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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

PALJU ÕNNE, ÕPETAJA!
On õpetajaid erinevaid meie koolis
üks suhtub kergelt, teine lastest hoolib
see teine istub kindlamalt ka oma toolil
ja nõnda korralikke inimesi voolib
Rein Unt
5. oktoober on rahvusvaheline õpetajate päev. Hea õpetaja, palju õnne sulle õpetajate tähtpäevaks! Meie vallas töötab
üldhariduskoolides(koos riiklike koolidega), huvikoolides ja lasteaedades kokku üle 350 õpetaja. Igaühel on oma õpetamise käekiri
ehk metoodika ja oma roll. Soovin edasiseks ikka sära silmadesse ja
headust südamesse auväärse ameti pidamisel. Kui mitte kooliajal,
siis ükskord mõistavad sinu õpilased sind niikuinii!
Täna, lehe ilmumise päeval, 11. oktoobril tähistame Jõgeva valla
õpetajate päeva pidulikult Jõgeva kultuurikeskuses. Samas tehakse
teatavaks ja antakse üle Jõgeva valla aasta õpetaja tiitel koos rahalise
preemiaga kolmes kategoorias: üldhariduskooli õpetaja, huvikooli
õpetaja ning koolieelse lasteasutuse õpetaja. Konkursile esitati 15
nominenti. Palju õnne tiitliomanikele ja kõikidele nominentidele!
Laiuse põhikooli saali tuli vallajuhtidega kohtuma paarkümmend inimest. Sarnaseid kohtumisi on plaanis korraldada
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ka teistes valla piirkondades.

ARVO SAKJAS, abivallavanem

Jõgeva vallajuhid tutvusid Laiuse kandi eluga
Möödunud teisipäeval käisid
vallavanem Aare Olgo ning abivallavanemad Arvo Sakjas, Viktor Svjatõšev ja Mati Kepp Laiuse
kandi elanikega kohtumas. Vallavanema sõnul oli kohtumine
vajalik, et teada saada, millised
on Laiuse piirkonna rahva rõõmud ning mured. „Omavalitsus
peab olema oma. Vallavanemana
pean teadma vallas toimuvast ja
kõige parem on seda kuulda just
algallikast,“ rääkis Olgo ja lisas,
et sellised kohtumised on suures
vallas väga olulised. Nii ei kaota
elanikud sidet vallaga.
Laiuse Jaan Poska põhikooli
oli kogunenud paarkümmend
huvilist, kes kasutasid innukalt
võimalust vallajuhtidele küsimusi esitada. Arutluse all olid Laiuse
seltsimaja tulevik, külavanemate
valimine ning kogukonnakogude
statuut, mittetulundusühingute
tegevus ning toetamine, piirkondlikud eestvedajad ja kogukondlikud algatused.
Eriline paik
Laiuse Jaan Poska põhikooli
kehalise kasvatuse õpetaja Vallo
Väljaots tundis huvi, mis plaan
on vallal Laiuse kooli ja lasteaiaga. Vallavanem kinnitas nelja
omavalitsuse ühinemislepingule
tuginedes, et ühtegi haridusasutust lähiaastatel ei likvideerita
ega liideta, kõik töötavad edasi.
Hoonete renoveerimise osas oli
vallavanem seda meelt, et hädavajalikud tööd tuleb ära teha.
Vallajuhid tundsid huvi, millega
tegeleb Laiuse kogudus ning
kuidas on piirkonna elu kiriku
ümber kujunenud. Õpetajad
uurisid, millised on kooli ja lasteaia kordategemise võimalused.
Arutelus olid ka Laiuse piirkonna
teed ning vee kvaliteet.
Laiuse kolhoosi kunagine aseesimees Paul Uiboleht rõhutas
kohtumisel, et Laiuse on eriline
paik. Sealse rahva meel ja tegutsemistahe on ellu äratatud juba
Johan Kõpu kirikuõpetajaks oleku ajal. Laiusel on antud sajandeid haridust ning kultuuriloos
on tehtud suuri asju, suuremaid,
kui Jõgeval teha oleks saanud.
Uiboleht kutsus kohalviibijaid
üles tegutsema ning selgitas, et
kui on tegijad, siis peab ka vald

neid toetama.
Paul Uiboleht tunnustas vallavalitsust korras teede ning niidetud teeäärte eest, eriti hea olevat
Vilina tee. Arvo Sakjas kiitis aga
Laiuse kandi tublisid inimesi.
Raamatukogus, noortekeskuses,
koolis ja lasteaias on elu kenasti
korraldatud. Abivallavanemal oli
hea meel, et sarnaselt endisele
Jõgeva vallale saab ka uus suur
vald toetada Laiuse kogudust
pastoraadihoone kütte ja elektriarvete tasumisega.
„Mulle meeldivad siinsed jõulukontserdid. Kui pinged on
peal ja tuled kirikusse, siis see
rahustab,“ rääkis vallavanem
Aare Olgo.
Endine pedagoog ja Laiuse elu
edendaja Epp Järv tõi välja, et
kirik peab kutsuma rahva kokku.
Kirik on rahva jaoks. Samas oli
tal koguduse endise juhina tuua
ka kurbi näiteid. „Kui korraldada
mõni sündmus, tuleb kõige vähem kohale ikka Laiuse inimesi,
külastajad on pigem mujalt,“
täheldas Järv ja avaldas arvamust, et see on seltsimaja kahe
aastakümne taguse sulgemise
tagajärg. See suretas kohaliku
kultuurielu välja ja kaotas inimeste harjumuse koos käia.
Laiuse Jaan Poska põhikooli
direktor Siiri Rahn märkis, et
kultuuriselts Püüe üritas koolis
kultuurielu hoida, ent inimesi
jäi järjest vähemaks. Kauaaegne
raamatukogutöötaja ja kultuurielu edendaja Asta Leiten lisas, et
kool on kool ja inimesed ei tule
sinna tantsima ega muul viisil
aega veetma.
Kogukond vajab
eestvedajaid
Hea kultuuriloo tundjana meenutas Leiten aegu, mil esimesed
seltsid küll koolide juures tegutsema asusid, ent peatselt sealt
ära tahtma hakkasid.
„Miks hakati Eestimaal 20.
sajandi alguses massiliselt rahvamaju ehitama? Küllap ikka
sellepärast, et koolimaja olud
seltsielu edendamist liialt piirama hakkasid,“ tõdes Asta Leiten.
Arutluses jõuti selleni, et paljusid probleeme saab lahendada,
kui leitakse eestvedajad.
„Eestvedajat on raske leida,

Inimeste küsimustele vastasid vallavanem Aare Olgo
(seisab) ning abivallavanemad Arvo Sakjas, Viktor
Svjatõšev ja Mati Kepp.
kaasatulijaid juba märksa lihtsam,“ sõnas Arvo Sakjas.
„Laiuse on Jõgevamaa kõige
kõrgem punkt. Siin oli kihelkonna keskus. Leidke visioon
ja tehke Laiuse alevikust kultuuripärandiga tugev keskus –
kultuurikiht on ju suur,“ ärgitas
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Laiusel elav Leina Kreek märkis, et kultuurikiht võib paks olla,
aga inimesed vajavad ka kooskäimise kohta. Vallavanem märkis
siiski, et ei usu võimalusse Laiuse
vana seltsimaja lähiajal korda
teha. Ühest küljest piiravad valla
rahalisi võimalusi kaks suurobjekti: oktoobris avatav Palamuse
lasteaed ning järgmisel aastal
valmiv Jõgeva põhikool. Teisalt
tõi Mati Kepp välja, et vanale
seltsimajale on küll peale pandud uus katus, aga ajahammas
on hoonet sedavõrd purenud, et
odavam oleks uus maja ehitada.
Arutleti ka palgalise kultuuritöötaja koha loomise üle. Nii
mõnigi avaldas arvamust, et see
on vajalik. Külaelu korraldamise
asjus arvas aga Kuremaa Enveko
juhatuse liige Margus Manguse,
et palgaline külavanema koht
midagi juurde ei annaks. „Kes
juhib, see juhib ka palgata. Ükski
raha ei pane külaelu juhtima,“
lausus ta.
Mangus Manguse uuris, mis
on saanud kogukonnakogu statuudist. Aare Olgo selgitas, et
dokument on volikogu menetluses. Arvo Sakjas märkis,
et kogukonnakogude teema
ei ole kalevi all, vaid sellega

edasi liikumiseks peab jõudma
selgusele, mis roll on edaspidi
külavanematel ja milline kogukonnakogul. „Kogukonnakogud
peavad sündima alt üles,“ märkis
vallavanem ja selgitas, et kogukondlikku aktiivsust ja algatust
ei saa vallavalitsus peale suruda.
Mati Kepi sõnul on küsimus ka
selles, kui suure inimeste arvu
kohta peaks ühe kogukonnakogu moodustama. Kui viiesaja
inimese peale, kuidas siis näiteks
Jõgeva linn peaks jagunema?
Samas on väikseid külasid, nagu
Laiuse kandis Lõpe, kes eraldi
kogukonnakogu moodustada ei
saa. Kuid see ei välista aktiivsete
külaelanike koostegutsemist.
Laiuse vee kvaliteet
paraneb
Nii mõndagi kohale tulnut nörritas see, et Laiuse vee kvaliteet
suvel märkimisväärselt halvenes:
vesi oli punakas ja raua maitsega. Kuremaa Enveko juhatuse
esimees Margus Manguse selgitas, et mõlemas pumbajaamas
ütlesid suvel filtrid üles. Laiuse
põhjavesi on halva kvaliteediga
ning see pani filtritele suure
koormuse. Nüüdseks on üks
pumbajaam korras. „Vahetasime
pumbajaamal filtermaterjali välja. Igaks juhuks vahetame filtrid
välja ka teisel pumbajaamal. Kui
torustikku läbi pesema hakkame,
paneme poe juurde teate välja,“
rääkis Manguse.
Laiuse käsitöökoja Kuldne Õlg
eestvedaja Leina Kreek tundis
muret, kuidas saaks korda lasteaiamaja fassaad: samas majas
paikneb ka käsitöökoda.
„Oleksin nõus projekti kirjutama, kui oleks koht, kust
raha taotleda,“ kinnitas Kreek.
Koolirahvas tundis aga muret
remonti vajava võimlakatuse
pärast. Jutuks tulid ka Laiuse
piirkonda kergliiklusteede rajamise võimalused.
Kui vallavanem kokkutulnutelt
küsis, mis nende meelest uue valla tulekuga muutunud on, vastas
Epp Järv naljatamisi, et ega olegi
midagi. Aadress jäi selle kandi
rahval samaks ja vallamajagi on
just niisama kaugel, kui varem.
MARGE TASUR, RIINA MÄGI

Jõgeva piirkonna ettevõtetele andis tunnustusmeene üle
Jõgeva vallavanem Aare Olgo. OÜ Juta & Kaido poolt võttis
selle vastu juhatuse liige Rauno Lehtla.

Valmeco poolt võttis noorte ettevõtlikkuse toetaja tunFOTOD: RIINA MÄGI
nustuse vastu juhatuse liige Raul Taul.

Ettevõtlusnädalal jagati tunnustust
Jõgeva kultuurikeskuses tunnustati 4. oktoobri õhtul maakonna
tublimaid ettevõtteid. Tunnustamisüritus leidis aset maakondliku
ettevõtlusnädala raames.
Jõgeva valla ettevõtetest pälvisid tunnustuse osaühing Juta &
Kaido ning aktsiaselts Valmeco. Osaühingut Juta & Kaido tunnustati
kui Jõgeva piirkonna paremat ettevõtet. Firma tegeleb puidust uste
ja akende ning nende tarvikute tootmisega. Ettevõte on pälvinud
usalduse ja lugupidamise koostööpartnerite ja klientide hulgas. Juta
& Kaido panustab aktiivselt kogukonnaelu edendamisse ning toetab
eelkõige noortele suunatud kultuuri- ja spordisündmusi.
Tunnustati ka Põltsamaa ja Mustvee piirkonna paremat ettevõtet
ning jagati eritunnustusi. AS Valmeco pälvis näiteks eritunnustuse
kui noorte ettevõtlikkuse toetaja. Valmeco põhitegevusaladeks on
kokkupandavate prussmajade detailide tootmine ja turustamine ning
ehitus-tööstuskaupade jaekaubandus. Ettevõte võtab alati vastu õpilasi, et tutvustada puidutööstuse telgitaguseid ning on igati vääriline
ja silmapaistev noorte toetaja. Tänavu suvel tegutses Valmecos näiteks
üks Jõgeva valla õpilaste malevarühmadest ning neisse suhtuti seal
väga hoolivalt.
Kui varem korraldas ettevõtete tunnustamisüritusi maavalitsus, siis
tänavu tegi seda Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös
maakonna kolme vallaga.
RIINA MÄGI
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Kodukanti külastamas
Valda ei ole võimalik juhtida kodukanti tundmata. Häid tulemusi on
võimalik saavutada inimestega suheldes ning nende rõõme ja muresid
jagades. Juulis külastasin koos vallalehe toimetajaga valla kõige
äärmisi punkte põhjas, lõunas, idas ja läänes. Külaskäikude kajastus
vallalehes leidis lugejate hulgas positiivset vastukaja. Vallalehe
toimetajatel tekkis mõte käia läbi kõik valla külad ja neist kirjutada.
Meie vallas on 97 asustusüksust: 1 linn, 7 alevikku ja 89 küla.
Ilmselt oleks neist kõigist eraldi kirjutamine pikk ja ajamahuks ettevõtmine. Kui igas vallalehes kirjutaks ühest, kuluks selleks neli aastat.
Jõudsime oma mõttearenduses paikkondade ehk kantideni. Kant on
geograafiline ruumiüksus, mis koosneb asustusüksusest või nende
rühmast. Jõgeva vallas on 14 kanti, mis on koondunud ühe aleviku
ümber või muudel põhjustel kuuluvad kokku. Rahvaarvult on suurim
Jõgeva kant: Jõgeva linn ning seda ümbritsevad Jõgeva alevik ja kuus
küla rohkem kui kuue tuhande elanikuga. Kõige rohkem, üheksa
küla ca 700 elanikuga, on Torma kandis. Väikseim on Kassinurme
kant, kus on vaid Kassinurme ja Patjala veidi alla 200 elanikuga.
Otsustasin koos abivallavanemate ja vallalehe toimetajatega kõiki
neid külastada. Sellega tuleme toime järgmise aasta lõpuks.
Esimeseks sai valitud Laiuse kant. Mustlaste vald, nagu öeldi sadakond aastat tagasi. Veel varem, 300 aastat tagasi, talvitus Laiuse
lossis Karl XII Rootsi sõjaväega. Kindlasti on Laiuse kandis lisaks Karli
poolt kirikuparki istutatud tammele ka tema grenaderide järeltulijaid.
Tänaseks on lossist saanud varemed, ent need on olnud suurepäraseks
taustaks ka mitmetele lähiaja kultuurisündmustele.
Laiuse sai valitud esimeseks sihtkohaks ka nostalgilistel põhjustel. Mõneti on see nii minule kui abivallavanem Arvo Sakjasele
kodukandiks. Mina olen lapsepõlves veetnud vanaisa-vanaema pool
koolivaheaegu ja ka hiljem Alaveres toimetanud. Arvo on lapsepõlves
mänginud tolleaegse Mäealuse, nüüdse Vilina murudel ja üle 20 aasta
juhtinud Laiuse koolielu.
Laiuse paikkonnas ehk kandis on lisaks alevikule kuus küla:
Raaduvere, Palupere, Laiusevälja, Alavere, Vilina ja Lõpe. Siin elab
650 inimest, enamik loomulikult Laiuse alevikus ja kõige vähem,
vaid 20, Lõpel. Kohtumisõhtut ette valmistades külastasin kõiki
kuut küla ning rääkisin inimestega. Kõik kokkusaamised olid siirad,
rõõmsad, tujutõstvad. Eestlasele omaselt, algul ei saanud vedama,
pärast pidama. Loomulikult oli ka muresid, aga üldmuljena võib
öelda, et uue vallaga ollakse rahul. See muutiski meele rõõmsaks.
Hea mulje jätsid paikkonna teed. Võib-olla oli põhjuseks ka tänavune
kuiv suvi, aga kindlasti on suure panuse andnud endine Jõgeva vald
ja selle spetsialistid, kes teede eest järjekindlalt hoolitsesid. Erilist
rõõmu tegi, et nägin mitmeid taastatud või parasjagu korrastatavaid
elamuid. Laiuse kandis ringi käies saab küll öelda, et jutt külaelu
väljasuremisest on täielik müüt.
Kohtumisele Laiuse koolimajja oli tulnud päris palju inimesi. Kes
oma rõõme jagama, kes muresid kurtma, kes lihtsalt kuulama. Mõne
probleemiga vallavalitsus juba tegeleb, mõned tuleb töösse võtta.
Ületamatuid asju pole. Pikem mõttevahetus tekkis Laiuse seltsimaja
teemal, mida lahkasime mitme nurga alt. Kindlasti meeldiks ka mulle,
et 1913. aastal rajatud seltsimaja oleks aleviku kultuuriline ja vaimne
keskus. On ju ka minu vaarisad seal käed külge löönud, toonud
mõne palgi või kivikoorma, võib-olla ka natuke raha panustanud.
Realistina, kahe jalaga maas olles tundub, et see unistus, kuigi ta
on ka valla uues arengukavas kirjas, on siiski mägede taga. Aga kui
kõvasti unistada, on kõik võimalik.
Tundub, et meie mõte kantide
külastamisest, mis suve lõpus
juuri hakkas ajama, võeti Laiusel
päris hästi vastu. Loodan, et kasu
oli kahepoolne, vähemalt meie lahkusime Laiuselt hea tuju ja uute
mõtetega. Saime uut indu selliseid külastusi jätkata. Loodan,
et igal kuul jõuame ühe kandi
läbi käia. Tänases vallalehes on
Laiuse kandist päris palju juttu.
Loodan, et seda loevad huviga ka
teiste kantide inimesed ja võtavad
meid sama hästi vastu, kui võeti
Laiusel.
AARE OLGO,
Jõgeva vallavanem

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum
ootab alates 8. detsembrist taas külastajaid,
sest on valminud uus külastuskeskus
ning renoveeritud olemasolev koolimaja.

Muuseum vajab juurde töötajaid, nii programmijuhte kui koristajaid. Sellekohane kuulutus avaldatakse lähiajal. Kellel on huvi,
võib võtta ühendust tel 514 8723 või tulla kohapeale tutvuma.

Hea tahte nädal ja kooli sünnipäev
15.–19. oktoobrini toimub Jõgeva põhikoolis Hea tahte nädal, mille jooksul on oluline märgata heategusid ja üksteisest hoolida. Kool
teeb terve nädala jooksul koostööd Jõgeva linna noortekeskusega
ja erinevad tegevused toimuvad mõlemas majas. Koos joonistatakse
kooli seinale hea tahte puu, kuhu kogutakse kirja pandud heateod.
Märka sinagi heategusid enda ümber!
Hea tahte nädal lõpeb kooli sünnipäeva tähistamisega 19. oktoobril. Sarnaselt eelmise aastaga on vahetundide ajal esimese korruse
fuajees erinevad etteasted. Sünnipäevale kohaselt on uksed avatud
ning külalised majja oodatud.
JÕGEVA PÕHIKOOL
Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 25. oktoobril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Oktoober on valla sünnipäevakuu
Jõgeva valla koolides alustas
sellel õppeaastal esmakordselt
kooliteed 140 õpilast, pooled
neist Jõgeva põhikoolis. Ehkki
koole on vallas palju, jõudsime
koostöös teiste vallajuhtidega
igal pool vallavalitsuse koolialguse tervitused edasi anda.
Lapse koolisaatmine nõuab
perelt ka materiaalseid kulutusi.
Jõgeva vald hoolib oma inimestest, meie nn ranitsatoetus,
260 eurot, on üks kõrgemaid
vabariigis.
Suures vallas on kõiki rahuldava õpilastranspordi korraldamine päris keeruline. Suutsime
enamiku soove rahuldada ja
tunnen selle üle heameelt. Tänan
väga mõistva suhtumise eest Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse
juhti Heldur Läänet ning bussiettevõtet ATKO Grupp.
Meie lasteaedadesse soovijate
arvud on kevadega võrreldes
suurenenud. Jõgeva linna lasteaedade sõimerühmadesse ei

olegi kahjuks võimalik kõiki vastu võtta, kuna lasteaia Rohutirts
ühe rühma ruumides on selle
õppeaasta lõpuni sees kooliklass.
Neile lastele võimaldatakse
kohad Jõgeva linna lähedal asuvates lasteaedades.
18. oktoobril avatakse Eesti
üks kaunimaid lasteaedu, Palamuse lasteaia Nukitsamees
uus hoone. Ka tuleb Palamusel
nähtavasti avada täiendav rühm.
Lasteaia laiendamine teise rühma võrra on käimas ka Sadala
koolis. Hetkel toimub projekteerimine ja ehitaja otsimine.
C. R. Jakobsoni nimelise Torma
Põhikooli lasteaias tegutseb
projektipõhine ööpäevaringne
lastehoiu rühm. Neid, kes seda
võimalust kasutada soovivad,
leidub. Teine projektirühm avatakse uuest aastast Jõgeval.
Jõgeva valla ees seisvate
spordiprobleemide paremaks
lahendamiseks moodustame
spordikomisjoni, kuhu kuulu-

vad valla erinevate piirkondade
spordi asjatundjad, kes ei ole
ise seotud MTÜ-de projektide
rahataotlustega.
SK Tähe kaks saalihokinoormeest ja treener Marko Saksing
osalesid hiljuti Moskvas U-18
vanuseklassi MM-il, Palamuse neiud Triinu ja Merilii Jalg
aga noorte kabe võistkondlikel maailmameistrivõistlustel
Poolas. Praegu viibivad Lätis
maailmameistrivõistlustel meie
sangpommitõstjad.
Kultuuriürituste kalender on
väga tihe. 11. oktoobril tähistame Jõgeva kultuurikeskuses
õpetajate päeva. 24. oktoobril
tähistame Jõgeva valla esimest
aastapäeva. Jõgeva kultuurikeskus koostöös Läti saatkonnaga
Eestis korraldab novembris mitmeid Läti Vabariik 100 sündmusi. Oodata on ka kõrgeid Läti
külalisi.
Tuletan meelde, et läheneb
2019. aastaks MTÜ-de, huvitege-

vuse ning spordiklubide toetuste
taotlemise tähtaeg. Taotluse
blankett on saadaval valla kodulehel. Palun esitada taotlused
elektrooniliselt või paberkandjal
1. novembriks.
Head spordi- ja kultuuriürituste nautimist ning kaasalöömist!
ARVO SAKJAS,
abivallavanem

Varaait aitab huvikoolide ja
noortekeskuste tegevusi rikastada
Eesti Noorsootöö Keskuse
Varaaida projektikonkursilt saadud toetusega soetas Jõgeva
muusikakool koostöös Jõgeva
põhikooliga kaasaskantava digiklaveri, Sadala noortekeskus
ja kool DJ puldi ning Jõgeva
Valla Noortekeskus ja Jõgeva
kunstikool nahaõmblusmasina.
Varaaida abiga saavad huvikoolid ja noortekeskused luua
noorele rohkem valikuid oma
loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Konkursi prioriteediks
on formaal- ja mitteformaal-õppe
lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja koolide vahel.
Vajalik pill
Muusikakoolil oli digiklaveri
järele praktiline vajadus. Esiteks
käivad muusikakooli lauljad ja
pillimängijad valla eri paigus
esinemas. Sageli puudub neis
kohtades saateinstrument. Portatiivsel digiklaveril saab võtta
jalad kätte ja klaveri kaenlasse.
Nüüd on muusikakoolil hõlpsam
minna lastega laulma ja valla
koolidesse ning noortekeskustesse pille tutvustama. Jõgeva
muusikakooli direktor Merike
Katt selgitas, et projekti kõige
tähtsam osa on koostöö Jõgeva
põhikooliga. Põhikooli õpilased,
kes muusikakoolis ei õpi, aga
tahavad laulda, saavad tulla
muusikakooli lastekoori. Lapsed,
kes käivad lastekooris, saavad
muusikaõpetuses trimestri lõpus ühe lisahinde, mille paneb
sisse nende muusikaõpetaja.
Uus digiklaver on töös õppeaasta algusest ning olnud juba
väärt abiliseks kooriproovides.
„Lõviosa laulukoori lapsi on
põhikooli õpilased. Meie üks
suuremaid eesmärke on juubeliaasta üldlaulupidu.
Digiklaver annab lisavõimaluse harjutada häälerühmade
kaupa,“ rääkis Katt. Tuleval
aastal alustab Jõgeva põhikool
õppetööd uues hoones. Sinna
juurde kuulub ka õuelava, kus
saab digiklaveri olemasolul
kontserte anda. Kuna ka põhikoolil vajalik instrument puudus,
toob pill rõõmu nii põhikoolile,
muusikakoolile kui valla lastele.
Mõlemad koolid kinnitasid, et
koostöö jätkub ka pärast projekti
lõppu. Digiklaveri kogumakksumus oli 827 eurot, Varaaida

Kaasaskantavat digiklaverit kasutab Merike Katt muusikakoolis õppeaasta algusest
ning abi on sellest olnud kooriproovides. Juba 19. oktoobril võetakse aga pill kaasa
FOTO: MARGE TASUR
ning tähistatakse Jõgeva põhikooli fuajees kooli sünnipäeva.
projekt kattis sellest 600 eurot.
Noored puldis
Sadala noortekeskuse koostööpartner on Sadala kool. „Arutasime õpetaja ja noortega, millised on kooli ja noortekeskuse
võimalused ning mida lastele
veel pakkuda. Jõudsime järeldusele, et koolidiskode muusika
tuleb lihtsalt maki pealt, aga
miks ei võiks lapsed ise DJ ametit
õppida ja muusikat teha?“ selgitas Sadala noortekeskuse noorsootöötaja Jane-Ly Reidolf. Nii
jõudiski Sadala noortkeskusesse
noorte diskorite stardikomplekt.
Oktoobris alustab ka DJ ring.
Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma sõnas, et ringitegevusse on kaasatud Sadala
ja Torma noortekeskuse noored
ja sealsete koolid õpilased. Noori
hakkab juhendama Ringo Saar,
kes on juba Kuremaa noortele DJ
oskusi õpetanud. „See oli väga
populaarne kursus ja tulemus
oli – vau, mida noored kõik teha
oskavad!“ kiitis Juurma. JaneLy Reidolf lausus, et DJ ringis
saavad osaleda kõik huvilised.
„Piiri ees ei ole. Kui vaja, korraldame vastavalt kas ühe või kaks
ringi,“ kinnitas noorsootöötaja.

Tema sõnul on lapsed väga
elevil ning ootavad kursuse algust pikisilmi. Esialgu toimuvad
teooriatunnid noortekeskuses,
aga kui läheb päriselt diskoks,
kolitakse koolimajja. Edaspidi
saavad noored diskorid läbi viia
kohalikke koolidiskosid, jõulupidusid ja Sadala piirkonnas
tuntud Sinilillepidu. Arutelust
ning ühisloomest sündis Sadala
kooli ja noortekeskuse vahel tugev koostöö. „Nad on nagu sukk
ja saabas. Kui koolil on abi vaja,
siis pöördutakse noortekeskuse
poole ja vastupidi,“ märkis Riin
Juurma. Noorsootöötaja JaneLy sõnas, et koolil ja noortekal
on ühiseid noori 26, neid tuleb
jagada. Nii pole ka imestada, kui
terve kooliga minnakse noortekeskusesse. DJ pult maksis 549
eurot, sellest 439 euroga toetas
Varaait.
Nahakunstiga sõbraks
Jõgeva kunstikool loob koos
Jõgeva Valla Noortekeskusega
kunstikooli tehnilise baasi nahakunstiga tegelemiseks. Jõgeva
Valla Noortekeskuse juhataja
Riin Juurma kinnitusel kaastakse nahatöö õppimisse kõikide
valla noortekeskuste huvilised.

„Saame noortele tutvustada
kunstikooli ja nahatööd. Äkki
tuleb sellest mõnel noorel isegi
minifirma idee,“ arutles Juurma.
Temas sõnul pannakse noortekates pead kokku ning arutatakse,
mida nahast meisterdada. Kindlasti tuleb koos käia mitu korda,
et osalejad saaksid endale päris
oma eseme valmis teha. Kunstikoolis on nahatöö uus suund.
Sügisest on õpilased juba nahadisainer Tiina Karu juhendamisel
nahatööga alustanud. Uus masin
on tellitud ning jõuab lähiajal
kunstikooli. Nahaõmblusmasina
ostmisel tehti hoolega eeltööd.
Jõgeva kunstikooli direktori
Kaia Lukatsi sõnul ostus valituks
postmasin PFAFF. Tartu kõrgemas kunstikoolis on sama masin
juba kümme aastat töös. „Kui
kulutusi teha, siis tasub osta
kvaliteetne profimasin,“ märkis
direktor. Õmblusmasin koos
transpordiga Saksamaa tehasest
maksab 3720 eurot, 1169 euroga
toetab Varaait ning ülejäänud
summa kaetakse vallavalitsuse ja
kunstikooli omavahenditest. Varaaida projektikonkurssi toetab
Haridus- ja Teadusministeerium
Hasartmängumaksu Nõukogu
vahenditest.
MARGE TASUR

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Postkastist vaatas vastu
naeratav kolleeg ja ammune hea …!
OPOSITSIOONIVEERG

Mis armas lugemine Riigikogus juhtunud headest asjadest.
Ja pea kõik nagu tehtud aktiivseima koalitsioonipoliitiku poolt!
Hea lugeja! Proovin veidi jahutada teie meeli. Riigikogusse
tulevad seadused valitsusest.
Enamasti. Esmalt vaatab neid
läbi seadusega seotud valdkonna
komisjon. Komisjonide esimehed
on koalitsiooni erakondadest ja
peavadki tegema komisjonijuhi
tööd. Samas on esmane võimalus valida menetlemiseks sobiv
eelnõu. Esimehed vahetuvad aga
ministrite ja koalitsiooni muutumisel. Kui varasematel aastatel
oli ministeeriumidel teada, mida
ja milleks reguleerida, siis viimane koalitsioon toob Riigikogusse
seadused ilma väljatöötamise
kavatsuseta. Tuginetakse koalitsioonileppele. See tähendab
analüüside ja uuringute puudulikkust või üldse puudumist.
Seaduste vastuvõtmine on
ju puhtalt valitsuskoalitsiooni
privileeg. Omades Riigikogus
enamust, saavadki ainult nemad
seda teha. Saavad võtta vastu
nii häid kui halbu seadusi. Nii
mõnigi Isamaa kiidetud seadus
osutus nüüd vastuvõetuks pärast

paljusid aastataid päevakorral
seismist. Mitmest polnud sõnagi nende valimisprogrammis
2015. aastal. Järelikult vaatavad
„TEHTUD“ alt vastu valitsusliidu
tegemised. Nii näiteks ei saanud
eelmine koalitsioon, kuhu kuulus ka Isamaa, kuidagi taastada
põllumajandustoetusi. Uus koalitsioon, milles endine toetuste
eest võitleja võttis ohjad oma
kätte, tegi selle ära. Ka ei leia
Isamaa valimisplatvormis sõnagi
hambaravihüvitise lubamisest.
Pensionireform on aja nõue.
Pensionivalemis pesitsev ebaõiglus vajab kõrvaldamist. Pensionärid vajavad inimväärset elu.
Pensioni tõus on paratamatus,
mitte valitsuse hea tegu. Ammustel aegadel lubas juba Tiit
Vähi valitsus viia pensionid 45%
keskmisest palgast. Kuhu oleme
jõudnud?
Aja nõue on ka lastega perede toetamine, kui tahame olla
jätkusuutlik rahvas. Polegi teist
varianti.
Kuulus ühistranspordi seadus.
Majanduskomisjon tegi tõesti
tubli töö, kuid probleemid tulid
komisjoni teiste erakondade
esindajate kaudu.

Kuidas käib ka kokku Isamaa
propageeritud konservatiivne
maailmavaade tasuta ühistranspordiga? Ilmselt ei käigi, sest ka
mõte tuli mujalt. Aga ometi on
ta raportis sinine.
Raportis kannab selle koostaja
ette ka asjadest, mis lausa küsitavad. Isamaa eestvedamisel
loobus koalitsioon magusamaksust ja vähendati alkoholiaktsiisi
tõusu? 2015. aasta valimisplatvormis seisab aga mustvalgel
magusamaksu kehtestamise soov
ja alkoholiaktsiisi iga aastane
tõus. Kas mõistus tuli koju? Samas dokumendis räägitakse ka
sellest, et Eesti peab olema maksude maksmiseks soodsaim paik
ja tuleb teha isegi maksuerandeid, kui ohus Eesti ettevõtete
konkurentsivõime ja maksutulu
laekumine Eestis. Seda ei järgita
ja on reaalsus, et maksutulu ei
laeku määral, mil võiks. Eesti
toetab tugevasti naaber Läti
majandust.
2015. aasta dokumendis :
IRL on endiselt vastu astmelisele
tulumaksule, sest sellega tahetakse rohkem teenivaid inimesi
maksustada progresseeruvalt
kõrgema maksumääraga. Kus see

vastuseis siis on? Kui isegi edukamad pensionärid maksavad isegi
rohkem kui sama palka saavad
tavatöötajad.
Nii et just Isamaa juhitud rahandusministeerium on teinud
Eestile kahjulikke otsuseid.
Antud raport, mis ilmselt levis
kõikidesse valla postkastidesse,
peaks sisaldama sinise kõrval ka
rohelist ja punast ning kollast,
sest sisaldab ta ju valitsuskoalitsiooni tehtut.
Raivo Põldaru,
EKRE liige Riigikogus ja valla
volikogus
P.S. Selle ajani on veel aega, kui
mina naeratades postkasti pilust
sisse poen.
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„Esivanemate tarkuses, taevakuu rütmis“
on vestlusõhtute sari maarahva põlistest tarkustest
ja elamisest taevakuu ja looduse rütmis.
Kutsume Sind rändama sel kaunil sügisajal!

Kuupäevad: 11. oktoober – noore kuu aeg
22. november – täiskuu aeg
6. detsember – kaduaeg
Toimumispaik:
Vestlusõhtud toimuvad Jõgeva linnaraamatukogus.
Algusega kell 18.00 (kestvus 2h).
VESTLUSÕHTUD ON OSALEJATELE TASUTA!
Juturingi kandja – Liisa Kaasik
Ruumilooja – Egelt Põhjala
Toetaja – Jõgeva linnaraamatukogu
Oled väga oodatud!

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
24. septembri istungil:
1) otsustati moodustada Rohutirtsu lasteaeda sobitus- ja
erirühm;
2) anti luba 12. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses
sügislaada korraldamiseks;
3) seati isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks;
4) anti Vooremaa viburajale
kasutusluba;
5) anti Võduvere külla Uuetoa
kinnistule puurkaevu rajamiseks
ehitusluba;
6) kinnitati Jõgeva valla 2018.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised
laekumised;
7) muudeti Jõgeva vallavolikogu kantselei, vallavalitsuse;
Jõgeva aleviku lasteaia; Siimusti
lasteaed-algkooli; Siimusti lastekeskuse Metsatareke ja Torma
spordihoone alaeelarvet;
8) suunati Kuremaa ujula
ülelaekunud tulu põhitegevuse
kuludeks;

9) kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks: Jõgeva
linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine; Jõgeva linnas Piiri tn 2a
ja 2b kinnistu ning nende lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
Jõgeva valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine;
10) otsustati maksta hallatavate asutuste juhtidele lisatasu täiendavate tööülesannete
täitmise eest XXI Paunvere
väljanäituse korraldamisel;
11) otsustati Palamuse vallavara valitsemisel olev sõiduk
anda üle Jõgeva vallavalitsusele;
12) otsustati tagasi kutsuda
OÜ Torma Soojus juhatuse liige
Ahto Vili;
13) kinnitati OÜ Torma Soojus
töötasud;
14) Jõgeva vallavalitsus vaatas
läbi Lilastvere, Oti, Liikatku ja
Võiduvere külade üleandmise

Nordic Board of Examiners esitleb:

Põhjamaade Psühhodraama, Sotsiomeetria ja Grupipsühhoteraapia eksamikomisjonis litsentseeritud psühhodramaatikud ootavad
kõiki Spontaasuse ja Loovuse õhtule.
Neljapäeval, 11. oktoobril kella 18–21 toimub KUREMAA LOSSIS
psühhodraamat tutvustav avatud lava teemal
„MINU KOGUKOND TÄNA JA HOMME“
Mis paneb mind minu küla/asula/alevi kogukonda panustama?
Mis võtab panustamissoovi vähemaks? Milline muutus võiks kaasa
tuua veel toredama elu kogukonnas ja mida mina selleks teha saan?
Uksed on avatud poole kuuest. Suupistelaua osalustasu: 4 €.
Registreerumine: Tiina Tegelmann tiina@kuremaaloss.ee
Kõik Jõgeva valla elanikud saavad oma kiibistatud lemmiklooma ka
ise registrisse kanda aadressilt www.llr.ee/E-teenindus. Samalt lehelt
saate vaadata ka oma loomade andmeid ning vajadusel uuendada
oma kontakte.
Oma lemmiklooma registrisse kandmiseks:
1. Logige sisse ID-kaardiga „E-teenindusse“
2. Kui Teie nimel on juba mõni lemmikloom, kuvatakse Teie andmed
ning lemmiklooma andmed.
3. Uue lemmiklooma registreerimiseks palun vajutage sinisele „Registreerin uue kiibitud looma“ nupule.
4. Avaneb kohustuslik kiibi numbri kontroll, kus kontrollitakse, ega
sellise kiibiga looma pole juba registrisse kantud. Palun sisestage lahtrisse oma looma kiibi number ning vajutage „Kontrollin kiibi numbrit
registrist“ nupule.
5. Avaneb looma registreerimisvorm, täitke nõutud lahtrid ning
„Salvesta“ andmed.
6. Kui loom on registrisse kantud, näete ta andmeid ka „Loomade
nimekirjas“. Hiljem saate ise muuta oma kontakte, looma asukoha
aadressi ning vajadusel märkida ka looma surm. Ülejäänud registriandmete muutmiseks saate pöörduda kas vallavalitsuse (veterinaari
või varjupaiga) poole
Rohkem vastuseid leiab ka aadressilt http://www.llr.ee/KKK
Juhul, kui Teil puudub võimalus ise ID-kaardiga loom registreerida,
saate pöörduda vallavalitsusse looma registreerimiseks või andmete
muutmiseks.

Mustvee valla koosseisu;
15) arutati Jõgeva valla arengukava eelnõu avalikustamisel
laekunud ettepanekuid ning
otsustati jätkata aruteluga 25.
septembri istungil.
1. oktoobri istungil:
1) anti füüsilisest isikust ettevõtjale Urmas Eriksonile tähtajatu taksoveoluba ja sõidukikaart;
2) otsustati toetada sportlase
osalemist Lätis Daugavpilsis
toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel sangpommispordis;
3) tunnistati Jõgeva valla
2018., 2019. ja 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruannete auditeerimise hankes
edukaks audiitorbüroo Elss AS
pakkumus ja otsustati sõlmida
hankeleping;
4) nõustuti Keskkonnaameti
taotlusega anda Kobrit OÜ-le
jäätmeluba aia- ja haljastusjäätmete kompostimiseks, sh

vermikompostimiseks;
5) nõustuti Härjanurme mõisa
keskkonnakompleksloa muutmisega;
6) kooskõlastati puurkaevu asukoht Soome kinnistul
Änkkülas;
7) anti kasutusluba Palamuse
O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi koolihoonele ja külastuskeskusele;
8) anti ehitusluba Jõgeva
linnas Kalda tn 17 üksikelamu
lammutamiseks, Mullavere külas
asuva Kõrtsi puhkemaja ümberehituseks ja Sadala alevikus
koolimaja ümberehituseks,
9) pikendati Jõgeva valla
teenetemärkide konkursi lõpptähtaega 31. oktoobrini;
10) otsustati esitada volikogule vallavalitsuse seisukohad
arengukava eelnõu avalikustamise käigus tehtud ettepanekutele.

Sangpommisportlased jätsid mitu
võitu koduvalda
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi võimlas toimunud
Jõgeva valla lahtistel võistlustel
sangpommispordis pälvisid esikohti ka koduvalla atleedid.
Kuni 95 kiloste meeste hulgas sai esikoha Andres Metjer
Laiuselt. „Ma olen sangpommispordiga tegelnud kuus aastat.
Praeguseks on juba suurem pinge möödas,“ ütles ta pärast jõupingutust ja kontsentreerumist
nõudvat sportlikku etteastet.
Kuni 78 kiloste meeste võistlusklassis tuli Jõgeva valda teine
koht: selle saavutas Rene Poll.
Kuldmedali tõi Jõgeva vallale
ka Läti sangpommisportlane
Sergejs Arbuzovs, kes võistles
kuni 68 kg meeste kategoorias
Palamuse spordiklubi egiidi all.
Nii pälvis ta ka eriauhinna kui

parim Palamuse sportlane.
„Olen Tootsi Kivi võistlusel
varemgi osalenud. See on igati
väärikas ja põnev võistlus. Võiduks peab kõvasti treenima,“
ütles Arbuzovs.
„Küllap ma selle energia vanast rasvast võtan. Seekord
oli minu tulemuseks nn pikas
tõukamises 116 korda,“ ütles
spordimees Heino Põldoja (pildil) Jõgeva linnast, kes meesveteranide vanemas vanuseklassis
esikoha saavutas. Ühtlasi oli
Põldoja võistluste sekretäriks.
Tänavu 16. korda peetud
võistlused Tootsi Kivi korraldas
Eesti Sangpommispordi Liidu
eestvedaja Ülo Kuusk, kes ka ise
kaasa võistles. Abiliseks oli talle
Anneli Plaado.
tekst ja foto: JAAN LUKAS

lk 4

LAIUSE KANDIS
Põllumeest on vaja igal ajal

Vallaleht käis
Laiuse kandis külas

Laiuse kandis elab 642 inimest,
neist 362 Laiuse alevikus,
Lõpe külas 20, Laiuseväljal 92,
Alaveres 45, Raaduveres 27,
Paluperes 54 ja Vilinas 42.
(01.07.2018
seisuga)

Laiuse on Eestis üks tuntumaid kihelkondi ja selle
keskusi, siia sõitnule meenutab see nimi ajaloos
kuulsaks saanud Laiuse lossi, Rootsi kuninga Karl
XII talvitumist seal, Laiuse mustlasi, oletatavalt
Rootsi kuninga istutatud ja tänaseni säilinud pärna ning teadjamatele ka Laiuse
kiriku sündmusrohket ajalugu ja
mitmeid kuulsaid kirikuõpetajaid.
Neist silmapaistvaim ja tuntuim
on aastatel 1909–1922 Laiusel tegutsenud Johan Kõpp (1874–1970),
kes on tuntud ka kui usuteadlane,
ajaloolane ja haridustegelane ning Tartu
ülikooli prorektor ja rektor. 1937. aastal ilmus
Kõpu sulest mahukas Laiuse kihelkonna ajalugu.
Laiuse lähedal Mõisakülas sündis riigimees Jaan
Poska (1866–1920), keda on nimetatud ka Tartu rahu
arhitektiks. Poska vanemad on maetud Mõisaküla lähedal
asuvale õigeusukalmistule.
Laiusel tegutsevad Jaan Poska nime kandev põhikool
(selle koosseisu kuulub ka kahe liitrühmaga lasteaed), külaraamatukogu, EELK Laiuse Püha Jüri kogudus ja rida
ettevõtteid, nagu OÜ Merelen, OÜ Mairoos jt. Laiusel
on ka Jõgeva valla kommunaalettevõtte Kuremaa
Enveko kontor, samuti Riigimetsa Majandamise
Keskuse üks kontoreid. Põllumajandust edendavad Laiuse kandis lisaks Laiuse põllumajanduse
osaühingule talunikud Mart Leiten, Jaan Allingu
jt. Toidu- ja tööstuskauba saab piirkonna rahvas
kätte Coop Jõgeva Laiuse poest.

Laiuse raamatukogus saavad
noored raamatuga sõbraks

Täiesti tavaline ebatavaline põhikool
Laiuse Jaan Poska põhikool on
õpilase teine kodu, kus igas lapses
saab särada päike. Kodune tunne
ning iga lapse võimete arendamine on koolipere eesmärgiks
ja motoks. Direktor Siiri Rahnu
sõnul peavad nad ennast täiesti
tavaliseks põhikooliks. Ent selles
täiesti tavalises koolis on tavapäratult eriline elu. Laiusel on
kooliharidust antud 333 aastat.
Kool kuulub Forseliuse seltsi, mis
ühendab vähemalt 300 aastase
ajalooga koole. „Vanasid koole
on Eestis ka kinni pandud, ent
meie oleme ikka olemas,“ märkis
direktor.
Kui kool kolm aastat tagasi Jaan
Poska nime võttis, loodi koridori
ka vastav püsistend. Temaatilistest
Poska päevast on välja kujunenud
Poska nädal: õpilased uurivad,
kirjutavad, teevad ettekandeid ja
viktoriine, nooremad joonistavad
ning õpetaja Helge Maripuu sõnakunstiring on paaril viimasel
etendanud lavastusi Poskast.
Laiuse kooli on leidnud tee nii
kohalikud kui ka linnalapsed, kes
vajavad väiksemat klassi või kooli.
„Oleme rahul ja stabiilsed, õpilasi
on juba mitu aastat üle 70. Veel
seitse aastat tagasi oli õpilasi kuni
65, aga nüüd 75. Kümme last on
terve klassitäis õpilasi. Väiksemad
koolid ju nii arvestavadki – oi, sul
on kümme last rohkem, oled juba
päris suur kool,“ rääkis direktor
muhelemisi. Laiuse koolis pööratakse rõhku, et laps peale õpitundide ka väljastpoolt palju juurde
saaks. Käiakse õppekäikudel ja
võetakse ette põnevaid kohtumisi.
„Mul on tõeliselt töökad õpetajad
ja ma iialgi ei pelga õpetaja vanusepiiri. Olgu pensionär või noor,
nad teevad oma tööd hingega,“
kiitis Rahn.
Laiuse koolis on sport au sees
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tänu tublile õpetajale Vallo Väljaotsale. „Lastele mõeldud võistlusi
on ju palju, aga kui õpetaja neid
sinna ei vii, siis laps ka ise ei
lähe,“ nentis Rahn. Laiuse põhikooli spordilapsed jagavad Pala
kooliga sporditabelites vaheldumisi esikohta. „See on ikka suur
tunnustus,“ rõõmustas direktor.
Eriti iseloomulik on kooli spordielus tüdrukute korvpall. „See
on kord laineharjal, kord tagasihoidlikum – kõik oleneb sellest,
millise meeskonna saab õpetaja
välja kasvatada,“ märkis Siiri
Rahn. Meeskondi hakatakse kasvatama juba algklassides. Pikkust
ei vaadata, kui on pealehakkamist
ja annet, saavad kõik mängida.
„Lapsed saavad varakult head
kooli. Mõnesse tüdrukusse on
pisik sedavõrd sisse süstitud, et
on mindud Tartusse trenni,“ sõnas
direktor. Tuleval aastal on põhjust
Contra Cup´i juubeliturniiri oodata. Contra Cup’i korvpalliturniiri
on Laiusel peetud alates 2000.
aastast. Esimesed viis aastat peeti
seda koos poistega, kuid kuna
korraldajakoolil Laiusel polnud
2005. aastal poiste koosseisu välja
panna, siis otsustati jätta turniir
ainult tütarlastele.
Laiusel on isemoodi sündmuseks kooliaasta algus. Koolipere läheb lasteaeda, võtab
koolieelikud õpetajaga kaasa ning
liigub rongkäiguna alevikurahvast
tervitama. „Käime erinevad asutused läbi ja lapsed kingivad lilli,“
rääkis Rahn. Lapsed on oodatud
külalised – pood, OÜ Merelen,
Põllumajanduse OÜ eesotsas Tiit
Maripuuga ning OÜ Mairoos on
varunud suured kommikotid. Ja
Laiuse aiand ei lase ilma vaarikate
ja viinamarjadeta kedagi aktusele.

Laiuse raamatukogu juhataja Katre Ilmjärv (pildil) peab kohaliku
raamatukogu eeliseks just asukohta koolimajas. Koolipäevadel on raamatukogu lapsi täis. Nad saavad raamatukogus mängida, puslet kokku
panna, raamatuid sirvida ning multikaid vaadata. „Ma kasvatan endale
tulevasi lugejaid. See on super, kui saan lapsed siia käima ja neil tekkib
harjumus, et raamatukogus ei pea laenutama ainult raamatut, vaid
siin on mõnus ja boonusena saab kaasa raamatuid,“ lausus ta. Ilmjärve
sõnul peavad noored saama „oma“ raamatu. „Kui lapsele pressida peale
soovituslikku kirjandust ja ta saab kätte raamatu, mis talle ei meeldi, ei
hakka ta ka pärast lugema. Kui anda talle võimalus võtta riiulist raamat,
mis meeldib ja ta leiab selle „oma“, hakkab ta intensiivselt edasi lugema,“ selgitas ta. Raamatukoguhoidjana jagab Katre lapsele soovitusi,
kus riiulis on näiteks põnevuskirjandus või kus on krimkad. „Mul on
lapsi, kes regulaarselt toovad vana võtavad uue raamatu vastu – see
on puhas rõõm,“ teatas ta.
Vanasti oli raamatukogu vaid raamatute hoidmise ja laenutamise koht.
Tänapäeval peab raamatukogu looma kogukonnaruumi, kus on inimestel hea olla, et poleks laenutamise kohustuse tunnet. Maaraamatukogus
tuleb ühel raamatukoguhoidjal teavikuid laenutada, tellida, võtta vastu,
kiletada, sisestada, riiulisse panna, kõik korras hoida, projekte kirjutada
ja üritusi korraldada. Katre sõnul on tööd küll palju, ent talle see tõsiselt meeldib. Raamatukogul on tihe koostöö kooliga. Kui mõni tuntud
inimene või kirjanik tuleb kogukonnale külla, on kool võimaldanud
õpilastel osaleda. Laiuse raamatukogus peetakse ka vendadele Liividele
pühendatud maakondlikku etluskonkurssi, mille korraldajateks on kool
ja raamatukogu. Põnevaid ja harivaid tegevusi öises raamatukogus
on leidnud ka kohalikud kodutütred. „Ma tunnen puudust kohalikest
tööealistest inimestest, neid võiks raamatukogus rohkem käia,“ sõnas
raamatukogu juhtaja. Raamatukoguhoidja ootab ettepanekuid, milliseid
üritusi või töötubasid võiks raamatukogus korraldada. Ettepanekud võib
edastada telefoni teel või kirjutada raamatukogu meilile.
Laiuse raamatukogus on 11 710 eksemplari. Suurimad menukid on
„Minu“ reisisarja raamatud ning elulood. Küsitakse ka ajaviiteromaane
ehk padjakaid. Raamatukogus asub ka avalik internetipunkt, kus käiakse
nii arveid maksmas kui e-kirju lugemas.

Laiuse kirikuelu toetub ustavatele kirikulistele
Laiuse kirik on ehitatud 14.
sajandi keskpaiku. Kirik sai kannatada Põhjasõjas ning on hilisemal
ajal korduvalt põlenud. Viimased
suured põlemised olid 1887. aastal pikselöögist kirikutorni ning
Teise maailmasõja ajal.
Praegu on Laiuse kirik kõigile
otsijatele avatud. Laiuse kirikuõpetaja Georg Glaase sõnul on
ustavaid kirikuliikmeid seitsmekaheksa ringis, annetajaid aga
kolmekümne kanti. Kirikuelu

käib omasoodu. Väevõimuga ei
saa midagi teha ega kedagi kirikusse tuua. „Meie rahvas on ikka
jõuluusku,“ täheldas õpetaja. On
teada, et tee kirikusse leitakse üles
just siis. Tullakse ka kalmistupühadel, et lähedaste haudadel käia
ja jutlust kuulata – aga siis seisab
suurem osa inimesi kabeli ümber,
sisse tulla ei söandata. Glaase on
Laiusel kirikuõpetaja olnud kuus
aastat. Selle aja jooksul ei ole ta
kirikuliste arvus suuri kõikumisi

märganud. Rahva elav usuline
huvi jääb taasiseseisvumisaega.
Usubuumi tingis Eestis tekkinud
võimuvaakum, soov sisse ahmida kõike keelatut, ka religiooni.
Lisaks oli kristlus põhiline maailmvaade, mis vastandus kommunismile. Buumiaja möödudes
kadusid kirikust ka inimesed, kes
sinna põnevust, uudsust ja humanitaarabi otsima läksid. Eesti kirikupildis hakkas taas tooni andma
traditsiooniline luterlus.

Tuleval aastal möödub Laiuse
koguduse esmamainimisest 700
aastat. Seda on plaanis tähistada
suurema kontsert-teenistusega.
Ikka koostöös vallavalitsusega.
Jõgeva vallaga tähistatakse Laiuse
kirikus ka esimest adventi. Vald
aitab pastoraati ülal pidada ja
toetab suuremaid üritusi. Küsimuse peale, kuidas vallaga koostöö
toimub, ajab kirikuõpetaja Glaase
mõlemad pöidlad püsti.

Rahvatantsuselts Meie Mari valmistub juubeliks

Laiuse kandis on üks toimekamaid MTÜ-sid rahvatantsuselts
Meie Mari. Veidi enam kui kuu
aja pärast, 17. novembril, peab
selts oma veerand sajandi juubelit.
Pidu peetakse Laiuse vanas seltsimajas, mis ligemale kakskümmend aastat tühjana seisnud, ent

mille paremaid aegu paljud veel
mäletavad. “Põrand on seal terve,
nii et tantsida saab. Otsustasime
siis seltsimaja suurde saali selleks
õhtuks sooja sisse lasta ning peo
seal ära pidada. Meie “hullu” mõtet toetab kohaliku omaalgatuse
programm,” ütles rahvatantsuseltsi Meie Mari juhatuse liige
Malle Aia.
Ta on Laiuse naisrühmas tantsinud 1976. aastast, aga rühm
eksisteeris juba enne seda. 1993.
aastal, kui kultuuritöö Jõgeva
vallas MTÜ-de põhiseks muutus,
moodustasid oma seltsi ka rahvatantsunaised. Kuni vana seltsimaja
veel avatud oli, tegid tantsijad
proove seal, kui 1999. aastal valmis saali ja raamatukogu ruume
sisaldav põhikooli juurdeehitis,
koliti ümber sinna.
“Teised siinsed taidluskollektiivid hääbusid, jäime vaid meie,”
ütles Malle Aia.

Ta on veendunud, et vana seltsimaja tuleks renoveerida. Selleks
on tegelikult olemas ka 2014.
aastal Esplan OÜ-s valminud
projekt. Selle kohaselt mahuksid
majja tegutsema ka noored ning
ruumi jätkuks sotsiaalvaldkonna
tegevuste jaokski. Kalkulatsioonide kohaselt läheks projekti teostamine maksma 1,2 miljonit eurot.
Novembrikuise juubelipeo kõrval tuleb Meie Mari naistel mõelda
ka lähenevale tantsupeole. Meie
Mari naised on sinna alati pääsenud, sest neil on hea ja nõudlik
juhendaja Virve Muser ning nad
ise on väga kohusetundlikud.
Juubelile ja tuleva-aastasele
tantsupeole läheb Meie Mari
vastu uute pluusidega. Vanad olid
viledaks kulunud, uute soetamist
toetasid kultuurkapital ja vallavalitsus. Paljudel muudel juhtudel
on Meie Mari tuge saanud Laiuse
kohalikult firmalt, OÜ-lt Merelen.

Sõidudki tehakse enamasti selle
firma bussiga.
Meie Maril pole siiski ainult
kopsakas tantsukogemus, vaid
ka rikkalikud kogemused rahvakultuurisündmuste korraldamise
vallas. Aastaid tagasi toimusid
Laiuse lossivaremetes Meie Mari
eestvedamisel ja paljude teiste
kaasaaitamisel suurejoonelised
suvesündmused, nagu mustlasromantika päev, Poola šlahta päev,
Rootsi päev, Eesti rahva päev
jne. Kõiki iseloomustas sisukas
kultuuriprogramm ja esinduslik
käsitöölaat. Poola šlahta päev
tunnistati 2003. aastal Sihtasutuse
Lõuna-Eesti Turism poolt Lõuna-Eesti parimaks turismisündmuseks. Meie Mari on olnud ka
folklooriseltsile Jõgevahe Perele
abiks esimese ja teise Eesti Naiste
Tantsupeo korraldamisel.

Laiusel harrastatakse juba 24 aastat õlekäsitööd
Laiusel on käsitööd tehtud ajast
aega, aga viimase 24 aastaga
on seal juurdunud üks eriline
käsitööliik – õlekäsitöö. Käsitöökoja Kuldne Õlg ruumides
avatud väljapanekut, mis annab
aimu, milline lõputuid võimalusi
pakkuv käsitöömaterjal õlg on,
käiakse uudistamas lähemalt ja
kaugemalt.
Õlekäsitöö “maaletoojaks” oli
omal ajal Aime Lang, hariduselt
veterinaar ja ametilt kodumajanduskonsulent. Õlekäsitööga
oli ta kokku puutunud Tallinnas
lillekoolis õppides. Silmi avav oli
tema jaoks ka käik Rootsi, kus õlekäsitöö heal järjel. “Õlepisikuga”
jõudis Aime, kes nüüd Paides elab,
nakatada nii Laiuse naisi kui ka
lapsi. Tema eestvedamisel toimusid aastatel 1998–2008 ka üleriigilised õlekäsitöö suvekoolid. Nii
et Laiuselt on õletööks innustust
saanud ka paljude teiste paikade
käsitööhuvilised.
Oma praegustes ruumides, mis

asuvad lasteaia ja perearsti kabinetiga ühe katuse all, tegutseb
Kuldne Õlg 2004. aastast. Vald on
need ruumid MTÜ-le tähtajatult
kasutada andnud, suurem osa
nende renoveerimiseks kulunud
rahast saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja mitmete
fondide vahendusel riigilt.
Praegu kuuluvad õlemeistrite
MTÜ juhatusse Leina Kreek (pildil

paremal), Eha Virkunen ja Sirje
Hansing (pildil vasakul). Suvisel
turismihooajal hoiti õletoa uksed
vabatahtlike abiga laupäeviti lahti. Talvisel ajal käsitöökoda regulaarselt avatud pole, aga kes oma
soovist seda külastada aegsasti
teada annab, see ukse taha ei jää.
Kuldsel Õlel on oma Facebooki
leht ja sageli leitaksegi info käsitöökoja kohta just sealt.

Kui õlgehistöö suvekoolid jäid
vahepeal kümmekonnaks aastaks
soiku, siis tänavu suvel jagati
Laiusel jälle õletarkust. Sedakorda
vaid lähiümbruse huvilistele, tuleval aastal tahetakse aga rahvast
taas kutsuda ka kaugemalt. Et
kohapealgi õlgehistöö tegijatele
järelkasvu sirguks, selle eest hoolitseb Laiuse koolis Sirje Õispuu
juhendamisel tegutsev õlering.
Leina Kreegi sõnul plaanib MTÜ
juhatus mitmeks ettevõtmiseks
projektiraha taotleda. Möödunud
aasta lõpus saadi osa ka Keskerakonna nn katuserahast. Selle eest
osteti koolituste läbiviimiseks vajalikud lauad, pingid, laualambid,
telgid ja muud vahendid.
Leina Kreek avaldas arvamust,
et käsitöökoda võiks väljaspool
turismihooaega teatud määral kogukonnakeskusena toimida. Seal
võiks aset leida mitmesugused
kokkusaamised, inimesed võiksid
seal oma sünnipäevi pidada jne.

Laiuse kandi suurimaks tööandjaks
on Laiuse põllumajanduse osaühing.
Nagu paljud nüüdsed põllumajandusfirmad, sündis ka Laiuse osaühing
1990. aastate esimesel poolel,
kui sotsialismiaja suurmajandid laiali lagunesid. Tänavu
25-aastaseks saanud ettevõtte esimene juht oli
Toomas Vahur, viimased 24 aastat on
firmat juhtinud
Ti i t Mari puu
(pildil).
Kui mõnel
pool loodi
endise suurmajandi baasil mitu eri tegevusaladele
keskenduvat
firmat, siis
Laiusel otsustasid osaühingu
juhatus ja spetsialistid, et jagunemist ei tule, st et sea- ja veisekasvatus
ning teravilja tootmine jätkuvad ühes ettevõttes. See oli ka rahva soov.
Haritavat maad oli osaühingul algul 2000-2400 hektarit, praegu on
seda 1800 hektarit. Osa maid on vahepeal talunike kätte läinud. Veiste
arv seevastu on püsinud enam-vähem sama: üldse on sarvekandjaid üle
tuhande, lüpsilehmi nende hulgas 480-600. Seakasvatusest loobuti siis,
kui seakatk siiakanti jõudis.
Selleks, et tootmine jätkusuutlik oleks, tuleb pidevalt investeerida.
Tänavu ehitas osaühing kolm uut silohoidlat, tuleval või ületuleval
aastal on plaanis rajada uus lüpsilaut.
Tänavune põuane suvi lõi kõvasti põllumehe rahakoti pihta. Kuna oma
rohumaadelt kogutud sööt ei kata talvist vajadust, on tulnud loomadele
silo juurde osta. Teraviljapõlludki andsid saaki vaid 55 protsenti tavalisest kogusest. Oma loomade söötmiseks sellest siiski jätkub, väikese
koguse saab müüagi.
Laiuse põllumajanduse osaühing müüb toodetud piima Jõgevamaa
Põllumajandustootjate Liidu kaudu Lätti ja Leetu. Hind on selline, et
võimaldab ots otsaga kokku tulla. Kui algusaegadel oli Laiuse põllufirmas töötajaid 120 ringis, siis praegu on seal 58 täiskohaga töötajat.
Kui keegi töölt lahkub, pole talle lihtne asendajat leida. Tiit Maripuu
meelest on see nii seetõttu, et tänapäeval ei saa ka maal elavad lapsed
enam kodunt kaasa maatöö oskusi ja harjumust.
Tiit Maripuul täitus möödunud nädalal 75 eluaastat. Põllumajandusjuhi rollis on ta enda sõnul nii pikalt vastu pidanud tänu tublidele
abilistele: firma nõukogu liikmetele ja spetsialistidele.
“Põllumajandustootmine ei kao kuhugi, sest süüa tahab inimene igal
ajal,” kinnitas Tiit Maripuu.

Nagu kohalik laulupidu
Kevaditi võtavad paljud Jõgevamaa aiapidajad ette sõidu Laiusele, sest
sealne aiandusfirma, OÜ Mairoos, pakub suures valikus nii peenrale kui
ka rõdukastidesse-amplitesse sobivaid suvelilli – petuuniaid, raudürte
jne. “Mais-juunis on meil nagu kohalik laulupidu, autode rodu ulatub
mõnikord tee peale välja,” ütles OÜ-d Mairoos juhtiv Lauri Laaser.
OÜ Mairoos kasvas välja kunagisest Laiuse kolhoosi aiandist. Kui
kolhoos lagunes, anti töötajatele anti võimalus aiand EVP-de eest
erastada. Ajapikku on firma siiski ühe pere kätte läinud: nad on teiste
osakud välja ostnud. Praegu toimetavad aiandis ema ja poeg, Ülle ja
Lauri Laaser (pildil).
Kui omal ajal olid Laiuse aiandi põhiliseks toodanguks lõikeroosid, siis
nüüd tuleb seda lille teistest riikidest nii palju sisse, et kohapeal kasvatamine enam ära ei tasu. Roosiistikuid saab aga Laiuselt endiselt, samuti
maasikataimi ning vaarika- ja viinamarjaistikuid. Koostööpartnerite,
Juhani ja Seedri puukooli, abiga on sortimenti laiendatud ilupõõsa- ja
õunapuuistikute võrra. Umbes 70 protsenti toodangust moodustavad
siiski suvelilled. Paraku tunneb ostja nende vastu umbes pooleteise
kuu jooksul. “Pärast jaanipäeva võiks kogu selle lilleilu siloks teha, sest
ostuhuvi langeb järsult,” ütles Lauri Laaser.
Viinamarjade kasvatamine läheb Eestis üha enam moodi. Ent üksnes
viimase aja “moeröögatus” see siiski enam pole. Lauri Laaseri vanaisa,
tuntud roosiaretaja Ferdinand Laaser, tegi Kurista roosiaias sellealaseid
katsetusi juba pool sajandit tagasi. Mairoosil on huvilistele pakkuda nii
avamaale kui ka kasvuhoonesse sobivate viinamarjasortide istikuid.
Augustis-septembris oli müügiks pakkuda ka viinamarju.
Kui Lauri Laaser umbes viis aastat tagasi Mairoosi juhtimise üle
võttis, sai ta taotleda noortaluniku toetust. See andis firmale päris hea
arengutõuke. Tasapisi on avanenud teisigi meetmeid, mis võimaldavad
aiandusfirmal toetust taotleda. Saadud summad on aidanud näiteks
kasvuhooneid vastupidava kihtplastikuga katta. “600 ruutmeetrine
katusealune müügisaal on üks meie olulisi plusse,” ütles Lauri Laaser.
Teine pluss on kindlasti Laaserite nimi: see kõneleb põlvest põlve
edasi antud aianduskogemusest.
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Kui maa annab leiva, tuleb ka kodu
Perega Laiuse aleviku korteris
elav Indrek Masing renoveerib
maja Laiusevälja külas. „Tahtsime
oma maja saada. Katuse panin
juba ise peale, see töö tuli kiiresti
ära teha. Sees on veel palju teha:
aknad vahetada ning teine korrus välja ehitada,“ loetles mees.
Indrekul on olnud kiired ajad –
põldudelt vaja vili koristada ning
silo teha. Kui need tööd möödas,
saab jällegi maja renoveerimisega
tegelda. Indrek töötab Laiuse Põllumajanduse OÜ-s traktoristina.
Talle pole võõras ka kombaineri
töö. Võib öelda, et ta on nagu
traktori ja kombaini piloot. Uued

põllumajandusmasinad on elektroonikat täis ning uuendustega
tuleb kursis olla. Indrek on eluga
ning töökohaga Laiusel igati
rahul.

Perekond Viin rajab Laiusevälja
külla oma unistuste kodu
Neljaliikmeline pere elab praegu Jõgeva linnas, ent loodab juba
uuel aastal oma majja kolida.
Perekond soetas Laiuseväljale
vana talumaja suvekodu plaaniga,
et luua mõnus koht, kus puhata
ja lastel ringi joosta. Siis polnud
mõtteski maale kolida. „Asukoht
on hea, linna lähedal ning kõik
vajalik käe-jala juures,“ lausus
pereema Raina. Nii otsustaski perekond, et lammutab lagunenud
maja ning kõrvalhooned maha
ning ehitab uue maja. Omaks
teeb maja see, et kõik on pereisa
Margus koos poja Karlosega ehitanud. „Mul on üle kahekümne
aasta kogemust ehitamise alal,
neist üle kümne Norras, Rootsis
ja Soomes,“ selgitas Margus,
miks ta otsustas ise oma perele
maja ehitada. Reina sõnas, et

nad teevad kõike oma jõudude ja
rahaga, aega võtab, aga asja saab.
Peretütar ootab pikisilmi kolimist.
Tüdrukul on kange tahmine Laiuse Jaan Poska põhikoolis õppida.
Ta teab, et seal on head õpetajad
ning väikesed klassid.

Raaduvere ja Kasevere
Äsjane haldusreform pole esimene sedalaadi ümberkorraldus,
reforme ja reformikesi on varemgi
olnud. Näiteks Raaduveres elav
Koidu Malm kinnitas, et see külaosa, kus tema elab, kandis kunagi
hoopis Kasevere nime. Nüüd on
see aga Raaduverega liidetud.
Koidul on lähiminevikust meenutada ka kurbi asju. Ta on pidanud matma abikaasa ja elama
üle tulekahju. Ent need pole teda
kodukülast minema peletanud.
Nelja aasta taguse tulekahju tagajärjed on nüüdseks likvideeritud.
Üksikuna ta end ei tunne, sest
järeltulijad käivad tal heal meelel
külas: nendegi jaoks on see paik
kodune ja oluline. Tööl käib Koidu
siiski kodunt kaugemal: Siimustis.
“Meil on külas kümmekond
maja ja neis elab ka nooremaid
inimesi. Käime ikka omavahel
läbi ja peame justkui omamoodi

naabrivalvet. Küla kokkutulek sai
ka möödunud aastal ära peetud,”
sõnas Koidu.

Kahe nädala asemel 30 aastat
Riina Põldkivi tuli omal ajal
paariks nädalaks Lõpe külla
suvitama, aga nüüd on see juba
kolmkümmend aastat tema
koduküla olnud. Samas elab
ka tema tütar Airika koos oma
elukaaslasega. Tõsi, elukaaslane
töötab välismaal ega saa päris iga
päev kohapeal viibida.
Lõpe kõlab, nagu asuks see
maailma lõpus. Lõpele sõites
tekibki natuke maailma lõppu
jõudmise tunne. Samas hoitakse
tee sinna talvel kenasti lahti ja
prügiautogi käib regulaarselt
prügikaste tühjendamas.
“Loodame, et tee hoitakse ka

tulevikus talvel lahti, vaatamata
sellele, et koolibussil meie külla
enam asja pole: Lõpel pole enam
koolis käivaid lapsi,” sõnas Riina
Põldkivi.
Nii tema kui ka Airika jaoks on
tee korrasolek väga tähtis, sest
neil on vaja argipäeva hommikuti
tööle jõuda. Airika sõidab
koguni Tartusse: ta on sealses
linnavalitsuses sotsiaaltöötaja.
“Kevadest sügiseni on Lõpe lausa
ideaalne elukoht,” kinnitas Riina.
“Siin on vaikus ja rahu, metskitsed
ja rebased jalutavad ringi. Ka
teiste külaelanikega on sõbralik
läbisaamine.”

TEKSTID: MARGE TASUR JA RIINA MÄGI
FOTOD: MARGE TASUR, RIINA MÄGI JA ANATOLI MAKAREVITŠ
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Seeneretk, mihklilaat ja spordipäev
Kuremaa lasteaed-algkoolis
on uus õppeaasta alanud toimekalt. Lastele valmistas suurt
rõõmu, kui meie mänguväljakule
paigutati uus põnev kiik, mis
valmis Jõgevatrefil läbi viidud
heategevuslikul oksjonil kogutud
raha eest. Kiige postid valmistati
OÜ-s Puitmeister. Täname perekond Ellissoni ja Kriivat! Samal
õhtupoolikul korrastasime koos
vanematega liivaväljaku. Suur
tänu, emmed-issid, abi eest!
Üritus lõppes kringli söömisega.
Huvitavaks kujunes pereüritus
„Seeneretk Kuremaa terviseradadel“, kus Tõnu Pani rääkis,
kuidas määrata seeneliike ning
mille järgi tunda ära, et tegemist
on söögiseenega. Seeneretkel
kogutud seened panime näitusele. Kõhedust tekitas seen, mille
mürk pidavat mõjuma nädalaga
nii, et inimese elu päästmiseks
tuleks talle uued elundid siir-

dada.
Septembris peeti ka traditsioonilist mihklilaata, kus lapsed müüsid enda valmistatud
käsitöid, küpsetisi, salateid ja
toredaid lindude pesakaste. Algkooli õpilasi külastas politseinik,
kes jagas 1. klassi õpilastele liiklusaabitsaid. Koos kogu kooliperega tuletati meelde reeglid, mis
aitavad liiklusohutust tagada.
Toimus ka traditsiooniline
spordipäev. Tublid olid kõik. Eriti
muljetavaldav oli meie tillukeste
pikamaajooks staadioniringil.
Lasteaiapere külastas septembris
veel AHHAA Teaduskeskust, 1.
klass tegi aga tutvust raamatukoguga
Soovime kõigile toredat õppeaastat!
LINDA TROSS,
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja

Seeneretkel õppisid lapsed söödavaid seeni tundma.
FOTO: ERAKOGU
					

Lasteaialapsed tegid sporti ja
õppisid ohte vältima
Jõgeva piirkonna üheksa lasteaia (Palamuse, Laiuse, Kurista,
Jõgeva Karikakar, Jõgeva Rohutirts, Siimusti lasteaed koos
Saduküla rühmaga, Kuremaa,
Vaimastvere ja Jõgeva aleviku)
130 koolieelikut kogunesid 27.
septembri hommikul Siimusti
lasteaia staadionile, et võtta
mõõtu spordis ning ammutada
teadmisi tuleohutusest ja turvalisest käitumisest igapäevaelus.
Traditsioonilist tervise- ja ohutuspäeva alustati ühise rongkäiguga staadionile. Seejärel kohtusid staadionil kaks seenelist,
kes nägid välja nagu tõelised
Orissaare seenelised. Omavahel
kiideldi saagi üle ja hakati seeni
määrama. Selgus, et ühe seenelise korv oli täis kärbseseeni ja teine ei teadnud üldse, mis seeni ta
korjas. Lõpuks otsustati, et seeni,
mida ei tunne, ei tohi korjata.
Kärbseseene tundsid muidugi
kõik lapsed ära ning teadsid ka,
et seda ei või süüa.
Päeva sportliku osa jaoks oli

iga lasteaed ette valmistanud
sportlike tegevuste pesa. Juhendajateks olid lasteaiaõpetajad.
Õpetajad olid väga leidlikud ja
loovad ning nende ette valmistatud mängud vahvad ja nutikad.
Ohutusest tulid lastele kõnelema Päästeameti esindaja Tõnu
Vare ning Politsei- ja Piirivalveameti meeskond koos lõvi Leoga.
Päikeselise päeva lõpuks olid
lastel põsed sügistuulest punased ja hinges rõõm liikumisest.
Kuna kõik üritusel osalejad
andsid endast maksimumi, oli
paremusjärjestust võimatu määrata. Nii saidki kõik tervise- ja
ohutuspäeval osalenud kaela
medali ning turgutuseks mahlajoogi. Iga lasteaed sai kingikoti
spordivahenditega.
Täname kõiki, kes vahva päeva
lastele huvitavaks ja toredaks
teha aitasid!
PIRET LINDMAA,
Siimusti lasteaia õpetaja
ja õppealajuhataja

Tervise- ja ohutuspäeval tegid lapsed ka sporti. FOTO: ERAKOGU
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Septembrikuu Vaimastvere koolis
11. septembril külastasime
terve kooliga maisilabürinti.
Saime korraldajatädilt kassipildiga kaardi, mille järgi pidime
labürindis punkte leidma. Suurematele oli labürindijooks kergem
kui väiksematele, aga hakkama
said kõik. Kui kõik punktid olid
kaardil märgitud, saime korraldajatelt vastu paki Kass Nurri
rosina-šokolaadikomme. See oli
lahe koolipäev!
Oliver Ein, 4. klass

nende mängude käigus ka üksteisega koos töötama.
Ats Kroon, 4. klass

17.-21. septembrini toimus
meil koolis sügis- ja seenenäitus.
Sügisnäitusele tõid õpilased
„nunnusid“ ja sügiskompositsioone. Meisterdasime ka kunstija tööõpetuse tundides looduslikest vahenditest põnevaid asju.
1.– 4. klass käisid seenenäituse
tarbeks ka metsas seenel. Pärast
määrasime loodusõpetuse õpetajaga kooli toodud seened ning
panime üles näituse.
Tuuli Soom, 2. klass

Spordinädala kolmapäeval
toimus meil koolis algklassiõpetajate poolt korraldatud
aaretejahi mäng. Selles mängus
saime teada palju tervislikust
toitumisest, liikumisest ja sellest,
miks on vaja piisavalt magada.
Neljapäeval tantsisime vahetundides Just Dance’i järgi ning
reedel korraldasid 8. ja 9. klass
algklassidele põnevaid mänge.

Kooli spordipäev toimus meil
seekord neljavõistlusena. Mulle
meeldib sporti teha. Ma hüppasin spordipäeval kaugust,
viskasin palli ning jooksin 60m
ja 600m. Minu tulemused olid
päris head, ka kaasõpilased olid
oma sooritustes tublid.
Oliver Ein, 4. klass

Vaimastvere kooli perel oli septembris palju toredaid
FOTO: ERAKOGU
ettevõatmisi.
19. septembril külastasime
tehnikaringi raames 1.–7. klassiga Tartu AHHAA keskust.
Sealses teadusteatris jälgisime
etendust „Vee võlud“, kus räägiti
vee tekkimisest, vee koostisest
ja erinevatest olekutest. See oli
lahe teater ja seal tehti pauku ka!
Anna Kaisa Kroon, 2. klass

24.–28. septembrini oli meil
spordinädal. Esmaspäeval külastas meid Kebeli talu pererahvas.
Nad korraldasid meile meie kooli
mini-arenal viis lõbusat mängu.
Kommid oli punktid ja samas ka
auhinnad, mille võis pärast ära
süüa. See oli tore üritus, sest meil
sai palju nalja. Aga me õppisime

Kooliaasta algas
seiklusrohkelt

Laiuse noor Renate Uiga:
„Noortekas on jummala hea ja
midagi puudu pole!“

Kooliaasta algas viiele Kiigemetsa kooli õpilasele eriti huvitavalt ja seikluslikult, sest neil
oli võimalus osaleda septembri
keskel Valma seikluspargis toimunud spordilaagris “Liigume
koos”. Laagris kohtusid Kiigemetsa kooli, Pärnu toimetulekukooli ja Ahtme kooli õpilased.
Õpilased veetsid koos tegutsedes, kaaslasi innustades ja üksteist toetades viis seiklusrohket
päeva. Kõige populaarsemateks
atraktsioonideks kujunesid kolmekorruseline mereröövlite laev,
lastele mõeldud trosslaskumine
ja mudilaste seiklusrada, mida
läbiti lugematuid kordi. Lisaks

Laiuse noortekeskuse noortejuht Kaide-Liis Suurväli võtab
kõik külalised sooja naeratusega
vastu. Ta sõnab, et noortekeskus
asub küll vanemas majas, ent
just see annab talle ja noortele
võimaluse keskust oma käega
kujunda ning ruumidele eluvaim
sisse puhuda. Kui Kaide-Liis
aasta alguses Laiuse noortekas
tööd alustas, pistis nina uksest
sisse paar noort. Nüüd on lapsi
kümmekond. „Mulle meeldib
naeratus noorte näol! Olen ise
kasvanud väheste võimalustega
perekonnas, maakohas, kus
polnud noortekat,“ sõnas noorsootöötaja. Laiuse neiu Nora
Isakar lisas, et noortekeskused
peavadki olema just väikestes piirkondades, et pakkuda
võimalusi vaba aja sisustamiseks.
„Mis seal kodus ikka passida,
tuled noortekasse – räägid juttu,
kokkad või mängid,“ rääkis
Renate Uiga ja kinnitas, et
noortekas on hädavajalik. Noorte
lemmiktegevused on kokkamine,
meisterdamine, kinoõhtud ning
kunst. Suurest kunstilembusest annavad märku seintele
maalitud liblikad, puud ning

mängiti golfipargis minigolfi,
sõideti tasakaaluliikuritega, lasti
õhupüssidega märki, käidi matkamas, mõnuleti saunas ja välibasseinis. Omaette elamusteks
olid kalepurjeka retk Võrtsjärvele
ja päris ehtne disko koos erivalgustuse ja tossuga. Viimane
oli Valma seikluspargi omaniku
Kalle üllatus nii õpilastele kui
neid saatnud töötajatele. Laager
sai teoks tänu Ahtme koolile
ning nende tublidele õpetajatele
Viktoria Zimnitskajale ja Leena
Pospelovale. Aitäh neile!
MERJE TALISTU,
Kiigemetsa kooli huvijuht

Laste lemmikuks osutus mereröövlite laev.

motiveerivad loosungid. Laiuse
noored kirjutasid noortejuhiga
projekti „Suur maalritöö“. Noorte idee oli nii hea, et sai avatud
noortekeskuste projektikonkursil
vajaliku rahastuse. Suure maalritöö käigus said värskema ilme
Laiuse noortekeskuse kolme toa
seinad. Tulevases lebotoas on
seinal värvilised kuusnurgad,
puu ning liblikad. Suur tuba on
värvitud lillaks ning kaunistatud valgete puuoksa ja nootide
motiiviga. Maalimisel juhendas
noori kunstnik Ülle Ottokar.
„Õppisime, mis värvid sobivad
kokku, millised on külmad ja
soojad toonid. Tegime paberile
kavandid ja hääletasime, mis
lõpuks seinale tuleb,“ selgitas Renate. Oma õdusa ruumi loomisel
arendasid noored meeskonnatööd, aktiivsust ja ettevõtlikkust. „Noortekas on nüüd palju
rõõmsam ja värvilisem,“ lausus
tüdruk. Noortejuht Kaide-Liis
lisas, et kuna projekti vahenditest jäi raha üle, on plaanis värvida üle trepp, selle tagaseinad
ning teise korruse tuba.
marge tasur

FOTO: ERAKOGU

Minu esimene koolikuu
Mulle meeldib kool. Eriti september. Alles oli 1. septembri aktus. Aeg liigub kiiresti! Juba olen
jõudnud ühe kirjandi kirjutada,
paar raamatut läbi lugeda ning
lugematul hulgal matemaatikaülesandeid lahendada. Pidime
tegema oma esimese uurimuse
päikesesüsteemi planeedist,
mille tõmbasime loosiga. Ootasin väga, millal saaksin oma
planeedi kooli kaasa tuua ja seda
teistele esitleda. Samal ajal sai
käsitöötund kiiresti minu lemmikuks. Meeldejäävaim sündmus
oli Vapramäe loodusmaja „Seljakotiprogrammis“ osalemine. Ilm
oli ilus, soe ja päike paistis terve
päeva. Mõistagi oli retk ka väga
huvitav. Heitlikes ilmaoludes
möödus meie kooli spordinädal
„Head vana elu lõppu! Alusta
uut elu Spordinädalal“. Jalgrat-

tapäev algas toredasti ja ilm oli
ilus. Jõudsime just lõpetada, kui
meid üllatas väga tugev rahepilv.
Saime sekunditega läbimärjaks
ja külm oli ka. Tegelikult oli see
nii äge. Jalgpallipäeval saime
tüdrukutega 3. koha. Teisipäeval
matkasime, kolmapäeval võimlesime ja reedese spordipäeva pidasime sees, sest väljas oli torm
ja sadas vihma. Minu arvates on
mul väga hea õpetaja, kes oskab
tunnid huvitavaks teha ja lisaks
on mul toredad klassikaaslased.
Lahe on see, et olen II kooliastme
õpilane ja saan õppida järjest
keerulisemaid asju. Koolis on
imetore!
MARII AMUR,
KÄTLIN TIIK ja
GRETA MARIA PÕLTS
Siimusti algkooli 4. klassist
(rühmatöö)

Suurt maalritööd jagus lastele kolmeks kuuks.
FOTO: KAIDE-LIIS SUURVÄLI
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Kuidas suhelda laste ja lastelastega
interneti teel ja kasutada ID-kaarti?
„Arvuti kasutamine igapäevaelus“
Koolitus 24 akadeemilist tundi 10. oktooberist 5. detsembrini
kell 16.00–18.30 kolmapäeviti üks kord nädalas Jõgevamaa
gümnaasiumi ruumides Aia 34 Jõgeva.
Kursusele registreerimine: www.jogevakoolitus.eu või e-postil
info@jogevakoolitus.eu ja telefonil 520 7409 ; 5307 6002.
Kui soovite kutsuda koolitaja Teie seltsingu liikmete juurde,
pange kokku 10-liikmeline nimekiri ja helistage ülaltoodud
telefonidel. Koolitajal on sülearvutid kaasas, seega sobib koolitusruumiks ka seltsituba või rahvamaja.

„Algatusvõime ja ettevõtlikkus“
Koolitusel omandab õppija baasteadmised oma ideede elluviimiseks projektijuhtimise meetoditega. Koolitus (40 akadeemilist tundi) toimub aktiivõppe meetodil ja koosneb järgmistest
osadest: sissejuhatus, definitsioonide mõistmine, isiksusetestid;
probleemid, neis peituvad võimalused, ideede genereerimine,
kaasamine; projektijuhtimise alused; eelarvestamine ja projekti
raamatupidamine; riskid, projekti sisemised ja välised tegurid;
kokkuvõtted, eneseanalüüs ja tagasiside; organisatsiooni või
ettevõtte külastus
Koolitaja on Marve Millend, kes on töötanud juhina nii era- kui
ka avalikus sektoris ning omab kümneaastast kogemust projektijuhtimises.
Koolitus toimub 9., 10., 16.; 17., 25., 29.; 30. ja 31. oktoobril;
6., 7., 12., 19., 23., 26. ja 27. novembril
ning 3. ja 4. detsembril kella 17.30–19.30
Uku kivimaja seminariruumis Suur tn 91 a Jõgeval.
Kursusele registreerimine www.jogevakoolitus.eu või
e-posti aadressil info@jogevakoolitus.eu
ja telefonil 520 7409; 5307 6002.

Palamuse rahvamajas
18. oktoober kell 20.00
Pilet 5€, soodus 4€

MTÜ Lõimepats eestvedamisel ja Eesti Kultuurkapitali
toel toimunud „Laka pealt alla!“ projekti raames aidati
uuele elule Jaana Sepperi vanematele kuulunud maateljed
Vaiatust, Joosepi talust. Teljed seati ülesse Vaiatu Rahvamaja seltsituppa ja huvilistel on võimalik registreeruda
kaltsuvaipa kuduma. Registreerumine: 5656 8623, ilona.
piirimagi@gmail.com, Ilona Piirimägi

Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi
Jõgevamaa 2018. aasta parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks
Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:
1. Jõgevamaa parim kodanikuühendus 2018
2. Parim kodanikuühenduste projekt või tegu 2018
3. Põltsamaa piirkonna parim kodanikuühendus 2018
4. Jõgeva piirkonna parim kodanikuühendus 2018
5. Peipsi piirkonna parim kodanikuühendus 2018
6. Parim uus kodanikuühendus 2018

Vaiatu ja Torma piirkonna elanikud käisid
Laitse Lossis mõrvamüsteeriumil
29. septembri õhtul kogunesid Torma ja Vaiatu kogukonna esindajad ajastukohastes kostüümides Laitse Lossi vestibüülis. Algamas
oli põnev seltskonnamäng, mis viis osalejad tagasi 1923. aastasse.
Pidulikul õhtusöögil kehastuti Woldemar von Üxkülli külalisteks,
seltskonnas viibis „vaenuliku riigi spioon“ ja kaks „mõrvarit“. Kolme
tunni vältel suudeti kurikaelad tuvastada. Kindlasti aitas ühine väljasõit piirkonna elanikel omavahel suhteid värskendada.
Mõrvamüsteerium Laitse Lossis oli üks sündmustest, mis toimus
Leader Eesti poolt rahastatava projekti „Torma ja Vaiatu kultuuriseltside koolitused kultuurikorralduse tõhustamiseks“ raames, täpsem
informatsioon: Ilona Piirimägi, MTÜ Lõimepats 5656 8623.

Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse poolt antakse välja kategooriad:
1. Sädeinimene 2018
2. Aasta küla
Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikeühendused,
ettevõtjad, kohalikud omavalitsused kui ka riigiasutused.
Ankeet kandidaadi esitamiseks on kättesaadav Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.ee/uhisnadal-2018, samas saab ka ankeeti otse veebikeskkonnas täita.
Palume täidetud ankeedid saata hiljemalt 5. novembriks 2018
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-postile kersti@jaek.ee.
Parimate väljakuulutamine toimub Jõgevamaa kodanikupäeval
29. novembril Mustvee kultuurikeskuses.
Tunnustamiskonkurssi toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald.
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Sündmused Jõgeva vallas
11.10 kell 14
Jõgeva vallavolikogu istung
12.10 kella 9–16 Jõgeva sügislaat Jõgeva kultuurikeskuse juures
23.10 kell 11–13.30 nutiakadeemia Jõgeva linnaraamatukogus
TEATER, MUUSIKA, KINO, KULTUUR
11.10 kell 18
kohtumisõhtu Liisa Kaasikuga „Esivanemate
		
tarkuses, taevakuu rütmis“
		
Jõgeva linnaraamatukogus
12.10 kell 20
tantsuõhtu ansambliga „Veskikivi“ Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Pääse: eelmüügist 12 € ja
		
samal päeval 15 €.
12.10 kell 9.40 ja 12 muusikal „Kullaketrajad“ Palamuse rahvamajas
17.10 kell 12.20–14.00 kohtumine kirjanik Kätlin Kaldmaaga
		
Vaimastvere raamatukogus
17.10 kell 17.30 kogupere seiklusfilm „Hirmujudinad 2:
		
Kummituslik Halloween“ Jõgeva kultuurikeskuses
17.,19.10 kell 19.30 draamafilm „Esimene inimene“
		
Jõgeva kultuurikeskuses
19., 23.10 kell 19.30 koguperefilm „Christopher Robin ja karupoeg
		
Puhh“ Jõgeva kultuurikeksuses
18.10 kell 17
kohtumine näitlejanna Anne Veesaarega
		
Sadala raamatukogus
18.10 kell 20
kino „Võta või jäta“ Palamuse rahvamajas
19.10 kell 17.15 Remo Savisaare loodusõhtu
		
Betti Alveri muuseumis
19.10 kell 18
„Jõgeva sügistähed“ Virtuse spordihoones.
		
Uksed avatakse kell 18, kell 19 Arop,
		
kell 21 5 miinust, 22.30 Meisterjaan,
		
00.30 Meie Mees, 01.30 disko.
20.10 kell 11
Siimusti raamatukogus on külas laulja
		
Andrus Albrecht
20.10 kell 18
hõimupäevade õhtu Kuremaa lossis 			
		
kultuuriseltsi JENSEL kollektiividega
22.10 kell 11
sügise sünnipäev luuletuste, pannkookide ja
		
moosiga Siimusti raamatukogus Eeva Niinivaara
		 mälestustoas
23.10 kell 17.17 Tiina Sääliku luuleraamatu „Keegi ei loo laule
		
sahtlisse surema“ esitlus Jõgeva
		 linnaraamatukogus
26.10 kell 19
kontsert „Let´s have a dance“
		
Jõgeva kultuurikeskuses
26.10 kell 19.30 „Õhtu täis tantsu“ Sadala rahvamajas
01.11 kell 18
Lendteatri etendus „Pasjanss ehk alatu kättemaks“
		
Sadala rahvamajas
04.11 kell 13
kontsert „Palamuse laululaps“ Palamuse
		 rahvamajas
09.11 kell 20
klubiõhtu Kaarepere rahvamajas
		
ansambliga Kruiis
22.11 kell 19
kino „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“
		
Palamuse rahvamajas
SPORT
25.11 kell 11
Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis
KOOLID, LASTEAIAD
08.10 		
värvide nädal Jõgeva aleviku lasteaias rühmades
18.10 		
Jõgeva aleviku lasteaia õppekäik loodusrajale
22.10 		
koolitus „Tulest targem“ Jõgeva aleviku lasteaias
30.10 		
spordipäev Jõgeva aleviku lasteaias
NÄITUSED
19.10–15.11
Remo Savisaare fotonäitus Betti Alveri
		 muuseumis
11.10–31.10
Gennadi Lapini näitus „Leedu muljed“
08.10–31.10
näitus „Vana aja maja“ Jõgeva kultuurikeskuses
08.10–31.10
Eesti rahvusarhiivi näitus „Metsavenna elu“
		
Siimusti raamatukogus
03.10–18.11
Jõgeva kunstikooli suvepraktika tööde näitus
		
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
30.08–17.10
Jaanika Vipperi näitus ravimtaimedest Eestimaa
		
looduses Jõgeva linnaraamatukogus
06.09–17.10 	
Külli ja Mart Trummali maalinäitus „Kaks vaadet”
		
Betti Alveri muuseumis

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid

Margus Feklistov		
Oskar Valo 		
Anastasija Nikolajeva
Karl-Martin Teras		

02.09.2018
17.09.2018
20.09.2018		
23.09.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
oktoobrikuu sünnipäevalapsi!

Betti Alveri muuseumis

REMO SAVISAARE
FOTONÄITUS

REMO SAVISAARE
LOODUSÕHTU

19. oktoobrist 15. novembrini
Pidulik avamine reedel,
19. oktoobril kell 17.15
loodusõhtul

reedel,
19. oktoobril kell 17.15
koos näituse avamisega
27.10 kell 13
kontsert Laiuse kirikus

Esineb
Marek Sadam
Sissepääs tasuta, annetused
kogudusetöö heaks.

Raamatukogupäevad
Jõgeva Linnaraamatukogus
Üritused
11.10 kell 16.00 Gennadi Lapini maalinäitus „Leedu muljed”
avamine lugemissaalis
11.10 kell 18.00 vestlusõhtu „Esivanemate tarkuses, taevakuu
rütmis” koos Liisa Kaasikuga
19.10 kell 17.15 Remo Savisaare loodusõhtu ja fotonäituse
avamine Betti Alveri muuseumis. 			
23.10 kell 11.00–14.00 Nutiakadeemia koolitus
23.10 kell 17.15 Tiina Sääliku luuleraamatu „Keegi ei loo laule
sahtlisse surema” esitlus laste lugemissaalis
24.10 kell 11.00 Tuntud inimene raamatukogus. Kojulaenutuses laenutab Jõgeva valla kultuuritöö peaspetsialist Ilona
Piirimägi
25.10 kell 14.00 Kirjandusring eakatele
30.10 kell 17.15 Loominguline õhtu. Külaliseks Kristiina Ehin.
Lasteosakonnas
16.10 kell 11.00 Maakondlik ettelugemisvõistlus „Kus hundist
räägitakse”
20.10 kell 10.00 Ettelugemispäev. Külas muinasjutul
25.10 kell 10.00–12.00 Tuntud inimene raamatukogus. Lasteosakonnas kohtub lasteaialastega Jõgeva kultuurikeskuse
huvijuht Egelt Põhjala.
29.10 kell 10.00 Ettelugemispäev „Kus hundist räägitakse”
30.10 kell 10.00 Kahhoot viktoriin Jõgeva põhikooli vanemale
astmele
Näitused
11.10–31.10 Gennadi Lapini
maalinäitus „Leedu muljed”,
esitleb Akvarelligalerii Kala
19.10–15.11 Remo Savisaare
loodusfotode näitus Betti Alveri
muuseumis koostöös
raamatukoguga				

		
Toetab Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp

Gennadi Lapin
"Leedu muljed"
11.-31. oktoobrini 2018
Jõgeva linna raamatukogu
II korruse lugemissaalis.
Näituse avamine neljapäeval,
11. oktoobril kell 16

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

18. oktoobril toimub Sadala Külade Seltsi eestvedamisel rändnäitleja
Heino Seljamaa etendus
“Elavad laulud”
kell 9.00 Laiuse
Jaan Poska põhikoolis,
kell 10.30 Sadala rahvamajas,
kell 12.30 C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikoolis.
Pääse 1 €, tel 521 1967

KOGUDUSED
14.10 (lõikustänupüha), 21., 28.10 kell 11 teenistused
Jõgeva kirikus (Aia 7)
21., 28.10 kell 13 teenistused Laiuse kirikus
27.10 kell 13 kontsert Laiuse kirikus. Esineb Marek Sadam.
Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
SEENIORID
26.10 kell 12
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
02.11 kell 12
eakate klubi kokkusaamine Palamuse rahvamajas
17.10 kell 11
Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses
19.10 kell 10
Eakate näputööringi sügisese õpisarja alustamine
		
Jõgeva kultuurikeskuses
25.10 kell 14
Eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
		
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
		
(kontakt Ene Sööt)
29.10 kell 10.30–11.30 Eakate infotund ja vestlusring Jõgeva 		
		 kultuurikeskuses
31.10. kell 11
Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses
Huvitegevusringid Jõgeva kultuurikeskuses:
Teisipäeval – Laulusõbrad, juhendaja Hillar Laane, kell 11.45
Teisipäeval ja reedel – Jõgevahe Pere memmede rühm, juhendaja Elle Lepp ja Moonika Jaik
Kolmapäeval – Tervisevõimlemise hommikud (projekti raames 2
x kuus), juhendaja Egelt Põhjala, kell 10.00–11.30
Reedel – Eakate näputööring, juhendaja Janne Vaabla, kell
10.00–12.00
LISAINFO: Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht Egelt Põhjala (egelt@jogevakultuurikeskus.ee või telefonil 5816 1378)
Ajakohast infot võib jälgida ka Jõgeva eakate kodulehelt – jogevaeakad.blogspot.com või FACEBOOKis – ELURÕÕM.

11. oktoober 2018

Palamuse suvelaager
2018 ja MTÜ Sokuturi
esitlevad:
Fr. R. Kreutzwaldi
muinasjutu ainetel
loodud laste ja noorte
muusikal

Kullaketrajad
Lisaetendused
Palamuse rahvamajas
12. oktoobril
kell 9.40 ja 12.00

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

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Korstnad, truubid,
ahjud korda!
Ametlik korstnapühkija,
oma redel kaasas, kehtiva
korrasoleku akti väljastamine.
Korstnapühkija tuleb
ka maakohtadesse.
Tel 5191 6605.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Aleksandr Kabanen
23.09.1945–04.09.2018
Rein Teppan			11.01.1946–22.09.2018
Linda Kapsi			01.11.1937–24.09.2018
Valter Põdra		
27.08.1960–28.09.2018
Hando Kruuse		
05.06.1940–01.10.2018
Malle Johanson		
08.11.1936–02.10.2018
Aleksandr Boldõrev
14.07.1954–03.10.2018

