Head pärituult kõigile koolilõpetajatele!
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Kuremaa lossis tunnustati olümpiaadivõitjaid
Kuremaa lossis tunnustati
19. juunil Jõgeva valla koolide
õpilasi, keda saatis lõppenud
õppeaastal edu maakondlikel
aineolümpiaadidel. Tänusõnu
öeldi ka õpetajatele, kes olümpiaadivõitjaid juhendasid.
Ühtekokku oli vastuvõtule
kutsutud 21 õpilast. Neist viit
oli põhjust õnnitleda enam kui
ühe olümpiaadi võitmise puhul.
Erakordse tulemusega paistis
seekord silma Jõgeva põhikooli kaheksanda klassi õpilane
Elisabet Hein, kes sai esikoha
maakondlikul matemaatika-,
bioloogia-, keemia- ja ajalooolümpiaadil ning jäi emakeeleolümpiaadil esimest-teist kohta
jagama.
“Olümpiaade, millel osalesin,
oli tegelikult rohkemgi kui viis,
ent kõigil ainealastel jõukatsumistel ma nii edukas polnud,”
tõdes Elisabet.
Viiest ainest, milles võit tuli,
ei osanud ta üht lemmikut välja
tuua. Talle meeldivad kõik viis.
Ning kui asi huvitab, pole olümpiaadideks valmistumine vastumeelne ega koormav lisatöö.
“Kui õpetaja küsib, kes soovib
olümpiaadil osaleda, pakun end
ise välja. Ja kui jõuproov edukalt
seljataga, on alati hea tunne,”
ütles Elisabet, kes käis esimest
korda aineolümpiaadil juba neljandas klassis. “Olümpiaadil käia
on kasulik ka sellepärast, et saab
juurde uusi teadmisi. Ajalooolümpiaadil oli näiteks olulisel
kohal reformatsiooni teema ja
pakutud välja ka pikk nimekiri
raamatuid, mida uurida. Nii et
kui ma varem ei teadnud reformatsioonist peaaegu mitte midagi, siis nüüd tean päris palju.”

Palamuse gümnaasiumi
õpilane Sander Kõiv oli
edukas kahel olümpiaadil.
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Jõgeva valla koolide õpilastel läks maakondlikel aineolümpiaadidel üsna hästi: ühtekokku kogusid 21 õpilast 30
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olümpiaadivõitu. Nende edu taga on aga nende õpetajate-juhendajate tubli töö.
Elisabet osales ka Tartus toimunud üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil. Sealt head tulemust ei
tulnud, küll aga kasulikke kogemusi. Mis alal ta aga kunagi edasi
soovib õppida, seda Elisabet veel
öelda ei osanud. Ning ongi ju
raske valida, kui paljudel aladel
nii edukas oled.
Kolme olümpiaadivõiduga
(majanduses, matemaatikas ja
füüsikas) hiilgas Jõgevamaa
gümnaasiumi abiturient Jasper
Jõgi, kaks olümpiaadi võitnuid
oli koguni kolm: Illimar Laanisto
Jõgevamaa gümnaasiumi 11.
klassist (matemaatika ja keemia),
Helis Kiis Jõgeva põhikooli 7.

Jõgeva vallavalitsus tunnustas
6. juunil Betti Alveri muuseumis 
Jõgeva valla tublisid sportlasi
ja treenereid
Sportlasi tervitasid Jõgeva vallavanem Aare Olgo,
abivallavanem Arvo Sakjas ning vallavalitsuse sporditöö spetsialist Kaido Alev. Eha Niglase eestvedamisel musitseeris Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansambel Tuustar. Jõgeva vallavanem Aare Olgo
rõhutas oma sõnavõtus, et spordis on tähtsad nii
emotsioon kui ka tulemus. Vahel on isegi emotsioon
tähtsam. „Kui Anett Kontaveit võistleb, siis jääb
ikka meelde mõni tugev serv või oskuslik löök ning
emotsioon, kui ta on võitnud või kaotanud,” tõi Olgo
näiteks. Vallavanem rõhutas sportimise tähtsust.
Üheltpoolt annab sportimine hea tervise, teisalt
paraneb reaktsioon, vastupidavus, pühendumus
ning enesedistsipliin. Paljud tuntud poliitikud,
teadlased ja kultuuritegelased on tegelenud
nooruses spordiga. Aktiivne eluhoiak ei kao ka
aastatega.
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klassist (bioloogia ja emakeel)
ning Sander Kõiv Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumi 9. klassist (keemia ja muusikaõpetus).
Nagu Elisabet Hein, tõdes ka
Sander Kõiv, et osales tegelikult
päris suurel arvul olümpiaadidel.
Keemiaolümpiaadi edule aitas
kõvasti kaasa see, et Sander
osaleb Tartu ülikooli teaduskooli
töös. Ent lisatööd tegi ta ka koolis
oma õpetajaga. Muusikaõpetuse
olümpiaadil osalemise tegi kahtlemata lihtsamaks see, et Sander
tegeleb muusikaga. Muusikakooli
lõpetas ta akordioni erialal, ent
praegu mängib Väägvere puhkpilliorkestris saksofoni.

Palamuse gümnaasiumi põhikooliosa lõpetas Sander Kõiv
kiitusega ja ta on otsustanud
haridusteed jätkata Tartu Hugo
Treffneri gümnaasiumi reaalharus. Oma kaugemat tulevikku
seostab Sander aga teatriga. Teatripisiku on ta külge saanud Vanemuise teatrist, kus ta praegugi
opereti “Viini veri” etendustes
kelneri kõrvalrollis kaasa teeb.
Olümpiaadivõitjatele ja nende juhendajatele (õpetajaid
oli vastuvõtule kutsutud 23)
andsid tänukirja ja meene üle
Jõgeva vallavanem Aare Olgo
ning vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Hel-

le Kajaste. Vallavanem tõdes,
et neil, kes juba noorest peast
võitma harjunud, kas siis aineolümpiaade või muid jõuproove,
läheb ka edasine elu tavaliselt
ladusamalt, sest nad on õppinud
enesesse uskuma. Abivallavanem
Arvo Sakjas lisas, et olümpiaadil
ei piisa faktiteadmistest, vaja on
ka loomingulist lähenemist ja
oskust suure hulga info hulgast
vajalikku üles leida. Kel need
omadused olemas, suudab ka
tulevases täiskasvanuelus pikemate sammudega edasi astuda.
Olümpiaadivõitjate ja nende
juhendajate vastuvõtul aitasid
mõnusat meeleolu luua Jõge-

Jõgeva põhikooli õpilane
Elisabet Hein tuli võitjaks
viiel aineolümpiaadil.
vamaa gümnaasiumi noored
muusikud Martin Kalm ja Ilja
Kossarev.
RIINA MÄGI
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Vaiatu Külavainu tammiku istutamisele ja avamisele kogunes rohkesti rahvast.
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Vaiatulased istutasid saja tamme tammiku
9. juunil istutati ja avati pidulikult Külavainu tammik Vaiatus.
Puude istutamine on tänuväärne
tegevus, see jääb meelde elu
lõpuni ja tulemus on näha ka
järgnevatele põlvedele. Selleks,
et selline ettevõtmine teoks
saaks, on vaja ka abikäsi.
Vaiatu külavainu tammiku
sponsoriks oli Tickets Travel
Network.
Siinkohal tänan abilisi, kes ai-

tasid tammiku maa-ala ette valmistada: platsi niitis Picea Group
OÜ eesotsas Vaido Kalmuga,
vana kauplusehoone varemed
utiliseeris ja haovirna purustas
AS Baltwood eesotsas Andras
Kaasikuga, trimmerdamistöö
tegi ära Torma Soojus OÜ. Kõige
raskema töö, kivi kohale toimetamise, võtsid enda kanda Vaiatu
Agri OÜ ja Jaanus Lindsalu.
Kiidusõnad on ära teeninud ka

ettevõtja Ain Aru, kes toimetas
istutamispäeval kohale puude
kastmisvee ja on hiljemgi paaril
korral tammikut kastmas käinud.
See oli kuival ajal väga vajalik.
Suur tänu kõigile, kes sündmusel osalesid. On hea meel
märkida, et kõik sada tammeistikut leidsid omaniku. Peatselt
lisatakse puudele sildid istutajate
nimedega. Selleks, et tammed
sirguksid ja tormituultes alla ei

vannuks, tulge läbi Torma teenuskeskusest ja võtke oma puule
toeks tugipostid.
Head istutajad, kui liigute tammikust mööda, siis palun minge
ja vaadake, kuidas teie puu elab!
Võtke kaasa vesi ja andke oma
puule elujõudu juurde.
Korraldusmeeskonna poolt
veelkord suur tänu, kallis rahvas!
TEET LÄÄNE,
Torma teenuskeskuse juhataja

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 12. juulil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi

4. juuni istungil:
1) kinnitati kaasava eelarve
hääletustulemused, mille põhjal
otsustati toetada Jõgeva aleviku
staadionile pesemisvõimaluste
loomist ning Jõgevale koertepargi rajamist;
2) määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
3) otsustati jätta Pedja külas
asuva Soemäe tee alus ning
selle teenindamiseks vajalik
maa riigi omandisse ning määrati maaüksusele koha-aadress
ja sihtotstarve;
4) anti luba MTÜ-le Pommiauk
16. juunil kella 9–16 vanavaraja militaarlaada korraldamiseks
militaarmuuseumi platsil;
5) lubati Luua metsanduskoolil korraldada Luua pargis
ja staadionil 30. juunil kooli 70.
aastapäeva vilistlaspäev ja 14.
septembril 50. Eesti metsandustöötajate kutsevõistlused;
6) lubati MTÜ-l Vaiatu Küla
Selts korraldada Vaiatu rahvamaja pargis jaanituli 22. juunil kella
20 kuni 23. juunil kella 4;
7) lubati korraldada jaanituli
Näduvere küla kiigeplatsil 23.
juunil kella 21 kuni 24. juunil
2018 kella 4;
8) kooskõlastati kahe maasoojuse puurkaevu asukoht Siimusti
tootmisbaasi kinnistul, ühtlasi
tunnistati kehtetuks Jõgeva vallavalitsuse 28. mai 2018 korraldus
nr 261, 15. mail 2018 esitas OÜ
Moreen taotluse kahe puurkaevu
asukoha kooskõlastamiseks Jõgeva valla Kurista küla Siimusti
tootmisbaasi kinnistul. Jõgeva
Vallavalitsus rahuldas taotluse,
ent märkis ekslikult, et kooskõlastus antakse kahe puuraugu
asukohale.
9) kooskõlastati puurkaevu
asukoht Kivimäe külas;
10) anti kasutusluba Suur tn
95 automaattanklale;
11) anti ehitusluba sauna püstitamiseks Pikkjärve külla, elamu
püstitamiseks Jõgeva linna Rohu
tänavale, puurkaevu rajamiseks
Siimusti alevikku Kaave teele,
päikeseelektrijaama rajamiseks
Kivijärve külla ning vineeritehase
hoone ehituseks Viruvere külla;
12) kinnitati osaühingu Jõge-

va Veevärk, osaühingu Jõgeva
sotsiaalkeskus Elukaar ning
osaühingu Torma Soojus 2017.
majandusaasta aruanded;
13) otsustati tunnustada rahalise preemiaga rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel 1.–3. koha saavutanud
Jõgeva valla sportlasi;
14) otsustati esitada Luua
metsanduskooli nõunike kogusse
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus, Kiigemetsa kooli
hoolekogusse kooli toetava organisatsiooni esindajana Jõgeva
abivallavanem Viktor Svjatõšev
ning Jõgevamaa gümnaasiumi
hoolekogusse kooli toetava organisatsiooni esindajana Jõgeva
valla abivallavanem Arvo Sakjas
ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste;
15) tunnistati Torma mõisa
valitsejamaja renoveerimise riigihankes edukaks JAAGOR GRUPP
OÜ pakkumus maksumusega
725 271,57 eurot ilma käibemaksuta ning otsustati sõlmida
hankeleping.
16) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks:
* Torma Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;
* Palamuse Vallavalitsuse
2017. majandusaasta aruande
kinnitamine;
* Jõgeva Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;
* Jõgeva Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
17) Vallavanem teavitas vallavalitsust enda välislähetusest:
10.–13. juunini toimus Tartumaa
ja Jõgevamaa omavalitsusjuhtide õppereis Poolasse ja Leetu.
14.–17. juunini viibis Jõgeva
valla delegatsioon Leedus, eesmärgiga tugevdada Kaišiadoryse
sõprusvallaga sidemeid ja külastada vallavalitsust ning sealset
folkloorifestivali.
11. juuni istungil:
1) määrati Jõgeva vallas Võduvere külas asuvatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve;

2) kinnitati Suure Paunvere
väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade enampakkumise tulemused;
3) otsustati korraldada avalik
kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva
1. korruse äriruumi pindalaga
16,7 m² kasutusse andmiseks
viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine
tuleb esitada 10. juuliks kella 9
Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse
(Suur tn 5, Jõgeva linn) kinnises
ümbrikus, millel on märgusõna
„Suur tn 5 äriruumi nr 81 üürile
andmine“. Pakkumiste avamine
toimub 10. juulil kell 9.05 Jõgeva
vallavalitsuses, Enampakkumise
alghind on 6 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Tagatisraha on
200 eurot ja see tuleb tasuda 9.
juuliks.
4) otsustati korraldada avalik
kirjalik enampakkumine Jõgeva
linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse
äriruumi pindalaga 55,1 m² kasutusse andmiseks viieks aastaks
kaubandus- või büroopinnana.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada
10. juuliks kella 9 Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5,
Jõgeva linn) kinnises ümbrikus,
millel on märgusõna „Suur tn 5
äriruumi nr 91 üürile andmine“.
Pakkumiste avamine toimub 10.
juulil kell 9.20 Jõgeva vallavalitsuses. Enampakkumise alghind
on 6 eurot ühe ruutmeetri eest
kuus. Tagatisraha on 660 eurot ja
see tuleb tasuda 9. juuliks.
5) anti ehitusluba elamu püstitamiseks Kivimäe külla;
6) anti ehitusluba õpperaja rajamiseks Kärde külla Kaasikjärve
raba sihtkaitsevööndisse;
7) tunnistati Jõgeva valla
kruusateede säilitusremondi
lihthankel edukaks osaühingu
Moreen pakkumused ning otsustati sõlmida hankeleping järgmiselt: Palamuse piirkond 29 830
eurot ilma käibemaksuta; Torma
piirkond 16 025 eurot ilma käibemaksuta ja Jõgeva piirkond 66
150 eurot ilma käibemaksuta.
8) kinnitati aktsiaseltsi Kuremaa ENVEKO 2017. majandusaasta aruanne;
9) määrati Laur Mägile sport-

like tulemuste eest toetust. Laur
Mägi saavutas Eesti noorte meistrivõistlustel U14 vanuseklassis 1.
koha slaalomis ja 2. koha suurslaalomis, ülisuures slaalomis
ning paralleelslaalomis;
10) otsustati esitatud avalduse
alusel vabastada Oskar Lutsu
Palamuse gümnaasiumi direktor
Kuuno Lille ametist 13. augustil;
11) kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks: reservfondi kasutamise
kord, Jõgeva valla 10.–12. klassi
õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine, Siimusti
lastekodu Metsatareke nime
muutmine, Siimusti Lastekeskuse
Metsatareke põhimäärus, Jõgeva
linnas Kalda tn 4b asuva krundi
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, otsustuskorras vallavara võõrandamine osaühingule
Juta & Kaido, Jõgeva linnas Suur
tn 38 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine, mittetulundustegevuse
toetamise kord Jõgeva vallas, Jõgeva valla osalemise lõpetamine
mittetulundusühingutes.
19. juuni istungil:
1) kooskõlastati puurkaevu
asukoht Vägeva külas Kaasiku
kinnistul;
2) jäeti maa riigi omandisse
ning määrati maaüksustele kohaaadress ja sihtotstarve;
3) tunnistati Palamuse lasteaia
mööbli riigihankes edukakas OÜ
Kraft Wood pakkumus maksumusega 235 499 eurot ilma käibemaksuta ja otsustati sõlmida
hankeleping;
4) kinnitati Vaimastvere kooli
arengukava aastateks 2018–
2021;
5) kinnitati Sadala kooli direktori ametisse ajutiselt äraoleva
töötaja asendamise ajaks Angela
Saksing;
6) otsustati korraldada konkurss Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.
JVT
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Kümne medalisti lühiportreed

H-klass. H-klass on hämmastavalt hooliv, hommikuti hõre, aga siiski harva hilinev. Habras ja hiirvaikne,
kui küsitakse. Hindamatult heatahtlik ja hoolikalt heasüdamlik, harilikult hurmav. Ja nagu Maret Oja
klassile sobiv – helisev.

Nele Graverson, I-klassi klassijuhataja: Ma ei ole veel näinud nii sihikindlalt oma eesmärgi poole püüdlevaid gümnasiste. Kui nad on endale eesmärgid võtnud, viivad nad need kindlasti täide. Aga mõne teise
koha pealt, mis neid ei huvita, võivad nad olla uskumatult laisad ka! Kui nad alustasid, sai I-klassi ruttu
imelisteks kutsuma hakatud, ja seda nad tõepoolest on. Igav ei olnud nendega kunagi. Need noored tegid
nii klassijuhatajatele kui üksteisele ikka pisikesi üllatusi, olgu sünnipäevaks või mõnel muul põhjusel.

Anne Jaama, G-klassi klassijuhataja: Need on väga sihikindlad noored, kel on eesmärgid ja eelistused
kooli ajal välja kujunenud. Kõik kokku on nad väga mitmekülgsed ja tõenäoliselt tuleb sellest lennust
tippe mitmelt alalt.
FOTOD: ERAKOGU

Triinu Margens
(I-klass; hõbemedal)

Diana Sammel
(I-klass; hõbemedal)

Rasmus Vaher
(I-klass; hõbemedal)

Felix Ranne (G-klass; kuldmedal)
Felix on tark mees ja ka kõige väärikam õpilane. Kooli Facebook’i
lehel võib teda näha iga teise pildi peal. Iga tema sõna on väga kaalukas. Felixil on selge maailmavaade ja ta on juba väljakujunenud
isiksus. Ta oli õpetaja Rita Sildnikule tundides alati meeldiv vestluskaaslane. Felixil on teadmisi igal alal, kuid ta on tohutult andekas
eelkõige reaalainetes. Olümpiaadihunt. Samas ei pea ta vajalikuks
hullumeelset tuupimist ja on toonud kõrged kohad olümpiaadidel
puhtast intelligentsist.
Andra Värnik (G-klass; kuldmedal)
Andra on inimene, kes klassi ühtselt kokku seob. Kui on vaja midagi
ära teha, siis Andra ikka teeb. Ta on klassi eestvedaja – kõige kasulikum inimene. Andra on väga ilus, kauni naeratusega, sõbralik, tore,
võluv, väga innukas ja motiveeritud, ettevõtlik ja tegus, kultuurne,
sõbralik, tore, heasüdamlik, alati rõõmsameelne. Tal on imeline
võime seletada asju nii, et on kõigile arusaadav. Klassi kõige targem
tüdruk, väga abivalmis. Eesti keeles ja kirjanduses kõige teravam
pliiats, vahel toob ka jooksmises medaleid. Andekas neiu, ei karda
esineda – temast saaks hea näitleja.
Naatan Johannes Bender (H-klass; kuldmedal)
Mees, kes alati oskab vastata õpetajate küsimustele. Tema tunneb
alati ära mustade teksade ja tumesinise kampsuni järgi. Kui mõnes
tunnis on teemaks tumedanahalised, siis Naatani nime kuuleb rohkem
kui ühe klassivenna suust, sest ta on tõmmum kui teised. Talle meeldib
väga jalgpalli mängida. Tal on oranž vöö budos, seega ei tasu temaga
tüli norida. Arvatavasti saab temast astrofüüsik või mingi muu teadur.
Liina Kinks (H-klass; kuldmedal)
Tubli ja rõõmsameelne tüdruk ning oma klassis kahtlemata üks
teravamaid pliiatseid. Kui klassis läheb rahakogumiseks, ei anna
Liina alla enne, kui kõik klassikaaslased on oma osa ära toonud. Alla
ei anna ta ka matemaatika koduste ülesannetega, need on tal alati
tehtud. Samuti suudab ta panna oma klassi salongiõhtuks esinemisi
ja videoid tegema. Liina on suur kassiarmastaja ning igal võimalikul
hetkel vaataks ta kassivideoid. Lisaks on ta truu oma pisikesele autole,
mida hellitavalt munaks kutsub.
Peep Kolberg (I-klass; kuldmedal)
Peep on füüsik, keemik, matemaatik, ajaloolane. Füüsikas, matemaatikas või inglise keeles „6“ saamine pole mingi probleem. Peep
on kõva käsi lauatennises, vastast on raske leida. Tore ja abivalmis,
uskumatult tark ja heade ütlemistega. Peep ei räägi palju, kuid see
vähene, mida ta ütleb, on tabav, humoorikas ja asjakohane – puhas
kuld. Elav legend!
Annabel Saar (H-klass; hõbemedal)
Äärmiselt armas ja abivalmis tüdruk. Hämmastas kõiki oma
lauluoskusega, oskab ilusti klaverit mängida. Kõva käsi võrkpallis.
Otsekohene neiu, kes ei karda oma arvamust välja öelda. Mõistev,
aitab, kui abi on vaja. Kui on vaja teha midagi salongiõhtu jaoks, on
Annabelil alati ideid. Esimene, kes meie klassist juhiload sai. Liina
partner in crime matemaatikas.
Triinu Sinimets (I-klass; hõbemedal)
Triinu on 100 protsenti vegan. Kõik jutud viivad veganluseni. Tema
põhimõttekindlus ja järjepidevus on imetlusväärsed. Enesekindel ja
kõigutamatu hing, loomaarmastaja ja väga vaikse olekuga. Triinu on
I-klassi kõige sõbralikum õpilane, ta on eranditult kõigi vastu väga
lahke ja abivalmis. Armastab oma autot. Sõidab nagu Ott Tänak.
Autoroolis raske jalaga ja muidu lihtsalt terava ütlemisega. „Vaga
vesi, sügav põhi.“
Rasmus Vaher (I-klass; hõbemedal)
Rasmus on hooliv, tark ja ettevõtlik poiss. Helge pea Avinurmest –
nupp nokib. Kui keegi eksib, on Rasmus esimene viga parandamas.
Asendamatu liige rühmatöödes. Aitab alati, kui temalt abi küsida.
Mängib korvpalli ja teeb kõiki teisi spordialasid ka hästi. Mälumängus
on ka hea, teab alati igale spordiküsimusele vastust. Geograafiaõpetaja lemmik, tegelikult vist kõikide õpetajate lemmik.
Diana Sammel (I-klass; hõbemedal)
Kui Diana iga haridusliku nõuande eest ühe sendi küsiks, oleks
ta kindlasti miljonär. Ainus tüdruk meie koolis, kes suudab Peebuga
õppimises rinda pista. Väga tark, edukas ja heade ideedega inimene.
Kodutööd on tal alati tehtud. Ta abistab alati, on klassi teine kuldaju.
Tark ja tore, laia silmaringi ja avatud mõtlemisega. Dianal on alati
palju häid mõtteid või ideid, need tulevad paaris- või grupitöödes iga
kord kasuks. Tema konspektid ja kodutööd on tihti terve klassi hädast
välja aidanud. Mõnikord eelistab tunnis olemise asemel lauatennist
mängida: ta on Jõgevamaa gümnaasiumi pinksiprintsess.
Triinu Margens (I-klass; hõbemedal)
Kõik need kolm aastat on ta tunnis konspekti kirjutanud. Isegi kui
terve klass vaatab videot, siis Triinu kirjutab sellest konspekti. Kui
kunagi peaksid arvutid ära kaduma, siis ta teeniks Wordi asendajana ilmselt korralikult. Triinu teab, mida ta elult tahab ning milliste
eesmärkide poole liigub. Talle meeldib tegeleda kunsti, fotograafia
ja füüsikaga. On väga töökas ning suhtub õppetöösse väga suure
innuga. Teeb alati kõike korralikult ja läbimõeldult. Ta ei karda abi
küsida ega eksida. Isegi kui Triinu mingit asja ei oska, ei jäta ta seda
pooleli. Viisakas, tark, töökas ning usin klassiõde.

Triinu Sinimets
(I-klass; hõbemedal)

Annabel Saar
(H-klass; hõbemedal)

Felix Ranne
(G-klass; kuldmedal)

Andra Värnik
(G-klass; kuldmedal)

Naatan Johannes Bender
(H-klass; kuldmedal)

Liina Kinks
(H-klass; kuldmedal)

Peep Kolberg
(I-klass; kuldmedal)
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Palamuse koolis
on õppimine moes
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis alustas möödunud
sügisel õppetööd 16 klassi ühtekokku 244 õpilasega. Lõpuponnistusi asus tegema kooli
59. lend, kelle klassijuhatajaks
oli Kadri Lille, aabitsa said kätte
18 esimese klassi õpilast ning
nende klassijuhatajaks sai Inge
Jõgi. Nüüd, mil õppeaasta läbi,
võime tõdeda, et selle jooksul
toimus mõndagi olulist.
Nelja veerandi asemel on
meie kooliaasta nüüd jagatud
kolmeks trimestriks. Nüüdisajastasime kogu õppekavadega
seotud dokumentatsiooni, arutasime parandusettepanekuid
õppenõukogus, hoolekogus,
õpilasesinduses. Nüüd võime
tõdeda, et laste õpihimu ei ole
langenud, kuid õpetajate töötahe
on paranenud. Tulevikus tuleb
selgemaks teha ka klassikursust
kordama jätmise süsteem. Minu
arvates tuleks edasi viia ainult
need, kes on likvideerinud kõik
võlad või puudujäägid. Probleeme on aidanud ja aitavad ka
edaspidi lahendada sotsiaalpedagoog Maila Korkmann, psühholoog Evi Štukert ja logopeed
Sirje Kiis. Eelnev loetelu tõestab
meie kooli tugisüsteemi valmisolekut tõhusaks tööks.
Koolielu teeb muu hulgas
põnevamaks kuulumine mitmesugustesse organisatsioonidesse,
osalemine vahvates töörühmades jne. Palamuse gümnaasium
on tervist edendav kool ja liikuma kutsuv kool, siin on au sees
VEPA põhimõtted (need aitavad
muuta õpitegevused mängulisemaks), siin kasutatakse TORE
koolituse nippe ja ollakse lihtsalt
kiusamisvabad. Eelnimetatud
tegevuste juures on eestvedajad
Katrina Tammistu, Evelyn Merusk, Aive Jõessar, Maila Korkmann, Anni Juhanson, Egle Plato
ning Mariliis Merusk.
Tehnoloogia areng sunnib
meid pingutama. Robootika
alal on meil tugev Inge Jõgi,
kolmemõõtmeliste objektide
trükkimisega saab hakkama
Marjo Toomik ja freespingil freesimisega tegeleb Hillar Kuusik.
Auli Kumel harjutab end mõttega
uuest programmeeritavast tikkimismasinast. Loodame, et suvel
vahetuvad arvutiklassi arvutid

nüüdisaegsemate vastu – tasemetööd on ju kõik interneti avarustes korraldatud ning eksamite
internetis sooritamine ei pruugi
enam olla kaugel.
Kooliaasta viimasel päeval
tehtud ettekandes võis direktor
Kuuno Lille suurima rahuloluga
märkida, et meie koolis õpivad
“neljadele” ja “viitele” enam
kui pooled õpilased (129 õpilast). Neist umbes viiendik (44)
õpib ainult “viitele”. Tublimate
vastuvõtul tänati kooli kuld-või
hõbemärgiga 66 õpilast.
48 meie kooli õpilast osales
edukalt ainealasel olümpiaadil,
võistlusel või konkursil. Sander
Kõiv tõi heade tulemustega
kuulsust meie keemia-, muusika-, bioloogia-, füüsika- ja emakeeleõpetajatele. Väga tubli! 11
õpilast saavutasid maakondlikel
olümpiaadidel esikolmiku kohti.
Need olid Jaana Ivanova, AnneLiis Sazonov, Johanna-Marleen
Veski, Merilii Jalg, Teivo Limbak,
Kristjan Säärits, Sander Kõiv,
Greta Plato, Raiko Saar, Ingel
Liis Hedgren Haljas ja Estella
Pärtelpoeg. Neid juhendasid
ajalooõpetaja Kalle Jürgens, keemia- ja bioloogiaõpetaja Merike
Teppan, geograafiaõpetaja Virge
Valdmaa, füüsikaõpetaja Andrus
Kalju, matemaatikaõpetajad Eha
Kuld ja Kadri Lille, eesti keele ja
kirjanduse õpetajad Tiiu Kirsimäe ja Kerttu Maripuu.
Janeli Kivimurd, Jan Raudsepp, Moorits Enel ja Arto Reinik saavutasid toreda tulemuse
matemaatikaviktoriini Nuputa
üleriigilises voorus. Eraldi väärib
äramärkimist edu õpioskuste
olümpiaadil, milleks aitas õpilastel valmistuda Sirje Kiis. Üleriigilisse vooru kutsuti Moorits
Enel, Jan Raudsepp, Robert Lille,
Hanna Vahtra ja Kaisa Õun. Aime
Ojasoo, Vallo Väljaots ja Ester
Laumets on hoolitsenud meie
kooli suurepäraste tulemuste
eest spordis.
Soovin meie kooliperele päikeselist suve – oleme seda väärt!
JÜRI TOIT,
Palamuse
gümnaasiumi
õppealajuhataja
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Palamuse gümnaasiumi 12. klass tutiaktuse päeval.

FOTOD: ERAKOGU

Arabella Kiting, Ingel Liis Hedgren
Haljas ja Anni Zimmermann lõpetasid
Palamuse gümnaasiumi kuldmedaliga,
aga neil kõigil on jätkunud õppimise
kõrvalt jaksu ka muudeks põnevateks
FOTO: EVELYN MERUSK
ettevõtmisteks.

Tänavune abituurium – unistuste klass
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi lõpetas tänavu 59.
lend – 18 meeldivat neidu ja
noormeest, kellega on olnud tore
koos töötada. Ja selle klassiga tegelemine on olnud tõesti koostöö
selle otseses tähenduses.
Juba esimesse klassi tulles
teadsid nad, et koolis tuleb õppida, ja see teadmine on neid saatnud gümnaasiumi lõpuni. Samas
ei tegele nad ainult õppimisega,
vaid oskavad ka puhata ja oma
vaba aega sisustada. Kõik nad
suudavad olla milleski parimad:
on neid, kelle anded avanevad
näitelaval, on graatsilisi tantsijaid, on kadestamisväärselt
musikaalseid, on andekaid sportlasi, etlejaid, nutikaid naljamehi,
ülimalt töökaid ja kohusetundlikke, aga ka selliseid, kelle siiras
olek muudab hallimagi päeva
säravaks.

Nad teavad vanasõna “Igaüks
on oma õnne sepp” tähendust
ega süüdista teisi oma hädades.
Ja mis kõige tähtsam, nad on
olnud alati koostöövalmis ning
üksteist oma töödes ja tegemistes
toetanud. Julgen öelda, et tänavune abituurium on õpetajate
jaoks unistuste klass.
Nende toredate noorte hulgas
on kolm kuldmedaliga lõpetajat:
Arabella Kiting, Anni Zimmermann ja Ingel Liis Hedgren
Haljas.
Arabella Kiting teeb kõike
südamega, on alati abivalmis
ja erilise empaatiaga neiu. Ta
on tohutult mõistlik, töökas ja
sihikindel. Ta võtab enda kanda,
piltlikult öeldes, kogu maailma
mured. Talle meeldib sport. Ta
huvitub psühholoogiast, ent
kohustuslikus korras kannatab
välja ka matemaatika ja füüsika.

Anni Zimmermann jõuab
laulma, tantsima ja näitlema.
Abivalmis, südamlik, hea huumorimeelega ja üdini positiivne.
Klassi- ja kooliüritustel laseb oma
fantaasial lennata. Koolipere
valis ta selle õppeaasta Teeleks.
Enim meeldivad talle kaunid
kunstid, vähem ained, kus peab
midagi arvutama.
Ingel Liis Hedgren Haljas on
sirge seljaga, graatsiline ja temperamentne neiu, kes on pidevas
liikumises. Oskab ja jõuab kõike,
on väga andekas. Laulab, tantsib,
näitleb, osaleb riigikaitses. On
loominguline, kuid kaldub reaalainete poole. Lemmikained on
bioloogia, keemia, matemaatika
ja inglise keel.
KADRI LILLE,
Palamuse gümnaasiumi
12. klassi klassijuhataja

Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi 12. klass
Ivo Eller
Mart Enel
Ingel Liis Hedgren Haljas –
lõpetab kuldmedaliga
Kevin Jakovlev
Arabella Kiting – lõpetab kuldmedaliga
Mihkel Kull
Anette Kuuse
Kerli Kärmas
Andreas-Oliver Leht
Arabella Lippur
Annaliisa Must
Sander Nõmmik
Margit Orma
Silver Soots
Karita Säärits
Anni Zimmermann – lõpetab
kuldmedaliga
Teele Toomjõe
Johanna-Marleen Veski
Klassijuhataja: Kadri Lille

Liikudes ja vaimu harides suvele vastu
Kevad oli Palamuse gümnaasiumis, nagu ikka, kiire aeg, ent
mahutasime oma päevakavva
siiski ka meeldivat huvitegevust
ning õppekäike-ekskursioone.
Aprillikuisel traditsioonilisel
tervisenädalal kutsusime kooli
joogaõpetaja Anita Räppi, kes
kõikidele klassidele väikese joogatunni korraldas. Kahel päeval
toimus ka jalutuskäik pealkirjaga “Vähemalt 2018 rõõmsat
sammu”.
Palamuse kool liitus projektiga
Liikuma Kutsuv Kool. Juba kevadel katsusime oma õpilastele
leida vahetundide ajaks aktiivset
tegevust mitmesuguste mängude
näol ja sügisel jätkame samas
vaimus.
Mai alguses toimusid meie
kooli spordipäevad ja jälle pidasime neid Jõgeva linna staadio-

nil, kus selleks paremad võimalused. Spordipäevade paremad
esindasid kooli ka Jõgevamaa
koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel.
Maikuu lõppu jäi algklasside
12. nõidade olümpia, kus lapsed
said lõbusates võistlusmängudes
oma teadmisi ja osavust proovile
panna.
Põhikooli lõpetajad mängisid
traditsioonilist orienteerumismängu “Kringlijooks”, millel
esikohale tulnud võistkond sai
preemiaks kringli.
Palamuse kool osaleb ka projektis TORE, mis koolitab tugiõpilasi, kes motiveerivad oma
koolikaaslasi olema julgemad
ja õpihimulisemad, üksteist
toetama ning vältima vägivalda
ja kiusamist. Meie kooli torekad eesotsas õpetajate Maila

Korkmanni ja Anni Juhansoniga
korraldasid mai lõpus TORE
nädala. Kooliraadios sai sõpru
tervitada ja soovilugusid tellida,
4.–6. klassi õpilastele korraldati
vahva orienteerumismäng ja
peeti ka kohvikut, kust sai osta
isetehtud küpsetisi.
Kogu kevade vältel toimus
koolis mitmesuguseid loenguid,
koolitusi ja kontserte. Ennetusloenguid käisid pidamas ka
noorsoopolitseinikud.
Palamuse kool on aastaid
aktiivselt osalenud ohutusalases projektis “Kaitse end ja aita
teist”. Kevadperioodil osalevad
6. ja 7. klassi õpilased mitmel
selleteemalisel koolitusel ja korraldatakse ka laager. Sellel aastal osalesime laagris jälle kahe
meeskonnaga, keda juhendas
õpetaja Eha Kuld. Meie 7. klassi

võistkond saavutas 1. koha ja 6.
klassi meeskond 3. koha.
Õpetaja Luule Toome käis
laste- ja mudilaskooriga Kassinurmes Jõgevamaa laulupeol
“Esivanemate radadel” ja õpetaja
Kadri Lille osales 2. klassi tantsurühmaga Kuremaal toimunud
Jõgevamaa memme-taadi kevadpeol “Nii hea on olla siin”.
Eelviimasel koolipäeval korraldasime projektipäeva, mille ajal
tegutses 21 töötuba. Iga õpilane
pidi osalema neljas töötoas.
Meisterdati 3D prille ja roboteid,
tutvuti kettagolfi ja orienteerumisega, tehti teatrit, joonistati
koomikseid jne.
Nüüd, mil kooliaasta läbi,
soovin kogu kooliperele mõnusat
puhkust!
EVELYN MERUSK

Üksmeelsed ja tegutsemishimulised

Palamuse gümnaasiumi 9. klass oli väga kokkuhoidev.

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi üheksandat klassi
iseloomustab üksmeel ja tegutsemishimu. Sellist grupivaimu ja koos tegutsemise tahet
on raske mitte märgata. Need
omadused on olnud meie suurimateks trumpideks mitmesugustel koolisisestel ja koolivälistel
üritustel. Kõrged kohad kooli
teatripäevadel ja sügispeo “Leib
ja lilled” konkurssidel on olnud
kinnituseks ühtsest ja tugevast
meeskonnast, milles igaüks on
omaette isiksus.
Meie klassis on lavastajaid,
näitlejaid, lauljaid, rahvatantsijaid, pillimängijaid, sportlasi.
Kolm meie hulgast, Greta Plato,
Sander Kõiv ja Janne Eller, lõpetavad põhikooli kiitusega. Igal
õpilasel on olnud oma tugevused, mis kokku liites on andnud

suurepärase koosluse, mis on
aasta-aastalt aina tugevamaks ja
edukamaks muutunud. Meie viimaseks ühiseks ettevõtmiseks oli
projekti “Harjume hoolima” raames toimunud pardiralli Amme
jõel, mille idee autoriks oli Greta
Plato ja millega kogusime raha
vähihaigete laste toetuseks.
Tänaseks on meie ühine tee
läbi saanud ja ees ootavad uued
väljakutsed. Enamik jätkab oma
haridusteed gümnaasiumis, kuid
on ka neid, kes siirduvad ametit
õppima. Igaüks on leidnud oma
raja, millel edasi astuda oma
unistuste poole.
Palamuse gümnaasiumi
9. klass ja
klassijuhataja Eha Kuld

Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi 9. klass
Joonas Aus
Janne Eller – lõpetab kiitusega
Brigita Jakobson
Taavi Kabrits
Riin Kalme
Martin Kliiman
Lisete Koll
Sander Kõiv – lõpetab kiitusega
Arles Kütt
Tanel Laas
Getter Mathiesen
Greta Plato – lõpetab kiitusega
Richard Poklonov
Lisette-Brett Poll
Raiko Saar
Ethel Meriel Soodla
Mehis Sumin
Karoliine Tross
Martin Tuvike
Klassijuhataja: Eha Kuld
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Jõgeva Põhikool liikuvamaks
Jõgeva Põhikooli 5. õppeaastat
iseloomustab mõiste liikumine
mitmes erinevas tähenduses.
Eelmisest õppeaastast alates
liigutakse uue õppehoone suunas. Kooli juhtkond ja Jõgeva
vald on teinud tihedat koostööd ehitajatega, et võimaldada
õpilastele ja kooli töötajatele
kaasaegne, praktiline ja mugav
koolimaja. Ühe olulise uuendusena tuleb koolimajja läbi kahe
korruse trepistikuga aatrium, kus
saab läbi viia grupitöid, korraldada erinevaid sündmusi või niisama vahetunnis mõnusalt aega
veeta. Koolimaja koridoridesse,
klassiruumidesse ja õuealale
on plaan paigutada liikumist
toetavaid mänge, infotahvleid
ja vahendeid.
1. novembrist asus Jõgeva
Põhikooli juhtima Triin Lõbu, kes
tõi endaga kaasa uusi mõtteid
ja tegutsemissuundi. Kuigi ka
varem oli koolis mitmeid traditsioonilisi liikumisega seotud
sündmusi, nagu spordipäevad
sügisel ja kevadel, orienteerumispäev „Jõgeva Põhikool
liigub“, kooliolümpia ja pädevuslaager, siis uue koolijuhi Triin
Lõbu eestvedamisel liitus Jõgeva
Põhikool Tartu Ülikooli Liikumislabori programmiga Liikuma
Kutsuv Kool.
Liikuma Kutsuva Kooli programmi eesmärgiks on pakkuda
Eesti koolide õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid
ja lahendusi, kuidas muuta koolitund ja vahetund liikuvamaks
ja põnevamaks. Liikumine ei
tähenda seejuures ainult sporti,
oluline on istuva eluviisi vähendamine ja seeläbi laste tervise
parandamine.
Kooli juhtkond, mõned õpetajad ja õpilased on osalenud
Liikuma Kutsuva Kooli ideeseminaridel ja koolitustel. Loomulikult ei saa kõiki ideid kohe
ja kiiresti ellu viia ning paljud
asjad nõuavad lisakapitali, kuid
sellele vaatamata on mitmed tegevused meil juba käima läinud.
Alustasime märtsist kord nädalas
toimuvate tantsuvahetundide
korraldamist 1.–4. klassidele.
Peagi liitusid ka 5. ja 6. klassid,
sest õpilased näitasid ise huvi
üles. Tantsiti aulas „Just dance“
videote järgi. Videod valis välja
8.A klassi õpilane Joosep Katt
ja tema klassikaaslased Mauri
Alamets ja Karlis Kirsimägi aitasid tehniliste lahendustega.
Tantsuvahetunnid kujunesid
väga populaarseks ja kindlasti
jätkame järgmisel õppeaastal.
20.–21. aprillil käisid 7. klas-

side õpilased Helis Kiis, Inara
Hein, Deili Saan ja Anette-Veronika Vaigo koos õpetaja Älis Eespäevaga Antsla Gümnaasiumis
mängujuhtide koolitusel. Nad
naasid uute ideede ja põnevate
mängudega, olles valmis järgmisest õppeaastast koolis läbi viima
mänguvahetunde. Mängides
saavad liikuma ka vähemsportlikud õpilased. Tulevased mängujuhid proovisid kätt juba sel
kevadel 1.C, 2.C ja 3.B klassis.
Liikumise soodustamiseks
otsustasime tänavu pädevuslaagrisse minekuks ühistransporti
mitte tellida. Selle asemel panime lisaks jalgratturitele kokku
jalgsimatkajate grupi, kes liikus
laagrisse mitmeid ülesandeid
täites. Õpilased said kenasti
hakkama, jalgsimatk nõudis
pingutust, kuid oli kokkuvõttes
uus ja värskendav kogemus.
Järgmisel aastal soovime kindlasti matkajate ja ratturite hulka
suurendada ja kaasata saatjatena
lapsevanemaid ja teisi abi pakkujaid. Sel aastal saatsid rattureid
lisaks õpetajatele Raivo Meitus,
Raul Taul ja Raul Soodla.
Me kõik teame, et eeskuju on
nakatav. Meie koolis on palju
liikuvaid ja sportlikke õpetajaid, kes sel aastal õpetaja Kaire
Põldmaa eestvedamisel panid
igapäevaselt kirja oma läbitud kilomeetrid kas kõndides, joostes,
ujudes, uisutades, suusatades
või rattaga sõites. Jaanuarist
maini läbisid õpetajad kokku
10067,65 km.
Tänu Keskonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusele ja
projekti „Kaasav õpe loodusainetes, kasutades erinevaid õpikeskkondi“ kirjutajatele õpetaja Silja
Võsastele ja allakirjutanule said
Jõgeva Põhikooli 5.–9. klasside
õpilased juba neljandat aastat
liikuda looduses. Kaksteist väljasõitu oli Endla looduskeskuse
matkaradadele, kus õpilased tutvusid Männikjärve metsa, raba,
imetajate ja põneva vee-elustikuga. 9. klasside õpilased käisid
Tartu Ülikooli loodusmuuseumis
tutvumas maailma ökosüsteemidega. Läbi praktiliste tegevuste
paranes õpilaste loodusteaduslik
maailmapilt.
Järgmise õppeaasta eesmärk
on järjest rohkem rakendada Liikuma Kutsuva Kooli programmis
õpitut, et meie kooli õpilased
ja töötajad oleksid tervemad ja
õnnelikumad.
Katre Põder,
Jõgeva Põhikooli huvijuht
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Tänavu kevadel lõpetas Jõgeva põhikooli viies lend.
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Lõpetasime seal, kus alustasime
Meie klass lõpetas sealsamas,
kus alustas – Piiri 1 koolimajas.
Meie esimene klassijuhataja oli
Ly Kittus. Tema julgustas meid
alati tegema seda, mida hästi
oskasime.
Neljandas klassis käisime Lätis
Jurmala veekeskuses. Sellest
on väga lõbusad mälestused.
Klassiõed oleksid näiteks kõige
suuremast liutorust alla sõites
peaaegu oma ujumisrõngastest
välja kukkunud ning lõkerdasid
pärast selle üle.
Vahepealsed aastad on meie
silmis pigem nagu suur hägune
pilv. Kaheksandas ja üheksandas
klassis toimunu on jälle paremini

meeles ja läheb enam korda. Siis
õppisime õpetajaid mitte kartma
ja hakkasime rohkem sekeldustesse sattuma. Klassivennad said
rohkem täismehelikuks ning
tüdrukud hakkasid üksteisega
paremini läbi saama.
Meil, nagu ka teistes klassides,
olid pigem kindlad grupid, mis
rohkem kokku hoidsid. Kui need
kuidagi lahku löödi, tekkis alati
jube jama ja kõik nurisesid.
Kõik paremad mälestused saavad alguse kooli garderoobist ja
lõpevad Udu talus. Hommikuti
oli garderoobis alati üksteise
seltsis nii lõbus, et mitte keegi
ei tahtnud esimesse tundi jõu-

da. Udu talust mäletan, kuidas
käisime klassivendadega ujumas
ja iga kord oma jalad ära lõhkusime. Või kuidas Kassinurmes
koos paralleelklasside õpilastega erinevaid ülesandeid täitma
pidime. Kõik tundus alati väga
paigas olevat. Kõik said omavahel läbi.
Kujutame juba praegu kõik
koos ette, kuidas meie viies lend
paarikümne aasta pärast üksteist
klassikokkutulekul ära ei tunne.
Miks? Sest ma tean, et meist saavad asjalikud ja imetlusväärsed
täiskasvanud.
LAURA-LIISA JEGOROV,
9. A klassi õpilane

Triinu Tõnts, 9. C

Meie klassi toredad hetked
Üheksa aastat on pikk aeg.
Selle jooksul jõuab inimene
suureks sirguda, targemaks
saada, palju sõpru leida. On
tore, kui koolipäevad mööduvad
lahedate inimeste seltsis. Meie
klassi koos veedetud hetkede
hulgas on olnud ilusamaid, aga
ka keerulisemaid. Ent oleme
õppinud koos toime tulema.
Ühistes mälestustes on, mida
meenutada.
Suurele osale meie klassist on
eriti meelde jäänud matk Endla
rappa koos endise klassijuhataja Priit Põdraga. Seal grillides,
chillides ja muidu mõnusalt aega
veetes õppisime üksteist tõeliselt

tundma.
Toredate momentide hulka
kuuluvad kindlasti kooliteatri
Liblikapüüdja trupiga läbi tehtud
seiklused, laagrid ja esinemised.
Vahva on olnud varasuvine
laager Udu talus, kus oleme
saanud õues mänge mängida,
telgis ööbida, grillida ja oma
koolikaaslaste toredat seltskonda
nautida.
Tegelikult on vahva meenutada ka hetki ainetundides, kus
oleme pidanud kõvasti pingutama, aga kus ikkagi on saanud
head nalja ja võib-olla õpetajatele vingerpussigi mängida.
Üheksa kooliaasta jooksul

on meil olnud kolm võrdselt
toredat klassijuhatajat. Enamik
klassikaaslastest, kellega koos
teekonda alustasime, on püsinud
koos meiega. Tõsi, mõni on
vahetanud kooli või alla andnud,
aga selle eest on meile juurde
tulnud uued ja armsaks saanud
semud.
Uskumatu, aga oluline etapp
on lõppemas. Ees ootab palju uut
ja huvitavat. Põhikoolist võtame
kaasa teadmisi, sõpru, hoolivust
ja muidugi armastust, mis on
meie vahel tekkinud.

Kadi-Liis Viiar, 9. D

9. B klass

Oleme aastatega kokku kasvanud
Igal sügisel kooli tulles oli
loomulik jälle oma vana klassi
juurde naasta ja õppetööga alustada. Mõeldes sellele, et kahe
kuu pärast õpinguid jätkates ei
kohtu me enam sel moel, nagu
varem, kipub pisar silma tulema.
Oleme iga aastaga üha enam
kokku kasvanud ja lähedasemaks
saanud.
Motiveerime alati klassikaaslasi rohkem saavutama. Aitame
hea meelega üksteist, et kõik
õppetöös edukad oleksid ja
häid hindeid saaksid. Tihtipeale
kasvavad tundides ette nähtud
iseseisvad tööd rühmatöödeks,
kus õpetajad ka ise hea meelega
kaasa löövad. Isegi kahootid ei

möödu ilma kooperatiivse tegutsemiseta.
Kuigi meie ajumaht on juba
päris suur, oleme hinges veel
siiski lapsed. Iga ekskursiooni
tipphetkeks on see, kui leiame
mõne mänguväljaku, kus saame
pööraselt joosta ja lapselikult
rõõmu tunda. Tänu klassijuhatajale oleme lennu kultuurseim klass, sest käime pidevalt
teatritükke nautimas. Bussireisidel etendustele ja tagasi laulame
alati kõva häälega eestikeelseid
laule ning kui teatriõhtu langeb
reedele, siis ei puudu koju sõites
repertuaarist „Raju reede“.
Kuhu iganes elu meid viib,
oleme kindlasti sama töökad,

hoolivad ja lõbusad edasi ning jagame alati oma toitu, sest kõigil
on kogu aeg nälg. Täname kõiki
abivalmis õpetajaid, kes meid
tagant on utsitanud ja kunagi
haaret lõdvemaks ei lasknud –
tänu teile oleme tulevikus kohe
kindlasti edukamad ja kohusetundlikumad. Ei tohi olla kurvad,
et meie ühine teekond läbi saab.
Oleme õnnelikud, et just meie
ühte klassi sattusime ning kõik
need aastad koos veeta saime.
Oleme võitnud endale sõpru
kogu eluks ning oskame seda ka
väärtustada.
Aitäh, Jõgeva põhikool!
9. C klass

Kaisa-Siret Hint, 9. C

Tuju on olnud alati hea
Mängulised vahetunnid pakuvad liikumisrõõmu.
						FOTO: ERAKOGU

Mõeldes tagasi meie klassi
kooliajale, tõusevad suunurgad
kohe ülespoole. Nende aastatega
oleme muutunud kokkuhoidvamaks ja kasvanud ühte. Kuigi
koolitunnid on iga aastaga läinud raskemaks ja väsitavamaks,
on sellise seltskonnaga tuju ikka
hea olnud.
Oleme alati osa võtnud kooli
üritustest. Näiteks šõul „Su
nägu kõlab tuttavalt“ tõmbasime

publiku käima ansambli PõhjaTallinn loo parodeerimisega.
Kaheksandas klassis juhtus aga
meie ühiselt veedetud aja kõige meeldejäävam seik. Pärast
ekstreemset purjesõitu tahtsime
koguneda paadisillale klassipilti
tegema. Selleni me aga ei jõudnud, kuna paadisild ei pidanud
raskusele vastu ning meie reis
lõppes vees.
Seoses veega meenub meie tei-

negi lemmikmatk, kanuumatk.
Liuglesime kilomeetreid mööda
sillerdavat jõge ja sihtkohta jõudes sõime õhtusöögiks värskelt
suitsutatud kala. Kuigi olime
pikast päevast väsinud, jätkus
meil energiat hiliste öötundideni
jalgpalli mängida.
Neid seiku jääme elu lõpuni
meenutama.
MARIA, EVELIN ja
ANNALIISA 9. D klassist

Kristjan Hordo, 9. A

JÕGEVA VALLA TEATAJA

lk 6

Üksteise toetamine ja üksteise eest
võitlemine on teinud meid tugevaks
meil jagub: head tulemused
spordis, olümpiaadidel, kunstis,
kirjanduses või muusikas ei ole
olnud meie klassi puhul harv
juhus.
Oleme aastate jooksul kasvanud Laiuse Jaan Poska põhikooliga üheks ning jääme oma
kooli, kooliperet ja klassikaaslasi
igatsema. Kuid kätte on jõudnud
aeg edasi liikuda. Erinevad teed
viivad meid üle Eesti laiali: osa

Laiuse kooli 42. lend on sõbralik ja kokkuhoidev. Me oleme
tore klass ja saame omavahel
hästi läbi. Oleme kõik omaette
isiksused ja vahel on tekkinud
sellelt pinnalt mõningaid tülisid,
kuid läbi aastate oleme õppinud
üksteist paremini tundma ning
konflikte kiiremini lahendama.
Ning kui kätte on jõudnud hetk,
mil on vaja klassina välja astuda,
oleme alati osanud üksteise tu-

gevustele toetudes ülesanded ära
jagada nii, et õigel hetkel särada.
Meid on korduvalt tunnustatud
toredate etteastete eest kooli üritustel või kooli esindamise eest
konkurssidel ja võistlustel. Klassina on meid tugevaks muutnud
üksteise toetamine ja üksteise
eest võitlemine. Me oleme tundnud üksteise tegevuste vastu
huvi ja tulemuste üle uhkust.
Ja neid, kelle üle uhkust tunda,

Laiuse Jaan Poska põhikooli lõpetas kiituskirjaga
Eveliis Väljaots.

Laiuse Jaan Poska põhikooli tänavused lõpetajad.

lõpetajaid läheb gümnaasiumidesse, teised kutsekoolidesse. Tulevikule mõeldes loodame kõik
leida endale eriala, mis meeldib,
ning töö, mis sobib. Oluline on
täiskasvanuikka jõudes saavutada majanduslik kindlustatus ning
võib-olla ühel heal päeval luua
ka oma firma.
Kõrget lendu!
Laiuse kooli 9. klass

FOTOD: ERAKOGU

Talgupäev, sinilillepidu ja kohtumine näitlejaga
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Laiuse noortel robootikutel oli
tegus aasta
Laiuse põhikooli robootikaring
täienes möödunud sügisel vahvate esimese klassi õpilastega, kes
on väga innukad insenerid ja ehitajad. Samal ajal pakuti EV100
projekti raames sajale koolile
mBot roboteid, millega kaasnes
kohustus kahel aastal osa võtta
Tallinnas korraldatavast Euroopa
suurimast robootikavõistlusest
Robotex. Õnn naeratas ka meile
ja saime koguni 4 robotit, mis
oli maksimaalne kogus ühele
koolile.
Esimesed tuleristsed saidki
noored robootikud novembri lõpus toimunud Robotexil. Päev oli
pikk ja väsitav, aga kõik pidasid
vapralt vastu ja olid kohe valmis
uuteks väljakutseteks.
Järgmine suur võistlus ootas
ees veebruaris: siis toimus Rakke robootikapäev. Sellel juba
aastaid korraldatud võistlusel
osalevad koolide meeskonnad
üle kogu Eesti. Ürituselt toodi
esimesed auhinnalised kohad,
mis saavutati mBoti nimeliste
robotitega.
Õhinaga jäädi uusi jõukatsumisi ootama ja need ei lasknud
end kaua oodata. Võtsime osa
Jõhvis toimuvast suurimast koolirobootika võistlusest “Robomiku lahing 2018”, võisteldes juba
tuttavaks saanud mBottidega.
Hooaja viimaseks väljakutseks
oli Lego FLL Junior näitus Tartus
Ahhaa keskuses, mille tarbeks
väikesed ehitajad pidid valmistama legoklotsidest maketi, kus
oleks vähemalt üks mootoriga
töötav seadeldis ja kohustusliku
elemendina pumbajaam. Nimelt
oli selle aasta teemaks vesi ja

selle ringlus. Õpilased pidid
uurima veega seotud teemasid,
tegema plakati oma meeskonna
kohta ja seda kõike siis hindajatele tutvustama. Kõik osalejad
said Ahhaa keskuses ka lihtsalt
lustida ja atraktsioonidest rõõmu
tunda. Väljas olime koguni kahe
võistkonnaga, millest ühes lõid
kaasa ka lasteaia koolieelikud.
Kiidusõnad Helenale ja Ingele
õpilaste ettevalmistamise eest!
Robootikaringi noored ehitasidki igal nädalal põnevaid
masinaid EV3, Lego NXT, Lego
Wedo, Lego Wedo2, Lego Boost
komplektidega. Valmisid ka legoklotsidest hoonete kompleksid
ja linnakud, kus töötavad ka tuulegeneraatorid ja pumbajaamad.
Maani kummarduse ja tänusõnad on ära teeninud 9. klassi
noormeees Märt Sokk, kes oli
kogu aasta vältel väga tubli
abijuhendaja. Tänu ka Edale ja
Janekile, kelleta ei oleks võistlustel käimine võimalik olnud.
Möödunud sügisel alustas
tööd ka lasteaia robootikaring,
kus huvilised said ehitada lihtsamaid roboteid ja neid liikuma
panna. Mida aeg edasi, seda
keerukamaks muutusid robotid
ja kasvasid ka kiirused. Kui
algul ehitasime juhendite järgi,
siis hiljem lasti käiku fantaasia
ja valmisid ise väljamõeldud
seadeldised. Väga vahva oli see,
et ringitööst võtsid osa ka emadisad, kes lastega koos ehitasid ja
katsetasid, leiutasid ja võistlesid.
RAIN SIREL,
Laiuse Jaan Poska põhikooli
robootikaringi juhendaja

Õppeaastal 2017/18 sai
Sadala Kooli kiituskirja
väga hea õppimise eest
Teele Asu, VI klass.

Sadala kooli 6. klassi lõpetas neli tüdrukut ja kuus poissi.
Mai- ja juunikuu olid tänavu
kuumemad ja suvisemad, kui me
harjunud oleme. Ehkki kohati oli
tunne, et koolimaja asemel peaks
viibima rannas, toimus tavapärane koolitöö ning sai teoks ka
toredaid ettevõtmisi.
Mai algul korrastasid meie
kooli suuremad ja väiksemad

üheskoos kooliümbrust. Riisuti lehti, korjati oksi ja muud
prahti. Nii saime tervitada 11.
mail emadepäevakontserdile
tulijaid korras kooliümbrusega.
Rahvast tuli palju. Kõik lapsed
said esineda ning kontserdi lõpul
kinkis iga laps oma emale või
vanaemale lille.

8. juunil saadeti Sadala kooli Lepatriinude lasteaiarühmast kooliteele kolm tüdrukut ja kaks poissi.

FOTOD: ERAKOGU

Sinilillepidu, mis on Sadala
koolis juba traditsiooniks saanud, toimus sellel aastal maikuus. Tegemist on hoolekogu
poolt korraldatava peoga kõigile
meie piirkonnas elavatele lastele.
Iga Sadala kooli laps saab hoolekogu poolt tänukirja selle eest,
milles just tema on kõige tublim.
Samuti tervitatakse sügisel 1.
klassi minevaid lapsi ning kuulutatakse välja laste poolt valitud
parim õpetaja. Hoolekogu katab
alati ka peolaua ja korraldab disko. Lastele meeldib sinilillepidu
väga ning see on kevaditi alati
oodatud sündmus.
18. mail oli meie õpilastel
võimalus kohtuda Jõgevalt pärit
näitleja ja näitekirjaniku Martin
Algusega. Kohtumine meeldis
lastele väga ja loodame, et neil
on ka edaspidi võimalus huvitavate inimestega kohtuda.
Põhjusel, et ilmad olid nii
ilusad, püüdsime lastega olla
võimalikult palju õues ja liikuda. Nii said meie kooli lapsed
võimaluse osaleda Kuremaa

Tänukirjad hea ja väga
hea õppimise eest said
järgmised õpilased:
I klass - Emma Duvin, Jaanika Õunmaa, Mona Marietta
Teppan
III klass – Jakob Mihkels
IV klass – Moonika Kuslap
V klass – Annaliisa Mihkels,
Laura Padrik
VI klass – Rainis Aasmaa,
Kärolin Kase, Meriliin Rappu.
kevadjooksukrossil, heategevusjooksul ja Torma kevadjooksul.
Samuti korraldati matku, näiteks
käisid väiksemad koolilapsed
Kodismaal perekond Duvinite
koduloomadega tutvumas ja
suuremad õpilased Saare järve
matkarajal, lasteaialapsed külastasid aga Elistvere loomaparki.
1. juunil tähistasime lastekaitsepäeva. Sel puhul korraldasime
orienteerumisvõistluse, mängisime ringmänge, laulsime ja tantsisime. Juuni algul külastasime
kooliga Räpina paberivabrikut
ning õppisime Vastseliina piiskopilinnuses tundma keskaegseid
söögikombeid.
8. juunil saatsime Lepatriinude
lasteaiarühmast kooliteele kolm
tüdrukut ja kaks poissi. 12.
juunil lõpetas aga meie kooli
neli 6. klassi tütarlast ja kuus
noormeest.
Täname kõiki koostööpartnereid kordaläinud õppeaastale
kaasaaitamise eest! Ilusat suve!
ANGELA SAKSING

Laiuse noortel robootikutel oli aasta jooksul võimalus
FOTO: ERAKOGU
osaleda mitmel võistlusel.
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Kõike head ja, pea püsti, edasi!

Siimusti lasteaed-algkooli teguderohke aasta algas pidulikult 1. septembril.

Tegus kooliaasta Siimusti
lasteaed-algkoolis
Siimusti lasteaed-algkooli
õpilased on juba mõnda aega
suvevaheaega nautinud, õpetajad teevad aga pingelisest tööperioodist kokkuvõtteid, et välja
selgitada, mis sai tehtud hästi
ning mida annaks teha paremini.
Vähehaaval käib ka ettevalmistus uueks õppeaastaks.
Kui vaadata tagasi lõppema hakkavale kooliaastale, siis
oleme rõõmsad, et meie väike
kool on väga tegus. Matkasime
Võrtsjärve ääres ja külastasime
sealset järvemuuseumi, käisime
Äksis asuvas Jääajakeskuses ja
Endla rabas ning tutvusime Tartu
Tervishoiu Kõrgkooliga. Siimusti
raamatukogu eestvedamisel
käisid meil külas kirjanik Indrek
Koff, kirjanik Andrus Kivirähk ja
muinasjutuvestja Piret Päär ning
viidi läbi maakondlik õpilaste
omaloomingupäev.
Vaatasime jõuluetendust Viljandi teatris Ugala, külastasime
Pimedate Ööde Filmifestivali Tallinnas ja Eesti Rahva Muuseumi
Tartus. Muusikud Eesti Kontserdist tutvustasid india trumme,
brasiilia tantsurütme ning tublimatele õppuritele andis kontserdi Artjom Savitski. Tegime
sporti perepäeval, spordinädalal
ning erinevatel spordipäevadel.
Koolipere iga liige kõndis Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva puhul
100 kilomeetrit. Korraldasime
stiilinädala, sõbrapäeva, vastlapäeva ja emakeelepäeva. Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva auks
marssisime talvepakases koos
naaberkooli perega läbi Siimusti
ning lennutasime taevasse 100

õnnesoovidega õhupalli.
Siimusti Silleril valiti välja parimad laululapsed, kes osalesid
piirkondlikus Laulukarusselli
eelvoorus. Mudilaskoor laulis Jõgevamaa laulupäeval “Esinevanemate radadel” Kassinurmes ja
tantsulapsed tantsisid Kuremaal
memme-taadi kevadpeol. Koolis
tegutses kuus huviringi: mudilaskoor, tütarlaste ansambel,
rahvatantsuring, spordiring, robootika- ja arvutiring. Kiituskirjaga lõpetasid kooli Kärolin Eliisa
Eespäev, Ketter Raska, Andra
Vilt, Simo Kütt, Romet Saksniit, Marii Amur, Fiona Järvela,
Katarina Kurs, Janeli Štukert,
Eliise Joost ja Arabella Leego.
Meie kooli sportlasi tunnustati
maakondlikel meistrivõistlustel: Jõgevamaa noortemeistrid
rahvastepallis on Rain Udso,
Marcus Shleigel, Henri Pantalon,
Ragnar Randjärv, Janari Leego.
Häid tulemusi spordis saavutasid
ka Simo Kütt, Janeli Štukert ja
Marii Heliis Allev.
Meie kooli tubli meeskonna
moodustavad õpetajad Miina
Lehtla, Helina Amur, Elle Karu,
Ingrit Virks, Mare Talve, Maris
Kaarjärv, Reino Hobolainen,
Mari-Liis Põld, Kelli Lindus,
koolijuht Kaja Reiman, majandusjuhataja Diana Lõhmus, kokk
Koidu Malm, koristajad Astrid
Allev ja Maile Born ning remondimees Reinu Rand.
Ilusat suve kõigile!
MERIKE PIKS,
Siimusti
lasteaed-algkooli õpetaja

Siimusti lasteaed-algkoolis on sport au sees – nii peeti
sügisel spordipäeva.

Eesti Vabariigi sünnipäeval osales koolipere pidulikul
FOTOD: ERAKOGU
rongkäigul.

Veel eile oli koolimaja täis kihinat-kahinat, sammude müdinat,
hõikeid ja jutuvadinat, kuid täna
valitseb täielik vaikus. Siiskisiiski, hoolikal vaatamisel leiab
silm fuajeesopist väikese rühma
noori, kellel on teha jäänud veel
viimane lõpueksam. Seal nad
on, Vaimastvere kooli seekordne
lend: Sander Juks, Aarne Kauss,
Aiver-Ainar Ots, Sandra Schasmin, Cerle Siim, Elisabeth Tulis.
Keeruline klass, täis isiksusi, igal
oma arvamus, omad soovid ja
unistused, omad tujud ja veidrused. Pärast eksamit ajan juttu
Cerle Siimuga.
Cerle, milline tüdruk sa
oled?
Oh, ennast on kõige raskem
iseloomustada! Ma olen väga
töökas ja korralik, kõik kodused
tööd on alati tehtud. Sõbralik.
Abivalmis, alati valmis.
Tõepoolest, need sõnad tulevad
ka mul tüdruku iseloomustamiseks kohe meelde. Cerlele ei piisa,
kui tal endal on kõik hästi, ta
soovib, et ka teistel oleks. Ta aitab
juba enne, kui temalt abi paluda.
Ta märkab kõike ja ei lähe niisama mööda. See on tema puhul nii
tavaline, nii iseenesestmõistetav,
et alati ei märka aitähki öelda.
Aga milline tüdruk sa
tahaksid olla?
Tahaksin olla selline nagu
praegu, ainult et rahulikum.
Ma pean rohkem kaaluma, kas
teistelt saadav negatiivne info on
ikka vajalik ja mida ma sellega
peale hakkan. Sellest võib omad
järeldused teha, kuid oma reaktsioone ei pea kohe välja näitama.
Mis on su lemmiktunnid?
Sellist päris lemmikut ei olegi.
On selliseid, milles peab rohkem
pingutama, ja teisi, kus saab lihtsamalt hakkama. Mulle pigem
meeldib pingutada, see paneb
võimed proovile.
Millised on Sinu huvialad?
Jalgpall ja näitlemine. Meil on
juba kolm aastat olnud siinsamas
Vaimastveres jalgpalli treeningurühm. Praegu on see lihtsalt vaba
aja veetmise viis. Eelmisel aastal,
kui Jõgeva Nooruse tüdrukud
veel trennis käisid, osalesime
ka võistlustel. Nüüd on kõigil
eriti kiire, õppida palju ja kool
lõpetada, nii piirdume oma lõbuks mängimisega. Tüdrukute
jalgpallivõistkondi on vähe.
Näitlemine on mulle meeldi-

et väga suuri kohanemisraskusi
ei tule, olen endaga palju tööd
teinud ja palju vaiksemaks ja
tagasihoidlikumaks muutunud.
Kooli psühholoog ja sotsiaalpedagoog on mind palju aidanud,
innustanud, õpetanud ennast
valitsema. Palju on aidanud teadmine, et olen lõpuklassis: kooli
vanim klass peab olema teistele
eeskujuks ja abiks.
Milline ta oli, see teie
klass?
Me oleme väga erinevad, kuid
sõbralikud. Poisid teevad palju
nalja, tõsi, mõnikord on need
4. klassi tasemel. Igakord ei saa
algul arugi, mida nad teevad või
mõtlevad. Tegelikult nad tahavad olla lahedad ja paremad, kui
nad ehk on. Mind häirib, kui nad
ei kuula, mida õpetaja räägib ja
pärast hädaldavad, et pole öeldud, pole õpetatud. Meeldib, et
hoolime üksteisest. Kui kaaslased
näevad, et kellelgi on halb tuju,
siis nad hoolitsevad, ajavad tuju
üles. Jah, on narrimisi ja ütlemisi, aga tegelikult me hoolime
üksteisest, kuigi ei näita seda
alati välja.
Cerle Siim on aktiivne tüdruk. Tänavu valiti ta Jõgeva valla
FOTO: EVELI LEEGO
noortevolikogusse
nud lasteaiast peale. Mõnikord
me tähtpäevadeks lavastame
midagi. Hästi vahva etendus oli
8. klassis jõuludeks, siis õpetaja
Eveli kogus üle kooli trupi kokku. See oli väga naljakas lugu,
proovid möödusid väga lõbusalt,
hästi palju sai naerda.
Luuletusi esitan igal koolipeol.
Mul lihtsalt on nii hea pea luuletuste jaoks.
Tõepoolest, Cerle tunnetab luuletuse meeleolu ja sõnumit ning
tal on hea hääl, mis kostab ka
suures saalis ja paneb kuulama.
Cerle on osalenud maakondlikel
etluskonkurssidel.
Sa oled Jõgeva valla noortevolikogu ja oma kooli õpilasomavalitsuse liige, kuulud Kodutütarde
organisatsiooni…
Ma olen kooli õpilasomavalitsuse president. Selle aasta
tegemistest oli üks vahvamaid
keeltekohvik, kus esines Daniel
Levi.
Noortevolikogu liige olen
sellest aastat. Ehtel Valk käis
meile noorte tegemistest ja
võimalustest rääkimas, see pani
mõtlema. Meie kooli huvijuht
Eveli soovitas mul kandideerida
ja nii ma sinna saingi. Meie teha
on, et noortel oleks Jõgeva vallas

hea elada, selleks kogume kokku
noorte mõtteid, mida ja kuidas
teha. Minu meelest peaksid noored rohkem üksteisega suhtlema.
Suhtlusringkonnad on liiga väikesed ja see piirab nii mõtteid
kui tegusid.
Kodutütardega olen viimasel
ajal vähe tegeleda saanud, õppimine on palju aega võtnud.
Kuidas sa kõike jõuad?
Ma mõtlen hoolega kõik läbi,
näiteks proovin koolis võimalikult palju koduseid ülesandeid
ära teha. Meil on suur pere, palju
on omavahelist suhtlemist. Mulle
meeldib õppida siis, kui väikesed
on juba magama läinud, siis on
hea vaikne. Mul ei ole mingit
päevakava, päev kujuneb iseenesest. Ja ma lihtsalt jõuan õppida tundideks, olümpiaadideks,
konkurssideks. Uneaega jääb ka
piisavalt.
Mis sinust edasi saab?
Esialgu lähen Jõgevamaa gümnaasiumi. Ma arvan, et kui seal
ära harjun, saan samamoodi hakkama, kui siin. Muidugi on hirmutav, aga samas ka põnev: uus
klass, uued õpetajad. Ma arvan,

Mida sa Vaimastvere koolist ellu kaasa saad?
Oo, toredad mõtted, soovitused, mida teha ja mida mitte
teha. Ja kõik need teadmised!
Olen õpetajatele nende eest väga
tänulik.
Millised on sinu kolm
soovi endale?
Soovin, et oleksin sama tubli
ja tragi edasi, et elus läheks kõik
hästi ja et ei katkeks ühendus
klassikaaslastega.
… klassile?
Soovin et neil läheks kõik
hästi ja nad saaksid ettevõetuga
hakkama, et nad oleksid tublid
ja abivalmid ning sama toredad
edasi.
… koolile?
Soovin, et kool jääks ikka püsima, õpetajad peaksid vastu ja et
meie kool oleks ikka samasugune
hea koht, kus õppida.
Cerlel on head soovid, ühinen
nendega. Kõike head ja ikka, pea
püsti, edasi!
Küsis
ELL VAHTRAMÄE

Siimusti lasteaed-algkooli õpetajad osalesid projektis
“Kuulates vaikust”
Siimusti lasteaed-algkoolis
sai tänavu veebruarist juunini
teoks projekt “Kuulates vaikust”.
Projekti eesmärgiks oli õpetajate
professionaalse arengu toetamine eneseanalüüsi ja refleksiooni kaudu ning üheskoos uute
teadmiste omandamine, mida
saaks kasutada tähelepanu- ja
keskendumisraskustega laste
toimetuleku toetamiseks. Lisaks
õpetajatele osalesid projektis ka
õpetajaabid. Projektile saime
2994 eurot toetust Sihtasutuse
Innove Eesti elukestva õppe
strateegia 2020 programmi “Pädevad ja motiveeritud õpetajad
ning haridusasutuste juhid” raames taotlusvoorust “Alusharidu-

se parimate praktikate jagamise
õpiüritus”.
Projekt koosnes kahest osast,
kuhu olid planeeritud supervisiooniprotsessid ja vaikuseminutite baaskoolitus. Supervisioonide rõhuasetus oli
meeskonnatööl, kus kaardistati
hetkeolukord ja toodi välja nii
lasteaia kui ka kooli meeskondade omapära, tugevused ning
arenguvõimalused. Vaikuseminutite baaskoolitusel said
õpetajad teadmisi tähelepanu
ja meelerahu harjutustest, mis
aitavad paremini märgata enda
sees ja ümber toimuvat, et olla
tähelepanelikum ja hoolivam nii
enda kui ka teiste suhtes. Vaiku-

seminutite harjutusi sobib kasutada enne kontrolltööd, etteastet
või spordivõistlust, koolitunni
või tegevuse alguses, grupis
parema suhtekliima loomiseks,
konfliktsete olukordadega toimetulemiseks või puhkeseisundisse
minekuks.
Projekti kokkuvõttev supervisioonipäev toimus Anna Haava
nimelises Pala koolis, kus tutvusime ka kooli ja lasteaia töökorraldusega. Üheskoos õppides
saime teadmisi, mida kasutada
igapäevatöös. Refleksioonid ja
analüüs nii individuaalsel kui ka
meeskonnatasandil aitasid kaasa
enda ja teiste arengu märkamisele, tunnustamisele ning veelgi

suurema ühisosa leidmisele lasteaia ja kooli meeskondade omavahelises koostöös. Projektist
välja kasvanud ideid ja mõtteid
rakendame juba uue õppeaasta
tegevuskava koostamisel.
KAJA REIMAN,
Siimusti lasteaed-algkooli
direktor
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TORMA PÕHIKOOL

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli tegemistest
Õppeaasta möödus muutuste
tuules. Sügisel asus meil direktorina tööle Heiki Sildnik. Jaanuarist 2018 kuulume uue suure valla koosseisu ja kooli pidajaks sai
Jõgeva vald. Kõigega ja kõigiga
on tulnud harjuda, võtta omaks
uusi lähenemisviise, kuid samas
oleme püüdnud säilitada Jakobsoni kooli traditsioone. Kool
jõudis sellel aastal senisest veelgi
väärikamasse ikka – märtsis
tähistasime 330. juubelit, mille
korraldamisse andsid oma panuse vilistlased, lapsevanemad,
õpilased ja kogu kooli kollektiiv.
Kogesime veelkord, et ühtsuses
peitub jõud. Meil on põhikoolis
128 õpilast ja lasteaias üle 80
lapse. Alusharidusel on oluline
osa lapse arengus. Sujuvaks
üleminekuks lasteaiast kooli
on meil hea koostöö lasteaiaga.
Vajadusel püüame lapsi ja õpilasi
toetada toimivate tugisüsteemidega, hetkel jääb meil vajaka
vaid sotsiaalpedagoogilisest
toest. Meie õpilastest lõpetas
põhikooli tänavu kiituskirjaga 1
õpilane 11-st ja 1.–8. klassi 26
õpilast – nende tunnistusel olid
ainult väga head hinded ning
käitumine oli eeskujulik või hea.
Hinnetele „4” ja „5” õppis 41
õpilast. Õppetöö kõrval on meie
õpilastel väga laialdane valik
huvitegevusega tegelemiseks.

Võimalused avardusid veelgi
tänu riigi poolt eraldatud täiendavatele vahenditele huvitegevuseks. Meil on mitmekesised
sportimisvõimalused koostöös
Torma spordiklubiga (korvpall,
võrkpall, tennis, kevadel lisandus ka discgolfi rada). Koolis tegutseb puhkpilliring, mille jaoks
saime sügisel annetusena pille
lisaks ja need kõik on leidnud
õpilaste kasutust. Kooli üritustel
astutakse üles selgeks õpitud
puhkpillilugudega. Toetust saime projektipõhiselt liikumiselt
„Igal lapsel oma pill“, et soetada
lasteaia ossa rütmipillid ja kooli
mõned puhkpillid. Algklasside
õpilased osalevad kunsti- ja tantsuringis, laulavad mudilaskooris
ja puhuvad plokkflööti. Tegutseb
tütarlaste ansambel. Hoogsalt on
toimetama asunud robootikaringid. Ühe rühmaga käidi osalemas
ka võistlustel. Hoolekogu poolt
väljakäidud mõte näiteringi
loomise kohta ja direktori poolt
teostatud oli algses faasis paljutõotav, kuid õpilaste valikute
kohaselt jäi osavõtt kokkuvõttes
selles ringis kasinaks. Siinkohal
võib ära nimetada ka teised
ringid, millest osavõtt osutus
väga heaks – jalgpall, kunstiring,
eelpoolmainitud robootika, alglasside rahvatantsuring. Koolil
on olnud aastaid traditsiooniks

tähistada õpetajate päeva, vabariigi aastapäeva, viia läbi karnevale, laatasid, spordipäevi, tervitada jõule ja kevade saabumist
õpilaste kontserdiga – ja nii ka
lasteaias. Jätkuvalt on populaarne sõbranädala korraldamine nii
koolis kui lasteaias. Jakobsoni
ideid ja isamaalisi väärtusi hoiame jätkuvalt au sees, sellel aastal
sai õpetaja Endla Viesemanni
eestvedamisel teoks juba 11.
Jakobsoni kõnevõistluse läbiviimine. Oleme avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele. Sellest
õppeaastast jäid meelde paljud
toredad ettevõtmised nii koolis
kui väljaspool seda. Eredamad
mälestused olid 8. ja 9. klassi
külastus Riigikokku, mille korraldamiseks ulatas abikäe oma
mees Riigikogus – Aivar Kokk;
talendikonkurss „X-faktor”, mida
korraldas kooli vilistlane Mariliis
Lindsalu, osalemine mobiilses
töötoas „Otsime valgust” ja haridusmessil „Intellektika”, KEAT
laager, maakonna laulupidu,
jalgratturi eksamiteks valmistumine 3. ja 4. klassi õpilastele
(aastaringset õpet viisid läbi
õpetaja Vairi Niinep ja Katrin
Paju). Vahvad ja õpetlikud olid
külastused Torma POÜ-sse ja
õppetunnid Toivo Tähtjärvega
veepuhastusjaamas. Olulise tähtsusega olid ettevõtlus- ja karjää-

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli 2017/2018. õppeaasta kiituskirjaga lõpetajad.
FOTO: ERAKOGU

riõppe üritused ning ohutusalased õppused, kusjuures liiklusohutuse alase õppe läbiviimisel
oli eestvedajaks kooli vilistlane
ja hoolekogu liige Karl Põder.
Õpetajate olulisim ettevõtmine
oli baaskursuse „Ettevõtlik kool”
lõpetamine, mis andis ettevalmistuse olla kursis paremini uue
õpikäsitusega ja aidata õpilastel
hakkama saada kaasaegses ühiskonnas. Edaspidi püüame õpitut
enam oma igapäevatöös rakendada. Meie kooli nimeline puu
Vaiatu pargis annab märku meie
jätkusuutlikkusest ja tugevusest
haridusmaastikul.
Kool ei saa olla kunagi üksi
ega eraldiseisev asutus, siin
põimuvad erinevad põlvkonnad,
teemad, probleemid ja olukorrad
– meil on ka lasteaia osa. Alusharidus on väga oluline. Siinkohal
tänu kõigile, kes on leidnud aega
ja võtnud vaevaks olla abiks
nii jõu kui nõuga meie laste ja
õpilaste arengule ning eluks
paremale ettevalmistamisele.
Jätkame Jakobsoni vaimus, kes
on märkinud, et eluga peab kool
ikka ühendatud jääma ning elule
üksi peab ta õpetama.
Heiki Sildnik,
C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikooli direktor
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lõpetasid
2017/2018. õppeaastal
kiituskirjaga:
I klass - Mirtel Jõgi, Annaliisa
Kohala, Ketlin Kõre, Mia-Lore
Pärlin, Johanna Pärna;
II klass- Greete Põder, Annamai Sepper, Ken-Martti Viitak;
III klass - Kerttu Põder, Triin
Urvik;
IV klass - Tormis Koppa, Liisi
Orumaa, Kristeli Paju; Maksim
Vjalov;
V klass - Inga Juvanen, Kaisa
Kõre, Eerik Laurikainen;
VI klass - Liisi Lindsalu, Kaisa
Neimann, Egle Vaganova;
VII klass - Marili Aru, Cätryn
Carolina Viitak, Kaarel Välb;
VIII klass - Hedy-Liis Klaos,
Helar Pärna, Anette Välb;
IX klass - Teele Olgo.

28. juuni 2018

Torma kooli tutipidu
29. mail toimus Torma põhikoolis tutipäev, mis oli 9. klassile
viimane koolikell. Saime end
päev läbi tunda esimese klassina
ja riietuda natukene lapselikumalt. Koolipere korraldas meile
piduliku aktuse, kus esinesid
õpilased oma parimate palade
ja luuletustega. Sõna võtsid ka
meie senised klassijuhatajad ja
soovisid meile eksamiperioodiks
tugevat närvi ja vastupidavust.
Pärast aktust külastasime oma
koolieelset alguspunkti – lasteaeda. Tutvusime selle uudse

välimusega ja meenutasime
enda seal veedetud aegu. Päev
oli siiras ja päikseline, kuid mõni
hetk oli ka kurb, sest õppetöö
jääb meile siin koolis nüüd vaid
mälestustesse. Nüüd aga peame
pingsalt õppima eksamiteks ja
tegema edasised otsused ise.
Oleme igati uhked, et saime oma
põhikooliaja veeta just sellises
toredas keskkonnas Jakobsoni
valvsa pilgu all.
Hanna Sass,
9. klass

Torma kooli 9. klass peab tutipidu.

FOTOD: ERAKOGU

Torma lapsed talendikonkursil
23. mail toimus Torma põhikoolis talendikonkurss X-Faktor,
millest võtsid osa 1.–4. klassi
lapsed. Üritus toimus esimest
korda ja selle korraldas kooli
vilistlane Mariliis Lindsalu.
X-Faktoril said lapsed näidata
oma oskusi ja andeid. Õpilased
laulsid, tantsisid ja mängisid
pille. Kolmeliikmeline žürii valis
välja kolm paremat: 3. klassi

Kerttu, Triinu ja Lenna lindikava, 4. klassi Saskia ja Maili
tantsukava ja 2. klassi Annamai
klaveripala.
Kõik osalejad said diplomi ja
maiustuse. Lastele meeldis see
üritus väga. Loodetavasti korraldatakse seda veel ning siis juba
ka vanematele klassidele.
3. klassi tüdrukud

X-Faktoril said lapsed näidata oma oskusi ja andeid.

Torma noored olid ametite jahil edukad

C. R Jakobsoni nim Torma põhikooli lõpetajad klassijuhataja Vairi Niinepi ja direktor
FOTO: Terle Roondik
Heiki Sildnikuga.

C. R Jakobsoni nim Torma
põhikooli lõpetas kiituskirjaga Teele Olgo.

Jõgevamaa laulupidu
“Esivanemate radadel”

Torma laululapsed esivanemate radadel.

Foto: erakogu

3. juunil toimus Kassinurmel
Jõgevamaa laulupidu “Esivanemate radadel”. Päev algas proovidega juba enne lõunat. Proovid
läksid kenasti ning mõnda lugu
tuli mitu korda läbi teha. Proovide vahele sai kehakinnitust,
lõunasöögiks oli frikadellisupp
ja jäätis. Enne õhtust kontserti
oli ka vaba aega, kui sai niisama
metsas ringi vaadata, linnuses
turnida ja laadal käia. Laadal
oli väga palju huvitavaid asju:
õnneloosid, ehted, meisterdused,
söök, jook ja palju muud.
Lõpuks jõudis kätte esinemine ja see oli päris vahva. Õhtut
juhtis Jaak Johanson. Esinesid

paljud laulukoorid, nagu mudilas-, laste-, sega-, poiste-, nais- ja
meestekoor, tantsijad, orkester
ning rahvapilliorkester. Minu
lemmiklaulud mudilaskooride
esituses olid “Kevadpidu” ja “Oi,
kui palju ilusat”. Paljude laste vanemad tulid laulupidu vaatama
ja kuulama, osad neist jäid pärast ka laulupeo simmanile, kus
esines ansambel Curly Strings.
Kokkuvõttes oli laulupidu päris
vahva ja tore, aga kõige enam
meeldis ikka laulmine.
Liisi Orumaa,
C. R. Jakobsoni nim
Torma põhikooli 4. klass

Veebruari algusest mai alguseni kestis Jõgevamaal videokonkurss “Ametite jaht Jõgevamaal”.
Konkursi eesmärk oli leida huvitavaid töökohti või firmasid.
C. R. Jakobsoni nimelise Torma põhikooli kolm 9. klassi
õpilast, Kris Urvik, Ivo Juvanen
ja Teele Olgo, salvestasid oma
konkursivideo materjali kohalikus osaühingus Rauduks, sest
see on üks Torma kandi edukamaid ettevõtteid.
Filmisime ettevõttes erinevaid
masinaid, töötajaid ja töövõtteid.
Meie õnneks oli seal hea ja sõbralik kollektiiv, kes meid kõiges

aitas. Saime konkursi käigus
palju uusi kogemusi: kuidas teha
parimaid võtteid ja lõpuks klipid
kokku panna. Meie juhendajaks
oli klassijuhataja Vairi Niinep ja
abiks oli ka informaatikaõpetaja
Katrin Paju.
Saavutasime konkursil III
koha, mille üle oleme väga uhked. Loodame, et sellest klipist
on kasu ka teistele koolidele ja
inimestele. Arvame, et selliseid
konkursse võiks Jõgevamaal olla
rohkem.
Teele Olgo ja Kris Urvik,
9. klassi õpilased

Konkursil osalejaid võõrustas Valmeco oma tehases. Pildil
FOTO: MARGE TASUR
Torma põhikooli võistkond.
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Jõgeva Muusikakooli 57. lend

18. mail lõpetasid Jõgeva muusikakooli 57. lennu seitse
toredat noort muusikut: esireas vasakult Getter Kiissel
kiituskirjaga (klaver), Annaliis Tenisson (flööt), Emma
Õnne kiituskirjaga (klarnet), Hermiina Prave (flööt) tagareas Aron Aland (kitarr), Sven-Markkus Ilves (akordion),
Romet Allingu (akordion).

Rasmus Kiipus ja Alex Mitendorf esinesid võistlusel tublilt.
FOTO: ERAKOGU

Luua metsanduskoolis
digimaailma ei kardeta!
Koos uue kooliaastaga algas
läinud aasta septembrikuus
elektroonikahiiglase Samsungi
rahastatud ja Tallinna Ülikooli
poolt juhitud digiideede arendamise võistlus DigiPass 2017.
Võistlust alustanud kuueteistkümnest võistkonnast pääses finaali kümme, nende seas ka kaks
Luua metsanduskooli esindust.
Meie esindajad - Taskumaastik
koosseisus Henry Jonas Narusberk ja Sandra Kavetski ning
K.M.L. koosseisus Rasmus Kiipus ja Alex Mitendorf esinesid
võistlusel igati tublilt. Eriti hästi
läks Taskumaastikul, mis pälvis
teise koha.
Maastikuehitust õppiva Henry
Jonas Narusbeki sõnul on Taskumaastiku idee väga võimalusterohke – nimelt aitab see planeerida ja visualiseerida maastikku
3D formaadis. „Ma pean silmas
aiakujundust,“ rääkis noormees.
„Minu idee kohaselt saavad Taskumaastiku kasutajad hakata
digitaalselt planeerima oma aeda
ja lisada sinna ka mitmesugused taimed. Programm hindab
kasutaja ideede sobivust konkreetsesse aeda, võtab arvesse
nii mullastikku, veerežiimi kui
päikesevalguse hulka ja annab
kasutajale hinnangu, kas tuleks
midagi muuta või mitte. Ma
usun, et sellisest programmist
oleks kasu nii aiandusfirmadele,

aiandust ja maastikukujundust
õpetavatele koolidele kui ka
koduaedade rajajatele.“
K.M.L.i esindava tulevase metsamasinajuhi Rasmus Kiipuse
sõnul mõtlesid nemad loodushuvilistele noortele. „Meie tahame
arendada puid määravat äppi.
Puu peaks rakendus ära tundma
koore järgi, arvestades aastaaega. Tänapäeval paljud noored
enam puid kuigi hästi ei tunne ja
looduse tundmaõppimisel oleks
neil kindlasti sellisest rakendusest palju kasu.“
Nelja programmikuu jooksul
osalesid võistlejad mitmetel
erinevatel koolitustel ja said nõu
kogenud IT-sektori mentoritelt.
Põhitöö tuli aga neil endil ära
teha. „Meie õpilased olid väga
tublid,“ kinnitas kooli poolt projekti juhtinud haridustehnoloog
Riina Tralla. „Lisaks võistlemisele arendati ka oma oskusi
digivaldkonnas, mida läheb vaja
meil kõigil. Kahjuks kõik alustanud õpilased projektipingele
vastu ei pidanud ja lõpuni ei
jõudnud. Seda rohkem tuleb
aga esile tõsta neid, kes edukalt
lõpuni läksid.“
Kõik võistluste finaalis osalenud noored said spetsiaalsed
Samsungi digitaalsed passid, mis
on tõestus tulevasele tööandjale
värskelt omandatud oskustest ja
kogemustest.
toomas kelt

30. juunil tähistab
Luua Metsanduskool oma
70. aastapäeva vilistlaspäevaga.
Oodatud on vilistlased ja endised töötajad.
Lisainfo www.luua.ee
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Täiskasvanute keskkooli tuli ka üks kuldmedal
Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli lõpetas tänavu 27 õpilast,
neist 17 lõpetas gümnaasiumiosa
ja 10 põhikoolilõpetajat. Üldse
on nende 62 aasta jooksul, mil
täiskasvanute kool on iseseisva
õppeasutusena eksisteerinud,
selle põhikooli- või gümnaasiumiosa lõpetanud ligemale 3800
noort inimest.
Möödunud sügisel alustas
8.–12. klassis teadmiste omandamist 123 õpilast. Neist 17
protsenti oli põhikooliõpilasi
(8. ja 9. klass), ülejäänud õppisid gümnaasiumiklassides.
Gümnaasiumiosas olid tublimad
õppijad Kaspar Raud, Kairit Liin,
Jane Rajasoo, Karmen Kont,
Tuuli Undritz, Mariann Järvelt
ja Grete Pent. Kaspar Raud,
kes lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga, esindas kooli väga
edukalt mitmel maakondlikul
ja üleriigilisel olümpiaadil. Maakondlikul inglise keele ja maakondlikul ajaloo-olümpiaadil oli
ta parim. Kaspar on tegelnud
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras algatatud
õpilassaadiku projektiga ja kuulus ka õpilasesindusse. Õppijana
on Kaspar väga põhjalik, talle
meeldib süüvida teemadesse
laiemalt. See omakorda ajendab
ka õpetajaid tunni tööd mitmekesistama. Õpetajate sõnul on
Kaspar sihikindel, koostööle
orienteeritud ja tõsine õppija.
9. klassi tublimateks lõpetajateks olid Kerdo Palmiste (kuulus
ka kooli õpilasesindusse), TriinuLiis Utrijainen, Mattias Metsa ja
Marika Sepp-Ariko.
Nagu eelmist õppeaastat, ilmestas ka äsja lõppenud õp-

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli lõpetajad rõõmustavad: üks eluetapp on läbi saanud.
FOTOD: MARGE TASUR
				
peaastat märksõna “projekt”.
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
osaleb koos teiste Eesti täiskasvanute gümnaasiumidega
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatud kaheaastases
projektis “Teisel ringil targaks”
ehk lühidalt TERITA, mis Jõgeva
maakonnas kannab nime “Teisel
ringil targaks Jõgevamaal”. Selle
projekti raames on koolil võimalus anda õpilastele lisakonsultatsioone erinevates õppeainetes,
et abistada neid, kes on koolist
pikemat aega eemal olnud. Võimalik on ka kaugemal elavatele
õppuritele spordikeskuse Virtus
hostelis tasuta öömaja pakkuda.
Projektiraha eest oleme saanud

korraldada oma õpilastele ka tasuta õppekäike muuseumidesse
ja tootmisettevõtetesse, vaadata
õppekavaga seotud teatrietendusi ja kuulata mitmesuguseid
loenguid.
Kooli lõpuaktusel andsime
lõpetajatele üle ka projektiga
seotud meened. Septembris
loodame aga alustada uut kaheaastast projekti.
HELEN SAMBLIK,
Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli projektijuht

Tänavune edukaim lõpetaja, kuldmedali saanud
Kaspar Raud, tänas kooli
ja õpetajaid toetava suhtumise eest.

Luua metsanduskoolis õpib Euroopa meister
Maikuu lõpus Ungaris toimunud 17. Euroopa noorte
meistrivõistlused metsanduses
võitis raiespordis Luua metsanduskooli õpilane Henri Tokman!
Võistkondlikus arvestuses tulime
5.-6. kohale, kolm parimat riiki
olid Sloveenia, Austria ja Šveits.
Luua metsanduskooli esindas
võistlustel meeskond koosseisus
Henri Tokman, Peeter Mitt, Aleksander Palu ja Ralf Elfenbein.
Ühtekokku osales sel aastal
võistlustel 21 riiki, lisaks üks
ainult tüdrukutest koosnenud
võistkond.
Poodiumikohti tuli raiespordist veelgi – nii Peeter Mitt kombineeritud järkamises kui Aleksander Palu täpsussaagimises
saavutasid teise koha! Üldvõitja
Henri Tokman ise võitis üksikaladest laasimise. Esile tuleb
tõsta ka Ralf Elfenbeini neljandat

Eesti esindus Euroopa meistrivõistlustel.
kohta saeketi vahetuses.
Teisel traditsioonilisel võistlusalal – metsarajal – tulime
üheksandale kohale. Kolm parimat olid Saksamaa, Austria ja
Rumeenia.
Võistlejaid Ungaris saatnud
õpetaja Erle Tüür lisas, et võistlustega võib väga rahule jääda.

FOTO: ERAKOGU

„Kunagi varem ei ole nii palju riike osalenud. Konkurents on väga
tihe ja meie viies koht on väga
hea tulemus. Metsaraja tulemus
oli eelmise aastaga võrreldes üle
1000 punkti parem,“ rääkis Tüür.
Euroopa noorte meistrivõistlusi metsanduses korraldab
rahvusvaheline organisatsioon

EUROPEA International, tegu on
Euroopa riikide metsandusõpet
andvate koolide (kutseõppeasutuste ja kolledžite) õpilaste
kutsevõistlustega. Võistlusi läbiviiv riik valitakse välja soovijate
seast, Eestis on võistlused toimunud kaks korda, korraldajaks
on olnud Luua Metsanduskool.
Meistrivõistlustel oleme osalenud juba päris algusest, edukamad aastad olid 2003-2004,
kui mõlemal aastal nopiti üldarvestuses riikide hulgas esikoht.
Individuaalsed meistritiitlis on
tulnud meie õpilastele varasemtl
kolmel korral – 2003. ja 2004.
aastal saavutas selle Anto Laas,
2010. aastal Helvis Koort.
Järgmised Euroopa noorte
meistrivõistlused metsanduses
toimuvad tuleval aastal Rootsis.
toomas kelt

Luua metsanduskooli maastikuehitajate käte all sündis uus parkla
Luua külas on juures uus korraliku kivikattega parkla. Parkla
asub kooli õppehoone kõrval
ning selle rajas oma lõputööna
ehk koolieksamina maastikuehituse mittestatsionaarse õppe
teine kursus.
Luua metsanduskooli maastikuehituse praktika koordinaator
Marko Loogus selgitas, et kogu
parkla rajamine oli õpilaste õlul.
„Parkla planeeringu tegid õpilased varasemalt tundides. Asi
algas aga ideekonkursist, kust
tulnud kavandid pandi koolis
hääletusele. Võidutöö läkski
rajamisele,“ rääkis Loogus. Ta
lisas, et kõik vajalikud materjalid
ja nende mahud otsustasid õpi-

lased, kool tellis vaid vajalikud
materjalid ja organiseeris objekti
rajamise.
Loogus lisas, et üldjuhul rajavad maastikuehitajad erinevaid
objekte liivakasti, kust need
pärast valmimist kõrvaldatakse.
Viimased kaks aastat on aga
lõputöö muutunud reaalsemaks.
„Oleme rajanud lõputöö ehk
koolieksami raames suuremaid
objekte, mis jäävad ka päriselt
kasutusele. Selliste ülesannetega peavad õpilased ka reaalses
töömaailmas kokku puutuma.
Nii saavad nad ka hea kogemuse
suuremate alade rajamisel ning
omavahelise koostöö tegemisest. Seni rajatud alad on kõik

väga soojalt vastu võetud ning
kasutust leidnud,“ rääkis Loogus.
Parklat ehitanud õpilased
ise kinnitasid, et see ülesanne
oli nende õppeperioodil kõige
suuremahulisem töö. Maastikuehituse õpilased Ilona Rosalka ja
Juta Suurmets kinnitasid, et töö
oli ka füüsiliselt raske. „Ainult
naiste seltskonnale oli töö mahukas ja füüsiliselt raske. Mõni
asjalik ja praktiline nõuanne ehk
oleks meie tööd lihtsamaks teinud,“ rääkisid nad. Tulemusega
jäid õpilased aga väga rahule.
„Tulemus on super, kuigi oleks
tahtnud veel tegemata jäänud
asjad ka lõpetada. Siis oleks
olnud eriti super,“ sõnasid nad.

Maastikuehituse õpet Luua
metsanduskoolis hindavad naised kõrgelt. „Soov oli aia rajamisest ja kujundamisest palju-palju
teada saada. Soov oli selgeks
õppida kõik aia rajamisega seonduv, eelkõige ehituslikke oskusi,
et neid teadmisi ja oskusi oma
koduaias rakendada. Soovitaks
ka teistele, kes tahavad praktilisi
oskusi omandada.“
Maastikuehitust saab Luua
metsanduskoolis õppida nii
statsionaarses kui mittestatsionaarses õppes. Lisainfot vaata
https://luua.kovtp.ee/dokumentide-esitamine
toomas kelt
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Olümpiamängudel oli võidukas Kreeka
Tänavu, 23. mail toimusid
kolmandad Jõgeva koolide olümpiamängud. Mängudel esindasid
20-30 õpilasest koosnevad võistkonnad 25 erinevat riiki, mille
hulgas olid Kreeka, Ameerika
Ühendriigid, Austraalia, Brasiilia, Etioopia, Hiina, Holland,
Itaalia, Jaapan, Jamaika, Kanada, Keenia, Leedu, Läti, Poola,
Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa,
Soome, Suurbritannia, Tšehhi,
Ukraina ja ka meie oma Eesti.
Erinevalt eelnevatest aastatest
ei pistnud sellel aastal teistega
rinda Taani. Hans Christian Anderseni kodumaa vahetasid välja
Belgia riigi esindajad.
17. mail toimus Jõgevamaa
gümnaasiumis olümpiaviktoriin,
kust võis oma riigi jaoks noppida
hädavajalikke lisapunkte, mis
tulid hiljem kooliolümpiamängudel kasuks. Kõige rohkem punkte
(34) said viktoriinis Hollandi
esindajad.
Olümpiatuli süüdati 22. mail
Jõgeva kesklinnas toimunud
tseremoonial. Avakõne pidas
Jõgeva valla sporditööspetsialist Kaido Alev. Osalejate tuju
hoidsid üleval Marika Järveti
rahvatantsijad. Järgnes nõguspeegli abil päikesekiirtest tule
süütamine. Edasi liiguti Piiri
pargis asuva Kristjan Palusalu
mälestuskivi. Järgnevalt viis tee
Jõgevamaa gümnaasiumi juurde,
kus anti direktor Priit Põdrale üle
esimene tormilatern olümpiatulega. Edasi kulges lipurongkäik
Jõgeva põhikooli, kus anti üle
teine tormilatern direktor Triin
Lõbule.
Kooliolümpiamängude avatseremooniat alustati 23. mai
hommikul rongkäiguga kesklinnast Jõgeva linna staadionile.
Rongkäigu eesotsas kandsid
staadionile Eesti Olümpiaakadeemia lipu õpilased Birgit Kasela, Britta Kasela, Arti Põldes
ja Siim Kolberg.

Avasõnad laususid Jõgeva
põhikooli direktor Triin Lõbu
ja Jõgevamaa gümnaasiumi
direktor Priit Põdra. Staadionil
kõlas Eesti Vabariigi hümn ning
olümpialipu heiskas Arti Põldes.
Olümpiahümn saatel tõi olümpiatule staadionile ja süütas Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane
Marcus Mardimäe.
Edasi andis Victoria Zelinski
sportlaste nimel tõotuse võistelda ausalt ning Annika Rüütli
lubas kohtunike erapooletut
suhtumist kõikide riikide osavõtjatesse. Avatseremoonia lõpus
kuulutas Triin Lõbu olümpiamängud avatuks.
Võisteldi viiel erineval
alal:
Paigalt kaugushüpe
Võistlejad hüppasid üksteise
järel paigalt kaugushüpet. Esimene võistleja alustas hüppepakult ning iga järgnev eelhüppaja
maandumispunktist. Võitis võistkond, kes 20 hüppe tulemusel
oli karanud hüppepakust kõige
kaugemale. Parima tulemuse,
37,1 meetrit, saavutas Austraalia
delegatsioon.
Lendavataldriku heide
olümpiarõngastesse
Võistlejad pidid viskama lendava taldriku läbi hularõngastest
moodustatud olümpiasümboli.
Erinevat värvi rõnga tabamine
andis erineva arvu punkte. Võitis
võistkond, kes sai 20 viske kogusummas kõige rohkem punkte.
29 punktiga saavutas sellel alal
parima tulemuse Kreeka esindus.
Kardisõit
Iga võistleja ülesandeks oli
läbida slaalomis neli 20meetrist
lõiku. Parima tulemusega lõpetas Etioopia delegatsioon ajaga
5.11,4 minutit.
Ratsutamine
Võistkonna 20 liikmest 5 olid
„hobused“ ja 15 „ratsanikud“.
Viimastel tuli „hobuse“ seljas lä-

Kooliolümpiamängude peavõidu saavutasid Kreeka esindajad silmapaistvate tulemuste eest kõikidel spordialadel.

Kooliolümpiamängude avatseremooniat alustati 23. mai
hommikul rongkäiguga kesklinnast Jõgeva linna staadionile. Rongkäigu eesotsas astusid staadionile Eesti
Olümpiaakadeemia lipuga Birgit Kasela, Britta Kasela,
Arti Põldes ja Siim Kolberg.
Fotod: Merilin Kalavus
bida võimalikult puhtalt ja kiirelt
takistusrada. Kõige lühema ajaga
läbis selle Brasiilia võistkond
ajaga 4.23,2 minutit.
Pendelteatejooks
Kõik 20-liikmelise võistkonna
liikmed pidid jooksma 50 meetrit
ning andma edasi teatepulga
järgmisele võistlejale. Kiireima
tulemuse tegi sellel alal Hiina delegatsioon ajaga 2.06,2 minutit.
Kooliolümpiamängude peavõidu saavutasid Kreeka esindajad

silmapaistvate tulemuste eest
kõikidel spordialadel. Teise koha
saavutas Rootsi delegatsioon.
Kolmanda kohaga pidid seekord aga leppima Ukraina riigi
esindajad. Koolid tänavad korraldajaid Viktor Nõmme, Kaire
Põldmaad, Rainer Võsastet ning
Annika Rüütlit ja kõiki teisi, kes
aitasid kaasa 3. kooliolümpiamängude õnnestumisele.
Deili Saan,
8. C klass

28. juuni 2018

Projekt „CARE 3“
2016. aasta kevadel sai avalöögi Erasmus+ programmist rahastuse saanud Jõgeva Põhikooli
projekt “Children at risk (Nonformal) Education, Experience,
Efficiency” ehk CARE3. Projekt
keskendus noorte sotsiaalsete
oskuste arendamisele, spetsialistide kogemuste vahetamisele
ja praktiliste töövahendite väljatöötamisele. Jõgeva Põhikooli
projektipartneriteks olid Jõgeva
Linnavalitsus, Valmiera Viestursi Keskkool, Norra Bergeni
Politseijaoskond ja Poola Radom
Tehnikakool. Lisaks olid igast
linnast kaasatud mitmed noortega tegelevad asutused, nagu
näiteks noortekeskused, politsei
jne. Kahe aasta jooksul korraldasid projektis osalejad kohalikke
üritusi oma kogukonna noortele
ning Poolas ja Norras toimus
kaks rahvusvahelist kohtumist
kõigile noortele ja spetsialistidele. Igast piirkonnast kaasati
kümme noort vanuses 13–17
aastat.
Spetsialistid said koolituse kovisiooni läbiviimiseks, lepitustehnika kasutamiseks ja riskinoorte
mõistmiseks ja tegevustesse
kaasamiseks. Lisaks töötati välja
sotsiaalsete oskuste õpetamiseks
kaardimängul põhinev lauamäng
ja õppematerjal. Kaardimänguni
jõuti läbi mitmete praktiliste
katsete, mis näitasid, et just kaar-

dimäng kõnetab erinevaid osapooli ja annab mitmeid erinevaid
võimalusi mängu kasutamiseks.
Õppematerjal on kasutatav nii
koolis erinevatel spetsialistidel
kui ka noortekeskuses ja noorsoopolitseil. See on hea ja lihtne,
mille spetsialist saab vastavalt
vajalikule teemale võtta ja koos
noorega täita ning arutleda.
Projekti tulemusena leiti ühiseid lahendusi riskinoorte toetamiseks. Tekkinud ja toimima hakanud koostöövõrgustik
jätkab tööd ka nüüd pärast
projekti lõppemist. Kõige olulisem oli kõikide spetsialistide
jaoks võimalus omavahel häid
praktikaid jagada. Alustades
võimalusest lihtsalt omavahel
rääkida ning tõdeda, et keegi
meist ei ole tegelikult üksinda
kuni välja konkreetsete mõtete
ja meetoditeni. Kõik projektis
osalenud partnerid tõid välja,
et ilma CARE3-ta ei oleks neil
olnud võimalust näha nii palju
erinevaid oma- ja rahvusvahelisi
koostöövõimalusi. Enne projekti
erinevad riskinoortega tegelevad
spetsialistid nii tihti ei kohtunud,
isegi kui mingil tasandil koostööd tehti, siis ei olnud see nii
intensiivne ja tõhus.
Kertu Säinas,
Jõgeva Põhikooli
sotsiaalpedagoog

CARE3 projekti partnerid Norras.

FOTO: ERAKOGU

Kevadpidu ja lõpupidu Palamuse lasteaias Tormas peeti südamlikku emadepäeva
Pühapäeval, 13. mail oli Torma rahvamaja saali kogunenud
hulgaliselt emasid, vanaemasid
ja vana-vanaemasid. Sekka ka
mõni meessoost pereliige, sest
juba mitmendat aastat tähistati
Torma rahvamajas emadepäeva.
Esimestena astusid suurele
lavale lasteaed Linnutaja mudilased. Õpetajad Ly Ant ja Ene
Simson olid lasteaialastega ette
valmistanud väga mitmekülgse
ja pika kava kus sai näha nii
tantsu, laulu kui pillimängu
kõlatorude ja kelladega. Nii
vahva oli jälgida, kuidas laval
olles iga laps otsis saalist tuttavad silmapaari, et peale enda
Sel aastal peeti lõpupidu veel vana lasteaiamaja juures.
Palamuse lasteaia Nukitsamees õuel peeti seekord kevadpidu erilisel moel. Hetk oli
ajalooline ses mõttes, et tuleval
aastal peavad lapsed ja vanemad
kevadist pidu juba uues lasteaiamajas.
Õpetajad, õpetaja abid ja
muusikaõpetaja olid ette valmistanud imelise tantsupeo.
Lasteaia õuealal sai iga soovija
valmistada endale Hannese,
Karli ja Sandri juhendamisel
puuklotsidest mänguauto või
pesakasti. Kenad näomaalingud
muutsid meie armsad lapsed
loomadeks, lilledeks ning liblikateks. Aiale kinnitatud paberile
sai joonistada ja nii oli tegevust
neilgi, kes soovisid omaette
toimetada. Legomängunurk oli
algul tühi, aga ürituse lõpupoole
oli sealgi vilgas tegevus.
Suurt elevust tekitas lastes

mini-loomapark, kus sai pai teha
eeslile ja kitsekestele. Puhvis sokkidega kukk oli aga veendunud,
et kogu pidu on vaid tema jaoks.
Tõmbenumbriks oli ponihobusega sõit lasteaia õuealal.
Lastevanemate kaetud piknikulaud oli lookas heast ja
paremast ning küpsetiste autoreid otsiti taga, et välja uurida, kuidas maius tehtud.
Loterii, nagu Palamusel ikka, sai
kokku pandud annetatud asjakestest, mis rõõmustaksid lapsi.
Loteriiga teenitud raha eest
plaanib lasteaed tellida viimase
lasteaiapäeva puhuks suure ja
“õite magusa” tordi. Paha lugu
oli aga see, et loteriipiletid said
enne otsa, kui osta soovijad.
Pühapäeval, 27. mail toimus
lasteaia vanema rühma koolisaatmise pidu. Sedakorda saadeti kooliteele 23. lend. Nemad on
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viimased, kes saadetaks kooli kunagisest keskkoolihoonest, mis
kohendati lasteaiamajaks 1995.
aastal. Lõpupeo õnnestumisele
aitas kaasa Ivar Lett omanäolise
teatrietendusega, mille sisus oli
tarkuseteri nii lastevanematele
kui ka lastele.
Etenduses osales ka sel õppeaastal vanima rühma laste
hulgast valitud Nuki ehk Nukitsamees. Ta sai lahti oma “sarvemuksudest” ning muutus igati
toredaks koolipoisiks Oliveriks.
Mõlema peo õnnestumisele
aitasid kaasa rühmaõpetajad,
õpetajaabid ja muusikaõpetaja
Maire Tamm. Oleme tänulikud
ka lapsevanematele, kes aitasid
peolauda kata ja meeleolu luua.
AMINO PÕLDARU,
Palamuse lasteaia
Nukitsamees õppealajuhataja

etteastet sinna joosta ja oma
emmele sülle pugeda. See on ju
maailmas kõige soojem ja turvalisem paik! Koolilaste esituses
kuulsime kaunist klaverimängu
ja laulu kitarri saatel. Puhkpill
esines oma tuntud headuses
ning kapelli esituses kuulsime
lisaks rahvapillidele ka ilusat
lauluhäält. Kauni kontserdi lõpetuseks esitas Torma naisrühm
koos algklassilastega imekauni
tantsu ansambel Justamendi loo
„Maa tuleb täita lastega“ saatel.
Südamliku kontserdikava olid
ühiselt kokku pannud Linnutaja
lasteaia- ja koolipere, Torma
naisrahvatantsurühm, Torma

puhkpilliorkester ja Torma kapell. Kontserdi juhtideks olid sel
korral Torma põhikooli õpilased
Marili Aru ja Cätryn Carolina
Viitak, kelle vahetekstid seadis
Luule Lehemets.
Suur aitäh Katrin Raidma,
Evi Štukert ja Luule Lehemets
kauni kontserdi kokku seadmise
eest ja suur aitäh armsale tädi
Liivile maitsva pidupäevakringli
eest. Aitäh, et annate võimaluse
emadele, kord aastas nautida
kontserti mis on pühendatud
ainult meile!
Õnnelik ema ja
tänulik kontserdikülastaja
Jaana

Maikuu Kuremaa lasteaed-algkoolis
Kuremaa lasteaed-algkoolis
algas maikuu rahvakalendri
nõidade ja tarkade tähtpäeva
tähistamisega. Kogu kooli- ja
lasteaiapere oli maskeerunud
nõidadeks. Nõidade töötubades
tuli joonistada, võluda nõia kassile saba taha, tantsida ja laulda.
Pidu lõppes pitsa ja morsiga.
Lasteaialapsed käisid Tartus
teatris. Vaadati etendust “RAHA-HAA”.
“Teeme ära!” talgupäeva raames puhastasime oma maja
ümbrust ja korrastasime liivakaste. Kutselise aedniku juhatusel
õppisid meie maja töötajad meie
õuealal kasvavate puude ja põõsaste lõikust.
Emadepäevakontserdiga pidasime meeles oma kalleid emasid.
Hiljem käidi peredega giidi saatel Alatskivi matkarajal matkamas. Rada algas Kalevipoja sängi
juurest, teele jäid Alatskivi loss

ja lossipark, hirveaed, truuduse
tamm ja paljud muud objektid.
Meid saatsid kevadiselt rõõmus
linnulaul ja päikesepaiste.
Maikuus kohtusime ka tänapäeva viikingitega, kes tulid
Tartust ning viisid lapsed Kuremaa järvele. Nad tutvustasid
järves elavaid loomi, keda lapsed
olid võrku püüdnud. Lapsed
määrasid piltide järgi, kes on
kes. Saime teada, millised kalad
elavad Kuremaa järves, kuidas
heisatakse puri ning millist
kergendust võis muistsetele
ilmaränduritele tuua pärituul.
Emajõe lodjaseltsi viikingiretkel
saime seda ise tunda ja näha.
Kuremaa järvel käisime ka lõbusõidulaevaga Linda.
Meie iga-aastane spordipidu
toimus Jõgeva staadionil. Kogesime, et meil on palju sportlikke
lapsi. Meie lapsed said edendada
ka omavahelist koostööd ja po-

sitiivset suhtlemist: nad osalesid
Vaimse Tervise Edendamise
Kompetentsikeskuse korraldatud
grupitreeningul “Lossitorni saladus”. Torni tippu jõudmiseks tuli
läbida järjest alumised korrused.
Et järgmisele korrusele viiva
ukse lukk avaneks, tuli lahendada ülesanne. Grupp sai hästi
hakkama ainult siis, kui igaüks
tõi välja oma parimad oskused
ja omadused.
Ees on lasteaialaste ning koolilaste lõpupidu ning tulemas
on õpetajate spordipäev. Kavas
on 500 m jooks, lõdvestusjooks,
kaugushüpe, pallivise. Mis muud
kui – õpsid, treeningule!
Soovime kõigile jõudu ja jaksu
õppeaasta lõpuspurdiks ning
kosutavat suvepuhkust!
LINDA TROSS,
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja
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JÕGEVA KUNSTIKOOL
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Jõgeva kunstikooli lõpetas seitse andekat ja loomingulist noort
Jõgeva kunstikooli 15. lennu lõpetajate näitus
viib vaataja armastuse võlumaale, olematule
teeõhtule ning küülikuaugust Imedemaale,
kaasa saab elada kass Pätu seiklustele, ratsutada läbi aastaaegade ning kõige selle kõrval
tunda rahu ja unistuste täitumist. Näitust saab
vaadata Jõgeva spordikeskuse Virtus fuajees
26. augustini.
FOTOD: ELITA JÄRVELA, PIRET JÄRV

Merlyn Mey (17) mustale taustale valge pliiatsiga tehtud joonistus viib vaataja Imedemaale. Kübarsepp sümboliseerib hullust, mis on
meis igaühes peidus, Valge kuninganna lahkust ja hellust, Ärtu emand
tänapäeva maailma kurjust ja õelust, Irvik Kass näitab inimeste isekust. „Meis kõigis on midagi neist tegelastest. Igas inimeses on kurjus
ja õelus, kuid ka lahkus ja hellus – oleneb, mida ta eelistab ja endast
maailmale näitab,“ selgitas Merlyn. Retsensent Anne Jaama hinnangul suhtub autor suure lugupidamisega pildi igasse kujundisse, luues
pindade katmiseks järjest uusi valgete joonte võrgustikke, sättides
joone täpselt joone kõrvale nii, et vaatajal pole keeruline ette kujutada Irviku Kassi kehakatte pehmust või emanda lokkide kohevust.

Grete-Johanna Kolli (16) õlimaal avab vaatajale armastuse
võlumaa. Autorile meeldivad päikesetõusud, loojangud, meri ning
poiss-sõbraga aega veeta. „Otsustasin kujutada end ning oma poissi
mere rannal, mis sümboliseerib poisi elukohta – ta on eluaeg elanud
mere ääres ning mere armastus on üks meid ühendavaid asju,“ selgitas
Grete-Johanna. Retsensent, Jõgevamaa gümnaasiumi kunstiõpetaja
Anne Jaama tõi välja maali sooja ja kirka koloriidi, mille abil annab
noor kunstnik edasi põhjamaise suve ilu. „Ehkki palett on rikkalik,
suudab noor maalija värviküllust taltsutada ja korrastada, luues vastandvärve kasutades rahuliku ja harmoonilise terviku, milles kerkib
esile vaid see, mida looja ise rõhutada soovib,“ märkis Anne Jaama.

Heli-Liis Hanst (14) astub lõputööks valminud kleidiga sammukese lähemale oma unistusele saada tulevikus rõivadisaineriks.
Oma töös ühendas tüdruk kaks armastust – maalimise ja moe. „Kleidi
alumisest servast vööni on maalitud loojunud päike, mis läheb üle
mustaks ööks. Ülaosas on õunapuuõied, mis on mulle südamelähedased. Ka koolibri lendas mu tööle südamest,“ kirjeldas autor. Töö
retsensent, Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi tütarlaste käsitöö-,
kodunduse ja kunstiõpetaja Auli Kumel tunnustas Heli-Liisi julgust
teha lõputööks ese, mida ta varem pole teinud. Kumeli hinnangul on
üldmulje kleidist muinasjutuliselt romantiline.

Kati Antonova (18) akrüülmaali keskmes on autor ise ja kolm
kassi Mustik, Bugi ja Sid, kes on tema sisemise tasakaalu toetajad.
Kati töö teemaks on rahu, selle hoidmine ja säilitamine. Lõputööd
maalides püüdis autor edasi anda rahu ja positiivset emotsiooni,
sest just selline ta püüab alati olla. Retsensent, Jõgeva kunstikooli
õpetaja Vivian Klimušev tõi välja, et lõputööga avab kunstnik ennast
ja tutvustab oma isiksust auditooriumile.

Kaarel Vaakmanni (17) kursusetöö räägib olematust teeõhtust.
Tosin sürrealistlikku graafilist joonist põhinevad autori unenägudel.
Rongisõit teekannus viib vaataja unenäomaale, kus tegelasteks on
olendid salajasest ilmast. Sitikate sumin, kildudeks kukkuvate tasside
klirin ning irvitav jook. Autor ei ava kogu pilti, vaid jätab tõlgendusruumi ka vaatajale. Retsensent Auli Kumeli sõnul on Kaarli graafiline käekiri professionaalne ning sobilik kindlasti ka põhjalikumate
keskkondade kujutamiseks.

Ly Mölleri (16) akrüülmaal pere lemmikust, kass Pätust, räägib
loo, kuidas neli aastat tagasi leiti loom põõsast kinni jäänuna. Sellest ajast peale on kass neid rõõmustanud. Pätu on aegajalt endasse
tõmbunud, rahulik ja vaikne, aga vahel muutub pööraseks ja siis
on teda justkui mitme kassi jagu. „Maaliga tahan näidata, kuidas
avatud südame ja juhuse kaudu võib oma ellu tuua toredaid kaaslasi
ning sõpru,“ sõna Ly. Retsensendi, Jõgeva kunstikooli õpetaja Vivian
Klimuševi sõnul on töös näha noore kunstniku oma stiili ja joone
otsinguid. Tähelepanuväärne on Ly julgus proovida ja katsetada,
selle tulemusena valmiski omanäoline teos.

Kertu Kinks (14) jäädvustas hobused ning parimad sõbrad vineertahvlitele. Kuna Kertu käib ratsutamas, tekkis tal soov maalida
nelja hobust koos ratsanikega ehk ennast kolme parima sõbrannaga.
„Juba algusest peale oli plaan teha võimalikult suur ja mahukas
töö. Lasin lõigata neli tahvlit pusletükkide kujuliseks, et muuta töö
visuaalselt tervikuks ja näidata sõpruskonna tugevat sidet,“ selgitas
autor. Retsensendi, Jõgeva põhikooli õpetaja Eike Salu hinnangul on
Kertu lõputöö terviklik, läbimõeldult ja süvenemisega tehtud ning
tehniliselt laitmatu, jäädvustades seda, mis on autorile väga oluline
– need on sõprussuhted nii inimeste kui ka hobustega.
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Sündmused Jõgeva vallas
28.06 kell 13
06.07 kell 9–16
		
		
		
14.07 		
		
28.07 		

Jõgeva vallavolikogu istung (Piiri 4)
Jõgeva suvelaat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, põllu- ja
aiakaubad, vanavara ja käsitöö.
Info tel 5805 1915.
Sadala kõlakoja ja lipuväljaku avamine –
Eesti 100 kingitus
Jõgevatrefi paraad Palamusel

SPORT
31.07–06.08
		
18.07 		
		
21.07 kell 12
28.07 		

9. kabeturniir „Jõgeva 2018“
Kuremaa lossis (MK-etapp)
August Koni mälestusvõistlus
kergejõustikus Palamusel
Jõgeva Kalevipoja rulluisumaraton
Lauri Ausi mälestusvõistlus Luual

TEATER, MUUSIKA, KINO
28.06 kell 19
kontsert Torma kirikus V Peipsimaa orelifestivali
		
raames. Esinevad Larisa Carjkova (orel, Läti) ja
		
Erika Jonite (sopran, Läti). Kontsert on tasuta,
		
saab teha annetuse oreli hoolduse heaks.
28., 29.06 kell 21 Palamuse amatöörteatri etendus “Hirmuöö”
		
Palamusel Rehe-Möldre hoovis
04.–07.07; 11.–15.07; 18.–19.07 suvelavastus „Piimamees Tevje“
		
Pedja meiereis
04.07 kell 19
kriminaaldraama „Äratõmbetuli“ Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Laval Artur Rehi ja Mart Sander.
06.07 kell 19
heinamaarjapäeva kontsert
		
Jõgeva kultuurikeskuse suvelaval
08.07 		
Märt Jallakase mälestuskontsert Palamuse kirikus
13.07 kell 19
heliseva suveöö kontsert Ateljee välikohvikus.
		
Esineb Hedvig Hanson. Tasuta!
27.07 kell 19
heliseva suveöö kontsert Jõgeva kulutuurikeskuse
		
suvelaval. Esinevad vennad Johansonid. Tasuta!
NÄITUSED
06.06–16.07
		
24.05–06.07
		
24.05–02.08
		
24.05–06.07
		
		
08.06–26.08
		

Eesti vaimse kultuuripärandi rändnäitus
„Pärand elab!” Kuremaa lossis
Gunnar Vasemägi joonistuste näitus “Must on
valge” Jõgeva linnaraamatukogus
akvarellinäitus “Jõgeva linna akvarell 5X5”
Jõgeva linnaraamatukogus
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi
näitus “Ajalooline Palamuse”
Jõgeva linnaraamtukogus
Jõgeva kunstikooli XV lennu lõputööde näitus
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees

NOORED
09.07–15.07
10.–11.08
		
13.–17.08
		

töömalev Palamusel
Palamuse laste- ja noorte muusikal Palamuse
rahvamajas
Jõgeva valla noorte grafiti suvepäevad
Palamuse piirkonnas

KOGUDUSED
Kell 11 igal pühapäeval jumalateenistus Torma koguduses
08.07 kell 14 suvine leerikursus Torma pastoraadis
22.07 kuldleeripüha jumalateenistus Torma koguduses
1., 8., 15., 22., 29.07 kell 13.00 jumalateenistused Laiuse kirikus
1., 8., 15., 22., 29.07 kell 11.00 jumalateenistused Jõgeva koguduses (Aia tn. 7)
KALMISTUPÜHAD
30. juuni Kaarepere kalmistupüha. Kell 11 jumalateenistus
kirikus, kell 13.30 kalmistul (info tel 5661 8215).
1. juuli Torma kalmistupüha. Kell 10 armulauatalitus kirikus.
Kell 11 jumalateenistus kalmistul (vihma korral kirikus). Koraale
saadab Torma puhkpilliorkester. Mälestamissoove saab esitada
kabeli juures enne jumalateenistuse algust.
8. juuli kell 14 Tõreda kalmistupüha. Külas James ja Maarja
Larson USA-st.
5. august kell 14 kalmistupüha Mõisakülas Laiusevälja
kalmistul (info tel 5661 8215).
5. august kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul (info
tel 5661 8215).
KUREMAA KOHVIKUTEPÄEV
14.07 tervitab Kuremaa kõiki oma külalisi tõelise kohvikute külana
ning pakub unustamatu võimaluse saada osa traditsiooniks kujunenud kohvikutepäevadest. On just õige aeg teatada osalemissoovist
– tiina@kuremaaloss.ee; 502 7541. Kohvikutepäeva lõpetab klassikatähtede Johannes Põlda(viiul)ja Arko Naritsa (klaver) kontsert.
Kaastegev Ka Bo Chan (kontratenor). Kavas Eesti ja Lääne klassika.
Ootame Teid tähistama Vanamõisa küla
535. aastapäeva 21. juulil kell 15.00 Kärneri tallu.
Õhtul mängib tantsuks ansambel „Alibi“.
Palume kaasa võtta piknikukorv. Pakume kehakinnituseks suppi.
Lastele on mängud-ja meisterdustelk.
Täiskasvanu osalemistasu 10 eurot. Lapsed tasuta.
Külavanem Kaido Kalm, 5348 3299

Jõgeva spordikeskus on
23.06–22.07.2018 SULETUD!
***
Betti Alveri muuseum on
16.–31. juulini 2018 suletud!

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
Rebeka Pagi 		
Haron Paabut
Miia Veedler		
Kris Henri Kask

30.05.2018
24.05.2018
04.06.2018
14.06.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
juunikuu sünnipäevalapsi!
Jõgeva suvelaat

06.07.2018 kell 9–16
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, põllu- ja
aiakaubad, vanavara ja käsitöö.
Info tel 5805 1915. Tule kogu perega!

Endise Laiuse valla
Kantküla algkooli
4. kokkutulek
11. augustil
kell 14 kogunemine
Piimaühistu hoovis
(koolimaja juures).
Kell 15.00 pidulik lõuna
(10 eurot).

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

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Andres Sugasepp		
12.06.1962–03.05.2018
Kaljo Roosimäe		
21.03.1934–22.05.2018
Valter Birkenfeldt
30.10.1941–27.05.2018
Jaan Palmiste		
04.01.1957–28.05.2018
Hillar Kibal			19.07.1937–05.06.2018
Rein Hein			01.04.1948–06.06.2018
Hans Salus			20.07.1931–08.06.2018
Leili Olgo			27.08.1925–12.06.2018
Einar Miil			07.02.1957–12.06.2018
Peeter Sillaots		
16.11.1959–13.06.2018
Heinrich Eller		
09.03.1924–15.06.2018
Väino Välba			15.10.1942–16.06.2018
Toomas Tomson 		
17.03.1994–15.06.2018

