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Suurbritannia suursaadik viis Jõgevalt
kaasa parimad muljed
Jõgevat külastas 17. aprillil
Suurbritannia suursaadik pr
Theresa Bubbear saatjaskonnaga. Eesti ja Suurbritannia
sada aastat kestnud sõpruse
tähistamiseks kavatseb suursaadik külastada tänavuse aasta
jooksul kõiki Eesti maakondi.
Enne Jõgevat jõuti käia Lääne- ja
Raplamaal.
Jõgevale saabudes heiskas
suursaadik vallamaja ees Suurbritannia lipu. Ta tõdes, et on
seda oma pooleteise aastase
Eestis viibimise jooksul varem
teinud ainult Tallinnas. Jõgeva
vallavalitsuses pakuti suursaadikule tervituskohvi ning tutvustati
lühidalt Jõgevamaad ja Jõgeva
valda. Suursaadik tundis huvi,
kas Tartu lähedus tuleb Jõgevale
kasuks või kahjuks. Vallajuhid
arvasid, et pigem kasuks. Jõgeva inimestel, kes kohapeal
teenistust ei leia, on tänu heale
rongiühendusele võimalik Tartus
tööl käia. Samas on võimalik
Tartust Jõgevale tööle meelitada
spetsialiste, keda kohapeal pole:
teatud erialade arste, õpetajaid
jne. Jõgeva muusikakoolis külastas suursaadik Alo Mattiiseni
klaveriklassi. Alost, tema õpingutest Jõgeva muusikakoolis ning
Alo rollist laulvas revolutsioonis
kõneles muusikakooli direktor
Merike Katt. Suursaadiku jaoks
polnud Eesti laulev revolutsioon
tegelikult võõras teema: selle
toimudes oli ta tööl ühendkuningriigi Moskva saatkonnas
ning elas seal Eestile kõigest
hingest kaasa.
“Eesti laulva revolutsiooni
lugu on, piltlikult öeldes, osa
minu kui diplomaadi haridusest,” sõnas Theresa Bubbear.
Kasvuhoones ja
muuseumis
Huvitavaks ja harivaks kujunes
talle külaskäik Eesti Taimekasvatuse Instituuti ja sealsesse
kasvuhoonesse. Suurbritannia
saatkonna kaitseatašee Gary
Brooks, tema assistent Darren
Taylor ning Tapal paikneva
NATO lahingugrupi esindajad tegid aga samal ajal visiidi Jõgewa
militaarmuuseumi, kus MTÜ
Pommiauk eestvedaja Sergei
Jerjomin sealse kollektsiooni
kohta selgitusi jagas.
“Vestlus inimesega, kes militaarvaldkonda hästi tunneb
ning kellel on kirg nii koguda
vanavara kui ka kogutut teistega
jagada, oli tõesti nauditav,” sõnas
kaitseatašee Gary Brooks, kes
tegelikult üsna sageli Jõgeval
viibib, sest tema eestlannast
abikaasa on pärit Tormast.
Jõgevamaa gümnaasiumis
kõneles suursaadik Theresa
Bubbear õpilastele oma saadikutööst ja diplomaatiast laiemalt.
Diplomaatiat on tema sõnul
defineeritud mitmeti. Üks tema
lemmikdefinitsioone kõlab: dip-

Suurbritannia suursaadiku pr Theresa Bubbeari Jõgeva-visiidi kulminatsiooniks oli ehtbritilik teepidu kultuurikeskuses. Seal pakuti suursaadiku residentsi koka valmistatud
torti, mille lõikasid lahti Theresa Bubbear ja Jõgeva vallavanem Aare Olgo. FOTOD: RIINA MÄGI

Direktor Mati Koppel tutvustas suursaadik Theresa Bubbearile ja tema saatjaskonnale Eesti Taimekasvatuse Instituudis ja selle kasvuhoones toimuvat. FOTO: MARKO PILLIROOG

lomaatia on uisutamine õhukesel
jääl ilma vette kukkumata.
Gümnasistid esitasid suursaadikule päevakohaseid küsimusi.
Loomulikult ei saadud üle ega
ümber Brexitist. “Ükski diplomaat poleks hääletanud Brexiti
poolt,” kinnitas suursaadik.
“Mina olin pettunud ja kurb, kui
hääletustulemus selgus. Samas
ei muutu Brexiti tagajärjel tavainimese jaoks vist palju: mõnes
kohas on ilmselt rohkem bürokraatiat ning mõni asi hakkab
ehk rohkem maksma.”
Suursaadik kiitis väga eesti
noorte, sealhulgas Jõgevamaa
gümnaasiumi õpilaste, inglise
keele oskust. Ta lubas tegutseda
selle nimel, et kõik Eesti õpilased hakkaksid tavalise eksami
asemel tegema rahvusvaheliselt
tunnustatud inglise keele tasemeeksamit (Cambridge Advanced English ehk CAE). Jõgevamaa gümnaasiumi tänavustest
abiturientidest sooritasid sellise
eksami tervelt 17, kusjuures
kuus neist saavutasid C2 taseme,

mida üldjuhul eeldatakse pigem
ülikooli lõpetavatelt inglise filoloogidelt.
Britilik teepidu
Õhtupoolikul koguneti Jõgeva kultuurimajja ehtbritilikule
teepeole, kuhu olid oodatud
kõik huvilised ja kus pakuti ka
suursaadiku residentsi koka valmistatud erilist torti. Suursaadik
tervitas kokkutulnuid ja selgitas,
et soovib Eesti eri piirkondade
inimestega kohtuda sellepärast,
et ta pole Suurbritannia saadik
Tallinnas, vaid kogu Eestis. Käesoleva aasta jooksul loodab ta nii
läbi käia kogu Eesti.
“Lisaks Eesti Vabariigi sajandijuubelile saame me tänavu tähistada ka Eesti ja Suurbritannia
saja aastast sõprust: 1918. aastal
oli Briti merevägi siin, et aidata
teil vabadust saavutada.”
Suursaadik kinnitas, et tema
Jõgeva-päev on olnud fantastiline: ta on viibinud eriilmelistes
paikades, kohtunud huvitavate

Briti saatkonna kaitseatašee Gary Brooks ning
Tapal paikneva NATO lahingugrupi esindajad tutvusid
MTÜ Pommiauk eestvedaja
Sergei Jerjomini juhendamisel Jõgewa militaarmuuseumiga.
inimestega ja näinud palju naeratavaid nägusid. Suursaadik
tänas kõiki, kes tema visiidi
ettevalmistamisega vaeva nägid.
“Viibisin esimest korda Eestis
1982. aastal, olles üheksateistaastane tudeng: õppisin siis
Leningradis vene keelt. Mulle
meeldis siin juba siis. Kui keegi
oleks mulle aga öelnud, et minust saab kunagi ühendkuningriigi suursaadik Eestis, oleksin
ta välja naernud. Eesti polnud
sel hetkel ju reaalselt iseseisev
riik ning suursaadikud olid tol
ajal pigem soliidses eas mehed.
Aga praegu soovitan kõigile:
haarake elu poolt pakutavatest
võimalustest kinni. Minu jaoks
on poolteist Eestis viibitud aastat
olnud väga õnnelik aeg,” sõnas
Theresa Bubbear.
RIINA MÄGI

Palamuse kihelkonnakoolimuuseumis peeti sarikapidu
Palamusel peeti 19. aprillil
kihelkonnakoolimuuseumi uue
külastuskeskuse sarikapidu.
Külastuskeskuse hoone on saavutanud õiged gabariidid, seega
oli vana traditsiooni kohaselt aeg
sarikatele pärg riputada. Selle
tõid üheskoos alla Palamuse O.
Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann ja
OÜ KRC Ehitus objektijuht Ülo
Mahoni.
Viimane tõdes, et ehitusprotsessi alguses tuli ette mõningaid
ootamatusi, mis tekitasid seisakuid ja lisa-projekteerimistööde
vajadust, viimasel ajal on ehitamine kulgenud aga planeeritud rütmis ja ka pehme talv
ei seganud kuigivõrd ehitajate
tegutsemist. Tänu sellele edeneb
hoone jõudsasti ja valmib ilmselt
ettenähtud ajal, st augustis.
Avatakse hilissügisel
Arne Tegelmann lisas, et ekspositsiooni ülesehitamiseks kuluvat aega arvestades võiks uus
külastuskeskus uksed avada
novembri lõpus. Ekspositsiooni
kujundab OÜ Produktsioonigrupp, ekspositsiooni teostaja
tuleb veel hanke korras leida. Ka
mööblihanke väljakuulutamine
seisab veel ees.
Uues külastuskeskuse hoones
hakkavad paiknema püsiekspositsioon, õppeklass, raamatukogu, fondihoidla, kohvik, töötajate kabinetid jt ruumid. Parem- ja
vasakpoolse majatiiva vahelist
madalamat osa hakkab katma
astmestik, mida on väliürituste
ajal võimalik publiku tribüüni
või lavana kasutada.
“Praegu on külastuskeskuse
hoone sellises järgus, et on näha,
kuhu üks või teine projektis kavandatud ruum tuleb. Tänu sellele on seda juba põnev vaadata,”
ütles Arne Tegelmann.
Paralleelselt uue külastuskeskuse ehitamisega käib varem
muuseumi koduks olnud vana

kihelkonnakoolihoone rekonstrueerimine. Seal oli sarikapeo
päeval teoksil seinte krohvimine
(muinsuskaitse nõudel peavad koolimaja siseseinad olema
krohvitud) ja restaureerimiselt
toodud uste ja akende paigaldamine. Peatselt hakatakse Ülo
Mahoni sõnul välja vahetama
hoone laastukatust: see tuleb
männi-lülipuidust.
Huvitavam ja atraktiivsem
“Katuse vahetust ei saanud me
enne kevadet ette võtta, sest vajalikku materjali polnud: metsa
võetakse maha talvel ja laastu
saab männipalkidest lõigata kevadel,” ütles objektijuht.
Katus soojustatakse, tänu
sellele on vana maja tulevikus
kindlasti soojem. Vana kihelkonnakooli hoonet hakatakse tulevikus näitama selle algsel kujul,
st koolimajana, kus paiknevad
ka õpetaja tuba ja köstri korter.
Hoone teine korrus jääb, nagu
varemgi, kasutusele näituseruumina. Oskar Lutsust ja tema
filmimehest vennast Theodor
Lutsust, Oskar Lutsu “Kevade”
tegelaste prototüüpidest, “Kevade” põhjal tehtud filmist ja
paljust must kõnelev püsiekspositsioon hakkab paiknema
uues külastuskeskuses, mille on
projekteerinud bürood KOKO
Arhitektid ja ÖÖ-ÖÖ Arhitektid,
ehitamisel on peaettevõtjaks
osaühing KRC Ehitus.
Muuseumi arendusprojekti,
mis hõlmab nii uue külastuskeskuse ehitamist kui ka vana
kihelkonnakoolihoone rekonstrueerimist, toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti
kaasrahastajaks on Eesti riik kultuuriministeeriumi vahendusel.
“Uuenenud muuseum on külastajate jaoks kindlasti huvitavam ja atraktiivsem,” ütles kihelkonnakoolimuuseumi direktor
Arne Tegelmann.
RIINA MÄGI

Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi uue külastuskeskuse
sarikatele kinnitatud pärja tõid üheskoos alla muuseumi
direktor Arne Tegelmann ja OÜ KRC Ehitus objektijuht Ülo
FOTO: RIINA MÄGI
Mahoni.

lk 2

Me oleme tugevalt Eesti kaardil
Tänases lehes on juttu Briti suursaadiku pr Theresa Bubbeari
külaskäigust meie valda. Suurbritannia ja Eesti 100 aastase sõpruse
tunnustamiseks on suursaadikul kavas külastada kõiki Eesti maakondi. Meil oli au olla kolmandaks omavalitsuseks, kus selline visiit
toimus. Sellise visiidi kavandamine, ettevalmistamine ja teostamine
on suur töö nii külalisele kui ka vastuvõtjale. Me tulime edukalt
toime. Briti suursaadikul ja tema meeskonnal oli õhtuks heameel
sisukalt veedetust päevast. Jõgeva vallavalitsuse ees lipuvardas lehvis
sel päeval Suurbritannia lipp „Union Jack“. See tegi suursaadik Bubbearile erilist rõõmu, sest senistel külaskäikudel lippu ei heisatud ja
Jõgeva oli esimene koht väljaspool Tallinna, kus tal oli au see heisata.
Loomulikult oli tol päeval, mis kulmineerus Inglise teeõhtuga ja väga
maitsva Inglise kondiitrite poolt valmistatud tordiga, palju toredaid
kohtumisi ja rõõmsaid hetki. Eesti Taimekasvatuse Instituudis oli Briti
külalistel rõõm silitada murunäidiseid, mis pole põrmugi halvemad,
kui traditsiooniline Inglise muru või katsuda oma käega äsja istutatud
noori kartuliistikuid. Väga sümpaatse mulje jättis riigigümnaasium,
nii oma välimuse kui noortega, kes tundsid suurt huvi Briti elu vastu
ja esitasid hulgi huvitavaid küsimusi. Kutsusin suursaadiku uuesti
külla selleks ajaks, kui meil on valminud uus põhikool.
Aga väga tähtis külaline väisab meid ka täna, kui te seda vallalehte käes hoiate. Nimelt on täna, 3. mail Jõgeva valla külaliseks
Vabariigi President pr Kersti Kaljulaid. Temalgi on kavas külastada
kõiki Eestimaa uusi valdu. Presidendi külastuskavas oleme esimeste
seas. Kui ma seda artiklit kirjutan, siis me alles täpsustasime tänase
päeva kava ja presidendi muljetest loeme järgmisest vallalehest.
Kindlasti suudame talle näidata meie vallast huvitavaid momente,
et ta saaks Jõgevalt kaasa positiivse emotsiooni. Meil on, mida
kõrgetele külalistele näidata. Pisut kahju on vaid sellest, et kõrgete
külaliste ajakava on tavaliselt väga pingeline, logistilistel põhjustel
oleme sunnitud külastatavad kohad valima linnas või linna lähistel.
Loodan, et edaspidi õnnestub viia külalisi näiteks ka Kuremaale,
Tormasse või Palamusele. Meil on ju igal pool vaatamisväärsusi või
toredaid tegevusi, mida tasub kaeda. Teisalt näitab see veelkord, kui
suur vald me ikkagi oleme.
Hiljuti külastas meid ka Eesti Vabariigi peaminister hr Jüri Ratas.
Kuna see visiit oli pigem erakondlik ja oleme kokku leppinud, et
hoiame vallalehe erakondlikest asjadest puutumata, siis tema külaskäigust pikemalt ei kirjuta. Küll saab öelda, et lisaks Keskerakonna
üritusele kohtus peaminister sellel päeval ka ettevõtjatega. Oma
mälusoppides urgitsedes võin ma öelda, et viimaste aastate jooksul
on mul olnud võimalus Jüri Ratast võõrustada Jõgeval viis-kuus
korda. Küllap õnnestub peagi tema tihedasse ajakavasse mahutada
ka põhjalik visiit Jõgeva valda.
Sellised kõrgete külaliste visiidid on väga olulised meie valla tugevaks kinnistamiseks Eesti kaardil.
Öeldakse ju, et kui sinust räägitakse, siis oled olemas. Kes teab,
millal võib mõne otsustaja ees olla
valik, kas toetada või tunnustada
seda või teist omavalitsust, seda
või teist kogukonda. Kui ta on oma
silmaga näinud, et meil on tegusad
inimesed ja kogukond, võivad meie
võimalused avarduda.
Soovin kõigile toredaid kontakte
ja sõprust nii väljaspool valda kui
vallasiseselt. Olgem positiivsed!
Aare Olgo,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni
aseesimehele esitati umbusaldusavaldus
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv
46le algatasid 16 Jõgeva vallavolikogu saadikut umbusalduse Jõgeva
vallavolikogu eelarvekomisjoni aseesimehele Terje Rudissaarele.
Umbusaldusavalduses toodi välja, et Terje Rudissaar eirab süstemaatiliselt Jõgeva Vallavolikogu eelarvekomisjoni istungil elementaarseid käitumis- ja viisakusreegleid, segab vallaametnike ettekannetele ja eelarvekomisjoni liikmete küsimustele ning sõnavõttudele
vahele, ei järgi komisjoni esimehe poolt sõnaandmise korda ja ei kuula
koosoleku tõrgeteta läbiviimiseks vajalikke korraldusi. Terje Rudissaare korduvad korralekutsumised ei ole andnud mingeid tulemusi.
Leiti, et Terje Rudissaar ei sobi eelarvekomisjoni aseesimehe kohale,
kuna selle asemel, et soodustada eelarvekomisjoni koosolekute tõrgeteta läbiviimist ja konstruktiivset arutelu, tegeleb ta sihikindlalt
koosoleku segamisega.
Umbusaldusavaldust arutatakse 3. mail Jõgeva vallavolikogu
erakorralisel istungil.
10. mail 2018 kell 15.00 toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis (Suur tn 5 II korrus) Pargi tn 1 kinnistu ja
selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
tutvustus.
Aktsiaseltsi OG Elektra omandis oleva Jõgeva linna Pargi tn 1
kinnistu ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva Linnavalitsuse 25. juuli 2016 korraldusega nr 163.
Detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad
ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks planeeritakse
ärimaa (002; Ä). Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist
ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“.
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 17. mail 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi
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Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
16. aprilli istungil:
1) määrati põhitegevuse toetused ja projektitoetused mittetulundustegevuseks;
2) toetati huvitegevust ja huviharidust;
3) tunnistati Jõgeva põhikooli
ehitusprojekti ekspertiisi hankes
edukaks Sweco EST OÜ pakkumus maksumusega 6880 eurot
ilma käibemaksuta ja otsustati
sõlmida hankeleping;
4) anti projekteerimistingimused Jõgeva linnas Aia tn 50
kinnistule katlamaja suitsugaaside kondensaatori hoone
projekteerimiseks;
5) anti ehitusluba elamu laiendamiseks Eerikvere külas;
6) anti ehitusluba töökoja-elamu lammutamiseks Õuna külas;

7) anti kasutusluba elamule
Kudina külas;
8) anti nõusolek Nordpont OÜ
vee erikasutusloa taotlusele;
9) kiideti heaks ja esitati
vallavolikogule:
- volituse andmine keskkonnakaitse valdkonna seadustes
pandud ülesannete täitmiseks;
- reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri;
- Euroopa Regionaalfondi projekt kogukonnapõhiste erihoolekande teenuste arendamiseks
Tormas.
23. aprilli istungil:
1) määrati huvihariduse ja
huvitegevuse toetus Palamuse
laulustuudiole piirkonna õppurite kohatasu osaliseks kompen-

seerimiseks;
2) määrati katastriükstele
koha-aadressid ja sihtotstarve;
3) anti kasutusluba Jõgeva linnas Suur tn 88a asuvale elamule;
4) kooskõlastati Mullavere külas Kõrtsi kinnistul asuv
puurkaev;
5) võõrandati otsustuskorras
Jõgeva valla omandis olev korteriomand Sadukülas;
6) otsustati võõrandada Jõgeva valla omandis olev Kassinurme külas asuv Niidu korteriomand 8 kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 500 eurot.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada
18. maiks kella 9.00 kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Niidu
korteriomand“ Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (aadress Suur

tn 5, Jõgeva 48306);
7) anti OÜ-le Trifolium VA
otsustuskorras rendile Palamuse alevikus Suur tn 4 asuvad
ruumid;
8) volitati AS-i Emajõe Veevärk
aktsionäride üldkoosolekul 26.
aprillil aktsionäri õigusi teostama Jõgeva vallavalitsuse liige
Urmas Astel;
9) vaadati üle, nõustuti vallavolikogu arengu- ja reformikomisjoni ettepanekul eelnõus
tehtavate muudatustega ning
saadeti volikogule kinnitamiseks
Jõgeva valla arengukava, eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste
arengukavade ja hallatavate
asutuste arengukavade koostamise kord.
JVT

Jõgeva vald kingib Eesti sünnipäevaks tammikud
Juubeliaasta kevadel saab iga
Eesti maakond vähemalt ühe
EV100 tammepargi, -salu või
-allee. Jõgeva vallavalitsus on
liitunud riigikantselei algatusega
“Eesti 100 tamme”, mille käigus
rajatakse Jõgeva linna Pedja jõe
kaldale “Pedjakalda” ja Vaiatu
külla “Külavainu” tammesalud.
Vaiatu salu jääb silma kõigile,
kes liiguvad piki Jõgeva-Mustvee
maanteed. Rajatavad tammesalud on võimalikult looduslikud
– säilitatakse juba kasvama

hakanud noored tammed ning
istutatakse juurde uusi.
Tammepuude- ja parkide rajamine toimub maikuus. „Pedjakalda“ tammed saavad mulda
26. mail, mil Jõgeva linn tähistab
oma 80. sünnipäeva. Sel päeval
on rahvas oodatud Pedja jõe
äärde tammesid istutama. Eriliseks teeb sündmuse see, et teiste
seas istutavad puid Jõgeva nime
kandvad külalised. Pidulikkust
lisab Jõgeva meeskoor “Mehis”.
Ametlikult avatakse tammik Ped-

ja jõe kaldal 1. juunil. 5. mail on
aga talgulised oodatud Pedja jõe
kaldale, et korrastada ala tammede istutamiseks. Põhilisteks
töödeks on võsa raie, kändude
saagimine, prahi koristamine, põõsaste ja põõsagruppide
korrastamine, rehitsemine ja
vajadusel mõne olemasoleva pisikese tamme ümberistutamine.
Kaasa tuleb võtta rehad, labidad,
käsisaed ja töökindad.
“Külavainu” tammiku ühine
istutamine toimub aga 9. juunil.

Vaiatu tammesalu istutatakse talgute korras. Abilisi oodatakse nii
auke kaevama kui puid kastma.
Talgulistel tuleb kuurist kaasa
haarata labidad ja rehad.
Kingitusest riigi juubeliks
annab saludes märku EV100
metallplaat, mis kinnitatakse
maakivile.
Täpsem info: Jõgeva vallavalitsuse haljastusspetsialist Taivo
Paeveer, 510 7778.
JVT

• 9. mail Jõgeva vallamaja Piiri 4 saalis
• 10. mail Palamuse rahvamajas
• 15. mail Vaiatu rahvamajas
• 17. mail Siimus� �oolis saalis
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Valla esindusvõistkonnaks sai SK Tähe
Jõgeva vallal on nüüdsest
esindusvõistkond: selleks määrati volikogu 26. aprilli istungil
spordiklubi Tähe saalihoki esindusmeeskond.
29. märtsil võttis Jõgeva vallavolikogu vastu valla esindusvõistkonna statuudi. Selle
kohaselt võib vallavolikogu
määrata valla esindusvõistkonna
ning toetada selle osalemist Eesti
meistrivõistlustel ja kõrgematel
võistlustel. Esindusvõistkond
määratakse üheks kalendriaastaks ning esindusvõistkonnaks
saab määrata täiskasvanute
sportmängu võistkonna, mille
enamuse moodustavad koduklubi kasvandikud. Esindusvõistkonna toetust võidakse kasutada
treening- ja võistlusvarustuse
või muu inventari soetamiseks,
võistlustel transpordi ja majutuse eest maksmiseks, treeningsaalide üüri tasumiseks ning
spordilaagrite korraldamiseks.
Vallavolikogu nädala tagusel
istungil tegi volikogu liige Peep

SK Tähe saalihoki esindusmeeskond kannab nüüd ka JõFOTO: SK TÄHE KODULEHT
geva valla esindusvõistkonna tiitlit.
Põdder ettepaneku määrata valla
esindusvõistkonnaks SK Tähe
esindusmeeskond. Volikogu kiitis selle ettepaneku hääletusel
heaks. Esindusvõistkond saab
selleks aastaks 10 000 eurose
toetuse.
SK Tähe juhatuse esimees
Marko Saksing kuulub küll Jõ-

geva vallavolikogusse, ent selle
päevakorrapunkti käsitlemise
ajaks lahkus ta istungisaalist.
Marko Saksing tunnistas, et
tal on volikogu otsuse üle hea
meel ning valla toetus aitab
häid mängijaid leida ja paremini
konkurentsis püsida.
“Jõgeval on päris keeruline

meeskonna taset hoida, sest
gümnaasiumi lõpetanud valmis
mängijad lahkuvad: kohapeal
pole tööd ega edasiõppimisvõimalusi,” ütles Marko Saksing.
Tema sõnul on saalihoki aidanud Jõgevat päris hästi “pildil”
hoida. Omavalitsuse esindusvõistkonna määramine oli tavaks
ka ühinemiseelses Jõgeva linnas.
SK Tähe esindusmeeskond ongi
kandnud ka Jõgeva linna esindusvõistkonna tiitlit – nii üksi
kui ka kahasse SK Noorus-96
jalgpallimeeskonnaga.
SK Tähe esindusmeeskond
osaleb saalihokis Eesti meistriliigas, olles ainus Jõgevamaa
meeskond, kes meistriliigas
mängib. Tähe esindusmeeskond
on üheteistkümne kordne Eesti
meister ja üheksakordne karikavõitja (karikavõistlusi praegu ei
toimu) saalihokis. Kuus korda
on tuldud teiseks ja kaks korda
kolmandaks.
RIINA MÄGI

Kaks uudist lasteaialaste peredele: prii
hommikusöök ja ühtne osalustasu
Jõgeva vallavolikogu 26. aprilli istungil võeti vastu kaks
lasteaias käivate lastega peresid
puudutavat määrust. Ühe kohaselt hakkavad lapsed kõigis valla
hallatavates lasteaedades saama
tasuta hommikusööki, teise kohaselt kehtestatakse kõigis valla
lasteaedades ühtne osalustasu,
mis on 30 eurot ühe lapse kohta
kuus. Mõlemad määrused jõustuvad selle aasta 1. septembrist
ehk uue õppeaasta algusest.
Tasuta hommikusöök võimaldatakse neile lasteaialastele,
kelle elukoht koos vähemalt
ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri alusel Jõgeva vallas.
Jõgeva linna lasteaedades said
lapsed tasuta hommikusööki
juba 2015. aastast alates. Tasuta
hommikusööki hakati pakkuma
lasteaiaõpetajate ettepanekul.
Nad märkasid, et paljud vanemad toovad lapsed hiljem
lasteaeda, et poleks vaja hommikusöögi eest maksta, samas
on aga laste närvilisuse ja kehva
keskendumisvõime järgi näha, et
hommikusöök on neil tegelikult
söömata.

“Jõgeva linna lasteaedade
praktika näitas, et tasuta hommikusöögi pakkumine ei too suurt
lisakulu ning nii otsustati seda
soodustust laiendada kõigile
uue Jõgeva valla lasteaedadele,”
ütles Jõgeva abivallavanem Arvo
Sakjas. “Usun, et lasteaiakaaslaste seltsis edeneb lastel söömine
ka paremini kui kodus.”
Uue valla lasteaedades makstavate osalustasude ühtlustamise
sätestas Arvo Sakjase sõnul juba
nelja omavalitsuse ühinemisleping. Summa osas kaaluti eri
variante, sõelale jäi 30 eurot
kuus. Sellist tasu küsitakse 11
kuu eest aastas. Kui ühest perest
käib Jõgeva valla lasteaedades
kaks või enam last, hakkavad
kehtima soodustused: teise lasteaias käiva lapse eest peab vanem
maksma poole osalustasust ning
kolmanda, neljanda jne lapse
eest osalustasu maksta ei tule.
Et soodustada koolieelikute lasteaias käimist, on ka koolieelseks
aastaks kehtestatud soodushind
– 60 protsenti tavalisest osalustasu määrast.
Jõgeva linna lasteaedade

lapsevanematele tähendab
kolmekümneeurose osalustasu
kehtestamine lasteaiakoha odavamaks muutumist: praegu on
seal osalustasu 40 eurot. Teistel
tuleb arvestada natuke suuremate väljaminekutega: endises
Jõgeva vallas oli osalustasu 20
ja endises Torma vallas 12 eurot.
Endises Palamuse vallas kohatasu praegu aga ei küsitagi, vaid
ainult õppevahendite tasu, mida
on kümmekond eurot kuus.
Kui arvestada, et umbes pool
uue Jõgeva valla lasteaialastest
käib Jõgeva linna lasteaedades,
võib öelda, et pooltele lastele
läheb aiakoht odavamaks ja
pooltele kallimaks.
“Tõus ei peaks siiski ka neile,
kellele koht kallineb, määratult suur olema, sest osaliselt
kompenseerivad seda tasuta
hommikusöök ning soodustused
teisele, kolmandale jne lapsele,”
sõnas Arvo Sakjas. “Kindlasti
on ka neid peresid, kellel tekib
raskusi. Aga selleks on olemas
sotsiaalsüsteem, mis toetustega
aitab. Pere, kes toetust vajab,
ei peaks häbenema abi küsida.”

Praeguste lasteaia osalustasude ja laste arvude juures laekub
vallale kuus umbes 14,5 tuhat
eurot. Kui hakkab kehtima ühtne osalustasu 30 eurot, laekub
vallale umbes 17 tuhat eurot.
Osa raha, mis laekub kohatasu
tõusust, lähebki tasuta hommikusöögi pakkumiseks. Suuri
rahamägesid kohatasu tõusust
siiski ei teki. Ning mõistagi ei
kata lapsevanema poolt makstav
osalustasu kogu lasteaiakoha
maksumust, vaid moodustab sellest üsna väikese osa. Ühe lapse
lasteaias hoidmine ja õpetamine
maksab tegelikult laias laastus
umbes kolmsada eurot kuus.
Osalustasu sisse ei ole arvestatud toidupäeva maksumust.
“Toidupäeva maksumust vald
ei kehtestagi, vaid seda teeb
lasteaia hoolekogu,” selgitas
Arvo Sakjas. “Püüame siiski tegutseda selle nimel, et ka toidupäeva maksumused ühtlasemaks
muutuksid. Tulevikus tahaksime
aga lasteaedades üldse tasuta
toitlustamisele üle minna, aga
sel aastal seda veel teha ei jõua.”
RIINA MÄGI

Puudega lastele pakutavad teenused
aitavad vanemal tööturul püsida
Jõgeva vallavolikogu võttis
oma 26. aprilli istungil vastu
määruse, mis reguleerib raske või sügava puudega lastele
abi osutamiseks riigieelarvest
eraldatud toetuse kasutamist.
Määrus sätestab, et toetust kasutatakse teenusteks, mis aitavad
vähendada raske või sügava
puudega lapse perekonna hoolduskoormust või kompenseerida
puudest tulenevat lisavajadust.
Nii võib sotsiaalosakond riigi
poolt eraldatud toetust kasutada lapsehoiuteenuse, tugiisikuteenuse, haridusasutusse,
raviasutusse või rehabilitatsiooniasutusse sõiduks vajaliku
transporditeenuse, nõustamisteenuse, erinevate teraapiate,
rehabilitatsiooniplaani tegevus-

kavas ette nähtud teenuste (sh
abivahendite võimaldamine) jt
teenuste pakkumiseks.
“Riigieelarvest eraldatud toetust kasutab vald selleks, et
raske või sügava puudega lapse
hooldusõiguslikul isikul oleksid
paremad võimalused tööturul
püsida. See omakorda parandab
pere toimetulekut,” ütles Jõgeva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas. “Volikogu 26. aprilli määrus sätestab,
milliste teenuste pakkumiseks
riigieelarvest eraldatavat raha
kasutatakse, teenuste osutamise
protseduur on aga paika pandud
vallavolikogu poolt 8. veebruaril
kehtestatud sotsiaalteenuste
osutamise korras.”
Aime Meltsase sõnul eraldas

riik omavalitsustele ka varasematel aastatel sarnast toetust,
ent siis oli see kitsamalt piiritletud: seda sai kasutada lapsehoiuteenuse eest tasumiseks.
Muudeks teenusteks sai raha
kasutada vaid juhul, kui lapsehoiuteenusest üle jäi. Nüüd on
aga võimalik toetust kohe ka
muude teenuste korraldamiseks
kasutada. Toetusi maksta sellest
rahast aga ei või. Teenuseid
pakutakse kuni 18-aastastele
raske või sügava puudega lastele.
Täpsemalt: kui laps on 18-aastaseks saanud, saab ta teenuseid
kasutada jooksva kalendriaasta
lõpuni.
Jõgeva vallale on tänavu eraldatud riigieelarve toetusfondist
raske ja sügava puudega lastele

teenuste pakkumiseks 26 663
eurot. Summa sõltub riigieelarve võimalustest ning raske
ja sügava puudega laste arvust
vallas. Sotsiaalkindlustusameti
andmetel on Jõgeva vallas 112
raske ja 11 sügava puudega last.
“Viiekümne lapse perega me
juba tegeleme, ent meie osakonna spetsialistide poole võiksid
teenuste saamise asjus pöörduda ka teiste raske või sügava
puudega laste vanemad,” ütles
Aime Meltsas ja lisas, et kavatseb
teenuste saamise võimalustest
lähiajal kõnelema minna Jõgevamaa puudega laste vanemate
ühingu liikmetele.
RIINA MÄGI

Valla arengukava koostamisel
saab kaasa rääkida iga
vallakodanik
Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 26. aprilli istungil
arengukava, eelarvestrateegia,
valdkonnapõhiste arengukavade
ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra. Uue
ühendvalla arengukava koostamise ettevalmistused tegelikult
juba käivad. Arengukavasse
sisendite andmises saab osaleda
iga vallakodanik. Selleks tuleb
minna piirkondlikule arenguseminarile ja oma mõtted välja
öelda.
Arengukava ja eelarvestrateegia on olulised dokumendid:
need on aluseks omavalitsuse
eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks
toetuse taotlemisel. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas
sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.
Arengukava ja eelarvestrateegia
vastuvõtmine ja muutmine on
volikogu ainupädevuses. Volikogu
istungil vastu võetud korra kohaselt delegeerib volikogu mitmed
arengukava ja eelarvestrateegia
koostamisega seotud toimingud
vallavalitsusele.
“See on mõistlik juba seepärast,
et volikogul puudub nendeks toiminguteks vajalik inim- ja ajaressurss,” ütles Jõgeva vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Triin Pärsim. “Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine on siiski volikogu ülesanne.”
Jõgeva valla arengukava sisendite saamiseks moodustatakse
neli valdkondlikku töögruppi:
majanduse, sotsiaalala ja tervishoiu, hariduse ja noorsootöö
ning kultuuri ja spordi töögrupp.
Sisendeid kogutakse ka piirkondlikelt arenguseminaridelt,
mis leiavad aset 9. mail Jõgeva
vallavalitsuse Piiri tn 4 saalis, 10.
mail Palamuse rahvamajas, 15.
mail Vaiatu rahvamajas ja 17. mail
Siimusti algkooli saalis. Kui töögruppidesse kaasatakse oma ala

spetsialistid, siis arenguseminarid
on avalikud üritused ning neile
on oodatud kõik vallakodanikud,
kel soov oma piirkonna või kogu
valla asjades kaasa rääkida, uusi
ideid välja pakkuda või valukohtadele tähelepanu juhtida. Kõik
seminarid algavad kell 17, seega
saavad neil osaleda ka tööl käivad
inimesed.
Arenguseminare viivad läbi
vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna inimesed: peale
osakonna juhataja Triin Pärsimi
arenduse peaspetsialist Erki Teder
ning arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd,
“Ootame seminaridele ka teiste
osakondade juhte ning volikogu ja
selle komisjonide liikmeid,” ütles
Triin Pärsim.
Valdkondlike töögruppide koosolekutelt ja piirkondlikelt arenguseminaridelt saadud info põhjal
pannakse kokku arengukava
eelnõu, mille volikogu pärast esimest lugemist avalikustamisele
suunab. Avalikustamine leiab aset
valla kodulehel ning paberkandjal
vallamajas, teenuskeskustes ja
raamatukogudes ning kõigil on
võimalik eelnõusse parandus- ja
täiendusettepanekuid teha. Toimuvad ka arengukava eelnõu
avalikud arutelud.
“Eelnõu avalikustamine jääb
suvekuudesse, ilmselt augustisse.
Need, kel soov kaasa rääkida,
peaksid tähelepanelikult vastavaid teateid jälgima,” ütles Triin
Pärsim.
Uue valla arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema
vastu võetud käesoleva aasta 15.
oktoobriks. Senini kehtivad uue
valla territooriumil ühinenud
omavalitsusüksuste arengukavad
ja eelarvestrateegiad. Jõgeva vallas tuleb praegu juhinduda kuuest
arengukavast, sest lisaks Jõgeva
linnale ja vallale ning Palamuse ja
Torma vallale tuli uue valla koosseisu ka mõningaid osi senistest
Puurmani ja Pajusi vallast.
RIINA MÄGI

Vald panustab hajaasustuse
programmi kuni 90 000 eurot
Jõgeva vallavolikogu 26. aprilli istungil otsustati, et Jõgeva vallavalitsusel lubatakse
võtta 2018. aasta hajaasustuse
programmi elluviimisel rahalisi
kohustusi kogusummas kuni
90 000 eurot.
Hajaasustuse programmist
saavad hajaasustuspiirkonnas
elavad vallakodanikud taotleda
raha majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamiseks, elamu nõuetekohase heitvee kanalisatsioonisüsteemiga varustamiseks, aastaringselt läbipääsetava
juurdepääsutee rajamiseks ning
elektrivõrguga mitteliitunud
majapidamisse autonoomse
elektrisüsteemi ehitamiseks.
Programmi panustab ka riik.
“Riigi ja valla osa on programmi rakendamisel võrdne. Riigi
poolse toetuse suurus sõltub
taotluste mahust ja omavalitsuse
panusest,” ütles Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim.
“Jõgeva valla poolt võetava rahalise kohustuse suurus kujunes
välja liitmistehte tulemusena: liideti kokku need summad, mille
ühinemiseelsed vallad tänavuse

aasta hajaasustuse programmi
jaoks prognoosinud olid.”
Triin Pärsimi sõnul on hajaasustuse programmi tänavune
taotlusvoor juba avatud ning esimene taotluski laekunud. Neid,
kes programmist raha taotlemise
võimaluse kohta infot pärinud,
on aga olnud päris palju.
“Tahetakse teada, kas ollakse
abikõlbulikud, mida toetuse
saamiseks tegema peab jne,”
sõnas Triin Pärsim. “Tegevused,
mida rahastatakse, on samad,
mis eelmistel aastatel: vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete
elektrisüsteemide rajamine.
Taotlusvorm on aga üsna lihtsalt
täidetav, nii et vähemasti nooremad inimesed peaksid sellega ise
hakkama saama.”
Taotlusi võetakse vastu 11.
juunini Jõgeva vallavalitsuses
(pöörduda keskkonnaspetsialisti
Taimi Eesmäe poole) ning Palamuse ja Torma teenuskeskuses.
“Hajaasustuse programm aitab
tõsta hajaasustuspiirkonnas elavate maainimeste elukvaliteeti,”
ütles Triin Pärsim.
RIINA MÄGI
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Jõgeva valla noored oraatorid
kõnelesid Jakobsoni kõnevõistlusel
Tormas toimunud 11. Jakobsoni kõnevõistlusel “Isamaa on
meile püha” osalesid mitme
Eestimaa kooli õpilased. Jõgeva
vallast tõid oma mõtted publiku
ette Tanel Lillemäe Laiuse Jaan
Poska põhikoolist ja Anette Välb
Carl Robert Jakobsoni nimelisest
Torma põhikoolist.
Traditsiooniliselt juhatas Jakobsoni kõnevõistluse sisse mälestustseremoonia Carl Robert
Jakobsoni nimelise Torma põhikooli juures seisva rahvavalgustaja ja põllumajanduse edendaja
monumendi ees. Kõnevõistlusel
esitasid osalejad enda valitud
katkendi Carl Robert Jakobsoni
kolmest isamaa kõnest, pärast
lühikest vaheaega aga omaloomingulise kõne teemal “Isamaa
on meile püha”.
Laiuse Jaan Poska põhikooli
9. klassi õpilane Tanel Lillemäe
ei läinud pausil kohvi jooma ja
kringlit sööma, vaid keskendus
kõneks. “Tarvis veel mõtteid
koondada,” lausus ta.
Tanel kõneles põllumajandusest ja veenis kuulajaid selle majandusharu ja elulaadi jätkusuutlikkuses tänases Eestis. Tema
kõnedes olid märksõnadeks
talumajad, vanavanemate, isa ja
venna seotus põllumajandusega
ning töötamine Eesti Maaülikooli
katsefarmis. Lillemäe avaldas
arvamust, et põllumehi võiks
sagedamini kutsuda koolidesse
noortega kohtuma. Juhendaja
õpetaja Helge Maripuu avaldas
aramust, et Taneli kõne oli veenev, sest ta kavatseb põllumeheks õppida ja tunneb valdkonda. Helge Maripuu kasvandikud
on Jakobsoni kõnevõistlusel
esinenud aastaid.
Carl Robert Jakobsoni nimelise
Torma põhikooli 8. klassi õpilane Anette Välb rõhutas kõnes,
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et kõigil Eestimaa noortel, ka
maanoortel, on võimalus tippu
jõuda. Juhendaja õpetaja Tiina Raudsepp nimetas Anettet
mitmekülgselt andekaks tütarlapseks, kes valmis alati kaasa
lööma, kui koolis ühes või teises
ettevõtmises abi tarvis.
Kõik Jakobsoni kõnevõistlusel
osalenud noored said kingituseks
meenekoti, mis sisaldas kooli
almanahhi, kooli tutvustavat
voldikut, mälupulka ja maiustust. Esinejate juhendajatele ja
žüriiliikmetele anti tänutäheks
meenekott raamatukaupluse
kinkekaardi ja maiustustega.
Võitjat Kristi Antonovit Mustvees
tegutsevast Peipsi gümnaasiumist autasustati nahkköites Carl
Robert Jakobsoni raamatuga
“Kolm isamaa kõnet” ja rahalise
preemiaga, mis väärtuselt sarnane Jakobsoni pildiga 500-kroonisega.
Žüriis hindasid kõnesid veerand sajandit Torma põhikooli
juhtinud Toomas Aavasalu, Kurgjal asuva Jakobsoni Talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa,
Riina Kull, kelle tööaastatel
Torma vallavanemana alustati
Jakobsoni kõnevõistluse pidamist, Jõgeva linnaraamatukogu
direktori asetäitja Ene Sööt ja
Torma põllumajandusosaühingu
juhataja Ahto Vili. Kõnevõistluse
peakorraldaja oli õpetaja Endla
Viesemann, tegusamateks kaasaaitajateks kooli sekretär Marju
Kõre ja muusikaõpetaja Vairi
Niinep.
Torma põhikooli direktor Heiki
Sildnik tänas kõnepidajaid, juhendajaid, kaasaelajaid, korraldajaid ja nende abilisi. Jakobsoni
kõnevõistluse läbiviimist toetas
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp.
JAAN LUKAS

Elu on tähtsam kui kunst – Arvo

Kruusemendi 90. sünnipäeva tähistamine
ehitada. „Lühike lugu on novell,
aga kui tahad midagi öelda, siis
see nõuab arendust,“ kirjeldas
Kruusement.

Kogukondi seob ühtne kultuuriruum, traditsioonid, ühismälu
ja tegevused. Palamuse piirkonnas on nii kogukondlik tegevus,
kultuuriüritused kui ka ettevõtlus saanud lõputu tõukejõu
unustamatult kirjanikult Oskar
Lutsult ja „Kevadest“.
21. aprillil toimus Palamuse
O. Lutsu Kihelkonnamuuseumi
eestvedamisel ja Eesti kultuurikapitali toel filmirežissöör Arvo
Kruusemendi juubeliüritus. Palamusele tulid külla juubilar ja
filmiajakirjanik Jaak Lõhmus,
näitlejatest osales Ain Lutsepp.
Arvo Kruusemendi panus Eesti filmiklassikasse on seitse
täiskpikka filmi, kuid Palamuse
piirkonnas ja küllap ka enamiku
rahvuskaaslaste jaoks seostub
suurmeister eelkõige „Kevade“
režissöörina. Ka publiku seas
meenutati, kuidas toimusid
filmivõtted Luual ja Palamusel.
Mäletatakse, et rahvamajas oli
„Kevade“ filmimise aegu lauatennise laud noortele näitlejatele,
olid ju enamus neist lapsed.
„Lible, Lible! Teele!“
Kaarepere kandis said kohalikud olla ka nö „kaadri taga“.
Näiteks Arno haigevoodis lebamise stseen on filmitud saalis
ja elanikud said režissööri lahkel loal filmimist jälgida. Ain
Lutsepp meenutas muigamisi,
et tema õpiedukus (vähemalt
hinnete järgi) kasvas hüppeliselt
just nimelt filmivõtete ajal, mil
koolitöö toimus Palamusel.
Vestlesin ka vitaalse ja vaimuterava filmirežissööriga elust ja
kunstist laiemalt. Alustuseks tunnistas Arvo Kruusement, et toona
„Kevade“ stsenaariumiga tööd
alustades ja Palamusele jõudes
jooksis kogu filmivõtete plaan
ja tegevuspaik tema peas ühtseks tervikuks kokku. Palamuse
kirikutornist avanes maaliline

Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus ja juubilar Arvo Kruusement Palamuse rahvamaja
saalis Oskar Lutsu portree juures.
foto: ilona piirimägi
vaade põlistaludele ja voortele,
mida lihtsalt pidi filmis jäädvustama. Seda stseeni näeme ka
„Kevade“ jõuluõhtu kaadrites.
Koostöö kogukonnaga oli pigem
isetekkeline ja korralduslik pool
sujus külalislahkete kohalike
abil hästi.
Ain Lutsepp meenutas, et rolli
saamine „Kevadesse“ on tugevalt
muutnud tema elukäiku ja hilisemaid valikuid. Filmivõtete aegu
said noored näitlejad üsna arvestatava päevaraha: 2 rubla 60
kopikat. „Sellest jätkus söögiks

OSKAR LUTSU PALAMUSE GÜMNAASIUM
võtab 2018/2019 õppeaastast tööle
– inglise keele õpetaja (1 AK põhikoolis)
– vene keele õpetaja (1 AK, 12 t põhikoolis,
9 t gümnaasiumis)
– ajalooõpetaja (osaline koormus, gümnaasium)
– töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osaline koormus,
põhikool). Avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada
1. juuniks aadressil Kooli 2, Palamuse, 49226 Jõgevamaa või
digitaalselt allkirjastatult e-postiga: kool@palamuse.edu.ee.
Täiendav info: kuuno@palamuse.edu.ee
Kõnevõistlusel osalejad ja nende õpetajad.

FOTO: VAIRI NIINEP

9. juunil 2018 toimub Kuremaa mõisapargis maakondlik seenioride kevadpidu „NII HEA ON OLLA SIIN…“ ja EHE
EESTIMAA käsitöölaat –
sündmus on pühendatud EV100le.
•
Käsitöölaat asetseb lossi ees mõisapargi rohealal;
•
käsitöölaadale ootame eheda käsitöö ja maitsva eesti
toiduga kauplejaid. Laadale registreerimine kuni 18.05.2018
tiina@kuremaaloss.ee;
•
kohtadele paigutamine laupäeval, 9. juuni hommikul
kell 8.00–10.00;
•
avatud kella 10.00–19.00;
•
korraldajad ei väljasta toole ja laudu;
•
kohamaks 3 eurot sisaldab kohta kuni 4 m;
•
kohamaks 5 eurot sisaldab kohta üle 4 meetri;
•
palume ühe teie valitud ehte või eseme annetada
loteriisse (vabatahtlik).
Meeldivat koostööd ja head ettepanekud on oodatud uue jätkusuutliku traditsiooni toimimiseks.

– 1. augustist majandusjuhataja (1 AK)
Otsime oma meeskonda head suhtlejat, kellel on algteadmised
eelarvestamisest, hea arvutikasutamisoskus (Excel, Word, Outlook) ja B-kategooria juhiluba. Soovitav on eelnev
töökogemus antud valdkonnas.
Avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri, palgasoov ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad esitada 1. juuniks aadressil
Kooli 2, Palamuse, 49226 Jõgevamaa või digitaalselt allkirjastatult e-postiga: kool@palamuse.edu.ee
Täiendav info: kuuno@palamuse.edu.ee

Kutsume kooliga tutvuma
2018/19. õppeaastal 1. klassi
astuvate õpilaste vanemaid.
Esmaspäeval, 28. mail kell 18.00
toimub lastevanemate koosolek
Siimusti algkoolis II korruse klassiruumis.
Räägime, kuidas sügisel kooliteed alustavaid lapsi kooliks ette
valmistada, milliseid õppevahendeid vaja läheb ning jagame
infot õppekorraldusest ja huvitegevusest.
Võimalik on esitada avaldus lapse 1. klassi vastuvõtmiseks.
Info ja küsimused kaja.reiman@siimustilak.edu.ee ja
tel 5342 7758

nii et vähe polnud,“ kirjeldas Ain
Lutsepp. „Praad maksis 30 senti,
5 kopikat maksis sai. Kollases
majas käidi söömas ja sardelle,
viinereid – kõike sai!“.
Arvo Kruusemendiga vesteldes
võtsime ette elulisemad teemad,
suurmeister möönis, et talle
sobivad loomingulises mõttes
žanrid, mis lubavad teemat üles

Looming ja inimene
Samuti rääkisime loomeinimeste närvikavast „Ei tohi alluda
ahvatlustele!“ vihjas Kruusement
sõltuvustele, mis loomeisikuid
vahel saadavad. „Selge pea ja
tugev tervis, see on kõige alus,“
rõhutas 90-aastane juubilar. Loominguline vabadus oli Nõukogude Liidus piiratud, filmid tõsteti
sobimatuse pärast riiulisse, loojad ei saanud aga südametunnistuse pärast väga suuri mööndusi
ka teha. „Muidugi olen ka mina
kompromisse kahetsenud, „Karge mere“ (mängufilm-I.P.) puhul
oli mul hoopis teine stsenaarium,
see tehti ringi, sest ei tohtinud
näidata, et pastori tütar on peaosaline. See tuli muuta“.
Viimaks esitasin juubilarile
küsimuste küsimuse: kumb on
tähtsam, kas kunst või elu?
„On ütlus ars longa, vita brevis
est (kunst on igavene, elu üürike
-I.P.). See vita-elu, see on ikka
kõige olulisem. Ikkagi elu, elu
najal luuakse kunsti. Vanadel
kreeklastel oli see printsiip, et
näidendi lõpus pidi toimuma
katarsis, st puhastumine. Helge
lõpp, muu ei soodusta elu vereringlust. Kunstis on see põhimõte
kehtiv. Kunstnik peab näitame
teed paranemisele, virisemine
ei vii edasi.“
Edu ja tervist juubilarile!
Juubilariga vestles
Ilona Piirimägi

Luua Metsanduskool kuulutab välja konkursi
õpilaskodu korrapidaja ametikohale,
kelle peamiseks ülesandeks on õpilaste abistamine ja nõustamine ning korra ja õpilaste turvalisuse tagamine õpilaskodudes.
Sooviavaldus koos elulookirjelduse (CV) ja motivatsioonikirjaga
palume saata aadressil: Luua keskus, Jõgeva vald, 49203 Jõgeva
maakond või kooli e-posti aadressile info@luua.ee 31. maiks
2018. Lisainfo telefonilt 5198 5070. Tööle asumise aeg augustis.

EMADEPÄEVA
KONTSERT
TORMA RAHVAMAJAS
13.MAIL KELL 12.00
Esinevad
Torma lasteaia ja Torma
põhikooli lapsed
Torma puhkpilliorkester
Torma kapell
Torma naisrühm
Korraldaja MTÜ Torma Kultuur

kO
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Lõõtspillifestival andis Jõgevale
rahvusvahelise kõla
21. aprillil peeti Jõgeval seitsmendat korda rahvusvahelist
akordioni-, lõõtspilli- ja suupillimuusika festivali. Tuulist
kevadilma totsides kogunes kultuurikeskuse juurde hulgaliselt
rahvamuusika nautlejaid ning
laadalisi.
Tänavu hõlmas festival kolm
päeva – meeleolukaid kontserte
jagus neljapäevast laupäevani.
Tuntud eesti muusikute kõrval
sai näha ja kuulda nii leedu kui
läti artiste. Neljapäeval pakkus muusikalist elamust Leedu
trio koosseisus Tadas Motiečius
(akordion), Gleb Pyšniak (tšello)
ja Dalia Dédiniskaité (viiul). Tadas Motiečius on Leedu noorema
põlvkonna andekas akordionist,
kes on õppinud mitmes Euroopa muusikaakadeemias ning
saanud tunnustusi nii kodus kui
Euroopas.
Reedel rõõmustasid publikut
lätlased Raimonds Macats (suupill, tšello) ja Aivars Hermanis
(kitarr). Mõlemad mehed on
tuntud ja silmapaistvad muusikud. Macats esineb tihti koos
kuulsate Läti artistidega, nagu
Raimonds Pauls ja Laima Vaikule. Hermanis on mänginud
paljudes Läti ansamblites ja projektikooslustes. Neljapäevased
ja reedesed artistid astusid üles
ka laupäevasel galakontserdil.
Lisaks olid laval eesti muusikud
Kulno Malva, Heino Tartes ja

Festivali lõppkontserdil esines ainulaadne muusikaline
kooslus. Kohapeal pandi kokku läti ja leedu muusikute
FOTO: MARGE TASUR
ansambel.
sõbrad, suupilliansambel Piccolo
ning Abja akordionibänd.
Hääd muusikat
harrastajalt
Festivali vabalava oli üles seatud kultuurikeskuse suvelavale,
kus said oma oskusi näidata
akordioni-, lõõtspilli- ja suupilliharrastajad. Erinevalt eelnevatest aastatest oli sel korral laval
muusikuid tagasihoidlikumalt.
Ühe kohaliku pillimehena rõõmustas publikut Kursi akordionist Rein Annamaa, kes tavaliselt
mängib oma tuttavate seltskonnas. Harrastusmängija akordionil kõlavad põhiliselt valsirütmis
lood. Põhjus vägagi lihtne. Reinu
sõnul on tal põlise maamehena
ikka kirve- või labidavars pihus.
Näpud ei ole enam nii peened

ja väledad, et kiiremaid lugusid
mängida. Rõõm muusikast kõlas
igas Reinu palas. Naljatamisi
teatas pillimees publikule, et kui
ta koosolemistel pilli põlvedele
võtab, ütlevad inimesed, et ta nii
valjult ei mängiks. Ent vabalaval
sai pilli mängid täiel rinnal –
kuulajaid istus nii pinkidel kui
leidus kevadlaada külastajate
seas. Pärast Rein Annamaad
tuli vabalavale õhtuse kontserdi
üks peaesinejatest, kollektiiv
„Heino Tartes ja Sõbrad“. Egas
vabalava pole ainult harrastajatele, vaid sobib ka kutselistele
muusikutele.
Lava vallutasid tipud
Maratoni nime vääriv lõppkontsert pakkus muusikat oma
ala tippudelt. Ühtegi esinejat

Noortebändide päev Kaareperes

ei lastud lavalt lisaloota. Kolmekordne Balti- ja Põhjamaade
meister ning Soome lahtiste suupillimeistrivõistluste peapreemia omanik suupilliansambel
„Piccolo“ esituses kõlasid palad
nii helilooja Arne Oidi kui Andrew Lloyd Webber loomingust.
Ansambli kooseisus musitseeris
ka Elmar Trink, kes oli ühteaegu nii festivalil päevajuhi kui
suupilliansambli mängija rollis.
Akordion ja lõõtspillid on noorte
seas populaarsed, seda kinnitas
ilmekalt Abja akordionibänd,
kes on tegutsenud 2016. aastast. Noorte muusikute valikus kõlasid muuseas ka nende
õpetaja Valdo Värgi seaded.
Akordionist, helilooja ja pärimusmuusik Kulno Malva viis
kuuljad rahvaliku regilaulu ja
enda kirjutatud akordionimuusika radadele. Kui mainida Eesti
lõõtspilli, siis ei saa jätta rääkimata pillimeister Heino Tartest, kes astus lavale oma 100.
Teppo-tüüpi lõõtspilliga. Eesti
Vabariigi juubeliks valminud pilli
kaunistavad EV100 kirjad. Meistri sõnul pole pill müügiks, kuigi
mitmeid pakkumisi on tehtud.
Nüüdseks on Tartese käe alla
valminud 104 lõõtspilli. Heino
Tartes pani kontserdile vägeva
punkti koos oma kollektiiviga
„Heino Tartes ja Sõbrad“.
JVT

Kuremaal sai kokku sada lauljat
Kuremaa lossis sai 21. aprillil
teoks traditsiooniline ansamblite
päev “Vooremaa 2018”. Justkui
Eesti Vabariigi sajandast sünnipäevast mõjutatuna registreerus
sündmusele sada lauljat kolmeteistkümnest ansamblist.
Võõrustajat, kultuuriseltsi
Jensel, esindas Kuremaa naisansambel. Meie vald oli esindatud
veel Jõgeva kultuurikeskuse
naisansambliga Kuukressid, muu
Jõgeva maakond Aidu seenioride
segaansambliga. Pala naistriost
Miraaž tuleb nüüd aga rääkida
juba kui Tartumaa ansamblist
ja kõik ülejäänud osalejadki
olid teistest maakondadest.
Kaugeimad külalised olid ilmselt
Kundast: sealse slaavi ühingu
ansambel Läte oli “Vooremaa”
ansamblite päeval esimest korda.
“Staažikate osalejate kõrval on
igal aastal ikka ka mõni uustulnuk ja see on väga tore,” ütles
kultuuriseltsi Jensel juhatuse

Ansamblite päeval “Vooremaa” on hea kokku saada ka
ansamblite juhendajatel, kelle hulgas on väga teenekaid
FOTO: IVO HELM
tegijaid.
liige Eili Rajapuu. “Kunda Läte
tekitas saalis elevust nii oma tasemel etteaste kui ka atraktiivsete rahvarõivastega. Kohal oli veel
teinegi slaavi taustaga ansambel:
meile juba heaks tuttavaks saanud Rakvere ukraina kogukonna

Barvinok vokaalansambel.”
Kümne naisansambli kõrval
lõi kaasa kaks segaansamblit ja
üks meesansambel. Kontsertosas
esitasid kõik kolm laulu. Et käimas on kultuuripärandi aasta,
andsid korraldajad soovituse

valida palad eesti heliloojate laululoomingu ja eesti rahvalaulude
töötluste hulgast. Seda soovitust
olid jõudumööda järginud ka
Kunda ja Rakvere külalised.
Võistulaulmisega tegemist polnud, vaid nauditi lihtsalt vabas
õhkkonnas ansamblilaulu.
“Praegu õigustab selline formaat end rohkem, kui konkurss,”
sõnas Eili Rajapuu. “Tullakse
kokku, kuulatakse üksteist, leitakse üksteise repertuaarist
huvitavaid laule või seadeid
ning tuntakse lihtsalt rõõmu
huvikaaslastega koos olemisest.
Huvitav on kokku saada ka ansamblite juhendajatel.”
Ansamblite päev, mille “hingeks” ikka olnud Jenseli eestvedaja Vello Pütsep, jätkus seltskondliku osaga. Lauldi üksteisele
humoorikas võtmes tervituslaule
ning kujunesid välja ka spontaansed ühislaulmised.
JVT

Laupäeval, 21. aprillil oli Kaareperes teine noortebändide
päev. Eelmisel aastal kogunesid
bändid Palamusel. Päeva eesmärgiks oli, et bändiliikmed saaksid
tutvuda teiste bändidega ning
vahetada kontakte, teadmisi ja
kogemusi. See annab võimaluse
tulla lapsevanematel ja huvilistel
bändide tegevusi jälgima ning
populariseerib muusikat noorte
hulgas. Noortebändidel on võimalus näidata oma õpitud laule
ja esineda publikule.
Päevast võtsid osa bändid
Puurmanist: „Võimsad võimendid“ ja „Belarus“. Nende
juhendaja on Meelis Kõressaar. Põltsamaalt: „Tsunami“ ja
„S&M’s“(juhendaja Reigo Tõnisson) ning Palamuselt: „Šahh
Matt“ ja „Palamuse Neiud“ uue
nimega „Vooluallikas“. Juhendajad on Johannes Dahl ja Joosep
Pilliroog.
Päev algas noorte omavahelise
tutvumisega ning töötubades
osalemisega. Esimese töötoa viis
läbi Reigo Tõnisson, kes täitis ka
helimehe ülesandeid. Esimeses
töötoas räägiti, kuidas alustada
raadiost kuuldud loo õppimisega. Reigo tutvustas erinevaid

analüüsimise meetodeid, kuidas
noor muusik oleks võimeline
lugu hästi esitama. Teiseks õpetas Reigo kõigile lugu “Suvi kestab veel”, mis tuli ka kontserdil
esitamisele. Järgnevalt võistlesid
bändid omavahel muusikaviktoriinis, mille viis läbi Karmo
Toome. Parimate muusikafaktide
teadmistega võitsid „Palamuse
Neiud“. Seejärel algasid ettevalmistused õhtuseks kontserdiks.
Bändid said teha veel viimaseid
proove ja lihvida oma etteasteid.
Õhtune kontsert oli kõigile pealtvaatajatele tasuta.
Reigol oli kahju, et külalised
saalis olid valdavalt bändiliikmete lapsevanemad ja polnud
kohalikku külarahvast. Juhendajad arvasid, et bändiliikmed
võiksid ka ise osaleda sündmuse
reklaamimises ning kutsuda
kontserdile oma eakaaslastest
sõpru. Joosep kiitis, et päev oli
hästi korraldatud ning märkas
nende bändide head arengut, kes
eelmisel aastal osalesid.
Täname Kaarepere rahvamaja
vastuvõtu eest!
Karmo Toome,
Palamuse Kultuur

Hetk Kaarepere rahvamajas toimunud noortebändide
foto: erakogu
päevalt.

Jõgeva valla noortevolikogu
koosseis on selgunud
9.–13. aprill toimusid Jõgeva
valla noortevolikogu valimised.
Kandidaate oli kokku 21. Valimisõigus oli Jõgeva valla territooriumil elavatel või õppivatel
11–26-aastastel noortel.
Valimisprotsessi läbiviimiseks
moodustati komisjon, kuhu kuulusid Kaire Sakjas, Riin Juurma,
Jana Õim ning Raivo Meitus.
Valimas sai käi valla erinevates
noortekeskustes, Jõgeva põhikoolis, Jõgevamaa gümnaasiumis ja Saduküla raamatukogus. Kokku oli hääletajaid
342. Noortel kandidaatidel oli
võimalus teha endale kampaaniat koolides, noortekeskustes,
sotsiaalmeedias jne. Pingeliste
valimiste tulemusena pääsesid

15-liikmelise noortevolikogu
koosseisu järgmised aktiivsed
noored: Rasmus Randoja, Cerle
Siim, Helis Kiis, Angelika Palm,
Teele Olgo, Anette-Veronika Vaigo, Raiko Saar, Mikk Korkmann,
Heidy Ismailov, Andris Roland
Saar, Anna-Liis Rähn, Markus
Kuslap, Ingela Aavik, Janely
Kommer ja Moonika Tammsaar.
Ülejäänud kuus kandidaati, kes
seekord koosseisu ei pääsenud,
jäävad asendusliikmeteks. Värske noortevolikogu on valmis
tööd alustama pärast koolivaheaega 3. mail. Palju õnne kõigile
Jõgeva valla noortevolikogu
liikmetele!
EHTEL VALK

Tule Palamusele õppima!
Kevad on uute ja värskete ideede tekkimiseks või ka väljakutsete vastuvõtmiseks parim aeg. Heaks väljakutseks põhikooli lõpetajale on õpingute jätkamine Palamusel.
* Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium on Jõgeva valla ainus kool, kus kõik kooliastmed õpivad koos. Meie
sõbraliku ja kokkuhoidva koolipere moodustavad 1.–12. klassi õpilased, õpetajad ja koolitöötajad.
* Meil on ilus renoveeritud koolimaja, avarate ja hästi sisustatud klassiruumidega, võimla ja kaasaegse jõusaaliga.
* Meie koolis on palju pika traditsiooniga unikaalseid kogu kooliperet ühendavaid üritusi. Näiteks teemaõhtu
Leib ja lilled, abiturientide hulgast Tootsi ja Teele valimine, jõuluball, Suur Teatripäev, kirjandusnädal, Lible laat.
* Meie koolis on gümnasistile mitmeid huviringe. Näiteks pika traditsiooniga rahvatantsurühm ootab uusi
tantsijaid, saab tegeleda spordiga, robootikaga, 3D modelleerimisega, kaasa lüüa draamaringis.
* Meie kool pakub oma õpilastele head ja konkurentsivõimelist keskharidust ja võimalust saada B-kategooria
juhiluba. Pärast kooli lõpetamist on sinu ees valla nii ülikoolide kui ka kutsekoolide uksed. Koolide edetabelis
paigutus Palamuse kool mullu 33. kohale. Ja meil on alati Kevad südames!
Kui sinus on Arno tarkus, Tõnissoni tahtejõud, Tootsi pealehakkamine ja Teele südikus, siis uuri meie kooli
kodulehelt, kuidas saab õppima tulla – kas pead katseid tegema või mitte.
Katsed 10. klassi on 11. mail 2018. aastal kell 12.00.
Tule ja lase Kentuki Lõvi endast välja!
Täpsem info ja registreerimine kooli kodulehel www.palamuse.edu.ee
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Torma tüdrukud olid edukad Jõgevamaa
noorte võrkpalli meistrivõistlustel
Märtsis ja aprillis toimunud
Jõgevamaa noorte võrkpalli
meistrivõistlustel oli edukaim
tütarlaste võistkond SK Torma
Sport.
6. märtsil Torma spordihoones
U-14 vanuseklassis toimunud
turniiril võitis 1. koha Torma I,
2. koht Põltsamaa spordikoolile
ja 3. koht Torma II võistkonnale.
Maakonna meistriteks tulid EgelEmilie Tooming, Liisi Lindsalu,
Karol Kattel, Egle Vaganova ja
Triin Urvik.
22. märtsil mängisid Tormas
U-16 vanuseklassi tüdrukud.
Jõgevamaa meistritiitli võitsid
Torma Spordi tüdrukud: Anette
Välb, Liis Urvik, Kaisa Neimann,
Marili Aru, Evilin Karu, Marite
Manglus, Liisi Lindsalu, EgelEmilie Tooming ja Eva-Liisa Enumäe. 2. koht Jõgeva Servile ja 3.
koht Põltsamaa spordikoolile.
6. aprillil Jõgeval toimunud
U-20 neidude turniiri võitis Jõgeva Serv, 2. koht Torma Sport, 3.
koht Põltsamaa spordikool. Minu
eriline kiitus Torma võrkpalluritele, kes mängisid endast kolm-

neli aastat vanemate mängijate
vastu kui võrdne võrdsega.
13. aprillil toimus viimane,
U-18 vanuseklassi võistlus Mustvee spordihoones. Ka seekord
ei suutnud vastased Tormat üle
mängida ja järjekordne meistritiitel oli võidetud, 2. koht Jõgeva
ja 3. koht Mustvee. Torma mängis koosseisus Kadi Kask, Anette
Välb, Liis Urvik, Kaisa Neimann,
Marili Aru, Marite Manglus ja
Evelin Karu.
Võrkpalli miniliigas 4.–6.klass,
võitsid Torma tüdrukud Jõgevamaa etapi, seejärel saavutati
Ida regioonis 2. koht ja sellega
tagati koht 8 parema hulgas.
3. mail Torma spordihoones
toimuval finaalturniiril osalevad C. R. Jakobsoni nim. Torma
põhikool, Rakvere reaalgümnaasium, Kohila gümnaasium, Kiili
gümnaasium, Viljandi Jakobsoni
kool, Pärnu Ülejõe põhikool,
Valga Priimetsa kool ja Võru
Kreutzwaldi kool.
Aarne Neimann,
SK Torma Sport treener

3. mai 2018
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Minu Eesti Karukella lasteaias
Käesoleval õppeaastal on meie
töid ja tegemisi saatnud pidulikkus ning austus Eesti Vabariigi
sajanda sünnipäeva vastu. Kodu
ja isamaaga seonduv läbis kogu
õppeaastat, kus iga kuu kajastas
Eestile olulist teemat.
September oli lasteaias Eesti
toidu kuu. Maitsesime tuntumaid kodumaiseid tooteid,
valmistasime jäätist, tutvusime
põhjalikumalt mesilaste ja mee
kasulikkusega ning keetsime
isadepäevaks moosi. Lapsed said
hea ülevaate vanade eestlaste
leivaküpsetuskommetest ning
valmistasid ise leiba. Jahused
ninaotsad ja oma tehtud kaku
mekk oli sügise alguse parim elamus. Eestimaiste aiasaaduste ja
küpsetistega üllatasid mihklipäeva laadal meid ka lapsevanemad.
Oktoobris, Eesti metsa kuul,
toimus põnevaid metsamatku
koos seente otsimise ja tundmaõppimisega. Kurista mõisapargis
ja Ämbumäel saavad meie lapsed
mitmekesist loodust uurimas
käia igal aastaajal. Siin kasvab
erinevaid puid ja põõsaid, kõlab
imeline linnulaul ning sügiseti
on võimalus tutvuda mitmete
metsaandidega. Suuremaid puid
ilmestavad selged nimesildid,
mida lapsed ise lugeda saavad.
Metsakuu üheks elamuseks oli
ekskursioon Valmeco puidutööstusesse. Lapsed tutvusid kodukandi ettevõtlusega ning nägid,

See õppeaasta on lasteaia tegemisi saatnud Eesti Vabariigi
foto: erakogu
sünnipäeva pidulikkus.
kuidas valmistatakse aknaid ja
uksi meie kodudele.
Millised olid lasteaiad vanasti
ja millega mängisid meie esivanemad, seda nägime ja kuulsime
Tartus laulupeomuuseumis.
Lapsi paelub kõik, mis on seotud
mängude ja leludega, ulatugu
nende ajalugu kaugele tahes.
Jõululõhnad saime ninna traditsiooniks saanud külastusega
Kalevipoja kotta Saarele. Sealsed haldjad olid ingellikud ja
salapärased nagu ikka. Nende
hell hool ja imeline kiindumus
erinevatesse ürtidesse sütitasid
huvi maitsetaimede vastu ka

meie lastesse.
Veebruaris, kui kogu riik oli
meelestatud Eesti Vabariigi juubelipidustustele, oli sünnipäevameeleolu ka Karukella peres.
Nii vanemad kui ka nooremad
lapsed astusid ühise perena
üles pidulikul kontserdil, kus
jäi kõlama: mu koduke on tilluke, kuid ta on armas minule!
Õpetajad aga rõõmustasid lapsi
isamaa-teemalise nukuetendusega. Eestlastele kohaselt järgnes
pidulikule osale suupistelaud
kiluleibade, kamapallide, kaeraküpsiste ja koduse õunamahlaga.
Keel, mida räägib meie ema, on

kauneim ja helisevaim kõigest,
mida kõrv suudab seletada. Meie
emakeele olemuse ja tähtsuse
ning selle säilitamise vajalikkuse
üle arutlesime märtsikuus koos
Saduküla lasteaiarühmaga sealses raamatukogus. Kuidas hoida
meie keelt, kuidas kuulata, miks
tunda huvi ja lugeda, millised
on meie lemmikraamatud – see
kõik oli teemaks meie Eesti keele
kuul.
Töös lastega väärtustame
rahvakultuuri ja traditsioonide
säilitamist ja edasikandumist
põlvest põlve. Lasteaia ruumides
tegutseva MTÜ Airaani nobedate
näppudega naised näitavad lastele innuga tehtud käsitööd, rõhutavad oma kätega tehtud asjade väärtust ning kätetöö oskuse
olulisust. Me kõik hoolime oma
inimestest ning püüame hoida
kokku nii kodus, oma väikeses
külas, linnas kui ka kogu Eestis.
Meie Eesti-teemaline
õppeaasta lõpeb sünnipäevaaastale kohaselt. Koolieelikuid
ootab ees rongisõit pealinna, et
näha oma silmaga sinimustvalget tornitipus ja kõndida mööda
munakividega sillutatud vanalinna tänavaid.
Karukell naudib vaba Eesti
100. kevadet!
Liivi Kütt,
Kurista lasteaed Karukell
õpetaja

Kaks päeva laste näitemängu
SK Torma Sport tüdrukud võistlesid edukalt Jõgevamaa
FOTO: ERAKOGU
noorte võrkpalli meistrivõistlustel.

Aprillikuu Kuremaa lasteaed – algkoolis
Kevad on täies hoos ja viimane aeg on meenutada tubaseid
tegevusi. Aprillikuu algas meie
lasteaia ja algkooli saalis naljajuttude ettelugemisega. Koduse
tööna olid töötajad ja lapsed
iseseisvalt või perega mõelnud
välja sama algustähega algava
jutu, mille luges teistele ette.
Kõige pisemate laste jutud kandsid ette õpetajad. Kõik jutud olid
vahvad. Esile tahaks tuua Tuuli,
kes suutis iseseisvalt nädala
jooksul välja mõelda, kirjutada
ja ette kanda mitu juttu, kuigi
on alles lasteaialaps.
Projektiga „Teater maale“ said
lapsed ja pered vaadata „Banaanikala“ teatri etendust „Eestlane
ei igavle“. Tore etendus pakkus
elamusi igale vanusegrupile.
Lasteaialapsed olid õpetajate
juhendamisel selgeks õppinud
toreda näidendi „Kuldkera“,
millega võtsime osa piirkondlikust näitemängupäevast. Suured
tänud korraldajatele „Karikakra“
lasteaiast.
Aprill on teadagi südamekuu.
Sel aastal oli meil läbivaks tee-

maks „Terves kehas terve vaim“
ehk liikumine annab rõõmsa
meele ja tervise. Hommikuti
kogunesime ühtse perena saali,
et koos võimelda ja lastepärast
joogat harjutada. Täname väga
laste jooga õpetajat Annika Kallasmaad, kelle õpetusest said
innustust nii lapsed kui õpetajad.
Loodusharidust pakkus Toomas Pranstibel, kes rääkis laiemalt lindude elust ja tutvustas
oma eksootilisi puurilinde, kes
reisisid pealinnast rongiga meile
Kuremaale külla.
Jõgevamaa noorte meistrivõistlustel ujumises saavutasid
meie algkooli õpilased väikeste
koolide arvestuses esimese koha.
See on väga hea tulemus ujumishooaja lõpetuseks, täname
tublisid ujumistreenereid.
Soovime maikuuks kõigile
lasteaialastele, õpilastele ja
õpetajatele toredat õuesõpet.
Aili Vandler,
Kuremaa lasteaed-algkooli
lasteaiaõpetaja

Etendus “Kuldkera” rääkis õnne hoidmisest ja oma lubaFOTO: ERAKOGU
duste pidamisest.

17. ja 18. märtsil toimusid
lasteaias Karikakar valla lasteaedade näitemängupäevad. Seoses
haldusreformiga tuli teade näitemängupäevade korraldusest
tavapärasest hiljem, seega oli ka
osalejaid vähem.
Teisipäeval esinesid linna lasteaiad Rohutirts ja Karikakar. Karikakra etendus “Tahan suureks
kasvada” rääkis jänesepojast,
kes käis metsas ringi ning küsis
nõu, kuidas suureks saada. Igal
metsaelanikul oli oma mõte, aga
jänesepoeg valis rebaste nõuanded, mis soovitasid tal magada,
süüa, olla pesemata ja riiakas.
Õnneks aitasid sõbrad tal mõista, et suureks kasvamiseks tuleb

kõike hoopis vastupidi teha.
Rohutirtsu lasteaia klassiklaline “Punamütsike” oli uudses võtmes, vahvate laulude ja
tantsudega lustakas lugu. Eriti
nauditav oli hundi osatäitja väga
kelmikas ja emotsinaalne esitus.
Selles loos viidi hunt loomaaeda,
et ta enam kunagi ei saaks metsas pahandust teha.
Kurista lasteaia Karukell lugu
“Öökulli rõõmupäev” oli lugu
raamatustest ja lugemisrõõmust.
Igal loomal oli oma mõte, mida
raamatuga teha – näiteks pesa
vooderdada, aga lõpuks mõistsid
kõik, et lugemine viib muinasjutumaale.
Vaimastvere lapsed esitasid

käpiknukkudega lavastuse “Mutionu pidu”. Mutionu kutsus sel
korral loomad oma sünnipäevale
ning pakkus igale loomale temale meelepärast palakest. Reinuvader jäi ka seekord hiljaks,
aga tema aeg kulus kingituse
otsimisele.
Jõgeva aleviku lasteaia “Päikesejänku” väikesed esinejad reisid
oma etendusega “Kuidas Jänkud
Eesti sünnipäeval käisid” Tallinnasse. Rongi aknast vaadatati
ilusat Eestimaad ja nagu arvata
võis, ei möödunud reis viperusteta, sest jänesed ei ole ju liiklusega harjunud. Viimaks jõuti peole
ning sini-must-valgete lippude
lehvides lauldi kodumaale.

Kuremaa lasteaia etendus
“Kuldkera” oli vääriline punkt
kahepäevasele üritusele. Printsessi sünnipäeva lugu rääkis
õnne hoidmisest, oma lubaduste
pidamisest ning vigade tunnistamisest. Uhkete õukonnariiete ja
galantsete kommetega printsid
ja printsessid ning kindla sõna
ja teoga konn, tõid igivana tõe
lastepäraselt vaatajateni.
Täname kõiki juhendajaid ja
väikesi esinejaid.
Marge Põdra,
Lasteaia Karikakar
õppealajuhataja

Jõgeva aleviku lasteaia lastele meeldib käia õppekäikudel
Jõgeva aleviku lasteaia lastele
meeldib käia erinevatel õppekäikudel. Oleme oma rühma lastega
tutvunud mitmete ametitega ja
huvitavate inimestega, viibinud
looduses ning teinud põnevaid
katseid. Meie lasteaia lähedal
asub Eesti Taimekasvatuse Instituut, mis annab meile palju erinevaid võimalusi õpitegevusteks.
Sügisel käime vaatamas kuidas
käib kartuli ja porgandi koristus,
kuidas toimub kartulite sorteerimine ja mis saab tomatitest
kasvuhoones. Oleme käinud ka
töökojas masinaid ja põllutööriistu vaatamas. Uurime, vaatame,
küsime, mõnikord maitseme.
Kõik see on lastele alati palju
huvi pakkunud ning sageli tuleb
lasteaias lisaks rääkida ja uurida.
Aprillis toimus tervisenädal
ja käisime lastega Eesti Taimekasvatuse Instituudi laboris tutvumas meie rühma Kamili ema
ja isa tööga. Ema Marina töötab
vanemteadurina ja isa Bulat
fütopataloogina. Nad näitasid ja
rääkisid meile oma tööst. Lastel
avanes võimalus vaadata mikroskoobiga oma sõrmejälge ja küünealuseid. Seejärel vaatasime,
milline näeb välja juuksekarv
ja ripsmekarv. Siis läks asi tõsisemaks, vaatasime mikroskoobi
all puuki ja sääske. Lapsed juba

teadsid, et puugid on ohtlikud,
nüüd said nad aga oma silmaga
näha, mille abil puuk inimesest
kinni hoiab. Sääse tiivad mikroskoobi all tekitasid aga suurt
elevust, sest algul tundus, et me
vaatame kuuseoksa. Suur oli
laste imestus kui selgus, et tegu
on hoopis sääse tiivaga. Iga laps
sai alustassile teha oma näpujäljed, et bakterid kasvama panna.
Pesime käed puhtaks ja tegime
teisele alustassile uued jäljed, et
hiljem võrrelda, kas käed said
puhtaks. Kamili isa tõi need alustassid lasteaeda ja saime paaril
päeval jälgida kuidas bakterid
kasvavad. Nii mõnigi laps lubas
hakata käsi hoolsamini pesema.
Õppekäigu lõpus pakkusid Kamili vanemad lastele iseküpsetatud
seesamiküpsiseid, mis olid vormilt erinevate bakterite kujuga
ja väga maitsvad!
Tervisenädalal tegime ka tutvust robootikaga. Nimelt BeeBotiga. Bee-Bot põrandaroboti
abil saab lastele lihtsalt ja lapsesõbralikult tutvustada esimesi
oskusi seadmete juhtimisest
ning programmeerimisest. Lapsed said päris kiiresti selgeks,
kuidas käib programmeerimine.
Bee-Botiga pidi iga laps korjama
kolm tervislikku toiduainet. Terve rühm on aga nüüd nakatatud

Tervisenädal käisid lapsed Eesti Taimekasvatuse Instituudi laboris.
foto: erakogu
robootikapisikuga ja plaanime
robotitega ja programmeerimisega rohkem tutvust teha.
Tervisenädal lasteaias andis
lastele palju uusi oskusi, säravad

silmad ning huvi uute teadmiste
vastu.
Marju Kattel,
Jõgeva aleviku lasteaia
õpetaja
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Maale saab osta!

Kääpa OTT tuleb suveks
Jõgevale külla
Kääpa OTT käis Jõgeval külas eelmise aasta novembris. Kuna
huvi oli suur, siis jäi jutt, et tuleme veel. Nüüd hakkavad ilmad
jälle soojemaks minema ja tuleme heameelega jälle Jõgevale käima. Mõtlesime, et teeme seda kohe terve suve kuni septembrini.
Iga kuu teisel laupäeval kell 10–12. Ikka samas vanas kohas ehk
kultuurikeskuse esisel platsil.
Kuupäevad oleksid siis 12. mai, 9. juuni, 14. juuli, 11.
august ja 8. september.
Ootame teid ostma head talukraami!
Teie Kääpa OTT

4. mail JÕGEVA MUUSIKAKOOLIS
Kell 15.00 lõpetajate kevadkontsert,
esinevad Jõgeva ja Põltsamaa
muusikakoolide lõpetajad

Kell 17.00 tulevikumuusikute kontsert,
esinevad Türi, Jõgeva ja Tartu
noored muusikatalendid
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Maikuu sündmused
Jõgeva vallas
04.05 kell 16
12.05 kell 11
17.05 kell 14
19.05 kell 19
23.05 kell 11
24.05 kell 19
25.05–26.06

muinasjutupõllu avamine Ookatkul
noorimate vallakodanike vastuvõtt Jõgeva
kultuurikeskuses (kutsetega)
Jõgeva vallavolikogu istung Piiri 4 saalis
muuseumiöö „Öös on pidu“ Betti Alveri muuseumis
Jõgeva linna 1938. aasta klubi kokkusaamine
Laisholmi pubis
12. ööraamatukogu Jõgeva linnaraamatukogus
Jõgeva linna 80. sünnipäeva pidustused
Jõgeva kesklinnas
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid
LISANNA LAOS 12.04.2018

Õnnitleme Jõgeva valla
maikuu sünnipäevalapsi!

TEATER, KINO, MUUSIKA
10.05 kell 11.15 lasteteater „Kolm suurt soovi“ Palamuse
rahvamajas
11.05 kell 19 Eesti Rahvusmeeskoori kontsert “Hinge sügavusest”
Jõgeva kultuurikeskuse. Pääse: 8 €/5 €.
11.05 kell 21 klubiõhtu ansambliga „Vana Kallim“
Kaarepere rahvamajas
18.05 kell 18 romantiline draama “Jää” Jõgeva kultuurikeskuses.
19.05 kell 14 Palamuse laulustuudio kevadkontsert Kaarepere
rahvamajas
23.05 kell 19 Jõgeva kammerkoori kontsert „Laula, kuni elad“
Laisholmi pubis
21.–24.05 kell 19 EV100 nädal Palamuse piirkonnas
(Luual, Vaidaveres, Kaareperes, Varbeveres)
27.05 kell 14 EV100 kontsert Palamuse laululaval
26.–27.05 kell 21 suvelavastus „Hirmuöö“ Rehe-Möldre hoovis
Palamusel
KOOLID, LASTEAIAD
10.05 kell 17.30 Jõgeva põhikooli algklasside kevadkontsert
11.05
Jõgeva aleviku lasteaia vanem rühm tähistab
emadepäeva Rakveres linnakodaniku muuseumis
14.05 kell 18 Jõgeva muusikakooli laulurühmade ja Nööbikeste
kevadkontsert Jõgeva kultuurikeskuses
14.05
emadepäeva hommik Jõgeva aleviku lasteaia
nooremas rühmas
17.05
lasteaedade murupidu Siimustis
17.05 kell 17.30 kooliteatri „Liblikapüüdja“ teatriõhtu
kultuurikeskuse
18.05 kell 17 Jõgeva muusikakooli 57. lennu lõpuaktus
21.05 kell 18 Jõgeva muusikakooli kevadkontsert
kultuurikeskuses
23.05 kell 15 eelklassi kontsert Jõgeva muusikakoolis
25.05
kevad- ja lõpupidu Jõgeva aleviku lasteaias

Laisholm Pubis

NÄITUSED
03.05–29.06

kunstistuudio „Suvi“ õpilaste maalinäitus Jõgeva
kultuurikeskuses. Avamine 3. mail kell 17.
30.04 –25.05 Kersti Kohtla akvarellinäitus „Tagasi akvarellide
juurde” Jõgeva linnaraamatukogus
05.04–09.05
näitus „Lebotajad“ Jõgeva linnaraamatukogus
31.03–12.05
fotonäitus „Nõtke. Sensuaalne. Naine“
Betti Alveri muuseumis
Jõgeva kunstikooli näitus Jõgeva vallavalitsuse (Suur 5) II korruse
fuajees
SPORT
06.05 kell 10.30 Palamuse maanteejooks algusega Palamuse
gümnaasiumi staadionilt
10.05 kell 14 heategevuslik teatejooks Jõgeva kesklinnas
12.05 kell 18.30 jalgpallikohtumine Wolves-Elva
Jõgeva linna staadionil
15.05 kell 14 Jõgeva põhikooli ajalooline linnajooks
19.05 kell 11 Jõgeva valla spordipäev Vaimastvere Areenal
21.05–22.05
Jõgevamaa noorte kergejõustiku MV
Jõgeva linna staadionil
23.05
Jõgevamaa gümnaasiumi olümpiamängud
Jõgeva linna staadionil
EAKAD
04.05 kell 12

eakate klubi Paunvere koosviibimine Palamuse
rahvamajas
23.05
Jõgeva põhikooli kooliolümpia
28.05 kell 10.30 eakate infotund Jõgeva kultuurikeskuses
30.05 kell 12 Jõgeva linna seenioride kevadpidu Jõgeva
kultuurikeskuses
KOGUDUSED
6., 13., 20.05 (nelipüha) kell 11 jumalateenistused
Jõgeva koguduses
19.05 kell 13 kontsert Jõgeva kiriklas (Aia 7).
Esinevad: Lea Gabral – laul; Külli Erikson – orel.
Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö heaks.
6., 13., 20.05 (nelipüha) kell 13 jumalateenistused Laiuse koguduses
26.05 kell 13 kontsert Laiuse kirikus: kontserdisarja “Hoia Jumal
Eestit”. Sissepääs tasuta, annetused kogudusetöö
heaks. „SIND ARMASTAN, EESTI“ Tatjana
Timofejeva – sopran, Maris Lend – orel, flööt.
Kavas: Eller, Sink, Vinter, Lend, Metsala, Eespere,
Voll, Rips-Laul, Sarapik
27.05 kell 11 Jõgeva linna koguduste ühine jumalateenistus
Jõgeva kultuurikeskuses
kell 12 buss Laiuse kalmistule Jõgeva kultuurikeskuse eest
kell 13 buss Siimusti kalmistule Jõgeva kultuurikeskuses eest

KODUKOHVIKUD
Ootame kodukohvikuid
27. mail Palamuse laululava parki

Info: kultuur@palamuse.ee, tel 5306 0460

Palamuse vesiveski
ootab näitusele vanu Eesti
asju ja mänguasju läbi
100 aasta.
Kui sul on kodus käsitööd või
muid toredaid Eesti asju,
too need teistele näitamiseks.
Info Lea Isotamm,
tel 524 7640

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

MARIE VALGE
HELJE ANDERSON
VARMO OJAMETS
OLEV RENTSEL
ALEKSANDER
ŽAVORONKOV

25.12.1926–13.04.2018
25.12.1955–15.04.2018
06.06.1979–15.04.2018
13.11.1957–18.04.2018
07.12.1962–23.04.2018

