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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Kuremaa kutsub valla
suvekeskuse üritustele

Jõgevale kavandatav jalgpallihall.

Joonis: White Mammoth 3D Studio

Kultuurikeskuses tutvustati huvilistele
jalgpallihalli rajamise plaani
Vallavalitsus planeerib Jõgeva
linna Piiri tänava treeningstaadionile jalgpalli sisehalli rajamist. Kõik, kellele teema huvi
pakub, olid oodatud 20. juunil
Jõgeva kultuurikeskuse kammersaali, kus asjakohast infot jagati
ja küsimustele vastati.
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev rääkis, et Jõgeva on
üks nendest linnadest, mis kuulub riiklikku jalgpallihallide rajamise programmi. Selle mõte on
luua Eesti kõige harrastatumal
spordialal treenimisvõimalused
ka talviseks ajaks. Lisaks jalgpallitreeningutele ja võistlustele
saab hallis korraldada messe,
laatu, näitusi, laagreid ning muid
üritusi.
PVC-halli sisepindala on 100
x 64 meetrit, kõrgus 20–21
meetrit, mis võrdub kuue-seitsmekorruselise maja kõrgusega.
Kultuuriministeerium toetab
halli ehitust 1,5 miljoni euroga.
Ülejäänud summa kaetakse valla
eelarvest.
Piiri tänava treeningstaadion
on Viktor Svjatõševi sõnul jalgpallihallile hea koht ses mõttes,

et plats on seal juba olemas
ning pinnast ära vedada – see
on üsnagi kallis töö – pole vaja.
Teine pluss on see, et jalgpallurid saavad kasutada põhikooli
juurde kerkiva spordihoone
riietus- ja duširuume. Kolmas
pluss on, et mitu lähestikku
asetsevat haridusasutust (põhikool, riigigümnaasium) ja
spordirajatist (uus spordihoone,
staadion, jalgpallihall) moodustavad tulevikus ühtse kompleksi,
kus saab harrastada suurt hulka
spordialasid ning kus noortele
saab liikumisharjumust „sisse
süstida“.
„Kui hall püstitatakse Piiri tänava treeningstaadionile, saame
tõesti väga kvaliteetse kompleksi, mida kindlasti tahetakse ka
laagrite ja turniiride korraldamiseks kasutada,“ märkis jalgpallientusiast Kervin Kull.
Loomulikult tunti huvi, kui
palju jalgpallihall maksma läheb
ning kui suured hakkavad olema
selle ülalpidamiskulud. Viktor
Svjatõšev avaldas arvamust, et
hall võiks maksma minna üle
kahe miljoni, kusjuures riigi

antava toetuse eest saaks PVChalli koos kompressori ja kalorifeeriga (maksavad kokku umbes
800 000 eurot) ning väljakukatte
(340 000).
Ülalpidamiskulude kohta sõnas Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht, et
need on väiksemad, kui üldjuhul
arvatakse. Jalgpallurid ei vaja ju
kahtkümmend soojakraadi nagu
elutoas. Neile piisab, kui plats
on jää- ja lumevaba ning ei tule
taluda tuulekülma.
Jõgevamaa spordiliidu Kalju
president Tiit Lääne avaldas
arvamust, et kui hall valmib,
on vaja leida – näiteks jalgpalliliidu abiga – tasemel treener
ja treeningugrupid tööle panna.
Kui halli potentsiaali ei suudeta
treeningutööga ära kasutada, siis
pole rajatisest suuremat kasu.
Harrastajate tasemel on Lääne
meelest praegugi päris head
võimalused trenni tegemiseks,
näiteks Jõgeva aleviku staadionil ja Vaimastvere kunstkattega
areenal.
Vallavalitsuse liige Veigo Tumaševski tõdes, et vaja oleks

siiski ka talviseid treeningutingimusi. Virtuse spordimaja küll on,
aga seal napib vabu saaliaegu.
„Jalgpallihalli rajades astume
võib-olla tõesti sammu, mida
tegelikult tuleks astuda alles viie
aasta pärast,“ ütles Asso Nettan.
„Aga siis ei saa selleks tõenäolisel
enam riigi raha kasutada. Teisalt
on see nagu klassikaline küsimus, kas enne oli muna või kana,
st kas enne peaks olema sisu või
tingimused, mis võimaldavad
selle sisu luua.“
Mihkel Uibolehe sõnul on esimesed riikliku programmi toel
valminud jalgpallihallid Tartus,
Viljandis, Haapsalus ja Raplas
valmis ning tühjana need ei
seisa. Viktor Svjatõšev lisas, et
Jõgeva jalgpallihall võiks asjade
positiivse arengu korral püsti
saada tuleva aasta sügiseks. Abivallavanema küsimuse peale, kas
keegi peab jalgpallihalli täiesti
mittevajalikuks, ei tõusnud saalis
ühtegi kätt.
JVT

Laiuse lossivaremete juures avati Poola
luuletaja tekstiga mälestuspink
10. juunil avati Poola Vabariigi
saatkonna eestvedamisel Laiuse
lossivaremete juures asuvas pärnasalus Poola luuletaja tekstiga
mälestuspink. Poola kirjanduse
„esiisa“, 16. sajandi luuletaja Jan
Kochanowski kasutas pärna metafoorina – külluse ja viljakuse
sümbolina.
Külalisi tervitasid Jõgeva vallavanem Angela Saksing ja Poola
Vabariigi suursaadik Grzegorz
Kozłowski. Muusikalise etteaste
tegi Palamuse laulustuudio solist
Egeth Kivimurd ja teda saatis
kitarril Jan Raudsepp.
Jõgeva vallal on Poola Vabariigi suursaatkonnaga püsiv ja hea
koostöö. Laiuse linnusevaremete
juurde on sõpruse ja ühise ajaloo

märgiks istutatud 2019. aastal
15 pärna. Need märgivad 15
aasta möödumist ajast, mil Eesti
ja Poola võeti Euroopa Liidu liikmeks. Aastaid tagasi toimis Poola
saatkonna ja Laiuse piirkonna
vahel väga elav suhtlus, Laiuse
linnusevaremetes sai 2003. aastal teoks esinejate- ja publikurohke Poola šlahta päev. Eestit ja
Poolat on ühine ajalugu sidunud
ka varem: aastatel 1582–1622
kuulus osa Eesti aladest Rzeczpospolita (mõlema Rahva Liit
ehk Poola-Leedu liit, milles mõjukam pool oli Poola) koosseisu
ja Laiuse oli selle põhjapoolseima
staarostkonna keskus.
JVT

Jõgeva vallavanem Angela Saksing, abivallavanemad Viktor Svjtõšev ja Asso Nettan avasid suursaadik Grzegorz
FOTO: MARGE TASUR
Kozłowskiga pingi.

21. juunil algas suvi ja samal
päeval asus Kuremaa Jõgeva
valla suvekeskuse õigustesse.
Suvekeskus kuulutati avatuks
Kuremaa rannas, kus valla
kevadkeskuse Torma esindaja,
Torma ja Vaiatu rahvamaja
kultuurijuht Liina Abram andis
Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse juhatuse liikmele Tiina
Tegelmannile üle valla kultuuriaasta rändkarika.
Vallavalitsuse poolt tõid
suvekeskuse rahvale tervisi
vallavanem Angela Saksing
ja abivallavanem Viktor Svjatõšev. Kingituseks olid reketite
komplekt ning taimekast, kust
võis lillede kõrvalt leida ka
söödavate viljadega taimi, näiteks maasikaid. Angela Saksing
tuletas meelde, et vanarahva
uskumuse kohaselt võis suvise
pööripäeva ilma järgi kogu
suve ilma ennustada. Selle uskumuse kohaselt võiks tänavu
soe ja päikseline suvi tulla.
Tiina Tegelmann tõdes, et
valla suvekeskusena on Kuremaal paremad võimalused
tutvustada neid väärtusi, mis
sellel paigal olemas on: aja-

lugu, kultuuri- ja sporditraditsioone, kaunist Kuremaa
järve jne. „Ka kaugemad külalised on meid üha paremini
üles leidma hakanud, nii et
Kuremaa on suvekeskuse tiitlit igati väärt. Suvekeskuse
programmi olemegi üles ehitanud mitte ainult kohalikku
publikut, vaid ka kaugemaid
huvilisi silmas pidades,“ ütles
Tiina Tegelmann. Tema sõnul
võib suvekeskuse kavast leida
etendusi, kontserte, spordivõistlusi ning traditsioonilisi
suurüritusi nagu motomatkajate kokkutulek Jõgevatreff ja
küüslaugufestival. Taas osaleb
Kuremaa loss külastusmängus
„Unustatud mõisad“. Kuremaa
jaoks märgilise tähendusega on
ka 16. juulil toimuv Kuremaa
sovhoostehnikumi endiste
õpilaste, õpetajate ja töötajate
kokkutulek.
Suvekeskuse väljakuulutamisele järgnes ansambli
Naised Köögis meeleolukas
kontsert. Kuremaa ootab kõiki
ka järgmistele suvekeskuse
programmi üritustele!
JVT

Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Abram
andis Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse juhatuse
liikmele Tiina Tegelmannile üle valla kultuuriaasta
FOTO: RIINA MÄGI
rändkarika.

SUVI KUREMAAL
13.07 kell 20 Andres Dvinjaninovi monoetendus
„Heinari tähetund“ Kuremaa teatriaidas
14.–17.07 Eesti I naiste velotuur
16.07 kell 12 Kuremaa sovhoostehnikumi endiste õpilaste,
õpetajate ja töötajate kokkutulek
28.07–01.08 Jõgevatreff Kuremaal
06.08 memme-taadi pidu „Kaugel külas“
10.08 Kuremaa ööülikool
13.08 kell 15 Tallinna keelpillikvartett ja Tähe-Lee Liiv
Kuremaa lossis. Pilet 7 eurot.
19.08 kell 22 Uku Suviste kontsert
Kuremaa lossi teatriaidas. Pilet 15 eurot.
20.08 Kuremaa lossi kohvikupäev
20.08 küüslaugufestival
21.08 Balti keti velotuuri start Kuremaa lossi eest
9. ja 10. juuli; 30. ja 31. juuli; 13. august kell 10–18.40
külastusmäng “Unustatud mõisad 2022”.
Kuremaal saab külastusmäng alguse Kuremaa veskist ja
liigub edasi Kuremaa lossi.
NB! 30.–31. juulil ei pääse lossi, vaid külastusmäng
toimub Kuremaa veskis (samal ajal on Jõgevatreff).
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 30. juuni
istungil osales 27 volikogu liiget,
neist neli elektrooniliselt.
* Otsustati kinnitada Jõgeva
vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta
aruanne.
* Otsustati asutada osaühing nimega Jõgeva Valla Perearstikeskus
OÜ asukohaga Jõgeva maakond,
Jõgeva vald, Palamuse alevik, Uus
tn 2 ja osakapitaliga 20 000 eurot.
Kinnitati Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜ põhikiri.
* Toimus Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise

esimene lugemine ja määrati
selle järgneva menetlemise kord.
* Volitati Jõgeva vallavalitsust taotlema Transpordiametilt
Jõgeva valla kasuks tasuta ja
tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes huvides
avalikuks otstarbeks rajatava
ja rekonstrueeritava tänavavalgustuse ehitamiseks, kasutuse
tagamiseks, valdamiseks ja majandamiseks Sadala alevikus riigile kuuluvatele kinnisasjadele.
Isikliku kasutusõiguse esemeks
on rajatav ja rekonstrueeritav
tänavavalgustus (maakaabel,

õhuliin ja valgustusmastid).
* Otsustati kooskõlastada Väike-Maarja valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu.
* Tunnistati kehtetuks Jõgeva
vallavolikogu 23. septembri
2021 otsuse nr 279 „Õuna küla
Lille tänava kohanime ja asendi
muutmine“ punkt 3.
* Otsustati muuta Jõgeva vallavolikogu 23. mai 2019 määrust
nr 91, mis käsitleb Jõgeva valla
õpilasstipendiumi, ning Jõgeva
Vallavolikogu 9. jaanuari 2020
määrust nr 107, mis käsitleb

noorte omaalgatusprojektide
toetamise korda. Muudatused
olid vajalikud seetõttu, et nende
vastuvõtmisest möödunud aja
jooksul on muutunud vallavalitsuse struktuur.
* Abivallavanem Asso Nettan
vastas volikogu liikme Marko
Saksingu arupärimistele.
Kõigi dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Vallavolikogu järgmine istung
toimub 25. augustil.
RIINA MÄGI
vallavolikogu kantselei
spetsialist

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
25. mai istungil
* Otsustati jätta rahuldamata
esitatud vaie.

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja. Kuna linna ja suurematesse asulatesse on paigaldatud
energiasäästlikud LED-valgustid, millest enamik omakorda
programmeeritud öötundidel põlema vaid 30-protsendilise
võimsusega, siis oleks valgustuse väljalülitamisest saadav
kokkuhoid väike, kuid turvalisus väheneks oluliselt.

TEADE
Jõgeva Veevärk OÜ alustab alates augustist oma hallatavas piirkonnas ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniteenuse
tarbimise kontrolli.
Teeme siinkohal kinnistu omanikele üleskutse, et kui te tarbite ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniteenuseid ja ei ole veel
teenuslepingut Jõgeva Veevärgiga sõlminud, palume esitada
lepingu sõlmimiseks avaldus hiljemalt juuli lõpuks aadressile
info@jvv.ee. Sel juhul me ei rakenda oma seadusest tulenevat
õigust hüvitisele.
Selgituseks niipalju, et teenuslepinguta teenuste kasutamine pole alati pahatahtlikkusest tingitud. See võib olla
saanud alguse teadmatusest või siis eelnevate vee-ettevõtete
(Torma Soojus ja Kuremaa ENVEKO) üleandmisel tekkinud
segadustest.
Inimesed võib-olla pole mõistnud, et veeteenuse tarbimiseks peab olema sõlmitud teenusleping osaühinguga Jõgeva
Veevärk.
Jõgeva Veevärgi esindaja peab esitama kinnistute kontrolle
teostades oma töötõendi.
Jõgeva Veevärk OÜ

Tühjendussageduste
muutmine
Vallaelanikel on võimalik muuta biojäätmete konteineri ja
segapakendikonteineri tühjendussagedust. Dokumentides on
kirjas, et biojäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt
kahe ja pakendikonteinerit vähemalt nelja nädala tagant. Kui
on soov sagedamini tühjendada, biojäätmeid kord nädalas ja
pakendikonteinerit näiteks kahe nädala tagant, palun võtke
ühendust Ekovir OÜga.
Anname teada, et Jõgeva valla järvedel on jetiga sõitmine
keelatud. Kuremaa järvel on jetiga sõitmine keelatud Jõgeva
maavanema 5. mai 2010 korraldusega nr 250 „Jõgeva maakonna avalikult kasutatavatel veekogudel liiklemise piirangute
kehtestamine”. Liiklemine on keelatud, et vältida tugeva veeväljasurve mõju veekogude põhjasetetele ja sealsele elustikule,
sealhulgas vees olevatele kalavastsetele.

Jõgeva valla ujumiskohtades ei ole lubatud lemmikloomadega, nt koertega rannas käia.
Kuumal suvepäeval tuleb loomade jahutamiseks leida kõrvaline koht. Muidu ei ole võimalik garanteerida suplusvee
vastavust nõuetele.

30. mai istungil
* Kinnitati Rääbisel asuvate
Kalda ja Pargiääre kinnistute
enampakkumise võitjad.
* Katkestati vallavolikogu vallavara otsustuskorras võõrandamise eelnõu arutamine asjaolude
täpsustamiseks.
* Anti ehitusluba Kuristal asuva kuuri lammutamiseks.
* Anti projekteerimistingimused Vägevale elamu ehitamiseks.
* Otsustati teha valla teede
osas muudatusi teeregistris.
* Kehtestati Laiuse Jaan Poska
põhikooli ja C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikooli V koolivaheajaks 13. juuni kuni 31. august.
6. juuni istungil
* Otsustati anda Jõgeva linnas
Aia 56 katastriüksusel maad
tasuta kasutusse aiasaaduste
kasvatamiseks.
* Anti osakasutusluba Sadala
aleviku mängupargile.
* Tunnistati nurjunuks Torma
aleviku Mõisa ja Pargi tn 13
kinnistu ning Tõikvere keskus 7
korterite 3 ja 5 enampakkumised
ning otsustati korraldada uus
enampakkumine.
* Anti luba naistetantsupeo
ning Tormas ja Reastveres jaanitule korraldamiseks.
* Määrati Kärdes Peedu kinnisasja jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadress ja
sihtostarve.
* Määrati Jõgeva vallas moodustatud katastriüksustele koha-aadress ja sihtostarve ning
anti nõusolek maaüksuste riigi
omandisse jätmiseks.
* Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule eelnõu, millega
tunnistatakse kehtetuks vallavolikogu 23. septembri 2021 otsuse
nr 279 „Õuna küla Lille tänava
kohanime ja asendi muutmine”
punkt 3.
* Kinnitati osaühingute Jõgeva
Sotsiaalkeskus Elukaar, Jõgeva
Veevärk ja Kuremaa Enveko

2021. majandusaasta aruanded.
* Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule Jõgeva vallavalitsuse
konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta aruande kinnitamise
eelnõu.
* Tunnistati Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve riigihankel edukaks
osaühingu IBG-EHITUS pakkumus ning otsustati sõlmida
hankeleping.
* Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu.
7. juuni istungil
* Otsustati vabastada ametist
Jõgeva Valla Noortekeskuse
juhataja.
13. juuni istungil
* Otsustati muuta Jõgeva vallavalitsuse alaeelarvet.
* Kiideti heaks ning esitati
volikogule eelnõu, millega vallavalitsus soovib volitust taotleda Transpordiametilt isikliku
kasutusõiguse seadmist riigile
kuuluvale maale Sadala alevikku
tänavavalgustuse rajamiseks.
* Määrati Teilma küla Metsanurga ja Kokametsa kinnisasja
piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtostarve.
* Anti ehitusluba Jõgevale Kalda tänavale elamu püstitamiseks.
* Anti ehitusluba tervisekeskuse ja parkla rajamiseks.
* Loeti nurjunuks Vägeval
asuva Liipri kinnistu enampakkumine ning otsustati panna
kinnistu müüki pideva avaliku
teavitamisega.
* Otsustati anda Kaitseliidu
Jõgeva maleva kasutusse Tormas
asuvad ruumid.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule Väike-Maarja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise eelnõu
kooskõlastamine.
* Kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajad.
* Otsustati anda jalgrattaklubile Voorema Centrum toetust

22. juunil Eesti meistrivõistluste
eraldistardiga sõidus läbiviimiseks.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla õpilasstipendiumite ja noorte omaalgatusprojektide toetamise korra
määruste muutmine.
* Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu Jõgeva Valla
Perearstikeskus OÜ asutamiseks.
* Muudeti Jõgeva vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendit.
* Otsustati kinnitada 15. juunist Jõgeva spordikeskuse juhataja ametisse Hanno Koll.
15. juuni istungil
* Anti luba projektilaagri korraldamiseks.
20. juuni istungil
* Otsustati tunnistada kehtetuks hajaasustuse programmi toetustaotluse rahuldamise
otsus.
* Kooskõlastati Jõgeva Raamatukogu töötajate koosseis.
* Kinnitati jõgeva Raamatukogu pearaamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuajad.
* Lükati tagasi Jõgeva linna
keskväljaku ehitustööde I etapi
hanke kõik pakkumised, kuna
need ületasid eeldatava maksumuse.
* Anti ehitusluba Laiusele välijõusaali püstitamiseks.
* Anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Jõgeva linna Niidu
tänavale.
* Anti kasutusluba Eerikveres
asuvale päikeseelektrijaamale.
* Muudeti Järvepera Teeääre,
Kivimäe Lepiku ja Pikkjärve Pikkjärve haljasala katastriüksuste
kasutamise sihtostarve maatulundusmaaks.
* Määrati Tealamal Valuoja
kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
* Anti Jõgeva alevikus Sauna
2 kinnistul asuv kuuriboks tasuta
kasutusse.
* Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi

OÜ kasuks Jõgeva linnas Aia 40
kinnistul.
* Otsustati tunnustada kooli
medali või kiituskirjaga lõpetanud Jõgeva valla õpilasi rahalise
kingitusega.
* Kinnitati Jõgeva põhikooli
direktoriks Kuuno Lille.
* Otsustati jätta rahuldamata
OÜ Kraavihall esitatud vaie.
* Arutati Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekut Ukraina
Žõtomõri oblasti toetamiseks.
27. juuni istungil
* Kinnitati Jõgeva valla 2022.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
* Otsustati kaotada Jõgeva
Vallavolikogu 27. augusti 2020
otsusega nr 204 kehtestatud
vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisust tagasiulatuvalt alates
2. juunist 2022 üks vanemraamatupidaja ja raamatupidaja
töökoht.
* Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded.
* Anti Kantkülas asuvale päikseelektrijaamale kasutusluba.
* Otsustati tagasi lükata Jõgeva Valla Hoolekandekeskusele
nelja sõiduauto kasutusrendile
võtmise hankel esitatud pakkumused, kuna need ületasid
hankelepingu eeldatava maksumuse. Sõiduautode kasutusrendile võtmiseks tuleb Jõgeva Valla
Hoolekandekeskusel korraldada
uus riigihange.
* Määrati Kärdes Põllu ja Teilmal Uus-Allekvere kinnisasjade
jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
* Otsustati anda Jõgeva alevikus Poe 7a asuv kinnistu tasuta
kasutusse.
* Kiideti heaks Jõgeva linnas
ja Õunal asuva Kruusa tänava
liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu ning otsustati see
avalikustada 30. juunist 18.
juulini valla kodulehele ning
maakonnalehes Vooremaa.
JVT

Sotsiaalosakond kutsub hoolduskoormusega
inimesi küsitluses osalema
Vallavalitsuse sotsiaalosakond
palub kõigil vallaelanikel, kes
kedagi hooldavad, osaleda küsitluses, mis aitab kaasa meie valla
hoolduskoormusega ja hooldust
vajavate inimestele abisüsteemi
väljatöötamisele.
Hoolduskoormusega inimene
on isik, kes hooldab oma täisealist pereliiget, tuttavat, sugulast
või kes on määratud täisealise
isiku hooldajaks Jõgeva val-

la sotsiaalosakonna otsusega.
Hooldamine võib olla ajutine või
pikemaajaline tegevus, mis hõlmab ööpäevaringset järelevalvet.
Hooldatavat on vaja abistada
füüsilistes toimingutes, ent hooldamine nõuab ka emotsionaalset
pingutust. Hooldusvajadus võib
tekkida ootamatult õnnetuse või
haiguse tagajärjel või kujuneda
pikema aja jooksul ning olla
seotud lähedase füüsilisest või

vaimsest puudest ning vananemisest tulenevate toimetuleku
takistustega.
Lähedase hooldamine on seotud tavade ja kommetega ning
sageli ka hingeliste ja usuliste
tõekspidamistega.
Küsitlusele saab vastata valla
kodulehel. Need, kes ei saa
arvutit kasutada ja soovivad
vastata paberkandjal küsimustikule, samuti need, kes vaja-

vad küsimustiku täitmisel abi,
peaksid pöörduma oma piirkonna sotsiaalhooldustöötaja või
sotsiaaltöö spetsialisti poole.
Ankeedile ei pea lisama oma
nime. See tagab anonüümsuse
ka sel juhul, kui küsimustikku
täidetakse paberkandjal.
Suur tänu neile inimestele,
kes on juba leidnud aega meie
küsitluses osaleda!
JVT
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Naised jutustasid tantsides pere lugu
Jõgeva oli 12. juunil Eesti tantsupealinn: siin peeti kolmandat
Eesti Naiste Tantsupidu. Peo kolmel etendusel jutustasid enam
kui 4000 tantsijat kogu Eestist
pere lugu. Pidu peeti Jõgeva
linna staadionil ning lisaks mitut
liiki naisrühmadele astusid üles
tüdrukute, neidude, memmede
ja vanaemade rühmad, valik
segarühmi ning ka mõned tantsivad pered.
Peo kunstilise toimkonna ning
tantsurühmade ja juhendajate
suur töö kandis vilja: peokava
kulges tõrgeteta ning jutustatud
lugu läks vaatajatele hinge. Lisaks staadionitribüünidel olnutele said peost osa ka televaatajad:
peo kolmanda etenduse kandis
üle Eesti Rahvusringhääling. Kohapeal olijad said peale tantsuetenduste osa laadast, kus pakuti
põhiliselt kodumaist käsitööd,
aga ka üht-teist suupärast.
Kui 2011. ja 2016. aasta naiste
tantsupeo pealavastaja oli teenekas tantsujuht Ülo Luht, siis
seekord tegutses ta pealavastaja
konsultandina. Lavastustoimkonda juhtis aga noor Jõgeva
tantsuõpetaja Ave Anslan. Üldse
koosnes peo kunstiline toimkond suures osas Jõgevamaa
tantsujuhtidest. See oli ka naiste
tantsupidude käivitaja Airi Rütteri idee: et meie oma inimesed
saaksid tantsude suurele väljakule seadmise ja suurte „tantsuvägede“ juhtimise kogemuse.
„Pidu koosneb väikestest kildudest ja pealavastaja peab
oskama need oma peas suureks
pildiks ühendada. Ent ta peab
suutma ka tagada, et tema peas
olev tervikpilt väljakul toimima
hakkaks,“ ütles peo pealavastaja
Ave Anslan ja lisas, et ootusäre-
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Kunstipäev keskendus
mummumaagiale

III Eesti Naiste Tantsupeo kavaga anti 12. juunil Jõgeva linna staadionil kolm etendust.
FOTO: ELLAR SÜGISTE

vus oli suur, aga õnneks selgus,
et väljakul rullus tõesti lahti
see lugu, mida jutustada taheti,
ning siiani on tulnud peole vaid
positiivset tagasisidet.
Algselt pidi kolmas naiste
tantsupidu aset leidma 2021.
aastal, ent koroonaviiruse leviku
tõttu otsustati see aasta võrra
edasi lükata. Füüsilisi kokkusaamisi ei saanud ka nüüd peo eel
korraldada, vaid rühmade valmisolekust saadi aimu saadetud
videote põhjal. Seda suurem oli
rõõm, kui eri paikade tantsijad ja
juhendajad lõpuks siin, Jõgeval,
üle hulga aja kokku said. Tänu
pikale pausile osati koosolemist

ja koostegemist täiega nautida.
Ning üldse läks pidu väga hästi
korda.
„Kõik keerulised olukorrad
lahenesid justkui poolkogemata
või iseenesest. Ka ilm oli suurepärane, ei tapvalt kuum ega ka
külm või vihmane. Tekkis tunne,
et olime hoitud. Nagu Airi silm
oleks pilvepiirilt meid jälginud,“
ütles Ave Anslan.
Ka Marika Järvet, üks peo
peakorraldajatest, tõdes, et pidu
läks hästi korda. „Korraldustoimkond oli kahe varasema peoga
n-ö roopad ette sõitnud: kõik
teadsid oma ülesandeid ja said
nendega suurepäraselt hakkama.

Mingeid logistilisi apsakaid tuli
küll ette – missugusel 4500 osalejaga üritusel neid ei tuleks! –,
aga neile sai kohe reageeritud,“
sõnas Marika Järvet. Tema sõnul
tegid korraldustoimkonnas kaasa löönud pühendunud inimesed
ära tohutu töö. Ainult tänu sellistele abilistele suudabki väikese
linna väike MTÜ nagu Jõgevahe
Pere üleriigilist suursündmust
korraldada.
See, kas järgmine naiste tantsupidu toimub nelja või viie
aasta pärast, otsustatakse ära
tänavu sügiseks.
JVT

Lõppenud õppaastal osalesid Kiigemetsa kooli õpilased taas
üleriigilises kunstiharidusprojektis “Valgele valgega”, mis aitab
kaasa erivajadustega õpilaste kunstialasele ja käelise tegevuse
arengule. Läbi loovtööde saavad õpilased väljendada oma vaimuja tundeelu ning tunnetada end nii looja, vaataja kui hindajana.
Õpetajad aga saavad ainealast inspiratsiooni kolleegidelt ja
tegevkunstnikelt.
Juunikuu esimestel päevadel sõitiski grupp Kiigemetsa kooli
õpilasi Tallinna Tondi põhikooli “Valgele valgega” traditsioonilisele kunstipäevale, mis tänavu kandis nime “Mummumaagia“.
Tondi kool oli vahepeal kaks aastat remondis ning kunstipäeval
osalejad ootasid huviga, mis on muutunud ning mida põnevat
kunstipäev sellel aastal kaasa toob. Juba koolihoone fassaad
oli tundmatuseni teine, tihedalt liigendatud seintega sinistes,
hallides, valgetes toonides neljakorruseline arhitektuuripärl.
Sisekujunduses domineerisid kõrged laed läbi mitme korruse
ja tumehallid toonid. Arhitekti idee oli arusaadav: näidata kooli
kui toimivat bürood.
Kunstipäeval tuli õpilastel järgemööda osaleda mummumaagia
töötubades, mis kandsid nimesid rohemumm, muinasjutumumm,
tantsumumm, savimumm ja „mmmm!....mmmm“. Kus kaunistati
minikoogid kreemi ja marjadega isuäratavaks mummupalaks, kus
valmis saviehe, kus tekkis digiekraanile kahe mummu muinasjutuline kohtumine jne.
Õpetajatele jõuti sellel ajal teha väike ringkäik majas, lisaks
tutvustati uut unikaalset kaasaegse kunsti haridusprogrammide
sarja “Vaatamise kool“. See on terviklik õppeprogramm, mis
pakub välja mängulisi meetodeid, näitamaks kaasaegset kunsti
uuest vaatenurgast.
Kunstipäev oli tihe ning pakkus uusi teadmisi ja oskusi. Lisaks
kohapeal saadud elamustele pälvisid kaks meie kooli õpilast kodutööde eest tunnustuse: 8. klassi õpilane sai I koha ja 9. klassi
õpilane eripreemia.
Meie võõrustajad hoolitsesid selle eest, et kõigil oleksid kõhud
täis ja loovus lendaks. Tulime Siimustisse tagasi mõttega, et ei
tahakski vaheajale minna. Sellise kunstilaengu saime Tallinnast.
MEEDI ÜMAR
loovtegevuste ringi juhendaja ja õpetaja

Sisukas laager meisterdamise
ja huvitavate külalistega
15.–17. juunini toimus Jõgeva valla noortekeskuste ühine meisterduslaager. Juba kolmandat korda toimunud laager leidis aset
Udu talus ja tegevustest sai osa 30 Jõgeva valla noort, enamasti
need, kes ka muidu noortekeskuste meisterdusringides aktiivselt
kaasa löövad.
Selle aasta laagri üheks suunaks oli heategevus, mis tähendab,
et töötubades valminud esemed lähevad heategevuseks. Näiteks
valmistati vaprushelmeid, mis on loodud krooniliste haigustega
laste ravi toetamiseks. Lisaks meisterdati poekotte ja õlemagneteid, mida on igaühel võimalik soetada Paunvere laadal, kus
Palamuse meisterdusringi lapsed on müümas heategevusliku
õnneloosi pileteid.
Laagris külastasid meid Elo Raspel Keskkonnaametist ja Kaitseliidu rändinstruktor Mikk Lind, kes õpetasid tegema kalapüügiõngesid ja jagasid kalastusalaseid teadmisi. Lähemalt saime veel
tuttavaks politsei teenistuskoerte ja koerajuhtide tööga, õppisime
juhtima roboteid ja mängisime seebihokit. Suukooli esindaja rääkis suuhügieeni olulisusest ja erinevatest tahkudest. Vaatasime,
kui palju suhkrut sisaldavad karastusjoogid.
Silver Ulvik õpetas meid üheskoos trumme mängima ning
Vaimastvere noorsootöötaja hispaania tantsu tantsima ja mängu
mängima. Tegime tutvust hispaaniakeelsete sõnade ja toitudega.
Aitäh Sulle, kes sa meie laagris aitasid tegevust või töötuba
läbi viia! Suvi sai hoogsalt sisse juhatatud. Aitäh sponsoritele, kes
aitasid laste jaoks laagri magusaks muuta. Aitäh Terminali tankla,
lapsed olid väga õnnelikud oma ilusate uute veepudelite üle! Aitäh
Minimelts, teie jäätis tõi rõõmu ja värskendust! Aitäh Tridens, teie
kommid ja šokolaadid panid kõigi laste silmad särama!
Aitäh, noorsootöötajad!
AIRI PARV
Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja

Tormas glämpimas
Jõgeva vallavanem Angela Saksing, abivallavanem Asso Nettan ja haridusnõunik Helle Kajaste võõrustasid valla tubFOTO: MARGE TASUR
lisid õpilasi Kuremaa lossis.

Vald tunnustas tublisid koolilõpetajaid
Kuremaa lossis tunnustati
Jõgeva valla paremaid koolilõpetajaid. Vastuvõtule olid kutsutud
18 noort, kes lõpetasid tänavu
põhikooli kiituskirjaga või gümnaasiumi medaliga.
Valla suurima kooli, Jõgeva
põhikooli lõpetas kiituskirjaga 6
noort: Krislin Sei, Aiki Martha Alviste, Ranno Valk, Reelika Möller,
Märten Tenisson ja Laura Dengo.

Kiituskirjaga lõpetas C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli Kaisa
Kõre ning Laiuse Jaan Poska
põhikooli Amanda Lõhmus.
Gümnaasiumilõpu medaleid
tuli Jõgeva valda kümme: seitse
kuldset ja kolm hõbedast.
Jõgevamaa gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga neli ja hõbemedaliga kaks noort: Deili Saan,
Anna-Liisa Aas, Elisabet Hein,

Helena Ojasaar, Madis Kõivopuu
ja Emma Õnne.
Palamuse gümnaasiumis oli
medaliste kaks (kuld ja hõbe):
Mark Prits ja Karolina Müür.
Hedy-Liis Klaos sai kuldmedali
Nõo reaalgümnaasiumis ning
Annaliisa Väljaots Tartu Jaan
Poska gümnaasiumis õppides.
Tublisid lõpetajaid, nende
vanemaid ja õpetajaid tänasid

vallavanem Angela Saksing ning
abivallavanem Asso Nettan.
Jõgeva vald tunnustab tublisid
koolilõpetajaid ka rahaliselt.
Kiitusega põhikooli lõpetanud
saavad 100 euro, kuldmedaliga
gümnaasiumi lõpetanud 400
euro ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud 200 euro
suuruse preemia.
JVT

Maikuu viimasel õhtul sõitsid Kiigemetsa Kooli emakeele- ja
loodusmatkaringi õpilased Tormasse. Kohale jõudes võttis meid
vastu glämpingu peremees Urbo, kes tutvustas kodukorda ja
näitas telkmaju. Oma voodi korda tehtud, kogunesime välikööki
matkajuht Tõnu õpetusi kuulama.
Kõige põnevam oli tulepulgaga lõkke süütamine.
Matkajuht Tõnu õpetas küpsetama lõkkekartuleid põrsas Peppa 3D puslega (maakeeli peekoniga). Sel ajal kui kartulid sütel
küpsesid, matkasime matkajuht Tõnuga läbi paksu pähklimetsa.
Mõne aja pärast peatusime kopra näritud puude juures. Kummikutega sulistasime järvevees koos konnakulleste ja vesilikuga.
Matkalt tulles sõime hea isuga lõkkekartuleid ja oligi juba aeg
tuttu minna. Uni oli väga hea.
Hommikul ärgates kuulasime linnulaulu ning sõime glämpingu
pererahva valmistatud putru ja sooje saiu. Andsime hommikusööki ka kanadele, partidele ja küülikutele. Viimaks korrastasime
telkmajad ja marssisime bussijaama, et sõita ühistranspordiga
tagasi Siimustisse.
Kokkuvõtteks võib öelda, et glämpimine osutus väga põnevaks
ja meeldis kõigile.
Kirjutasid: Sten-Egert, Kevin, Markus ja Janar
Korrigeerisid: Eilike, Heili ja Merje
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Üheksas lend oli veidi lapiteki moodi
Jõgevamaa gümnaasiumi
üheksas lend oli veidi lapiteki
moodi. Iga klass oli isemoodi,
aga siiski moodustasid nad toreda terviku.  

KULD Elisabet Hein
Pealtnäha vaikne neiu, kes on
seltskonnas väga julge ja jutukas.
Mis maagiat ta õppimisel kasutab, seda ei tea keegi (teach us
the ways senpai). Ka kunstivallas
on ta igati andekas ja suudab
oma kujutlusvõime abil huvitavaid joonistusi nii vihikuservale
kui ka lõuendile maalida. Ise
sportlik tüdruk, aga kehalisse
sõidab ikka autoga. Lisaks sellele, et ta ise hästi õpib, aitab ta
alati ka abivajajaid.

KULD Helena Ojasaar
Klassi moeguru ja modell,
kes armastab väga musta leiba
ning rahvatantsu. Ta on üks
klassi paremaid keeleteadlasi
ning kirjanduse armastajaid. Kui
kirjanduses jäi kolme raamatu
vahel valida, siis oli Helena see,
kes kõik need kolm läbi luges. Ta
armastab kunsti ning on fantastiline joonistaja ja maalija. Tulevikus võib minna tema näitustele!
Ta hoolib teistest, on abivalmis
ning alati rõõmus.

KULD Deili Saan
Olles üks klassivanematest,
aitab Deili alati üritusi korraldada. Ta on pädev reaalainetes
ning valdab bioloogiat lausa
väga hästi. Ta on osalenud mitmel erineval olümpiaadil, mille
tulemuste üle võib suurt uhkust
tunda. Deili on iga kell valmis
teisi õpingutes aitama. Ta hoiab
väga oma lähedasi ning kaitseb
neid kui emalõvi. Samuti seisab
ta alati õigluse eest. Vabal ajal
jõuab ta ka näitlemisega tegelda.
Ta kannab vahvaid kleite. Neil
Emmaga on omamoodi naljad,
millest teised klassikaaslased
aru saada ei pruugi. Deili unistab oma talust. Ideaalis peaks ta
tulevikus kanu, sigu, lehma (nimeks kindlasti Mustik), lambaid
ning hobuseid.
KULD Anna-Liisa Aas
Laia naeratusega klassi esifüüsik. Kooli kõrvalt tegutseb teadusringis Kolm Põrsakest. Armastab mängida flööti ning on
klassi päikesekiir, kellega saab
raamatuid ja snäkke jagada.

Jõuab kooli “väga täpselt”. Muutis Brasiilia pähklite trendi ning
sädelevad asjad on loodud just
tema jaoks.

HÕBE Jonete Visnapuu
Jonete, kes on tuntud ka kui
Jonella, on Eesti naiste maadluses täielik tegija! Ka koolitööga rammu katsumine pole
tema jaoks probleem, sest lisaks
musklitele töötab tal ka pea.
Meie klassi oma Pipi Pikksukk!
Eesti kõige parem naismaadleja
ja sumotaja! Iseloomult on ta
tagasihoidlik ja malbe. Kui temaga rääkida või midagi küsida,
siis peamised vastused on “ma ei
tea”, “võibolla” ja “äkki”. Tema
vastustest väga palju targemaks
ei saagi.

HÕBE Madis Kõivopuu
Arukas noormees. Arvutialal
kõva käsi ja ka tulevikuplaanid
on tihedalt IT-ga seotud. Teeb
ja jõuab! Arvatavasti on tema
mõtted kas kodeeritud või matemaatilisi tehteid täis. Koolitööde
tegemise kõrvalt leiab aega ka
arvutimängudeks, kus saavutab
megakõrgeid level’eid. “Through
the Fire and Flames” on tema
jaoks lapsemäng.

HÕBE Emma Õnne
Emma on sooja südamega
isamaaline neiu, kes tegeleb
mitme erineva hobiga. Tantsib,
laulab, mängib pilli – tõeliselt
andekas kuju. Ei ole pilli, mida
ta mänginud ei oleks. Kõige
selle juures on tal jaksu, et kooli
kõrvalt ka tööl käia. Emma leiab
igas olukorras midagi positiivset
või naljakat. Koolis on ta alati
äärmiselt rahulik ja chill, enamik
meist pole teda kunagi kurjana
või halvas tujus näinud.

T-klass oli vaieldamatult
kooli kõige elavam klass. Nende tundidesse jagus erinevaid
emotsioone, arukaid arutelusid, tuliseid vaidlusi ning palju
nakatavat naeru. Nad oskasid
oma kooliaastaid huvitavaks ja
vaheldusrikkaks teha. T-klassi
õpilasi jagus nii teatrietendusi
nautima, kooliaktustele esinema kui ka klassiõhtule peitust
mängima. Juba kümnenda klassi
algusest peale hoidsid nad väga
kokku ning jagasid ühiselt nii
rõõme kui muresid. Empaatiat ja
sümpaatiat jagus neil kogu koolipere jaoks. T-klassi iseloomustab
ka see, et kui vahepeal oligi
miskit kehvasti läinud, siis võeti
end kokku ja tehti asjad korda,
seega lõpetasid kooli kõik, kes
10. klassis meie koolis õpinguid
alustasid. Nad on südamlikud ja
sõbralikud noored, kellel loodetavasti õnnestub kõik, mida nad
ette võtavad.

T-klass

S-klass oli T-klassist tunduvalt vaoshoitum. Võiks isegi
öelda, et tegu oli kooli kõige
vaiksema klassiga. Klassis ei tekkinud väga suurt kambavaimu,
pigem suhtles igaüks ainult oma
kindla väikese seltskonnaga.
Kaks distantsõppeperioodi ei aidanud ka omavahelist suhtlemist
sujuvamaks muuta. Pole ime, kui
mõnel jäidki kellegagi jutud ajamata. Sellest hoolimata valitses
klassis alati sõbralik õhkkond
ning mitte kunagi ei öeldud teistele halvasti ega naerdud kellegi
üle. S-klass oli väga kohusetundlik. Esimese pooleteise aasta
jooksul osalesid nad sajaprotsendiliselt kooli spordipäevadel. Iseasi, kas nad ka võistkonda kokku
panna tahtsid. S-klassile meeldis
meie kool väga, eriti õpetajad.
Arenguvestlustel oli suur rõõm
kuulda nende asjalikke mõtteid
nii igapäevasest koolielust kui
tulevikuplaanidest.  
U-klassi õpilased olid pigem tagasihoidlikud, samas
kohusetundlikud, heatahtlikud,
sõbralikud ja abivalmid. Alati
leidus neid, kes aitasid, kui
keegi õppimisega hätta jäi, ja
mitte ainult – aidati ka siis, kui
klassikaaslane jäi hätta mõnele
õpetaja küsimusele vastamisega.
Esines ka sõbralikku tögamist
ning üksteise üle nalja viskamist.
U-klassi iseloomustab kindlasti
ajaplaneerimine: kuigi nii mõnegi ülesande täitmine jäi viimasele
hetkele, sai kõik tehtud. U-klassis
oli nii tublisid õppijaid, loomingulisi noori, häid sportlasi kui
ka noori teadlasi. Loodetavasti
rakendab U-klass koolist saadud
teadmisi ja oskusi, tehes edaspidises elus tarku valikuid.
On tore, et tegelikult olid S-,
T- ja U-klass väga läbi põimunud
– paljudel oli sõpru ja endiseid
klassikaaslasi paralleelklassides,
kellega suheldi samamoodi edasi
nagu põhikoolis. Samuti kohtuti
paljudes valikainetundides ja
kooli üritustel. Kokku moodustasid nad toreda ja ühtse lennu.   

S-klass

STU-lennu
klassijuhatajad
U-klass

FOTOD: Jõgevamaa gümnaasiumi erakogu
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Torma koolis oli tegus õppeaasta

Laiuse kooli lõpetas tänavu
kaheksa õpilast

C. R. Jakobsoni nimeline Torma põhikool tõmbas 2021./2022.
õppeaastale joone alla 14. juunil,
mil Torma rahvamaja saalis said
põhikooli lõputunnistuse 13
noort. Kiitusega lõputunnistusel
lõpetas põhikooli üks õpilane,
Kaisa Kõre, väga headele ja
headele hinnetele õppis neli
õpilast. Ees ootavad uued teed
ja väljakutsed.
Tundsime rõõmu sellest, et
suurema osa õppeaastast said
õpilased jälle tavapäraselt koolimajas õppides mööda saata. Vahepeal oli küll vaja mõnel klassil
või grupil nädalake distantsõppel
olla, aga see õppetööd palju ei
seganud. Kooliperel tuli kohaneda uute kaaslastega, kelleks
olid meie kooli saabunud viis
Ukraina õpilast. Meie õpilased
said võimaluse praktiseerida
vene ja inglise keelt ning õpetada eesti keelt. Ukraina neiud
ja noormees lõid kaasa nii meie
kooli seebihokiturniiril kui ka 9.
klassi lõpupeol, kus üks ukraina
tütarlaps esines klaveripalaga.
Torma kooli õpilased olid
möödunud õppeaastal usinad
õppetöös. Kooli kiituskirjaga
väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest tunnustati
20 õpilast ning väga heade ja
heade hinnetega tunnistusel
lõpetas klassi 42 õpilast. Osaleti
maakondlikel olümpiaadidel,
kus saavutati häid tulemusi
reaalainetes. Füüsikas tuli meie
kooli 2.–3. koht, matemaatikas
4. klasside arvestuses 5. koht,

17. juunil saatis Laiuse Jaan
Poska põhikool teele järjekordse lennu lõpetajaid. Neid
oli kokku 8. Neis kõigis on
kokku esmaspäevale omast
tormakust, teisipäevale sarnast
töökust, kolmapäevaga võrreldavat väledust, neljapäevaga
samastuvat kohusetunnet, reede laadset kiirustamist, laupäeva sahmerdusi ja pühapäeva
vabadust.
Nii need õppeaasta 35 nädalat käsikäes möödusidki. Enne
eksameid õpilastega vesteldes

Torma kooli lõpetajad ja õpetajad.
5. klasside arvestuses 3.–4. koht
ning 8. klasside arvestuses 3. ja
4.–6. koht. Hästi läks ka Nuputa
võistlusel, kus 7. klassi võistkond
saavutas 2. koha ja sai seejärel
end proovile panna ka üleriigilises voorus.
Torma kool jätkas ka sel aastal
traditsioonilise Jakobsoni kõnevõistluse korraldamist. Meie
koolile tuli preemia kõige jakobsonlikuma kõne eest. Õppeaasta
jooksul käidi erinevatel õppekäikudel või osaleti tunnivälistel
üritustel enam kui viiekümnel
korral. KIK-i rahastuse toel külastati Endla looduskaitseala,
käidi Põlevkivimuuseumis ning

Jõe ja Järvehuntide Akadeemias
Emajõel. Oluliseks sündmuseks
kujunes meie õpilaste osalemine
Erasmus+ projektis, mille raames külastasid meie õpetajad ja
õpilased Poolat ja Türgit. Meie
ise võõrustasime projektis osalevaid Poola, Sloveenia ja Türgi
esindajaid.
Õppetöö kõrval võtsid õpilased
osa spordivõistlustest ja tegutsesid aktiivselt huviringides.
Huviringides õpitud laulude,
puhkpillipalade ja tantsudega
esinesid õpilased kooli üritustel,
kunstiringis valminud tööd on
õppeaasta jooksul muutnud koolimaja värvikirevamaks. Toreda

FOTO: ERAKOGU

elamuse pakkus kooli näiteringi
etendus „Kolm musta sulge“.
Robootikaringid on andnud õpilastele võimaluse rikastada oma
mõttemaailma ja edendada nutikust. Kõigile, kellel tahtmist ja
pealehakkamist, on meie koolis
antud võimalus õppida ja arendada oma andeid mitmekülgselt.
Möödunud on üks tegus aasta
ja mõnus suvepuhkus on igati
välja teenitud. Head puhkust ja
rõõmsat suve!
HEIKI SILDNIK
direktor
KÜLLI VÕSU
õppealajuhataja

Õppimise tähe all ja sündmusterohkelt
Õppeaasta meie koolis möödus õppimise tähe all ning sündmusterohkelt. Õpilased olid
entusiastlikud ning täis indu.
Klassi lõpetasid kiituskirjaga 7
õpilast: Loore Ottenson, Nelli
Lisanne Liidlein, Luna Duvin,
Greete-Melany Maasik, Jete
Ottenson, Emma Duvin, Lii Välk.
Heade ning väga heade tulemustega lõpetasid klassi 8
õpilast: Agnes Välk, Jaagup Zabara, Ken-Hendrik Ostra, Mona
Marietta Teppan, Kaarel Eerik
Kruus, Kristofer Robin Laur, Janek Välk ja Illimar Miško.
Meie kooli õpilased osalesid
mitmetel spordivõistlustel. Jõgevamaa noorte sügis- ja kevadjooksukrossil ning maakondlikel
ujumisvõistlustel saavutasid
meie lapsed väikekoolide arvestuses esimesed kohad. Individuaalarvestuses tõid medalid
koolile Marcus Õunmaa ja Kristofer Robin Laur.
Saalihoki Jõgeva SK Tähe/ Olivia 08 meeskonnas, kes tuli Eesti
karikavõitjaks, on pooled ehk 50
protsenti Sadala kooli õpilased.
Sportimisele on kaasa aidanud
ka AS Baltic Agro, kelle toetusel avati sügisel kooli juures
välijõusaal. Sügiseks saab kooli

Sadala kooli- ja lasteaiaperele möödus õppeaasta tegusalt.
staadion regionaalsete investeeringute toetuse raames tänu
Riigikogu liikme Kert Kingo abile
uue jooksuraja.
Kool osales KIK-i toetatud õppeprogrammides: räätsamatkal
Endla rabas, Tartu loodusmuuseumis ja Porkuni järve ääres
kahepaikseid uurimas.
Traditsioonilised sündmused
said kõik tähistatud: õpetajate
päev, sügisene ja kevadine spordipäev, kadrikarneval, jõuluaeg,
sõbrapäev, vastlad, keeltepäev ja

emadepäev. Toimusid õppekäigud Tallinna, Pajusi maisilabürinti, ETKI Seemnekeskusesse,
Laiuse õlemuuseumi ning erinevatesse Tartu muuseumidesse.
Sadala kooli lasteaial oli samuti tegus aasta õpiti-mängiti ja
käidi ka õppereisil Tartu Ülikooli
loodusmuuseumis. Lasteaia kahe
rühma lapsed tulid väga headele
kohtadele Tormas toimunud
jooksuvõistlustel.
Meie kool sai tänavu 125-aastaseks. Kevadel tähistasime

tõdesid nad ise ka, kui pööraselt kiire kõik on olnud.
Lõpetajad tänasid õpetajaid,
et nad neisse väga mõistvalt
on suhtunud, neid alati ära
on kuulanud ning koolirutiini
huvitavaks on muutnud.
Armas 46. lend, teie uued
valikud on tehtud, uued koolid on teid ootamas. Amanda,
Elis, Marius, Kristofer, Jaana,
Pirjo, Toomas, Igor – soovime
teile edu!
Laiuse Jaan Poska põhikool
tänab teid!
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sünnipäeva vilistlaste kokkutulekuga. Külalised said vaadata
õpilaste kontserti, meenutada
vanu häid aegu koolis ning
tantsida lõõtsaansambli saatel.
Kokkutulnud arvasid, et viie
aasta pärast kohtume kindlasti
taas. Olete alati teretulnud!
Oli vahva ning tegus aasta.
Soovime kogu kooliperele ning
kõikidele lugejatele meeleolukat
ja sooja suve!

Laiuse kooli lõpetajad klassijuhataja Siiri Rahnuga.
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Töine õppeaasta Kuremaa
lasteaed-algkoolis sai läbi
Kuremaa lasteaed-algkooli
õppeaasta lõppu mahtus rida
toredaid üritusi nii lasteaiakui ka koolilastele. Lasteaed
käis Elistvere loomapargis,
kus uudistamist oli palju.
Kahjuks ei tahtnud osa loomi end sel päeval näidata.
Suurematel lasteaialastel oli
koos kooliperega tore spordipäev Jõgeva staadionil. Joosti,
hüpati kaugust ja visati palli.
Kõik olid vaprad ja andsid
endast parima. Osavõtjad said
kaela toreda medali.
Lasteaia lõpupeoks olid
lapsed selgeks õppinud näidendi „Memme musi”. Vahva
oli vaadata, kuidas väikesed näitlejad oma ossa sisse
elasid. Kolmest lasteaialapsest said koolilapsed. Soovime neile toredat kooliteed!
Koolipere tegi õppekäigu IdaVirumaale. Külastati Iisaku
koduloomuuseumi, kus kõige
rohkem pakkus huvi Jõuga
kääbastest leitud luukere,
tuletõrje ajaloole pühendatud tuba, õpetaja korter ja
karuaastale pühendatud kaisukarude näitus. Loomulikult
tahtsid lapsed oma käega katsuda suurt pruuni karu topist.
Muuseumi taga oli võimalus liikuda paljajalu mööda
põnevat tunnetusrada, mis
koosnes kividest, käbidest
ja mitmesugustest teistest
materjalidest. Põnev oli ro-

nida Iisaku vaatetorni tippu,
kust avanes imeline vaade.
Imetlesime tiitliga „Eesti
kaunis kool” pärjatud Illuka
mõisakooli ning saime tuttavaks kooli administraatori
Ene Raudariga, kes tegi meile
pargis väikese ekskursiooni.
Kaunis Pühajõe ürgorus asuvas Oru pargis tegime jalutuskäigu. Seal asus kunagi
president Pätsi suveresidents.
Tagasiteel külastasime ka Kuremäe nunnakloostrit. Rover oli
imestunud, miks pole kloostris
mänguväljakuid. Uudise peale,
et kloostris ei ole ka lapsi,
ajasid kõik silmad suureks.
Lõpetasime õppeaasta piduliku
aktusega. Kohale olid tulnud
lapsevanemad, õed-vennad,
vanavanemad ja kogu koolipere. Lugesime ja laulsime ning
lapsed said kätte tunnistused,
kiitus- ja tänukirjad. Kiituskirjaga lõpetasid Jesper Truup 1.
klassist, Rover Noormägi 2.
klassist ja Märt Mihkel Märjama 4. klassist. Rõõmu teeb, et
kõik meie õpilased lõpetasid
klassi heade tulemustega.
Oleme uhked, et meie koolis
õpivad töökad, õpihimulised
ja mitmekülgsete huvidega
lapsed. Loodame, et meie kooli
lõpetanud õpilastel läheb ka
edaspidi hästi.
LINDA TROSS,
klassiõpetaja

Õpetlik jalgrattamatk Aidu järve äärde
7. juunil otsustasid Kiigemetsa kooli 6.–7. klassi õpilased
koos klassijuhatajaga ette võtta
jalgrattamatka Linnamäe krossirajale ja Aidu paisjärve äärde.
Alustasime retke jalgrattahoidlast ratta valimisega. Teadsime, et ratas peab olema just
nii suur, et sa saad vabalt ratta
raami kohal seista. Uurisime,
kas kõik ratta mutrid on korralikult kinni, pidurid töökorras

ja kas hoiatuseks mõeldud kell
töötab. Siis panime pähe kiivrid
ja kordasime üle liiklusreeglid:
et hoiame pikivahet, sõidutee
ületamisel tuleme rattalt maha
ja suunda proovime näidata
väljasirutatud käega. Liiklemine
võis alata. Kõige vanem õpilane
vedas kolonni ja õpetaja sõitis
kõige lõpus. Ebakindlus kadus
kiiresti, sest hommiktundidel ei
olnud liiklus tihe. Krossirajal te-

gime ühise rõõmsatujulise selfi ja
sõit jätkus Aidu paisjärve poole
suurel maanteel. Suuri veokeid
ikka vuras meist mööda, kuid
püsisime vapralt omal rajal. Ja
juba paistis Kase talu silt, siis
pööre paremale ning olimegi
järve ääres. Parkisime rattad.
Saime vett katsuda ja imetleda
pääsusilmavälju. Väike äpardus
oli ühel ratturil rattaketiga, mis
tuli käepäraste vahenditega

uuesti peale saada. Ampsasime
kaasa võetud moosisaiu ja pöördusime tagasiteele. See päev
oli kehaliselt aktiivne ja tervist
sai tugevdatud 20 kilomeetrise
rattasõidu jagu. Tahame seda
sügisel kindlasti uuesti kogeda.
PIRET MERI
klassijuhataja
Kuremaa lasteaed-algkooli lõpetajad ja õpetajad.
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Urve Tinnuri esitles Tormas
uut raamatut
27. mail toimus Torma raamatukogu ja seltsingu Torma Hõbedane ühine ettevõtmine: külla oli kutsutud Virumaalt pärit kirjanik Urve Tinnuri. Nagu viimasel ajal ikka, sai sedagi sündmust
kaua oodatud. Kohtumine leidis aset seltsingu Torma Hõbedane
kokkusaamise paigas, mida seltsingu liikmed ise hellitavalt memme-taadi villaks kutsuvad.
Urve Tinnuri raamatud ongi tuntumad just vanemate inimeste
hulgas, kuna ta kirjutab ajast, mis neil hästi meeles. Viimasel ajal
on loetumad „Õed“ ja „Rabasaar“, samuti kirjaniku enda lapsepõlvest mõjutatud „Kui põld oleks järv“.
Kohtumisel oli esitlemisel ka kirjaniku uusim romaan „Neliteist nagisevat trepiastet“, milles on juttu valulikest suhetest eri
põlvkondade vahel, hülgamisest ja noore inimese kasvuvalust.
Noortest on Urve Tinnuri kirjutanud ka varem, näiteks raamatutes
„Minevik algab homme“ ja „Kaks ööd mahajäetud majas“. Ka on
ilmunud tema sulest hulganisti lasteraamatuid. Urve Tinnurile
on omistatud 2013. aastal K. E. Söödi lasteluule auhind raamatu
„Laisk nõudepesumasin“ eest . Enda sõnul eelistabki ta luule kirjutamist proosale, tema terava keelega kirjutatud värssjutustusi
on ilmunud ka sotsiaalmeedias. Kuna Urve on aastaid töötanud
ajakirjanikuna, siis saab ta ainest romaanide kirjutamiseks just
elust enesest.
Vestlusringis möödus aeg kiiresti ja huvitavalt. Kõik osalejad
said jälle killukese jagu targemaks ja rohkem indu raamatute
lugemiseks. On ju käimas raamatukogude aasta. Soovime Urve
Tinnurile nobedat sulge ja inspiratsiooni ka edaspidiseks!
NELE TÕNISSOO

ERM kutsub avastama
Lõuna-Eesti kunsti
Näitus „Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad” on jõudnud
Tallinnast Tartusse. Lõuna-Eestist pärit või Lõuna-Eestit kujutanud kunstnike töid saab vaadata Eesti Rahva Muuseumis kuni
21. augustini.
Vaadata saab töid paljudelt tuntud ja ka vähem tuntud kunstnikelt. Esindatud on Konrad Mägi, Jaan Koort, Villem Ormisson,
aga ka Karl Pärsimägi, Jaan Vahtra, Roman Nyman ja teised. Paljud tööd kujutavadki just seda vaadet, mida me oleme harjunud
Lõuna-Eesti puhul ette kujutama: ürgsed kuplid ja järved nende
vahel, talud ja põllutööd, sekka linnavaateid ja portreesid. On
vaateid nii Haanjast kui Võrust, nii Taevaskojast, Otepäält kui
Räpinast. Jõgevale kõige lähem esindatud koht näitusetöödel on
kujutatud Karin Lutsu poolt maalil „Saadjärv“.
Kuraator Liis Pählapuu sõnutsi tasub näitusele tulla mõtisklema
näiteks selle üle, kas seda saab pidada kokkusattumuseks, et just
Lõuna-Eestist on välja kasvanud Eesti kunsti väljapaistvamad koloristid, nagu Karl Pärsimägi, Konrad Mägi ja Konstantin Süvalo,
või on nende kunstnikuks saamise määranud siinne kohavaim.
Samuti võiks arutleda, kuivõrd on meie nägemusi lõunaeestilikkusest kujundanud just siia maalima jõudnud kunstnike looming.
Näitusel eksponeeritud tuntumate kunstnike tööde kõrval toob
Pählapuu välja Eduard Timbermanni, kelle äärmiselt tundlik,
stiilne ja kompromissitu kunstnikuisiksus on leidnud siiani vähe
tähelepanu.
Näitusel „Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“ on otsene
side ka ERMi ja selle ajalooliste kogudega. 20. sajandi alguskümnendite vanavara kogumisretkedel osalesid paljud tolleaegsed
kunstnikud ja kunstiõpilased. Mitmed neist olid pärit LõunaEestist ja valisid seega ka retkede sihtpunktiks kodulähedased
paigad. Kogutud esemed ja pärimus võimaldasid näha LõunaEestit arhailise ja erilise piirkonnana, mis mõjus ligitõmbavalt
mujaltki tulijatele.
Näitus Eesti Rahva Muuseumi galeriis on avatud kuni 21. augustini 2022. Muuseum on avatud teisipäevast pühapäevani 10–18.
Vaata lähemalt https://www.erm.ee/et/talomuro-ilmaruum

Karl Pärsimägi (1902-1942). Autoportree pärlitega.
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U 1935. Õli. Eesti Kunstimuuseum.
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Jõgeva Valla Teataja

Jõgeva kunstikooli lõpetas 17. lend
Tänavu Jõgeva kunstikooli
lõpetanud nelja neiu lõputööde
näitus avab noorte kunstnike
arenemisloo erinevad kihid,
pakub eksootilist värskust, lubab heita pilgu läbi loomingulise akna igatsusse ning laseb
kaasa elada pinevas kassi-hiire
mängus.
Näituse suurimaid töid on
Eliise Joosti meeter korda meeter
akrüülmaal “Igatsus…leevikesed”. Autor loob oma tööga akna
minevikku ning jutustab sümbolitega loo oma lapsepõlvest.
Maali on peidetud igatsus Vigala
külje all asuva paiga järele. Eliise
mälupildis on tossava korstnaga
maja, mille akendest kumab
sooja valgust. Tema on aga, nutt
kurgus, astumas üle kõikuva
purde. Neiu mäletab tunnet,
kuidas ta hinge kinni hoides
lootis, et väike sild ei laguneks.
Vanaema oli kodus pannud kõik
tuled ja küünlad põlema, et lapse
koduteed valgustada. „Igatsust
täiendab ka sel õhtul ise vormitud
vastlakakkude söömine. See oli
üks kõige armsam ja igatsust tekitavam õhtu minu elus,“ kirjeldas
Eliise oma tööd. Oma loo kõrval
toob ta välja, et kunsti tähtsaim
osa on omaenda tõlgendusel,
sellel, kuidas see sind tundma
paneb. Autor julgustab kõiki seda
maali vaatama kui enda loomingut ning leidma selles oma lugu.
Moonika Kuslapi lõputöö
„Maailma viljad“ koosneb kolmest akrüülmaalist, millel on
näha erinevas asendis kätt hoidmas puuvilju. Moonikale meeldib
akrüülmaal ning varasemalt on
ta kursusetööna käsi maalinud.
Nii said kokku lemmiktehnika
ning soov luua midagi värvilist,
eksootilist ja värskelt mõjuvat.
Julge lähenemisega sõnastab
noor kunstnik oma loomingu
keskse mõtte. „Maailma tulevik
on meie endi kätes ning meie
saame muuta seda paremaks,“

Jõgeva kunstikooli lõpetajad juhendajate Piret Järve ja Elita Järvelaga.

tõdeb autor oma töödega.
Miia Mõisavald tegi lõputööna
digitaalkoomiksi „Chase“. Talle
on meeldinud mangad ehk jaapani koomiksid. Oma joonistusi
tehes lähtus Miia mangade mustvalgest stiilist ning tihtipeale
ettearvamatust sisust. Tema tööd
peab ka vaatama nagu mangat
ehk paremalt vasakule. Miiale meeldib joonistada erineva
karakteri ja näoilmega tegelasi
– koomiksites saab selle hästi
välja tuua. Töös on kujutatud
kassi-hiire jälitust meenutavat
võitlusstseeni, kus kaks vastaspoolel olevat inimest võitlevad
oma kohustuste ja uskumuste
pärast. „Koomiksit luues saan ma

kõiki oma ideid ellu viia ja näha
põnevaid tulemusi. Tahtsin teha
sellist tööd, kus vaataja ei tea
täpselt, mis järgmisena juhtub
ja tekib uudishimu, kuidas lugu
lõppeb,“ selgitas autor.
Elisabet Rähn on oma lõputöös „Duality“ kombineerinud
detailsed pliiatsijoonistused ning
fantaasiarikkad akrüülmaalid.
Tööd avavad noore kunstniku
isiksuse mitut erinevat tahku.
Üks osa temast on graafiliselt
must-valge, täpne, läbitöötatud,
reeglipärane ja tõetruu, teine
aga fantaasiarikas, värviküllane, lõbus, spontaanne ja vabameelselt abstraktne. Lõputöö
koosneb neljast joonistusest ja
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kolmest akrüülmaalist. Joonistustel on kujutatud muusikuid,
kelle looming ja elu on Elisabetile inspiratsiooniks: Rihanna, Mac
Miller, Billie Eilish ja RM. „Need
inimesed annavad motivatsiooni
kunstiga edasi tegelda ja tunda
uhkust oma saavutuste üle. Akrüülmaalid sündisid meeleolust,
mis mind maalimise päeval valdasid. Meeleolule aitas kaasa ka
muusika, mida ma kuulasin lõputöö tegemise ajal,“ selgitas ta.
Lõputöid juhendasid Jõgeva
kunstikooli õpetajad Elita Järvela ja Piret Järv. Lõpetajate näitust
saab Jõgeva kunstikoolis Piiri 1
hoones vaadata 1.–29. septembrini.
JVT

Kiigemetsa kool pakub kutseõpet
Kiigemetsa kool on alustanud
koostööd Valgamaa kutseõppekeskusega, et hakata pakkuma
lihtsustatud õppekava alusel
põhikooli lõpetanutele võimalust
omandada puidutöötleja eriala
(tase 2).
Õppetööd on planeeritud alus-

tada 2022. aasta septembris
Kiigemetsa kooli ruumides ning
õppeaeg on üks aasta.
Oleme viimastel aastatel kogenud, et paljudel meie koolis lihtsustatud õppekava (LÕK) alusel
õppinud õpilastel on pärast
põhikooli lõpetamist raske leida

endale sobivat kutsehariduse
omandamise võimalust. Tihti ei
saada hakkama taotluse esitamisega ja kardetakse võõrasse kooli
minemist.
Pika vahemaa tõttu on keeruline leida ka sobivat transpordilahendust ja kohanemisraskuste

tõttu jäävad õpingud sageli pooleli. Seetõttu olemegi käivitanud
koostöö Valgamaa kutseõppekeskusega, et pakkuda täiendavat
võimalust kutseõppeks Jõgeva
vallas.
Rühma suuruseks on planeeritud 5–8 õpilast.
Õppetöö toimub Valgamaa
kutseõppekeskuse õppekava
alusel ja õpilased saavad pärast
kursuse edukat lõpetamist vastava kutsetunnistuse.
Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse Kiigemetsa kooli puutööklassi ja teisi õppetööks vajalikke ruume.
Õpilasi on võimalik majutada
õpilaskodusse ja toitlustada
kooli sööklas, kuid majutus- ja
toitlustuskulud katavad õpilaste
vanemad.
Vastuvõtt puidutöötleja erialale on välja kuulutatud ja see
kestab kuni 14. augustini 2022.
Õppetööd saab alustada, kui
koguneb vähemalt viis õpilaskandidaati.
Kursuse vastuvõtuinfo on leitav Valgamaa kutseõppekeskuse
(www.vkok.ee) ja Kiigemetsa
kooli (kiigemetsakool.ee) kodulehelt.
URMAS PAJU
Kiigemetsa kooli direktor
Tel 504 1261
urmas@kiigemetsakool.ee
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Jõgeva Valla Teataja

Jõgeva Põhikool
otsib oma meeskonda uueks õppeaastaks

PEAKOKKA
Hea kandidaat on erialase hariduse või väljaõppega meeskonnamängija, kes jagab meie kooli väärtusi ja eesmärke ning on hea
suhtleja, usaldusväärne ja täpne.
Pakume vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat täiskohaga tööd
arenevas koolis ja toetavas meeskonnas.
Digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus, haridust tõendavad
dokumendid ja CV palun saata aadressile kool@jpk.edu.ee.
Täiendav info tel 5303 3164, kuuno.lille@jpk.edu.ee.

Endise Laiuse valla Kantküla kooli
kokkutulek on 13. augustil.
Kogunemine kell 14–15 piimaühistu juures.
Info telefonil 5665 9903.
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Jõgeva valla TeaTaJa

Sündmused Jõgeva vallas
TEATER
13.07 kell 20 Andres Dvinjaninovi monoetendus
„Heinari tähetund“ Kuremaa teatriaidas.
14., 15., 21., 22., 23.07 kell 19 ja 17., 24.07 kell 16
suvelavastus „Kuldõun puukausis“ Torma ringtallis.
MUUSIKA
16.07 kell 18 ühislaulmine Palamuse muuseumi kohviku terrassil.
KINO
15.07 kell 16 animafilm „Käsilased 2“ Jõgeva kultuurikeskuses.
15.07 kell 18 muusikaline draama „Elvis“
Jõgeva kultuurikeskuses.
29.07 ja 03.08 kell 16 animafilm „DC Superlemmikute liiga“
Jõgeva kultuurikeskuses.
SPORT
8.–9.07 punnvõrri karikasarja 24-tunnine kestvussõit
„24 Lehm Ants Vaimastvere“.
22.07 kell 16 Raimund Koka mälestusvõistlused kergejõustikus
Jõgeva linna staadionil. Info tel 5646 0151.
31.07 kell 13 Lauri Ausi mälestusvõistlus Luual.
KOGUDUSED
10., 24., 31.07 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses
10., 17., 24., 31.07 ning 7. ja 14.08 kell 11 jumalateenistused
EELK Torma Maarja koguduses.
Jõgeva Jehoova tunnistajate kogudus: juulis ja augustis vaadatakse virtuaalset kokkutulekut teemal „Rahu saladus“. Kas rahulik elu
on üldse võimalik? Kuidas leida rahu, mis ka püsiks?
Programm ilmub osade kaupa veebisaidil jw.org (Meist / Kokkutulekud). Tasuta. Ei ole vaja sisse logida ega ennast registreerida.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!

SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
kuulutab välja avaliku konkursi,
et leida oma kollektiivi

TURUNDUSJUHT
Ametikoha eesmärk on Kuremaa mõisakompleksi arendustegevuse kureerimine, projektitaotluste koostamine, esitamine,
aruannete koostamine
Ootused kandidaadile:
* kõrgharidus või vähemalt kaheaastane töökogemus;
* väga hea arvuti kasutamise oskus;
* kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide
tundmine;
* Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetusskeemide toimemehhanismide tundmine;
* andmekogude kasutamise ja andmete analüüsimise oskus;
* hea inglise keele oskus;
* pingetaluvus, täpsus, initsiatiivikus, otsustus- ja vastutusvõime;
* B-kategooria sõiduki juhtimisõiguse omamine.
Pakume:
* toetavat ja sõbralikku meeskonda;
* 35 kalendripäeva põhipuhkust ja paindlikku töökorraldust.

Kandideerimiseks saata avaldus ja motivatsioonikiri „Kuremaa kui Vooremaa pärl“ 15. juuliks 2022. a aadressil
tiina@kuremaaloss.ee
Lisainfo: tiina@kuremaaloss.ee; 502 7541

NÄITUSED
14. juulini Liia Lüdig-Algvere akvarellinäitus
Jõgeva kultuurikeskuses.
11. juulini Eve Valperi maalid „Näeb värve“
Betti Alveri muuseumis.
Juulis Kai Brauni akvarellinäitus Jõgeva linnaraamatukogus
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
EELK Torma Maarja koguduses tähistatakse
mitut tähtpäeva
14. augustil on koguduses kiriku 255. aastapäeva ning pastori
ja rahvavalgustaja Johann Georg Eiseni 305. sünniaastapäeva ning
teemant-, kuld- ja hõbeleeripüha jumalateenistus kell 11. Jutlustab
endine Torma koguduse õpetaja Urmas Oras.
Peale jumalateenistust on kohvilauas koosistumine õpetaja Urmas
Orasega. Leeriõnnistamisele võivad tulla ka need, kes ei ole varem
saanud teemant-, kuld- või hõbeleeripühale tulla. Palume leerilastel
endast eelnevalt teada anda koguduse õpetajale Mehis Pupartile (tel
5562 5116, mehis.pupart@eelk.ee). Kell 15 kõneleb kirikus pastorist ja rahvavalgustajast Johann Georg Eisenist ajaloolane Ülle Jukk.
Koguduse suvine leerikursus algab 10. juulil kell 15 pastoraadis.
Kooskäimise ajad kokkuleppelised. Koguduse õpetaja Mehis Pupart
(tel 5562 5116, mehis.pupart@eelk.ee).

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

Tänan Jõgeva valla osaühinguid Hilltop Management
ning MP&Puitmeister, kes aitasid mul jõuda
Lissabonis toimunud päästjate maailmamängudele!
Aleksander Matrossov

Külastusmäng
UNUSTATUD MÕISAD 2022
Külastuspäevad: 9. ja 10. juuli; 30. ja 31. juuli; 13.
august. Mõisad avatud 10.00–18.40
Külastusmängul „Unustatud mõisad“ on algamas
kaheksateistkümnes hooaeg.

LAAT
08.07 ja 05.08 kell 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, käsitöö ja vanavara.
Tel 5805 1915.

RAAMATUKOGU
15. juunist 15. septembrini kestab raamatute lugemise võistlus
Siimusti Suvemari.

20.05.2022
24.05.2022
02.06.2022
02.06.2022
04.06.2022
08.06.2022
08.06.2022
10.06.2022
13.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
19.06.2022
25.06.2022

Tööle asumise aeg 15. august 2022. a.

KODUKOHVIKUD
09.07 kell 10–16 Torma kandi kohvikutepäev
06.08 kell 10 Jõgeva linna kohvikutepäev. Kell 15 esineb
Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval Rita Ray.

VARIA
09.07 kell 10 sordikate kogukonnakonverents
Jõgeva alevikus Eesti Taimekasvatuse Instituudis.
9., 10.07 ja 13.08 kell 10–18.40 külastusmäng
“Unustatud mõisad” Kuremaa lossis.
13.07 kell 11 Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojas
30.–31.07 kell 10–18.40 külastusmäng “Unustatud mõisad”
Kuremaa veskis.
16.07 kell 13 Kaarepere kodukandipäev
16.07 kell 12 100 aastat põllumajandusliku hariduse
andmise algusest Kuremaal. Oodatud endised õpilased
ja õpetajad.
16.07 kell 12–21 tänavatoidufestival Suur Torma toidutänav
Torma mõisakompleksis.
16.07 kell 19 Kaarepere kool 125.
Kooli kokkutulek Kaarepere rahvamajas.
30.07 kell 11 Jõgevatrefi motoparaad. 11–14 laat Jõgeva
kultuurikeskuse ümbruses. 11.45 motoparaadi start
Kuremaalt. 12.15 motoparaad jõuab Jõgevale (sisenevad
Aia tänavalt). 13.00 ansambli KOSMIKUD kontsert
Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval.
06.08 kell 16 memme-taadi laulu- ja tantsupidu „Kaugel külas…“
Kuremaal.
13.08 kell 14 endise Laiuse valla Kantküla kooli kokkutulek.

Rahel Schleigel
Emma Aruväli
Miree Mölder
Anete Krüüts
Getely Ein
Luna-Daisy Kusma
Marta Raidma
Sandra Serp
Nora Lisee Reesalu
Marjana Diandra Paavel
Meisy Saar
Renate Priimäe
Jesper Kabin

Kuremaal saab külastusmäng alguse Kuremaa veskist
ja liigub edasi Kuremaa lossi.
NB! 30.–31. juulil ei pääse lossi, sest see jääb motomatkajate kokkutuleku Jõgevatreff laagri alale. Neil
päevadel toimub külastusmäng Kuremaa veskis.
Pääse: pered 8 €, täiskasvanud 5 €,
õpilane ning pensionär 2 €

Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!
Laine Muhulaine
Evald Veersalu
Hilja Pinka
Elvi Lillemäe
Hilja Järve
Alma Teppan
Mari-Anne Reinberg
Aino Muuga Pütsepp
Salme Uibo
Linda Elendt
Magda Tamm
Auli Tross
Linda Pääro
Heinu Sild
Elvi Laidver
Aime Villik
Helgi Moor
Liis Viljamaa
Ellen Massur
Elmar Leidik
Enn Laas
Tiiu Lehtme
Maie Järvsoo
Mallis Birnbaum

97
95
95
95
94
92
92
92
91
90
90
90
90
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80

Tiiu Ansip
Heidi Kärmas
Aita Päll
Aide Tsahkna
Elme Saarela
Raili Lõhmus
Voldemar Künnap
Anne Laurimäe

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)

KALMISTUPÜHAD JÕGEVA VALLAS
17. juulil kell 12 kalmistupüha jumalateenistus Siimusti kalmistu
kabelis. Kasutusel laululehed.
Mälestamissoovid: jogeva@eelk.ee ja kohapeal. Info: 5360 1305.
17. juulil kell 14 kalmistupüha Tõredal.
Külalisi tuleb Tartust ja USAst.
7. augustil kell 14 kalmistupüha Mõisaküla (Laiusevälja) kalmistul. Info tel 5661 8215.
7. augustil kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul.
Info tel 5661 8215.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Eveline-Marie Avi
Mihkel Reino
Heino Ilves
Uudo Peets
Enn Kiipli
Kalju Valge
Meelis Rändoja
Aliide Kõiv
Elsi Kurrik
Malle Möller
Loide Saar
Rimma Zaslavskaja
Maria Salm
Õie Liblikas
Svetlana Ingver
Evi Joost
Tamara Bogatõrjova
Aet Liinat
Sirje Loorits

03.12.1931–30.05.2022
23.03.1930–30.05.2022
02.03.1931–01.06.2022
25.08.1940–04.06.2022
12.03.1942–23.06.2022
03.02.1946–05.06.2022
18.05.1971–19.06.2022
14.09.1924–30.05.2022
26.08.1929–15.06.2022
26.08.1932–22.06.2022
31.08.1934–29.05.2022
14.04.1935–04.06.2022
07.05.1937–24.06.2022
16.04.1948–25.06.2022
26.02.1953–27.06.2022
28.10.1957–11.06.2022
29.03.1961–27.06.2022
02.11.1962–25.05.2022
27.01.1965–27.06.2022

Järgmine vallaleht ilmub 4. augustil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg
on 27. juuli.

