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Palamusel avati uus lasteaiahoone
Palamusel avati 18. oktoobril lasteaia Nukitsamees uus
hoone, milles on ruumi 112
lapsele. 2020 ruutmeetri suuruse köetava pinnaga hoonesse
mahuvad peale viie rühmaruumi ära loovus-, liikumis- ja
muusikatuba. Kolmest mainitud
ruumist saab liikuvaid vaheseinu
avades moodustada suure saali.
Hoone südameks on aatriummänguala. Talveaias saab iga
rühm endale kasti, kuhu seemneid külvata ning kus lille- või
köögiviljataimede tärkamist jälgida. Lasteaias on ka miniköök,
kus lapsed toiduvalmistamist
õppida saavad. Maja uhkuseks
on 12 meetri pikkune bassein,
mille tõstetav põhi võimaldab
vee sügavuse eri vanuses lastele
parajaks reguleerida. Basseini
saavad kasutada ka Palamuse
gümnaasiumi õpilased. Lasteaiamaja ümbritseb katusega kaetud
terrass, kus ka vihmaga värskes
õhus mängida saab. Maja taga
on viis õuemänguala.
Nukitsamehe lasteaia uue
hoone projekt valmis OÜ-s Kauss
Arhitektuur, õueala planeeris
OÜ Lahe Atmosfäär. Hoone
ehitas kontsessioonilepingu alusel valmis OÜ KRC Ehitus. See
tähendab, et KRC Ehitus rajas
hoone oma raha eest (täpsemalt
öeldes oli see pangalt saadud
laenuraha) ja see jääbki ettevõtte
omandusse, Jõgeva vald võtab
maja aga 20 aastaks rendile.
Praeguse seisuga on aastane
rendisumma ligemale 240 000
eurot, ent seda korrigeeritakse
vastavalt tarbijahinna indeksile. Vald panustas uue lasteaia
valmimisse majaväliste kommunikatsioonide ja rajatiste (teed,
platsid, mänguväljak, haljastus)
ehitamise ja sisustuse hankimisega. Uue lasteaia ehitustööd
algasid möödunud aasta mais.
Uudne ettevõtmine
KRC Ehituse juhatuse liige
Siim Kroodo sõnas, et nende firmale on Palamuse lasteaiahoone
ehitamine uudne ettevõtmine
ühest küljest seepärast, et tegemist on kontsessioonilepinguga, kus ollakse ka arendaja
rollis, teisest küljest seepärast,
et hoone on oma huvitava arhitektuuri ja tehniliste lahenduste
poolest üks nüüdisaegsemaid
lasteaiahooneid Eestis. Hoone
energiatõhususe tagavad näiteks
maaküte, soojustagastusega
ventilatsioon, valgusjuhtimise
süsteem ja hooneautomaatika.
Ka arhitektuurilise lahenduse
poolest on hoone omapärane:
ümbritsevasse maastikku sobiv
ning kohaliku kultuurilooga
seonduv.
„Mul on hea meel, et saime
anda panuse siinse kandi laste

Jõgeva põhikooli Rohu tänava õppehoone hakkab
üha enam oma tulevast ilmet näitama. AS-i Tartu Ehitus
objektijuhi Harri Hirschoni sõnul on julgelt üle poole
töödest tehtud. Lähenev talv ehitajaid murelikuks ei tee,
sest avatäited on enamasti ees ja külmade saabudes saab
keskenduda siseviimistlustöödele. Ka fassaaditöid saab
külmade tulles jätkata.
„Fassaadi krohvitud osad peavad enne külmade tulekut
värvi alla saama, aga Jaapani päritolu fassaadiplaate
– nendega kaetakse koolimaja seinad esimese korruse
kõrguselt ja raamatukoguosa seinad – saab paigaldada
ka talvel,“ ütles Harri Hirschon.
Tema sõnul tegutseb koolimaja objektil praegu umbes
70 ehitajat, mõnel päeval rohkem, mõnel päeval vähem.
Valmima peaksid koolimaja ja raamatukogu tuleva aasta
1. maiks.
JVT
Palamuse lasteaia Nukitsamees uue hoone avamisel lõikasid sümboolse lindi läbi Jõgeva vallavolikogu aseesimees Mai Treial, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
Tiina Peterson, Jõgeva vallavanem Aare Olgo, OÜ KRC Ehitus juht Siim Kroodo, lasteaia
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direktor Marika Merusk ja hoolekogu esindaja Kalvi Korkmann.

Uue hoone valgusküllases aatriumis esinesid lasteaia
väikesed lauljad ja tantsijad.
arengusse,“ ütles Siim Kroodo.
Üks lasteaiamaja projekteerijaid, Urmo Mets OÜ-st Kauss
Arhitektuur, tõdes, et ka nende
firma jaoks on Palamuse lasteaed märgilise tähendusega
hoone, sest see on inspireeritud
ümbritsevast vooremaastikust ja
Lutsu värvikatest karakteritest
ning seal ühilduvad hästi sise- ja
välisdisain.
„Lapsed saavad selles majas
jälgida aastaaegade vaheldumist. Aatrium ühendab aga kõik
ruumid ja tekitab peretunde,
nii et siin saavad lapsed peale
alushariduse muudki kasulikku,“ tõdes Jõgeva vallavolikogu
esimene aseesimees Mai Treial.
Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeks-

pert Tiina Peterson sõnas, et
lasteaia ehitamine on nagu silla
ehitamine tulevikku, sest lapse
edasine haridustee sõltub ju
paljus alushariduse kvaliteedist.
Kõige kaugemad õnnitlejad
olid kohale tulnud Lätimaalt
Priekuli sõprusvallast.
Nagu kodus
„Oleme siinse lasteaiaga suhelnud juba kuusteist aastat ja
tunneme end siin nagu kodus.
Seepärast rõõmustame ja teie
uue maja üle niisama palju, kui
teie,“ kinnitas lasteaia Saulite
juhataja Elija Latko.
Riigikogu ja Jõgeva vallavolikogu liige Aivar Kokk tõdes,
et kõik algab unistusest ning et

Palamusel on ikka osatud suurelt
unistada.
„Uue lasteaiahoone valmimisega on üks unistus taas täitunud,“ ütles Aivar Kokk.
Üks, kellel uue lasteaia valmimisega suur unistus täitus, oli
Nukitsamehe lasteaia direktor
Marika Merusk. Ta tänas kõiki,
kes uue maja valmimisele kaasa
aitasid. Projekteerija, Kauss Arhitektid OÜ kohta ütles ta näiteks
naljatamisi, et nad aimasid tema
soove juba ta hingeõhust. Marika
Merusk andis kõigi rühmade
õpetajatele pidulikult kätte rühmatubade võtmed.
Nukitsamehe lasteaiale uue
hoone ehitamise algatas haldusreformi eelne Palamuse vald.
Senini paiknes lasteaed 18. sajandi lõpu kõrtsihoonest 1930.
aastatel kooliks ümber ehitatud
ja 1990. aastate keskel lasteaiaks kohandatud majas, mis ei
vastanud enam tänapäeva vajadustele ning mida oli muinsuskaitsenõuete tõttu ka keeruline
ümber ehitada. Lasteaia neljas
Palamusel tegutsevas rühmas
on 83 last, viies rühm tegutseb
Kaareperes. Marika Merusk
avaldas lootust, et uues majas
saab peatselt avada lisaks neljale
tavarühmale nn sobitusrühm,
mis on väiksema laste arvuga ja
kuhu saab vastu võtta ka enam
tähelepanu vajavaid lapsi.
RIINA MÄGI

Esimesed klassid käisid vana aja koolitunnis
Jõgeva valla koolide esimese klassi õpilased käisid 17. oktoobril
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis traditsioonilist vana
aja koolitundi pidamas. Vana kihelkonnakoolihoone värskelt remondist tulnud klassituba sai kolmel „seansil“ lapsi täis: valla koolide
esimestes klassides alustas sel sügisel kooliteed 143 õpilast.
Muuseumipedagoog Aili Kalavus pani lapsed arvutama, lugema,
kirjutama ja laulma ning tegi kindlaks, et lapsed olid pooleteise kuu
jooksul juba päris palju teada saanud. Vanaaegse sule, sulepea ja
tindiga ümber käimise oskust tänapäeva koolis küll ei õpetata, ent
töölehti täites saadi hakkama ka sellega. Mõnigi sõrm sai tindiseks,
ent see polnud suur õnnetus.
Vana aja koolitundides osales ka vallavanem Aare Olgo. Ta päris
lastelt, kuidas neile koolis meeldib ja mis on nende lemmikained,
ning lapsedki said talle küsimusi esitada. Tunni lõpus sai iga laps
kingituseks Heiki Vilepi raamatu „Jõksi rännakud Jõgevamaal“ ja
väikese maiuse. Palamuselt sõitsid esimeste klasside lapsed Elistvere
loomaparki sealseid asukaid uudistama.
Peale Jõgeva valla laste käisid vana aja koolitundides ka Põltsamaa
ja Mustvee valla koolide esimese klassi õpilased. Nende päralt oli
muuseum 16. oktoobril. Maakonna esimese klassi õpilaste Palamusel
ja Elistveres käiku koordineeris varem Jõgeva maavalitsus, tänavu
oli see Jõgeva vallas tegutseva MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus
Paus korraldada. Ettevõtmist toetati maakonna koolide ühisürituste
rahast. Võib öelda, et 2004. aastal algatatud tore traditsioon, mis
teeb meie lapsed kohe nende koolitee alguses tuttavaks kodukandi
kultuuriloo olulise killuga, on edukalt üle elanud nii Palamuse vana
kihelkonnakoolihoone remondi (mullu peeti vana aja koolitunde
Palamuse rahvamajas) kui ka haldusreformi.
RIINA MÄGI
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ESMASPÄEVAL, 29. OKTOOBRIL KELL 17.30
KAAREPERE RAHVAMAJAS

Kaarepere, Pikkjärve, Nava, Sudiste,
Mullavere, Visusti ja Kassivere külade
elanike rahvakoosolek

"Vallavanem käib Kaarepere
kandis külast külla"
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad
on ringkäigul valla eri kantides, et sealsete
inimeste ja nende eluoluga paremini
tuttavaks saada.

TULE ÜTLE
SÕNA SEKKA!

Talv toob hooldusmasinad teedele
Lähenev talv toob varem või
hiljem kaasa lume, teed peavad
aga ka talvistes oludes sõidetavad olema. Jõgeva linnas jätkab
tänavate talihoolduse teenuse
pakkumist OÜ N&V, kellega
2015. aastal linnavalitsuse poolt
sõlmitud leping veel kestab. Endise Jõgeva valla, samuti Kaave,
Saduküla, Palamuse ja Torma
piirkonna kohalikel teedel, avalikel teedel, erateedel, tänavatel
ja parklates korraldab talihoolet
AS Kuremaa Enveko koos oma
koostööpartneritega.
„Jõgeva vallas on vallateid
ümmarguselt 400 km. On selge,
et üks firma pärast sadu kõiki
teid ettenähtud ajaga puhastada
ei jõua, vaid tal tuleb eri piirkondades koostööpartnerid leida.
Sellega AS Kuremaa Enveko
tegelebki,“ ütles abivallavanem
Mati Kepp ja lisas, et kui väljaspool Jõgeva linna elaval Jõgeva
vallakodanikul seoses lumetõrjega küsimusi või probleeme tekib,
tuleb ikkagi pöörduda Kuremaa
Enveko poole, kes siis koostööpartneriga koos lahenduse leiab.
Teede talihoolde kohta kehtib
rida nõudeid. Toome ära selle
nimekirja mõned olulisemad
punktid.
• Lumetõrjet tehakse hiljemalt
10 tunni jooksul pärast lumesaju
või tuisu lõppu.
• Kriitilise koheva lume paksus
ei tohi ületada 10 cm, kriitilise
märja lume paksus 5 cm.
• Kinni sõidetud lumes ei tohi
roobaste sügavus ületada 4 cm.

• Libedustõrjet tehakse, puistates kloriide (ainult Jõgeva
linnas), abrasiivmaterjale (liiv,
peenkillustik vm selleks sobiv
materjal) või nende segusid või
kloriidide vesilahuseid, karestades teed mehaaniliselt ning likvideerides roopaid ja ebatasasusi.
• Lumetõrjet tehakse autosahkadega, teehöövlitega, traktorsahkadega, rootorsahkadega
teede sõiduosalt ja teepeenardelt
lume ja lörtsi eemaldamiseks.
• Teehooldaja peab lumest ja
lörtsist puhastama tee koosseisu
kuuluvad ristmikud, mahasõidud, parklad.
• Lumetõrjel ei ole lubatud
lund paisata külgnevale kergliiklusteele.
• Juhul kui sõidutee laius on
väiksem minimaalsest lubatavast
või pole tagatud nõutav nähtavus, tuleb lumi ära vedada.
• Sillad peavad olema lumest
puhastatud nii, et oleks tagatud
sõidukite ja jalakäijate ohutu
liiklemine ning konstruktsioonide säilimine. Sõidu- ja kõnnitee
tuleb hooldada vastavalt teele
kehtestatud seisundinõuetele
(sh hooldustsükli aeg ja lumekihi
paksus) kas mehhaniseeritult või
käsitsi tagades järgmiste nõuete
täitmise: põrkepiirde sõidutee
poolne osa peab olema lumest
puhastatud, sõidutee poolne osa
peab olema nähtav, valli ei tohi
jääda; kõnni- ja käiguteed ning
jalakäijate liikumiseks mõeldud
trepp peavad olema puhastatud;
talvel tuleb tagada vete äravool.
JVT

Jõgeva laat

09.11.2018 kella 09.00–15.00

Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, põllu- ja aiakaubad,
vanavara ja käsitöö. Info tel 5805 1915.
TULE KOGU PEREGA!

Järgmine Jõgeva Valla Teataja
ilmub 8. novembril 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi

Jõgeva vallavalitsus tunnustas aasta õpetajaid
11. oktoobril tähistati Jõgeva kultuurikeskuses õpetajate
päeva. Jõgeva vallavolikogu
esimees Raivo Meitus ja Jõgeva
vallavanem Aare Olgo andsid üle
Jõgeva valla aasta õpetaja tiitli
kolmes kategoorias: Jõgeva valla
aasta õpetaja üldhariduskoolis
on Laiuse Jaan Poska põhikooli
kehalise kasvatuse õpetaja Vallo
Väljaots, aasta õpetajaks huvikoolis tunnistati Jõgeva muusikakooli õpetaja Eha Niglas ning
aasta õpetajaks lasteasutuses
Jõgeva lasteaia Karikakar õpetaja Galina Erikson.
Laiuse Jaan Poska põhikooli
kehalise kasvatuse õpetaja Vallo Väljaots meelitab lapsi oma
eeskujuga sportima. „Viin lapsi
spordivõistlustele, kutsun kooli
esinema sportlasi ja korraldan
ise spordivõistlusi,“ rääkis õpetaja. Suur osa kehalise kasvatuse
tunde toimub õues – sügisel ning
kevadel kergejõustik, talvel suusatamine ja uisutamine. Ilm on
sportimisele harva takistuseks.
Õpetaja Vallo juhendamisel
on juba paarkümmend aastat
teinud ilma hoopis Laiuse korvpallitüdrukud. Iga aasta märtsis
leiab Laiusel aset korvpalliturniir
Contra Cup, kus võtavad mõõtu
ja saavad uusi kogemusi Eesti
korvpallitüdrukud. Sport on nii
õpilastel kui õpetajal hinges.
Spordiaasta kokkuvõttes on
Laiuse kool maakonna väikeste
põhikoolide arvestuses I ja II
kohal. Lisaks edukale tunnitööle
juhendab õpetaja ka erinevaid
spordiringe. Ta suunab lapsi ka
rahvaspordiüritustel osalema.
Lisaks spordile õpetab Vallo koolis majandusõpet. Teooriatunde
rikastavad õppekäigud maakonna ettevõtetesse, osalemine Jõgeva karjääriinfo päevadel ning
külalisõpetajad. Vallo Väljaots
on kindla sõna ja sirge seljaga
õpetaja. „Ma olen küllaltki nõudlik, aga teen lastega ka nalja.
Jälgin seda, et ma ei räägiks
ainult õpetaja juttu tunnis, vaid
ka muudel teemadel. Lapsed
hindavad seda,“ lausus ta ja tõi
näiteks ühe Tartu korvpallitreeneri mõtte: „Poisid, räägime ka
elust.“ Nii on ka õpetaja Vallo
puhul – teeb õpilastega sporti,
õpetab ning räägib elust. Oma
töös peab õpetaja tähtsaks, et
laps saaks spordipisiku, et ta
ka pärast kooli teeks sporti ja
osaleks rahvaspordivõistlustel.
Lapselikkus südames
„Minu töö suurim tunnustus
on, kui laps ütleb hommikul, et
tahab siia tulla ja talle meeldib
siin olla,“ sõnas lasteaiaõpetaja
Galina Erikson. Tema sõnul
peab hea lasteaiaõpetaja olema
emotsionaalne, sest tõsise ja
mittemidagiütleva näoga õpetaja
ei avalda lastele muljet. Raudselt peab saama nalja, samas ei
tohi unustada kindlaid reeglid
ning head koostöö nii laste kui
vanematega. „Tuleb osata laste
poolele üle minna. Häälestumine
saab meil alguse hommikuringis jooga harjutustega. Keha
äratamine ja hingamine tuleb

Pildil vasakult vallavolikogu esimees Raivo Meitus, lasteaia Karikakar õpetaja Galina
Erikson, Laiuse Jaan Poska põhikooli õpetaja Vallo Väljaots, Jõgeva muusikakooli õpetaja Eha Niglas ning vallavanem Aare Olgo.
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paika saada. Laps rahuneb ja
leiab kontakti teiste lastega ja
mina koos nendega,“ lausus ta.
Õpetamisel ja laste suunamisel
kasutab Galina palju vanasõnu
ja kõnekäände. „Töö juures
pakub mulle suurt rõõmu, kui
laps kasutab kõnes õpitud vanasõnu, oskab hinnata väärtusi
ja kasutab keeleliselt uusi väljendeid,“ sõnas õpetaja Galina.
Eelmisel aastal alustas ta kivide
kasutamist laste lugemise eeloskuste arendamiseks ning rühmas
sõbraliku õhkkonna loomiseks.
Iga laps saab ühe tähega kivi ja
otsib endale kaaslase, kellel on
sama täht. Nii leitakse kaaslased
terveks päevaks, kes toetavad ja
abistavad üksteist. Õpetaja ideed
kivikeste õppetöös kasutamiseks
tutvustati augustis rahvusvahelisel konverentsil Lätis, kus see
tekitas teistes kolleegides suurt
huvi. Õpetaja kinnitas, et töö
lastega on huvitav, vaheldusrikas
ja täis rõõmu. „Lapsed on justkui
energiaallikas, nad hoiavad vaimu erksana ja meeled avatuna,“
lausus ta. Eriti meeldib Galinale, kui poisid kutsuvad teda
jalgpalli mängima ja tüdrukud
keksu hüppama. „Süstin lastele
usku iseendasse, pingutusse ja
iseseisvusesse. Minu meelest on
oluline see, et kõik, millega laps
hakkama saab, teeb ta ise,“ täheldas õpetaja. Galina on õpetajaks
oldud aja jooksul kooli saatnud
ligi kolmsada last. Nüüd on tal
rühmas juba endiste kasvandike
lapsed. Laste suust kuuleb iga
päev muhedaid tarkuseteri,
mida õpetaja kirja paneb. Paar
naljakat ütlemist õpetaja kohta:
„Galina, kas sa oled noor või
vana? Ma näen sinu silmades
noorukit!“. „Galina, sul on uued
huuled!“ – kui õpetajal oli teist
värvi huulepulk. Üks poiss palavikust rääkides õpetajale: „Mul
oli kodus esiots kuum“. Üks
poiss: „Keegi sülitas nätsu minu
pääsukese peale.“ Tegelikult
pani õpetaja seinanätsuga välja-

lõigatud pääsukese seinale puu
peale istuma. Tunnustuse puhul
valmistas Galina koos lastega
jäätisekokteili. „Oleme üksteisele
olulised ja vajalikud ning teeme
mõnusat koostööd,“ märkis
õpetaja.
Muusikaarmastus
südames
Eha Niglase eluterve huumor,
vahetu suhtlemine ning vaimustus muusikast ja pillist nakatab
noori muusikahuvilisi. Tänu
sellele on pärimusmuusika õpilaste hulgas väga populaarseks
muutnud. Jõgeva muusikakooli õpetaja Eha Niglase käe
all saab õppida akordioni ja
lõõtspilli. Tema eestvedamisel
tegutsevad muusikakoolis rahvamuusikaansamblid Nöpsid ja
Tuustar. Ansamblid on oodatud
esinejad terves maakonnas.
Tuustari mängitud pillilood on
kõlanud ka Lätis ja Itaalias.
2014. aastal pälvis Tuustar Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi Lokulaua nimelise auhinna
aasta rahvamuusikakollektiivi
kategoorias. Aktiivse ja rõõmsameelse õpetajana korraldab Eha
pärimusmuusikalaagreid ning
osaleb õpilastega õppelaagrites
üle Eesti. Ansamblid on osalenud
alates 2007. aastast laulu- ja
tantsupidudel. Septembri lõpus
tähistas õpetaja Eha oma juubelisünnipäeva ja 35. tööjuubelit
Jõgeva muusikakoolis. Õpetaja
sõnul peitub töö võlu muusikaarmastuses ning lastes, kes teda
väga hoiavad. Eha muusikaline
tegevus on väga lai, mis ulatub laululastest Jõgevahe Pere
rahvamuusika ansamblini. „Mu
isa kunagi ütles, et küll sul on
lai ampluaa. Tänaval tulevad
vastu laululapsed, kes hüüavad
– tädi! – ning vanemad inimesed,
kes tervitavad,“ naeris Eha. Ta
märkis, et hea õpetaja peab armastama lapsi, olema positiivne
ja lõbus. Õpetaja sõnul on lapsel
julgem muusikaga tutvust teha

ansamblis. „Koos on väga tore
mängida. Kui sassi läheb, ei tasu
lapsel kurvastada, sest keegi ei
pane seda tähele,“ sõnas õpetaja
ja lisas, et julgustab lapsi mängima seda, mida nad oskavad. Tuleval aastal soovib õpetaja oma
noortega ka laulu- ja tantsupeol
osaleda. „Tuleb palju harjutada,“
sõnas ta lõbusalt.
Kõiki aasta õpetaja nominente
tunnustati vallavalitsuse tänukirja ja meenega: Vaimastvere
kooli lasteaiaõpetaja Vive Pajula; Siimusti lasteaed-algkooli
lasteaia õpetaja Malle Arnek;
Jõgeva lasteaia Rohutirts liikumisõpetaja Tiia Veski; Jõgeva
põhikooli klassiõpetaja, õppejuht
ja treener Tiiu Õunap; Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi
klassiõpetaja, inimeseõpetuse ja
perekonnaõpetuse õpetaja ja ringijuht Katrina Tammistu; Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele
õpetaja Rita Sildnik; Jõgeva
põhikooli matemaatikaõpetaja ja
klassijuhataja Ester Pärn; Jõgeva
põhikooli matemaatikaõpetaja
Astra Pern; Siimusti lasteaedalgkooli klassiõpetaja Merike
Piks; Vaimastvere põhikooli
matemaatika- ja füüsikaõpetaja Vaino Mölder; Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, klassijuhataja
ja ringijuht Eha Kuld; Jõgeva
põhikooli ajaloo ja ühiskonna
õpetuse õpetaja ja ringijuht Tiina Kull; Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi sotsiaalpedagoog
Maila Korkmann; Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumi logopeed, 6. klassi klassijuhataja ja
tantsuõpetaja Sirje Kiis; Jõgeva
põhikooli õppejuht Anneli Jäme;
Sadala kooli õpetaja Vete Hainsoo ja Kuremaa lasteaed-algkooli
muusikaõpetaja Maire Baida.
Õpetajate päeval musitseerisid ja hoidsid peotuju üleval
hispaania tenor German Gholamy Torres Pardo ja ansambel
Con-taktid.
MARGE TASUR

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
8. oktoobri istungil:
1) kehtestati Siimusti lastekeskuse Metsatareke hinnakiri;
2) kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanded;
3) määrati Palamuse vallas
asuvate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve;
4) nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega;
5) lõpetati Pargi tn 23 kinnistu
detailplaneeringu koostamine;
5) anti kasutusluba Laiusevälja
külas asuvale silohoidlale;
7) anti ehitusluba Jõgeva

linnas Välja tänaval asuvale päikeseelektrijaamale ja üksikelamu
püstitamiseks Kaarepere külla;
8) kinnitati Sadala kooli arengukava aastateks 2018–2020
9) otsustati toetada isadepäeva sündmust Jõgeva
spordikeskuses;
10) kiideti heaks ja saadeti
vallavolikokku spordi toetamise
korra muutmine;
11) esitati vallavalitsuse seisukoht vallavolikogu revisjonikomisjoni akti kohta.

15. oktoobri istungil:
1) vaadati läbi vaie, mis oli
esitatud sotsiaalosakonna otsuse
peale;
2) kehtestati Jõgeva bussijaama kasutamise teenuse hinnad;
3) seati isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks;
4) anti ehitusluba abihoone
püstitamiseks Jõgeva linna Kalda
tänavale;
5) anti kasutusluba Palupere
külas asuvale teraviljakuivati
kompleksile;
6) kooskõlastati puurkaevude

asukohad Pikkjärve ja Kõnnu
külades;
7) muudeti Palamuse gümnaasiumi hoolekogu koosseisu;
8) kehtestati C. R. Jakobsoni
nim Torma põhikooli lasteaia
beebikooli osalustasu;
9) määrati huvihariduse toetus;
10) kooskõlastati Sadala kooli
töötajate koosseis;
11) kiideti heaks ja saadeti
volikogule Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks
rekonstrueerimise projekt. JVT

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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Jõgeva valla halduspiiride muutmise
sotsiaalmajanduslike mõjude kohta tellitakse analüüs
Jõgeva vallavolikogu otsustas
oma 11. oktoobri istungil lasta
koostada Jõgeva valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi.
Dokumendi koostamise vajaduse tingib Torma aleviku ning
kuue endise Torma valla küla,
Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere,
Oti, Liikatku ja Võidivere küla
esitatud avalikud pöördumised
Jõgeva vallavolikogu ja Mustvee
vallavolikogu poole, milles soovitakse Jõgeva valla piiride muutmist ja nimetatud asustusüksuste
Mustvee vallale üleandmist. Vanamõisa elanikud esitasid sellise
pöördumise 25. juulil, Kõnnu
elanikud 13. augustil, Torma
elanikud 14. augustil, Lilastvere
ja Oti elanikud 31. augustil ning
Liikatku ja Võidivere elanikud
11. septembril.
Avalikes pöördumistes toodi
välja, et Torma on olnud sajandeid Peipsi piirkonna kultuurilist ja majanduslikku arengut
koordineerivaks ja mõjutavaks
kihelkonnakeskuseks. Hiljutise
haldusreformi käigus Mustvee
vallaks ühinenud Avinurme,
Lohusuu, Kasepää ja Saare vald
ning Mustvee linn on kõik endisaegse Torma kihelkonna osad,
Torma kant ise on saanud aga
Jõgeva valla osaks, ehkki kodanikualgatuse korras toimunud

arvamusküsitlusel eelistasid
Kõnnu, Rassiku, Tealama, Näduvere, Lilastvere, Oti, Vanamõisa,
Liikatku, Võidivere, Vaiatu ja
Koimula küla ning Torma aleviku
hääleõiguslikud külaelanikud
Peipsi suunalist liitumist. Täpsustuseks olgu öeldud, et viis
sellesse loetellu kuuluvat küla,
Rassiku, Tealama, Näduvere,
Vaiatu ja Koimula, ei ole Mustvee
valla osaks saamist taotlenud.
Pöördumistes viidati ka sellele,
et Torma ja selle kandi külade
jaoks on Mustvee linn olnud
elukorralduslikus ja majandusgeograafilises mõttes teiseks traditsiooniliseks keskuseks – Tartu
linna järel.
Volikogu tormalasest liige
Ahto Vili märkis oma sõnavõtus, et haldusreformi eelne
Torma vald kopeeris oma piiridelt nõukogude aegset Torma
külanõukogu ning et selle kaks
eri piirkonda, Sadala ja Torma,
ei sulandunudki ühte.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on haldusterritoriaalse korralduse ning
haldusüksuse piiride ja nime
muutmise algatamine, otsustamine, taotlemine ja nende kohta
arvamuse andmine volikogu ainupädevuses. Võimaliku piiride
muutmise mõjude hindamiseks
on mõistlik tellida halduspiiri

muutmise sotsiaalmajandusliku
mõju analüüs, mis oleks volikogule ja elanikele aluseks edasiste
otsuste tegemiseks.
Vallavolikogu otsus sätestab,
et tellitav sotsiaalmajanduslike
mõjude analüüs peab andma
ülevaate elanikkonna suurusest, paiknemisest ja liikumisest
(külade lõikes), vanuselisest jaotusest, emotsionaalsetest aspektidest (kuuluvustunne, identiteet
jms), töökohtade pendelrändest,
haridusteenuste tarbimisest
ja kättesaadavusest võrreldes
Mustvee vallaga, sotsiaaltoetuste
ja -teenuste rahalisest mahust
ja kättesaadavusest võrreldes
Mustvee vallaga, omavalitsuse
tuludest, kuludest ja tulevikus vajalikest investeeringutest
analüüsitavates piirkondades
(ühe inimese kohta), ühistranspordi korraldusest ning muude
vallakodanike igapäevaelu mõjutavate oluliste teenuste (sh
perearstiabi) kättesaadavusest.
Analüüs peab andma ka vastuse
küsimusele, kas piiride muutmine soodustab eelduslikult aleviku
ja külade elanike võimalusi kaasa rääkida kohalikus arengus või
pärsib seda. Analüüs peab valmis
olema hiljemalt 2. aprilliks 2019.
Vallavolikogu istungil viibisid
külalistena Torma aleviku ning
Kõnnu, Liikatku ja Lilastvere

küla esindajad. Torma aleviku
vanem Avo Blankin põhjendas
oma sõnavõtus veelkord, miks
Torma aleviku ja selle ümbruse
külad peaksid saama Mustvee
valla osaks, ning andis vallavolikogu esimehele Raivo Meitusele
üle sotsiaalmajanduslike mõjude
analüüsi koostamist käsitleva
hinnapakkumise OÜ-lt Geomedia. Pakkumise küsisid Torma
aleviku ja külade esindajad selleks, et kiirendada võimaliku halduspiiride muutmise protsessi.
Vallavolikogu esimees Raivo
Meitus võttis pakkumise vastu,
ent andis samas teada, et vallavolikogu kantselei võtab sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi
koostamise pakkumised vastavalt püstitatud lähteülesandele.
Kas analüüsi tellimiseks on vaja
korraldada riigihange või mitte,
sõltub sellest, kas töö maksumus
tõuseb üle 5000 euro piiri või
jääb sellest allapoole.
„Mingit venitamist meie poolt
pole, soovime vaid saada hea
analüüsi, mis võimaldaks nii piirkonna elanikel kui ka volikogul
õigeid otsuseid teha. Kui analüüs
valmib, saab teemaga edasi minna,“ ütles vallavolikogu esimees.
RIINA MÄGI

Vaiatu ja Torma aktivistid ei pelga teiste kogemustest õppida
Vaiatu ja Torma kogukonna
aktiivsed liikmed käisid mõttetöö
ärgitamiseks põnevatel väljasõitudel. Naabrid on omavahelise
koostööga harjunud, nende tegevused on läbi põimunud ning nii
pole põhjust imestada, kui mõni
Torma elanik edendab Vaiatu elu
ja vastupidi. Septembri alguses
külastati Voronja galeriid, kus
selle omanik Raul Oreškin rääkis kogukonna mõjust maapiirkonna mainele ning septembri
lõpus lahendati Harjumaal,
Laitse lossis mõrvamüsteerium.
Torma ja Vaiatu kogukonna
esindajad kogunesid ajastukohastes kostüümides Laitse lossi.
Algas haarav seltskonnamäng,
mis viis osalejad tagasi 1923.
aastasse. Pidulikul õhtusöögil
kehastuti Woldemar von Üxkülli
külalisteks, seltskonnas viibis
„vaenuliku riigi spioon“ ja kaks
„mõrvarit“. Kolme tunniga suudeti kurikaelad tuvastada.
Vaiatu külaseltsi eestvedaja
Liina Abram nentis, et ühised
väljasõidud ärgitasid kogukonda koostööle ja tegutsemisele.
„Oleme väga rõõmsad, et meil on
tekkinud nii hea koostöö Jõgeva
vallavalitsusega. Meil pole Vaiatu
rahvamajas olnud kümme aastat
kultuuritöötajat, seetõttu kulus
aktivistidele „aktiveerimine“
väga ära,“ täheldas Abram. Ta
selgitas, et kui aktiivsed inimesed panustavad aastaid igapäevaselt või -nädalaselt kogukonna
ellu, siis paratamatult saavad
neil mõtted otsa. Mõtteväsimust
turgutab see, kui näed, kuidas
mujal asju aetakse. Vaiatu külaseltsi liige Jaana Sepper kinnitas,
et teiste kogemustest õppimine
on väärt ettevõtmine. Ta lausus,
et varasemalt pole Vaiatu külaseltsil sellist võimalust olnud.
„See on väga tänuväärne, et
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö
peaspetsialist Ilona Piirimägi
need tegevused ette võttis,“ kiitis
Sepper.
Liina Abram tõi välja, et Peipisäärne Voronja galerii tõestas,
et avatud meel on edu alus.
„Õppisime seda, et nad ajavad
oma asja. Kui seda teha avatud

Pidulikul õhtusöögil Laitse lossis kehastuti Woldemar von
Üxkülli külalisteks.
FOTO: ERAKOGU
meelte ja sõbralike suhetega,
siis takistused kaovad,“ märkis
Abram. Voronja galerii on hea
näide, et kõik ei pea vastama
euronormidele ning lihtsate vahendite ja taaskasutusega saab
palju luua. „Tuli ka välja, et kõikide klientide ootusi ei ole vaja
täita, tuleb tegutseda võimetekohaselt,“ sõnas Liina Abram. Kui
Voronja galerii eestvedaja Raul
Oreškiniga arutlesid kogukonnaaktivistid maapiirkonna loomemajanduse teemadel, siis Laitse
lossi mõrvamüsteeriumi seltskonnamängu käigus sai lähemat
tutvust teha kultuurisündmuste
korraldamisega. Voronja galerii
avas isiklikust huvist alguse
saanud mittetulundustegevuse
poolt ning Laitse loss tutvustas
äriettevõtet. Mõrvamüsteeriumi
lahendamine nõudis osalejatel
aktiivset mõttetööd. Ühest küljest on mäng üks teenustest,
mida loss turustab. Samas andis
külastus ainest mõelda sellele,
mis on näiteks Torma ja Vaiatu
piirkonnas erilist ning väärtuslikku, mida tasub esile tõsta. „Oma
peas olen mõlgutanud, et meil
on Vaiatus mõis olnud. Mõisahoone on küll põlenud, aga alles
on terve rida mõisakompleksi

kuulnud hooneid ja mõispark.
Mõisaga on seotud ajalugu,
mida oleme vähe esitlenud.
Peaksime alustama ehk väikeste
giidituuride ja mõisapäevadega,“
arutles Liina Abram, mis võiks
olla Vaiatu tugevused. Lähiajal
on plaanis külaelu edendajatega ühise laua taha istuda ning
vahetada kogetu ja õpitu põhjal
mõtteid ning pidada plaani,
mida edaspidi ette võtta. Projekt
läheb edasi järgmisel suvel, mil
kümmekond naist saavad osaleda Turgi käsitöölaagris ning
õppida kangastelgede kudumist.
Sündmused toimuvad Leader
Eesti rahastatava projekti „Torma ja Vaiatu kultuuriseltside
koolitused kultuurikorralduse
tõhustamiseks“ raames.
Vaiatus toodi kangasteljed
laka pealt rahvamajja
Tänavu on Euroopa Liidus
kultuuripärandi aasta. Projektiga
„Laka pealt alla!“ korrastati ja
niietati ühed kangasteljed. MTÜ
Lõimepats eestvedamisel ja Eesti
Kultuurkapitali toel aidati uuele
elule Jaana Sepperi vanematele
kuulunud kangasteljed Vaiatust
Joosepi talust. Jaana isa oli kõva
vaibakuduja. Tema juhendamisel

kudus ka Jaana väikse lapse
kõrvalt mõne vaiba. Kuid lastega
jäi kodus ruumi vähemaks ning
kangasteljed tuli kokku pakkida
ja lakka viia. Jaana isa oli iseõppija. Ta luges raamatid, vaatas
pilte ning selle järgi seadis teljed paika ning hakkas kuduma.
Uue kodu leidsid teljed Vaiatu
rahvamaja külatoas. „Mul seisid
kangasteljed laka peal jõude.
Kodus ei olnud enam ka kohta, et
neid üles panna,“ rääkis Sepper.
Ta lisas, et rahvamajas on telgedele piisavalt ruumi ning need
leiavad huviliste seas rohkelt
rakendust. „Mul on hea meel,
et kangasteljed leidsid kasutust
ja pakuvad kogukonna ja kaugema nurga inimestele rõõmu,“
lausus ta. Kangastelgedega andis
Jaana kaasa ka isa kaltsukerade
varud, neidki pole mõtet laka
peale koitama jätta. „Esimesteks
proovitöödeks on huvilistele
materjal rahvamajas olemas,“
märkis Sepper.
Liina Abrami sõnul oli neil
mitu kandidaati, kes soovisid
oma vanad kangasteljed laka
pealt alla ja korda seada. Algselt
oli küll mõttes panna kangasteljed üles mõne inimese kodus,
ent kohalikud soovisid telgi
kogukondlikult taaskasutada.
„Projekt muutus palju kogukonnakesksemaks. Inimesed tulevad
rahvamajja, saavad juhendajaga
kokku ning arutlevad omavahel – see on ühendav tegevus,“
lausus Abram. Kangasteljed aitas
üles seda ning niietada Turgi
käsitöötalu perenaine Veinika
Västrik. Praegu on Vaiatu külatoas kangastelgedel 15 meetrit
lõime. Huvilistel oli võimalik
registreeruda tasuta kaltsuvaipa
kuduma. Nüüdseks on nimekiri
täis ning novembris asutakse
vaipu kuduma. Huvilisi juhendab Veinika Västrik ning kohalik
käsitööspetsialist Eike Jodsche.
Jaana loodab, et kangasteljed
leiavad rahvamajas pikemalt
kasutust ning kudujaid jagub.
„Vähemalt 10 aasta jooksul mul
küll koju ruumi ei teki!“ tunnistas ta naerusui.
MARGE TASUR

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva vallavolikogu 15. istung toimus 11. oktoobril Piiri
tn 4 saalis. Istungil osales 24
volikogu liiget. Puudusid Ain
Aru, Mihkel Kübar, Hardi Perk.
Päevakorras oli:
1) Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava
2018–2023.
2) Ülevaade Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ valmimisest.
3) Jõgeva valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamise algatamine.
4) Jõgeva valla halduspiiride
muutmise sotsiaalmajanduslike
mõjude analüüsi koostamine.
5) Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja
2b kinnistu ning nende lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine.
6) Jõgeva linnas Pargi tn 1
kinnistu ja selle lähiala detailpla-

neeringu vastuvõtmine.
7) Jõgeva valla 2018. aasta 2.
lisaeelarve.
8) Valla äriühingute tegevuse
tulemuslikkuse analüüs.
9) Mitmesugust, informatsioonid:
9.1. Ülevaade Jõgeva põhikooli ja Torma sotsiaalkeskuse
ehitusest.
9.2. Ülevaade koolitusest
„Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris“.
Kõigi õigusaktidega on
võimalik tutvuda Jõgeva valla
veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva Vallavolikogu 16. istung toimub 22. novembril Piiri
tn 4 saalis.
MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu
kantselei spetsialist

MTÜ Käsitöökoda Kuldne Õlg pälvis
tunnustuse aasta õpiteo eest
Tänavuse täiskasvanu õppija
nädala raames tuli mitu tunnustust ka Jõgeva valda. Tulemusliku
aasta õppija tunnustuse pälvis
Jõgeva täiskasvanute keskkooli õpilane Kaspar Raud, aasta
seeniorkoolitajaks kuulutati teenekas pedagoog ja kultuuritegelane Asta Paeveer, aasta õpiteo
laureaadiks sai Laiusel tegutsev
mittetulundusühing käsitöökoda
Kuldne Õlg ja aasta õppimissõbralikumaks ettevõtteks Jõgeva
majandusühist.
25aastane Kaspar Raud lõpetas
Carl Robert Jakobsoni nimelise
Torma põhikooli ning asus kolm
aastat tagasi õppima Jõgeva täiskasvanute keskkooli, kus paistab
silma õpilaselu eestvedajana.
Tunnustuse Jõgevamaa aasta
õpitegu pälvinud käsitöökoda
Kuldne Õlg hoiab korras ja tutvustab Laiusel paiknevat õletuba
ja -muuseumi ning korraldab
koolitusi erinevate põlvkondade
käsitööhuvilistele. „Tunnustus
tuli meile üllatusena ja arvatavasti oli selle üheks põhjuseks
õlelaager, mida tänavu suvel pärast kümneaastast vaheaega taas
korraldasime,“ arvas kauaaegne
õlgehistööd tegev Sirje Hansing.
Tema sõnul õpitakse õletoas
meisterdama kaunistusi rukki-ja
nisuõlgedest ning teistestki loo-

duslikest materjalidest. Samuti
saavad hoo sisse erinevate käsitööliikide õpitoad, et mitmekesistada osalejate silmaringi ja hoida
kultuuripärandit.
MTÜ Käsitöökoda Kuldne Õlg
eestvedajaks on Leina Kreek, kes
on võtnud südameasjaks, et tegevust jaguks kõikidele huvigruppidele. Samuti on õlemeisterdamisega tegelema tulnud nii uusi
kui vanu ka enda juhendatavaid
Laiuse rühma kodutütreid.
Jõgevamaa aasta õppimissõbralikumaks tööandjaks kuulutati
Jõgevamaa Majandusühistu.
Ettevõttel on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus. Juhtkond,
eesotsas Toomas Vahuriga, on
seadnud eesmärgiks tänapäevase töökeskkonna loomise ja
töötajasõbraliku mikrokliima
kindlustamise.
Maakondlik täiskasvanud õppija nädala tunnustamine ja tänamine toimus tänavu 23. oktoobril
Jõgeva vallas Õuna puhketalus.
“Täiskasvanud õppija nädala
raames tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja
õpetamist nii avalikus-, era- kui
ka kolmandas sektoris,” ütles
täiskasvanud õppe nädala Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt.
JAAN LUKAS

AVASTA KUREMAA LOSS JÕGEVAMAAL
Kuremaa klassitsistlik mõisahoone ehitati 1837–1843 von Oettingenide perekonna poolt. Mõisahoone projekteeris Tartu arhitekt
E. J. T. Strauss.
Lossis asub muuseumituba, mis tutvustab piirkonna ajalugu, ja
profijalgratturi Erkki Pütsepa tuba. Lossiruume kasutatakse konverentside, seminaride, kontsertide, etenduste, isiklike tähtpäevade
korraldamiseks. Liigirikas astmeline park laskub Kuremaa järve
suunas, mis võlub suvel puhkajaid hästikorrastatud supelranna ja
puhkamisvõimalustega.
Kui sul on huvi korraldada Kuremaa lossis sündmust, pulma,
sünnipäeva vms, siis küsi julgesti infot. Kirjuta e-kiri ja küsi personaalset pakkumist.
SÜNNIPÄEVAPIDU LASTELE Kuremaa lossis koos peojuhiga.
Kuremaa loss on suurepärane koht lapse sünnipäevapeo
pidamiseks.
Sünnipäevalaud vastavalt tellija soovile.
Kuremaa lossis avatud käsitöökaubamaja T–R kell 11.00–14.00.
Kuremaa loss tänab kõiki toetajaid, abilisi. Erilised tänusõnad
kuuluvad Kuremaa inimestele ja asutustele.
Kuremaa lossi info: Tiina Tegelmann, 502 7541,
tiina@kuremaaloss.ee
OLETE OODATUD!
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Palamuse Pritsumehed tunnistati
aasta haridussõbraks
Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimus pühapäeval, 15.
oktoobril, pidulik gala, millel
tunnustati Eesti paremaid õpetajaid ja haridustöötajaid. Tunnustati ka aasta hariduse sõpra.
Selle tiitli pälvis MTÜ Palamuse
Pritsumehed (Palamuse vabatahtlik päästekomando).
Palamuse Pritsumehed on
agarad kohalikku kogukonda,
sealhulgas kooliõpilasi, päästeteemadel harima. Nad on
korraldanud päästeõppusi, tut-

vustanud päästetehnikat ja -vahendeid ning osalenud mitmesugustes Palamuse gümnaasiumi
algatatud projektides. Tänu pritsumeeste ettevõtlikkusele valmib
talviti Palamusele ka uisuväljak.
Palamuse Pritsumeeste nimel
käis aasta hariduse sõbra auhinda vastu võtmas vabatahtliku
komando pealik Margus Kaasik
(pildil), auhinna andis üle Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilane Angelika Palm. Kui
mitme samal õhtul välja antud
tiitli juurde kuulus ka soliidne
rahaline preemia, siis aasta hariduse sõpra autasustati Rahva
Raamatu kinkekaartidega.
„Uhke tunne oli küll sellist auhinda vastu võtta, ütles Margus
Kaasik. „Paljudel meie mittetulundusühingu liikmetel käivad
Palamuse koolis lapsed, mõnel
ka lapselapsed, seepärast on
hea koostöö kooliga meie jaoks
loomulik. Inimesi tulebki ohutusalaselt harima hakata juba koolipõlves. Siis võetakse paremini
õppust. Kui lapsena põhitõed
selgeks saavad, pole neid täiskasvanuna enam üle kordama vaja
hakata. Ja mine tea, äkki tuleb
tänaste õpilaste hulgast tulevikus
ka uusi vabatahtlikke.“
RIINA MÄGI

Muuseumi külastuskeskus sai
muinsuskaitseauhinna
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi uus külastuskeskus avatakse küll alles 8. detsembril, ent selle hoone on äratanud juba positiivset tähelepanu.
Muinsuskaitseamet tunnustas
11. oktoobril Eesti Arhitektuurimuuseumis toimunud pidulikul
õhtul muinsuskaitsevaldkonna
paremaid ja Palamuse muuseumi
külastuskeskus pälvis tunnustuse kui ajaloolisesse keskkonda
hästi kavandatud uusehitis.
Sama kategooria tunnustuse
pälvisid veel näiteks Maarjamäe
lossi väliala, filmimuuseum ja
hoidlahoone, Vastseliina piiskopilinnuse palverändurite maja ja
Rannamõisa kalmistu leinamaja.
Üldse anti välja 29 tunnustust 11
kategoorias. Pidulik sündmus oli
pühendatud Muinsuskaitseameti
25. sünnipäevale.
Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann tõdes, et muinsuskaitseauhind teeb talle ja tervele muu-

seumi kollektiivile suurt rõõmu,
ning lisas, et uus külastuskeskus
kandideerib juba järgmisele auhinnale: see on esitatud nimelt
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse
Liidu korraldatavale „Aasta
puitehitise“ konkursile. Selle
eesmärgiks on leida ja tõsta esile
uusi ehitisi, mille konstruktsioonides, välis- või siseviimistluses
on puidu kasutamine toimunud
parimal võimalikul viisil. Võistluse laiem eesmärk on hoida
ja edendada puidu kasutamist
ehituses. Kõnealuse konkursi
žürii esindajad on juba hoonega
tutvumas käinud, konkursi tulemused kuulutatakse välja novembris toimuva arhitektuuri- ja
puidukonverentsi „Puit – homse
elukeskkonna võti“ raames.
Palamuse muuseumi uue külastuskeskuse ehitas valmis OÜ
KRC Ehitus, selle rajamist toetas
Euroopa Regionaalarengu Fond.
RIINA MÄGI

Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi külastuskeskus on
juba enne avamist positiivset tähelepanu pälvinud.
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
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Jõgeva komando liikmed kogunesid aastapäeva puhul ühispildile.

FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ

Jõgeva komando tähistas 110. sünnipäeva
Jõgeva päästekomandos tähistati 10. oktoobril komando 110.
sünnipäeva. 8. oktoobril 1908
asutati nimelt praeguse kutselise
päästeüksuse eelkäija, Jõgeva tuletõrje selts, ning sestpeale pole
tuletõrje alane tegevus siinmail
katkenud.
Tuletõrje seltsi asutamiseks
andis tõuke Pedja jõe äärse Kuusiku saeveski suurpõleng 1908.
aasta suvel. Asutajaliikmeid
olevat seltsil olnud 29, tuletõrjekomando operatiivtegevuse
juhiks valiti Julius Kurg. Seltsi
liikmeskond kasvas jõudsasti
ja 1921. aastal ehitati Jõgeva
alevi turuplatsi äärde pritsimaja,
mille ruumidest renditi osa välja
restoranipidajale.
Praegune komandohoone
valmis 1994. aastal. Tehnikapark hakkas sel ajal täienema
nüüdisaegsema päästetehnikaga
ja isikkoosseis erialase hariduse

omandanud päästjatega. Sel ajal
oli komandos rohkem töötajaid,
kui praegu. Viimastel aastatel
on püsinud paraku isikkoosseisu
järjepideva vähenemise trend:
kui 2007. aastal oli ametis veel
29 meest, siis praegu 24.
Positiivne on see, et Jõgeva komandol on peale baasvõimekuse
ka veepääste ja metsakustutuse
võimekus. Metsakustutuseks
mõeldud Bandvagen, mis saadi
2012. ja renoveeriti 2017. aastal, sai tänavusel põuasel suvel
tõsised tuleristsed.
Jõgeva komando hoones on
kogu aeg olnud ka maakonna
päästejuhtkonna ja mitmete
spetsialistide tööruumid. Praegu on majja nn kontoriinimesi
suhteliselt vähe jäänud.
Nagu Jõgeva komando pealik
Hannes Nigulas märkis, on Jõgeva komando liikmed peale selle,
et nad oma tööd hästi teevad,

osalenud aktiivselt ühisüritustel,
olnud edukad spordis, sealhulgas
tuletõrjespordis, ning tublid
erialase hariduse omandamisel.
Jõgeva komando on olnud ka
heaks hüppelauaks Päästeameti
kõrgemate ametikohtade poole. Hannes Nigulas tänas kõiki
komando praegusi ja endisi
töötajaid panuse eest piirkonna
turvalisuse tagamisse.
Pidulikul koosviibimisel said
sõna Lõuna päästekeskuse juht
Margo Klaos, Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi, Põltsamaa päästekomando
pealik Peeter Randoja ja Jõgeva
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Margo Klaos meenutas, kuidas ta
poisikesena Jõgeval koduaknast
tuletõrjeautode väljasõite nägi,
ning avaldas arvamust, et see
määras tema hilisema elukutsevaliku. Just Jõgeva komandos
sai ta 1990. aastate keskpaiku

ka oma esimesed töökogemused
päästjana.
„Julgen öelda, et komando
praegused liikmed kannavad
edasi toonaseid väärtusi,“ ütles
Klaos.
Jüri Alandi toonitas, et päästekomando tööle annab hinnangu
kogukond ning siinne kogukond
on oma päästjate üle uhke. Ka
vallavalitsuse ja päästekomando
vahel on suhtluskanalid pidevalt
avatud ning vald suhtub mõistvalt päästjate probleemidesse.
Komando juubelisünnipäeva
puhul selgitati komandosisese
hääletuse tulemusel välja parim
päästja, kelleks osutus Elari
Kliiman. Komandopealik Hannes
Nigulas andis talle üle tänumeene. Parimal päästjal oli au lõigata
lahti ka juubelitort.
RIINA MÄGI

Värvidenädal Jõgeva aleviku lasteaias
Värvid meie ümber aitavad
halli argipäeva muuta toredamaks, loovad hea enesetunde ja
rõõmsa tuju. Meie lasteaias on
juba traditsiooniks saanud oktoobrikuus pöörata tähelepanu
värvidele. Igal nädalapäeval
on erinev värv ja lapsed saavad
võimaluse just seda värvi riideid
kanda, mis värv sellel päeval on.
Igal päeval etendavad õpetajad
lastele ühe lühiloo, koos mängitakse ja nimetatakse vastavalt
värvile asju. Sellel õppeaastal
pöörame tähelepanu õuesõppele
ja looduses toimuvale. Proovime
käia palju looduses ja märgata
muutusi. Nii sai selle aasta värvidenädalal tähtsaks tegelaseks
vahtraleht, kes iga päev värvi
muutis ja lõpuks kirjuks sai.
Värvidenädalast võtab aktiivselt
osa kogu lasteaed. Meie maja
kokk valmistab lastele päeva
värvi söögi. Rohelisel päeval
sõime hernesuppi, kollasel päeval kartulipuder ja kõrvitsapannkooke, oranžil päeval porgandit
ja plovi, pruunil päeval tatraputru ja kakaokisselli ja kirjul päeval
triibulist tarretist.
Esmaspäev oli roheline päev.
Konn istus kivil ja laulis ning
nautis üksi olemist kui kohale
liugles roheline vahtraleht, kes
rääkis kuidas tuul ta puu otsast
alla aitas ja ta reisima sai minna.
Ta oli isegi Poola piirile jõudnud!
Konn tahtis lehekest ära süüa,
sest tema arust on kõik maitsvad

RoheliseL päeval kandsid lapsed rohelisi riideid ja sõid
FOTO: ERAKOGU
rohelist toitu.
ja kasulikud asjad ju rohelised
aga leheke sai talle ikka selgeks
teha, et tema ei ole söödav ja
kutsus konna reisima.
Kollasel päeval kutsus mesilane Maia mesilasema sügist
vaatama. Leheke, kes oli tahtnud
minna Prantsusmaale, (et vaadata, kas seal tõesti konnakoibi
süüakse nagu konn eile rääkis)
käis vahepeal ära Poola piiril
ja muutus teepeal kollaseks. Ta
rääkis reisimuljeid. Koos tantsiti
ning puhanud mesilasema jaksas
jälle tarru tööle minna.
Oranžil päeval kasvas aias
hiigelsuur porgand, kes oli väga
uudishimulik, aga kellelgi ei
olnud aega tema küsimustele

vastata. Porgandile tuli appi
vahtraleht, kes rääkis, et reisides
on ta juba päris targaks saanud
ja tema võib küsimustele vastata.
Porgand elas üle ka hirmsa hetke
kui tuli lehm, kes soovis teda ära
süüa. Õnneks leidis lehm palju
söödavat ja jättis porgandi puutumata. Lõpuks leidis porgandi
ema, kes kutsus oma tütre Pille
hiigelporgandit imetlema. Ema
rääkis kui kasulik on porgandi
söömine lastele ja Pille juba teadis, et porgandi söömine annab
hea silmanägemise ja tugeva
tervise. Pille kutsus lapsed võimlema ja koos söödi porgandit.
Hiigelporgandist aga otsustati
keeta ühepajatoitu.

Pruunil päeval läks sitikas
Piret esimest korda tööle loomaaeda (puuri). Ta tõusis hommikul vara, käis pesemas ja tegi
soengu. Piret sai valmis ja asus
teele. Teel tuli talle vastu vahtraleheke, kes oli Türgis ennast
pruuniks päevitanud ja soovis
nüüd reisi muljeid rääkida.
Aga Piret kiirustas tööle, sest
ega siis esimesel päeval ei tohi
hilineda. Koos lastega mängiti
mängu „Sitika teekond tööle“.
Sitikas Piret asus loomaaias kohe
vabasse puuri tööle: sättis end
vaatamiseks valmis aga kahjuks
ei märganud teda keegi, sest
ta oli nii pisike. Sitikas oli oma
töökohas pettunud ja lubas uue
töö otsida. Leheke kutsus teda
endaga Türki kaasa, et sitikas
saaks külastajatele massaaži teha
ja tunneks ennast kasulikuna.
Koos söödi rosinaid.
Kirjul päeval oli vahtraleht
juba ilus kirju. Sitikas tuli oma
pruuni värvi kiitma, kuid vahtraleht näitas enda värve ja rääkis,
et kõik värvid on ilusad ja väga
vajalikud. Koos tutvustasid vahtraleht ja sitikas lastele, kuidas
saab värvide segamisel uusi värve ja mängisid ringmängu „Kes
aias“. Lastele pakuti vahepalaks
erinevat värvi paprika ribasid.
Värvilist sügist kõigile!
MARJU KATTEL,
Jõgeva aleviku lasteaia
õpetaja
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Seeriajooksu võitjad selgusid Laiusel
Jõgeva valla laste seeriajooks
laienes tänavu kahe etapi võrra.
Kevadperioodi lisanus Siimustile
ja Vaimastverele lisaks Torma,
sügisperioodi Kuremaa ja Laiuse
kõrvale Palamuse. Kokku osales
kuuel etapil 103 jooksjat, 57
poissi ja 46 tüdrukut, kellest
tõsisemad jooksusõbrad on 16
poissi ja 17 tüdrukut. Just nemad
osalesid vähemalt viiel etapil,
mis annab õiguse kokkuvõttes
karikatele konkureerida.
2018. aasta karikavõitjad:
Tüdrukud sünd. 2009–2010
(17 võistlejat)
I Liine Noormägi (Kuremaa)
155p. II Verona Pant (Vaimastvere) 145p. III Kätlin Kask
(Siimusti) 140p.
Esikolmik osales kõigil etappidel, kus kaasvõistlejatel tuli alati
Liine paremust tunnistada. Lisaks
esikolmikule sai kuus võistluskorda kirja ka Johanna Aia.
Poisid sünd. 2009–2010 (27)
I Romer Rääbis (Palamuse)
148p. II Ats Lääne (Siimusti)
147p. III Margus Ait (Laiuse)
132p.
Kõige arvukam võistlusklass,
kus koos Margusega olid kuuel
korral stardis veel Karl Mattias
Kriiva, Joosep Väljaots ja Marcus
Piir.
Tüdrukud sünd. 2007–2008
(15)

Tublid spordisõbrad rõõmustasid hooaja lõpus. FOTO: NELLI SEPP
I Kertu Kaisa Kalamees (Palamuse) 155p. II Janeli Siim
(Vaimastvere) 144p. III Liivika
Noormägi (Kuremaa) 141p.
Kõige tihedama konkurentsiga võistlusklass. Kertu Kaisa
võitis küll kõik kuus etappi, aga
alati olid talle lisaks Janelile ja
Liivikale konkurentsi pakkumas
veel Daniela Limbak, Romi Lii
Teppan, Paula Palmsaar ja Gerda
Rõõmussaar.
Poisid sünd. 2007–2008 (18)
I Rain Udso (Siimusti) 155p. II
Janis Siim (Vaimastvere) 145p.
III Ragnar Luha (Torma) 139p.
Kuuel korral olid võistlemas
ainult Rain ja Janis ja alati lõpetati ka toodud järjekorras. Veel
kaks poissi olid osalemas viiel

korral, kõigi teiste osavõtt jäi
juhuslikumaks.
Tüdrukud sünd. 2005–2006
(9)
I Kätriin Palm (Siimusti) 155p.
II Christina Siim (Vaimastvere) 147p. III Elis Rõõmussaar
(Laiuse) 136p.
Vaatamata ühele puudumisele oli Kätriin viie etapivõiduga kindel favoriit. Maksimum
võistluskordadeni jõudsid aga nii
Christina kui Elis.
Poisid sünd. 2005–2006 (8)
I Rasmus Randoja (Laiuse)
155p. II Magnar Luha (Torma)
144p. III Tauri Traks (Torma)
138p.
Ainult esikolmik saigi nõutavad viis stardikorda, millest

Rasmus kõik ka võitis.
Tüdrukud sünd. 2003–2004
(5)
I Marii Maria Alund (Vaimastvere) 155p. II Diana Kask
(Laiuse) 147p.
Mida vanemaks seda vähemaks. Kolmanda koha karikat
ei olnudki kellelegi anda. Kuuel
korral oli jooksmas ainult Marii
Maria, millest kogus viis etapivõitu.
Poisid sünd. 2003–2004 (4)
I Markus Lehtjõe (Torma)
148p. Markus sai ainsana vajalikud etapid kirja, teised noormehed piirdusid ühe-kahe osalemiskorraga. Ometi olid poisid
2-3 aastat tagasi olemas ja distantside läbimine neile täiesti
jõukohane.
Veelkord õnnesoovid kõikidele
karikaomanikele ja ka kõigile
teistele, kes seekord esikolmikusse ei mahtunud. Suured tänud
kolleegidele etappide korraldamise ja laste võistlustele organiseerimise eest. Auhinnalaua eest
oleme tänulikud Jõgeva vallavalitsusele ja Spordiliit Kaljule.
Kevadel ootame kindlasti
jooksma ka õpilasi Sadalast ja
Jõgeva linnast. Igatahes lubasid
kõik Laiuse etapil osalenud seda
kindlasti teha.
Kohtumiseni!
VALLO VÄLJAOTS

Pealinnas on avatud kunstikooli
direktori Kaia Lukatsi isiknäitus
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus on 31. oktoobrini
avatud nahakunstniku ja Jõgeva
kunstikooli direktori Kaia Lukatsi isiknäitus „Autoriköited ja
ridikülid“.
Näitus annab ülevaate kunstniku loomingust ja tähistab
ühtlasi 30 aasta täitumist valitud
erialatee algusest. Näha on valik
autori väljakujunenud stiilis
nahkköidetest ja ridikülidest.
Köited on valminud enamasti köitekunstikonkurssidele ja
näitustele, mis on toimunud nii
Eestis kui ka välismaal – Leedus,
Inglismaal, Prantsusmaal, Itaalias, Šveitsis, Jaapanis, Ameerikas ja Austraalias. Erinevatel
rahvusvahelistel köitekunsti
konkurssidel nii kodu- kui ka
välismaal on Kaia Lukatsi töid
märgatud ja tunnustatud kokku
üheksal korral.
Ka ridikülid, mis on esindatud

näitusel, tutvustavad kunstniku
terviklikku väljakujunenud käekirja – oma stiili. Autori loodud
originaalsete köidete disaini
idee kasvaski välja just uudsete
käekottide loomise-leiutamise
protsessist.
Kaia Lukats on lõpetanud Eesti
Kunstiakadeemia nahakunsti eriala 1997. aastal, kuid naha eriala
õpingutega alustas juba varem
– esmakordselt Tartu Kunstikoolis, mille lõpetas 1991. aastal.
2000. aastal alustas ta tööd Tartu Kunstikoolis nahkgalanterii
õpetajana ja samal aastal jätkas
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
aksessuaari disaini õppejõuna,
juhendades tudengite töid kokku
15 aastat. Alates 2014. aastast
kuni tänaseni töötab Kaia Lukats
Jõgeva kunstikoolis direktorina.
Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti
Nahakunstnike Liidu ja Eesti
Köitekunstnike Liidu liige. JVT

Jõgeva põhikoolis läks sünnipäevaks lehte heategude puu
15.–19. oktoobrini toimus Jõgeva põhikoolis hea tahte nädal,
mille jooksul pöörati tähelepanu
väikeste heategude märkamisele
ja üksteisest hoolimisele. Kool
tegi nädala jooksul koostööd
Jõgeva linna noortekeskusega,
tegevused toimusid mõlemas
majas. Koos joonistati kooli seinale hea tahte puu, kuhu koguti
kirja pandud heateod. Hea tahte
nädala kokkuvõtteks oli sotsiaalpedagoog Kertu Säinas positiivselt üllatunud, kui hästi õpilased
ja õpetajad ideega kaasa tulid. Ta
jagas õpetajatele eelnevalt infot,
et nad saaksid tunnis selgitada
puu tähendust. „Heategude
märkamise lainele viis õpilased
Lev Tolstoi valmi „Lõvi ja hiir“
lugemine. See oli heaks näiteks,
kuidas väike heategu võib palju
muuta,“ sõnas sotsiaalpedagoog.
Õpetajad sidusid hea tahte nädala teema oma ainetunniga.
„Matemaatikaõpetaja käis tunni
ajal lastega puud vaatamas. Nad
lugesid üle erinevat värvi lehed
ning arutasid, mis mõtted neile
silma jäid,“ tõi Kertu Säinas
näiteks.
Nädala jooksul läks kooli teise
korruse koridori seinale maalitud raagus puu heategudest
„lehte“. Puu lehed oli sügisele
omaselt värviküllased. Enda või
teise tehtud heateo, mida märgati, sai kirjutada värvipaberist
väljalõigatud käejäljele ja puule
kleepida – nii saigi heade tegude puu värvilisi käejäljekujulisi
lehti täis. Puu maalisid seinale
õpilased, neid juhendas Jõgeva
linna noortekeskuse noorsootöötaja Marju Saviauk. Maalimisele
olid kaasatud ka noortekeskuse
noored, kes Jõgeva põhikoolis
ei õpi. Palju abi pakkusid õpilasesinduse liikmed. Sotsiaalpedagoog Kertu Säinas rääkis, et
Jõgeva põhikooli CARE3 projekti
teostamisel noortekeskusega alguse saanud hea koostöö on ka
pärast projekti tugev. „Soovisin
viia osad tegevused koolimajast
välja ja tõsta noortekeskust esile.
Rääkisime ja näitasime õpilastele, et see on mõnus koht, kus
on põnevad tegevused,“ rääkis

Jõgeva kunstikooli direktor Kaia Lukats näituse ülesseadFOTO: TIIA EIKHOLM
misel.

Jõgeva linnaraamatukogus räägiti
esivanemate tarkusest

Jõgeva põhikooli heategude puu enne ja pärast.
sotsiaalpedagoog. Noortekeskus
on ka hea võimalus neile õpilastele, kes peavad pärast tunde
bussi ootama. Nad saavad seni
sisustada meelepäraselt aega,
teha koolitööd või suhelda teiste
noortega.
Hea tahte nädalat tähistati
Jõgeva põhikoolis esimest korda.
Kertu Säinase sõnul on sarnase
idee näiteid maailmas varasemast ajast mitmeid. Temalgi
küpses mõte peas mõnda aega.
„Tahtsime siduda nädala kooli
sünnipäevaga, heade tegude
märkamine on sünnipäevaks
hea häälestus,“ märkis ta. Heade
tegude puu ilu peitub lihtsuses ja
siiruses ning kinnitab, et ka üks
väike naeratus võib päeva ilusaks
muuta. „Mõned väiksemad õpilased tulid küsima, et kas võib
panna puule heateo, kui see on
juba kirjas. Mõni tundis muret, et
tema tegu on liiga lihtne. Lihtsus
on ka headus ja seda tuleb märgata. See ongi hea, mida sa teinud oled,“ julgustas sotsiaalpedagoog lapsi. Häid tegusid oli ja
on igas päevas, ent me ei pruugi
neid alati märgata, sest need tunduvad nii iseenesestmõistetavad.
Heategudest lokkav puu tuletab
õpilastele nüüd iga päev meelde,
kui oluline on sõna „aitäh“ ning
väike naeratus.
Hea tahte nädala jooksul valisid õpilased lahkemaist lah-

kema õpilase ja õpetaja. Iga
õpilane sai hääletada. Paljud
õpilased ei valinud ainult oma
klassi õpilasi, vaid märkasid
toredaid ja lahkeid kaaslaseid
ka teistest klassidest. Toreda
õpetaja said valida nii õpilased
kui õpetajad. Lahkeima õpilase
tunnustuse pälvisid Robin Aland,
Iris Blinnikova, Jete Sulp, Maria
Michelson, Karola Sild, Renate
Uiga, Heidi Sild, Helis Kiis ja
Raul Kuusik. Õpetajatest märgati
ja tänati Marge Väljaotsa, Maire
Baidat ja Tiit Lastikut. Lapsed
tõid välja, et nad õpivad õpetaja Margelt toredaid asju. Kui
keegi teeb pahandust, siis otsib
õpetaja lahenduse. Ta on kogu
aeg rõõmus ning tema tunnid on
huvitavad. Õpetaja Maire tõstsid
esile nii õpetajad kui õpilased.
Lapsed teavad, et Maire on aus,
lahke, tore, sõbralik, abivalmis
ja aitab, kui on mure. Õpetaja
Maire andestab õpilastele vead
ja hoolib nendest. Kolleegid on
öelnud, et ta on väärtuste kandja
ja erakordse empaatiavõimega.
Ta annab eeskuju tegude, mitte
sõnadega. Õpetaja Tiit on õpilaste hinnangul lahke, abivalmis,
rahulik, hea huumorisoonega,
sõbralik, hindab lapsi nende võimete kohaselt ja on heas mõttes
ulmenaljakas.
Hea tahte nädal kulmineerus
kooli sünnipäevaga. Vahetun-
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dides sai kooli fuajees nautida
head muusikat ja tantsu ning
osaleda tantsumängudes. Põhikooli huvijuht Katre Põder
rääkis, et juba teist aastat tähistatakse kooli sünnipäeva vahetunnikontsertidega.
Pidupäeva hommik algas Romet Allingu ja muusikakooli
poiste väikse kontserdiga. Nad
tervitasid hommikul saabujaid
ja lõid mõnusa sünnipäevameeleolu. Vahetundides rõõmustasid
muusika ja tantsudega kuulajaidvaatajaid laululapsed Elda Kääri
juhendamisel ning tüdrukute
ansambel Merike Kati ja Anne
Pilvari eestvedamisel. Tantsurõõmu pakkus Marika Järvet
rahvatantsumängudega. Nad
haarasid kaasa pealtvaatajad, et
saaks sünnipäeval ka tantsida.
Sünnipäevale panid hoogsa
punkti JJ-Street tantsukooli õpilased juhendaja Kairi Jerloviga.
Köögis pakkusid kokad lõunaks
vokirooga ning suu sai magusaks
šefiirikorvikesega. Kooli uksed
olid kooliperele ja ka lastevanematele terve päeva avatud. Kui
lapsevanem soovis tundi tulla,
sai ta enda soovist varem märku anda. Kes aga soovis mõnda
vahetunni etteastet nautida, võis
ka lihtsalt kooli uksest fuajeesse
astuda.
MARGE TASUR

Soovist kutsuda Jõgeval kokku
vestlusring, sai loodud esivanemate tarkusel ja taevakuu
rütmidel põhinev vestlusõhtute
sari. Kasulik ja vajalik on tunda
ka seda osa meie rahva vaimsest
kultuuripärandist ja olla teadlik, millised tegemised millise
kuu seisuga paremini klapivad.
Näiteks väikestes otsustes, nagu
mis ajal keeta moose, et need
hallitama ei läheks, ja millal
üles võetud kapsad või kõrvitsad
kenasti säilivad. Aga veelgi enam
suurtes ja mõjukates ettevõtmistes, nagu kolimine, abiellumine
või lahutamine, suurte lepingute
sõlmimised. Kuuteadmistest
võib kasu tõusta igal ametialal
töötades, aga ka oma igapäevaelu väikseid ja suuri otsuseid
langetades. Ja kui neid teadmisi
õnnestub tänapäeval kuulda
veel ühises vestlusringis, annab
see juurde ka kogukonnatunde,
mida tundume vajavat veelgi

Liisa Kaasik ja Egelt Põhjala.

enam.
Esimesse vestlusringi kogunesime sügisesel neljapäevaõhtul,
11. oktoobril, Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaali. Meie suureks üllatuseks
kogunes väiksesse lugemissaali
35 huvilist. Kuuga seonduvatest uskumustest ja pärimusest
kõneles MTÜ Põline Pere looja
ja Jõgevalt pärit sädeinimene
Liisa Kaasik.
Järgmine kohtumine toimub
täiskuu ajal ja on pühendatud
täiskuu ja kaduaja kuu mõjudele.
22. kooljakuul ehk novembril
kella 18–20 Jõgeva linnaraamatukogu lasteosakonna saalis, kus
seinale joonistatud Sipsik meid
kuu pealt piilub. Oled taas väga
teretulnud ja oodatud!
Vestlusõhtuid toetab Eesti Kultuurkapital ja need on osalejatele
tasuta.
EGELT PÕHJALA
ja LIISA KAASIK

FOTO: MARGE TASUR
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Palamuse Kultuuri
HUVIRINGID
2018/2019
PALAMUSE RAHVAMAJAS

Esmaspäev
09.00 – seenioride seltskonnatants (juhendaja Kaja Uibopuu)
15.30 – memmede rühm Paunvere Maalid (juhendaja
Lea Isotamm)
18.30 – naisrühm Sirtsuline (juhendaja Sirje Kiis)
Teisipäev
10.00 – Palamuse naislauljad (juhendaja Kristiina Raja)
17.30 – linetants (juhendaja Ingrid Juuse)
19.30 – rahvatantsu segarühm Paunvere Tootsid ja Teeled
(juhendaja Virve Muser)
Kolmapäev
19.00 – segakoor Kuus Õuna (juhendaja Maret Oja)
Neljapäev
19.00 – rahvatantsu segarühm Paunvere Tootsid ja Teeled
Reede
13.15 – Palamuse Kultuuri vokaalansamblid
(juhendaja Helen Kirsi)
18.30 – seltskonnatants (juhendaja Margit Pikmets)
Pühapäev
14.00 – noortebänd Šahh Matt (juhendaja Johannes Dahl)
KAAREPERE RAHVAMAJAS
Esmaspäeval
10.30 – memmede tantsurühm Tantsulust
(juhendaja Silvi Rohtla)
13.00 – naisansambel Laulunaised (juhendaja Helgi Kaeval)
14.00 – Kaarepere Kapell (juhendaja Virve Peterson)
18.00 – Kapell (juhndaja Maire Tamm)
Teisipäeval
18.00 – meisterdamine ja käsitöö (juhendaja Helgi Kaeval)
Huvilised on oodatud ringidega liituma!
Võta ühendust kas juhendajaga või kultuur@palamuse.ee

PALAMUSE O. LUTSU KIHELKONNAKOOLIMUUSEUM
võtab tööle:

2 PROGRAMMIJUHTI
Kui sind huvitavad ajalugu ja muuseumimaailm, oled rõõmsameelne, väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega, siis tule kandideerima. Hea programmijuhi kandidaat on valmis nii õppima kui
ka oma teadmisi jagama. Ta on taibukas, pinget taluv ja abivalmis.
Oskab kasutada arvutit. Tal on hea eesti keele oskus, soovitav on
kahe võõrkeele (soome, läti, inglise või vene keele) valdamine
suhtlustasemel. Omab vähemalt keskharidust. Hea kandidaat leiab
hea kontakti nii laste, koolinoorte kui ka täiskasvanutega. Kasuks
tuleb varasem teeninduskogemus.
Tööaeg: täistööaeg 40 tundi nädalas (töötamine ka nädalavahetustel)
Peamised tööülesanded:
• üksikkülastajate juhendamine;
• haridusprogrammide, ekskursioonide ja tegevuste läbiviimine;
• muuseumi teenuste ja toodete tutvustamine;
• osalemine üritustel abistava töötajana;
• näituste ruumide ja näituste üldise korrashoiu jälgimine ning
korrastamine;
• klienditeenindaja asendamine.

2 KORISTAJAT
Tööaeg: 1,0 koormusega 40 tundi nädalas (töötamine ka nädalavahetustel) ja 0,5 koormusega 20 tundi nädalas (töötamine ka
nädalavahetustel)
Peamised tööülesanded:
• muuseumihoonete igapäevane koristamine.
Kandidaadil on hea suhtlemis- ja koostööoskus ning ta on usaldusväärne, täpne ja korrektne.
Kui tunned, et Sina oled just see, keda otsime, saada meile oma
CV ja motivatsioonikiri e-postile info@palamusemuuseum.ee
hiljemalt 8. novembriks. Tööle asumine detsembris
2018 või jaanuaris 2019. Lisainfot saab tel 514 8723 (Arne
Tegelmann).

BETTI ALVERILE PÜHENDATUD
26. LUULEPÄEVAD
„TÄHETUND“ 2018
Ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgunud
on suureks puuks.
Mu pilk on märg. Mu salajõud on virgunud.
Mu hing jääb truuks... ( Betti Alver)
Armsad luule-ja teatrisõbrad!
23. ja 24. novembril ootame teid taas Jõgevale, Betti Alverile
pühendatud luulepäevadele „Tähetund“. Sel aastal on teema:
„LUULETAJAD KÕNNIVAD KAHEKESI
LÄBI UNEDE ULGUMERISE AO“
Kuni 15-minutilise lavastuse palume kokku panna DORIS KAREVA JA/VÕI JAAN KAPLINSKI LUULETEKSTIDEST.
Etendused toimuvad Jõgeva kultuurikeskuses, kus on professionaalne heli-ja valgustehnika, lava ees astmed (vt Jõgeva
kultuurikeskuse koduleht). Osalema ootame gümnaasiuminoori
(10.–12. klass). Ööbimine ja toitlustamine Jõgeva põhikoolis
(Piiri 1). Osalustasu 20 eurot.
Edasine info ja osalusankeet saab olema MTÜ Tähetund
kodulehel, aadressil: www.tahetund.eu
Osalusankeeti ootame hiljemalt 9. novembriks 2018!
Küsimuste tekkides kirjuta või helista Liannele:
lianne@aasa21.ee, 517 9056
Säravaid mõtteid! Korraldajad

ÜLERIIGILISED RAAMATUKOGUPÄEVAD
„KOHTUME RAAMATUKOGUS"

TUNTUD INIMENE RAAMATUKOGUS
30. OKTOOBRIL KELL 10.00
Vaimastvere raamatukogus laenutab raamatuid Jõgevamaa
arendus- ja ettevõtluskeskuse arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist ja sporditreener MAIU VELTBACH
Kell 11.15 räägime koos Maiu Veltbachi ja Vaimastvere piirkonna piirkonnapolitseiniku Steven Kaioga ja Lõuna päästekeskuse
juhtivspetsialisti Tõnu Varega kohvilauas „KUIDAS TUNDA END
TERVE JA TURVALISENA“.
Kõik on oodatud!

Kuremaa lossis toimub
16. detsembril

JÕULULAAT

Müüjate registreerimine
laadale
tiina@kuremaaloss.ee,
502 7541.

Müüa privaatne renoveerimist
vajav maamaja Jõgeva linna lähedal. Esimesel korrusel kaks tuba,
köök, koridor, sahver ja WC. Teisel
korrusel kaks suvetuba ja katusealune ruum. Majal on kõik aknad
vahetatud ning turvauks. Hind
kokkuleppel. Tel 5817 2199.
Ostan maja Jõgeva linna otse
omanikult. Võib pakkuda ka maja
või majaosa Tartu linna. Tel 553
9557.

TEISIPÄEVAL, 30. OKTOOBRIL KELL 17.15

JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU II KORRUSE LUGEMISSAALIS

KRISTIINA EHIN

„Aga armastusel on metsalinnu süda"
Toetab Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp
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Sündmused Jõgeva vallas
02.11

väljasõit käsitöö õpituppa Sinimäe põhikooli.
Lisainfo ja registreerimine: Ehtel Valk 5306 0460
või kultuur@palamuse.ee
11.11 kella11–17 üle-eestiline isadepäeva sündmus “Iga issi on
supermees” spordikeskuses Virtus
29.11 kell 10
Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev
Kuremaa lossis
TEATER, MUUSIKA, KINO, KULTUUR
26.10 kell 19
kontsert „Let´s have a dance“ Jõgeva
kultuurikeskuses
26.10 kell 13
animafilm „Pisipäkk“ 3D Jõgeva kultuurikeskuses
26.10 kell 19.30 „Õhtu täis tantsu“ Sadala rahvamajas
28.10 kell 12
rahvusvahelise Soome-Leedu tsirkuse etendus
FANTASTILINE PLANEET Vaiatu rahvamajas.
Kaasa löövad köietantsijad, akrobaadid, fakiirid,
klounid ning väiksemad kodu- ja metsloomad.
30.10 kell 13
kohtub Siimusti raamatukogus huvilistega ajalehe
Vooremaa peatoimetaja, ajakirjanik, kirjastaja ja
koduloolane Tiit Lääne
30.10 kell kell 17.15 luuletaja Kristiina Ehin Jõgeva
linnaraamatukogu II korruse lugemissaalis
31.10 kell 17.30 kogupere seiklusfilm „Hirmujudinad 2:
Kummituslik Halloween“ Jõgeva kultuurikeskuses
31.10 kell 19.30 romantiline draamafilm „Täht on sündinud“
Jõgeva kultuurikeskuses
01.11 kell 18
Lendteatri etendus „Pasjanss ehk alatu kättemaks“
Sadala rahvamajas
01.11 kell 19
Komöödiateatri etendus „Hotell California“
Jõgeva kultuurikeskuses
02.11 kell 19
Läti 100 kultuurikuu avaõhtu. Läti rahvusliku
käsitöö näituse avamine. Kirjanduslik vestlusõhtu
Eesti-Läti tõlkekirjandusest. Vestlevad Guntars
Godinš ja Contra. Kandlevirtuoos Laima Jansone
kontsert. Sündmust külastab Läti suursaadik Eestis
T. E. Raimonds Jansons.
03.11 kell 12
VIII ühistukonverents „Et Eesti elaks“
Jõgeva kultuurikeskuses
03.11 kell 19
muusikaline draama „Bohemian rhapsody“
Jõgeva kultuurikeskuses
04.11 kell 12
kaasaegse jazztantsu töötuba Jõgeva
kultuurikeskuses
04.11 kell 13
Palamuse rahvamajas kontsert „Palamuse
Laululaps“
05.11 kell 19
Läti 100 kultuurikuu: Musitseerib Läti ansambel
„Dagamba“ Jõgeva kultuurikeskuses
07.11 kell 12
eepiline loodusfilm „Tuulte tahutud maa“
Jõgeva kultuurikeskuses
07.11 kell 19
Comedy Estonia: Stand-Up on Siin etendus
Jõgeva kultuurikeskuses
09.11 kell 20
klubiõhtu Kaareperes ansambliga Kruiis
10.11 kell 17
kontsert-lavastus „Jõgeva seltsimaja 110“
22.11 kell 19
kino „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“
Palamuse rahvamajas
30.11 kell 20
luuleõhtu „Monokulm“ Palamuse rahvamajas
SPORT
25.11 kell 11
Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis
NÄITUSED
01.11–28.11
Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus
„Kodumaad silmates“ Jõgeva linnaraamatukogus
19.10–15.11
Remo Savisaare fotonäitus Betti Alveri muuseumis
11.10–31.10
Gennadi Lapini näitus „Leedu muljed“
Jõgeva linnaraamatukogus
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
KOGUDUSED
27.10 kell 13
Marek Sadama kontsert Laiuse kirikus.
Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
28.10; 4., 11., 18., 25.11 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
10.11 kell 13
Külli Eriksoni orelikontsert. Sissepääs tasuta,
annetused kogudusetöö heaks.
28.10; 4., 11., 18., 25.11 kell 13 teenistused Laiuse koguduses.

25. oktoober 2018

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Lisandra Väin
Rael Tulp

20.09.2018
06.10.2018

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad oktoobrikuu juubilare!
Tiit Maripuu
Riina Vaher
Enn Vahessaar
Elvi Karu
Hillar Sibul
Epp Linnamägi
Mati Lall
Ilme Vahi
Liivi Tikerberi
Endel Päll
Linda Pärn
Aime Luik
Mare Okapuu

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80

Antonina Krasman
Linda Kangur
Aksel Märtson
Helve Rüütli
Salme Tõnts
Avo Annuk
Hans Sarapuu
Ellen Luik
Malle-Astrid Kaldma
Ivi Oja
Marina Mäeots
Evi Sagrits
Ilmar Paju

80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
90
90

SEENIORID
25.10 kell 14

eakate raamatusõprade kirjandusring Jõgeva
linnaraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
(kontakt Ene Sööt)
26.10 kell 12
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
29.10 kell 10.30–11.30 eakate infotund ja vestlusring
Jõgeva kultuurikeskuses
31.10 kell 11
Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses
02.11 kell 12
eakate klubi kokkusaamine Palamuse rahvamajas
7.11 kell 12
lõunakinos eepiline loodusfilm „Tuulte tahutud
maa“ Jõgeva kultuurikeskuses
14.11 kell 11
Arukate Akadeemia loeng Jõgeva kultuurikeskuses
Huvitegevusringid Jõgeva kultuurikeskuses:
Teisipäeval kell 11.45 – Laulusõbrad, juhendaja Hillar Laane
Teisipäeval ja neljapäeval – Jõgevahe Pere memmede rühm,
juhendaja Elle Lepp ja Moonika Jaik
Kolmapäeval kell 10–11.30 – Tervisevõimlemise hommikud
(projekti raames 2 x kuus), juhendaja Egelt Põhjala
Reedel kell 10–12 – eakate näputööring, juhendaja Janne Vaabla

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

RAIKO PÄRT
LIILIA SAVOLAINEN
VIRVE ALTMÄE
TARMO RÄHN
HILJA SIMSON
JUTA VÕSU

18.04.1984–03.10.2018
10.01.1925–06.10.2018
07.02.1928–09.10.2018
28.05.1960–11.10.2018
16.06.1921–12.10.2018
11.12.1929–15.10.2018

