leida sellesse ametisse uus
inimene, kes võiks olla tulevikus ka
multifunktsionaalse eakate keskuse
perenaine. Oma majast – päevakeskusest – oleme aastaid unistanud, on
aru peetud, asukohti välja valitud ja
ruumijaotusi tehtud. Loodame, et uus
sügisperiood toob rõõmusõnumiga
koos majavõtmed kätte. Praegu on eakate huvi- ja isetegevusringide koduks
Jõgeva kultuurikeskus, mille eest tänu
sealsele personalile ja vallavalitsusele.
Ent kultuurikeskuses on kahjuks ruumikitsikus päris tõsiselt tunda andmas. Eakate hulgas on populaarsed
mitmesugused töötoavormid. Kindel
koht on ka loengutel ja vestlustel. Jõgeva eakate suurima ringi, Arukate
Akadeemia kuulajaskond on ületanud
100 kuulaja piiri.
Aga uuel sügisel, uuel õppeaastal,
on juba uued lood. Me vajame kõik
üksteise õlatunnet, julgustust, vahel ka
lohutust. Olgem hoitud!
MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees

22. mail kogunesid Palamuse muuseumis 1938. aasta klubi liikmed. Klubi
ühendab jõgevlasi, kes on elanud meie
linnas alates 1938. aastast, mil Jõgeva
sai linnaõigused. Jõgeva linna sünnipäevakuul on kombeks kutsuda klubi
liikmed kokku, süüa kooki, juua teed
ja kohvi ning arutleda vallaelu teemadel. Muuseumi arendus- ja projektijuhi Janek Varblase juhatusel tutvusid
klubi liikmed peamaja ekspositsiooni
ning vana koolimajaga. Rännak vanasse kooliaega tõi osalistele avastamis- ja
äratundmisrõõmu.
Jõgeva linna sünnipäeval tänatakse
staažikaid linlasi rahasummaga, mis
on võrdne Jõgeva vanusega ehk tänavu
81 euroga. Klubi 38 liikmed on nüüdseks näinud nii linnaõiguste andmist
kui ka uue suurvalla moodustamist.
Pärast kooliajaloo rännakut kinnitati Tõnissoni söögitoas keha koogi ja
kohviga. Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev kinkis klubi liikmetele Heiki
Vilepi raamatu „Jõks Matemaatikamaal“.
Praegu kuulub klubisse 12 liiget.
JVT

19. mail toimus Vaiatu pargis Jakobsoni talupäev. Laadal kaubeldi taimede, istikute, talutoodangu, kunsti, käsitöö, toidu- ja tööstuskaubaga. Lavale astusid segakoor Sõbrahing, rahvatantsurühmad Somel ja Peipsi Piigad ning Torma rahvamuusikaansambel. Päeva naelaks oli Põltsamaa jahisarveansambel. Tänavu olid
talupäeval askeldamas ka Jakobsoni põrsad Rui, Riu ja Röh, kes viisid lastele läbi
erinevaid mänge. Põrsaste kanda oli ka tordioksjon, millel osalesid nii meistrite
tehtud tordid kui koduküpsetajate omad. Nii tordioksjoni kui laadaloosi tulu läks
Vaiatu rahvamaja käsitöötubade toetuseks.
JVT

23.05.2019–22.06.2019 on seoses
soojatorustiku ehitusega suletud Kivi tänav
(Kivi 1 ja Kivi 2 maja esine).

25. mail tähistas Jõgeva linn 81. sünnipäeva. Sünnipäevahommik algas traditsiooniliselt tordi, hommikukohvi ning vallavanema Aare Olgo tervitusega. Linnapäeva programmi sisustasid kultuurikeskuse välilaval lasteaedade Karikakar ja
Rohutirts mudilased, rahvamuusikaansamblid Tuustar ja Nöpsid, segarahvatantsurühm Kaaratsim, Jõgeva põhikooli tantsijad, JJ Street tantsijad, folklooriselts
Jõgevahe Pere, Jõgeva muusikakooli tantsijad ja lauluansamblid Kuukressid ning
Laulusõbrad. Sünnipäevalaat pakkus nii toidukraami, käsitööd, istikuid kui tööstuskaupa. Laste rõõmuks oli avatud lastelinn. Oma tööd ja varustust tutvustasid
Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Vanglateenistus ja NATO Briti sõdurid. Maanteeamet oli kohal liiklusohutuse simulaatoritega: turvavöö-, kaelatoe- ja kaalukokkupõrkestend. Noortega viisid tegevusi läbi
töötukassa spetsialistid, Jõgeva kunstikooli õpetajad, Jõgeva valla noortekeskuse
noortejuhid. Noortevolikogu liikmed tutvustasid oma tegevust ning viisid läbi
mänge ning korraldasid linnateemalise viktoriini. Jõgeva linna sünnipäeval leidis aset EVIKO rammumeeste ja –naiste sarja II etapp. Huvilised said oma oskused proovile panna välikabevõistlusel.
JVT

Jõgeva valla jäätmejaam ja jäätmekogumiskohad
Jõgeva jäätmejaama teenindamine toimub Toominga 34 Jõgeva
linn (Jõgeva Veevärk) kinnistu kaudu
ning jäätmejaama haldab Epler & Lorenz AS.
Lahtiolekuajad:
T, K, N, R 10.00–18.00
L 10.00–14.00
Lõuna 12.30–13.00
Suletud E, P ja riigipühadel
Jõgeva linna jäätmejaama telefon:
776 2815 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel)
Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva
Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt
asutustelt, valla osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt (vaid tavajäätmed,
ohtlike jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).
Pakendid, paber ja kartong, metall, elektroonikaseadmed (komplektsed), patareid ja ohtlikud jäätmed
(v.a asbesti sisaldavad jäätmed) võetakse vastu tasuta, ülejäänud vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Jäätmekogumiskohta
palume
tuua ainult neid jäätmeid, mis on al-

ljärgnevas loendis. Need, mida märgitud pole, palume viia Jõgeva linna
jäätmejaama või Torma prügilasse,
kus võetakse erinevaid jäätmeliike
vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Jäätmekogumiskohti haldab AS
Epler&Lorenz, tel 742 1398
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht on avatud
paaritu nädala L 9–12, paarisnädala L 13–16
Võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi ning tasu
eest suurjäätmeid (120 €/t; võimalik
maksta sularahas).
Kuremaa jäätmekogumiskoht
on avatud
paarisnädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16
Võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi ning tasu
eest suurjäätmeid (120 €/t; võimalik
maksta sularahas).
Siimusti jäätmekogumiskoht
on avatud

paarisnädala L 9–12, paaritu nädala L 13–16
Võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi ning tasu
eest suurjäätmeid (120 €/t; võimalik
maksta sularahas).
Laiuse jäätmekogumiskoht
on avatud
N 15–18, paaritu nädala L 9–12
ning paarisnädala L 13–16
Võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi, elektri- ja
elektroonikaseadmeid ning ohtlikke
jäätmeid. Tasu eest võetakse suurjäätmeid (120 €/t; võimalik maksta
sularahas).
Vaimastvere jäätmekogumiskoht on avatud
Paaritu nädala L 9–12 ning paarisnädala L 13–16
Võetakse vastu: tasuta segapakendeid, paberit ja kartongi, elektri- ja
elektroonikaseadmeid ning ohtlikke
jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid (120€/t; võimalik
maksta sularahas).

Palamuse
jäätmekogumiskoht avatud
E 15–18, paarisnädala L 9–12 ja
paaritu nädala L 13–16
Võetakse vastu: elektri- ja elektroonikaseadmeid (tasuta), ohtlikke
jäätmeid, autorehve, segapakendeid
ning paberit ja kartongi. Tasu eest
võetakse vastu suurjäätmeid (120 €/t;
võimalik maksta sularahas).
Paaritut ja paarisnädalat arvestatakse kalendri järgi, nt 8. juuni on
paaritul nädalal.
NB! Avalike konteinerite puhul palun jälgige kleepsu, mis on
kleebitud konteinerile. Konteiner
võib olla mõeldud ühele või mitmele jäätmeliigile. Mõni konteiner
on näiteks mõeldud ainult klaasile
(klaaspakend), mõni segapakendile
ning paberile ja kartongile. On ka ainult paberile või ainult segapakendile
mõeldud konteinereid.
Suuremad pappkastid soovitame
enne kokku pressida, mitte tervena
konteinerisse panna!
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JÕGEVA VALLA TEATAJA
Jõgeva vald hakkab tublidele gümnasistidele ja
kutseõppuritele stipendiumi maksma
6. juuni 2019

Jõgeva vallavolikogu 23. mai istungil võeti vastu määrus, mille
alusel hakatakse Jõgeva vallas
elavatele tublidele gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuse õpilastele maksma õpilasstipendiumi.
Õppeaasta jooksul antakse välja
kuni viis tuhandeeurost stipendiumi, millele kandideerimiseks
tuleb esitada taotlus õpilasel endal (juhul, kui ta on täisealine),
tema vanemal või õppeasutusel.
Jõgeva vald soovib õpilasstipendiumiga tunnustada vallas
elavaid noori ja ergutada neid
saavutama häid tulemusi nii
õppimises kui ka muudel aladel. Stipendiumi on võimalik
taotleda noorele, kes omandab
gümnaasiumiharidust või põhikooli järgselt kutsekeskharidust
mõnes Eesti või välisriigi õppeasutuses, kes on jõudnud seal
edukalt läbida vähemalt ühe
õppeaasta ning kelle puhul on
täidetud vähemalt kaks viiest
järgnevast tingimusest: õpilane
on pälvinud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil,
uurimistööde konkursil või kutsemeistrivõistlusel või auhinnakoha üleriigilisel olümpiaadil;
õpilane on saavutanud silma-

paistvaid tulemusi õppetöös, huvihariduses või huvitegevuses;
õpilane on teinud piirkonnale
olulise tähendusega uurimistöö;
õpilane õpib välisriigis enam
kui kuus kuud; õpilane osaleb
aktiivselt noorsootöös (kooli
või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse või
noortevolikogu tegevuses jms).
Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 15. september
ning nende läbivaatamiseks
moodustab vallavalitsus vastava
komisjoni. Stipendiumi saajad
otsustab vallavalitsus komisjoni
ettepanekutest lähtuvalt. Tuhandeeurone stipendium makstakse
välja kümnes võrdses osas ajavahemikul septembrist juunini,
ent väikese erandiga: septembri stipendiumi saab kätte koos
oktoobri omaga. Stipendiumi
saajad avalikustatakse valla kodulehel. Kui õpilane katkestab
õpingud, siis stipendiumi maksmine lõpetatakse.
Jõgeva abivallavanema Arvo
Sakjase sõnul nägi valla õpilasstipendiumi sisseseadmist ette
koalitsioonileping.
„Stipendium võib olla tublile õpilasele tunnustuseks, aga

see võib olla ka abiks raskustes
perele, kus sirgub võimekas ja
õpihuviline noor. Näiteks kui
noor soovib omandada gümnaasiumi- või kutseharidust kodust
kaugemal, on stipendiumi toel
seda lihtsam teha. Stipendium
avab paremad võimalused ka
neile, kes soovivad minna välismaale õpilasvahetusse,“ ütles
Arvo Sakjas.
Klausel, et stipendiumi saajal peab olema üks õppeaasta
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses juba edukalt läbitud,
kirjutati tema sõnul määrusesse
sisse sellepärast, et haridus- ja
teadusministeeriumi statistika
kohaselt ei vii paljud põhikooli
lõpetamise järel gümnaasiumi
või kutseõppeasutusse astuvad
noored oma õpinguid lõpule.
Kutsekooli puhul võib põhjuseks
olla ebasobiv erialavalik.
„Kui õpilane esitab taotluse
teise õppeaasta hakul, siis on
kindlam, et ta õpingud ka lõpule viib ja stipendiumi väärib,“
sõnas Arvo Sakjas.
Tema sõnul ei järjestata stipendiumi taotlejaid keskmise
hinde järgi, vaid rõhk on pigem
õpilase mitmekülgsusel ja ak-

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu
istungist

tiivsusel: osavõtul aineolümpiaadidest, loomekonkurssidest,
kutsemeistrivõistlustest, huvitegevusest või noorsootööst.
„Kui tunnustame selliseid
õpilasi stipendiumiga, anname
teistele signaali, et nad nende
järgi joonduksid,“ märkis Arvo
Sakjas ja lisas, et iga stipendiumisaaja võib kulutada saadud
raha oma soovi kohaselt ning
aruannet hiljem esitada pole
vaja. Küll aga tuleb taotlusele
lisada põhjendus, miks kandidaat õpingute jätkamiseks stipendiumi väärib, samuti õppija
enesetutvustus
õppeasutuse
soovitus, välisriiki õppima siirduva õpilase puhul õpilasvahetust vahendava organisatsiooni
kinnitatud lepingu koopia või
välisriigi õppeasutuse kinnitus
ning kontaktandmed (aadress,
telefon, e-posti aadress) ja pangarekvisiidid.
Arvo Sakjase sõnul on Jõgeva
vallal plaanis tulevikus stipendiumi maksma hakata ka oma
valla tudengitele.
JVT

Puudega inimesed saavad eluruumi kohandamiseks toetust taotleda
Jõgeva valla puuetega inimestel
on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist, pääsemaks
kodus paremini liikuma ning
saamaks paremini hakkama hügieeni- ja köögitoimingutega.
Eluruumi kohandamist toetavad
85 protsendi ulatuses riik ja 15
protsendi ulatuses vald.
Eluruumide kohandamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme
tegevuse „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ raames. Rahastamist reguleerib riigi tasandil sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018.
a määrus. Selle alusel antava
toetuse taotlemise tingimusi ja
korda Jõgeva vallas reguleerib
Jõgeva vallavolikogu poolt 23.
mail k.a vastu võetud määrus.
Määruse kohaselt on eluaseme kohandamise toetust õigus
saada isikul, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega
isikute sotsiaaltoetuste seaduse
mõistes ning kes on kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla
elanikuna. Toetust on võimalik
taotleda kohandusteks, mis tagavad puudega inimesele tema
elamises paremad liikumisvõimalused või paremad võimalu-

sed hügieeni- ja köögitoimingute tegemiseks.
Toetuse saamiseks tuleb puudega inimestel esitada taotlus
vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Sealsed töötajad kontrollivad
taotluste nõuetele vastavust ja
hindavad kodukülastuste käigus
eluruumide kohandamise vajalikkust ja põhjendatust. Sotsiaalosakond koostab menetlusse
võetud taotluste põhjal, arvestades nende esitamisjärjekorda,
taotlejate nimekirja ja edastab
selle meetme rakendusüksusele.
Kui rakendusüksus on koondtaotluse rahuldanud, sõlmitakse
vallavalitsuse ja toetuse saajaga
toetuse kasutamise leping.
Eluaseme
kohandustööde
valmides teeb kohapealse ülevaatuse vallavalitsuse majandusosakond. Puuduste ilmnemisel tuleb kohandamise tegijal
puudused kõrvaldada, seejärel
sõlmitakse üleandmise-vastuvõtmise akt. Eluaseme kohandamise eest tasumisel lähtutakse
ministri määruses kehtestatud
standardiseeritud
ühikuhindadest. Kohanduse teostajale
makstakse tehtud tööde eest
pärast üleandmise-vastuvõtmise
akti koostamist.

Riik hüvitab vallale 85 protsenti eluruumide kohandamise
abikõlblikest kuludest. Jõgeva
valla omafinantseering on 15
protsenti abikõlblikest kuludest.
2019. aastal on Jõgeva vallal
võimalik eluruumide kohandamise toetust saada koondsummas 146 564 eurot ning lasta
teha 30 kohandust. Jõgeva valla
omaosalus on kokku 21 985 eurot.
Tänavu võetakse puudega
inimeste eluruumide kohandamise taotlusi vastu 28. juunini.
Need võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või tuua
paberkandjal sotsiaalosakonda
(Piiri tn 4 Jõgeva).
„Huvi toetuse vastu on suur
ning kohandamise põhjendatuse hindamiseks on sotsiaaltöötajad koos ehitusspetsialistiga
teinud juba üle kolmekümne
kodukülastuse,“ ütles Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas. „Oluline
on rõhutada, et üldremondiks,
näiteks parketi või tapeedi panekuks raha taotleda ei saa, vaid
ikka ainult liikumisprobleemide
lahendamiseks ning köögi- ja
hügieenitoimingute lihtsustamiseks. Ning kui soovitakse pese-

misvõimalusi parandada, on see
võimalik ainult juhul, kui korteris veevarustus juba olemas on.“
Inimesele, kes iga päev ametlikke kirju ei kirjuta, võib olla
toetuse taotluse koostamine raske.
„Meie osakonna töötajad
nõustavad neid, kes eluruumide kohandamiseks toetust soovivad, ja aitavad neil vajaduse
korral taotluse kokku panna,“
sõnas Aime Meltsas.
Ta avaldas lootust, et leidub
ka ehitajaid, kes eluruumide kohandamise mitte just mahukad
tööd teha võtavad ja seda mõistliku hinna eest. Kui tööd lähevad
standardiseeritud ühikuhinnast
enam maksma, tuleb vahe tasuda toetuse taotlejal. Taotlejad
on aga antud juhul üsna väikese
sissetulekuga inimesed.
Eluruumi kohandamine aitab
puudega inimesel oma eluga paremini hakkama saada. Eluruumi kohandamiseks saab toetust
taotleda ka järgmistel aastatel –
kuni 2023. aasta augustini välja.
Millal järjekordne taotlusvoor
avatakse, otsustab meetme rakendusüksus.
JVT

Seintele sodimine – kas see on ilu meie endi ümber?
Palamuse on ilus ja rahulik
koht. Aleviku keskus on kenasti
korras, nii elanikul kui ka turistil on siin alati ilus ja hea olla.
Uue kuue on saanud Palamuse
muuseum. Park, kirik ja apteek
kutsuvad vaatama ja külastama.
Keset alevikku olev kauplusehoone (osa hoonest on Jõgeva
Majandusühistu omand ja teine osa Tootsteele osaühingu
omand) on erilise ja huvitava
arhitektuuriga. Eriline on ka
kauplusehoonel paiknev grafiti,
mille autoriks on tuntud tänavakunstnik Edward von Lõngus
ning millel „Kevade“ tegelased

on meie aja konteksti asetatud.
Vaimukas grafiti kaunistab nii
mõnigi kord tühje seinu, samas
kui maitselagedus riivab inetult
silma.
Koledaid ning soditud seinu
polnud Palamusel üldiselt nähtud – kuni tänavuse aasta 27.
maini. Teisipäeval, 28. mail sai
osaühingu Tootsteele kokk kerge šoki, kui möödus kauplusehoone küljeseinast. See, mis oli
sinna joonistatud ja kirjutatud,
ei kannata küll mingit kriitikat.
Väikese inimese kõrgusele on
soditud tähed „L.O.L“, mis iseenesest tähendab irvitamist. Ka

meeste genitaalid seinal ei ole
kaunim kunst, aga just see on
Tootsteele osaühingu hoone seinale soditud. Sellist sodimist ei
tohi tolereerida ning inimesed,
kes seda teinud on, peavad aru
saama, et teise vara rikkumine
toob kaasa karistuse. Üldiselt
on ikka nii, et kus tegijaid, seal
nägijaid. Seega kutsun kindlasti
sekkuma sellistesse tegevustesse
ning teavitama kas siis omanikke või otse politseid. Sodijad
peavad mõistma, et seinte puhastamine on kulukas ning selline sodimine jätab oma kodukohast ebaturvalise ning halva

kuvandi.
Olen arvamusel, et kui inimestel on soov ja huvi teha grafitit, siis on mõttekas sellest ka
teada anda ning koos leida koht,
kuhu selline kunst sobib, mitte
sodida ettevõtete ja avalike hoonete seinu. Sodimine toob kaasa
politsei sekkumise ja seadusega
pahuksisse minek võib jälje jätta
sodija edaspidisele elule, rääkimata sellest, et see võib võtta
kopsaka summa tema (või vanemate) rahakotist.
TERJE RUDISSAAR,
Tootsteele OÜ juhataja

Jõgeva vallavolikogu 24. istung
toimus 23. mail Piiri tn 4 saalis. Istungil osales 27 volikogu
liiget.
Päevakorras oli:
1. Loa andmine vallavara
võõrandamiseks otsustuskorras.
2. Loa andmine vallavara
võõrandamiseks.
3. Jõgeva valla õpilasstipendium
4. Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse and-

mine.
5. Ülevaade Jõgeva valla
2019. aasta eelarve täitmisest.
6. Mitmesugust, informatsioonid.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse
istungitest
13. mai istungil
1. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks loa andmine vallavara võõrandamiseks
2. Otsustati toetada sportlaste võistlustel osalemist.
3. Kooskõlastati Jõgeva lasteaia Rohutirts ja Kuremaa lasteaed-algkooli töötajate koosseis.
4. Anti luba 7. juunil ja 12.
juulil Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses laada, 15. juunil Palamuse laululaval meelelahutusürituse ja 25. mail Jõgeva linna
harjutusstaadionil
vabaõhukontserdi korraldamiseks.
5. Lubati OÜ-l Eventtime paigaldada reklaam.
6. Määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
7. Tunnistati Jõgeva valla
kruusateede
säilitusremondi
hankes edukaks OÜ Moreen
pakkumus ja otsustati sõlmida
hankeleping.
8. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded.
9. Muudeti 2019. aasta hankeplaani.
10. Anti Jõgeva alevikus
Ööbiku tänaval asuvale elamule kasutusluba ning ehitusluba
liimpuidutsehhi laiendamiseks
Kurista külas.
11. Kinnitati OÜ Jõgeva sotsiaalkeskuse „Elukaar“ ja OÜ
Jõgeva Veevärk 2018. majandusaasta aruanne.
12. Finantsjuht andis ülevaate Jõgeva valla 2019. aasta eelarve täitmisest.
13. Otsustati anda otsustuskorras kasutusse vallavara Palamusel Kooli 4 ja Suur 6.
20. mai istungil
1. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks lubade
andmine vallavara võõrandamiseks.
3. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
4. Määrati hajaasustuse programmi komisjoni liikmeks Olev
Tederi asemel Kuldar Lõhmus.
5. Kinnitati Jõgeva valla raamatukogu nõukogu koosseis.
6. Anti Klubile Tartu Maraton
nõusolek velotuuri Tour of Estonia vahefiniši korraldamiseks
Jõgeva linnas Suurel tänaval Lao
ja Sauna tänava vahelisel lõigul
24. mail kella 13.50–14.30.
7. Anti AS-ile Postimees
Grupp luba sotsiaalkampaania
„Selge Grupijuht“ korraldamiseks Jõgeva linnas Rimi kaupluse parklas (Põik tn 1) 18. juunil
kella 12–18.
8. Eraldati reservfondist Jõgeva vallavalitsusele 2 000 eurot Jõgeva valla noortele maleva
korraldamiseks, Politsei- ja Piirivalveametile 600 eurot noortelaagri „Sõna ja Teoga 2019“
korralduskulude katmiseks ja
mittetulundusühingule Jõgeva
Kammerkoor 800 eurot Jõgeva
valla esindamiseks 24.–26. mail
Leedus sõpruslinnas Jonavas

toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil.
11. Kinnitati Jõgeva valla
2019. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
12. Nõustuti Ragn-Sells AS-i
jäätmeloa taotlusega, mis on
vajalik ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks ning olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena Jõgeva maakonnas
ilma jäätmekäitluskohata.
13. Nõustuti AS-i Epler & Lorenz Jõgeva jäätmejaama jäätmeloa muutmise taotlusega.
14. Määrati Lemuvere külas
ehitise teenindamiseks vajaliku
maa suurus ja piirid ning seati
riigimaale hoonestusõigus.
15. Määrati teenindusmaa
koha-aadress ja sihtotstarve.
16. Määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
19. Anti kasutusluba Rohu 10
koolimajale, Vana-Jõgeva külas
suvale elamule ja Nava külas
asuvale päikeseelektrijaamale.
22. Anti ehitusluba teraviljakuivati püstitamiseks Pikkjärve
külla ja ühisveevärgi rajamiseks
lõigul Kõrtsi, Õuna küla kuni
Tallinna mnt 6a.
27. mai istungil
1. Kinnitati vallavara võõrandamise tulemus.
2. Otsustati anda üürile eluruum.
3. Määrati rahvakultuuri
valdkonna mittetulundusühingutele projektitoetused.
4. Kinnitati Suure Paunvere
väljanäituse ja laada müügipileti
ja pääsme hinnad.
5. Anti projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks Võduvere ja Reastvere külla
ning puukuuride püstitamiseks
Jõgeva linnas Estakaadi tänavale.
6. Anti Palamuse lasteaiale
Nukitsamees luba vee erikasutuseks.
7. Anti ehitusluba abihoone
laiendamiseks Mõisamaa külas,
puurkaevu rekonstrueerimiseks
Vana-Jõgeva külas, palgileotusbasseini rajamiseks, reo- ja sademevee käitlemise tiikide, sademevee kanalisatsioonitorustiku,
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Viruvere külla.
8. Määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
9. Seati isiklik kasutusõigus
ASi Utilitas Eesti kasuks.
10. Kiideti heaks ja saadeti
volikogule peremehetu ehitise
arvele võtmine Õuna külas.
11. Otsustati eralda reservfondist raha lasteaia Nukitsamees sünnipäevakingiks.
12.
Keskkonnaspetsialist
Taimi Eesmäe tutvustas Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
avalikustamise käigus laekunud
muudatusettepanekuid.
JVT
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Jõgeva kammerkoor astus
üles Jonava koorifestivalil
Hiljuti naasis Jõgeva kammerkoor kontsertreisilt Jõgeva valla
Leedu sõpruspiirkonda Jonavasse, kus osaleti rahvusvahelisel
koorifestivalil. „Valguse loomise
laulud“. Jonava koorifestivalil
astus kammerkoor üles ka neli
aastat tagasi.
„Saime nelja aasta tagusel
festivalil aru, et Leedu publiku
maitse on meie omast oluliselt
erinev ning tänu sellele oskasime nüüd targemaid valikuid
teha,“ ütles kammerkoori dirigent Margus Kask. „Publik
võttiski meie esitatu väga hästi
vastu. Kuna tegemist oli rahvusvahelise festivaliga, olid kavas
ka mõned ingliskeelsed laulud,
nagu Lennoni/McCartney „Can’t
Buy Me Love“. Ka festivali korralduslik pool sujus ja külaliste
vastuvõtul oli kõik detailideni
läbi mõeldud.“
Dirigendi sõnul said lauljad
kirkaimad emotsioonid enda
esinemisest ja publiku soojast
vastuvõtust, samuti Eesti lipu
nägemisest peolippude auväärses rivis. Ent elamusi pakkusid
ka teiste kooride kõrgetasemelised ülesastumised. Loodi ka
uusi kontakte ning tunti rõõmu
suhtlemisest nii leedulaste kui
ka moldovlastega.

Margus Kase sõnul üllatasid
Jõgeva kammerkoori lauljaid
leedulaste teadmised Eestist
„Leedulased teavad nii mõndagi
meie laulupidude ajaloost ning
Kaunasest pärit kolleeg oskas
isegi kirjeldada „Tuljaku“ õppimise ja esitamise raskusi, sest
oli osalenud oma kooriga Tartus
peetud üliõpilaslaulupeol Gaudeamus,“ ütles Margus Kask.
Koos Jõgeva kammerkooriga
viibis Jõgeva valla sõpruspiirkonnas Jõgeva abivallavanem
Viktor Svjatõšev.
“Jonava omavalitsus korraldas rahvusvahelist festivali juba
üheteistkümnendat korda ja sellel löövad kaasa ka rahvatantsijad. Seekord osales kümmekond
kollektiivi Leedust, lisaks Moldova ja Jõgeva esindus,“ märkis
Viktor Svjatõšev. „Meie kammerkoor kõlas festivalilaval suurepäraselt ning publik polnud
kiitusega kitsi. Enne kontserti
toimus rongkäik, kus lehvisid
rahvus- ja kollektiivide lipud.
Festival oli väga hästi korraldatud. Jõgeva vald toetas kammerkoori reisi osalise bussitranspordi eest tasumisega.“
JAAN LUKAS

Jõgeva kammerkoor käis Jonava koorifestivalil
juba teist korda. FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV

Jõgeva vaatamisväärsuseks sai
ausammas „Jõgeva kollasele“
Jõgeva linna sünnipäeval avati
kesklinna haljasalal ausammas
kartulisordile „Jõgeva kollane“,
mille järgi teavad paljud Jõgevat ja selle ümbrust. Ausamba
püstitamise algatasid kogukonnaaktivistid eesotsas mõtteerksa
ja tegusa vallakodaniku Maiu
Veltbachiga. Ausambaks on
kast, milles on „Jõgeva kollase“
taimed. Huvilistel on võimalik
jälgida nende kasvamist ja mugulate valmimist.
Kartulisordi „Jõgeva kollane“
aretas tuntud teadlane Julius
Aamisepp 1942. aastal.
2010. aasta kevadel otsustati
taastada „Jõgeva kollane“ säilitussordina. 2012. aastal hakkas
Jõgeva Sordiaretuse Instituut
(tänane Eesti Taimekasvatuse
Instituut) sertifitseeritud seemet

taas müüma. Kartuliaretaja Terje Tähtjärve sõnul on „Jõgeva
kollase“ seeme ostetavuselt teisel kohal.
„Jõgeva kollase“ ausammas
oli tore kingitus 81. sünnipäeva tähistanud Jõgeva linnale.
Purskkaevu juurde püstitatud
peenrakasti aitasid taimi valida
ja kasvatada ETKI aretajad ja
teadurid eesotsas Reine Koppeliga. Tänu Rauno Lehtlale, OÜle Juta & Kaido, Raul Taulile ja
Valmecole saadi postament ja
kaamera. Lilletaimede valiku
tegi Marju Maas, taimi loovutasid kodulinna kingituse tarbeks
Tiina Säälik, Monika Urb, Sirje Arand ja Eha Anslan. Kiitust
väärivad ka kõik teised ettevõtmisele kaasa aidanud.
JAAN LUKAS
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Uues muuseumimajas saab ka kõhu täis
Kui möödunud aasta detsembris
avati Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi uus peamaja, avas
seal uksed ka Tõnissoni söögitoa
nime kandev kohvik. Seda hoiab
käigus samanimeline firma – OÜ
Tõnissoni Söögituba.
„See firma sai loodud spetsiaalselt selleks, et Palamuse
muuseumis kohvikut pidama
hakata. Olen toitlustusteenust
pakkunud ka varem, aga teiste
firmade alt,“ ütles osaühingu juhatuse liige Lauri Aunap ja lisas,
et päris uues majas söögikoha
avamine oli tema meelest hea
võimalus end proovile panna.
Samas oli see päris suur risk.
Kas võetud risk end ka õigustab, on vara öelda. Et kohviku
tegutsemise esimestel kuudel
väga palju külastajaid polnud,
on mõistetav: tegemist oli ju
talvekuudega. Nüüd on turismihooaeg täiel tuuril käimas
ning kohvikuski kliente rohkem.
Et päeva jooksul tuleb kolmele
bussitäiele huvireisijaile grupilõunat pakkuda, üksikkülastajad veel peale selle, on täiesti
tavaline.
„Soovitame juba viie inimese
puhul, tervest bussitäiest rääkimata, toidu kindlaks kellaajaks
ette tellida, sest meie köök on
liiga väike, et seal suuremaid
toiduvarusid käepärast hoida,“
ütles Lauri Aunap ja lisas, et
veebilehe www.tonn.ee vahendusel on tellimine väga lihtne.
Kohalikud inimesed pole
muuseumi kohvikut veel väga
omaks võtnud, kui muuseumitöötajad välja arvata. Aga maainimene tavaliselt ei olegi aldis
kodunt väljas sööma. Nii mõnegi juubelipeo on kohalikud inimesed muuseumi kohvikus siiski pidanud. Peielaudugi on tellitud. Kui vaja suurem seltskond
ära mahutada, saab õppeklassi
ja kohviku vahelt seina lahti lükata. Siis saab 70 inimest laua
taha mahutada. Catering-teenust pakub firma ka väljaspool
maja.
Suvel kipub kohvikuruum natuke liiga soojaks minema, aga
kui sees palav, võib sööma minna väliterrassile. Seal on suured
päikesevarjud, mis kaitsevad ka
vihma eest. Päikesevarjude ja
terrassimööbliga toetas kohvikut Ingman Eesti.
Küsitakse ka rosinasuppi
Praegu on Tõnissoni söögitoas tööl täiskohaga kokk ja

Palamuse muuseumi uue peamaja kohvikus ehk Tõnissoni söögitoas teenindasid
23. mail külastajaid Merle Paloots ja Dagmar Ojavee. FOTO: RIINA MÄGI
kuus-seitse klienditeenindajat,
kellest osa töötab väiksema
koormusega. Kui klienditeenindajad on leitud enamasti kohapealt, siis koka meelitas Lauri
Aunap ära Tartu Vilde ja Vine
kohvikust.
„Oleme sõbrad ja varem Tartus koostööd teinud,“ ütles Lauri Aunap. Tartust Palamusele
käimine on natuke tülikas, aga
asjal on ka positiivne külg: kui
hommikul selgub, et mõnd toiduainet on kiiresti juurde vaja,
saab kokk Tartus tegutsevast
Kaupmehe hulgilaost läbi astuda ja selle ära tuua. Nimetatud
hulgilaost suurem osa kohvikus
kasutatavatest
toiduainetest
tulebki. Värske liha saadakse
Vasulast Rotaksi lihapoest.
Kohviku menüü mõtlebki välja kokk ja tema teeb valmis ka
toidud. Menüüs on, nagu ikka,
supid, praed, salatid, magustoidud ja kohvi kõrvale valik kooke. N-ö firmamaiuseks on Tõnissoni kook – õuna-biskviitkook
vanillijäätise,
soolakaramelli
ja röstitud mandlilaastudega.
Muid Lutsu loomingust inspireeritud toite ei pakuta. Kuigi lihapiruka võiks Tõnissoni pirukaks
ristida küll: see on päris toekas
suutäis.
„No oma paarkümmend korda on meilt rosinasuppi küsitud – seda, mille tegemist Toots
„Kevades“ Tõnissonile õpetab –,
aga me pole veel alla andnud

ega seda valmistama hakanud,“
märkis Lauri Aunap muiates.
Küsitud on ka Lati Patsi ja rosinasaia.
Kohvikupidaja sõnul pole
klientidel kindlaid menüüeelistusi. Iseasi, kui ilm kuumaks läheb – siis läheb eriti hästi peale
jäätisekokteil. „Meie esimene
blender ei pidanud jäätisekokteilide tegemise valule vastu ja
pidime uue ostma,“ tõdes Lauri
Aunap. „Jäätist ostetakse sooja ilmaga ka muidugi rohkesti.
Loeme siis lastele alati sõnad
peale, et nad jäätisega muuseumi saalidesse ei läheks.“
Huvitav ja kiire aeg
Turismigrupid, eriti õpilasgrupid, on üldjuhul hinnatundlikud. Šnitslit peavad nad
enamasti kalliks, seepärast tuleb
toitlustajal otsida odavamaid variante. Pastarooga, näiteks pasta
bologneset, mis valmib suurel
pannil, saab pakkuda soodsama
hinnaga.
„Kliendid on meil enamasti
toredad, arusaamatusi pole eriti olnud,“ tõdes Lauri Aunap.
Tema sõnul tuleb Palamuse-suguses väikeses paigas toitlustajal talvel pigem väikese miinusega arvestada. Suvel tuleb aga
üritada n-ö puhvrit koguda, mis
järgmise talve üle elada aitaks.
Ettevõtja tõdes, et uue kohviku esimesed pool aastat on
olnud tema jaoks huvitav, aga

Jõgeva kohvikutepäev ootab osalejaid
Neljas Jõgeva
kohvikutepäev
toimub tänavu 28.
juulil. Kes on huvitatud sel päeval
kohviku avamisest, andke sellest
teada hiljemalt
30. juuniks.
Oma kohviku
saab registreerida
Jõgeva vallavalitsuse kodulehel:
www.jõgeva.ee/
jogeva-kohvikutepaev või saata kiri
e-postile: helle.
kajaste@jogeva.ee
Lisainfo: 529
8383 (Ilona Piirimägi)

ka kiire aeg. Lisaks Palamuse
muuseumi kohvikule peab ta
veel Kudina lähedal Rahiveres vutifarmi ning korraldab
toitlustamist Kaiaveres Vudila
mängumaal. Farmis on praegu
umbes nelisada munejat vutti.
„Oma farmi mune saan kasutada kohvikus pakutavates toitudes, näiteks salatites. Nõudlus
vutimunade järele on tegelikult
nii suur, et tuli uut farmihoonet
rajama hakata,“ sõnas Lauri Aunap.
Kohe-kohe läheb tal elu veelgi kiiremaks, sest juuni alguses
avab tema firma Elistveres Karoliina kohviku, mis vahepeal
kolm hooaega suletud oli. Kuna
Elistvere-Vudila-Palamuse marsruudil on suvel palju kulgejaid,
tundus mõttekas olevat ka see
söögikoht enda teenindada võtta. Elistvere kohvik orienteerub
rohkem kiirtoidule.
Palamuse muuseumis tegutsev Tõnissoni söögituba on avatud iga päev kella 10–18.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

Jõgeva Valla Teataja väljaandja:

Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi,
Marge Tasur

Kaastööd ja teated: val-

laleht@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

lk 5

JÕGEVA VALLA TEATAJA

6. juuni 2019

Korvpallitüdrukute lõppev hooaeg oli edukas
Palamuse gümnaasiumis käis
kaks nädalat tagasi nimekas
külaline: korvpallur Merike Anderson, kes on tulnud oma pika
karjääri jooksul tervelt viie riigi
– Eesti, Soome, Bulgaaria, Läti
ja Belgia meistriks. Merike aitas
läbi viia Kuremaa spordikoolis
treenivate Palamuse korvpallitüdrukute treeningtundi ja rääkis piigadele ka sellest, mida
tippsport talle andnud on.
„See on väga tore, et siinsed
tüdrukud trenni teha tahavad ja
et treeneril Anneli Plaadol nendega tegelemiseks entusiasmi
jätkub,“ ütles Merike Anderson.
„Oma vanuse kohta on Palamuse tüdrukud väga tublid ja kui
nad tööd ei pelga, võib mõnestki
päris hea korvpallur saada.“
Küsimusele, mida korvpall
tema ellu on toonud, vastas Merike, et väga palju positiivset:
ta on saanud maailma näha ja
keeled suhu, tutvunud paljude
toredate inimestega ja õppinud sihikindlalt eesmärgi poole
püüdlema. Korvpalli hakkas ta
mängima seitsmeaastaselt, profi
tasemel on ta tegutsenud juba
neliteist hooaega. Lisaks eespool loetletud riikidele on tema
ajutiseks kodumaaks olnud veel
Poola, Venemaa ja Prantsusmaa.
Jõgevamaa pole tema jaoks sugugi võõras koht, sest lapsena
oli ta suviti tihti Sirguveres vanaema juures.
23. mai treeningtund oli eriline mitte ainult nimeka külalise
poolest, vaid ka selle poolest, et
sinna oodati lisaks praegustele
trennitüdrukutele uusi, 1.–3.
klassis õppivaid korvpallihuvilisi tüdrukuid, et neile spordiala
lähemalt tutvustada ja süstida
neisse soovi sügisel trenni tulla.
Uustulnukaid just palju kohale
ei tulnud, aga mõned siiski.
Praegune Kuremaa spordikooli tüdrukute treeningurühm
on kasvanud välja kaks aastat
tagasi riikliku huvitegevuse toetuse abil käivitatud huviringist.
Rühma nimekirjas on 16 tüdrukut, kel sünniaasta enamasti
2007 või hilisem. Trenni tehakse
kolm korda nädalas, ühel päeval
Kuremaal ning kahel Palamusel.
Lõppev hooaeg oli treener
Anneli Plaado sõnul edukas.
Talvel tehti kaasa noorte Makroliiga etappidel. Kui sügisel oli
tüdrukutel veel raske vastastest
jagu saada, siis kevade poole
astuti mõnegi suure klubi esindajatele juba kandadele. Aprillis

Palamuse Laulustuudio
tegus hooaeg

Kuremaa spordikooli treeningurühma korvpallitüdrukud
tegid lõppeval hooajal tubli arenguhüppe.
osaleti Soomes toimunud Junior
Basket Tournamentil, kus saadi
kahe võidu ja kolme kaotusega
kaheksas koht. „Kohast olulisem oli siiski see, et saime esimest korda välisvõistlusele ja
mängida viis head mängu, mis
andsid tüdrukutele palju kogemusi,“ ütles Anneli Plaado.
Soomest saadud innustuse toel

võitsid tüdrukud 11. mail Paides
peetud Evian Cupi. Möödunud
aastal jäädi samal võistlusel viimaseks. See näitab, milline on
olnud tüdrukute lõppeva hooaja
areng. Sellelt pinnalt on hea sügisel edasi minna.
Suvel ei kavatseta ka ainult
puhata. Ees on ootamas vähemalt kaks viiepäevast treening-

laagrit. Ka laagrivabadel nädalatel tullakse korra kokku, et jõuharjutusi teha. „Kui pallikäsitsemise oskus suvega veel ära ei
unune, siis füüsiline vorm käib
küll alla, kui vahepeal end üldse
ei liiguta,“ ütles Anneli Plaado ja
lisas, et jõuharjutusi tehakse Jõu
ja Tervise Seltsi esindaja Ailer
Mõtsari juhendamisel usinasti
ka trennihooajal.
Anneli Plaado tegutses mõned aastad tagasi spordiklubi
Siit ja Sealt abitreenerina, praegune Kuremaa spordikooli võistkond on talle esimene päris oma
tiim. „Õpin ja arenen koos tüdrukutega,“ tõdes Anneli Plaado.
„Oleme väga tänulikud oma igapäevastele koostööpartneritele
Kuremaa Spordikoolile ning Jõu
ja Tervise Seltsile, aga ka teistele toetajatele, nagu OÜ Auto ja
Metall, OÜ Moreen, OÜ Sadala
Veod ja Sixt. Ka lapsevanemate
toetus on märkimisväärne.“
Kahe nädala tagusel kokkusaamisel korraldati ka väike
viskevõistlus, mille võitja Paula
Palmsaar sai Merike Andersonilt
kingituseks tema Eesti koondise
särgi. Paulalt sai küsitud, mis
talle korvpallitrennis meeldib.
„See, et peab olema mitmekülgne: oskama palli põrgatades joosta, sööta jne. Treenime
ka osavust ja tähelepanu. Mõnikord õigupoolest ei viitsikski
trenni minna, aga kui ikkagi lähen, mõistan, kui paljust oleksin
ilma jäänud, kui poleks tulnud.
Treener pole liiga karm ja seltskond on ka tore,“ vastas Paula.
RIINA MÄGI

Spordikooli piigadel külas käinud tippkorvpallur Merike Anderson kinkis viskevõistluse võitjale Paula Palmsaarele oma
Eesti koondise särgi. FOTOD: RIINA MÄGI

Maikuu tegemised Kuremaa lasteaed-algkoolis
Maikuu on Kuremaa lasteaias
ja algkoolis ikka olnud kiire ja
sündmusterohke. Seekord algas
see kuu meil imetoreda emadepäevapeoga. Üheskoos loeti ette
omaloodud luuletused emadest.
Mälestuseks kingiti enda meisterdatud kaardid, mis olid kui
väikesed kunstiteosed. Lauldi
laule ja lausuti tänusõnu emadele. Peo kava kulminatsiooniks
oli moedemonstratsioon, kus nii
poisid kui ka tüdrukud riietusid
emadeks. Nii said lapsed kanda
kõrgeid kontsi ja pikki seelikuid,
kleite, pärlikeesid ja kübaraid.
Uhke ja treenitud sammuga
astuti emade ette, näitamaks
nõtket kõnnakut, mis sest, et
kingad päris mitu numbrit suuremad ja seelik vööga parajaks
seotud. Lapsed olid vahvad ja
rõõmsad, emad üllatunud ja la-

gistasid naerda.
Õpetlik oli mõisalaste mänguhommik Luke mõisa pargis,
kuhu sõitsid suuremad lasteaialapsed ning koolilapsed. Üheskoos õpiti tundma pargipuid ja
taimi ning prooviti neid maha
joonistada. Värviti ka kive. Tutvuti vanaaegsete põllutööriistadega, nagu kõblas ja istutuspulk,
ning prooviti neid ka kasutada.
Mänguhommik lõppes orienteerumismängu ja aaretejahiga,
mis oli lastele põnev ning meeldis väga.
Siimusti ja Kuremaa algkooli
õpilaste ettevõtlusõppe raames
toimus Kuremaa lossis õpilaste
välja mõeldud mängude võistlus. Kuremaa 3. ja 4. klassi õpilaste mäng sai ühe eripreemiatest.
Maakonna kevadisel jooksu

krossil võitis 4. koha meie kooli
õpilane Liine Noormägi.
Mitu kuud vältas Kuremaa
koolis digikiirendi õpe. Eesmärk
oli õpetajate digipädevuse suurendamine laste digivahendeid
kasutama suunamisel. Meie
lasteaiast ja koolist osalesid digikiirendi õppel kõik õpetajad.
Saime selgeks mitmeid programme. Digikiirendi õppe võttis
kokku Konguta kooli ja lasteaia
külastamine. Seal nähtu andis
õpetamise pädevuse ja uudsuse osas nii mitmeski asjas meile silmad ette. Eriti positiivne
oli nende lasteaia ja koolipere
igahommikune
kokkusaamine kooli aulas, kus lauldi koos,
õpiti esinemisjulgust ja lapsed
rääkisid oma tegemistest kõigile
kooli ees. Sellel päeval oli Kuremaa koolis e-õppepäev, kus tra-

ditsioonilisi tunde ei toimunud,
vaid õpilased õppisid kodus.
Kõik said kenasti hakkama.
Lasteaia ja kooli kevadine perepäev toimus 23. mail Luua arboreetumis, kus aednik Neeme
Murka meile ekskursiooni tegi
ja näha olevatest puudest-põõsastest põnevaid jutte rääkis.
Pärast mängisime kõik koos
võistlusmänge ja sõime kringlit.
Maikuu tegemised võttis kokku 28. mail toimunud kooli ja
lasteaia spordipäev Jõgeva staadionil ning lasteaia lõpupidu,
mida peeti 31. mail.
INGI SIREL-ARU,
Kuremaa lasteaed-algkooli
lasteaiaõpetaja

Kevad on taas käes ja Palamuse
laulustuudio on lõpetanud oma
eduka seitsmenda hooaja. Oleme olnud tegusad mitmel rindel.
Sügisel võtsime vastu nii mõnegi uue õpilase ja kokku lõpetas
meie hooaja 45 noort muusikut.
Sügishooaega alustasime esinemisega Paunvere väljanäitusel. Seal üles astumisest on meil
saanud iga-aastane traditsioon.
Seekord oli meie päralt Rehe-Möldri lava. Esinesid solistid,
ansamblid ja need laulustuudio
noored, kes osalesid Palamuse
suvelaagris. Paunvere laat on
alati väga oodatud sündmus ja
tööaastat on sellega mõnus alustada.
Oktoober möödus harjutades
ja valmistudes kontserdiks Palamuse Laululaps. Samuti juba
pikkade traditsioonidega kontsert toimus 4. novembril ning
proovid ja töötoad 3. novembril.
Töötube viis sellel aastal läbi
Põltsamaa muusikakooli õpetaja
Tuuli Jukk, kes keskendus Orffi pillidele. Novembris esinesid
laulustuudio õpilased veel Kuremaa lossis ja Pajusis.
Tihe detsember sisaldas advendikontserte Vaiatus, Luual ja
Tormas. Palamuse laulustuudio
talvekontsert leidis aset 16. detsembril Palamuse rahvamajas.
Juba tavaks on saanud kirikukontsert, mis toimus Palamuse
kirikus 22. detsembril. Esitati
tuntud ja tundmatuid talve- ja
jõululaule.
Uut aastat võtsime aga vastu
juba meie uues pesas. Palamuse vana lasteaia teisel korrusel
leidsime enda jaoks mõnusad ja
avarad ruumid, kus harjutada,
töötada ja niisamagi aega veeta.
Meie õpilased on uued ruumid
rõõmuga vastu võtnud ja nüüdseks oleme seal väga kenasti kodunenud. Kevadeks saime enda
hoole alla terve teise korruse,
mis annab võimaluse laulustuudiot igakülgselt edasi arendada.
Veebruaris osalesime sõbrapäevakontserdil Palamuse gümnaasiumis, mida korraldas meie
õpilane Karoliine Tross. Laulud
Eesti keeles leidis aset 22. veebruaril nüüdseks taasavatud ja
renoveeritud Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi vana koolimaja teisel korrusel. Kontsert

on alati olnud väga meeleolukas ja rohkearvulise publikuga.
Nõnda ka sellel korral.
Meie tublid poisid osalesid
Eesti Meestelaulu Seltsi poiste-solistide võistulaulmise Jõgevamaa eelvoorul 27. veebruaril
Palamuse rahvamajas. Meie
poisid Jan Rausepp, Oskar Kevvät ja Artur Feklistov jõudsid ka
Lõuna-Eesti vahevooru, mis toimus Tartus Elleri kooli Tubina
saalis 23. ja 24. märtsil.
Veebruari vaheaeg kulmineerus laulustuudio öökooliga Palamuse rahvamajas ja noortekeskuses, kus sellel aastal keskendusime Öölaulu repertuaarile.
Noored õppisid päeva jooksul
meie juhendajate käe all ühislaule ja õhtul andsime lastevanematele öökontserdi, et anda
aimu augustis toimuva Öölaulu
sisust ja olemusest. Öökool on
meie õpilaste hulgas populaarne
ja väga oodatud üritus juba kolmandat aastat.
Kõige tihedam kuu on laulustuudiole alati maikuu. Sellel
aastal toimus esmakordselt Kevadtuulutus – avatud uste nädal
Palamuse laulustuudios. Terve nädala jooksul oli huvilistel
võimalik meie stuudios tunde
kuulamas-vaatamas käia. Voorel
pidasime emadepäeva ja meie
õpilane Egeth Kivimurd lõpetas
oma stuudiotee eduka kontserdiga Varbevere peopesas. Esmakordselt andsime kontsert-arvestused oma uues lavaruumis –
esinesid Karmo ja Heleni õpilased. Järjekordne edukas, tore ja
meeliülendav õppeaasta lõppes
armsaks saanud Kaarepere rahvamajas Palamuse laulustuudio
kevadkontserdiga 19. mail.
Päriselt puhkama me siiski
veel ei lähe, sest augustis saab
teoks Palamuse laulustuudio suvelaager, kus õpime selgeks ägedad lood, mida esitame suure
ühendorkestri ja kooriga Öölaulu kontserdil 17. augustil kell 20
Palamuse laululaval. Kutsume
kõiki kuulama ja kindlasti kaasa
laulma!
Mõnusate taaskohtumiste ja
muusikaliste elamusteni!
PALAMUSE LAULUSTUUDIO
ÕPILASED JA JUHENDAJAD

Palamuse laulustuudio ansambel Palamuse Peened Preilid
astus hiljuti üles Jõgeva valla noorimate kodanike vastuvõtul.
FOTO: RIINA MÄGI
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26.–30. juunini toimub kuuendat
korda Peipsimaa orelifestival
Festivali avakontserdi annab Peipsi
järve põhjapoolsemas otsas väikeses
Illuka kirikus 26. juunil kell 19 Rootsi
Västeråsi piiskopkonna muusikanõunik ja kontsertorganist Kira Lankinen,
kes saabub festivalile jalgrattaga. Tema
teekonda saab jälgida Peipsimaa orelifestivali FB-lehel, nagu ka kogu festivali kontsertide infot.
27. juunil toimuvad festivalikontserdid Tartu Pauluse kirikus ja Räpina
kirikus algusega kell 19. Tartus, kuhu
on ehitatud 2015. aastal suur ja uhke
sümfooniline orel, esinevad soome
juurtega organist Sanna Räsänen, kes
töötab kirikumuusikuna Taani Ærø
saarel ja Stockholmis tegutsev rootsi
oboemängija Martin von Bahr.
Samal päeval, 27. juunil paneb
Räpina kirikus August Terkmanni
kaunikõlalise oreli helisema Tallinna
Toomkiriku organist Kadri Ploompuu,
kes on teinud pikka aega koostööd
Eesti ühe tunnustatuma ﬂöödimängija
Oksana Sinkovaga.
28. juunil helisevad orelid Tormas
ja Mustvees. Tormasse sõidavad musitseerima Sanna Räsänen ja oboemängija Martin von Bahr ning Must-
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vees saab kuulda varemgi Peipsimaa
orelifestivalil esinenud särtsakat oreliduot Soomest. Irina Lampén ja Jaana
Jokimies on mõlemad Kotkas tegutsevad organistid ja tänavu tähistavad
nad oma duo 20. tegutsemisaastat.
Oreliduot saab kuulda ka Iisaku kirikus 29. juunil.
29. juunil esineb Kodavere kirikus
festivali korraldaja, organist Elke Unt,
kes festvali teise kontserdi annab Lohusuu kirikus 30. juunil.
Kuigi Peipsimaal ei ole suurmaid
linnu, on siinsed kirikud ühed olulisemad kultuuripärandid. Samuti on ka
orelid unikaalsed ja neid on hästi hoitud. Suvesoe annab võimaluse neisse
orelitesse tuul puhuda ja nad kaunilt
helisema panna.
Orelifestivali kontserdid on kuulajatele tasuta, võimalus on muusikaelamuse eest teha tänuannetus kohalikele
kirikutele nende orelite korrashoiu
heaks. Festivali toetavad kohalikud
omavalitused ja Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapital ning maakondlikud ekspertgrupid. Festivali korraldab
Hugo Lepnurme Muusikaühing.

VI Peipsimaa rahvusvaheline orelifestival
26.–30. juuni 2019
Kontserdid on tasuta
Annetused kirikutele orelite
heaks
26.06 kell 19 Illuka kirik
Kira Lankinen (Västerås,
Rootsi)
27.06 kell 19 Tartu Pauluse
kirik
Sanna Räsänen (orel, Ærø
saar, Taani), Martin von Bahr,
(oboe, Stokholm, Rootsi)
27.06 kell 19 Räpina kirik
Kadri Ploompuu (orel, Tallinn), Oksana Sinkova (ﬂööt,
Tallinn)
28.06 kell 19 Torma kirik
Sanna Räsänen (orel, Ærø
saar, Taani), Martin von Bahr,

oboe (Stokholm, Rootsi)
28.06 kell 19 Mustvee kirik
Oreliduo Irina Lampén &
Jaana Jokimies (Kotka, Soome)
29.06 kell 19 Kodavere kirik
Elke Unt (Tartu)
29.06 kell 19 Iisaku kirik
Oreliduo Irina Lampén &
Jaana Jokimies (Kotka, Soome)
30.06 kell 19 Lohusuu kirik
Elke Unt (Tartu)
30.06 kell 19 Tartu Pauluse
kirik
Kira Lankinen (Västerås,
Rootsi)

XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Minu arm“ tule tulemine Jõgeva vallas 24. juunil
Kell 10.00 saabub laulupeotuli Põltsamaa valla piirile. Jõgeva
vallavanem Aare Olgo toob laulupeotule Jõgevale.
• Tuld tervitavad Folklooriseltsi Jõgevahe Pere rahvatantsijad
Kell 10.20 rahvapidu Jõgeva kultuurikeskuse ees
• Jõgeva Kammerkoor
• Meeskoor Mehis
• Folklooriseltsi Jõgevahe Pere rahvatantsijad
• Segarahvatantsurühm Kaaratsim
Kell 11.35 Kaarepere
• Esinevad Kaarepere naislauljad
Kell 12.00 Palamuse
• Tule jõudmine EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kirikusse, õpetaja Urmas Oras räägib kihelkonna laulupidude
ajaloost
• Kontsert Palamuse kirikus, esineb segakoor Kuus Õuna
• Palamuse pritsumehed viivad laulupeotule Kuremaale
Kell 13.00 Kuremaa loss
• Rahvapidu Kuremaa Lossi ees
• Jalgrattaklubi Vooremaa Centrumi jalgratturid viivad laulupeotule Laiusele
Kell 13.35 EELK Laiuse Püha Jüri kogudus
• praost Ants Tooming õnnistab laulupeotuld
• Jõgeva maleva kodutütred ja noorkotkad viivad laulupeotule Laiuse seltsimaja juurde

Kell 13.48 Laiuse seltsimaja
• Tulekiire asetamine Laiuse Jaan Poska põhikooli juurde
• Asta Leiten räägib Laiuse kihelkonna seostest laulu- ja tantsupidudega
• Rahvatantsuseltsi Meie Mari rahvatantsijad esinevad ja viivad tule tõukeratastel Laiuse lossivaremeteni
Kell 14.30 Laiuse lossivaremed
• Laulupeotule viivad edasi mootorratturid
Kell 14.45 Sadala kõlakoda, lipuväljak ja tulealtar – rahvapidu
• Sadala rahvamaja kollektiivid tervitavad peotuld
Kell 15.15 Vaiatu
• Someli rahvatantsijad
• Anne Schasmin räägib Milvi Härmast
Kell 15.40 Tormas C. R. Jakobsoni ausamba juures
• Luule Lehemets tutvustab Torma kihelkonna seost laulu- ja
tantsupidudega
• Tuleteekonna jätkudes toimub pikalauapidu
• Torma näitetrupi etendus Torma rahvamaja juures
• Torma kultuuritegelasi tutvustava näituse avamine
Kell 16.05 EELK Torma Maarja kogudus
• Õpetaja Mehis Pupart õnnistab laulupeotuld
• Torma puhkpilliorkester
Kell 16.40 Laulupeotule viimine Mustvee valla piirile, vallavanem Aare Olgo annab laulupeotule edasi Mustvee vallavanemale.

SUVEKESKUS KUREMAA
21. juuni kell 18.54 avatakse suvekeskus KUREMAA JÄRVE RANNAS
23. juuni Kuremaa jaanituli Moonakamehe rannas – kell 20.00 ansambel ONUD, õhtujuht. Pilet 5 eurot.
24. juuni kell 13.00 jõuab juubeli laulu- ja tantsupeotuli Kuremaa lossi juurde
26., 27. ja 28. juunil kell 20 mängitakse Kuremaa Mõisateatri suvelavastust „Priiusepäeva laulupidu“. Lustlikku lugu eestlaste esimese
üldlaulupeo ettevalmistusest 1869. aastal saab vaadata Kuremaal, piletid (10 eurot) müügil üks tund enne etenduse algust.
28.–30. juuni üleriigiline harrastusnäitlejate suvekool
29. juuni „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ juunikuu matk
6. juuli või 7. juuli „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ juulikuu matk
14. juuli kell 19.00 mõisaklassika kontsert Kuremaa lossis. Vahvaid variatsioone tšellole ja akordionile esitavad Andreas Lend ja Allan
Jakobi. Pilet 5 eurot.
17. juuli 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. juuli rahvusvaheline motomatkajate kokkutulek Jõgevatreff.
8. august kell 18.00 barokkansambel Corelli Consort ja Jüri Kuuskemaa. Pilet 10 eurot.
9. august 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. august rahvusvaheline kabeturniir
17. august 12. küüslaugufestival, info: www.küüslaugufestival.ee
24. august rahvusvaheline vibuturniir
25. august Balti keti 30. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise BALTIC CHAIN VELOTUURI viimane, Eesti etapp – Kuremaa–Tallinn,
Kuremaa–Palamuse ring, edasi Laiuse jne. 25. august “Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ augustimatk
14. september 51. ümber Kuremaa järve jooks „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ septembrimatk
21. september suvekeskus Kuremaa annab Paunvere väljanäitusel Palamusele üle sügiskeskuse tiitli.
Kuremaa veski. FOTO: Liina Laurikainen
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C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab
2019/2020 õppeaastast konkursi korras tööle
lasteaia õpetaja alates 12.08.2019
lasteaia õpetaja alates 02.09.2019
Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 10.06.2019
aadressil: C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool, Kooli tee
23, Jõgeva vald, Torma alevik, 48502 Jõgevamaa või digitaalselt e-postiga tormapk@tormapk.edu.ee
Täiendav info direktor 524 4780 või
õppealajuhataja 522 0923
Jõgeva linnaraamatukogu on külastajatele suletud
01.07–31.08.2019
Värskeid ajalehti saab lugeda:
01.07–17.07 Jõgeva vallavalitsuse fuajees I korrusel
18.07–31.08 Jõgeva kultuurikeskuses
Arvuti ja interneti kasutamise võimalus on Jõgeva vallavalitsuse II korruse fuajees kuni 31.08.
Kohtumiseni septembris uues raamatukoguhoones
Rohu tn 10!

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse
kollektiivi kandideerima positiivse
ellusuhtumisega õpetajat sõimerühma
(1+2 süsteem).
Kuulutame välja konkursi ÕPETAJA 1,0
ametikohale tööle asumisega 21.08.2019.
Haridust tõendavad dokumendid ja CV saata
13. juuniks 2019 aadressile info@rohutirts.eu
või Rohu 8, 48307 Jõgeva.
Täiendav info direktori telefonil 5304 0229
või õppealajuhataja 5304 0295.
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Sündmused Jõgeva vallas
08.06 kell 17
23.06 kell 13

Jõgevamaa tantsupidu Sadala kõlakoja platsil
maakaitsepäev Jõgeva kesklinnas

JAANIPEOD JÕGEVA VALLAS
21.06 kell 18.54 jaanipidu Paduveres. Õhtu peaesineja on
ansambel Vennaskond.
21.06 kell 20
jaanipidu Palamuse laululaval, esinevad
ansamblid MandoTrio ja Village Voice.
Pääse: 5 €.
22.06 kell 20
Jõgeva linna jaanipidu Jõgeva kultuurikeskuse
pargis. Esinevad ansambel Hark ja tantsurühm
Modus, õhtujuht Heino Pall.
Atraktsioonid lastele.
22.06 kell 20
jaanipidu Vaiatu pargis.
Esinevad Tuberkuloited ja Sulo. Pääse: 8 €.
23.06 kell 20
jaanipidu Kuremaa Moonakamehe rannas.
Esineb ansambel Onud. Pääse: 5 €.
TEATER
16., 18., 20., 27.06 kell 19 Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Teie ebaõnn on teie endi kätes“ Palamuse laululaval
19.06 kell 19
Palamuse amatöörteatri suvelavastus
„Teie ebaõnn on teie endi kätes“
Tabivere rahvamajas
22.06 kell 19
Palamuse amatöörteatri suvelavastus
„Teie ebaõnn on teie endi kätes“
Jõgeva kohvikus Ateljee
26., 27., 28.06 kell 20 Kuremaa Mõisateatri lavastus „Priiusepäeva laulupidu“. Pileti hind 10 €, müügil tund enne etenduse
algust kohapeal. Broneerimine: piibeteater@gmail.com. Eelmüük
Kuremaa mõisas.
23.07 kell 19
suvelavastus „Piip ja Tuut lähevad kosja“
Palamuse laululaval. Sooduspiletid Piletilevis
kuni jaanipäevani! Lisainfo Piletilevist
MUUSIKA
09.06 kell 14
28.06 kell 19
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Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Remi Priks

06.05.2019

Gendra German

15.05.2019

Jõgeva taaskasutuskeskus
ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud tööpäevadel
kell 8.00-16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju. Oodatud on
terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus
(tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja toetame
abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.
NB! 1. juulist kuni 4. augustini oleme suletud.

• Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva linna
lähedal. Hind kokkuleppel.
Tel 5817 2199.
• Ostan maja või I korruse korteri (3 või 4 tuba) Jõgeva linna
otse omanikult. Võib pakkuda ka maja, majaosa või I korruse
korterit Tartu linna. Tel 553 9557.

Jõgeva laat

07.06. ja 12.07.2019

kell 09.00–16.00
Jõgeva Kultuurikeskuse
ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja
vanavara.
Info tel. 58051915.
Tule kogu perega!

kontsert „Laste laulupäev 2019“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Esinevad üle-eestiline
adventkoguduse lastekoor ja mudilaskoor.
toimub EELK Torma Maarja kirikus kontsert VI
Peipsimaa Orelifestivali raames. Esinevad
Sanna Räsänen (orel, Ærø, Taani) ja Martin
von Bahr (oboe, Stokholm, Rootsi). Kontsert
on tasuta. Saab teha annetuse oreli heaks.

OÜ Alari Äri
RENDIB välja
peotelke, õllelaudu,
ümarlaudu, pinke ja
toole.

KINO
07.06 kell 17.30 seikluslik koguperefilm „Pokémon: detektiiv
Pikachu“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €,
perepilet 7 €.
07., 12.06 kell 19.30 muusikaline draamafilm „Rocketman“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5
€, perepilet 7 €.
14., 19.06 kell 19.30 südamlik koguperefilm „Koera teekond“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele
2,5 €, perepilet 7 €.

Tel 5660 5794
Jõgeva
Linnaraamatukogu
laenutusosakonnas

KOGUDUSED
09., 16., 23.06 kell 11 jumalateenistused EELK Torma Maarja
koguduses
09., 16., 23.06 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
09.06 kell 13 nelipüha sõnateenistuse Laiuse koguduses peab
Palamuse koguduse jutlustaja Meelis Kull
16.06 kell 13 kolmainupüha jumalateenistus armulauaga Laiuse
koguduses. Teenib praost Ants Tooming. Pärast jumalateenistust
koguduse nõukogu koosolek. Uue õpetaja valimine Laiuse kogudusele.
23.06 kell 13 võidupüha jumalateenistus Laiuse kirikus
30.06 kell 13 3. pühapäev pärast nelipüha Laiuse kirikus
Laiuse koguduse hooldajaõpetaja on alates 01.04.2019 kuni kogudusele uue õpetaja valimiseni Tartu praost Ants Tooming. Tel:
539 4577, ants.tooming@eelk.ee

23. mai – 27. juuni

PIRET KIISLERI
fotonäitus

ÕIEAJA ÕIEILU

KOOLID
11.06 kell 16.00 Sadala kooli lõpupidu
15.06 kell 15.15 C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli
lõpuaktus Torma rahvamajas
17.06 kell 17.00 Jõgeva põhikooli lõpuaktus
Jõgeva kultuurikeskuses

Surnuaiapühad Jõgeva vallas
Palamuse 23.06 kell 12.00 Palamuse uuel kalmistul, kabeli kõrval, eelneb armulauatalitus kirikus kell 11.00

OÜ ESTEST PR ostab

VARIA
14.06–20.06

metsa- ja põllumaad.

tänavakunsti festival Rural Urban Art. Jõgeva
vallas tehakse seinamaalingud Kaarepere
pansionaadile, Jõgeva Kaubahallile ja Jõgeva
linnas Suur 22 hoonele.
27.07 kell 12.30 Jõgevatrefi paraad Palamusel
SPORT
06.06
08.06 kell 10
15.06 kell 11
16.06 kell 15
24.06 kell 14
28.07

Jõgevamaa noorte tennisemeistrivõistlused
Jõgeva linna tenniseväljakul
Jõgevamaa meistrivõistlused Brasiilia kabes
Jõgeva spordikeskuses
Vooremaa vibukarika II etapp Siimustis.
Info: vooremaa.viburada@gmail.com,
Tiina Laurisson.
jalgpallikohtumine Wolves-Narva
Jõgeva linna staadionil
Paunvere Rammumees Palamuse rahvamaja
parklas, lisainfo: Peeter Aan (520 2842)
Lauri Ausi mälestusvõistlus jalgrattaspordis
Luual

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
NÄITUSED
01.06–14.07

Birgit Vaarandi fotonäitus „Mitmepalgeline
meri“ Betti Alveri muuseumis
23.05–27.06
Piret Kiisleri fotonäitus „Õieaja õieilu“
30.05–28.06
Akvarelligalerii Kala esitleb: akvarellinäitus
„Rahvusvaheline akvarelliassortii“
Jõgeva linnaraamatukogus
02.05–01.07
kunstistuudio SUVI maalide näitusmüük
Jõgeva kultuurikeskuses
03.06–30.06
Päivapäikese keraamikanäitus
Palamuse muuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 20. juunil.

Torma
30.06 kell 10.00 armulauatalitus kirikus; kell 11 jumalateenistus Torma kalmistul. Koraale saadab Torma puhkpilliorkester. Mälestamissoove saab esitada 30. juunil kabeli juures. Vihma korral toimub jumalateenistus kirikus. Koguduse õpetaja Mehis Pupart (tel: 5562 5116, 776 4369,
mehispupart11@gmail.com).
Jõgeva

30.06 kell 12.00 Siimusti kalmistul

Laiuse

30.06 kell 14.00 Laiuse kalmistul

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
HELLE ANNUK
HEINO PENDIS
LEIDA UIBO
AINO PÄRTIN
ASTA KOK
TIIU SAAR

12.01.1936–14.05.2019
13.10.1948–16.05.2019
21.08.1928–20.05.2019
05.08.1924–22.05.2019
03.05.1928–22.05.2019
17.10.1940–23.05.2019

