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Jalutuskäik andis mõtteid
linnasüdame kujundamiseks

Kes jalutuskäigu kaasa tegid, said aimu, et tulevane atraktiivne
südalinn hõlmab mõnevõrra suuremat ala, kui senini linna
keskväljakuna on käsitletud. FOTO: RIINA MÄGI
Jõgeva vallajuhid, volikogu ja valitsuse liikmed, vallaametnikud, kultuuriasutuste esindajad ja asjast huvitatud linnakodanikud tegid 25. juunil
jalutuskäigu Jõgeva kesklinnas. Sellelt koorus välja rohkesti mõtteid,
milline võiks olla Jõgeva linnasüda. Jalutuskäigu tegid kaasa Eesti Arhitektide Liidu esindajad Ülle Maiste ja Kalle Vellevoog. Neist esimene hakkab töötama välja Jõgeva linnasüdame arhitektuurikonkursi tingimusi.
Jalutuskäigule järgnes arutelu kultuurikeskuses.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, kuulutatakse arhitektuurikonkurss välja augusti lõpus, novembris saab kavandeid hinnata ning seejärel sõlmitakse projekteerimisleping. Kevadel saaks siis juba ehitama hakata.
Kes jalutuskäigu kaasa tegid, said aimu, et tulevane atraktiivne südalinn
hõlmab mõnevõrra suuremat ala, kui senini linna keskväljakuna on käsitletud.
„Soovime, et Jõgeva saaks maakonnakeskuse väärilise südalinna, mis
oleks üks Eesti ilusamaid ja funktsionaalsemaid. See tähendab, et siin
oleks hea lihtsalt vaba aega veeta, aga ka sportida ning kultuuri- ja spordiüritusi läbi viia,“ ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.
JVT

Kassinurme hiide suunduti pärimusmuusik Kulno Malva torupillimängu saatel. Tema järel sammusid kolmanda naiste
tantsupeo pealavastaja Ave Anslan ning esimese ja teise naiste tantsupeo pealavastaja Ülo Luht. FOTO: MARGE TASUR

Eesti naiste tantsupeo aasta on alanud
13. juunil, mil III Eesti naiste tantsupeoni oli täpselt 365
päeva, kogunesid peo korraldajad Kassinurme hiide, et avada
peoaasta ning tantsurühmade
registreerimine.
Kassinurme hiies palus korraldusmeeskond hingele kosutust ja
tuge suure peo ettevalmistamisel
ning läbiviimisel. Tantsupeo kordaminekuks asetati ohvriannid
kolmele ohvrikivile ning lausuti
palve Maaemale. Naiste tantsupeo pealavastaja Ave Anslan sidus
heaks õnneks paela tantsupidude
pärna oksale.
Eesti naiste tantsupidu

„PereLugu“ toimub 13. juunil
2021 Jõgeval. Pere lugu tantsivad kolme põlvkonna naised, kelle südamed on tugevalt seotud.
Neid ühendab ühine lootus ja armastus ning teadmine, et perega
koos veedetud aeg on parim aeg.
Vaatajateni jõuavad tantsukeeles särtsaka vanaema tegemised,
toimeka pereema argipäev ning
lapse mängurõõm.
„Esimene Eesti Naiste
Tantsupidu toimus 9 aastat tagasi
– ühest küljest on see pikk aeg, teisest lühike. Selle ajaga on naiste
tantsupidu näidanud ennast väga
atraktiivse ja olulise sündmusena,

mitte ainult Jõgevamaal, vaid
kogu Eestis. Selle üle on meeletult hea meel,“ sõnas oma kõnes
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne.
Heade soovidega tervitasid tantsurahvast ka Eesti
Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ning Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi tegevjuht Mari-Liis Öpik.
„Meil on siiras rõõm, et Eestis
on nii palju eesti tantsu tantsivaid naisi, kes on kõik oodatud
registreeruma meie ühisele suurele peole,“ lausus loitsimisel
tantsupeo üks peakorraldajatest
Marika Järvet. Registreerida

ja repertuaariga tutvuda saab
Eesti Naiste Tantsupeo kodulehel www.naistetantsupidu.ee.
Registreerimine jääb avatuks 15.
oktoobrini. Ettetantsimine leiab
aset kevadel 2021.
Eesti naiste tantsupidusid
on Folklooriselts Jõgevahe Pere
eestvedamisel peetud 2011. aastast. Esimene pidu kandis pealkirja „NaiseLugu“ (2011) ja teine
„MeheLugu“ (2016) ning mõlemal korral oli peo pealavastajaks
Ülo Luht.
JVT

Presidendi süüdatud võidutule tõid Jõgeva maakonda
Põltsamaale Vabadussõja mälestussamba juurde noortejuht
Andres Reinesberg ning noorkotkas Kaur Saar. Kaitseliidu
Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste andis tule üle vallavanematele. Võidutule tõi Jõgeva valda vallavanem Tiit Lääne.
Võidupüha tervituskõnes kutsus vallavanem inimesi meenutama, kuidas noor Eesti riik enam kui 100 aastat tagasi saavutas
rasketes oludes ajaloolised võidud iseseisvuse püsimiseks. „Aeg
on õpetanud, et ka kõige raskemates ja lootusetumates olukordades sõltub kõik meist endist. Seda õpetas meile Vabadussõda
ja seda õpetust tasub meil edasi kanda,“ lausus Tiit Lääne.
Jõgeva kultuurikeskuse eest läkitas vallavanem tule teele Palamuse ja Torma piirkondadesse (pildil). Edasi liikus tuli
Laiuse kalmistule Vabadussõjas langenud mälestusmärgi juurde. Seal olid võidutuld teiste seas tervitamas Narva skaudid.
Mälestusküünlad ja lillekorvid asetati kõigi Jõgeva vallas asuvate Vabadussõja mälestusmärkide juurde.
JVT
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Südasuviselt
toimekalt edasi
Jaanipäevajärgselt neid ridu
kirjutades jõuavad need Sinuni,
aulik lugeja, alles täna, kaks nädalat hiljem. Sellise Gutenbergi
aegse trükiprotsessi pikkusega
peame paraku arvestama aasta
lõpuni. Õnneks kulgeb elu vallas
kiiremini ja vahepealsete nädalatega on toimunud nii mõndagi.
Valla koolides tõmmati joon
alla erakordsele õppeaastale,
kus viimane lõpuaktus kandus
juba juulikuusse. Uus kuu algas
märgiliste sündmustega: Kuremaa asus kandma suvepiirkonna
tiitlit, Palamusel anti lõppude
lõpuks välja järjekordne Oskar
Lutsu nimeline huumoripreemia
ning Jõgeval selgitati rammumeest ja rammunaist. Need on
vaid mõned sündmused, mis lisavad valla toimekale igapäevaelule värvi ja tooni.
Nendel päevadel langetati
olulised otsused mitme suve lõpukuu suurürituste osas, mille
korraldamine või mittekorraldamine seonduvalt tänavusest
erilisest aastast nõuab kaalutletud otsuseid. Tavaliselt lihtsalt ja
iseenesest mõistetavalt sündivad
otsused on tänavusel erilisel aastal keerulisemad. Sest mida lähinädalad ja kuud meile seoses
koroonaviirusega toovad, seda
ei julge keegi ennustada.
Küll on aga teada see, et me
peame ise tegema kõik endast
oleneva selleks, et vältida uut

haigusepuhangut. Püsima terved ning austama käitumisharjumustes nii ennast kui teisi.
Ning tegelikult oleme selleks
ka suutelised, kui järgime kõiki
mõistlikke soovitusi. Siis ei sega
meie tulevasi ettevõtmisi miski
ning elu pöördub oma tavapärastesse rööbastesse.
Juulikuuga on kätte jõudnud
küll suur puhkuste aeg, aga see
ei tähenda valla tegemistes kaugeltki vaikelu. Sest just nüüd
tehakse algust uue eelarve aruteludega, kus pannakse paika
prioriteedid ja suunad järgmiseks aastaks. Nii on ka südasuvi vallavalitsuse jaoks töine periood.
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Jõgeva valla
haljastuse hooldus

Jõgeval mälestati
juuniküüditamise ohvreid

Vaata tabelist, kes hoolitseb valla eri paigus haljastuse suvise hoolduse
eest. Suviste heakorratööde osas tekkinud küsimustele vastab Torma
piirkonnas teenuskeskuse juht Teet Lääne (tel 5304 3403), Palamuse
piirkonnas teenuskeskuse juht Urmas Astel (tel 776 2450) ja Jõgeva
piirkonnas haljastusspetsialist Taivo Paeveer (tel 5345 4917).

14. juunil möödus 79 aastat
juuniküüditamisest. Sel päeval
meenutati 1941. aasta küüditamisohvreid kogu Eestis. Jõgeval
koguneti mälestushetkedeks
küüditatute mälestuskivi juurde. Mälestuskõnedes meenutasid Siberisse küüditatud
inimesi ning asetasid lilled mälestuskivi jalamile MTÜ Jõgevamaa
Represseeritud eestvedajad Reet
ning Ants Aluoja, represseeritute Põltsamaa piirkonna esindaja
Helgi Žukovitš, Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja vallavanem Tiit Lääne.
Vallavanem tunnustas MTÜ

PIIRKOND

HALJASALASID
VASTUTAV ISIK KONTAKTTELEFON
HOOLDAV ETTEVÕTE

Jõgeva linn

OÜ BRP Haldus

Jõgeva alevik,
Kurista, Kuremaa,
OÜ Kuremaa Enveko
Laiuse, Siimusti ja
Vaimastvere

Urve Aron

5569 9674

Andrei Vandler

5342 0570

Palamuse, Kudina,
Luua, Pikkjärve ja OÜ POP & HALJASTUS Jaak Rillo
Kaarepere

516 2493

Sadala, Tõikvere,
Vaiatu, Torma ja
Saduküla

5342 0570

OÜ Kuremaa Enveko

Andrei Vandler

liikmeid, kes on näinud vaeva ja
teinud väärikat tööd, et inimestel
oleks Jõgeval koht, kuhu tulla, kus
mäletada ja mälestada. Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk
tänas inimesi, kes on mälestust
Siberi-aastatest oma südames
kandnud ning järeltulevate põlvedega jaganud. „Mälestused jäävad alles, kui me räägime neist
põlvest-põlve. Muidu võivad need
ühel hetkel jääda raamatukaante
vahele ja ununeda," sõnas volikogu esimees.
JVT

Suvel hoolda kaevu ja
kontrolli vee kvaliteeti

TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva Vallavalitsuse 25. mai 2020 korraldusega nr 236 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistul.
Kinnistu pindala on 1 594 m², katastritunnus 24801:002:0300,
praegune sihtotstarve 100% elamumaa, detailplaneeringu järgne sihtotstarve 100% ärimaa. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule rajada autoremonditöökoda, autopesula, garaažid
ja sadulsepatöökoda.

***
Jõgeva Vallavalitsuse 16. juuni 2020 korraldusega nr 284 on
algatatud detailplaneering Jõgeva vallas Jõgeva alevikus aadressidel Muru tn 1 (katastritunnus 24802:005:0232), Seemne
tn 10 (katastritunnus 24802:005:0193) ja osaliselt Seemne tn
12 (katastritunnus 24802:005:1010), kokku ligikaudu 5,42 ha
suurusel alal.
Algatatava detailplaneeringuga soovitakse muuta Seemne tn
10 ja 12 kinnistute piire nii, et tekiks kolm uut kinnistut, määrata uued hoonestusalad ja kinnistute ehitusõigused. Kinnistute
sihtotstarbeks jääb 100% tootmismaa. Kinnistutel kavandatakse
rekonstrueerida vanad hooned (aretuskeskus, kartulihoidla ja
kasvuhooned) ning rajada uued hooned: aretuskeskus, universaalhall koos kuivatiga, Muru tn 1 büroohoone ja labor.

***
Jõgeva Vallavalitsuse 16. juuni 2020 korraldusega nr 285 on
algatatud detailplaneering Jõgeva vallas Õuna külas Sõnajala
tn 10 kinnistul.
Kinnistu pindala on 12 686 m², katastritunnus
24802:006:1200, praegune sihtotstarve 100% elamumaa. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu väikeelamu kruntideks
ning määratakse neile hoonestusalad ja ehitusõigused. Kinnistute sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa.
Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta
reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 6. augustil. Info, teadete
ja kaastööde esitamise tähtaeg on 27. juuli.

Keskkonnaamet meenutab kaevuomanikele, et suvi on hea aeg
kaevuvee kvaliteedi kontrollimiseks ja kaevu hooldamiseks.
Kui salvkaev on pikka aega puhastamata, tuleb vee kvaliteeti
kontrollida analüüsidega. Teavet
veeanalüüside tellimise kohta
saab Terviseameti kesklabori kodulehelt. Kaevuvee desinfitseerimise kohta tasub nõu küsida
Terviseametilt.
Suveperiood toob kaasa ka
aktiivse ehitustegevuse uute
kaevude rajamiseks. Salvkaevu-

de rajamisel, ümberehitamisel ja
lammutamisel esitatakse omavalitsusele ehitusteatis koos vajalike dokumentidega. Puurkaeve
võib rajada ainult ehitusloa alusel, mida tuleb samuti taotleda
kohalikust omavalitsusest. Kohalik omavalitsus kooskõlastab
ehitusloa ja -projekti Keskkonnaametiga. Oluline on teada, et
puurkaevu rajamise võib tellida
ainult hüdrogeoloogiliste tööde
tegevusloaga firmadelt.
KESKKONNAAMET

MTÜ Jõgevamaa Represseeritud esindajad asetasid
lillekorvi mälestuskivi jalamile. FOTO: ERAKOGU

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
16. juuni istungil
1. Võõrandati nurjunud enampakkumise
järgselt avaldatud kuulutuse peale esitatud pakkumisega Sadalas Sillasoo 8 asuv
kinnistu.
2. Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud Näduveres, Võidiveres,
Tõikveres, Tuimõisas ja Tähkveres.
3. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva Linna Sotsiaalmaja lõpetamise ning
Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse asutamise ja selle põhikirja eelnõud.
4. Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanded.
5. Anti Rae huvialakoolile luba korraldada
29. juunist 5. juulini Kuremaa ujulas U12
korvpallilaager (projektlaager).
6. Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju hindamine OÜ Härjanurme Mõis
poegimislauda laiendamisele Sadukülas,
kuna ehitusloa taotluses kavandatava
tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist
negatiivset keskkonnamõju.
7. Anti kasutusluba Jõgeva alevikus asuvale laborihoonele ja abihoonele Härjanurmes.
8. Määrati Jõgeva linnas Suur tn 89a kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
9. Muudeti Kärde küla Pärna katastriüksuse koha-aadressi.
10. Seati sundvaldus Liikatku külas Vaade
ja Torma alevikus Lullikatku tee 1, 7, 9
kinnisasjadele.
11. Anti projekteerimistingimused elamu
püstitamiseks Endla külla.
12. Algatati detailplaneeringu koostamine
tootmishoonete kinnistute planeerimiseks Jõgeva alevikku Muru 1, Seemne 10
ja osaliselt Seemne 12 ning üksikelamute kinnistute planeerimiseks Õuna külla
Sõnajala 10.

13. Kehtestati valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üürimäärad.
22. juuni istungil
1. Anti otsustuskorras OÜ-le Keerub üürile
Jõgeval Piiri 4 asuv äriruum.
2. Määrati MTÜ-le Kärde Küla Selts projektitoetus ning MTÜ-le Jõgeva linna ja
valla spordiklubi Forte Karjamaa projektlaagri korraldamiseks huvihariduse
ja huvitegevuse toetus.
3. Määrati Teilma külas asuva ehitise teenindamiseks vajalik maa ja seati riigimaale hoonestusõigus.
4. Määrati Jõgeva vallas moodustatud katastriüksustele sihtotstarve.
5. Määrati Jõgeva linnas Jaama 14 ja Roosi
7a kinnisasja piiride muutmisel ning Kuremaa alevikus Lossi 1 // 4 // Soomevere tee 1 kinnisasja jagamisel moodustuvatele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarve.
6. Nõustuti Elektrilevi OÜ kasuks isikliku
kasutusõiguse seadmisega.
7. Seati sundvaldus Sadala aleviku Sillasoo
9 ja Suur 2 kinnisasjadele.
8. Tunnistati avatud hankemenetlusega
riigihangetel edukaks Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamisel
2021–2022 OÜ Amestop, Jõgeva valla
õpilasliinide teenindamisel Harri Luha ja
Jõgeva valla teede talihooldel Kuremaa
Enveko pakkumus ning otsustati sõlmida
pakkujatega hankeleping.
9. Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada Palamusel Staadioni
tänava kinnistud.
10. Nimetada vallavanem Tiit Lääne teostama MTÜs Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus Jõgeva valla liikmeõigusi.
30. juuni istungil
1. Pikendati Jõgeva vallale kuuluva eluruumi üürilepingut.

2. Anti otsustuskorras tähtajatult perearst
Galina Šeremeta kasutusse vajalikud
ruumid perearstiteenuste osutamiseks
Jõgeval Piiri 4 hoones ning Piiri Hambaravi OÜ-le üürile Piiri 1 asuv esimese
korruse ruum hambaraviteenuse osutamiseks.
3. Anti ehitusluba Sadukülas asuva poegimislauda laiendamiseks.
4. Anti Tormas asuv vallale kuuluv maa
tasuta kasutusse aiasaaduste kasvatamiseks.
5. Määrati Torma alevikus Lullikatku tee
19 ja Mõisa kinnisasja piiride muutmisel
moodustuvatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
6. Määrati Kuremaa alevikus moodustatud
katastriüksustele sihtotstarve.
7. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud ja muudeti
Jõgeva vallavolikogu alaeelarvet.
8. Otsustati eraldada Jõgeva vallavalitsusele reservfondist raha serverite ostmiseks.
9. Anti MTÜ-le Jõusport luba korraldada 5.
juulil „Jõgevamaa Rammunaine ja Jõgevamaa Rammumees 2020“ Jõgeva linnas
Estakaadi 10 parklas.
10. Otsustati tunnustada rahalise kingitusega rahvastikuregistri järgselt Jõgeva
vallas elavaid kiituskirjaga põhikooli ja
medaliga gümnaasiumi lõpetajaid.
11. Otsustati alates 31. juulist 2020 vabastada Külli Suvi Kuremaa lasteaed-algkooli
direktori ametikohalt.
12. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Kuremaa lasteaed-algkooli, Siimusti lasteaed-algkooli, Jõgeva põhikooli, C. R.
Jakobsoni nim Torma põhikooli, Laiuse
Jaan Poska põhikooli, Sadala kooli, Vaimastvere kooli ja Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi põhimäärused.
JVT
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Suvi toob uusi tuuli

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 38. istung toimus 18. juunil
2020. Istungil osales 23 volikogu liiget, üks volikogu
liige osales Microsoft Teamsi kaudu.
Enne päevakorra kinnitamist toimus arutelu päevakorrapunktide ettekandjate üle. Mai Treial esitas
protesti ja palus tema esitatud muudatused päevakorra kavandisse sisse viia.
Otsustati konsensuslikult teha päevakorras muudatused nii, et päevakorrapunktide üheks ettekandjaks on vallavanem või abivallavanem.
Arvo Sakjas esitas arupärimise, lähtudes sügisel
välja kuulutatavast riigihankest Jõgeva spordihoone
Virtus renoveerimiseks.
Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kristian
Vaarpuu tegi ettepaneku võtta päevakorra kavandist
välja punktid nr 3–8 ja otsustada korraga ühel istungil kõigi muutmist vajavate haridusasutuste põhimääruste muudatused. Aivar Kokk selgitas, et alati
on võimalik õigusaktide eelnõude esimene lugemine
katkestada.
Päevakorras oli:
1. Ülevaade Jõgeva tervisekeskuse projektist.
Jõgeva tervisekeskuse projektijuht Kristi Klaos
andis ülevaate Jõgeva tervisekeskuse projekti
kohta.
2. Jõgeva valla huvikoolide õppetasu määruse
muutmine.
Kristian Vaarpuu ettepanekul katkestati Laiuse
Jaan Poska Põhikooli, Kuremaa Lasteaed-Algkooli,
Siimusti Lasteaed-Algkooli ja Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi põhimäärust ning Jõgeva Põhikooli ja
Palamuse Lasteaia Nukitsamees põhimääruse muutmist käsitlevate määruste eelnõude esimene lugemine (istungi päevakorrapunktid nr 3–8).
9. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
10. Kinnisasja omandamiseks loa andmine.
Jõgeva vallavolikogu alatised komisjonid said hiljuti uued juhid. Alustame vallalehe käesolevas numbris nende tutvustamist.

Volikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni juhib Ahto Vili
Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Ahto Vili on pika omavalitsustöö kogemusega: ta kuulus juba
nõukogude-aegsesse Torma küla
rahvasaadikute nõukogusse. Hiljem oli ta Torma vallavolikogu
mitmes koosseisus, 1990. aastate lõpus mõnda aega ka volikogu
esimees. Uue suure Jõgeva valla
volikogus oli ta varem kultuurija spordikomisjoni aseesimees.
Ahto Vilit tuntakse eelkõige
kui võimekat põllumajandusjuhti, kes Torma Põllumajandusosaühingu tipptasemele viis.
Ent samas on ta olnud tegev ka
kultuuripõllul: mänginud puhkpilliorkestris ja olnud Torma
puhkpilliorkestrite festivali ToPoF üks käivitajaid, algatanud
Torma kammerkoori kokkukutsumise mõtte ning ise selles
kooris laulnud jne. Nüüdki, mil
Ahto Vili oma kohustused põllumajandusfirma juhina teistele
üle andnud, tegutseb ta taustajõuna Tartu laulustuudios, mida
juhendab hispaanlane German
Gholami. Stuudios õpib nii lapsi
kui ka täiskasvanuid.

„Kultuuriasju
korraldades
peaks võib-olla üht-teist teisiti tegema – nii, et raha, mida
kultuuri jaoks alati napib, efektiivsemalt kasutatud saaks. Aga
see ei tähenda, et ma kohe kardinaalseid muutusi tegema tormaksin,“ ütles Ahto Vili. „Seda
tahaksin küll, et Torma ajalooline potentsiaal saaks paremini
ära kasutatud. Arvestades Torma pikki puhkpillitraditsioone
võiks Torma kool näiteks puhkpillikallakuga olla. Ka Carl Robert Jakobsoni pole me osanud
nii hästi „vahtu lüüa“, nagu Palamuse rahvas Lutsu.“ märkis Vili.

11. Jõgeva valla arengukava 2018–2028 täitmise
aruanne 2019. aasta kohta.
12. Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi
2019. majandusaasta aruande kinnitamine.
13. Ülevaade Jõgeva valla 2020. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest seisuga
31. märts 2020. Kaja Ferschel-Pärn andis ülevaate Jõgeva valla 2020. aasta eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest kuni 31. märtsini 2020 ja esitas uuemaid andmeid seisuga
01. mai 2020.
14. Vallavolikogu esimehe asendamine. Vallavolikogu esimeest asendab tema äraolekul või volituste peatumisel esimesena vanim vallavolikogu aseesimees ja teisena vanuselt järgmine
vallavolikogu aseesimees.
15. Jõgeva Vallavolikogu ja Valitsuse liikmetele
tasu ja hüvitise maksmise korra muutmine.
Volikogu aseesimeestele makstakse volikogu
aseesimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt
17,5% vallavanema töötasust.
16. Jõgeva valla põhimääruse muutmise eelnõu
teine lugemine. Jõgeva valla põhimääruse
muutmine. Otsustati katkestada Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla põhimääruse muutmine“ teine lugemine.
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval, 16.
juulil 2020 algusega kell 14.00 Jõgeva linnas Piiri tn
4 asuvas volikogu istungite saalis.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva
valla veebilehel www.jõgeva.ee.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

Virtusest on plaanis teha
nüüdisaegne spordikeskus
Jõgeva vallavolikogu ja -valitsuse esindajad peavad spordivaldkonna tegijatega plaani Virtuse
ümberkujundamisest Kesk-Eesti
parimaks spordikeskuseks.
Vallajuhtide eesmärgiks on rajada maakonnakeskusesse spordikompleks, kus sportlased saavad
korralikes tingimustes treenida,
kus saab pakkuda inimesi sportima meelitavaid võimalusi ning
luua tingimusi rahvusvaheliste
võistluste võõrustamiseks ja suurkontsertide korraldamiseks.
Jõgeva vallavolikogu esimehe Aivar Koka ja vallavanem Tiit
Lääne soov on olemasolevat spordihoonet laiendada, et ühe katuse

all oleksid jäähall ning senisest
avaram spordisaal. Ühtlasi vahetatakse välja hoone katusekonstruktsioonid ning lahendatakse
suurvihmadega tekkiva sademevee ärajuhtimise probleem.
Kõigepealt kogutakse kokku eri spordialadel tegutsejate
soovid selle kohta, milliseid tingimusi nad oma ala harrastamiseks vajavad. Nende ettepanekute
põhjal pannakse kirja projekteerimistingimused. Projekteerimise
hange soovitakse välja kuulutada
enne sügist.

JVT

Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni kuuluvad
Ahto Vili (esimees), Girt Kaarepere (aseesimees), Raul Soodla,
Valdi Reinas, Aare Olgo, Andres Kittus, Imre Mihhailov, Ergo
Prave ja Maiu Veltbach

Vallajuhid kohtusid spordikeskuse renoveerimiseks
spordivaldkonna esindajatega. FOTO: MARGE TASUR

JVT

Jõgeva kesklinna ootavad
ees suured muudatused.
Praeguseks oleme jõudnud
niikaugele, et Jõgeva vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit
on sõlminud koostööleppe
Jõgeva keskväljaku arhitektuurikonkursi korraldamiseks. Konkursitööd hõlmavad ka Betti Alveri pargi ja
rajatava Alo Mattiiseni pargi
ala. Ootame kõigilt, kel soov
sõna sekka öelda, juulikuu
jooksul ettepanekuid ja mõtteid, milline võiks Jõgeva linnasüda tulevikus välja näha.
Ettepanekud võib saata e-posti aadressil aivar.kokk@riigikogu.ee.
Lähiajal tahame jõuda ka
spordikeskuse Virtus projekteerimiseni. Hoone suurt
saali oleks vaja laiendada nii,
et seal saaks korraga trenni
teha mitmel üksteisest kardinaga eraldatud väljakul.
Tahame Virtusesse luua ka
tingimused kergejõustiku sisetreeninguteks ning rajada
spordihoone juurde katusealuse uisuväljaku. Ümber kujundatud Virtuses hakkavad
toimuma ka kultuuriüritused.
Selleks on vaja lahendada
akustikaprobleemid.
Et Jõgeva valla spordi- ja
kultuurirahvast ning eakaid
paremini teenindada, on vallal
plaanis 1. septembrist rendile
võtta reisibuss. Spordiklubide
rahvas saab sellega treeningutele ja võistlustele ning kultuurikollektiivid üritustele

sõita. Eakaid hakkab buss huvireisidele ja ujumishuvilisi
Kuremaa ujulasse sõidutama.
Tahame jõuda selleni, et bussiga saaks ujulasse valla kõigist
suurematest piirkondadest.
Kui Laiuse kirikus esimesel
advendil toimuvad heategevuskontserdid on juba pika
traditsiooniga, siis nüüd tahame aluse panna Torma kiriku
heategevuskontsertide traditsioonile. Mõni päev pärast
taasiseseisvumispäeva, 23.
augustil, saabki Jõgeva vallavolikogu eestvedamisel teoks
heategevuskontsert, millel
esinevad Olav Ehala, Lembit
Saarsalu, German Gholami,
Merle Kollom ja Torma kammerkoor. Kõik on oodatud!

AIVAR KOKK,
vallavolikogu esimees

Huvikooli õppetasu
määrust täiendati
Jõgeva vallavolikogu muutis oma 18. juuni istungil valla huvikoolide
õppetasu käsitlevat määrust. Muudatus tuli ette võtta seoses Jõgeva
muusikakooli ja kunstikooli kõrvale kolmanda huvikooli, Jõgeva valla spordikooli loomisega.
Varem oli vallas kaks huvikooli, kus lapsevanem tasus õppetasu
9 kuud aastas, st septembrist maini. Spordikoolis võib aga treeningperiood pikeneda juunikuusse (näiteks korvpalluritel treeninglaagri
tõttu) või alata alles oktoobris (näiteks ujujatel, kuna ujula on septembris suletud). Nii tekkis vajadus fikseerida, mitu kuud aastas vanem õppuri eest õppetasu maksab.
31. jaanuaril 2019 vastu võetud Jõgeva valla huvikoolide õppetasu määrust täiendatigi klauslitega, mille kohaselt Jõgeva muusikakoolis ja Jõgeva kunstikoolis makstakse õppetasu 9 kuu eest aastas,
septembrist maini, spordikoolis aga 8 kuni 10 kuu eest aastas, vastavalt treeningute läbiviimise võimalustele ja huvikooli õppekavadele.
JVT

Volikogu aseesimehed
saavad võrdset tasu
Jõgeva vallavolikogu muutis oma 18. juuni istungil volikogu ja
valitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise korda. Sisse viidud
muudatused puudutavad volikogu aseesimeestele tasu maksmist.
Kui 2017. aasta novembris vastu võetud kord nägi ette, et volikogu esimesele aseesimehele makstakse ülesannete täitmise eest
iga kuu 20 protsenti vallavanema töötasust ja volikogu teisele aseesimehele 15 protsenti vallavanema töötasust, siis nüüdsest saavad
kaks aseesimeest, keda enam esimeseks ega teiseks ei nimetata,
võrdse summa –17,5 protsenti vallavanema töötasust. Volikogu liige Peep Põdder tegi küll istungil ettepaneku maksta aseesimeestele 50 protsenti vallavanema töötasust, ent see ei leidnud volikogu
enamuse toetust.
Samal istungil vastu võetud otsuse kohaselt asendab vallavolikogu esimeest tema äraolekul või volituste peatumisel esimesena
vanim vallavolikogu aseesimees ja teisena vanuselt järgmine vallavolikogu aseesimees. Volikogu aseesimehed on praegu Andrei
Fedossovski ja Marek Saksing, neist esimesena mainitu on vanem.
JVT
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Jõgevamaa gümnaasiumi seitsmenda lennu lõpetajad ning medalistid

Kadi Värnik –
kuldmedal

Ingrid Laanepere –
kuldmedal

Neidi Kull –
kuldmedal

Birgit Kasela –
hõbemedal

Britta Kasela –
hõbemedal

Joosep Aare –
hõbemedal

Ludvig Suvi –
hõbemedal

Annabel Kukk –
hõbemedal

M-klass
Mis mõõdupuuga mõõta M-klassi. Mitte mureliku,
minoorsega – muidugi mängulisena… mõelge mobiiltelefonidele muuseumist, mõnikord magavatena,
midagi muudkui makku manustavatena, mis menüüs, mõneti mugavatena – makaronegi maitsma
mindi mujale majja meelsasti Mitsu või Marcuse
masinaga.
Meeldis mõttemalet mängida, mitte mõttepoksi.
M-klassis maandus mürtsumehi, mõttemängude
mängijaid, muusikaarmastajaid, muskulatuuriloojaid, mittekellatundjaid, mehaanikuid, mensuurimüstikuid, moegurusid, monteerijaid, mälumängureid, matemaatikuid, meigikunstnikke,
metsadearmastajaid, metropoliitsete mõtetega
ministrimõõtu motiveerituid, mõnusalt muhedaid,
majandushuvilisi, murelapsi, mõisahärralike maneeridega mehi, mürajaid, müüdimurdjaid…
Mida M-klassile minekuhetkel mõttesse mahutada?
Molutage mõnuga metsas, maal. Matkake metsikutes

N-klass
Nonii,

nupukaid noteerijaid, numbrites nutikaid.

Naerusuiseid noormehed-neiud nagu nähtused.

Näpunäiteid-nõuandeid:

Näete nüüd – nagu niuhti need nelikümmend kuud!

nakatage naeruga narregi, nähke natuke näguripäevigi niimoodi nätakad naljalt niida, norige nõukaaegseid nomenklatuuri nostalgitsejaid, nuhelge nurisevaid negatiivseid nurjajaid, nahutage nahaalsust,
nõrgestage nõdrameelsust, nihutage normaalsust,
nullige nutud, nautige nädalapäevad nädalalõppudeks, noogutage nonstop novaatoritega, naaske nirvaanasse, noodistage nooblilt, neelake nõiduslikku
nestet, nähke nähtamatut.

Natuke nukkergi.
Nii nad nüüd nõjatuvad, need nutimaailmas
navigeerijad.
Naiivne naasmist nõuda neilt nomaadidelt, nad naasevad niikuinii.
Näeme ja näete neis: nutikaelu, nakkavaid naerjaid,
naistepäeval neidude niitjaid, Naaritsa lemmikuid,
napisõnalisi (not) noorteadlastest nobelistideks
nimetatuid, nukulikult nägusaid, novelliloojaid,
naturaalseid natuure, nüüdisaegseid nublusid, nimetamisväärseid newyorklasi, natuke neljapäevahommikute norskajaid, naistekütte, nukrate naerutajaidki, nüansirikkaid näitlejaid, nõtkeid nõõtajaid,
neutraalseid nõustajaid, näituseväärilisi, närideski
niikuinii näljaseid, näkkamisteta nemopüüdjaid,

Novot!

O-klass
Rääkimine hõbe, vaikimine kuld...
Oletegi odüsseia otsaveerel.
Oskasite olla omapärased olenevalt olukorrast.
Online’s olite offline.
Olete olümpiavõidukandidaadid, omariiklusehoidjad, oodiväärilised, orgaaniline orkester, omaloomingulised, operaatorid, operatsioonisüsteemide
oskajad, olmelisuses opereerijad, otsapidi ooperlikud, orienteeruvad oaasides ja ookeanides, observeerijad, oopustes ortograafilised, osavad optikas,
omamoodi osavõtlikud.
Olge ovatsioonideväärilised, osalege osavõtlikult,
otsustage originaalselt, olge opositsioonis ossidega, oodake oivalisusi, omandage ordulikke oreoole,
otsige otsekohesust oraatoreist, osake orkaanides
omaenese oreliviledega olla, organiseerige ornungit
ornamentides, osutage osuteile, olge olesklemata.
O-klass
TEKSTID: koolijuht PRIIT PÕDRA

FOTOD: JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI ERAKOGU

oidke oma obused oogsad!

mägedes, meile mõeldamatutes…
Mitte mälestustes marodööritseda – meenutustes
meeliskleda.
Makske mõni münt möödalaskmistele, mitte
miljoneid.
Määratlege määramatut, mürisege mürgiselt, möirake möödujaile, mässake märgiliselt märgates moraalitust, mõjutage mõjukaid, märgake märkamatut,
mõõtke mõõdutundetult mõõdetamatut, minimeerige minakesksus, miksige mikroskoopilisematki
mitmekultuurilisust meiemaiseks, muutke maailma
mõistusega mitte mõõgaga.
Mindagu!

li 2020

Sellel kevadel lõpetas Jõgeva põhikooli 7. lend
9. a klass:

9. b klass:

9. c klass:

Martin Annuk
Inara Ein
Marta-Helene Hansing (lõpetas kiitusega)
Eero Heimonen
Oliver Heljand
Janar Kaasik
Karl Markus Kruuleht (lõpetas kiitusega)
Reimo Laks
Vaike Gea Laube
Henri Laurimäe
Asko Lehtpuu
Kelly Lääne
Robin Major (lõpetas kiitusega)
Holger Nõmm
Laura Paarop
Elisabeth Piirsalu
Janeli Punning
Helen Pärn
Katharina Pärn
Markus Sild
Marten Teppan
Carmen Torm
Kairit Vierland
Venno Välba

Reiko Allingu
Kerlin Antonov
Anni Selina Aug
Heli-Liis Hanst
Nora Isakar (lõpetas kiitusega)
Martin Kampus
Kaisu Ann Karukäpp
Karoliina Kask (lõpetas kiitusega)
Georg Lani
Kaisa Heleen Lääne
Kaisa-Triina Maiste
Birgit Pihlak (lõpetas kiitusega)
Doris Piik (lõpetas kiitusega)
Arti Põldes
Kristin Pütsepp (lõpetas kiitusega)
Kristi Remmelg (lõpetas kiitusega)
Kerttu Kethly Rumask
Helina Rääk (lõpetas kiitusega)
Andreas Soonsein
Oskar Säärits
Karl Erik Tammaru
Kairin Tammel (lõpetas kiitusega)
Marian Õim
Markus Õim

Lauri Kaljurand (lõpetas kiitusega)
Anne-Greete Kenppi (lõpetas kiitusega)
Helis Kiis (lõpetas kiitusega)
Getter Kiissel (lõpetas kiitusega)
Raili Kokka
Marcus Kruuleht
Tõnis Kure (lõpetas kiitusega)
Birgit Lehtmaa
Matthias Lust
Rome-Andro Moora
Lotta Lisell Määrits
Karoliine Orav
Cärolain Ots
Hendrik Pajula
Annabel Paluvere
Rauno Pärtel
Sabrina Rohtmets
Margus Rosin
Alvar Rääk
Reino Thomas Saar
Marite Salmistu
Kadri Säärits
Teresa Teder
Anette-Veronika Vaigo
Alex Võime

Nii räägivad Jõgeva põhikooli lõpetajatest klassijuhatajad:
9. a klassijuhataja Maris Prii:

9. b klassijuhataja Ester Pärn:

Juba esimene õpetaja Kirsti Soosaar ütles oma
3. klassi üle andes, et need on head lapsed. Nii
see ongi olnud. Üleminekuaastate väikesed
kiusuokkad pudenesid maha, põhikooli lõpuks
on 9. a kujunenud ühtseks ja kokkuhoidvaks
klassiks. Eks aastate jooksul sattus siia ka värvikaid kujusid, kes segasid vett ja tekitasid tormi. Nemad tulid ja läksid, jääjad säilitasid oma
näo ja olemuse. Klassis olid tüdrukud liikuma
panev jõud. Kui nemad asja käsile võtsid, sai
see ka tehtud. Kääpa seiklusrajal olid tüdrukud esimesed julged. Neil jagus algatusvõimet
ja oskust poisid nõusse rääkida, kui oli vaja
kogu klassiga esineda. Üleöö pikaks kasvanud
poisid on ühtehoidvad ja krutskeid täis. Pidevalt pandi õpetajaid proovile. Suhtlusoskus ja
huumorimeel olid kohati märkimisväärsed.
Distantsõppel avastati kiirelt koostöö võimalused, mille tulemusena laekus õpetajatele mitmeid kahtlaselt sarnaseid töid. Samas on mitmel poisil siht silma ees ja tulevikunägemus
olemas. Klassijuhatajana annan oma õpilased
rahuliku südamega edasi.

9. b klass on nagu hulktahukas, millel on 24
tahku. Kindlasti mittekorrapärane, iga tahk on
erineva kuju ja suurusega. Mõned tahud säravad nagu kalliskivid, mõned on tagasihoidlikud ja hoiavad end varjus, kuid on olulised, et
tahukas ikka koos püsiks. Ühed tahavad jõuliselt esile kerkida, aga mis teha, tahud on kõik
omavahel seotud, nii väga ettepoole pürgida ei
ole võimalik. 9. b iseloomustamisel peaks rääkima igast õpilasest selles klassis, sest nad on
omanäolised, erinevate huvidega ja tõekspidamistega, mis on neid vorminud just sellisteks,
nagu nad on. Mis seda tahukat siis koos hoiab?
Kooliteater, võrkpall, sport üldiselt ning suur
tahe kõik see, mida tegema peab, väga hästi
ära teha.
9. c klassijuhataja Maire Baida:
9. c klass koosneb rahumeelsetest ja sõbralikest õpilastest, kes oskavad üksteisega arvestada. Mulle meeldis see, et klass võttis kõikidest koolis korraldatud üritustest osa ja paljud

nautisid esinemisi. Klassivanem Helis oskas
kaaslasi nii laulma kui ka tantsima õhutada.
Ise on ta üliaktiivne: tegeleb muusikaga, tantsimisega, kergejõustikuga, on osalenud väga
edukalt olümpiaadidel, on mängujuht, noorte
eestvedaja. Esinemisjulgusega on silma paistnud peale Helise Getter, Lotta Lisell, Marite,
Karoliine, Teresa, Anette-Veronika, Margus,
Alex, Rauno, Rome-Andro, Matthias, Alvar.
Klassis on sportlasi: Lauri, Tõnis, Rome-Andro,
Rauno, Margus, kelle saavutustest oleme ka
maakonnalehest lugenud. Koolipidudel oleme nautinud Helise ja Getteri musitseerimist
ning tore on olnud laulu- ja tantsutüdrukutele
kaasa elada. Elavaloomuline Alex paneb end
rahvatantsijana imetlema. Meie koos veedetud
aeg on olnud tore: teatrielamused, ekskursioonid, õppekäigud. Teis on siirust, enesekindlust,
viisakust, tegutsemislusti. Soovin, et teie kui
esimesed uuest koolimajast 9. klassi lõpetajad
leiaksite oma õige tee ning oleksite õnnelikud.
JÕGEVA PÕHIKOOL

Laiuse lõpetajad

Muusikakooli lõpetaja

Laiuse Jaan Poska põhikooli 44. lend on teele saadetud. Seitse rõõmsat ja õnnelikku noort. Lõpueksamid jäid ära, aga selle asemel tõestasid nad ennast ja oma teadmisi-oskusi distantsõppel. Eks seegi
olnud omamoodi proovikivi ja eksam, tõestamaks, kuivõrd hästi
suudetakse edaspidi iseseisvalt hakkama saada. Selg sirgu ja julgelt
edasi! Mingu teil ikka hästi!

See kevad tuli Jõgeva muusikakoolis teisiti. Kooli 59. lennu ainus
lõpetaja oli akordioniõpilane Kaisu-Ann Karukäpp, kes oma klassi
kaheksast õpingukaaslasest suutis üksinda vastu pidada 7 aastat,
et kätte saada lõputunnistus. Soovime Kaisule ilusaid hetki selles
helideküllases maailmas!
Akordioniõpetaja Olga Tättar on otsustanud samuti aastakümneid
kestnud väärikale tööle punkti panna ja siirdub nüüd pensionile.
43 aasta jooksul on ära tehtud suur töö selle nimel, et lapsed pillimängu selgeks saaksid ja muusikat armastaksid. Aitäh sulle, Olga,
suurepärase töö ja pühendumise eest!

SIIRI RAHN,
klassijuhataja ja direktor
FOTO: EVELIN AIA
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MERIKE KATT,
Jõgeva muusikakooli direktor

Head koolilõpetajad,
lapsevanemad,
õpetajad!
Jõgeva vallavalitsus õnnitleb teid olulise teetähise saavutamise puhul!
Kallid lapsevanemad, täname teid, et olete usaldanud
oma kalleima vara tuleviku kujundamise Jõgeva valla koolide hoolde. Usume, et oma panuse oleme saanud anda ka
maakonna ja valla turvalise elukeskkonna kujundamisega.
Head õpetajad, igal aastal uut lendu teele saates saadate ära tükikese oma südamest. Ja ometi võtate sügisel
uued õpilased avasüli vastu. Tänu teile, kes te muudkui
jagate ja jagate ja jagate. Head vastupidamist teile!
Kallid lõpetajad! Olete ju kuulnud, et lapsepõlv on ilusaim aeg. Samas ei pruugi see nii olla. Kui teete elus edasisi otsuseid lähtuvalt sellest, mis on teile südamelähedane,
siis on kõik ägedamad juhtumised elus veel ees! Õppige
veel, õppige koolides, õppige elust, õppige nii oma kui ka
teiste vigadest! Aga seda kohta ja neid inimesi, kes aitasid
teil suureks kasvada, hoidke ikka oma hinges, oma mälestustes ja oma lugudes.
Noored – tuult teile tiibadesse ja täpselt nii kõrget lendu, kui teie hing ihkab!
Parimate õppurite vastuvõtt toimub 28. augustil. Õpilastele saadetakse kutsed.
VALLAVOLIKOGU ja VALLAVALITSUS

Tänukõne Siimusti
lasteaed-algkoolile 6.
klassi lõpetajate peol
Täna on ka minu viimane koolipäev Siimusti lasteaed-algkoolis.
Minu kogemus on meie kaks võrratut last, võrratu lasteaed-algkool ja 18 aastat. Ma arvan, et Siimusti hariduselu jätkub ka edaspidi – 18 ja rohkem aastat, aga kust võtta veel kaks last… Ma
armastan Siimusti lasteaed-algkooli, armastan tõesti, südamest.
Miks? Sest see on väike, armas, avatud, lapsesõbralik ja kodune.
Kõikide laste jaoks. See on rohkem kui kool, sest siin ei olda ainult
tundides, siin ollakse ka vabal ajal. Siit ei saa ainult kohustuslikku
kooliharidust, siin lubatakse olla isiksused, etlejad, koorilauljad,
rahvatantsijad, huviringidest osavõtjad, sündmuste korraldajad
ja palju muudki. Siin hoitakse ja hoolitakse, siin armastatakse.
Armastust ja hoolivust ei ole kunagi liiga palju. Minu lugupidamine ja sügav kummardus kõikidele õpetajatele, kooli töötajatele,
koolipidajale, siin olijatele ja siia tulijatele. Lõpetuseks loeksin ma
enda kirjutatud luuletuse, millega esinesin 27 aastat tagasi oma
esimeses koolis, Saduküla põhikoolis, üheksandike lõpetamisel:
Vaatad üle oma õla, vanas koolis naer ei kõla.
Sina lähed koolist ära, siia ei jää sinu kära.
Varsti uues koolis käid, võõraste seas omapäi.
Uues koolis uued tutvad igapäev sust mööda rutvad.
Mõtle kodukooli peale, mõtle halvale ja heale.
Meiegi sind meenutame, jälle nähes rõõmustame.
Aitäh!
KARMEN ALLEV,
lapsevanem, hoolekogu esimees
Sadala kool tunnustas kiituskirjaga väga hea
õppimise eest järgmisi õpilasi: Jete Ottenson,
Emma Duvin, Kristofer Robin Laur,
Illimar Miško, Jakob Mihkels.
Tänukirja hea ja väga hea õppimise eest said: Karolin Räpp, GreeteMelany Maasik, Sandra Padrik, Lii Välk, Mona Marietta Teppan,
Kaarel Eerik Kruus, Janek Välk.
Sadala kooli lõpetas kaks õpilast: Moonika Kuslap ja Trevor Nork.

Endise Laiuse valla Kantküla algkooli 7. kokkutulek toimub 8.
augustil. Koguneme kell 14 koolimaja juurde. Pidulik lõuna
algab kell 15. Lisainfo 5665 9903 (Enno Saariste)
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Elu on ilus, kui elada avasilmi

Tagasivaade õppeaastale Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumis

C. R. Jakobsoni nimelises Torma põhikooli lõpetajad. FOTO:ERAKOGU
Elu on ilus, kui elada avasilmi,
südamesoojust jagada teistele,
näha päikest ka kõige süngemais pilvis,
käia lõpuni oma valitud tee.
(V. Osila)
C. R. Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis lõppes 20. juunil
üks teekond puhkpillihelide (mitte igas koolis ei ole seda
võimalust) saatel, kui 14 rõõmsat ja tegusat noort Torma
rahvamaja saali sisenesid ja lõputunnistused kätte said.
Seekordsed lõpetajad olid Marili Aru, Andreas Aru, Eva-Liisa
Enumäe, Rasmus Häälme, Carmen Kattel, Ragnar Lehtsalu,
Virko Pootsik, Rainer Porro, Rauno Päären, Andreas Sass,
Anne-Liis Sazonov, Kardo Sild, Cätryn Carolina Viitak, Kristo
Õunmaa. Saalis oli küll tavapärasest vähem sugulasi, sõpru ja
külalisi, sest olukord nõudis erimeetmete võtmist, kuid sündmuse pidulikkust see ei vähendanud. Lõpetajate vanemad
olid korraldanud uhke üllatuse ja palunud külalisesinejaks
Stig Rästa, kelle laulud panid nii mõnegi saalisolija rõõmsalt
kaasa ümisema.
Küllap jäid kõigile lõpetajatele kõrvu helisema klassijuhataja Kädi Koppeli julgustavad sõnad, et meil kõigil on õigus
teha oma valikuid, ka eksida, kuid allaandmine ei ole kohe
kindlasti õige valik. Tänu distantsõppele läbisid tänavused
lõpetajad lisaks kohustuslikule õppekavale ka n-ö iseseisva
õppija kursuse. Kõigi katsumuste kiuste osutus tänavune
õppeaasta meie koolis vägagi edukaks. 9. klassi lõpetasid
kõik õpilased, neist kiitusega 3 õppurit: Marili Aru, Anne-Liis
Sazonov ja Cätryn Carolina Viitak. Ainult „neljade“ ja „viitega“ tunnistused said Andreas Aru, Eva-Liisa Enumäe ja Kardo
Sild. Traditsiooniliselt anti välja ka Jakobsoni stipendium,

mis tänavu läks jagamisele kahe väga usina ja tubli neiu,
Marili Aru ja Cätryn Carolina Viitaki vahel. Parima sportlase tiitel läks Andreas Sassile. Talle andis karika üle Torma
spordihoone juhataja Aarne Neimann.
Usinalt õppisid lõppenud õppeaastal ka teiste klasside
õpilased. Kooli kiituskirjaga tunnustati ainult hindele „viis“
õppivaid õpilasi, keda oli kokku 30, „neljadele“ ja „viitele“
õppis 42 õpilast. Koolis oli sel õppeaastal 125 õpilast.
Meie kool vaatab lootusrikkalt ka uude õppeaastasse.
Õnneks püsib koolis õpilaste arv juba pikemat aega 125 ja
130 vahel, meil on õpetajad, kes tunnevad oma tööd ja teevad seda südamega, meie vanemad on valmis alati toetama
nii jõu kui nõuga. Muidugi on meil väga tublid lapsed, kes
lisaks õppimisele jõuavad kaasa lüüa paljudes huviringides. Kevadel kirjutatud projektide rahastamise tulemusel
on võimalik HITSA vahendite abil süvendada robomatemaatika õpetamist ja jätkata huvitegevust robootikaringides.
Loodame sügisel KIK-i projekti rahastuse toel läbi viia keskkonnaharidusliku suunitlusega õppeprogramme looduses.
Kõik kooliga seotud osapooled, nii õpetajad, õpilased kui
vanemad, on tänavu pidanud pingutama tavalisest enam.
Oleme kõik ühe suure kogemuse võrra rikkamad. Ühiselt
jagatud vastutus, rõõmud ja mured on liitnud kooliperet ja
koos võime nüüd uhkust tunda saavutatud tulemuste üle.
Suur, suur tänu kogu kooliperele, kaunist suve ja kosutavat puhkust!
Olgem terved!
Direktor HEIKI SILDNIK ja
õppealajuhataja KÜLLI VÕSU

Ainult hindele „5“ õppisid 2019./20. õppeaastal

Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid

I klass: Armi Erikson, Kaisa-Liis Kalm, Karel Koch, Reena
Kalm, Reemet Laul, Lenar Liblik, Liisi Olgo, Laura Pärna,
Laura-Liisa Võsokovski, Vidrik Väits
II klass: Janika Lorenz, Eliise Kattel, Arabella Palu, Andra
Sihver, Kliment Švets
III klass: Annaliisa Kohala, Ketlin Kõre, Mia-Lore Pärlin
IV klass: Triin Krüüts, Greete Põder, Annamai Sepper
V klass: Lenna Mägi, Kerttu Põder, Triin Urvik
VI klass: Liisi Orumaa
VII klass: Kaisa Kõre
VIII klass: Liisi Lindsalu, Kaisa Neimann, Egle Vaganova

I klass: Irelia Kohala, Kristel Liis Sepp, Andris Simo, Jakob Väli
II klass: Kadri Häälme, Risto Schasmin, Alexander Kurris,
Johanna Sepper, Hermann Tutt, Anett Sarapuu, Oliver Raud
III klass: Mirtel Jõgi
IV klass: Aleksander Akinin, Mikk Allika, Magnus Jõgi, StenTimmu Kattel, Sädeli Laurikainen, Emma Liisa Madisson,
Ken-Martti Viitak
V klass: Juss Lorenz, Ragnar Luha
VI klass: Hannes Hanst, Diana Jaanoja, Tormis Koppa, Kristeli
Paju, Maili Patrikats, Robin Pootsik, Lilian Sild, Maksim
Vjalov, Sandra Pariis, Andra Valg
VII klass: Inga Juvanen, Eerik Laurikainen, Kevin Liiv, Joosep
Sepper, Timo Vare
VIII klass: Karol Kattel, Marite Manglus, Renar Mägi, Sirli
Pärn, Egel-Emilie Tooming

Vaimastvere kooli edukas lend
Vaimastvere koolis lõpetas sel aastal 9. klassi 11 õpilast. Kaks
neist liitusid klassiga alles märtsikuus enne koroonaepideemia algust. Tänavune lend oli edukas: klassi lõpetasid kõik
õpilased! Neljade-viitega lõpetas üks õpilane. Ühe kolmega
kaks õpilast.
Gümnaasiumisse suundub õppima neli õpilast, teised
jätkavad erinevates kutsehariduskeskustes ja vähemalt üks
lõpetaja asub tööle.
Üheksa aasta jooksul muutus korduvalt klassi koosseis
ning klassijuhatajad. Viimase klassijuhatajana pean märkima,

FOTO: VAIMASTVERE KOOLI ERAKOGU
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et meil oli koos väga tore. Klass oli üle kooli tuntud kui rahumeelne ja vaikne, mille üle ma klassijuhatajana uhkust
tundsin. Igasugused vingerpussid kuulusid loomulikult asja
juurde.
Jään meenutama meie toredaid ühiseid ettevõtmisi, matkasid, kinoskäike, klassiõhtuid ja mitmeid teisi hariduslikke
väljasõite Eesti erinevatesse kohtadesse.
KAISI KRUUSTÜK,
9. klassi juhataja

2019./2020. õppeaastat alustas
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis 230 õpilast 15 klassikomplektis.
Lõpuponnistusi asus tegema meie
kooli 61. lend, kelle klassijuhatajana
jätkas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kerttu Maripuu. Aabitsa ja esimese
õppekomplekti said 22 õpilast ning
nende klassijuhatajaks sai õpetaja Aive
Jõessar.
Kooli viimases õppenõukogus tehtud ettekandes võis direktor Siiri Sõmer
suurima rahuloluga teavitada headest
tulemustest õppe- ja kasvatustöö vallas.
Meie koolis õppisid hinnetele „4“ ja „5“
enam kui pooled õpilastest (127), neist
umbes viiendik õppis ainult hindele „5“
(48). Tublimate vastuvõtul sügisel tänatakse kooli kuld- või hõbemärgiga
78 õpilast.
Põhikooli lõpetasid kiitusega
Heilika Nigulas ja Angelika Palm
ning „neljade“-„viitega“ kuus õpilast.
Loodame, et abiturientidest kutsutakse
presidendi vastuvõtule Merilii Jalg, kes
lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga.
Jaana Ivanova ja Silvia Tootsoni küpsustunnistustel olid „neljad“-„viied“.

50 õpilast (umbes neljandik) osales edukalt ainealasel olümpiaadil,
võistlusel või konkursil. Meie kooli
esindasid üleriigilistel olümpiaadidel
ja konkurssidel Heilika Nigulas ja Mark
Prits. Lisaks eelnimetatutele saavutasid
veel 25 õpilast maakondlikus arvestuses kohad esikolmikus. Need olid Teivo
Limbak (10.), Andris Roland Saar (9.),
Ragnar Klaos (6.b), Marleen Reiljan
(6.a), Patrick Aro (6.a), Henri Hallik
(8.b), Arto Reinik (8.b), Janmar Reiljan
(9.), Reimo Kaabel (10.), Jan Raudsepp
(7.), Richard Aro (8.b), Triinu Jalg
(8.a), Kertu Kull (5.), Rasmus Seer
(4.), Karola Ilmjärv (10.), Karoliine
Tross (10.), Moorits Enel (7.), Kaspar
Tuvike, Kertu-Kaisa Kalamees (5.),
Patrick Krull (5.), Kärt Kalme (6.b),
Kaspar Laanes (6.b), Markkus-Lauri
Kalla (4.), Annabel Alaveer (8.a),
Jasper Kägo (2.), Heelika Haljas (4.),
Angelika Palm (9.), Marta Saariste
(8.b).
Nende tublide õpilaste juhendajad
olid geograafiaõpetaja Virge Valdmaa,
matemaatikaõpetajad Eha Kuld ja Kadri
Lille, eesti keele ja kirjanduse õpetajad

Tiiu Kirsimäe ja Kerttu Maripuu, füüsikaõpetaja Andrus Kalju. Vallo Väljaots
ja Ester Laumets on hoolitsenud meie
kooli suurepäraste tulemuste eest
spordis.
Rõõm oli tõdeda, et ka viirus ei
pidurdanud meie õppetööd. Selleks
olime valmistunud oma e-õppepäevi
korraldades. Erilised tänud meie infojuhile Marjo Toomikule, kelle pingutusel
saime kõik võimaluse Teamsi vahendusel tunde ja kokkusaamisi pidada. Aitäh
kõikidele õpetajatele, et vastu pidasite
ja oma tööd tõeliste professionaalidena
tegite!
Loodan, et meie uus vallavalitsus
leiab võimalused maakütte soojusvaheti vahetamiseks, võimla valgustuse
renoveerimiseks ja staadioni remontimiseks. Jõudu neile!
Soovin meie kooliperele päikeselist
suve!
JÜRI TOIT,
Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi õppealajuhataja

Huviringide töö Palamuse koolis
Lisaks hariduse omandamisele on Palamuse kooli õpilastel võimalus osaleda
mitmekülgses huvitegevuses. Huviringe on koolis palju ja nendes osaleb
suurem osa meie õpilastest.
Pikki rahvatantsutraditsioone hoiavad elus õpetajad Kadri, Sirje, Aive ja
Egle. Järgmisel aastal Jõgeval toimuva naiste tantsupeo protsessis osaleb
üks tüdrukute tantsurühm ja Rakvere
meeste tantsupeole on plaan lausa viie
rühma meestega kohale sõita. Kokku
on meil tantsurühmi seitse ning kooli
aktustel ja kontsertidel on kõik alati
esindatud.
Showtantsu vedas õpetaja Mariko,
aga tema on praegu väikese lapsega kodus ja tüdrukuid õpetab sama
tantsurühma vilistlane õpetaja Johanna-Marleen. Tüdrukud käisid talvel
mitmel tantsukonkursil ja jäid ka žüriile silma.
Mudilas- ja lastekoori ning kandleringi eesotsas on õpetaja Luule. Lisaks
koolipidudele on neil järgmisel aastal
plaan osaleda nii oma maakonna laulupeol kui ka naabrite pidudel.
Kauneid kunste harrastatakse meil
veel. Õpetaja Merike juhendab algklasside kunstiringi. Laste tööd on näitusel
kooli sööklas. Õpetaja Hillari puu- ja

Vastuvõtt
Oskar Lutsu
Palamuse
gümnaasiumi 10. klassi
on avatud!
Ootame õppima kõiki, kes soovivad gümnaasiumiharidust
omandada ning eelistavad õppida pikkade traditsioonidega
nimekas maakoolis. Väärtustame iga õppijat ning tema
edasijõudmist, meie koolis ei
jää märkamata keegi. Samuti
on õpilastel võimalik osa võtta
mitmekesisest huvitegevusest
ning üritustest. Tulevastel
gümnasistidel palume registreeruda vastuvõtuvestlusele,
mis toimub 17. augustil. Registreerumisvorm asub kooli
kodulehel http://www.palamuse.edu.ee. Samast saab lisainfot kooli kohta.
Sisseastumisavalduste esitamise tähtaeg on 24. august
2020.

tehnoloogiringides saavad nii poisid kui
ka tüdrukud ennast meisterdamise vallas proovile panna.
Draamaringi juhendas sellel aastal
õpetaja Susan. Kevadine eriolukord lõikas läbi võimaluse ringitöö lavaküpseks
saada.
Robootikaringe juhendavad õpetajad Inge ja Marjo. Kui Inge väikesed
robootikud sõidavad oma robotitega
esimesel korrusel koridoris ringi, siis
Marjo suuremad robootikud tegutsevad robootikaklassis. Terve talve valmistati robotitega Kolme Põrsakese
etendust ette. Esietendus lükkus nüüd
sügisesse.
Igal esmaspäeval on meie majas
õpetaja Viktor, kelle ümber jooksevad
väikesed Messid ja Ronaldod. On jalgpallitrenni päev. Alustatakse lõunast
väiksematega ja suurte poistega lõpetatakse päris õhtul. Õpetaja Ester korraldab algklasside spordiringi ja 5.–6.
klassi pallimängude ringi tööd.
Liiklusringi juhendavad õpetajad
Katrina ja Mart. Liiklusringis õpitakse
jalgrattalubade eksamiks. Õpetaja Katrina õpetab talvel teooriaosa selgeks ja
kui ilmad kannatavad jalgrattaga sõita,
on õpetaja Mart koolimaja juures ja viib
oma õpilased liiklusesse, et teadmisi ka

praktikas rakendada.
Sise- ja riigikaitseringi juhendab
õpetaja Jaanika. Lisaks metsalaagritele
korraldati veebruaris riigi sünnipäeva
puhul ka vastuvõtt koos punase vaiba
ja heeroldiga, kes kutsete pealt nimesid
ette luges.
Õpetaja Eha veab matemaatikaringi
ja noorteorganisatsiooni 4H. Meie kooli
rakukeses on üle poolesaja õpilase ja nii
piirkonna kui ka üleriigilistes laagrites
on noored aktiivsed osalejad.
TORE ringi juhendavad õpetajad
Anni ja Maila. Torekatega on tore. Nende abiga saab peetud nii mõnigi kohvik
ja ülekooliline üritus.
Ei ole minagi ringijuhendaja tööst
prii. Koos õpetaja Mailaga korraldame
algklassidele kokandusringi.
Soovin ringijuhendajatele suvepuhkuse ajal palju päikest, et nad saaksid
oma akud ääreni täis laadida. Soovin,
et soe suvetuul tooks ägedaid ideid ja
huvitavaid mõtteid, mida sügisel kohe
realiseerima asuda.
Kevad südamesse!
EVELYN MERUSK,
Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi huvijuht

Palamusel käib aktiivne
bänditegevus
Kui koroonakriis hakkas raugema ja väiksematel seltskondadel tekkis võimalus koos käia, siis kogunesid ka Palamuse laulustuudio bändipoisid, et taas
kokkumängu harjutada. Palamusel tegutseb noortebänd Šahh Matt, kes sel
suvel paljudes kohtades kontserte annab. Nende juhendaja on Indro Koks,
kes poisse hästi innustada ja julgustada oskab. Poiste esinemise kohta on tulnud positiivset tagasisidet. „Oma vanuse kohta on nad juba päris head!“ ütleb
nii mõnigi. Poisid tegid värskelt ka oma Instagrami konto, kust huvilised saavad nende tegemisi jälgida.
Palamusel tegutseb ka bänd nimega Funkitol, kes kriisiajal meisterdas
valmis oma kodukohta puudutava loo „Paunvere funk“, mis originaalis kannab nime „Tantsi sa“. Lugu teatakse ka „Paunvere polka“ ja „Tootsi polka“
nime all. Pärineb see lugu filmist „Kevad südames“. Loo leiab Youtube’ist ja
teistest muusikavoogudest. Raadiotest saab ka sooviloona küsida.
Mõlemat bändi näeb esinemas 18. juulil Kuremaa rannas, kui toimub Palamuse noorte korraldatav kontsert „Suvine muusikahoov“.
KARMO TOOME
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„Röövel Hotzenplotzi”
teatrivanker veereb
Jõgevale
Eesti Noorsooteater tuleb suvel vaatajate juurde pöörase röövlimürgliga, Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval pakib teatrivanker ennast lahti 2.
augustil kell 18.
Nagu selles röövliloos, nii kasutatakse ka teistes noorsooteatri lavastustes
rohkelt erinevaid visuaalteatri vahendeid – nuku-, objekti-, materjali-,
maski-, digitaal-, multimeedia- ja füüsilist teatrit. Nukuteater on olnud
juba aastaid liiga kitsas nimetus, mis kirjeldas teatrit vaid ühe lavastusliigi
kaudu. Nii viiski teater äsja oma nime sisuga kooskõlla ja esimese asjana
tehakse Eesti Noorsooteatri nime all Eestile tiir peale mullu esietendunud
„Röövel Hotzenplotziga“.
Humoorika röövliloo tegevus areneb väikeses linnakeses, kus kõik paistab
olevat imehästi, kuni hirmuäratav röövel Hotzenplotz murrab end vangimajast vabadusse ja pistab nahka kõik praevorstid ja hapukapsad, mis
Kasperli vanaema on lapselapsele ja selle sõbrale Seppelile valmistanud.
Sellest saab alguse hoogne röövlijaht, kus vahetatakse maske ja rolle, nii
et keegi ei pruugi olla see, kellena alguses paistab.
Seppeli rollis astub üles Karl Sakrits, kes sai oma esimesed teatritegemise
kogemused Jõgeval. Karl on juba paar aastat erinevates rollides teatrilaval
üles astunud, ette on näidata paar lavastajatööd ning sügisel esietendub
Eesti Noorsooteatris tema järgmine uuslavastus.
Lavastus „Röövel Hotzenplotz“ on valminud Otfried Preussleri jutustuse
põhjal Mirko Rajase lavastajakäe all. Rajase sõnul lummab Preussleri lugude mängulisus igas vanuses inimesi. Vanuse alampiir on seitsmes eluaasta,
sest noorematel võib olla keerulisem lugu jälgida. Vanuse ülempiiri aga
pole – lustakas lugu köidab igas vanuses teatrisõpru.

Jõgeva Linnaraamatukogu ja
Betti Alveri Muuseum
kuulutavad välja

kirjandusliku omaloomingukonkursi

Betti Alveri jälgedes 2020
Teemad:

* Eriolukorra õppetunnid
* Perekond kui elupuu
* Julgen erineda, olla valge vares (Betti Alver)
* Vaba teema
Konkursitöid ootame kõigis anrites neljas vanuseastmes
(4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass, täiskasvanud)

1. oktoobriks 2020
meiliaadressil info@jogeva.lib.ee
Info tel: 772 1572
Raamatukogupäevade ajal
29. oktoobril kell 13
ootame kõiki kirjutajaid ja juhendajaid
konkursi pidulikule lõpetamisele
Jõgeva Linnaraamatukogus

Klassikatähed. Tamburiin
Siret Sui (flööt), Tähe-Lee Liiv (klaver),
Tanel-Eiko Novikov (löökpillid)
Kavas: Sarasate, Gossec, Rahmaninov jt.
12.07.2020 kell 10 Kuremaa lossis
Pääse 5 eurot
Beethoven 250. Suur fuuga
Keelpillikvartett: Harry Traksmann (viiul),
Olga Voronova (viiul), Laur Eensalu (vioola),
Leho Karin (tšello)
Kavas: Beethoven
09.08.2020 kell 18 Kuremaa lossis
Pääse 5 eurot
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Sündmused Jõgeva vallas
18. ja 19.07 kell 10–17 avatud talude päev. Jõgeva vallas on mõlemal
päeval avatud Vilina külas asuv Metsapiiga talu, pühapäeval saab külastada Koimulas tegutsevat Marimarta talu ning Tormas Loov Energia
keraamikakoda. Rohkem infot: avatudtalud.ee
01.08 kell 13 Jõgevatrefi tasuta kontsert Jõgeva kultuurikeskuse
suvelaval. Esineb Kolumbus Kris. Kell 11.45 stardib motoparaad
Kuremaalt. Liigutakse suunal Palamuse-Luua-Nava-Jõgeva. Paraad
sisieneb Aia tänavalt orienteeruvalt kell 12.15.
TEATER, KINO
20.07 kell 19 komöödiateatri etendus „Pimekohting“ Palamuse laululaval. Piletite eelmüük Piletilevist ja Palamuse rahvamajast.
02.08 kell 18 Eesti Noorsooteatri lavastus „Röövel Hotzenplotz“ Jõgeva
kultuurikeskuse suvelaval
MUUSIKA
10.07 kell 19 Ott Leplanid kontsert "Taevas puudutab maad" Palamuse
kirikus. Igalt müüdud piletilt läheb 10 protsenti toimumiskoha kiriku
toetuseks, 15 protsenti aga Kirikufondile, millega kogutakse raha Eesti
kirikute taastamiseks ning samuti tuge vajavatele inimestele hingehoiu
pakkumiseks.
12.07 kell 10 Mõisamängud: Klassikatähed. Tamburiin. Kuremaa
lossis. Esinevad Siret Sui (flööt), Tähe-Lee Liiv (klaver), Tanel-Eiko
Novikov (löökpillid). Kavas: Sarasate, Gossec, Rahmaninov jt. Pääse
5 €.
18.07 kell 17 German Gholami Torres-Pardo (tenor) kontsert „Grande
amore“ Kuremaa lossis, kontsertmeister Margus Riimaa. Pääse 10 €.
18.07 muusikahoov Kuremaa rannamajas. Kell 14 pillimeeste klubi
jämm, kell 18 esinevad bändid (Sandem, Mehed Garaažist, Funkitol,
Egeth, Šahh Matt, Muster).
21.07 kell 19 piknikukontsert Kuremaa lossi hoovis, esinevad Birgit,
Tanja ja Mihkel Mattisen
22.07 kell 19 suveõhtu kontsert kohvikus Ateljee. Esineb Henry Laks.
07.08 kell 19 rahvamuusika õhtu Kuremaa lossis, esineb Juhan Uppin.
Pääse 5 €.
09.08 kell 18 Mõisamängud: Beethoven 250. Suur fuuga Kuremaa
lossis. Esineb keelpillikvartett: Harry Traksmann (viiul), Olga Voronova
(viiul), Laur Eensalu (vioola), Leho Karin (tšello). Pääse 5 €.
15.08 kell 17 suveklassika kontsert „Mõtisklused“ Palamuse kirikus.
Pääse 15 €.
16.08 kell 19 Hedvig Hansoni kontsert sarjast „Helisevad õhtud“
Kuremaa lossis
KOHVIKUD
18.07 kella 12–21 kohvikutepäev Kuremaal
19.07 kell 10.30 Torma kandi esimene kohvikutepäev. Jälgi infot
Facebooki lehelt Torma kandi kohvikutepäev.
09.08 kella 10–17 Jõgeva kohvikutepäev. Lisainfo: www.jõgeva/
kohvikutepaev
SPORT
01.07 kell 19 FC WOLVES-JK TAMMEKA jalgpallimäng Jõgeva linna
staadionil
10.07 kell 16–19 Ülo Kaha mälestusvõistlused kergejõustikus veteranidele Jõgeva linna staadionil
24.07 kell 16–18 Raimund Koka mälestusvõistlused kergejõustikus veteranidele Jõgeva linna staadionil. Lisainfo tel 5646 0151 (Maret Piirak)
25.07 kell 14 Lauri Ausi mälestusvõistlus jalgrattasõidus stardiga
Luual. Lisainfo: Kaido Kriit 5198 0977.
25.07 kell 16 Otto Erimaa 52. mälestusvõistlused kergejõustikus
Paduvere staadionil. Lisainfo tel 508 6580 (Tiit Lääne).
01.08 kell 12 Paunvere rammumehe ja rammunaise harrastajate rammusaraja finaaletapp Palamuse rahvamaja parklas
KOGUDUSED
05.07 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
12.07 kell 11 Apostlite pühapäev. Leeripüha jumalateenistus armulauaga Jõgeva koguduses. Kaasa teenib diakon Igor Gräzin (pihikõne
ja jutlus)
19.07 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
26.07 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
12., 19., 26.07 kell 11 jumalateenistus Torma kirikus
02., 09., 16. (kiriku aastapäev ja hõbeleeripüha), 23., 30.08 kell
11 jumalateenistus Torma kirikus
KALMISTUPÜHAD
02.08 kell 14 kalmistupüha Laiusevälja kalmistul
02.08 kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul
09.08 kell 14 kalmistupüha Tõreda kalmistul. Külalisteks on Jõgeva
Baptistikoguduse pastor Margus Kask ja muusikud.
NÄITUSED
26.05–31.07 kunstistuudio „Suvi“ maalide näitus Jõgeva
kultuurikeskuses
04.06–30.09 näitus Eesti rahvatantsu emast Anna Raudkatsist
„Kanname südames Tuljaku tuld“ Torma rahvamajas
01.07–30.07 saab Palamuse muuseumis vaadata näitust „EESTI.
TALU. FILM“. Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse ja
Eesti Filmimuuseumi koostöös valminud väljapanek annab kolmeteistkümne armastatud linateose näitel ülevaate sellest, kuidas kajastub
eesti taluarhitektuur meie filmikunstis.
01.08–30.08 Palamuse muuseumi tulmenäitus „Ajas on asju“. Näitus
2017–2019 muuseumile annetatud esemetest.
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Valla aukodanik
Priit Saksing 70
12. juulil tähistab juubelisünnipäeva Jõgeva valla aukodanik Priit Saksing. Tartust pärit,
sealses Eesti Põllumajanduse
Akadeemias ehk praeguses Eesti
Maaülikoolis metsandushariduse omandanud ning Kambja ja
Kuuste metskonnas metsamehekarjääri alustanud Saksing tuli
Jõgeva-maile 1981. aastal, kui
tollane metsamajandus- ja looduskaitseminister Heino Teder
ta Jõgeva metsamajandi direktoriks määras. Hiljem, Eesti taasiseseisvumise ajal oli Saksingul au olla
esimene Jõgeva maavanem. Töö on teda ka Jõgevalt eemale viinud.
1994–1995 oli ta näiteks Tallinna Sadama peadirektori asetäitja ning
1995–1997 Sillamäel tegutseva riigiaktsiaseltsi Silmet peadirektor.
Ent olgu amet kuitahes tähtis, pole Priit Saksingul kunagi tekkinud soovi Jõgeva kandist päriselt ära kolida. Koos abikaasa Aitaga
Kuristale rajatud kaunis kodu, mis korduvalt nii presidendi kui ka
peaministri tunnustuse leidnud, ning vaheldusrikas looduskeskkond
on need, mis Saksingut Jõgeva kandis kinni on hoidnud.
Jõgeva metsamajandi arendamisel tehtut peab ta tänini tuumakamaks osaks oma elutööst. Sai arendatud metskondi, metsatöötajatele
elamuid rajatud, tehnikat soetatud.
Maavanemana oli tal taasiseseisvumise ajal elu õigetele rööbastele seadmisel väga suur roll. Paljudes asjades tuli juhinduda omaenda tervest mõistusest või põhjanaabrite kogemustest. Kaarina ja
Järvenpää inimeste nõu läks vaja eriti valdadele ja linnadele omavalitsusliku staatuse andmise protsessis.
„Olgu amet milline tahes, aga töö on mul alati huvitav olnud,“
kinnitas Priit Saksing. Praegu on ta Narva AS-i Eesti Energomontaaž
nõukogu liige. Vabal ajal toimetab ta aias, elab kaasa poegade Marko
ja Mareki tegemistele kohalikus poliitikas, majanduses ja spordis
ning tunneb rõõmu suhtlemisest seitsme lapselapsega. Rõõmu tunneb ta ka selle üle, et juba 48 aastat on talle kõigis ettevõtmistes toeks
olnud abikaasa Aita – ideaalne taustajõud, pere kooshoidja ja külaliste võõrustaja. Aita jõudis seitsmekümnenda „verstapostini“ juunis.

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Tomi Loktev
Rasmus Puusepp
Käthy Tamson
Jasper Annuk
Keron Mikko
Gleede Metsküla
Liisbet Laul
Nicolas Puskai
Jadelin Alasild
Hanna ja Johan Paavel

11.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
13.06.2020
15.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
18.06.2020
18.06.2020

Avatud on uus hingehoiutelefon 116 123, kuhu oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata religioonist ja
maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või
elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks. Tugiliini kõnedele vastavad
erialase hariduse ja töökogemusega hingehoidjad.
Hingehoiutelefon on alustanud koostööd
Häirekeskusega. Nii Häirekeskuse hädaabinumbrilt 112
kui ka riigiinfo telefonilt 1247 saab hingeabi ja emotsionaalset tuge vajav inimene ühenduse ka hingehoidjaga.
Hingehoiutelefoni teenus on helistajale tasuta ning kättesaadav kõigile inimestele 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Telefonilt saab abi eesti, vajadusel ka vene ja
inglise keeles.
SOTSIAALMINISTEERIUM

Palju õnne nii valla aukodanikule
Priit Saksingule kui ka tema
väsimatule teekaaslasele Aitale!

Jõgeva vallavolikogu
ja -valitsus õnnitlevad
juulikuu juubilare!
Elle Söderholm
Paul Luga
Enn Mardimäe
Viktor Raudsepp
Laine Nurmsalu
Silvia Nuudi
Enn Reimets
Eha Salumaa
Helvi Pääslane
Sirje Aaving
Tiiu Vaiknemets
Toivo Uustallo
Anu Birk
Vello Leivategija
Vilma Pärtels
Heljo Padrik
Yury Shiryaev
Diana Kabin
Mati Stokkeby
Ilmar Karro
Niina Soini
Maie Villemsaar
Salme Lang
Vilma Koll
Luule Saaremaa
Meida Uueküla
Alma Teppan
Mall Gehlert
Leida Kruusamäe
Mari-Anne Reinberg
Jaan Kivi
Aino Muuga-Pütsepp
Laine Muhulaine
Leili Elblaus

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
95
95

Jõgeva linnaraamatukogu on kollektiivpuhkusel 13.
juuli–26. juuli. Raamatuid saab tagastada tagastuskasti.
Ajalehti ja ajakirju saab lugeda Jõgeva kultuurikeskuses.
Jõgeva Veevärk teatab, et alates 01.09.2020 muutuvad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumislepingu ja
teenuslepingu tüüptingimused. Tüüptingimustega saab tutvuda
Jõgeva Veevärgi kodulehel või kontoris. Tüüptingimustega on
täpsustatud õigusaktidest ja eeskirjadest tulenevaid sätteid.
Jõgeva aleviku lasteaed tänab Builsor OÜ (Andero Voitk)
vihmavee rennide ja M.A.T.K.O (Aivar Olesk) katuse
ääreplekkide annetamise eest lasteaiale heategevuslikus korras.

Jõgeva spordihoones
Virtus asuv linnasaun on
avatud reedeti!
NAISED kell 12.00–16.00
MEHED kell 17.00–21.00
Hind: 4 €/ pensionärile 3 €.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Galina Issajeva
Ants-Arnold Koger
Rein Leben
Eha Maidla
Irina Marand
Helmut Koppel
Maie Maasik

06.09.1948–10.06.2020
23.04.1931–11.06.2020
03.06.1947–11.06.2020
16.07.1948–14.06.2020
18.07.1974–22.06.2020
27.09.1949–24.06.2020
12.07.1943–26.06.2020

