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Direktori kabinetist sai keraamikakoda

Kuremaa suusaradadel
liuglesid seelikutes naised
Kuremaa suusaradadel liuglesid
10. märtsil seelikutes, parukates, pärgades ja muudes aksessuaarides naised: seal sai teoks
kaheteistkümnes
naistepäeva
suusasõit. Enne rajale minekut
tantsiti ühistantsu, mille sammud õpetas selgeks Marika Järvet. Kes soovis, sai läbi astuda
ka „dr Schmidti vastuvõtust“
ja oma organismile täiendavat
vunki anda, tõsi, mitte verd,
vaid seda meenutavat tervislikku tomatimahla manustades.

Suusasõit kulges Kuremaa
terviseradade
stardipaigast
veski juurde ja tagasi. Lund oli
suusaradadel piisavalt, ent kes
suusatada ei soovinud, võis teha
kepikõnniringi. Pärast pakuti tublidele tervisesportlastele
teed ja pannkooke. Naistepäeva suusasõidu korraldasid kultuuriselts Vanaveski, Kuremaa
külaselts, kultuuriselts Jensel ja
Eesti Tervisedenduse Ühingu Jõgeva osakond.
JVT

Marika Järveti juhendamisel tantsisid naised enne
suusasõidu starti minekut ühistantsu. FOTO: RIINA MÄGI

Kaja Ivask OÜ Päivapäike uues keraamikakojas. Käes on tal põletamist ja glasuurimist ootavad uudistooted – toiduõlinõud.
FOTO: RIINA MÄGI
Palamusel valmis möödunud
aastal uus lasteaed. Tühjaks
jäänud vana lasteaiamaja on
tasapisi uue sisuga täituma hakanud. Endises direktori kabinetis tegutseb nüüd näiteks
OÜ Päivapäike keraamikakoda.
Selle perenaine Kaja Ivask elab
põnevat kaksikelu: päeval juhib
Mustvees Konsumi kauplust, õhtuti muutub savivõluriks, kelle
käte alt tulevad kaunid tassid,
taldrikud, kohvi- ja koorekannud jms.
Keraamikaga on Kaja Ivask
tegelnud juba viis aastat. Saviteema kõnetas teda tegelikult
varemgi, aga algul ei leidnud ta
kohta, kus sõrmed esimest korda saviseks teha. Aga siis kutsus
sõbranna teda ühte Tartu keraamikatöötuppa. Sealtmaalt enam
tagasiteed polnud: algul käis
Kaja keraamikatoas üle nädala,
siis iga nädal, siis hakkas kodus
köögis valmis tehtud saviesemeid Tartu töötuppa põletada
viima ning lõpuks leidis, et on
aeg oma põletusahi muretseda.
See oli kolm aastat tagasi. Just
siis pandi tema kodukohas Voorel enampakkumisele aktiviseerimiskeskusesse kunagi projektirahaga soetatud 130-liitrine
keraamikaahi ja Kaja sai selle
endale. Esimese keraamikatöökoja seadis ta sisse oma tütre
Riinu Palamusel asuva kodumaja kõrvalhoonesse. Sealne väike
töötuba jäi lõpuks kitsaks, sest
Kajal hakkasid mõned keraamikahuvilised sõpruskonnad regulaarselt külas käima: „savipisik“
on üllatavalt nakkav. Pool aastat

kestnud uute ruumide otsingud
kandsid lõpuks vilja ja hiljuti kolis Päivapäikese keraamikakoda
Palamuse vanasse lasteaeda.
Vastse keraamikatoa riiulitel
võib näha nii valmis esemeid
kui ka toorikuid, mis esimest
või teist, glasuurimisjärgset,
põletust ootavad. Kaja meenutas, et alustas savitööd kunagi
tasside meisterdamisest, siis
tulid aga juba muud esemed –
taldrikud, või- ja suhkrutoosid,
kohvi-, mahla- ja koorekannud,
hapukooretopsid, praevaagnad,
tordialused, keraamilise sihverplaadiga kellad jne.
„Kõige rohkem meeldib mulle teha suuri esemeid,“ ütles
Kaja ja näitas praeliuda, millele
mahuvad lahedasti ära suure
pere jõulupraad ja lisandid. Veel
meeldib Kajale see, kui keegi
tellib temalt sellise asja, mida ta
veel kunagi valmistanud pole.
Hiljuti tellis üks inimene talt
näiteks firma Facebooki lehe vahendusel kohviubade nõu, teine
jälle toiduõli nõu. Päris huvitav
oli nuputada, millised need olla
võiksid.
Keraamikat dekoreerib Kaja
reljeefsete kaunistustega. Appi
tulevad pitsitükid, rohukõrred,
mitmesugused vormid jne. Rohkesti kasutust leidnud lillemotiivide kõrval on Kaja viimasel ajal
toonud sisse metsa- ja seeneteema: seentega tassi sobib ka mehele kinkida.
Keraamikatoodete valmistamiseks kasutab Kaja Saksamaalt
pärit kõrgkuumussavi. Aastatega on talle üsna hästi selgeks

saanud, kuidas vältida esemete
põletusahjus purunemist. Kogemused aitavad üsna hästi
ette näha ka seda, millise ilme
omandab põletusel üks või teine
glasuur.
„Kogemusi võib ju olla, aga
tegelikult ei kao ahju avamise
juurest kunagi ära nn üllatusmuna-efekt. Ja see teeb asja põnevaks,“ ütles Kaja Ivask.
Kui enamasti peetakse põhiliseks laadahooajaks suve, siis
Kaja Ivask käib oma keraamikatoodetega rohkem väljas just
talvistel laatadel, eriti jõululaatadel. Siis on ostmine elavam.
Suvel vaadatakse ja kiidetakse,
aga ostma väga ei kiputa. Tõsi,
ka kehva müügiga laadast võib
mõnikord kasu olla, sest sealt
võib tulla tellimusi. Laadal selgub ka, milline on ostjate maitse, ning seal saab teiste sama ala
inimestega kogemusi vahetada.
Laatade kõrval on Kajal ka mõned püsikohad, kus ta oma keraamikat müüb. Tema kätetööd
saab osta näiteks Kuremaa lossist, Juula kohapärimuskohvikust ja Võru M.Y. Stuudiost.
Nagu öeldud, on „savipisik“
kerge levima ja kes korra nakatunud, see tahab ikka ja jälle
sõrmed saviseks teha. OÜ Päivapäike keraamikatoas käib huvilisi nii Palamuselt, Maarja-Magdaleenast kui ka Tartust.
„Tartu naised moodustavad
ka muidu sõpruskonna, nii et
saviga „hullamise“ kõrvalt räägitakse üksteisele ka uudised
ära,“ ütles Kaja Ivask ja lisas,
et savisõbrad teevad keraami-

kat enda tarbeks ja sõpradele
kinkimiseks. Ent tegelikult on
tulemusest olulisemgi protsess:
saviga mässamine on väga hea
teraapia.
„Ma ise unustan tööpinged
kohe, kui käed saviseks teen,“
ütles Kaja Ivask.
See annabki jõudu mitmel
õhtul nädalas pärast Mustveest
koju Voorele jõudmist ja keha
kinnitamist veel Palamusele
keraamikatuppa sõita. Tagasi
Voorele jõuab Kaja tund-poolteist enne keskööd. Ja järgmisel
hommikul kell pool kaheksa tuleb jälle Mustvees tööl olla.
„Olen tänulik oma tütrele Riinule, samuti väimehele ja abikaasale, kes kõik keraamikakoja edendamisele ühel või teisel
viisil kaasa aidanud,“ ütles Kaja
Ivask. „Vallavalitsusele olen aga
tänulik uue ruumi eest. Maja
teises otsas on kudumistuba ja
teisel korrusel laulustuudio. Kui
siia veel loomingulisi tegijaid tuleks, oleks see juba lausa kunstipesa.“
Kaja Ivaskile on keraamika
praegu veel hobi, sest see ei too
nii palju sisse, et sellest ära elada. Küll aga pakub see teistlaadi
eneseteostust, kui põhitöö. Lähiajal tuleb Kaja Ivaskil mõtlema
hakata oma esimese näituse
peale: juunis saab tema keraamikat näha Palamuse muuseumi
koolimaja näitusesaalis.
RIINA MÄGI

Üksi elava pensionäri toetuse
saamiseks peab alates 1. aprillist
vastama kolmele tingimusele
Juba kolmandat aastat saavad
Eestis üksi elavad pensionärid
oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta
kõigile, kes vastavad 1. aprillist
kuni 30. septembrini kolmele
tingimusele:
• on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi;
• kelle kättesaadav pension
on väiksem, kui 1,2 kordne Eesti
keskmine vanaduspension, mis
2019. aastal on 540 eurot.
Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame juba
praegu veenduda, et alates 1.
aprillist ka kõik need tingimused täidetud on.
Kontrolli enda andmeid
rahvastikuregistris!
Toetuse
määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib
juhtuda, et reaalselt üksi elav
pensionär jääb toetusest ilma,
kuna sissekirjutused on jäänud
rahvastikuregistris muutmata.
Üksi elava pensionäri toetuse
saamise peamiseks eelduseks on
korras andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta mingil
põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil, aprillist septembri lõpuni,
üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimustele, tekib järgmine
võimalus toetust saada järgmisel
aastal. Ka siis võetakse aluseks
rahvastikuregistris aprillist septembri lõpuni olevad andmed.

Üksi elamise reeglil on siiski ka mõned erandid. Näiteks,
kui samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning
üks nendest on pensionär, on tal
õigus üksi elava pensionäri toetusele. Kui eestkostja ja eestkostetav on mõlemad pensionärid,
on õigus toetusele mõlemal. Ka
juhul, kui pensionär elab koos
oma lapsega, kes on tema ülalpidamisel
perekonnaseaduse
mõistes, saab pensionär üksi
elava pensionäri toetust. See
erisus on mõeldud just juhuks,
kui pensionär kasvatab ise oma
alaealist või kuni 21-aastast õppivat last.
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse ka kõikidele ööpäevaringset hooldusteenust saavatele
pensionäridele, kes viibivad hooldekodus vähemalt alates 1. aprillist. Lisaks hooldekodus elavale
pensionärile, saab toetust ka temaga samal elamispinnal elanud
teine pensionär. Tema on jäänud
üksi koju elama, aga kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid hooldekodusse sisse
kirjutada, ei ole võimalik rahvastikuregistri andmeid tegelikkusele vastavaks muuta.
Enda rahvastikuregistris olevat aadressi on võimalik igaühel
endal kontrollida eesti.ee portaalis, valides teenuse „Registrist enda andmete päring“.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/uksi-elava-pensionari-toetus-0
JVT
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Kohalikele kruusateedele
rakendatakse massipiirang
Ilmaolud on muutunud kevadiseks ning teede kandevõime on
sulamisperioodil nõrgenenud.
Kohalikel kruusateedel kehtivad
18. märtsist massipiirangud, mis
tühistatakse siis, kui teede kandevõime on taastunud.
Liikluspiirang ei kehti pääste- ja eriteenistuse sõidukitele,
autobussidele, piimaveokitele,
kaubaautodele ning vallas jäät-

meveoga lepinguliselt seotud
prügiveokitele. Eelpool nimetamata sõiduk, mis peab elanike
teenindamise või tööülesannete
täitmise tõttu liikluspiiranguga teel liiklema, võib seda teha
Jõgeva vallavalitsuse kirjalikul
loal.
KAIU KASELA,
teede peaspetsialist

Hajaasustuse programmi
2019. aasta taotlusvoor on avatud
Taotlusi võetakse vastu 13. maini.
Toetatavad valdkonnad prioriteetsuse järgi on:
1. Veesüsteemid
2. Kanalisatsioonisüsteemid
3. Juurdepääsuteed
4. Autonoomsed elektrisüsteemid
Kontaktisikud: Jõgeva piirkonnas Triin Pärsim (tel 776
6536, triin.parsim@jogeva.ee) ja Taimi Eesmäe (tel 776 6509,
taimi.eesmae@jogeva.ee), Palamuse piirkonnas Pille Soots (tel
776 2451, pille.soots@jogeva.ee) ja Torma piirkonnas Tiina Leeben (776 2905, tiina.leeben@jogeva.ee).
Rohkem infot valla kodulehelt: www.jõgeva.ee

Torma piirkonnas asutakse koostöös
omavalitsusega disainima kultuuri- ja
noorsootöö teenuseid

Päkapikula Torma rahvamajas 2018. aastal. FOTO: ERAKOGU
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi, Torma ja Vaiatu rahvamajade
juhataja Liina Abram, Torma
noortekeskuse noorsootöötaja
Jane-Ly Reidolf ja MTÜ Torma Kultuur liige Terje Tähtjärv
osalevad kevadel Tartus loodusmajas toimuval avalike teenuste delegeerimise ja koosloome
arenguprogrammi koolitusel.
Kultuuritöö
peaspetsialist

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Meinhard Laks: „Ma leian, et võitlus eesti keele ja kultuuri eest
pole emakeelepäeva tähistamisega veel lõppenud.“

Ilona Piirimägi selgitas, et eesmärk on teha tihedat koostööd
Jõgeva vallavalitsuse ja MTÜde
vahel teenuse disaini arendamisel. „Koolituse käigus plaanime
koostöö võimalusi ja erinevaid
ühiste teenuse arendamise ja
pakkumise etappe. Oleme optimistlikud ja meil on kümneid
erinevaid ideid,“ lausus Piirimägi.
JVT

kutsub nõustamisele kõiki, keda huvitab
• ettevõtte asutamine;
• hinnangu saamine äriideele;
• äriplaani, finantsprognoosi ja projektitaotluse koostamine;
• toetuste võimalused;
• ettevõtte arenguvõimalused;
• turundus, reklaami tegemine ja müügioskused.

Selgitame erinevaid toetusmeetmeid (nt uuenenud starditoetus).
Nõustamisest huvitatud on oodatud 23. aprillil kella 9.30–
12.30 Palamuse teenuskeskusesse (Kooli tn 4, Palamuse alevik) või 23. aprillil kella 13.30–16.00 Torma teenuskeskusesse (Kooli tee 25, Torma alevik)
Nõustamine on personaalne ja tasuta.
Vajalik eelbroneerimine: ettevotlus@jaek.ee või tel 5333
5172 (Enn Valgus) ja 521 0431 (Marve Millend).
Lisainfo: www.jaek.ee

Arukate Akadeemia on seadnud oma 2019. aasta tegemistes
esikohale eesti keele aasta ja
emakeelepäeva riiklikuks tähtpäevaks kuulutamise 20. aastapäeva tähistamise.
Jaanuaris toimunud avaüritusel kohtusime emakeele austaja ja elushoidja, Jõgevamaalt
pärit Anu Jänesega, kes tutvustas oma kaht seni ilmunud
teost, romaani „Õuekummelist kaduvikku“ ning luulekogu
„Kord olen sirelisuru“. Tema
armastus ilusa emakeele ja oma
kodupaiga vastu tuleb eriti esile
luulekogus. Anu Jänes valutab
südant, et eesti keel säiliks ilusa,
puhtana – tõelise emakeelena.
Veebruarikuus kohtusime maakonnalehe Vooremaa tegijatega.
Maakonnaleht on meil eri nimede all olemas olnud juba 70
aastat ning selle tegijad on meie
emakeelt hoidnud ja kandud.
Emakeelepäeval, 14. märtsil,
sai teoks sisukam ettevõtmine:
Jõgeva vallavalitsuse, Betti Alveri muuseumi, Jõgeva Arukate
Akadeemia ja kultuurikeskuse
koostöös toimus emakeelepäeva
konverents. Tänan kõiki osapooli meeldiva koostöö eest! Eriti
rõõmustas Jõgevamaa gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate
arvukas osalemine konverentsil. Kummardus ja tänusõnad
päevakangelastele – sisukate
ettekannetega esinejatele – ja
Jõgeva linnaraamatukogu töötajatele, kes panid välja raamatunäituse.
Emakeelepäevaga seoses on
oluline meenutada kahte inimest: ajakirjanik Rein Sikku,
kelle eestvõttel püstitati Kadrinasse mälestusmärk „Aabitsakukk“, millel kiri „Sõna seob“,
ja Sonda kooliõpetajat Meinhard Laksi, kes käis välja emakeelepäeva mõtte. 1995. aasta
märtsis esitas Laks Riigikogu
kultuurikomisjonile ettepaneku,
et emakeelepäev saaks riiklikuks tähtpäevaks. Ettepanekuga
koos andis ta üle 185 lehekülge
toetusallkirju. Kahjuks läks see
dokument „kalevi alla“, nagu
nii mõnegi muu algatusega on
„seadustemäel“ juhtunud. Oli

ka vaidlusi, kelle sünnipäevaga emakeelepäev siduda, kas
Johannes Voldemar Veski või
Kristjan Jaak Petersoni omaga.
Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo tegi ettepaneku nimetada
see päev just Kristjan Jaagu päevaks. Riigikogu liige Lauri Vahtre arvamusavalduses kumas lootus, et emakeelepäev on üheselt
mõistetav kui eesti keele päev.
Samas juhtis ta tähelepanu sellele, et meie riigi elanike hulgas
on palju inimesi, kelle emakeel
ei ole eesti keel ja selline päev
võib tähendada muudki. Nagu
hiljem selgus, oligi tegelikkuses
neid, kes arvasid, et emakeelepäev peaks tähendama kõigi
Eesti elanike emakeele päeva.
Riigikogu VIII koosseisu seaduseelnõu number 1089 „Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus“ mõtte kohaselt on
„emakeelepäev riiklik tähtpäev
eesti keele pühitsemiseks“, seega – eelnõu algataja tahe on
selgelt väljendatud. Oli ka muid
arvamusavaldusi, mida võib
lugeda Riigikogu istungi stenogrammidest, kuid 11. veebruaril
1999 kell 11 kinnitas Riigikogu
ühel häälel 14. märtsi emakeelepäevaks riikliku tähtpäevana
riigilippude heiskamisega.
Olen tänulik, et mul oli võimalik Riigikogu liikmena anda
sellelle dokumendile oma valijate toetus. 2005. aastal oli aga
Meinhard Laks Jõgeval toimunud emakeelepäeva külaliseks.
Temaga tuli kohtuma palju eesti
keele austajaid. Esinejate hulgas
olid teenekad ja aktiivsed keele
eest seisjad, nagu Kaupo Ilmet,
Aino Tooming, Airi Rütter ja
Peeter Maimik, kellest kolme viimati nimetatut pole enam meie
seas.
Meinhard Laks, kes oli siis
juba väga haige ja veetis eluõhtut Rakvere eakate pansionaadis, rääkis meiega tookord
pikalt. Ikka muretses ta emakeele puhtuse säilimise ja keele kestmise pärast. Ta rääkis,
et „lohaka keele“ pealetung on
justkui võitlus rindejooneta. Ta
pani meile südamele, et meie
kõigi kohus nii oma kui ka jä-

reltulevate põlvede ees on teha
kõik endast olenev, et meie keelt
ei risustataks. „Tegu on ju nii
armsa, õrna ja ilusa asjaga nagu
emakeel. Eesti keelel ei ole välisvaenlasi, ainult eestlased ise,”
rääkis toona Meinhard Laks.
Selle ühise keelepäeva lõppedes
tõdesime, et on oluline jääda
ikka oma emakeele rüppe kõige
keerulisemategi mõistete ja mõtete avaldamise juures. Nüüdseks on Meinhard Laksile püstitatud mälestuskivi: see seisab
tema sünnikohas, Uljaste külas
Liivoja talus.
Üks inimene, kellega saatus
mind on kokku viinud ja kellele
olen paljude ühiselt tehtud ettevõtmiste eest tänulik, oli ajakirjanik Peeter Maimik. Tol arutelul
tõi ta välja mitmeid ohumärke,
kuidas keelt sandistatakse ja kirjaoskamatust toodetakse. Ei jäänud välja ka negatiivsed näited
seaduseelnõudest,
ametlikest
dokumentidest ja tõlgetest.
Ma mõistan, et meie keel ei
saa areneda lahus teistest keeltest ja kultuuridest, ta on paratamatult üks toon keelte vikerkaarest, aga meist endist sõltub,
kas meie toon sulab teistesse
või jääb keeletaevasse särama.
Mida paremini tunneme oma
emakeelt, selle rikkusi ja iseärasusi, seda paremini suudame
omandada teiste rahvaste keeli
ja nende kaudu ka kultuuri.
Poliitikuna olen koos oma
mõttekaaslastega püüdnud seista selle eest, et praegune ja tulevased sugupõlved elaksid vabas ja hästi toimivas Eesti riigis,
kõneleksid eesti keeles, teeksid
meelepärast tööd ja oleksid õnnelikud. Püüame üles ehitada
riiki, “mis peab tagama eesti
rahvuse ja kultuuri säilimise läbi
aegade”, nagu ütleb meie põhiseadus. Muidugi ei piisa siin
ainult üksikute inimeste ettevõtlikkusest, emakeel vajab iga
kodaniku hoolt. Ei tohi jääda
ootama, et keegi tuleb ja hakkab
meie asemel keelt kaitsma, vigaseid silte parandama, lapsi ning
noori korralikule sõnakasutusele kutsuma.
1990. aasta oktoobris saime

tsensuurist ametlikult vabaks.
Nüüd, vaba sõna tingimustes
peame tõdema selle vabaduse
kuritarvitamist. Ilmub keeleliselt toimetamata perioodikat,
omaette probleemiks on kommenteerimine internetis. Üksteist rünnatakse ja solvatakse
vaid selleks, et endale tähelepanu tõmmata. Vandesõnad, mida
isegi õpetaja Meinhard Laks
kindlasti teadis, kuid ei kasutanud, on muutunud igapäevase
kõnepruugi osaks.
Sellise keelerisustamise tõttu kutsus Meinhard Laks veel
oma viimastel eluaastatel lisaks
emakeelepäevale
kehtestama
ka keelekaitsepäeva. Ta ütles,
et eesti rahvas on ikka koondunud, kui on raske aeg. Ja eesti
keelel ongi praegu raske aeg.
Koondugem siis, et meie emakeelt kaitsta ja Meinhard Laksi
võitlust edasi viia. Just laitmatu
emakeeleoskus, aga mitte võõrkeelsete sõnadega eputamine,
peaks saama heaks tooniks.
Tänan siinjuures kõiki meie
emakeele kaitsjaid, emakeeleõpetajaid,
keelehoidjaid-aktiviste, eriti Jõgeva kooliteatri
eestseisjat Lianne Saage-Vahurit
koos tema toimeka meeskonnaga, Liblikapüüdjat, Maimu Valdmanni, kes oli Betti Alveri fondi
alguse juures, ning Betti Alveri
muuseumi.

MAI TREIAL,
Jõgeva vallavolikogu esimene
aseesimees

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
5. märtsi istungil
1. Kehtestati Jõgeva Valla
Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakiri.
2. Kooskõlastati Tooma ja Viruvere külla rajatavate puurkaevude asukoht.
3. Määrati katastriüksustele
ning teenindusmaale koha-aadress ja sihtotstarve.
4. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
5. Otsustati moodustada hajaasustuse programmi komisjon
ja määrati toetatavate valdkondade prioriteetsus.

6. Tunnistati Jõgeva valla
üldplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise hankel edukaks Skepast & Puhkim OÜ pakkumus
ning otsustati sõlmida hankeleping.
7. Anti otsustuskorras kasutusse vallavara.
8. Muudeti vallavara kasutusse andmise tingimusi.
9. Kiideti heaks ja saadeti volikogule puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord.

11. märtsi istungil
1. Anti kasutusluba Eerikvere külas asuvale LPG vedelgaasi
mahutile.
2. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
3. Muudeti 2019. aasta hankeplaani.
4. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Palamuse valla noore
sportlase stipendiumi statuudi
kehtetuks tunnistamine, Jõgeva
valla 2019. aasta 1. lisaeelarve,
Jõgeva valla raamatukogude
põhimäärused, Jõgeva valla raamatukogude kasutamise eeski-

ri, Jõgeva lasteaia Karikakar ja
Rohutirts põhimääruste muutmised, Jõgeva aleviku lasteaia
ja Kurista lasteaia Karukell põhimäärused, Palamuse valla lasteaia Nukitsamees põhimäärus,
load vallavara võõrandamiseks,
Suure Paunvere väljanäituse
preemia muutmine, sihtasutuse
Kuremaa spordikool lõpetamine, Jõgeva valla spordikooli asutamine, Jõgeva valla spordikooli
põhimäärus, osaühingu Jõgeva
Veevärk põhikirja muutmine.

Tubli päästja hoidis ära tuleõnnetuse saekaatris
12. märtsi varahommikul juhtus Luua lähedal Ehaveres üks
õnnelik õnnetus. Seal tegutseva
Pikamäe saekaatri tõstuki plokisoojenduse külge ühendatud
pikendusjuhtmes tekkis lühis.
Juhe põles umbes meetri ulatuses paljaks ja süütas omakorda
sealsamas olnud lipihunniku.
Lugu oleks võinud päris halvasti
lõppeda, sest pikendusjuhe süt-

tis kell pool seitse hommikul,
kui tööpäev saekaatris polnud
veel alanud.
Õnneks juhtus just sel hetkel
saekaatrist mööda sõitma nii
Lõuna Päästekeskuses kutselise
päästjana töötav kui ka Palamuse komandos vabatahtlikuna
tegutsev Madis Likk. Algul nägi
ta suitsu, siis aga puude vahelt
vilksamisi ka tuleleeke ja sai

kohe aru, et asjad pole korras.
Kuna tuli oli alles väike, suutis
Madis Likk sellele ise piiri panna. Enne olukorraga tutvumist
oli ta siiski jõudnud informeerida häirekeskust, nii et kohale
saabusid nii Palamuse vabatahtlikud kui ka Tabivere kutselised
päästjad. Aga nemad võisid
tõdeda, et seekord oli tegemist
tõesti õnneliku õnnetusega.

Pikamäe saekaatri pererahvas, Tiiu Liblik ja Marko Reinberg, ning tööline Teet Eller on
targalt ja operatiivselt tegutsenud Madis Likile äärmiselt tänulikud suure õnnetuse ärahoidmise eest!
JVT
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Tühja suupruukimist koosolekutel pole

Vahesid võis mõõta
millimeetrites

Vallalehe tänases numbris jätkame vallavolikogu komisjonide
tutvustamist. Seekord on fookuses haridus- ja noorsootöökomisjon, mille kompetentsi kuuluvad alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, erivajadusega
laste koolihariduse, noorsootöö,
huvihariduse ja muu seesugusega seotud küsimused.
Haridus- ja noorsootöökomisjonis on kaheksa liiget, neist
viis on ka volikogu liikmed. Komisjoni juhib Kristian Vaarpuu,
kes on põhiametilt Kaitseliidu
Jõgeva maleva noorteinstruktor.
„See, et olen tosin aastat
noorsootöö valdkonnas tegutsenud ja teinud koostööd siinse
piirkonna haridus- ja noorsootöö asutustega, tuleb mulle komisjoni juhi rollis suuresti kasuks,“ ütles Kristian Vaarpuu.
Tema sõnul on komisjonil senini päris palju tegemist olnud
seadusaktide
uuendamisega:
nelja ühinemiseelse omavalitsuse haridust ja noorsootööd
puudutavate seadusaktide asemel on tulnud vastu võtta tervet
nüüdset Jõgeva valda puudutavad dokumendid. Kõik sellised
muudatused tuleb komisjonil
läbi arutada. Arutamist vajavad
ka põhimõttelisemad küsimused.
„Mida enam küsimus avalikkust puudutab, seda pikemaks
kujuneb tavaliselt arutelu,“ ütles
Kristian Vaarpuu.
Praegu on tema sõnul valla
hariduselus üks aktuaalsemaid
teemasid Jõgeva põhikooli uue
õppehoone ehitus. Probleemiks
on see, et uue koolimaja juurde ei tule uut spordisaali. Komisjoni esimehe sõnul on kõik
komisjoni liikmed, nii volikogu
koalitsiooni kui ka opositsiooni
kuuluvad, seda meelt, et probleemile tuleb lahendus leida ja
võimalikult kiiresti.
Valla noortekeskused on Kristian Vaarpuu sõnul enamasti
heas korras ja piisavalt ruumikad, ainult Laiuse ja Jõgeva
linna oma tuleks natuke „järele
aidata“. Noortejuhtide palgatase on paraku selline, et selle töö
tegemiseks pead olema kas väga
aateline või peab sul olema väga
toetav pere.
Kui asja pealiskaudselt vaa-

Jõgevale kogunesid kaheks päevaks, 8. ja 9. märtsiks, ansamblimuusika sõbrad kogu Eestist.
Alo Mattiiseni muusikapäevade vokaalansamblite konkursil
osales nelikümmend õpilas- ja
noorteansamblit ligemale kolmesaja lauljaga. Peapreemia viis
seekord kaasa neidude ansambel Leevikesed, milles teeb kaasa Georg Otsa nimelise Tallinna
muusikakooli, Gustav Adolfi
gümnaasiumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilasi.
Žürii ehk Suure Kõrva tööd
juhtinud dirigent Hirvo Surva
tõdes, et gümnaasiumiastme
ansamblite tase oli seekord eriti
kõrge ja ühtlane. Sama kinnitas
Suure Kõrva teine liige Kaarel
Orumägi.
„Gümnaasiumiastme
ansambleid ei osanud enam kuidagi hinnatagi: vahesid võis mõõta, piltlikult öeldes, millimeetrites,“ ütles Orumägi. Hirvo Surva
sõnul otsustati Leevikestele
peapreemia anda, sest nad olid
tehniliselt kõige täiuslikumad.
„Ansambli praegune koosseis
on sellisel kujul eksisteerinud
vaid kuu aega,“ tõdes ansambli
juhendaja Kristina Bianca Rantala. „See on vahva kirju punt,
kes teeb mitte ainult muusikat,
vaid ka teatrit.“
Kristina Bianca Rantala, kes
praegu õpib Otsa-kooli rütmimuusikaosakonnas
klaverit,
on varem käinud Alo-päevade
konkursil lauljana ja teeninud
Riivo Jõgi juhendatava ansambli Gram of Fun koosseisus välja
mitu peapreemiat. Tänavusel
konkursil pälvis Rantala ka eritunnustuse heade seadete eest
ja parima juhendaja preemia.
Lisaks peapreemiale anti välja 13 laureaaditiitlit ja terve rida
eritunnustusi. Aga elamusi pakkusid kõigi osalejate etteasted.
Nii mõnigi ansambel oli osanud
esitatavast laulust suisa minietenduse kujundada. Kes suutis
publiku naerust rõkkama, kes
aga hoopis heldimuspisaraid
pühkima panna. Üks etteaste –
Viljandi laulustuudio Cantabile
samanimelise neidudeansambli
oma – hakkas aga ootamatult
aktuaalse päevateemaga kaasa
kõlksuma. Nad olid valinud nimelt oma repertuaari ansambli
Noorkuu tuntuks lauldud „Spordilaulu“, mis asetus mõned päe-

Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon koosolekut pidamas (vasakult): Väino Ling,
Liisi Poom, Aleksandr Šternfeld, Margus Kask, Veigo Tumaševski, Priit Põdra ja Kristian Vaarpuu.
Pildilt puudub Hardi Perk. FOTO: RIINA MÄGI
data, siis tundub, et noored on
meil väga aktiivsed. Kui lähemalt uurima hakata, siis selgub,
et osa noori teeb kõike: tantsib,
laulab, teeb sporti, lööb kaasa
projektides jne, osa ei tule aga
üldse kodunt välja.
„Üheskoos peaksime välja
mõtlema, kuidas välja tuua ka
need noored, kes nelja seina vahele sulgunud. Tänapäeval on
ju võimalik end reaalsest elust
üldse välja lülitada, aga nii jäävad välja arendamata eluks vajalikud oskused ja füüsis. See tähendab paraku seda, et tervisehädad hakkavad praegusi noori
kimbutama varem, kui eelmisi
põlvkondi. Olukorra muutmine
on meile kõigile suur väljakutse,
umbes nagu toimetulek kliima
soojenemisega,“ ütles Kristian
Vaarpuu.
Praegune kooli- ja lasteaiavõrk tema sõnul optimeerimist
ei vaja. Ka väiksemad koolid ja
lasteaiad on vajalikud, et laps
saaks alus- või üldhariduse kodu
lähedal. Siin ei saa kõike rahanumbritega mõõta.
Haridus- ja noorsootöökomisjon käib koos enamasti korra
kuus. Vaadatakse üle oma valdkonnaga seotud eelnõud, mis
plaanis volikogu ette viia. Antakse oma seisukoht ning tehak-

se vajaduse korral täiendus- ja
parandusettepanekuid.
„Meie komisjonis on väga positiivselt meelestatud seltskond.
Tühja suupruukimist koosolekutel pole, arutelud on alati
faktipõhised ja argumenteeritud. Kompetentsust peaks jätkuma, eriti haridusvaldkonnas.
Komisjoni kuulub näiteks kolm
koolidirektorit ja staažikas lasteaednik,“ ütles Kristian Vaarpuu.
„Kõigis valdkondades ei saa me
muidugi pädevad olla, aga siis
peab jätkuma tarkust spetsialistidelt nõu küsida.“
Haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees Priit Põdra
lisas Kristiani öeldule, et komisjoni liikmed on täis head tahet ja
soovi mõistlikke otsuseid teha.
Arutelud ja hääletused kulgevad
üpriski üksmeelselt, sõltumata
sellest, kas keegi on opositsioonis või koalitsioonis.
Kristian Vaarpuul on lisaks
komisjoni esimehe ametile veel
kaks tähtsat ametit: volikogu
teise aseesimehe ja volikogu
sotsiaaldemokraatliku erakonna
fraktsiooni esimehe oma.
„Kui oskad oma päevi planeerida, siis saavad kõik asjad
tehtud, kusjuures nii, et aega
jääb ka pere ja une jaoks. Minu
põhimõte ongi, et ma ei tee mi-

Ene Raudkats korjab üles
rahvaluule paremad pärlid
Eesti keel on rikas erinevate
väljendite ja kildude poolest,
mis väärivad kokkukogumist
ning talletamist. Seda tegevust
on missioonitundeliselt harrastanud Kuremaal elav Ene
Raudkats, kes emakeelepäeval
kuulutati Vabariigi presidendi
rahvaluule kogumispreemia laureaadiks.
Ene Raudkatsi lapsepõlv
möödus Võrumaal Krootusel.
Seal algas ka tema huvi murde
vastu. „Kui ma koolis käisin,
oli Võru murde rääkimine koguni keelatud, aga seda suurem huvi mul selle keelekillu
vastu tekkis. Pean võru keelt ja
võru meelt väga oluliseks. Olen
teinud kaastööd võrukeelsele
„Uma lehele“ ja pannud kirja ka
võrumurdelisi jutte kirjandus-

muuseumi jaoks. Hea koostöö
on olnud ka Võru Instituudiga,“
ütles laureaat.
Raudkats tegi kaastööd ka
kirjandusmuuseumi algatatud
võistlusele „Eesti Vabariik 100.
Minu elu ja armastus.“ „Panin
lood nii kirja, nagu nad tegelikult toimusid, ilma ilustamata ja
liialdamata,“ märkis ta.
Ene Raudkatsi hobiks on ajaloohõnguliste pajatuste üles kirjutamine. „Sarjas „Minu maastikud“ kirjutasin Põlva ja Võrumaa teemalisi jutte. Olen kirja
pannud ka mälestusi sõjast,
erinevas mundris sõjaväelastest,
metsavendadest. Veel märkis
Ene Raudkats, et ise ta ei luuleta, küll aga armastab luuletusi
lugeda. „Minu noorusaeg langes
kokku noorte luuletajate „kas-

dagi pere ja uneaja arvelt,“ ütles
Kristian Vaarpuu. Ka komisjoni
aseesimees Priit Põdra on hõivatud inimene: ta juhib direktorina Jõgevamaa gümnaasiumi.
Tööd volikogu komisjonis ei pea
ta siiski tüütuks kohustuseks.
„Töö komisjonis annab võimaluse valla haridus- ja noorsootöö valdkonnas kaasa mõelda ja kaasa öelda. Olla kursis
sellega, mis tehtud ja teoksil
ning aidata oma väikese panusega vallaelanikele paremat
homset luua. See on peamine
põhjus, miks komisjoni või volikogu saali uksest sisse astuda,“
ütles Priit Põdra.
RIINA MÄGI
Vallavolikogu haridus- ja
noorsootöökomisjoni
kuuluvad:

Kristian Vaarpuu (esimees)
Priit Põdra (aseesimees)
Margus Kask
Väino Ling
Hardi Perk
Liisi Poom

Veigo Tumaševski

Aleksandr Šternfeld
setipõlvkonna“ tekkimisega kirjandusmaastikule. Mul on kõik
nende raamatud olemas. Tunnen hästi ka luuletaja Contrat,
meid ühendab huvi võru murde
ja kultuuri vastu. Vahel on mind
kutsutud ka Contra vaimseks
emaks,“ ütles Ene Raudkats, kelle hüüdnimeks sõprade ja tuttavate ringis ongi Ema Ene.
„Kuremaale asusin elama
1975. aastal. Kuremaa teevad
koduseks voored, mis mõneti meenutavad mu kodukanti
Lõuna-Eestis. Olen rahvaluulet
kogunud ka Kuremaal ja selle
ümbruses, samuti Kassinurmes.
Eriti huvitavad ja meeldejäävad on muistendid Kalevipojast.
Praegu on mul pooleli mõnedki
lood Uma Lehe jaoks. Harrastan
ka käsitööd, mida teen kingituseks sõpradele ja tuttavatele,“
ütles Ene Raudkats.
JAAN LUKAS

Ene Raudkats.
FOTO: JAAN LUKAS

vad varem lahvatanud dopingu
skandaali tõttu hoopis uude konteksti. Ning rahvas oli pöördes.
„Laulud valisime juba aasta alguses,“ ütles ansambli Cantabile liige Herta Soro.
„Leidsime, et „Spordilaulu“ on
väga lahe esitada, eriti kui dressid selga panna. Ja nüüd siis
selgus, et sporditeema on äkki
väga aktuaalseks muutunud.“
Alo-päevade konkursil sai
kindlasti näha paljusid tulevikutähti, aga ka selliseid noori,
keda juba praegu täheks võib
nimetada. Nii mulluste kui ka
tänavuste
muusikapäevade
noorimal juhendajal, 15-aastasel Mikk Kaasikul (ta juhendab
Tartu laulustuudio Fa-Diees
segaansamblit Keravälk) oli
lauljana parasjagu pooleli naistepäevatuur
tšelloansambliga
C-Jam. Päev enne Jõgevale tulekut andis ta kontserdi Tallinnas
Mustpeade majas, päev pärast
konkurssi aga Viljandis Sakala
keskuses. Ja kes „Tõe ja õiguse“ filmiversiooni vaatamas on
käinud, on ära näinud ka Miku
näitlejavõimed: filmis kohtame
teda Eespere karjapoisi väikeses, aga meeldejäävas rollis.
Vaat selliseid noori talente käib
Mattiiseni päevadel.
Kaks inimest, eespool juba
mainitud Kaarel Orumägi ja Jõgevalt pärit noor dirigent Mai
Simson, on Jõgeva muusikapäevadel viibinud kolmes rollis:
lauljana, juhendajana ja Suure
Kõrva liikmena. Mai on lisaks
sellele istunud veel registreerimislaua taga.
„Ainult turvamees pole ma
olnud. Äkki peaks tuleval aastal
proovima,“ naeris Mai.
Kaarel Orumägi aga tõdes, et
kui viisteist aastat jutti Alo-päevadel oled käinud, siis teisiti
enam ei oska. Juba jaanuaris
mõtled, et varsti saabub märts
ja siis on muusikapäevad.
Hirvo Surva andis muusikapäevade lõpetamisel noortele
kaasa ilusad sõnad:
„Laulge ja hoidke neid, kes
teid juhendavad!“
Muusikapäevade
peakorraldajale, Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetajale Maret
Ojale soovis ta aga jõudu, et Alo
päevad veel kaua kestaksid.
RIINA MÄGI

Alo Matiiseni muusikapäevade vokaalansamblite konkursi
peapreemia sai seekord neidude ansambel Leevikesed, milles
teeb kaasa Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli, Gustav
Adolfi gümnaasiumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilasi.
FOTO: RIINA MÄGI
Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib
tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis
kord kuus
Tiraaž: 6600
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Jõgeval peeti
emakeelekonverentsi
Jõgeva kultuurikeskuses toimus
14. märtsil emakeelekonverents, millega tähistati emakeelepäeva ja tehti kummardus ka
eesti keele aastale, mis märgib
saja aasta möödumist eesti keele
seadustamisest riigikeelena.
Jõgeva vallavalitsuse, Betti
Alveri muuseumi, Jõgeva Arukate Akadeemia ja kultuurikeskuse
korraldatud konverentsil tõdeti,
et emakeel on meile suhtlemisvahend ja identiteedi alus, ent
see võib olla ka huvitav uurimisobjekt. Eesti Keele Instituudi vanemteadur Ene Vainik on
näiteks uurinud tundeid väljendavat sõnavara eesti keeles, aga
mitte õigekeelsuse või keelenormide aspektist. Teda huvitasid
rohkem sõnade taustal toimivad
alateadvuslikud mustrid, arusaamad ja väärtushinnangud,
mida me tavaliselt ei teadvusta.
„Tunnetega seotud sõnu uurides
saame me teada, mida tähendab
olla inimene eesti moodi,“ ütles
Ene Vainik.
Professionaalse keeleteadlase
kõrval astus konverentsil üles
keelehuviline gümnasist – Jõgevamaa gümnaasiumi teise aasta
õpilane Kadi Värnik, kes on õpetaja Ülle Lääne juhendamisel
uurinud suundumusi esmavälteliste pere-tüüpi sõnade käänamises. Teema võttis ta vaatluse
alla, ajendatuna meedias tõstatatud probleemist. Nimelt on
viimasel ajal hakatud pere-tüüpi sõnu üha enam käänama
nii, nagu pesa-tüüpi sõnu. See
tähendab, et osastavas käändes
jäetakse sõna lõpust ära t-täht.
Kadi Värnik otsis sellele väitele
tõestust kaasõpilasi küsitledes.
Selgus, et noored eksisid rohkem selliste sõnade käänamisel,
mida nad vähem kasutavad.
Kadi Värnik rõõmustas saali
mitte ainult ettekande sisukuse,
vaid ka särava esitusega: talle
kui Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja näitlejale polnud publiku ees seismine uudisasi.
Kolmandas konverentsiettekandes said kuulajad, kelleks
olid enamasti Jõgevamaa güm-

naasiumi õpilased ja Jõgeva
Arukate Akadeemia liikmed,
kirjaniku, kirjandusteadlase ja
muusiku Lauri Sommeri vahendusel tuttavaks Võrumaalt võrsunud kirjaniku Juhan Jaigiga,
kelle sünnist möödus tänavu
jaanuaris 120 aastat. Sommer
elab üsna Jaigi sünnipaiga, Sänna mõisa lähedal ning on paguluses surnud Jaigi elu ja loomingut juba kümmekond aastat
uurinud. Kellel saalis istujatest
huvi Jaigi vastu enne polnud,
sellel see kohapeal tekkis, sest
Sommer oskas temast ning tema
„maavillases ja taretaguses“ stiilis loomingust väga köitvalt rääkida.
Kirjanikke elab Jõgeva kandiski. Jõgeva linnaraamatukogus töötav Tea Lall on avaldanud juba kaks romaani ning
perioodikas ka jutte ja novelle.
Konverentsil luges ta ette mõned vahvad lastele kirjutatud
sõnamängulised lood. Konverents algas ja lõppes aga Jõgeva
kooliteatri Liblikapüüdja luuleetendustega. Lianne Saage-Vahuri juhendatava kooliteatri 8.–9.
klassi trupp esitas Kersti Merilaasi tekstidel põhineva lavastuse „Õunapuu“ ja esimese klassi
trupp Kalju Kanguri tekstidel
põhineva lavastuse „Sisinad-susinad-sosinad“.
Küsimusele, kas eesti keel on
ohus, vastas keeleteadlane Ene
Vainik, et kõrghariduse üha ingliskeelsemaks muutumises näeb
ta tõesti ohtu, aga kodukeelena
eesti keel ohus pole.
„Siin, Jõgeval, kus noored
väärttekstidel põhinevaid luulelavastusi loovad ja raamatukogutöötaja sõnamängulisi jutukesi kirjutab, tundub eesti keele
tulevik suisa lootusrikas,“ ütles
Ene Vainik ja lisas, et eestlastel
on emakeelega emotsionaalsem
suhe, kui suurrahvastel. Meil on
globaliseeruvas maailmas justkui oma salakeel, mille keskkonda teistel pääsu pole.
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Märtsis tähistasime vallas emakeelekuud
…Oi heldeke kala on joomata
tuba täis on kila ja kola
ja vannistki välja on toomata puuhobune saapad ja tola
oi heldeke kell on juba kolmveerand kakssada
kohe tulevad ema ja isa.
/Leelo Tungal/
Emakeeles rääkimine, mõtlemine ja enese väljendamine on
meie jaoks enesestmõistetav,
samas on hea, et emakeelekuul
saab meie emakeel taas rõhutatud tähelepanu osaliseks. Mõistatused, riimid ja sõnamängud
rikastavad meie sõnavara. Terve
kuu vältel oleme loonud sündmusi nii pisikestele kui täiskasvanutele, et ka tulevikus oleks
neid, kes eesti keeles luuletavad, kirjutavad ja räägivad.

ti keele kui riigikeele 100., laulupidude 150. ja tantsupidude
85. aastapäeva.
Siimusti ja Kuremaa raamatukogus käis emakeelepäeval
lugejatega kohtumas Saaremaal
elav kirjanik, ettevõtja ja ühiskonnategelane Harry Raudvere,
kes on nüüdseks valmis saanud
triloogia „Hüüdnimi Eestlane“ kaks esimest osa. Siimusti
raamatukogu direktori Tiina
Mihhailovi sõnul on tegemist
Mihkel Raud Laiusel lugejatega kohtumas.
FOTO: ANDRA KIRNA/Vooremaa

Jõgeva linnaraamatukogus toimunud muinasjutuhommikul oli
külaliseks Vahur-Paul Põldma. Linnaraamatukogu korraldas
muinasjutuhommiku ka Jõgeva aleviku ja Kurista lasteaia lastele.
FOTO: MERLIN PAJU
Emakeelekuu sai vääriliselt
tähistatud. Valla raamatukogudes ja õppeasutustes toimusid
muinasjutuhommikud. Koolides
lahendati ristsõnu ja tehti viktoriine. Siimusti lasteaeda kogunesid aga lapsed kõikjalt vallast
– toimus pidulik luuletuste lugemise hommik „Luulejüts 2019”.

põneva sündmustiku ja ladusa
jutustamislaadiga teostega, mis
peagi kolmanda osa näol järje
saavad. Raamat põhineb tegelikkuses aset leidnud sündmustel, aga konkreetseid inimesi
tegelaskujude tagant siiski otsida ei maksa. Triloogia toimeaja
Kati Saara Vatman on öelnud,

RIINA MÄGI

Luulejütsi eripreemia pälvinud Emily Sõster esitas Leelo Tungla
luuletuse „Tahan olla nagu ema!“ FOTO: ERAKOGU

Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane Kadi Värnik uuris
suundumusi esmavälteliste pere-tüüpi sõnade käänamises
ja tegi selle põhjal huvitava konverentsiettekande.
FOTO: RIINA MÄGI
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Õpetajad olid valinud luuletajate loomingust väga omanäolisi ja laste iseloomuga sobivaid
luuletusi ning oli tõesti näha, et
lapsed nautisid esitamist. Osa
luuletusi kanti ette dialoogi vormis. Järgmisel aastal saab „Luulejüts“ kindlasti veelgi hoogu
juurde.
Jõgeva linnaraamatukogus
viisid Ene Seppa ja Monika Urb
läbi hariva viktoriini Kahoot.
it keskkonnas. Osalesid Jõgeva
põhikooli 7. ja 8. klassi õpilased,
teemaks oli „Eesti keel ja eesti
meel“. Viktoriiniga tähistati ees-

et Harry Raudvere on ääretult
detailse mäluga ning on suutnud luua Toomas Jugapuust,
nõukogude aegses süsteemis
vastuvoolu ujujast, kes pärast
kõrgkooli lõpetamist Venemaale
kolhoosi tööle suunatakse, lummava portree.
Triloogia esimene osa on
nüüdseks poelettidelt otsa saanud, kuid peagi on oodata kordustrükki. Harry Raudvere lubas, et lisaks triloogia lõpuosale
ilmub temalt sürrealistlik-humoorikas raamat rannarahva
elust. Huvitava seigana oma

eluloost tõi Harry Raudvere aga
välja selle, et tema esimene töökoht oli Siimustis tegutsenud
Jõgeva EPT-s. „Meie lugejad jäävad ootama Harry Raudvere sulest uusi põnevaid raamatuid,“
ütles Tiina Mihhailov.
Tormas kohtus õpilastega
noorsookirjanik Reeli Reinaus,
kes suudab oma teostega põhikooliõpilasi jätkuvalt köita.
Emakeelekuu finaaliks sai Jõgeva kultuurikeskuses peetud
emakeelepäeva konverents.
Õnneks on kirjanike ja raamatukoguhoidjate
koostööd
saatnud alati kollegiaalne hoiak.
Mitmed kirjanikud rõhutasid ka
tänavu, et neile on väga oluline
vahetu kontakt lugejatega. See
on kirjanikule otsene tagasiside.
Emakeelekuu sündmustel kõlanud publiku küsimused olid äärmiselt erinevad. Näiteks Laiusel
lugejatega kohtunud Mihkel
Raua käest küsis väike poiss,
kuidas autor ennast tunneb, kui
raamat lõpuks valmis on. Kirjanikuga olid kohtuma tulnud nii
Vaimastvere kui ka Laiuse kooli
õpilased ja kohalikud elanikud.
Mihkel Raua sulest on senini
ilmunud viis raamatut. Lastele kirjutamist ta pelgab, esmalt
seetõttu, et tema lastekirjanikest vanemad Aino Pervik ja
Eno Raud ning õde Piret Raud

on lati väga kõrgele ajanud. Teisalt on lapsed vahetud ja üdini
ausad lugejad ning panevad raamatu ruttu käest, kui see neile
igav tundub. Samuti tunnistas
kirjanik, et olles küll kirjanike
liidu liige, ta ennast päris kirjanikuks ei peagi, sest tal on mitmeid muid ameteid. Loometööga püüab autor tegeleda perest
eemal viibides, sest sel perioodil
poleks perel tast niikuinii mingit
abi.
Peagi külastab meie valda
Peeter Volkonski. 3. aprillil kell
19 kohtume Vaimastvere raamatukogus vürstiga, et kuulata
muusikat ja loengut Ekondade
(Kongo) bobongo tseremooniast. Püüame luua raamatukogu ruumides hubase õhkkonna.
Peagi, 12. aprillil, toimub C.
R. Jakobsoni nimelises Torma
põhikoolis Jakobsoni kõnevõistlus. Vaadates märtsi sündmustel
osalejate arvu ja noorte esinemisi, võime südamerahuga öelda,
et ka tulevikus on piisavalt neid,
kes emakeelsetel kõnevõistlustel
veenvalt esineda võivad.
Lõpetame Mihkel Raua mõttega: „Žanrid võivad muutuda,
eneseväljendus jääb!“
ILONA PIIRIMÄGI,
Jõgeva vallavalitsuse
kultuuritöö peaspetsialist
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Sadala koolis elavad tõuussid ja Aafrika hiidteod Torma koolis toimus
põnev sõbranädal

Jõgeva vallas paiknevas Sadala
koolis elavad ka tõuussid ja Aafrika hiidteod. Loomakeste pidamine on üks osa eesmärgist lapsi
loodust põhjalikumalt tundma
ja sellest hoolima õpetada.
Sadala kooli direktor Angela
Saksing näitas kompostikasti,
milles elavad tõuussid. „Ussikesed töötavad usinalt. Oleme
kasti pannud ka biolagunevaid
jäätmeid. Loodame nii teha
mulda, mida võiks edaspidi kasutada ka maitsetaimede kasvatamisel.“ Saksingu sõnul kinkis
ussid heategevuslikus korras
koolile kohalik ettevõtte Kobrit
OÜ. „Ebemeeldivaid lõhnu kompostikastist ei tule. On poisse ja
tüdrukuid, kes julgevad ussikesi
kätte võtta ja neid, kellele see on
vastumeelne. Kõige tähtsam on
aga see, et õpilased puutuvad
kokku eheda loodusega,“ märkis
koolijuht.
Sadala kooli loodusklassis on
ka väike „teofarm”, kus elavad
Aafrika hiidteod. „Need teod
kasvavad peopesa suuruseks.
Nad on öise eluviisiga ning päeval magavad,“ rääkis Angela
Saksing „Teod söövad meelsasti
kurki ja armastavad väga ka kõrvitsat. Vaadates tigusid õpivad
lapsed tundma ja austama ka
pisemaid loomi, kellesse võidakse muidu suhtuda ka kui para-

siitidesse ja vahel koguni peale
astuda. Tarvis on aga varakult
mõistma õppida, et igal elusolendil on ökosüsteemis oma
koht,“ rääkis direktor.
Loodusklassis
kasvatavad
õpilased ka sibulaid. Kastidesse
on seemneid külvanud ka lasteaialapsed.
Sadala koolis tegutseb ka loodusring, mille tegevuses meeldib õpilastel väga osaleda. Ringi
juhendab õpetaja Ave-Triin Duvin. Angela Saksingu sõnul õpetatakse lapsi teadlikult ümber
käima ka jäätmetega. „Õpetame
lapsi prügi sorteerima ja mõistma selle tegevuse vajalikkust.
Selles ja mitmes teiseski valdkonnas on igati teretulnud täiskasvanute eeskuju,“ ütles direktor. Ligi viisteist aastat tagasi rajati Sadala kooli territooriumile
ka putukate hotell, kus kevade
saabumisega elu käima hakkab.
„Püüdsime märtsi teisel nädalal juba vahtramahla koguda.
Külm segas aga ettevõtmist. Kui
ilmad soojenevad, jätkame kogumist ja kooli sööklas pakume
vahtramahla nii õpilastele kui
ka lasteaialastele,“ märkis Angela Saksing.

Torma kooli VII klassi õpilased
korraldasid 11.–15. veebruarini Torma koolis sõbranädala.
Esmaspäeval, 11. veebruaril
toimusid 2.–3. tunni ajal II-V
klassile rahvastepallivõistlused.
Need kulgesid plaanipäraselt ja
ilma suuremate muredeta. Selle
päeva stiiliks oli sportlik riietus.
Teisipäeval, 12. veebruaril
toimusid 7. tunni ajal sõbralikud teatevõistlused kogu kooliperele. Peaaegu kõik õpilased
ja kaks õpetajat osalesid ja oli
väga lõbus. Selle päeva stiiliks
olid 80.–90. aastad. Väljas oli ka
sõbrapäeva kirjakast, kuhu said
kõik oma sõbrapäevakaardid
panna.
Kolmapäeval, 13. veebruaril
toimus V–IX klassile esimesel
suurel vahetunnil südametejaht.
Esimesed viis paari, kes üksteist
leidsid, said autasustatud. Kolmapäev oli ka selfie-päev, kus
kõik, kes tahtsid, said teise juurde minna ja küsida luba temaga
pilti teha. Selle päeva stiiliks oli
lasteaialaps.
Neljapäeval, 14. veebruaril
toimus laat. Kõik soovijad said

midagi müüa või osta. Esimesel
suurel vahetunnil toimus sõbrapäeva viktoriin VI–IX klassile.
Seal osalesid ainult pooled õpilastest, kuid siiski oli tore ja osalejad said küsimustele vastatud.
Riietusstiiliks oli vastassugu ehk
poisid riietusid tüdrukuteks ja
tüdrukud poisteks.
Reedel, 15. veebruaril oli
sõbrapäeva aktus. Iga klass pidi
valima mingi sõbrateemalise
laulu ja seda kooli ees esitama.
Kõik võistlustest osa võtnud või
stiilipäevadel silma paistnud
õpilased said autasustatud meenetega. Reedel jagati kätte ka
sõbrapäevakaardid.
Sõbranädal on Torma koolis
traditsiooniks saanud ja seda
peetakse igal aastal. Korraldatakse laatu, tehakse viktoriine ja
riietutakse vastavalt nõutud stiilile. Kooliõpilastele, õpetajatele
ja kindlasti ka korraldajatele
meeldis see sõbranädal väga ja
seda traditsiooni jätkatakse.
EGLE VAGANOVA,
VII klass

JAAN LUKAS
Sadala koolis julgevad osad õpilased ussikesi kätte võtta.

FOTO: ANGELA SAKSING

Palamuse laulustuudio pidas öökooli
Palamuse laulustuudio õppurid
tulid ka veebruari lõpu vaheajanädalal suurima heameelega
üheks päevaks kooli – laulustuudio öökooli. Umbes neljakümne
osaleja hulgas oli nii laulustuudio õpilasi kui ka nende sõpru.
Kooli tuldi 28. veebruari pärastlõunal ja töö viie ühislaulu
kallal kestis hilisõhtuni. Lapsed
olid lugudega varem tutvuda
saanud, öökoolis prooviti need
lauljate ja pillimängijate ühises esituses võimalikult hästi
kõlama saada. Juhendajateks
olid laulustuudio õpetajad Helen Kirsi, Karmo Toome, Joosep
Pilliroog, Johannes Dahl ja Johannes Eriste. Kell 22 alanud
kontserdil, mida tulid kuulama
põhiliselt öökooliliste vanemad,
esitatigi viis ühislaulu, ent nende vahele olid pikitud mõned

sooloetteasted. Öö veetsid noored muusikud Palamuse noortekeskuses, kus vaadati filme ja
mängiti mänge. Öörahu algas
kella kolmest.
Tänavune öökool oli Palamuse laulustuudiole juba kolmas. See sündmus võimaldab
stuudios õppivatel lastel-noortel
omavahel tuttavamaks saada
(enamasti käivad nad ju individuaaltundides ega tea kaasõpilastest ja nende tegemistest just
kuigi palju) ning avastada koosmusitseerimise võlu. Öökool
on stuudiolaste jaoks oodatud
sündmus ja ega vanemadki kurvasta, kui lapsed koolivaheajal
ühe õhtu ja öö kodunt eemal
viibivad.
„Öökooli korraldamise mõtte
sain Põltsamaa ühisgümnaasiumist, kus ma vahepeal töötasin

ja kus mu hea kolleeg Reigo Tõnisson sarnaseid öökoole korraldas,“ ütles Palamuse laulustuudio juht Karmo Toome. „Koos
musitseerides õpivad noored
üksteist kuulama ja mine tea,
äkki sünnib sellise koosmängu
tagajärjel ka mõni duo või trio.“
Karmo Toome sõnul oli seekordne öökool ka omamoodi
eeltööks 17. augustil Palamusel
toimuvale öölaulupeole. Need
viis laulu, mida öökoolis harjutati, on kavas ka öölaulupeol.
Üldse on plaanis laulupeol ette
kanda 20 pala.
Palamuse laulustuudios on
praegu 46 õppurit ja enamik
neist oli öökoolis kohal. Ent
stuudiolastel oli lubatud kaasa
võtta ka muusikahuvilisi sõpru.
„Mine tea, võib-olla hakkab
sõpradele meie hulgas meel-

dima ja nad tulevad ka sügisel
laulustuudiosse,“ ütles Karmo
Toome.
Egeth Kivimurd oli öökoolis
teist, Jan Raudsepp juba kolmandat korda.
„Öökoolis on tore, sest siin
õpitakse põnevaid laule. Eriti
äge on „Veenus“. Ja seltskond
on siin ka mõnus,“ sõnas Egeth.
„Seekord on öökoolis päris
palju uusi noori. Nendega on
huvitav tuttavaks saada,“ lisas
Jan. „Ja vanemad on kindlasti rõõmsad, et minust öökooli
õhtuks lahti said. Tegelikult on
mul vaheaja jooksul üldse ainult
kaks vaba päeva, ülejäänud on
kõik mingite tegemistega täidetud.“
RIINA MÄGI

Hetk Palamuse laulustuudio öökooli tunnist: Helen Kirsi juhendamisel harjutatakse pala „Oma laulu ei leia ma üles“.
FOTO: RIINA MÄGI

Torma kooli õpilased lõpetavad sõbranädalat. FOTO: ERAKOGU

Torma lasteaed Linnutaja
sai 34-aastaseks
13. märtsil tähistas C. R. Jakobsoni nim Torma lasteaed Linnutaja oma sünnipäeva. Meie
armas lasteaed sai 34-aastaseks.
Linnutaja lasteaialastele oli selleks päevaks külla tulnud laste
lemmik Pipi koos oma sõbra härra Nilssoniga. Sünnipäevapeole
olid kutsutud ka Sadala lasteaia Lepatriinude rühma lapsed.
Sünnipäevapeo eestvedajateks
olid Pipi ja Nilsson, kes lastega
tegelesid. Lapsed said laulda,
tantsida ja ühiseid seltskonnamänge mängida. Kui lõbus ja
meeleolukas
mänguhommik
saalis koos Pipi ja Hr Nilssoniga
oli lõppenud, söödi rühmades
sünnipäevatorti. Lasteaia sünnipäevapidu pakkus lastele palju

rõõmsaid ja meeldejäävaid hetki
ja emotsioone.
Sama lõbusa ja rõõmsa emotsiooniga algas ka meie järgmine
lasteaiapäev. 14. märtsil tähistasime koos oma lasteaiaperega
emakeelepäeva. Sel aastal tähistasime seda luulepeoga, kus kõlasid kaunid emakeelsed luulepalad, ent kus esitati ka laule ja
tantse. Kõik lapsed, kes luuletusi
esitasid, said kingituseks valida
pehme kaisulooma. Luulepidu
lõppes ühise kommiringiga, kus
kõik lapsed said endal suu magusaks teha. Jälle sai üks tore
pidu peetud ja alus pandud uuele luulepeo traditsioonile.

Sünnipäeva tähistamine koos Pipi ja Hr. Nilssoniga
Naerumummude rühm. FOTO: ERAKOGU
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Ootame lapseootel peresid

PEREKOOLI
Sünnituseks ettevalmistav loengute sari toimub:

9. aprill – 7. mai 2019 igal teisipäeval kell 18.00
Võib osaleda ka üksikutel loengutel!

Loengute läbiviijaks on ämmaemand Ülle Piiskoppel
Loeng üksi või koos kaaslasega 3 eurot

Info ja registreerimine: tel: 5385 0054

või e-mail: jogevaperekeskus@gmail.com

Loengud toimuvad Jõgeva Linna Noortekeskuses
Piiri tn 1C, Jõgeva linn

Toetajad: Jõgeva vallavalitsus, Jõgeva Perekeskus

SUUPILLIKOOLITUS
Suupillikoolitus toimub Palamuse rahvamajas 13. aprillil kell
12.00. Kui sa ei ole veel registreerunud, siis tee seda enne 5.
aprilli kas kultuur@palamuse.ee või 5306 0460.
Õppega alustamiseks on vaja soetada endale stardipakett hinnaga 35 eurot (sisaldab suupilli ja
õpikut). Koolituse maksumus oleneb osalejate arvust, aga tõenäoliselt jääb
suurusjärku u 5 eurot kord.
Juhendajaks suupilliklubi
Piccolo õpetajad.

28. märts 2019

Hoogne aasta algus Jõgeva põhikoolis
2019. aasta algus on meie koolis olnud väga sisutihe ning üritusterohke. Jaanuaris vaheajalt
naastes osales suur hulk meie
õpilasi Betti Alverile pühendatud luulepäevadel „Tuulelapsed“, kust 1. a ja 8.–9. klasside
Liblikapüüdja trupid tõid koju
laureaaditiitli. Meie õpetajat
ning draamapedagoogi Lianne Saage-Vahurit tunnustati
eripreemiaga Eesti luulekeele
hoidmise ja vääristamise eest.
Näitlejapreemiad said 3.–4.
klassi trupi liblikapüüdja Lehola
Vaarpuu ja 8.–9. klassist Jarko
Aegnast.
Alates 22. jaanuarist toimuvad meie koolis 1.–4. klassidele
teisipäeviti mänguvahetunnid,
kus vanemate klasside õpilastest
mängujuhid viivad läbi toredaid
liikumistegevusi. Kuna alates
eelmisest aastast oleme ka liikuma kutsuv kool, siis oma teisipäevaste mänguvahetundidega
ja neljapäevaste tantsuvahetundidega üritame pakkuda õpilastele põnevaid ning vaheldusrikkaid koolipäevi, kus nad saaksid
ka võimalikult palju liikida.
Loomulikult on palju liikumist ka kehalise kasvatuse
tundides. Tänu lumerohkele
ja ilusale talvele said õpilased
nautida õuetegevusi ja arendada oma talispordioskusi. Algklasside lapsed käisid põhiliselt
kelgutamas. Alates neljandast
klassist õpiti suusatehnikat esmalt staadionil ning kui sõit
juba paremini selge, lihviti oskusi Virtuse terviseradadel. Hetkel
on põhikoolil ligi 60 paari määritud suuski, mida õpilased saavad kehalise kasvatuse tundides
kasutada. Kui pärast koolipäeva
veel jaksu jätkus, sai ka uisuväljakul tiire teha. Pärast tööpäeva
panid ka paljud õpetajad suusad
alla ning olid sellega eeskujuks
oma õpilastele.
Jaanuarikuus
tähistatakse
ülemaailmselt ajude ragistamise
kuud, meil toimus selle raames
sudokude lahendamise võistlus.
Veebruarikuus alustasime punaselt! Veebruari esimesel reedel
tähistatakse ülemaailmset punase kandmise päeva, millega juhitakse tähelepanu südamehaigustele. Ka meie koolis sai näha
palju punases riietuses õpilasi ja
õpetajaid.
5. veebruaril osalesid meie
õpilased õpilasetlejate konkursil, kus Lianne Saage-Vahuri

Ülekoolilise talispordipäevaga tähistati Jõgeva põhikoolis vastlapäeva. FOTO: KAIRI SUMERO
juhendamisel toodi taaskord
auhinnalisi kohti. 4.–6. klassi
arvestuses saavutas Oskar Kull
esikoha, eripreemia said Rasmus Alan Truus ja Kaspar Piik.
7.–9. klasside arvestuses oli
võitjaks Doris Piik. Oskar ja Doris esindasid Jõgevamaad ka riigikonkursil, kus Oskar sai žürii
eripreemia.
Ohutusalaste teadmiste ja
oskuste parandamiseks ning
kogemuste saamiseks korraldas
Jõgeva põhikool koostöös Jõgeva päästekomando ning ennetusvaldkonnaga 11. veebruaril
112 päeva. Kooliperet külastasid
erinevad 112 koostööpartnerid
ja operatiivteenistused. Räägiti
pommi-, tule-, vee- ja küberohutusest, sellest, mis tööd teeb häirekeskus, elanikkonnakaitsest
ning esmaabist.
14. veebruaril oli kogu koolipere üksteise vastu veelgi
sõbralikum kui tavaliselt ning
ka koolimaja seintel võis näha
roosasid ja punaseid südameid.
Sügisel valmis saanud hea tahte
puu muutus sel päeval hoopis
sõbrapuuks, kuhu kõik said oma
sõbra nimega südame riputada. Sõbrapäev on hea päev, et
üheskoos liikuda. Põhikoolis oli
igatahes 14. veebruaril liikumist
palju. Algklassid tähistasid päeva diskodega. Kõigepealt viisid
meie oma õpilastest mängujuhid läbi mõned liikumismängud,
mis olid kohandatud sõbrapäeva-teemalisteks. Pärast mängimist sai sõbraga tantsu lüüa
nagu õigele diskole kohane.
Ka suuremad klassid ei jää-

nud liikumisest ilma. Nemad
olid juba mitu nädalat ette valmistanud retrolugusid meie
oma Su nägu kõlab tuttavalt
showks. Võis näha nii spagaate,
hüppamist kui tantsu.
Enne veebruarikuist vaheaega tähistati koolis veel vabariigi
aastapäeva pidulike aktustega
ning meie laululapsed esitasid
Tallinnas Alo trammi avamisel
Alo Mattiiseni lugusid.
Vaheaeg peetud ja uueks trimestriks jõudu kogutud, võis
kooli naastes taas liikuma hakata. Alustasime 5. märtsil suure
ülekoolilise talispordipäevaga,
millega tähistasime vastlapäeva. Laste rõõmsaid kilkeid kostis koolimajjagi ning kõik said
lumes möllata. Kõik tegevused
toimusid õues ja olid aastaajale
sobivalt lumega seotud. Alasid
oli viis: kelguteatejooks, keegel lumepallidega, lumepallide
püüdmine koonustesse, „ellujääjad“ ehk ühest punktist teise
liikumine kasutades erinevaid
viise ja lõksust läbi pugemine.
Alad olid ette valmistatud selliselt, et kõik õpilased saaksid
osaleda ning punktide kaugused
üksteisest olid piisavad, et ka
vahepeal saaks korralikult liikuda. Kuna koolipere on suur, siis
toimusid võistlused kolmes vahetuses (1.–3. klass, 4.–6. klass,
7.–9. klass). Samal ajal, kui mõned klassid osalesid vastlatrallil,
toimusid teistel tunnid tavapärase tunniplaani järgi. Staadionil jätkus ruumi ka kehalise
kasvatuse tundideks, kus poisid
mängisid lumel jalgpalli.

11.–15. märtsil kuulasime
muusikanädala raames suurepäraseid kontserte. Esmaspäeval
esitasid Maria Listra ja Tamar
Nugis hitte ooperist muusikalini, neid saatis klaveril Ilana
Makarina. Teisipäeval rääkisid
oma rännakutest ja laulsid lemmiklugusid Sissi Benita ja Jessica Kari, saateks mängis Madis
Kari. Kolmapäeval tutvustas ansambel Äge Brass lugu, kuidas
kividest ja luudest said tänapäevased muusikariistad ning kuidas muusika tegi ahvist inimese.
Reedel avastasime klaverit koos
Arko Naritsa ja Argo Jentsoviga
ning sukeldusime elektroonilise
pärimuse maailma Cätlin Mägiga.
Emakeelepäeva
tähistamiseks korraldasid eesti keele õpetajad 5.–9. klassidele luuletunni. Eesti autorite luulet esitasid
nii nooremad kui vanemad õpilased. Algklassid kohtusid lastekirjanik Heiki Vilepiga, kes luges jutte oma raamatutest ning
vestles lastega kirjutamisest,
raamatutest ja tema seosest Jõgevamaaga.
Lisaks sellisele suurele hulgale üritustele on lapsed veel
osalenud olümpiaadidel ja võistlustel, külastanud teatrit ja kino,
teinud väljasõite klassiga ning
loomulikult on esikohal ikka
õppimine. Ürituste korraldamisel on aktiivne ja hakkaja olnud
õpilasesindus, neid abistavad
õpetajad ja kooli juhtkond.
KAIRI SUMERO,
Jõgeva põhikooli huvijuht
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

lk 7

lk 8

Sündmused Jõgeva vallas
28.03 kell 14
06.04 kell 19
07.04 kell 12
TEATER
28.03 kell 19
29.03 kell 16
02.04 kell 11
03.04 kell 19
07.04 kell 14
15.04 kell 11
20.04 kell 18
24.04 kell 19
MUUSIKA
29.03 kell 19
30.03 kell 17
03.04 kell 19
12.04 kell 20

13.04 kell 12
13.04 kell 15
21.04 kell 17
21.04 kell 18
25.04 kell 19
26.04 kell 19
27.04 kell 13

27.04 kell 15
27.04 kell 19

Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
Anna Raudkatsile pühendatud maakondlik
tantsupäev Torma rahvamajas. Tormale
antakse üle Jõgeva valla kevadkeskuse karikas.
Selgeltnägijate tuleproovi 2018 võitja šamaan
Evald kohtub lugejatega ja jagab autogramme
Torma rahvamajas. Pääse: 10 €.
Lendteatri etendus „Lõks“ Sadala rahvamajas.
Pääse: 4 €.
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi teatripäev
5.-12. klassidele Palamuse rahvamajas
Piip ja Tuut püstijalakomöödias „Loomad“
Sadala rahvamajas. Pääse: 2 €.
TÜ VKA ja VAT teatri lavastus „Dekameron“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 15/13 €.
Oskar Lutsu huumoripreemia üleandmine
Palamuse rahvamajas
Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus
„Sööbik ja Pisik“. Pääse: 8 €.
Laeva näitetrupi etendus „Kraavihallid“
Torma rahvamajas. Pääse: 4 €/õpilastele tasuta.
Sepo Seeman monokomöödias „Eesti mees ja
tema poeg“. Pääse: 15/12 €.
Lisainfo: 5306 0460.
tantsuõhtu rahvamuusikaansambliga
„Tuustar“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2 €.
Trio Senjo mustlasromansside kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
Volkstuudio tuur Vaimastvere raamatukogus
klubiõhtu Kaareperes ansambliga Ai Kurja,
õhtut sisustavad Mafvalda ja Loreida
kaasa löövad memmede tantsurühmad
Tantsulust ja Paunvere Maalid. Pilet: 7 €.
suupillikoolitus Palamuse rahvamajas, vajalik
eelregistreerimine hiljemalt
5. aprilliks kultuur@palamuse.ee
vokaalansamblitepäev „Vooremaa 2019“.
Esinevad Jõgeva- ja naabermaakondade
vokaalansamblid. Pääse: 5 €.
akordionilegend Kimmo Pohjonen Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 10/12 €.
klassikakontsert Palamuse rahvamajas.
Esinevad Tamar Nugis, Rasmus Kull ja
Ilana Lode. Pääse: 7/10 €.
VIII akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali
imelaps Leedust Jonas Vozbutas Kuremaa
lossis. Pääse: 7 €.
lõõtspillikontsert Palamuse rahvamajas,
duo „Katku balle“ Lätist. Pääse: 7 €.
Jõgeva kirikus esinevad kontserdisarja
„Mu süda, ärka üles“ raames Kadri Ploompuu
orelil, Oksana Sinkova ﬂöödil, Alina
Sakalouskaya mandoliinil. Sissepääs tasuta,
annetused kogudusetöö heaks.
VIII akordioni, lõõtspilli- ja suupillifestivali
galakontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
noortebändide kontsert Palamuse rahvamajas

KINO
05., 17.04 kell 17.30 animafilm „Kuninganna Corgi“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
05.04 kell 19.30 draamafilm „Kursk“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €,
perepilet 5 €.
12.04 kell 17.30 animafilm „Imedepark“ 3D Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €, pensionärile ja
õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
12., 17.04 kell 19.30 komöödia „Mehed“ (Eesti 2019)
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 2,5 €,
pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €.
18.04 kell 20
komöödia „Mehed“ Palamuse rahvamajas,
pilet 5/4 €.
SPORT
30.03 kell 10

Jõgevamaa kabeklubi karikavõistluse III etapp
64ruudu kabes Jõgeva spordikeskuses
30.03 kell 20.30 saalihoki meistriliiga playoff kohtumine
Jõgeva spordikeskuses
12.04 kell 17
tõukerattasprint Palamusel,
lisainfo Toomas Klaarman 527 7627
NOORED
02.04 kell 10 ja 11 rahvusvahelisel lasteraamatupäeval
Jõgeva linnaraamatukogus
kirjanik Markus Saksatamm
06.04 kell 10
FIFA´19 Xbox One Palamuse turniir
Palamuse noortekeskuses. Osalemistasu: 2 €.
09.04 kell 11
XXXI Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi
luuleauhinna laureaatide loomingule
keskendatud koolinoorte etlusvõistluse
Jõgevamaa eelvoor Laiuse raamatukogus.
Etlusvõistlusel saavad osaleda
Jõgevamaa üldhariduskoolide ja ametikoolide
õpilased, vanusekategooriad puuduvad.
Etluskonkursi lõppvoor toimub Liivi
muuseumis 20. aprillil kell 12.
12.04 kell 12
Jakobsoni kõnevõistlus Carl Robert Jakobsoni
nimelises Torma põhikoolis

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Aurora Alexandra Pritson
Mattias Õilsalu
Mikk Maarand

08.03.2019
09.03.2019
14.03.2019

19.05.2019 toimub Vaiatu pargis

K E VA D L A A T
Jakobsoni Talupäev
Kauplejate registreerimine
Tel: 5343 4742 või vaiatukyla@gmail.com

Jõgeva taaskasutuskeskus
ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kell 08.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm),
kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks
ja toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.
SEENIORID
29.03 kell 12
01.04 kell 13

eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
MTÜ Hooling koolitus vanavanematele
„Õnnelik vanavanem – õnnelik lapselaps“
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 5 €.
Lisainfo: 5816 1378
03.04 kell 11
on Jõgeva kultuurikeskuses Arukate
Akadeemia mõttevahetus kevad-suvisest
tegevusest. Vestlusringis on Perearst OÜ
perearst Malle Koppa, kes räägib, kuidas
reipana kevadele vastu minna.
03.04 kell 13-15 toimub Jõgeva kultuurikeskuses Arukate
Akadeemia eestvõttel töötuba (väike
omaosalus) „Sugupuu uurimine“. Juhendab
Eesti Genealoogia Seltsi aseesimees Tiina
Tafenau. Osalussoovist saab teada anda
1. aprillini: mai.treial@jogeva.ee või 507 2838
17.04 kell 11
on Jõgeva kultuurikeskuses Arukate
Akadeemia vestlusringis Eesti Taimekasvatuse
Instituudi direktor Mati Koppel teemaga
„Sordiaretus enne ja tulevikusuunad“
17.04 kell 13-15 Arukate Akadeemia eestvõttel jätkub Jõgeva
kultuurikeskuses töötuba „Sugupuu
uurimine“, juhendab Eesti Genealoogia Seltsi
aseesimees Tiina Tafenau
24.04 kell 11
on Jõgeva kultuurikeskuses Arukate
Akadeemia vestlusring. Eesti ajaloolane ja
poliitik, Tallinna Linnaarhiivi juhataja Küllo
Arjakas räägib teemal „Balti kett: tuntud ja
tundmatu“
VARIA
02.04 kell 10.30 bioloog, õpetaja, loodus- ja lastekirjanik Juhani Püttsepp Siimusti raamatukogus
13.04 kell 12 laupäevane muinasjututund lastele Siimusti raamatukogus
17.04 kell 15 meisterdamine lihavõttepühadeks Siimusti raamatukogus. Juhendab õpetaja Helina Amur.
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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad märtsikuu juubilare!
Arno Pütsep
Anne Polli
Galina Mets
Jüri Murdsalu
Arved Mihkels
Helle Jürgenson
Silvia Lääne
Silvi Laidroo
Aida Vainomäe
Aime Allikas-Hallikas
Hille Filjunina
Ivar Jürimäe
Ljudmila Persidskaja
Valve Nurk
Nadežda Alits
Aino Jõessar
Laine Urgo

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 11. aprillil.

Villu Kõiv
Tiiu Volmre
Vaike Õunap
Elsa Jaanpark
Leili Mõttus
Eha Pihlak
Ilme Lillental
Arnold Jakoby
Harri Tammemägi
Jaan-Guido Rohioja
Asta Muru
Helmi Liivastik
Laine Pärn
Suule Liblik
Leida Kask
Ilme Ojamaa
Helmi Raud
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90
90
90
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95

OSTAN igasugust vanavara.
Pakkuda võib kõike.
Kojuk utsed, raha kohe kätte.
Tel 5198 0371.
Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva linna
lähedal. Esimesel korrusel kaks tuba, köök, koridor, sahver ja
WC. Teisel korrusel kaks suvetuba ja katusealune ruum. Majal
on kõik aknad vahetatud ning turvauks. Hind kokkuleppel.
Tel 5817 2199.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostan maja Jõgeva linna otse omanikult.
Võib pakkuda ka maja või majaosa Tartu linna. Tel 553 9557.

Ostan metsakinnistuid, põllumaad ning raieõigust.
Pakkuda võib ka talukohti koos maaga.
Parimad hinnad teie kinnistute eest!
info@metsavara.ee, 528 8784.

KOGUDUSED
31.03, 07., 14., 28.04 kell 11 teenistused Jõgeva kirikus
18.04 kell 18 suure neljapäeva jumalateenistus Jõgeva kirikus
19.04 kell 11 suure reede jumalateenistus Jõgeva kirikus
21.04 kell 11 I ülestõusmispüha jumalateenistus Jõgeva kirikus
27.04 kell 13 Jõgeva kirikus esinevad kontsertsarja „Mu süda,
ärka üles“ raames Kadri Ploompuu orelil, Alina Sakalouskaya
mandoliinil ja Oksana Sinkova ﬂöödil. Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
31.03 kell 13 teenistused Laiuse kiriku kogudusemajas
NÄITUSED
25.03-06.04 märtsiküüditamise 70. aastapäevale pühendatud
näitus Betti Alveri muuseumis
07.03-10.04 Tiiu Hanseni akrüülmaalide näitus „Maalid mägedest“ Jõgeva linnaraamatukogu II korruse lugemissaalis.
06.03-12.04 Hilja Sepa seinatekstiilide näitus „Maarahva külad
ja kirjad“ Jõgeva kultuurikeskuses
01.03-20.04 Liive Koppeli maalinäitus „Suvesõnum“ Jõgeval
Kunsti Kodus (Suur 21A)
16.02-30.03 Riigiarhiivi näitus „Eesti kultuuritegelasi 1930.
aastatest“ Siimusti raamatukogus
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OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
VIIVI OHAKA
ÜLLA KROON
REIN MUGU
ANNI SAAR
KALJU JAANUS
MIRON PIDBEREŽKI
MAIMU KUMPAS
SULEV EESPÄEV
RAILI KOPPEL

16.07.1944–02.03.2019
19.04.1972–04.03.2019
27.09.1947–07.03.2019
19.03.1930–09.03.2019
08.07.1950–10.03.2019
16.08.1960–11.03.2019
01.11.1944–13.03.2019
02.01.1952–18.03.2019
21.03.1968–20.03.2019

