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Helene Vannari sai kätte
Oskar Lutsu huumoripreemia
Palamuse rahvamajas anti 4. juulil Tallinna Linnateatri näitlejale Helene Vannarile üle Oskar
Lutsu huumoripreemia. Temast
sai selle preemia 33. laureaat ja
alles neljas naine laureaatide
väärikas reas. Preemiasumma
koguneb peaasjalikult üksikisikute, asutuste ja ettevõtete annetustest. Tänavu saadi sel viisil
kokku 4146 eurot ja 40 senti.
Kui preemiasumma oli piduliku sündmuse ajaks juba
laureaadi pangakontole kantud,
siis mõned kingitused anti talle
üle ka kohapeal. Jõgeva abivallavanemalt Viktor Svjatõševilt
võttis ta vastu traditsioonilise
ahjuroobi – abivahendi tõsielu ja huumori segamiseks
õiges vahekorras – ning kauni
vitraaži, abivallavanemalt Angela Saksingult lillekimbu. Kuremaalanna Ene Raudkats, kes
oli üks Helene Vannari huumoripreemia kandidaadiks esitajaid, kinkis soojad sokid, mille
säärde raha koguda, ning toeka
kimbu teematerjali. Vannaril
tuli Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi
pedagoogi Aili Kalavuse juhtimisel
läbi teha laureaadiks löömise
protseduur. Lööjaks oli abivallavanem Viktor Svjatõšev ja
löömisvahendiks vanamoodne
koolikell. Vastata tuli ka intervjueerija Ivar Vinkmanni küsimustele.
Helene Vannari tõdes, et
huumoripreemia määramine
tuli talle suure üllatusena, sest
tema meelest on meil huumoririndel stand-up koomikute
ja teiste näol temast märksa
aktiivsemaid tegijaid. „Aga kui
selline tunnustus juba tuli, pani
see mõtlema senini tehtud töö

Kuremaa asus
suvekeskuse õigustesse
Kalendrisuve esimesel päeval, 21. juunil asus Kuremaa Jõgeva valla
suvekeskuse õigustesse. Kevadkeskuse Torma esindaja, Torma ja
Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Abram andis aastaajakeskuse
tiitli ja tunnusmeene suvekeskuse Kuremaa esindajale, Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskuse juhatuse liikmele Tiina Tegelmannile
üle kauni Kuremaa järve rannas arvuka publiku ees. Rahvast tervitas Jõgeva abivallavanem Angela Saksing. Järve kaldale püstitatud ajutisel laval andis meeleoluka kontserdi Rahvusooperi Estonia
poistekoori meeskvintett, mida juhendab Riivo Jõgi. See muusikaline kooslus on korduvalt „ilma teinud“ Jõgeval toimuval Alo
Mattiiseni muusikapäevade vokaalansamblite konkursil ja publik
oli võlutud ka Kuremaal. Tiina Tegelmanni sõnul pakub Kuremaa
kui suvekeskus rikkalikku kultuuriprogrammi. On pidusid, on
kontserte, on teatrietendusi, peetakse kohvikutepäeva ja võõrustatakse mõisakultuuri huvilisi: Kuremaa mõis osaleb taas külastusmängus „Unustatud mõisad“.

Tallinna Linnateatri näitlejal Helene Vannaril tuli läbi teha Lutsu huumoripreemia laureaadiks löömise protseduur. Lööjaks oli abivallavanem Viktor Svjatõšev ja löömisvahendiks vanamoodne koolikell. Löömisprotseduur
oli täiesti valutu. FOTO: RIINA MÄGI

peale,“ sõnas Vannari.
Konservatooriumi
lavakunstikateedri lõpetas ta neljanda lennu koosseisus 1970.
aastal. Tema esimeseks koduteatriks oli Ugala, 1976. aastal
asus ta tööle ENSV Riiklikku
Noorsooteatrisse, mis nüüd
kannab Tallinna Linnateatri
nime. Praegu on ta selle teatri staažikaim näitleja. „Teatris
peab õnne ka olema ja minul on
olnud, kui ma praegu ikka veel
teatris olen,“ kinnitas Helene
Vannari. Peaosade asemel on ta

enamasti mänginud väiksemaid
karakterrolle, aga see on talle
endale just meeldinudki.
Kriitikud on kirjutanud,
et Vannari tabab hästi absurdihuumori „nooti“. Ka teleseriaalis „EnsV“ kaldub tegevus
tihti absurdivõtmesse. Ning
just selles seriaalis mängitav
Aino Kessneri roll oli peamine argument Helene Vannarile
huumoripreemia määramisel.
„Seriaalirolli on selles mõttes
lihtne teha, et teatrile omaseid
rolliloomise „sünnitusvalusid“

pole vaja tunda. Saad lihtsalt
järgmise osa teksti kätte, õpid
pähe ja lähed võttele,“ ütles Helene Vannari ja lisas, et ta küll
ei tea, kui pikalt „EnsV“-d veel
tehakse, aga sel sügisel läheb see
kindlasti edasi.
Oskar Lutsu huumoripreemiat on Palamusel välja antud
1987. aastast. Praegu annab
seda välja Jõgeva valla asutus
Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega.
RIINA MÄGI

Torma ringtallis etendub „Kuldõun puukausis“
Unikaalse Torma ringtalli müüride vahel saab kaheksal juulikuu õhtul näha valgustavat
draamat „Kuldõun puukausis“.
Valgustav on 15. juulil esietenduv lavalugu ses mõttes, et selle
keskmes on aastatel 1746–1775
Tormas ja Lohusuus pastorina
tegutsenud Liivimaa valgustaja
Johann Georg Eisen.
„Tormas on aegade jooksul tegutsenud palju värvikaid
tegelasi. Johann Georg Eisen on üks põnevamaid, sest
tal oli mitut laadi saavutusi,“
ütles Vaiatu ja Torma rahvamaja kultuurijuht Liina Abram.
Eiseni eestvõttel ehitati näiteks
Tormasse kivikirik, aga ta tegeles ka kirikukaugemate asjadega, nagu aiapidamine ja aedviljade kuivatamise propageerimine, kartulist tärklise saamise
viisi väljatöötamine jne. Ta kohtus ka keisrinna Katariina II-ga
ja püüdis talle pähe „istutada“
talupoegade pärisorjusest vabastamise ideed. „Suvelavastus

Janek Varblas (vasakul), Marin Mägi-Efert, Kalle Jürgens ja Margus
Grosnõi suvelavastuse “Kuldõun puukausis” proovi tegemas. FOTO:
TERLE ROONDIK

aitab elavaks mängida ühe killu
kohalikku aja- ja kultuurilugu
ning näidata, et peale ühiste igapäevamurede on meil ka ühised
väärtused; et Torma pole mingi
ääremaa, vaid tugevate juurtega
kant,“ ütles Liina Abram.
„Kuldõuna“ teksti kirjutas
valmis Janek Varblas ja tema on
ka tüki lavastaja. Üheks oluli-

semaks allikaks loo kirjutamisel oli Johannes Hiiemäe 1933.
aastal magistritööna koostatud,
ent alles 2014. aastal Tormalaste Kodupaigaühenduse eestvõttel trükis ilmunud „Torma
kihelkonna ajalugu“. „Läbi sai
töötatud teisigi Johann Georg
Eisenit käsitlevaid raamatuid ja
artikleid,“ ütles Janek Varblas.

Ta lisas, et ehkki Eiseni ideed
tekitasid tema eluajal paljudes vastuseisu, jõudis ta oma
Torma eluperioodil nii kohaliku rahva kui ka kogu Liivimaa
talurahva elujärje parandamiseks teha hämmastavalt palju.
Tema uuenduslike ideede järelmõjusid võib aga märgata tänaseski ühiskonnas.
MTÜ Torma Kultuur eestvõttel välja toodavas lavastuses
teeb kaasa kolm kutselist näitlejat, Margus Grosnõi Rakvere
teatrist, Andres Tabun Ugalast
ja vabakutseline Marin MägiEfert, ning harrastajad Kalle
Jürgens, Rein Karu, Janek
Varblas, Anne-Mai Tevahi, Eve
Somelar, Paul Abram, Kaili
Kalm ja Kätlin Ridal. Praegu
tehakse ringtalli müüride vahele püstitatud suvelaval proove.
Tükki mängitakse 15., 16., 17.,
21., 22. ja 23. juulil kell 19 ning
18. ja 25. juulil kell 16. Pileteid
saab soetada Piletilevist.
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Suvekeskuse tiitli võttis Liina Abramilt vastu Tiina Tegelmann. FOTO:
Riina Mägi

Jõgeva valla
suvekeskus
KUREMAA
9. juuli kell 19 salongikontsert “Helisev Salzburg”. Katrin
Lehismets ja Peeter Kaljumäe,
laul, klaver ja jutustatud lood.
12. juuli kell 20 Valgete ööde klassika. Esinevad Heili Rosin
(flööt), Indrek Leivategija (tšello) ja Ralf Taal (klaver).
14. juulil kell 19 Kuremaa teatriaidas etendus „K. E. von Baeri lõpetamata uurimus“. Etendus on ühes vaatuses ja kestab
1 tund ja 30 minutit. Lavastuses mängivad Toomas Suuman
(Rakvere Teater) ja Erik Ruus. Lavastaja on Arlet Palmiste,
kostüümikunstnik Jana Wolke. Piletid saadaval www.piletilevi.ee ja tund enne algust kohapeal.
17.–18. juuli Unustatud Mõisate külastusmäng Kuremaa lossis
18. juuli Trio Meri. Triinu Piirsalu (viiul), Simon Svoboda
(tšello, Austraalia/Soome) ja Tähe-Lee Liiv (klaver). Kavas:
Beethoven, Šostakovitš, Rahmaninov. Pilet 7 eurot.
22. juuli kell 19 raamatut “Sõna saab Urmas Alender“ tutvustav vestlusõhtu raamatu koostajate Yoko Alenderi ja Neeme
Rauaga. Vaadata saab portreefilmi Urmas Alenderist “Teisel
pool vett” (2003, 50 min). Kohapeal võimalik osta raamatut
(536 lk, 40 €).
24. juuli kell 12–16 Kuremaa kohvikutepäev, kell 17 kontsert mõisa peahoones, flöödil Heili Rosin ja marimbal Heigo
Rosin. Pilet 7 eurot.
29. juuli–1.august Jõgevatreff
7.–8. august Külateatrite festival
8. august Kuremaa mõisa pargis Vana Baskini Teatri etendus
„Metsas ei kuule su karjumist keegi“, osades Katrin Karisma,
Anne Veesaar, Helgi Sallo.
10. august Kuremaa teatriaidas etendus „Vanuse viiskümmend varjundit“. Näitleja ja lavastaja Andres Dvinjaninov.
19. august kell 22 Kuremaa rannas Päikeseloojangu kontsert
– C-jam
20. august küüslaugufestival
Kõigil sündmustel avatud lossi kohvik!
Info tel 502 7541. Jälgige Kuremaa Lossi FB lehekülge, sinna
on sündmusi lisandumas.
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Aasta lastekaitsetöötaja
on Liivi Noormägi
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas 15. juunil Tartus Vanemuise Kontserdimajas 2020. aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Lisaks tunnustati aasta
koostööpartnerit, aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanikku ning aasta sotsiaalvaldkonna sõpra. Jõgevamaale tõi aasta lastekaitsetöötaja laureaaditiitli Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Liivi Noormägi.
Liivi on suurepärane spetsialist lastekaitse valdkonnas. Ta suutis tagada lastekaitse töökorralduse haldusreformi järgses Jõgeva vallas ka siis, kui osa selle valdkonna
ametikohti täitmata olid. Kolleegide hinnangul on Liivi hea juhendaja ja nõuandja
uutele töötajatele. Klientide tagasiside tema tööle on positiivne: tagatud on avatud
koostöö lapse, pere, lähedaste ning ametiasutustega.
Ühe suurema saavutusena saab välja tuua eestkostel alaealise elukorraldust
puudutavate küsimuste lahendamise. Liivi tegi koostööd Sotsiaalkindlustusameti,
Sotsiaalministeeriumi ja teiste asutustega kuni Eestis pretsedendi loomiseni. See on
taganud noorele elukvaliteedi parimal viisil, mis praegu on võimalik.
Sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkursi korraldas ESTA koostöös
Sotsiaalministeeriumi, Võlanõustajate Liidu, Asenduskodu Töötajate Liidu, Tegevusjuhendajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Sotsiaalasutuste
Juhtide Nõukoja (ESTA liige) ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.
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Jõgeva linna Suure
tänava rekonstrueerimine
Jõgeva Vallavalitsus sõlmis 8. juunil Atemo OÜ-ga töövõtulepingu
Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimiseks. Remondilõigu kogupikkus on 1,36 km.
Ehitustöödega alustati juuni
lõpus ning ehitustööde lõpptähtaeg on november 2021. Ehitustöid
teostatakse kahes etapis ja ehitustööde ajal on konkreetne töölõik
osaliselt liiklusele suletud. Liiklemiseks kasutatakse ümbersõite.
Ehituse ajal on tagatud elanike
juurdepääs ehitusalale jäävatele või
külgnevatele kruntidele ja suuremate takistuste korral teavitatakse
eelnevalt iga kinnistuomanikku.
Ülevaade projektist
• Projekt on jagatud kolme
etappi: Ristiku tänava ristmikust kuni Piiri, Suure ja
Puiestee tänava ringristmikuni; Piiri, Suure ja Puiestee
tänava ringristmikust kuni
Heina tänava ristmikuni ning

•

•

•
•
•

Heina tänava ristmikust kuni
riigitee nr 39 (Tartu-JõgevaAravete) ristmikuni. Ehitustöid teostatakse kahes eraldiseisvas järjestikuses etapis,
millest esimene on riigitee nr
39 ristmikust kuni ringristmikuni.
Projekti eesmärk on tänava
teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse
parandamine. Lisaks on projekteeritud tänavavalgustus.
Sõidutee paremasse serva on
kogu projektala ulatuses projekteeritud jalgtee ning vasakusse serva kergliiklustee.
Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse.
Pargi tänava lähedusse rajatakse projekti kohaselt teeäärsed parkimiskohad.
Projekteeritud lahenduse käigus eemaldatakse sõiduteelt
olemasolev asfaltkate täies
ulatuses. Kärbitakse olemas-

oleva kõrghaljastuse võrasid.
Eemaldatakse olemasolevad
äärekivid ja muud vananenud konstruktsioonid. Tõstetakse ümber, langetatakse
või kaitstakse olemasolevad
tehnovõrgud.
Parandatakse sademevee, ühisveevärgi
ning kanalisatsioonitorustike olukorda. Eemaldatakse
kogu olemasoleva tee katendi
konstruktsioon ning vajadusel laiendatakse olemasolevat
muldkeha. Ehitatakse välja
täies ulatuses uus dreenkiht
ning killustikust alused. Paigaldatakse uued äärekivid
ja uus kahe- (sõidutee) või
ühekihiline asfaltkate (jalg- ja
kergliiklustee). Paigaldatakse
kõik uued liikluskorraldusvahendid ning tehakse uus
kattemärgistus. Teostatakse
haljastustööd.
LAAS ÕUN

Atemo OÜ projektijuht

Ka volikogu järgmine
koosseis valitakse 27-liikmeline
Jõgeva vallavolikogu otsustas
17. juuni istungil, et vallavolikogu
järgmise koosseisu liikmete arvuks
on 27. Niisama suur on ka volikogu
praegune koosseis.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt
peab volikogu liikmete arv olema
paaritu arv ja liikmete minimaalseks arvuks on seitse. Omavalitsuses, kus on üle 10 000 elaniku, peab
volikogu seaduse järgi olema vähemalt 21-liikmeline. Jõgeva vallas

Aasta lastekaitsetöötaja Liivi Noormägi. FOTO: ERAKOGU

Valla lasteaedades hakatakse
pakkuma tasuta õhtuoodet
Kui seni on Jõgeva vallavalitsuse hallatavates lasteaedades võimaldatud lastele tasuta
hommikusööki, siis septembrikuust hakkavad lapsed saama ka tasuta õhtuoodet.
Kaks toidukorda on tasuta neile lastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht koos
vähemalt ühe vanemaga on Jõgeva vallas. Lõunasöögi eest tuleb vanematel maksta
ja see on nii ka edaspidi.
Valla lasteaedades tasuta õhtuoote pakkumist näeb ette Jõgeva valla koalitsioonileping. 17. juunil otsustaski Jõgeva vallavolikogu viia valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamist käsitlevasse määrusesse sisse muudatuse, mille kohaselt
hakatakse lasteaedades tasuta pakkuma ka õhtuoodet.
Seoses sellega, et koolidele ostetakse nüüd toiduaineid ülevallalise hankega, on
vaja ühtlustada ka lasteaia toidupäeva maksumus. Lasteaedade hoolekogudele on
tehtud ettepanek kinnitada 1. septembrist toidupäeva maksumuseks 1,70 eurot.
Sellest 0,9 eurot ehk lõunasöögi maksumuse tasuks lapsevanem, hommikusöögi ja
õhtuoote maksumus (kokku 0,8 eurot) kaetaks Jõgeva valla eelarveliste vahenditega.
Jõgeva valla lasteaedades käib praegu orienteeruvalt 600 Jõgeva valla last, lisaks
teistest omavalitsustest umbes 30–35 last. Kui praegu kulub tasuta hommikusöögile
umbes 45 000 eurot aastas, siis tasuta õhtuoote lisandumisega tõuseks kulu umbes
96 000 euroni aastas.
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Juulis saab valla kodulehel tutvuda kultuurija noorsootöö valdkonna arengukavadega
Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021–2028 eelnõu on avalikustatud
ajavahemikul 1.–30. juuli 2021. Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada 9. augustini vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil
info@jogeva.ee. Eelnõu avalikud arutelud toimuvad algusega kell 17.30 järgmiselt:
4. augustil Jõgeva kultuurikeskuses, 5. augustil Torma rahvamajas ja 9. augustil
Palamuse rahvamajas.
Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028 eelnõu on avalikustatud ajavahemikul 1.–30. juuli 2021. Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta
saab esitada 9. augustini vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti
aadressil info@jogeva.ee. Eelnõu avalikud arutelud toimuvad algusega kell 16 järgmiselt: 4. augustil Jõgeva linna noortekeskuses, 5. augustil Torma noortekeskuses ja
9. augustil Palamuse noortekeskuses.
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on 1. juuni seisuga 13 271 elanikku.
17. juuni istungil otsustati ka,
et Jõgeva vallas moodustatakse üks
27-mandaadiline valimisringkond
nr 1, mille piirid kattuvad Jõgeva
valla haldusterritooriumi piiridega. Valla valimiskomisjon otsustati
moodustada viieliikmeline. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär, komisjoni liikmeteks nimetati Aime Andron, Maire Kasvandik,
Esta Kingsepp ja Elvira Osberg
ning asendusliikmeteks vastavalt

määratud järjekorrale Liivi Noormägi ja Veigo Mandre.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus näeb ette, et
volikogu määrab volikogu järgmise
koosseisu liikmete arvu, moodustab valimisringkonnad ja jaotab
mandaadid hiljemalt 90. päeval
enne valimispäeva. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.
JVT

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
Jõgeva vallavolikogu 55. istung
toimus 17. juunil Palamuse rahvamajas. Osales 27 volikogu liiget,
neist 21 viibis istungisaalis.
• JVR Arhitektuuribüroo arhitekt
Kalle Vellevoog tutvustas veebi
vahendusel Jõgeva Põhikooli
spordihoone projekti.
• Kinnitati Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020.
majandusaasta aruanne.
• Otsustati lubada vallavalitsusel
võtta laenu kuni 8 miljoni euro
ulatuses teede ja tänavate rekonstrueerimiseks, Jõgeva Põhikooli juurde spordikompleksi
ehituseks ja Jõgeva Spordikeskuse (Virtus) renoveerimiseks.
• Võeti vastu valla 2021. aasta teine lisaeelarve.
• Otsustati muuta Jõgeva valla
lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamist käsitlevat
määrust. Alates 1. septembrist
hakatakse valla lasteaedades
oma valla lastele võimaldama ka
tasuta õhtuoodet.
• Toimus Jõgeva valla noorsootöö
valdkonna arengukava 2021–
2028 esimene lugemine.
• Otsustati määrata Jõgeva Vallavolikogu järgmise koosseisu

liikmete arvuks 27.
• Otsustati moodustada Jõgeva
Vallavolikogu 2021. aasta valimisteks üks 27-mandaadiline
valimisringkond nr 1.
• Otsustati moodustada Jõgeva
valla valimiskomisjon viieliikmelisena. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär. Nimetati
komisjoni liikmed.
• Toimus vallavolikogu määruse
eelnõu „Jõgeva valla jäätmekava
2021–2026“ teine lugemine ja
eelnõu võeti määrusena vastu.
• Võeti vastu Jõgeva vallas avaliku
ürituse korraldamist ja pidamist
reguleeriv määrus, mis hakkab
kehtima 1. septembrist 2021.
• Otsustati kooskõlastada Mustvee valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõjude strateegilise
hindamise eelnõu.
• Anti luba vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
• Toimus Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021–
2028 esimene lugemine.
• Toimus Jõgeva valla terviseprofiili esimene lugemine. Otsustati, et vallavalitsusel tuleb
terviseprofiili eelnõu avalikustada ajavahemikul 1.–30. juulini 2021. Ettepanekuid tervise-

profiili eelnõu kohta saab esitada 18. augustini vallavalitsuse
kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@
jogeva.ee. Eelnõu avalikud arutelud toimuvad algusega kell
17.30 järgmiselt: 16. augustil
Kuremaa ujulas, 17. augustil
Torma spordihoones ja 18. augustil Jõgeva spordihoones Virtus.
Terje Rudissaare arupärimistele Palamusele pakiautomaatide paigaldamise kohta ja
Jõgeva Suur 5 hoone üürnike
üürivabastuse kohta vastas abivallavanem Viktor Svjatõšev. Terje
Rudissaare arupärimisele valdkondlike arengukavade kohta vastas abivallavanem Angela Saksing.
Jõgeva Vallavolikogu järgmine
istung toimub augustis.
Kõigi õigusaktidega ja arupärimiste kirjalike vastustega on
võimalik tutvuda Jõgeva valla
veebilehel
www.jõgeva.ee.
RIINA MÄGI

Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist
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Jõgeva spordihoone projekteerimisehitushange on välja kuulutatud
Viimastel kuudel on tehtud
mitmed olulised sammud, et
jõuda lähemale Jõgeva põhikooli juurde spordihoone ehitamisele. 2021. aasta kevadel
otsustasime tellida mõningad
muudatused 2020 suvel valminud spordihoone eelprojekti. Meie soovil suurendati
pallisaali laiust, et korraga
oleks võimalik pidada kahte korvpalli võistlusmängu
pooleks jagatavas pallisaalis.
Spordihoone ja koolimaja
vahele lisati olme- ja puhkeruum kooli koristajate tarbeks, samuti neile vajalik
panipaik. Olulise muudatusena loodi võimalus spordihoone fuajeest esimese korruse
tasandil otse koolimajja pääseda. Teise korruse tasandil
ümbritseb nüüd pallisaali kolmest küljest rõdu ja tribüünidel on istekohti varasemast
200 võrra enam. See annab
suuremale hulgale publikule

Tulevase spordihoone joonis. Arhitektuuribüroo JVR

võimaluse võistlusi ja sündmusi jälgida. Muudatuste tulemusel suurenes spordihoone suletud netopind u 550 m2
võrra. Spordihoone projekti
täiendas hoone projekteerinud Kalle Vellevoogi juhitav
OÜ JVR Arhitektuuribüroo
ja täiendatud projekt valmis
31. mail.
Spordihoone ehitamiseks
kavandas volikogu valla 2021.
aasta eelarves soliidse summa,
5 miljonit eurot. 5. mail esi-

tas vallavalitsus rahastamistaotluse, et saada täiendavalt
1,18 miljonit eurot toetust riigi poolt korraldatud liginullenergia hoonete taotlusvoorus. Otsust rahastamise kohta
praegu veel pole.
Juunis valmistasime ette
projekteerimis-ehitustööde
hanke ja 24. juunil avaldati rahvusvahelist piirmäära
ületav hange riigihangete
registris. Praeguse seisuga
on pakkumuste avamise aeg

Head lõpetajad,
lapsevanemad ja õpetajad!

10. august, aga võib juhtuda,
et hankemenetluse käigus esitatakse täpsustavaid küsimusi ning võib tekkida vajadus
hanke dokumente täiendada.
Sel juhul tuleb pakkumuste
avamise tähtaega edasi lükata.
Hanke võitjal on alates
hankelepingu
sõlmimisest
aega 14 kuud hoone põhiprojekti koostamiseks, sellele
ekspertiisi tellimiseks ning
selle alusel hoone ja hoone
ümbruse ehitustöödeks.
Muret teeb vallavalitsusele viimastel kuudel toimunud
ootamatu hinnaralli ehitusmaterjalide turul, mistõttu
võib juhtuda, et ehitustööde
soodsaim pakkumus kujuneb
kallimaks, kui on hanke eeldatav maksumus. Aga elame,
näeme.
ERKI TEDER

vallavalitsuse arenduse
peaspetsialist

Laiuse Jaan Poska põhikooli lõpetas tegus lend
12. juunil lõpetas Laiuse Jaan
Poska põhikooli 45. lend.
Kui me kooliteed alustasime, oli meid kõigest viis, aga
õnneks liitusid meiega 2016.
aastal Kuremaa kooli õpilased, kes meie väiksesse klassi
sära tõid.
Meie klass oli vaikne, aga
samas väga ühtehoidev ja tegus. Kuna meie klassijuhataja
oli matemaatikaõpetaja Irja
Rebane (varasemad klassijuhatajad olid Helve Saar ja
Heli Vahermets), siis veidi ka
arvudest: seitse meist on läbi
aastate osalenud aineolümpiaadidel, kaks on olnud väga
aktiivsed ja resultatiivsed
spordis, 10 on olnud tegijad
kooli kontsertidel ja erinevatel esinemistel, seitse kaasa löönud näiteringis, kuus
toiminud edukalt KEAT-i
(Kaitse End ja Aita Teist)
meeskonnas.

Laiuse Jaan Poska põhikooli 45. lennu lõpetajad. FOTO: LEA PIHLAK

Laiusel oli tore õppida –
iga päev ootasid meid toredad õpetajad, heasüdamlikud
kaaslased. Tundides ei hakanud kunagi igav. Meenuvad
ühised käigud muuseumi ja
teatrisse, matkad ja klassi-

õhtud, olümpiaadid ja võistlused. Mõeldes klassiga koos
veedetud ajale, tekib hinge
soe tunne.
Kooli lõpetamine oli meie
elu üks esimesi suuri saavutusi. Lõputunnistuse sai

13 üheksandikku: Angela
Aavik (ainekiituskiri kirjanduses ja majanduses), Cristine
Denissova, Kristjan Jefimov
(ainekiituskiri kirjanduses),
Ainar Kord, Karl-Andreas
Kütt (ainekiituskiri kirjanduses), Saale Mägi (ainekiituskiri eesti keeles, kirjanduses
ja kunstis), Rasmus Randoja
(ainekiituskiri kirjanduses,
majanduses ja spordis), Laura
Ratassepp (ainekiituskiri inglise keeles, kirjanduses, kunstis ja majanduses), Laura Sau,
Samarah Siimon, Piia Šott
(lõpetas kiitusega), Lauraliis
Traks (ainekiituskiri spordis),
Kaari Tõnurist (ainekiituskiri
kirjanduses ja kunstis).
Oleme õnnelikud, et saime õppida just siin, väikeses
koduses Laiuse koolis.
9. KLASSI LÕPETAJAD

Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas
Siimusti
Lasteaed-Algkoolis
alustas septembris kooliteed 11
esimese klassi õpilast, kõik valmis koolitarkust omandama.
Teavad ju ka kõige pisemad, et
mida Juku ei õpi, seda Juhan ei
tea. Ka teiste klasside õpilased
olid innukad kooliaasta alguses
õppetööga alustama, eks julge
pealehakkamine ole juba pool
võidust! Õppimine kulgeb õigesti siis, kui teed tööd töö ajal
ja ajad juttu jutu ajal. Alati kohtab ka teistsuguseid lähenemisi
õppetööle, kuid lõppude lõpuks on ju tõesti igaüks ise oma
õnne sepp.
Koolis aitab lapsi kümmekond õpetajat. Nende küsimustele vastates tuleb lastel tihti
meelde tarkus enne mõelda
ja siis alles öelda. Tunnis käib
usin töö, sest mis täna tehtud,
see ju homme hooleta. Tuleb
ka meelde tuletada, et just kordamine on tarkuse ema. Lastel

Siimusti kooli 6. klassi lõpuaktus

võiks meeles olla see, et küsija
suu pihta ei lööda, kuid teada
tuleb ka tõde, et rumalasti küsida on kergem kui targasti vastata. Õpetajad aga teavad, et kus
viga näed laita, seal tule ja aita.
Koolis juhtub alati nii
mõndagi, sest paha keel tõstab tüli. Riidu lahendades aga
selgub tihti, et pada sõimab
katelt, ühed mustad mõlemad.
Appi tuleb tarkus, kus hea sõna

võidab võõra väe ja mure leiab
lahenduse.
Spordi tegemine on meil
ikka au sees olnud, on ju terves
kehas terve vaim. Pärast aktiivset liigutamist on ikka hea
koolimajja tagasi pöörduda,
sest tühi kõht on kõige parem
kokk. Tegelikult on meie kooli kokad isegi paremad! Meie
koolis saab laulda ja tantsida.
Noorelt tulebki alustada, sest
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ega vana karu enam tantsima
ei õpi!
Targem annab järele ja nii
istusimegi kevadel paar kuud
kodusel õppel. Kui see lõppes,
oli imehea kooli tagasi minna,
sest oma silm on siiski kuningas, seda tõdesid kõik õpetajad.
Usume, et nii mõnigi õpilane
sai distantsõppe ajal aru, et
valel on lühikesed jalad.
Nüüd, suve hakul, lõpetas
meie kooli seitse neidu-noormeest. Iga lõpp on millegi uue
algus, soovime neile head teed!
Kokku saatsime suvevaheajale 60 koolilast. Neist 12 lõpetas klassi kiituskirjaga ning 29
õppurit sai tänutäheks Koolijütsi tänukirja hea õppeedukuse eest. Oleme väga uhked! Kes
see koera saba ikka kergitab kui
mitte koer ise!
MIINA LEHTLA

klassiõpetaja

Suur suvi on märkamatult kätte jõudnud ja lõpupeod selleks aastaks peetud. Läbi on saanud ka järjekordne keerukas õppeaasta.
On rõõm tõdeda, et nii meie õpilased, õpetajad kui ka vanemad
on suutnud kiiresti muutuvates oludes leida võimalusi, et õppetööga toime tulla, ja on valmis kasvõi päevapealt oma töid ja
tegemisi ümber organiseerima, kui olukord seda nõuab. Aitäh
teile selle eest!
Kätte on jõudnud aeg maitsta tehtud tööde vilju. Jõgeva vallavalitsus õnnitleb kõiki põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid!
Mai lõpus ja juuni alguses jätsid lasteaiaga hüvasti meie kõige
väiksemad lõpetajad. Ka meie 4- ja 6-klassiliste koolide vanimad
õpilased on jätnud oma kodukooliga hüvasti, et sügisel jätkata
õpinguid suuremas põhikoolis. Kokku lõpetas sellel õppeaastal
meie vallas põhikooli 155 ja gümnaasiumi 79 õppurit. Võime
kogu vallaga uhked olla, sest 15 õpilast lõpetas põhikooli kiituskirjaga. Gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga viis ja kuldmedaliga kuus meie valla noort inimest. Praegu on paras hetk veidi
puhata ja edaspidiseks uusi eesmärke seada. Soovime teile tuult
tiibadesse!
Suur tänu teile, lapsevanemad ja õpetajad, et olete oma laste
jaoks olemas olnud, suunanud neid ja hea sõnaga toetanud!
ANGELA SAKSING

abivallavanem

TÄNUSÕNAD ÕPETAJATELE
Schoolaby, digiõppelahendusi tervikuks sõlmiv eestikeelne õppekeskkond, viis sel kevadel läbi tunnustamisaktsiooni „Kiida
digiõpetajat!“. Üle Eesti tunnustati ligi tuhandet tublit pedagoogi, kes aitasid õpilastel kaugõppega toime tulla iga päev ekraani
kaudu selgitusi jagades ja alati toeks olles, kes mõtlesid välja nutikaid lahendusi, leidsid aega lapsevanemate jaoks ning tegid üldse
rohkem, kui neilt nõuti.
Jõgeva valla õpetajatest pälvisid kiidusõnu Auli Isakar, Eha
Rosin, Tiina Kull, Vivian Paaksi ja Viktor Nõmm Jõgeva põhikoolist, Heveli Ivask Voore põhikoolist, Kerli Pamberg-Mägi
Vaimastvere koolist. Linda Tross Kuremaa lasteaed-algkoolist,
Miina Lehtla Siimusti lasteaed-algkoolist ja Riina Tralla Luua
metsanduskoolist.
Õpetajate kohta kirjutatud häid sõnu saab lugeda digiopetaja.ee/kiitused. Aitäh nii nimetatutele kui ka teistele õpetajatele
distantsõppe ajal südamega tehtud töö eest!

SADALA KOOLI KIITUSED
Sadala Kool avaldab kiitust väga hea õppimise eest järgmistele õpilastele:
Luna Duvin (2. klass)
Nelli Lisanne Liidlein (2. klass)
Jete Ottenson (3. klass)
Emma Duvin (4. klass)
Lii Välk (4. klass)
Kristofer Robin Laur (4. klass)
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Triinu Tõnts, kuldmedal

Annaliis Tenisson, kuldmedal

TRIINU TÕNTS – särasilmne,
andekas ja sihikindel tüdruk,
kes otsib alati uusi väljakutseid
ning tuleb enamasti võitjana
välja. Tahab läbida kaitseväge,
kuid ostab osa riideid lasteosakonnast. Ei ole nõus liftiga sõitma, kuid on pärast silmaoperatsiooni kooli kõige teravama
nägemisega. Tore ja ülimalt
abivalmis klassiõde, kes tegi
oma teledebüüdi filmis “Talve”.
Lisaks mängib kitarri, näitleb,
teeb sporti ja loeb raamatuid.
ANNALIIS TENISSON – tuntud ka kui Annaliisa või Anneliis. Tark ja silmapaistev tüdruk,
eesti keeles väga tugev, tema
kätte võiks rahuliku südamega
oma kirjandi usaldada. ÕS on
nõrkadele! Loeb vabatahtlikult
raamatuid. Kultuurne ja laia
silmaringiga, ei pidanud ajaloo
suulist arvestust tegema, vaid
sai kohe kuue. Rahvamuusikaansambli Tuustar flöödiäss.
Kuulab, kui kurta on vaja, ning
oskab tarka nõu anda. Tal on
üliägedad lokid ning sädelev
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Georg Sakrits, kuldmedal

tennisekujuline pinal.
GEORG SAKRITS – musikaalne, vaimukas, tabavate ütlustega
ja ilmselt kõige suurema IQ-ga
õpilane meie klassis. Kui Georg
ütleb, et hakkab liikuma, siis
see tähendab, et ta paneb alles
riidesse. Tasemel IT-vend, kelle
slaidiesitlusi kõik ootavad, ning
ka andekas näitleja. Suudab
klassis ainult oma oleku ning
käitumisega lõbusa meeleolu
luua. Kaasosaline õpetaja Ulvi
tagaruumi möksimises. Tema
vestlused õpetaja Urvega ajavad
alati naerma.
ROBERT VALGE – hea huumorimeelega matageenius, kes
suudab teisi suuskadega läbi
heki pikali sõita. Teadusteatri
näitleja, Nutisportlane ja potentsiaalne vandaal, kes ujuks
kõnniteel krooli, kui vihma
sajaks. Joe Sugg vol2, mersuvend ja Ulvi lemmik, kes ei väsi
Eesti megamix’i kuulamisest
ning mängib palju LOLi. Kõige stabiilsema ja töökindlama

Robert Valge, hõbemedal

arvutiga inimene. Kaasosaline
Ulvi tagaruumi möksimises,
millest ajalugu vaikib.
KAISA-SIRET HINT – väga
sõbralik, seltsiv ja rõõmsameelne tüdruk laia silmaringi
ja siira südamega. Temas on
kadedust tekitavalt palju nii
huumorisoont kui ka taipu.
Oskab inimestega suhelda ja
neid naerma ajada, kuid kui
vaja, siis ka vaidleb, et oma arvamus maksma panna. Tegeleb
mitmel rindel ning saab kõigega
hakkama, nimeta vaid ja ta teeb.
Kaisa on julge ega karda väljakutseid ning tahab elult viimast
võtta.
MARIS KALLO - hoiab oma
sõprade kõhtusid küpsetistega
täis, koos Lauraga on nad tõsised söögigurmaanid, arvatavasti võiksid tulevikus restorani või
pagariäri avada, kuigi soolane
toit veel nii hästi välja ei tule.
Kui vaaritamine ära tüütab, läheb Maris jooksma, harjutama
krosside jaoks, kust ta alati me-

daleid toob. Peale küpsetamise
ja spordi tegeleb ta ka aktiivselt
hobulausumisega. Peale nende
tegevuste jääb tal aega ka õppimiseks, koolitööd on Marisel
alati tehtud. Meeldib Kristiina
koerale rohkem kui Kristiina
ise.
KRISTIINA TAMM – sportlik, intelligentne ja tark tüdruk.
Nutispordi äss ehk Nuti-Mati
parim sõber ning elav näide sellest, et harjutamine teeb meistriks. Meie klassi hobulausujate
duo teine pool ehk tulihingeline
ratsutaja. Kristiina on ülimalt
sihikindel ja töökas ning jääb
oma arvamustele truuks. Hoiab
oma tõeliseid sõpru südame
lähedal ega karda seda ka välja
näidata.
P-klass, klassijuhatajad Annika Rüütli ja Sirli Vijar
1. Kaisa-Siret Hint
2. Annaliisa Jerlakas
3. Joosep Joost
4. Jürgen Joost
5. Katri-Miili Järvesaar

Jõgevamaa gümnaasiumi
PQR lennust võib sadada kõike
Jõgevamaa gümnaasiumi PQR
lend on nagu Eestimaa ilm:
mitmekesine, üllatav, kohati etteaimamatu – võib sadada kõike.
Selles lennus on tulevasi akadeemikuid, muusikuid, õpetajaid,
politseinikke, koduhoidjaid, põllumehi, IT-gurusid, arste, seiklejaid, sotsiaaltöötajaid. Neil on
väledad jalad ja nutikad pead,
nad on eneseteadlikud ja natuke
segaduses. Klasside moodustamisel on kasutatud ühist valemit,
aga saadud erinevad vastused.
Viisipidamatud on saanud viisipidajateks, vastupidi mitte. Nad
on hoolivad, sallivad ja sotsiaalse
närviga.
P-klassis olid muhedad,
targad, sõbralikud ja iseseisvad
noored. Pigem tagasihoidlikud ja
kinnisema iseloomuga, kes avanevad väiksemates seltskondades
ja sügavamates vestlustes. Tihti-

R-klass

peale jäid asjad viimasele minutile, kuid peaaegu alati oli kindel, et
tähtajaks saavad ülesanded tehtud. Ja said hästi tehtud! P-klassi
õpilased on alati tundnud üksteise tuge ja sõbralikkust. Tublisid
õpilasi oli selles klassis nii õppeedukuse poolest, muusika-,
militaar- kui spordivallas. Klassijuhatajad on imetlenud nende
iseseisvumist ja kasvamist –
kolme aastaga on sirgunud neist
noored, kes saavad iseseisvalt
hakkama ning vastutavad oma
tegude eest. On olnud rõõm näha
neid sirgumas ja gümnaasiumi
lõpetamisele reipalt vastu astumas.
Q-klass on sama eriline nagu
Q-tähtki. Q nagu quiche ehk
munatäidisega pirukas – mitmemaitseline, aroomirikas ja kohev.
Q nagu Quasimodo – eemalt
vaadates küürus seljaga lom-

bakas kellalööja, kuid lähemalt
tundma õppides hea südamega
ning ennastohverdav. Eesti keeles on Q-tähe nimetus „kuu“,
taevakeha – kummaline sõber
härra Q, kellele kirjutada kõigist
oma muredest ja rõõmudest, just
nagu Aino Perviku lasteraamatus
„Kallis härra Q“. Q-klassi noored
on sama erilised nagu täht Q. See
erilisus jääb.
R-klass on nende kolme aastaga tormiliselt muutunud. Selle
ajaga on ka selgest veest midagi
välja settinud ja gümnasistihakatistest “välja koorunud”
hoopis teistsugused inimesed,
kui oleks võinud arvata. Ka
õpilastel on klassijuhatajale nii
mõndagi õpetada – hoolivuse
olulisust, vankumatut visadust ja
seda, et kõigi asjade pärast ei pea
liialt muretsema.

Kaisa-Siret Hint, hõbemedal

P-klass

PQR LENNU KLASSIJUHATAJAD

Q-klass

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Maris Kallo, hõbemedal

Maris Kallo
Kaur Kanarbik
Mari-Liis Kirs
Vitali Kreek
Ako Laanemäe
Lisette Lemküll
Laura Liis Määrits
Kelly Prinken
Liisi Randkivi
Helen Sikora
Kristiina Tamm
Karl Usin
Kadi-Liis Viiar

Q-klass, klassijuhatajad Silja
Piir ja Maret Oja
1. Daniel Aganitš
2. Romet Allingu
3. Roman Andrejev
4. Aili Kaasik
5. Nelly Kald
6. Kati Kallas
7. Riin Kalme
8. Helena Kont
9. Carmen Kull
10. Kaspar Käärsoo
11. Ingle Kürsa
12. Kirill Matiitšin
13. Kädi Märss
14. Teele Olgo

Kristiina Tamm, hõbemedal

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Evelin Pigo
Anet Rähn
Georg Sakrits
Märt-Indrek Sirkas
Annaliis Tenisson
Triinu Tõnts
Robert Valge
Ceitlyn Virks

R-klass, klassijuhatajad Anne
Jaama ja Andreas Suurkuusk
1. Ingela Aavik
2. Sven-Markkus Ilves
3. Laura-Liisa Jegorov
4. Aleksander Kaju
5. Kenert Karu
6. Nora-Liis Kilk
7. Erki Kütt
8. Jaana Luts
9. Markus Mikalai
10. Eliise Miku
11. Grete Mägi
12. Kerttu-Helena Pau
13. Loora Rael Seepter
14. Cerle Siim
15. Maria Sootla
16. Mari-Liis Šternfeld
17. Egon Vaiknemets

JÕGEVA PÕHIKOOL
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9A

9B

9C

9D_G
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TÄNAVU LÕPETAS VALLA SUURIMA KOOLI ÜHEKSANDA KLASSI 82 ÕPILAST, NENDE SEAS 10 KIITUSEGA NING 10 AINEALASE KIITUSKIRJAGA
9A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maarja Aasa
Getter Angerjas
Cäroly Dmitrovski
Henry Hanst
Kristjan Kaldma
Marijana Kreek (lõpetas kiitusega)
Martin Kukli
Ailika Külm (lõpetas
kiitusega)
Ralf-Gregor Laansalu
Osmo Lapin (lõpetas
kiitusega)
Harald Meesak
Johannes Ojasaar
Karlotte Orav
Joosep Palmiste
Anetty Pannik
Rutha Pärt (lõpetas
kiitusega; ainekiituskiri bioloogias, eesti

Õpetajad on
lõpuklasse
iseloomustanud nii
9A (klassijuhataja Silja Võsaste):
Klassis oli meeldiv õhkkond.
Minu silmis on noored õpihimulised, üksmeelsed ja viisakad.
Tüdrukud on särtsakad ja
tooniandjad, poisid tasakaalukamad ja olemuselt kinnisemad.
Nende pikkade aastate jooksul
ei märganud ma pahatahtlikkust, vaid soovi hästi läbi saada ja
koosolemisest rõõmu tunda.
Klassi õpilastes peitub igaühes mitu erinevat vastandlikku

17.
18.
19.
20.
21.
22.

keeles, ühiskonnaõpetuses, keemias, inglise
keeles, matemaatikas)
Robin Repson
Renata Sumendu
(ainekiituskiri inglise
keeles)
Karmen Säärits
Agnes Valner
Melissa Vesnuhov
Kätriin Viiar

9B
1. Kevin Aland
2. Pirgit Eifel
3. Maria Hunt (lõpetas
kiitusega)
4. Vivian Kaarepere
(lõpetas kiitusega)
5. Kaur Kevin Kalda
6. Heliis Kalev (ainekiituskiri kehalises

omadust. Vahetunni ajal rõõmsalt suhtlevatest säravatest neidudest ja noormeestest saavad
sekundite jooksul tõsised ja vaiksed kuulajad. Klass on aktiivne,
rõõmsameelne, täis tegutsemislusti, jutukas, vaikne, tagasihoidlik, tõsine, uudishimulik, intelligentne. Klassi tervikuna vaadates
jääb silma tüdrukute algatusvõime ja eestvedamine, millega poisid aktiivselt liituvad.
9B (klassijuhataja Angela Mägi):
Klass on olnud pigem vaoshoitud
ja mitte eriti palju ennast avav.
Sellele vaatamata on klassis märgata teadmishimulisi, huvitavaid

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

kasvatuses)
Laura Eliise Kiisler
Kertu Kilkmees
Katrin Krihvel
Kadi Kruus
Roland Luik
Merike Mitnits
Rikardo Paabort
Kaarel Pehap (ainekiituskiri keemias)
Kevin Pärnamets
Roland Pärt
Tormi Arne Raidvere
(ainekiituskiri inglise
keeles, matemaatikas,
geograafias, keemias,
füüsikas)
Ryan Rohtmets
Heidi Sild
Aleksei Zajats
Maarit Tammik
Karl Mark Tammsaar

ja omapäraseid õpilasi.
Klassis on kaks poolust:
rahulikkus ja tormakus. Osade
tüdrukute liigne tagasihoidlikkus
jätab varju nende tõelise olemuse.
Poisid domineerivad oma jõulisusega. Vaatamata kõigele jõuab
igaüks oma eesmärgini. Esimene
oluline on ka saavutatud: põhikooli lõpetasid kõik.
9C (klassijuhataja Heli Toit):
Klass meenutab mulle enda
kunagist põhikooli lõpuklassi.
Motiveeritud, nutikad, uudishimulikud ja orienteeritud silmaringi avardamisele. Mitte ükski
tund polnud igav, sest õpilased

23. Kristofer Vähi
9c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ketlin Alamets
Kristofer Frank
Krislin Gerassimova
Jenifer Heinmann
(ainekiituskiri inglise
keeles)
Arvi Jeršov
Karl Kustas Kalev
Caroliine Kapp
Marcos Kull
Elar Kütt
Annabel Margens
(lõpetas kiitusega;
ainekiituskiri inglise
keeles, eesti keeles)
Cathleen Martjan
Marta Lisette Mägi
Angeliisa Niinemäe
Kevin Ots

hindavad head huumorit. Uudishimu, ja mitte ainult konkreetsest
ainest lähtuvalt, tegi õpetamise
lõbusamaks ja mitmekülgsemaks.
9D (klassijuhataja Estri Vaht)
ja 9G (klassijuhataja Älis
Eespäev): Musikaalsed. Paljusid
õpilasi ootab helge tulevik. Loodame, et edasised otsused õppimise osas kasvatavad rohkem
uudishimu ja õpitahet neil, kel
sellest vajaka jäi.
Klass on paistnud silma
kokkuhoidvana ning oma õiguste
eest seisva ja võitlevana.

15. Markus Paloots
16. Sander Petraitis
17. Mattias Pihlak (lõpetas
kiitusega; ainekiituskiri kehalises kasvatuses, füüsikas, ühiskonnaõpetuses)
18. Heiki Päärand
19. Gerta Šlegel
20. Annaliisa Tamme
21. Henri Tiits
22. Helerin Trestip
23. Kerta Viira
9D
1. Rainis Aasmaa
2. Teele Asu (lõpetas kiitusega; ainekiituskiri
bioloogias, eesti keeles,
füüsikas, inglise keeles,
keemias, ajaloos)
3. Eliise Joost (ainekiitus-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

kiri bioloogias)
Jete Jõgi (lõpetas
kiitusega)
Hans-Johannes Kallis
Kärolin Kase
Diana Kink
Markus Kuslap
Arabella Leego
Karilin Läänmäe
Timmu Masing
Meriliin Rappu
Rainer Rappu
Renee Räpp
Martin Saksing
Celina Vaible
Hanna-Liisa Vaino
Janna Õim

9G
1. Ken-Maiklein
Kaasiku
2. Kadri Okasmets

TUNNUSTAME TUBLISID

Vaatamata keerulisele distantsõppe-aastale osalesid Jõgeva
põhikooli õpilased väga tulemuslikult ainealastel olümpiaadidel ning võistlustel ja
konkurssidel. Maakondlikud
esikohad saavutati järgmistes

õppeainetes: loodusteadused,
emakeel, füüsika, matemaatika,
bioloogia, geograafia, keemia –
kokku 21 esikohta, 18 teist kohta ja 18 kolmandat kohta. Üleriigilistes voorudes olime esindatud kümnel korral.
Jõgeva põhikool tunnustab
ja tänab kõiki 49 õpilast, kes
esindasid kooli ja valda võistlustel ja olümpiaadidel, ning 23
õpetajat, kes õpilasi heade tulemusteni juhendasid.
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Tagasivaade õppeaastale
Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumis

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi
abituriendid kannavad südames kevadet

2020/21. õppeaasta lõpetas Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumis 229 õpilast 15 klassikomplektis. Lõpuponnistusi tegi meie kooli 62. lend, kelle klassijuhatajaks oli
matemaatikaõpetaja Eha Kuld. Aabitsa ja esimese õppekomplekti said möödunud aasta septembris 20 õpilast ning nende
klassijuhatajaks oli õpetaja Merike Olgo.
Kooli viimases õppenõukogus võtsime lühidalt kokku
kooli õpilaste head tulemused õppetöö vallas. Meie koolis
õppisid hinnetele „4“ ja „5“ enam kui pooled õpilastest (119),
neist umbes neljandik õppis ainult hindele „5“ (33). Tublimatele mõeldud kuld- või hõbemärgiga tunnustati viimasel
koolipäeval 61 õpilast. Põhikooli lõpetasid kiitusega Janeli
Kivimurd, Loora Miia Külm ja Arto Reinik ning
„neljade-viitega“ 6 õpilast.
Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi Greta Plato ja teda
tunnustati kooli aumedaliga. Lisete Kolli küpsustunnistustel
olid „neljad-viied“.
50 õpilast (umbes neljandik) osales edukalt ainealastel
olümpiaadidel. Meie kooli esindasid üleriigilistel olümpiaadidel Richard Aro (geograafia; õpetaja Virge Valdmaa) ja Kertu
Kull (inimeseõpetus; õpetaja Katrina Tammistu). Lisaks neile saavutasid veel viis õpilast maakondlikus arvestuses kohti
esikolmikus. Arto Reinik (9.b klass) oli edukas inglise keeles
(õpetaja Kätli Aas), geograafias (Virge Valdmaa) ja matemaatikas (Eha Kuld), Annabel Alaveer (9.a klass) matemaatikas
(Eha Kuld), Mark Prits (11. klass) matemaatikas (Kadri Lille), Reimo Kaabel (11. klass) matemaatikas (Kadri Lille), Jan
Raudsepp (8. klass) emakeeles (Kerttu Maripuu).
„KüberPuuring 2020“ finaalvõistlusel osalesid õpetaja Marjo Toomiku juhendamisel väga edukalt Õnneli Sepp,
Marta Saariste, Loora Miia Külm ning teises meeskonnas
Gregory Kenneth Pekka, Richard Aro ja Reimo Kaabel.
Eriti populaarseks on kujunenud interneti abil korraldatavad matemaatikaalased võistlused e-känguru ja Nutisport. Merike Olgo, Aive Jõessar, Aime Ojasoo, Inge Jõgi,
Eha Kuld ja Kadri Lille tegid õpilastega tulevaste tulemuste
nimel tööd matemaatikatundides ning juhendasid lapsi ka
kodus vabal ajal trenni tegema. Nutispordi Kesk-Eesti piirkonna finaalis jõudsid esimese kolme hulka Janeli Kivimurd,
Annabel Alaveer, Kaspar Tuvike, Jan Raudsepp, Moorits Enel,
Kaspar Laanes, Ragnar Klaos, Sten-Joosep Mällo, Patrick
Krull, Kertu-Kaisa Kalamees, Markkus-Lauri Kalla, Andra Alaveer, Celia Raja, Imre Vadi ja Jasper Kägo. Nutispordi
üleriigilisel karikavõistlusel esinesid edukalt: Jasper Kägo,
Moorits Enel ja Annabel Alaveer.
Vallo Väljaots ja Ester Laumets on suutnud kõigest takistavast hoolimata viia meie kooli õpilased spordivõistlustele. Parimaid tulemusi saavutasid 2., 3. ja 4. klassi tüdrukud
rahvastepallis: nad jõudsid üleriigilistele võistlustele. Kooli
õpilased osalesid Jõgevamaa kergejõustikuvõistlustel ja
mitmel jooksuvõistlusel.
Spordiinimesed ootavad pikisilmi kooli staadioni renoveerimist. Täname vallavalitsust võimla valgustuse parendamise võimaldamise eest. Lootsime saada ka õue jõusaali kasutamise ja lauatennise mängimise koha, aga …
Soovin meie kooliperele päikeselist suve!

Meie oleme Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi lõpetajad,
kelle üle võivad uhkust tunda
vanemad ja õpetajad.
Nägime vaeva koguni kaksteist
aastat.
Kogusime tarkust, kasvasime,
enam ükski katsumus meid ei laasta.
Meie klass on küll väike,
aga vaimult suur,
tegus ja täpne kui tasku-uur.
Igaüks on oma ala tegija,
isegi kui mõnel see veel leidmata.
Aeg käib armutult,
nüüd lähme vallutame maailma.
Esmalt viimast korda koguneme saali.
Olgu me välismaal või koduküla
rannas,
oma kooli, O. Lutsu ja kevadet
kanname alati endas.

JÜRI TOIT

Õppealajuhataja

PALAMUSE KOOLI
HUVITEGEVUS
Üks õppeaasta on jälle seljatatud ja suur suvi pakub puhkamiseks võimalusi.
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis lõpetati kooliaasta
projektipäevaga. Õpetajad pakkusid välja 17 erinevat töötuba
ja iga õpilane pidi endale valima neist neli. Kes ees ja kiirem,
sai oma valikusse meelepärasemad. Sai meisterdada, kokata,
põgenemistoas ülesandeid lahendada, aardeid ja fotosid jahtida, lauamänge mängida, sporti teha.
Kõik laulu- ja tantsupeod, milleks meie laulu- ja tantsurühmad valmistusid, lükati arusaadavatel põhjustel järgmisesse aastasse. Kuna huvitegevus terve kevadhooaja praktiliselt seisis, oli tore, et projektipäev andis võimaluse tegeleda
just selliste veidi teistsuguste asjadega.
Distantsõppe ajal korraldasime klassidevahelise ja ka
individuaalse sammulugemise võistluse ja koolivaheaja
Bingo mängu, lihavõttepühade ajal sai postitada pilte värvilistest munadest ja kaunistustest, toimus ka viimase lume lumememme tegemise konkurss.
Uus õppeaasta koos uute tegemistega on tegelikult kohe
käes. Palamuse kool hakkab valmistuma 2022. aasta juunis
toimuvaks vilistlaste kokkutulekuks. Juubeliüritused kestavad kogu õppeaasta. Avalöögiks on 14. septembril Palamuse
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis avatav näitus
„Palamuse Keskkool ehk pildikesi koolipõlvest“.
EVELYN MERUSK

OLPG huvijuht

RAIKO SAAR

OLPG abituriendid

OLPG abiturient

Palamuse 9. klass

Oskar Lutsu
Palamuse
Gümnaasiumi
9.A klass
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi 9.A klassi lõpetas 12 õpilast. Kiitusega lõpetas kooli Janeli
Kivimurd, kes on kooliaastate
jooksul silma paistnud sihikindluse, töökuse ja hea matemaatilise taibuga. Neljade ja viitega lõpetasid Andreas Aasmaa,
Annabel Alaveer, Triinu Jalg ja
Eliisabet Soosalu. Andreas paistis
silma sportlikkuse ja heade õhtujuhi võimetega. Annabeli iseloomustab sihikindlus, järjepidevus,
töökus ja suur huvi matemaatika vastu. Triinu on lisaks heale
õppimisele võitnud mitmeid
medaleid kabes ja tegeleb aktiivselt ka tantsimisega. Eliisabeti
loomingulisus on piiritu – ta
näitleb, maalib ja laulab.
Heade tulemustega lõpetasid põhikooli ka Oskar Araste,
Kristofer Jefimov, Markus Laanes, Rasmus Paavel, Evelin Piiri-

sild, Johanna Pärendson ja Georg
Reinsalu. Oskar, Markus ja Rasmus saavad väga hästi hakkama
arvutimaailmas. Kristofer on teinud mitmeid meeldejäävaid rolle
teatrilaval. Evelini iseloomustab
konkreetsus ja oskus kriitilisel
hetkel rahu säilitada. Johanna on
kõva käsi sotsiaalmeedias ja alati
valmis klassi esindama. Georg on
samuti alati valmis klassi esindama ning tunneb suurt huvi looduse ja autode vastu.
9.A klass oli väga iseteadlik,
emotsionaalne ja andestav. Kui
neid ka miski ärritas, siis pikka
viha nad ei pidanud. Kooli üritustest võeti alati osa. Enamasti
kehtis reegel, et viimane minut
on kõige parem minut. Klassijuhataja pabistamisest olenemata
sai siiski kõik alati õigeks ajaks
valmis ja tehtud. Kõik tüdrukud
käisid põhikooli lõpuni laulukooris laulmas. Tänu sellele ei möödunud meie bussireisid kunagi
vaikuses.
Üheksa õpilast jätkavad oma
kooliteed erinevates gümnaasiumides ja kolm kutsekoolides.
Kui ollakse ka Palamuselt eemal,
jääb nende esimene kool kind-

lasti nende südameisse, sest juba
viiendas klassis kirjutasid nad nii:
Palamusel meie kool
kus on tuttav iga tool.
Sõbrad meil on igal pool,
õppimist meil saadab hool.

Oskar Lutsu
Palamuse
Gümnaasiumi
9.B klass
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi 9. B klassi lõpetas 13 noort.
Kaks nendest, Loora Miia ja Arto,
kiitusega.
Väga
heade
tulemustega jõudsid põhikooli lõppu ka
Marta, Henri ja Saskia.
Meie klassis olid andekad
näitlejad Loora Miia, Arto ja
Angeelika. Meil oli alati lavale
saata häid lauljaid, näiteks Marta,
Loora Miia, Saskia, Helena,
Angeelika.
Marta ja Arto jõudsid ka
rahvatantsuga tegeleda. Richard,
Loora Miia ja Arto lõid kaasa

FLL (First Lego League) meeskonnas. Henri säras nii mõnigi
kord koos paralleelklassis õppiva
Andreasega õhtujuhi rollis.
Sten, mõlemad Oliverid,
Rasmus ja Silver olid alati suurepärased taustajõud, kes olid nõus
klassi eest väljas olema.
Meelde jäävad meie klassiõhtud kokandusklassis, kus põhiliseks teemaks kujunes see, kas
ananassi koht on ikka pitsa peal.
Kui me valisime vaatamiseks
filmi, siis ikka kõige jubedama,
mida läbi sõrmede saaks vaadata.
Jään igatsema teie põhjalikkust ürituste ettevalmistamisel.
Kui teha, siis juba 100% ja enamgi veel, mis siis, et ajast puudu
jääb.
Minu noortest seitse jätkavad
oma õpinguid gümnaasiumis.
Kes Palamusel, kes Jõgeval, kes
läheb Tartusse. Ülejäänud asuvad
õppima kutsekoolidesse. Oma
valikud on kõik teinud, jääme
lootma, et soovid ja tahtmised ka
täituvad.
Efka Musirullid! Selg sirgu ja
julgelt edasi!
EVELYN MERUSK

klassijuhataja

HARIDUS
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C. R. Jakobsoni nimelise Torma
põhikooli kooliaasta jõudis finišisse
C. R. Jakobsoni nimelise
Torma põhikooli kooliaasta
jõudis finišisse 11. juunil piduliku aktusega, kus tunnustati kiituskirjaga väga tublisid
õppureid. Kiituskirjaga lõpetas
õppeaasta 26 õpilast. Neljadele
ja viitele õppijaid oli 38. Kooli
128 õpilase hulgas oli väga heade ja heade tulemustega õppijaid 64 ehk pooled. See annab
märku, et erinevad piirangud
ei vähendanud õppimise tahet. Tänu tublidele õpilastele,
õpetajatele ning vanematele,
kes ühiselt raskusi ületasid ja
eesmärgi poole püüdlesid, oli
võimalik saavutada edu.
Põhikooli lõpuaktus toimus 12. juunil. Sellel aastal
lõpetas meie kooli 16 noort.
Nende hulgas oli üks kiituskirja saaja, Liisi Lindsalu, ning
seitse neljade ja viitega lõpetajat. Traditsiooniliselt anti
välja C. R. Jakobsoni nimeline
stipendium jakobsonlike tra-

ditsioonide hoidmise ja jätkamise eest. Sellel aastal läks
stipendium jagamisele kahe
võrdväärselt tubli lõpetaja vahel, kelleks olid Liisi Lindalu
ja Kaisa Neimann. Mõlemad
neiud on usinad õppijad, aktiivsed tegutsejad ja osalesid ka
Jakobsoni kõnevõistlusel.
Selle õppeaasta lõpetajad
kogusid aastate jooksul tuntust
kui suurepärased võrkpallurid.
Kõik tüdrukud olid võrkpallitrennis käinud algklassidest
alates, enamik neist esindanud kooli edukalt mitmetel
võistlustel. Seetõttu otsustati
kooli karikale jäädvustada nii
kooli tütarlaste U-18 vanusegrupi võrkpallivõistkonna kui
ka motokrossis häid tulemusi
saavutanud Markus Lehtjõe
nimed.
Lõpetajad on enamasti
juba otsustanud, kus oma haridusteed jätkata. Üheteistkümnel noorel on plaan minna

gümnaasiumi, teised jätkavad aastal olude sunnil vajaka või
õppimist
kutseharidussüs- lausa tegemata jäi.
teemis. Gümnaasiumide vaHEIKI SILDNIK
likusse kuuluvad Jõgevamaa
direktor
gümnaasium, Nõo reaalgümKÜLLI VÕSU
naasium, Tartu Kristjan Jaak
õppealajuhataja
Petersoni gümnaasium, Tartu
Jaan Poska gümnaaLiisi Lindsalu (paremal) ja Kaisa Neimann
sium ja Lähte güm- pälvisid tänavu Jakobsoni stipendiumi. Liisi
naasium. Saadame lõpetas lisaks sellele kiitusega põhikooli.
FOTO: Liina Laurikainen-Päri
oma lõpetajad teele abivallavanem
Viktor Svjatõševi
sõnadega, mida ta
lausus lõpuaktusel,
lennutades õhku
paberlennuki: tuult
tiibadesse!
Kogu
kooliperele
soovime
päikeselist suve ja
mõnusat puhkust!
Laadige oma akud
täis, et sügisel uue
hooga alustada ja
teha kuhjaga tasa
kõik see, mis sellel
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Vaimastvere kooli sajas aasta

1919. aasta maareformiga riigistati Eestis kõik mõisamaad ning jagati
need ümber. Võõrandatud Vaimastvere mõisa härrastemajas seadis end
1921. aastal sisse Endla kool, mis uues kohas sai ka uue nime: Vaimastvere
6-klassiline kool. Mõisahoone on nüüdseks küll hävinud, kuid haridusasutus on jäänud.
On kuidagi sümboolne, et nii nagu oli keeruline kooli esimene aasta uues kohas, oli keeruline ning muutuste ja väljakutsete rohke ka kooli
sajas aasta. 2020/21. õppeaasta algas koroonaviiruse laialdasest levikust
tingitud ebakindlusega: iga päev koolis võis jääda viimaseks kontaktõppepäevaks, nii õpetajad kui ka 67 õpilast pidid olema valmis päevapealt üle minema kaugõppele. Olime selleks ajaks küll karastatud 2020.
aasta kevadise kaugõppekogemusega, kuid määramatus põhjustas siiski stressi nii õpetajatele kui õpilastele, kindlasti ka lapsevanematele. Oli
nagu saatuse kingitus, et juba aasta varem läbisid kõik Vaimastvere kooli õpetajad digivahendite kasutamise koolituse, seega olid pedagoogidel
vajalikud baasteadmised olemas ning paljud keskkonnad ka õpilastega
läbi proovitud. Õpetajate metoodilisi lahendusi avardas kooli kuulumine
haridusprogrammi Ettevõtlik Kool, milles Vaimastvere koolile omistati 2020. aasta sügisel esimese astme kvaliteedimärgis. Nii ei olnud sellel
õppeaastal karantiini jäämine enam võrdne vettehüppamisega tundmatus
kohas ning kõik sujus üsnagi ladusalt.
Kõikidel õpilastel ei ole oma arvutit. On ka peresid, kus ei ole üldse
arvutit. Väiksemaid toimingud, nagu Stuudiumist õppejärge ja hindeid
vaadata või e-õppevahendis OPIQ ülesandeid lahendada, saab ka nutiseadme abil, kuid tõsiseks töötegemiseks on vaja ka tõsist töövahendit.
Kool, aga ka mõned eraisikud varustasid abivajajaid arvutitega. Lastekaitsefondi muretsetud arvutid jõudsid kahjuks kohale alles pärast distantsõppe lõppu.
Kaugõppe kõige keerukam ülesanne oli iga õpilase järjekindel õppetöös hoidmine: kaugjuhtimisega on tunduvalt keerukam lapsi motiveerida ja lünkade tekkides on väga raske taas järjele saada. Tänu kooli tugipersonali, aga ka omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate tublile tööle
jõudis suurem osa õpilasi e-tundidesse ning sai ka iseseisvad tööd tehtud.
Mahajäämust aitas leevendada võimalus kutsuda konsultatsioonideks
kooli neid õpilasi, kellel kõige enam abi vaja. Ühel nädalal võimaldasime
kokku saada ka edukatel kaugõppijatel, et nende sotsiaalse suhtlemise
vajadust rahuldada.
Lõppenud õppeaastale tagasi vaadates võib nentida, et mõtestatud,
juhitud ja arusaadavate reeglitega kaugõpe koos nõrgemate järeleaitamise
meetmetega saab olla tulemuslik: õpilaste keskmine hinne isegi tõusis.
Saja aasta jooksul on Vaimastvere Koolist saanud lõputunnistuse 1129
noort, vilistlaspere värskeimad on 2020/21. õppeaastal lõpetanud neli
õpilast: Marii Maria Alund, Bryan Jõuram, Markus Koort ja Lauri-Daniil
Tsääro.
Leidke oma tee, tundke rõõmu kordaminekutest, ebaõnnest aga võtke
õppust ja pöörake enda kasuks.
Aga 25. septembril – kõigi aegade kõik Vaimastvere vilistlased, kooli
kokkutulekule!
ELL VAHTRAMÄE

õpetaja

Põhikooli lõpetanud 2021. FOTO: Liina Laurikainen-Päri

Vaimastvere kooli lõpetajad klassijuhatajaga

Jõgeva täiskasvanute keskkoolis
tegi kuldse lennu Külli Rand

2021. aastal Torma kooli kiituskirjaga lõpetanud. FOTO: Vairi Niinep

Külli asus Jõgeva täiskasvanute keskkooli 10. klassi õppima 2018/2019.
õppeaastal. Ta kohanes koolieluga
väga kiiresti ning sai klassikaaslastele mentoriks. Enesetäiendamine ja
koolitustel käimine kuulub Külli elustiili juurde. Kolme õppeaasta jooksul on ta sihikindel ja püüdlik olnud,
mille tulemusel lõpetas ta kooli kuldmedaliga. Külli panustas koolielu
paremaks muutmisse, olles kolmel
õppeaastal õpilasomavalitsuses juht.
Tema ettepanekuid ja nõuandeid
koolielu korraldamisel arvestatakse.
Peale positiivse ellusuhtumise on
Külli väga kohusetundlik, aktiivne
Medalist Külli Rand. FOTO:
ja iseseisev täiskasvanud õppija. KeskERAKOGU
hariduse saamise kõrval osales Külli
erinevatel koolitustel, nagu Edu Akadeemia veebiseminarid, Põltsamaa
Perepesa perekooli loengusari, Swedbanki investeerimise koolitused jne.
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SÜNDMUSED JA TEATED
SÜNDMUSED

MUUSIKA
09.07 kell 20 Toomas Anni 55 aasta juubeli tuuri kontsert Palamuse
laululaval.
17.07 kell 17 muusikahoov Palamuse laululaval. Peaesineja Roxy.
06.08 kell 19.30 suveõhtu kontsert
Sadala kõlakojas (vihma korral
rahvamajas). Esinevad Ivo Linna
ja Antti Kammiste.
07.08 kell 21 Palamuse öölaulupidu „Une pealt“ Palamuse laululaval.
19.08 kell 19.30 suvine peoõhtu
Toomas Anniga Sadala kõlakojas.

TEATER
11.07 kell 11 perede pärastlõuna Lilleaasa vabaõhulaval. Kavas
Viljandi nukuteatri kogupere
etendus „Karu-Ott tahab magada“, Piimandusmuuseumi või
töötuba, gigantlille valmistamise töötuba. Avatud suvekohvik.
Pilet 5 eurot (tasumine sularahas).
Toetajad: Eesti Kultuurkapital ja
Eesti Rahvakultuuri Keskus.
14.07 kell 19 Piibe Teatri etendus
“K. E. von Baeri lõpetamata uurimus” Kuremaa lossis.
15., 16., 17., 21., 22. ja 23. juulil
kell 19 ning 18. ja 25. juulil kell 16
valgustav draama „Kuldõun puukausis“ Torma ringtallis. Piletid
müügil Piletilevis.
27.07 kell 19 Henrik Normanni
juubelietendus „Nuta või naera“
Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval.
Pilet 19/17 eurot.
30.07, 05., 06., 11., 12.08 kell 20
Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Hirmuöö 2“ Rehe-Möldre
hoovis. Pilet 5 €. Avatud kohvik!

VARIA

10.07 kell 12 kodukandipäev Kaareperes rahvamaja esisel platsil.
Kell 12–13 trükkimise töötuba
1€ (õnnitluskaardid, kaasa võib
võtta oma T-särgi või muu eseme). Kell 13 lõõtsamees Rauno
Koorts. Avatud külakohvik ja
Hillar Kaevali õllekannude näitus.
17., 18.07 Torma kandi kohvikutepäevad. Jälgi infot FB Torma
Kandi kohvikutepäevad.
31.07 kell 12.15 Jõgevatrefi motoparaad Jõgeva kesklinnas Aia tänaval.

LAAT
09.07 kell 9–16 Jõgeva suvelaat kultuurikeskuse ümbruses. Müügil
toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad ja vanavara. Info tel 5805
1915. Olete oodatud!

SPORT
09.07 kell 16 Ülo Kaha mälestusvõistlused kergejõustikus veteranidele Jõgeva linna staadionil.
Info tel 5646 0151.
10.07 kell 9–18 kogu pere rattaralli Jõgeval: Filter maanteekarikasarja rattasõidu 2. etapp Kuremaal
(www.aerobike.ee/maanteekarikasari)
10.07 Vooremaa Vibukarika
III etapp ja Jõgevamaa lahtised
meistrivõistlused vibulaskmises
Siimustis
10.07 XXVI Jõgevamaa Suvemängud 2021 Mustvees

24.07 kell 10 F. Adrati XLVIII
mälestusturniir jalgpallis Jõgeva
aleviku staadionil
24.07 kell 15 Otto Erimaa mälestusvõistlused kergejõustikus
Paduveres
31.07 kell 10 valla volle etapp
Kuremaal. Info: 520 2235 Aarne.
21.08 kell 10 valla volle etapp
Tormas. Info: 520 2235 Aarne.
01.08 kell 13 Lauri Ausi mälestusvõistlus ja rahvasõit jalgrattasõidus Luual.

KOGUDUSED
09.07 ja 10.07 kell 11–14 on Jõgeva
koguduse uus vaatetorn külastajatele avatud.
11., 18.07 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses.
11., 18., 25.07 kell 11 jumalateenistused Torma kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses toimub juulis ja augustis
nädalavahetustelvirtuaalnekokkutulek.
Kokkutuleku videod on järelvaadatavad veebisaidil JW.ORG
(Meist / Kokkutulekud). Vaatamiseks pole vaja sisse logida ega
registreeruda.
Muu hulgas kavas: kas on alust
uskuda, et Jumal on olemas; kas
piibel on usaldusväärne; videolavastus piiblitegelase Taanieli
elust. Lisainfo tel 5901 2500.

KALMISTUPÜHAD
11.07 kell 14 Tõreda kalmistul.
Kohal on külalised Eestist ja
USAst.
25.07 kell 12 teenistus Siimusti
kalmistu kabelis. Info: jogeva@
eelk.ee.
01.08 kell 14 Laiusevälja kalmistul.
Lisainfo 5661 8215.
01.08 kell 16 Saduküla kalmistul.
Lisainfo 5661 8215.

NÄITUSED
16. augustini Anne Ütti näitus
„Geomeetriline tikand-niidigraafika” Jõgeva linnaraamatukogus.
31. juulini Eesti Taimekasvatuse Instituudi näitus „Sajandijagu
teadustööd viljakal põllul” Jõgeva
kultuurikeskuses.
18. juulini Eesti Lapitöö Seltsi
30. aastapäeva näitus „Tootsi peenar” Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis.
22. juulist Theodor Lutsu 125.
sünniaastapäeva näitus “Filmimees seespool aiamüüri” Palamuse muuseumis.
17. juulini Meelis Kruusoja erakogust pärinevate esemete näitus
„Jõgeva aleviku ajalugu ja tänapäev 1920–2021”.
30. juulini Lenna-Loviisa Jõgi
kunstinäitus „Loomise rõõm“
Kuremaa raamatukogus
30. augustini papier-pellie tehnikas
tööde näitus „Akvarelli saladused” Jõgeva linnaraamatukogus.
2. juunist näitus „Nahakunst”
Jõgeva linnaraamatukogus.
1. augustini väljapanek „Noppeid
Siimusti ajaloost” Siimusti raamatukogus.

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.
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Õnnitleme
juunikuu juubilare!
Helmine Allas			
Elgi Aua			
Aleksandra Kruuskand
Irene Liivamägi		
Maria Lilleorg		
Jaan Paju			
Endel Kriiska			
Taimi Senner			
Jüri Saarde			
Maie Paju			
Heldur Sillaorg		
Väino Kahu			
Vilma Vaher			
Evi Sildnik			
Milvi Tuvi			
Heldi Olev			
Tiina Piiroja			
Harri Siir			
Epp Järv			
Valentina Porro		
Jaan Allingu			
Mare Veelma			
Ille Randjärv			
Koidula Eelmäe		
Galina Titkova		
Rita Vaht			
Maie Pärtelpoeg		
Kai Sulin			
Enn Päll			
Aimar Koks			

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Kermo-Aron Kirila
Johanna Kaasik
Maryana Saksing
Mia Marks		
Andri Pärn		
Karl-Markus Likk
Gairo Raha		

90
90
90
90
90
90
90
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

08.06.2021
11.06.2021
11.06.2021
11.06.2021
15.06.2021
21.06.2021
22.06.2021

Härjanurme Maarahva Selts tänab lahkeid toetajaid,
kelle abiga sai toimuda Saduküla piirkonna jaanituli!
Meid toetasid Jõgeva Vallavalitsus, Härjanurme Mõis
OÜ, Ravar OÜ, Markilo OÜ, Kaarland OÜ ja Tädirutt
Nokitseb OÜ.
EELK Torma Maarja koguduses algab suvine leerikursus 11. juulil kell 16 pastoraadis.
Kooskäimise ajad kokkuleppelised. Koguduse õpetaja
Mehis Pupart: 5562 5116, 5342 7098,
mehispupart11@gmail.com
Betti Alveri Muuseum on töötajate puhkuse tõttu suletud 20.–31. juulil. Soovime kõigile meeleolukat suve!
Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi
Torma piirkonna koduhooldustöötaja ametikoha täitmiseks
Kandidaadilt eeldame empaatiavõimet, keskharidust ning
B-kategooria juhilube.
Tööle asumine 19. juuli 2021.
Avaldus ja CV saata 12. juuliks aadressil: info@jogevahoolekandekeskus.ee. Info tel. 5552 0343.

Puhkused valla raamatukogudes

Väljasõit muusikalile „Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu“ Kiidjärvele 8. augustil
Palamuse rahvamaja parklast.
Etendus algab kell 19 ja kestab 2h 45 min.
Lisainfo Piletilevist. Pileti hind vastavalt
istekohale 38–50 eurot. Bussisõit tasuta.

Suur suvi on alanud ja puhkuste ajad käes. Valla raamatukogud on
töötajate puhkusest tingitult suletud järgmiselt:
Siimusti raamatukogu: 13.–16. juuli; 10.–15. august;
14.–17. september ja 15.–21. november
Kuremaa raamatukogu 2.–15. august
Saduküla raamatukogu 12.–25. juuli ja 9.–23. august
Torma raamatukogu 5.–18. juuli ja 2.–15. august
Kaarepere raamatukogu 19. juuli–15. august
Palamuse raamatukogu 19. juuli–15. august
Vaimastvere raamatukogu 12. juuli–1. august ja 9.–15. august
Sadala raamatukogu 2.–23. august
Jõgeva linnaraamatukogu töötab suvel tavaaegadel.

KRISTI PUKK

Jõgeva Raamatukogu direktor

Koha broneerimiseks võta ühendust:
Palamuse Kultuur 5306 0460.

Vaimastvere Kool 100

25. septembril 2021 toimub Vaimastvere Kooli vilistlaste
kokkutulek. Ootame aktiivset osavõttu. Osavõtumaksu 15 €
saab tasuda kooli kantseleisse või Jõgeva Vallavalitsuse arvele
EE861010102021814008 märgusõnaga “Vaimastvere 100”.
Lisage ka nimi /neiupõlvenimi/.
Alates 01.09.2021 osalustasu 20 €.
Pidulik aktus algab kell 17.00.

Väino Ling

VEEOHUTUSPÄEV „OSKA OLLA
VEEKOGUL OHUTULT“
Veeohutuspäev toimub 10. juulil algusega kell 11.00 Kuremaa järve ääres asuvas UDU TALUS. ÜRITUS ON
KÕIGILE OSALEJATELE TASUTA ning sisaldab
lõunasööki, vajalik on eelregistreerimine.
Korraldajaks on Jõgevamaa Diabeetikute Selts koostöös
Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste Seltsiga.
Üritus toimub Päästeameti projekti raames „Puuetega
inimeste turvalisuse tõstmine Jõgeva vallas“.
Soovijatele on korraldatud tasuta transport. Buss väljub
kell 10.00 Jõgeva kultuurikeskuse juurest.
Täpsem info ja registreerimine: 5592 8695 Eve
e-mail: aivarpint1@gmail.com

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti (juuni ja detsembri
teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval)

Vaimastvere Kooli direktor

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ILMAR ANNUK		
VILMA KOLL		
VALDU LOIDE		
MART KORNEL		
PEETER VÕSSOKOV
HELMINE-ALIDE SEPP
URVE SALDU		
AUNE LIIDEMANN
ALEXEY KINZHIGALEEV

14.09.1950–13.06.2021
14.07.1935–14.06.2021
05.09.1938–15.06.2021
10.11.1948–18.06.2021
24.08.1939–22.06.2021
09.03.1922–23.06.2021
28.10.1937–24.06.2021
13.01.1962–26.06.2021
25.11.1968–26.06.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 29. juulil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 22. juuli.

