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Renee Köök õpetab tüdrukutele, kuidas kanda kaardile järgmise
punkti koordinaate.

Kevadõhtu Meie Mari ja Laiuse-Sadala noorte seltsis
Kui Laiuse Marid pisut aega
tagasi aru pidasid, et peaks nagu
kohalikule rahvale teada andma,
et me ikka elus oleme, siis tuli
üsna ruttu idee korraldada üks
korralik rahvatantsuõhtu. Kuna
kevadine Eesti ilm on ettearvamatu, siis otsustati välitingimustega mitte riskida ning kutsuda
rahvas koolimajja õhtut veetma.
Ega me üksipäini päris hakkama
ei oleks saanud, aga õnneks
on meie armastatud juhendaja
kaitsva tiiva all veel teinegi tore
rühmakene – Laiuse-Sadala
noored segased.
Mõeldud – tehtud. Välireklaam ja “Näguderaamatus” kel-

mikalt triibuseelikut lehvitav
tütarlaps kutsusid rahvast 25.
aprilli õhtul tantsu nautima.
Mingil põhjusel on oma kohalikele inimestele esinemine alati
kuidagi rohkem närvi ajav kui
vastutusrikkal võistlusel osalemine. Kuigi ega seal saalis nüüd
eriti palju inimesi ei viibinud.
Eks rahval ole ära kadunud see
harjumus kohalikust isetegevusest osa saada. Kultuurimaja-aegadel oli asi lihtne ja ei tekkinud
küsimustki, kas peaks minema
vaatama. Nüüd on teised ajad.
Seega suur tänu kõigile neile,
kes kauni kevadise laupäevaõhtu
aiamaa ja sauna asemel hoopis

Meie Mari ja Laiuse-Sadala
noorte tantsude seltsis veetsid.
Me püüdsime anda endast
parima. Selge see, et professionaalsete tantsutruppide ja
välismaa artistide tasemeni me
kunagi ei küüni, aga soojust ja
armastust ning kuhjaga rõõmu
suutsime me pakkuda küll.
Vaatajad said kaasa elada nii
ammustele tuttavatele kui ka
selle suve meeste tantsupeo
ning järgmise aasta naiste tantsupeo repertuaari kuuluvatele
tantsudele. Esitusele tuli ühtekokku kakskümmend tantsu
ning vahepaladeks libistas meie
oma Mari, Urve Tammemägi,

sõrmi hoogsalt lõõtsa peal. Kui
palju on meil kohapeal neid
avastamata talente ... Vist on
küll viimane aeg tagasi tuua
vaba aja veetmise ja annete
realiseerimise võimalused ka
maainimesele, siis poleks ehk
enam nii suurt probleemi virtuaalmaailma avarustesse ära
kaduvate inimolevustega. Meie
Mari igatahes jätkab tantsimist –
omaenese rõõmuks ja koduküla
rahvale lustiks.
Meie Mari Murakas ehk
kodanikunimega
Raine Lindepuu

Jõgeva valla koolid pidasid laulupäeva
22. aprillil kogunesid Laiuse
põhikooli saali laululapsed Kuremaalt, Laiuselt ja Siimustist. Laulupäev algas selle aasta hittlauluga
„Kaugel külas“, millega lauldi ka
hääled lahti.
Laulupäeva juht Laiuse põhikooli 9. klassi õpilane Kert Uiga
tervitas kõiki kohalviibijaid ja
andis juhtnööre, kuidas laulupäev
on üles ehitatud.
Laulmist alustasid 7–9-aastased laululapsed. Vanuserühmas
järgmised olid 10–12-aastased ja
laulupäeva vanemad laululapsed
13–16-aastased.
Sel aastal polnud laule hindamas žürii. Lauldigi pingevabamalt, enese ja teiste rõõmuks.
Siiski valiti igast vanuserühmast
välja publiku lemmik.

Publiku lemmiku tiitli esimesest vanuserühmast sai Sandra
Vahermets Kuremaa lasteaiastalgkoolist. Teises vanuserühmas
valiti publiku lemmikuks Hermiine Prave Siimustist. Kolmandast
vanuserühmast osutus publiku
lemmikuks Teele Masing.
Päev läks igati korda ja kõiki
laululapsi tänati šokolaadi ja
tänukirjaga. Igaüks andis sellesse
päeva oma kindla panuse ja selle
eest kõigile osalejatele suur aitäh.
Eriline tänu ka juhendajatele, kes
lastele laulud selgeks õpetasid.
Kohtumiseni uuel laulupäeval.
Urve Minajev
Laiuse põhikooli
muusikaõpetaja

Aprillikuu Vaimastvere noortekeskuses
Vaimastvere noortekeskuses algas aprill suure nalja ja naeruga, mida
kandsime terve kuu endaga kaasas. Projekti „Riskilaste toetusprogrammi
rakendamine läbi noortekeskuste“ raames külastasid meid teaduspäeval
kolm põrsakest, kes esinesid võrratu teadusteatriga. Noored said praktilisi
teadmisi meid ümbritsevast teadusest, mida kirjeldati eluliste tegevuste
kaudu. Programmi korraldasime koos Vaimastvere põhikooliga.
Tüdrukud said osa toredast tüdrukuteõhtust, kus valmisid maitsvad
küpsetised ning kerkisid kaunid soengud. Kui kõhud head ja paremat täis
ning soengud valmis, maalisime siidile kauneid pilte. Kuu lõpetasime
võimsa nõidade tantsu ja tralliga. Nõiad mängisid erinevaid mänge ja
valmistasid vanapaberist kostüüme.
Eveli Leego
Vaimastvere noorsootöötaja

Siimusti noorte aprill oli tegemisi täis
Aprill algas Siimustis noortealgatuse fondi projektide „Noorteka peod 2015“ ja „Koridori remont“ elluviimisega. Projektide
juhtideks on õed Kelly ja Gelina Tõnisson. Kelly juhtida oli
noortekeskuse 13. sünnipäevapidu, mida aitasid korraldada
Gelina, Annabel ja Maris. Gelina eestvedamisel remonditi
noortekeskuse koridor, töödele panid käed külge Tess, Indrek,
Mardo, Reimo, Steven, Stiven, Tõnis ja Taimar.
Projekti „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“ raamestoimus kolm draamatundi ja jätkus
looduse huviring, mille käigus sel kuul külastasime Tõravere
meteoroloogiajaama, valasime õnnetina, puhusime Eero Vaikre
juhendamisel Järvakandis klaasist planeete ja värvisime need
hiljem noortekeskuses Janne Maasingu abiga ära,
Tartu tähetornis kuulasime Tõnis Eenmäe loengut „Kosmilised plahvatused“ ja vaatasime planetaariumietendust „Eestlaste
taevas“. Programmi toetavad Euroopa Majanduspiirkond, haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti ANK.
Aprillis käis meil külas Tõnu Sepp, kes juhendas aerograafia
töötuba, mille käigus said noored oma T-särke kaunistada.
Jüripäeval tegime noortega Siimusti metsas ühe ühise tõrvikujooksu.
24.–26.04 toimus „Luureretk 2015“, mille eesmärgiks oli
kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid,
panna proovile noorkotkaste ja kodutütarde teadmised ja oskused ning testida võistlejate füüsilist vastupidavust. Siimustist
osales 11–13-aastaste vanuserühmas nii tüdrukute kui ka poiste
meeskond: Agne, Annabel, Diana ja Maris tegid rajal kiiruserekordi, Helari, Kaur, Siim ja Steven aga vastupidavusrekordi.
Suur aitäh osalejatele ja juhendatele!
Laidi Grauen
Siimusti ANK noorsootöötaja

Uudiseid Jõgeva aleviku noortekeskusest
Aprillikuule tagasi mõeldes kõige eredamalt meenub päev,
mil noored veetsid öö noortekeskuses. Oluline selle juures
oli, et noored ise tulid oma ideega välja ning olid hakkamist
täis. Nad valisid endale meelepärased tegevused ja menüü
ning täitsid seda kohusetundlikult. Kõige toredam oli muidugi näha nende emotsioone, kui kojumineku aeg oli käes.
Kuu alguses tegime ka pisiremonti ning värvisime seinad kaks korda üle. Tehtud tubli töö eest said noored
kinos vaadata Eesti filmi „Vehkleja”. Aleviku noored
said osa draamaringist, mida juhendab Annika Tuvike.
Koos veedetud paar tundi möödusid lõbusalt ja kiirelt.
Lisaks külastas noortekeskust piirivalvur Tiiu Siimer, kes
tutvustas noortele enda ametit. Temaga kaasas oli ka piirivalvekoer, kes oli väga sõbralik ning näitas huvitavaid trikke.
Lisaks sellele kirjutasime noortega ka ANK komisjonile
taotluse, kus küsisime juurde matkavarustust. Suveks oleme
planeerinud päris mitu matka, sest matkamine noortele väga
meeldib.
Kätlin Raudsepp
Jõgeva aleviku noorsootöötaja
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Vallavanema veerg
Aprillikuu jooksul on kindlasti palju tähelepanu pälvinud teemad,
mis on seotud vabariigi värskelt ametisse astunud valitsusega.
Plaanitavad maksumuudatused mõjutavad kindlasti paljusid, sest
kütuseaktsiisi tõstmine mõjutab erinevaid eluvaldkondi, mis on
seotud transpordiga. Maapiirkondade elanikud on sellest kindlasti
rohkem puudutatud, sest nii poes, arstil, raamatukogus, koolis,
teatris käimine on seotud kas ühistranspordi või enda autoga. Kuid
kuna lõplikku otsust ei ole veel tehtud, jääb loota veel mõistlike
lahenduste peale.
Aprillikuus alustasime Jõgeva valla arengukava uuendamisega.
Arengukava on uuendatud igal aastal: on täpsustatud arvandmeid
ja tegevuskava; kuid viimane arengukava terviklik ülevaatamine
toimus 2008. aastal ja nüüdseks oleme jällegi natuke uuenenud
situatsioonis. Näiteks 2008. aastast kuni 2015. aastani on valla
elanikkond vähenenud 700 inimese võrra. See sunnib otsustama
ja leidma lahendusi kuidas me suudame üleval pidada oma koole,
lasteaedu, raamatukogusid, spordirajatisi. Arengukava koostamist
konsulteerib Geomedia OÜ, kellel on selles valdkonnas suur kogemus. Kui toimub arengukava avalik arutelu, siis kutsun kõiki
huvilisi arvamust avaldama ja kaasa rääkima.
Jõgeva vallavolikogu on astunud pika
sammu edasi oma tegevuse avalikustamises.
Jõgeva vallavolikogu istungeid on võimalik
jälgida Internetis veebilehele www.volis.ee.
See võimaldab huvilistel jälgida, missugused
arutelud toimuvad vallavolikogu istungitel.
Ilusat kevadet!

enn KurG

vallavanem

Vallavolikogus
Jõgeva Vallavolikogu 23. aprilli istungil
1. Kuulati maavanem Viktor Svjatõševi informatsiooni maakonna probleemidest ja arengutest.
2. Muudeti määrust „Hoolduse korraldamise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“. Perioodil 1. mai–31. detsember 2015 on sügava
ja raske puudega lapse hooldajale makstav igakuine hooldajatoetus 200
eurot kuus.
3. Delegeeriti Jõgeva vallavalitsusele veeseadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ja keskkonnaministri 26.03.2002 määrusega
nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja
kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja
loa vormid“ kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.
4. Kehtestati õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise
kord.
5. Arutati OÜ Virko Reisid pöördumist autokaupluse teenuse teemal.
6. Kuulati informatsiooni valla 2015. aasta eelarve I kvartali täitmise kohta.
7. Kuulati vallavanema ja volikogu esimehe informatsioone.
Järgmine volikogu istung toimub 28. mail 2015
Volikogu istungit oli võimalik jälgida VOLISes, salvestist saab vaadata
aadressil https://volis.ee
Jõgeva vallavolikogu määrused, otsused ja istungite protokollid, samuti
Jõgeva vallavalitsuse määrused, korraldused ja istungite protokollid on üleval
Jõgeva valla kodulehel asuvas dokumendiregistris aadressil: jogevavv.ee.
Vallavalitsuse ja vallavolikogu määrustega saab tutvuda ka elektroonses Riigi
Teatajas aadressil: www.riigiteataja.ee

täHeLepanu!
Teede REV-2 AS alustab tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 46,71…66,164
asuva Õuna-Vägeva lõigu rekonstrueerimistöid teekatte seisukorra parandamiseks,
sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmiseks.
Liiklemine sel lõigul on häiritud alates 27.04.2015 kuni ehitustööde lõpuni 14.11.2015.
Selle projekti raames tehakse järgmiseid töid:
Raadamistööd algavad 27.04.2015
Jalg- ja jalgrattatee ehitustööd algavad 4.05.2015.
Sõidutee asfaltkatte freesimistööd ja truupide ehitus algab esimeses etapis
(Jõgeva-poolsest otsast 4 km) 25.05.2015.
Sõidutee stabiliseerimine algab esimeses etapis 20.07.2015.
Sõidutee asfaltkatte freesimistööd ja truupide ehitus algavad teises etapis (Vaimastvere
-poolsest otsast 4 km) 29.06.2015.
Sõidutee stabiliseerimine algab teises etapis 10.08.2015.
Asfalteerimistööd nii esimeses kui teises etapis algavad 3.08.2015.
Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang 70 km/h, kohati on kiirus piiratud 50 km/h ja
töötsoonides, kus töötavad inimesed, 30 km/h
Freesimis-, stabiliseerimis- ja asfalteerimistööde ajal reguleerivad liiklust foorid või
reguleerijad ning inimestel tuleb arvestada kuni 10-minutiliste seisakutega.
Truupide ja sidesüsteemide paigaldamisel tuleb arvestada möödapõigetega.
Jälgige ehitusaegset liikluskorraldust. Palume vabandust ebameeldivuste pärast ning
palume liiklejate mõistvat suhtumist.
Tellija: Maanteeamet. Peatöövõtja: Teede REV-2
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Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimetulekuraskustes
inimestele on alanud
Esimene toiduabi jagamine
uuest Euroopa Liidu abifondist
algab juba lähipäevadel. Eestis saab toidupaki ligi 20 000
toimetulekuraskustes inimest.
Paraku on ka kõige paremini
toimivas riigis alati inimesi, kes
vajavad toimetulekuks teistest
enam abi. Nii aitab ka meie riik
mitmete toetuste ja teenustega
neid, kes mingil hetkel ise hakkama ei saa. Üheks täiendavaks
abinõuks on lisaks riigipoolsele
sotsiaalkaitsele Euroopa Liidu
toiduabi, mida on Eestis jagatud
päris mitu aastat.
Kuni 2013. aastani, kui Euroopa põllumajandustoodangut
jäi üle, jagati toiduabi Euroopa
Põllumajandusfondi vahenditest
põllumajandusministeeriumi
korraldamisel. Mullu loodi Euroopa abifond enim puudust
kannatavate inimeste jaoks, mis
keskendub just toidupuuduse,
toidu raiskamise, kodutuse ja
laste materiaalse puuduse vähendamisele. Nii muutus sellest
aastast ka toiduabi jagamise kord.
Eestil on uuest abifondist aastani 2020 toiduabi jagamiseks
kasutada kokku 8,9 miljonit eurot. Abifondi toetuse kasutamist
koordineerib nüüd sotsiaalministeerium. Ministeerium hangib
toidu ning selle aitab inimesteni
toimetada ministeeriumi partner
Eesti Toidupank. Igas maakonnas
on Toidupangal jaotuspunktid,
ühtlasi teeb Toidupank tihedat
tööd kohalike omavalitsustega,
et inimene saaks toiduabi kätte

võimalikult lihtsalt ning kodu
lähedalt.
Kes hakkab toiduabi saama?
Toiduabi saamise kriteeriumid
on üle Eesti kõigile võrdsed. Nii
on õigus toiduabile toimetulekutoetuse taotlejatel, kes vastavad
toetuse saaja tingimustele või
kelle sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist ei ületa
kehtestatud toimetulekupiiri
enam kui 15%. Toiduabi saajate
nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse taotluste alusel ja
selle toetuse taotlemiseks peab
inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötaja poole. Samuti
hakkavad toiduabi saama kodutute öömajades viibivad kindla
elukohata inimesed.
Esimesi toiduabipakke saab
erinevates Eesti paikades juba
alates märtsi lõpust või aprilli
algusest. Sellel kevadel saavad
toiduabi tänavu jaanuaris või
veebruaris toimetulekutoetust
taotlenud ja kodutute öömajades
viibinud elukohata inimesed. Selle aasta teise toiduabi jagamisega
plaanime alustada oktoobri lõpus
ning abisaajate nimekiri moodustub augustis ja septembris
toimetulekutoetust taotlevatest
inimestest.
Kuni 2020. aastani jagatakse
riigi poolt toiduabi kaks korda
aastas. Iga aasta lõpus otsustatakse, millal järgmisel aastal toiduabi jagatakse ning kas sihtrühma
kriteeriumid vajavad täiendamist

või muutmist.
Kuidas ja millal inimene oma
toiduabi saab?
Toiduabi jagab Eesti Toidupank kindlatel päevadel kahe
kuu jooksul spetsiaalsetes jaotuspunktides, mida on igas maakonnas vähemalt üks. Selleks,
et inimesed saaksid abi kätte
võimalikult kodu lähedalt, tehakse tihedat koostööd ka kohalike
omavalitsustega.
Toiduabi hakatakse jagama
eelnevalt koostatud nimekirja
alusel ning inimene saab toidupaki kätte oma maakonnast.
Toiduabi saajal peab olema kaasas isikut tõendav dokument või
allkirjastatud volitus. Erivajadustega inimestele ning neile,
kes ei saa pikaajalise haiguse
tõttu toidule järele tulla, tuuakse
see koju.
Kõige lihtsamini saab inimene
infot toiduabi jagamise kohta
oma sotsiaaltöötajalt. Samuti
leiab jagamispunktide täpse
nimekirja ja lahtiolekuajad Eesti
Toidupanga veebilehelt http://
www.toidupank.ee/euroabi.
Mida toidupakk sisaldab?
Uuest abifondist jagatav toiduabi on mitmekesisem kui
varasematel aastatel. Toidupakist
leiab tatart, riisi, pudruhelbeid,
makarone, suhkrut, rapsiõli, aga
ka liha- ja kalakonserve, rosinaid,
šokolaadi ja purgisuppi. Et toiduained oleksid võimalikult värsked, hangitakse need iga kord
vahetult enne jagamisperioodi.

Toiduabi saaja peaks arvestama, et toiduabikomplekt ühe
pereliikme kohta kaalub ligi 15
kilogrammi ning seepärast tasub
kaasa võtta vähemalt kaks vastupidavat kandekotti. Kui komplekte on mitu, siis komplektide
kaupa saab neid välja võtta ka
mitmel korral.
Kust saab toimetulekuraskustes inimene muud abi?
Toimetulekuraskustest inimesi
aitavad nii riik kui kohalikud
omavalitsused. Töötukassa aitab
leida sobivat tööd ja täiendada
töötamiseks vajalikke oskusi,
pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. Kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning
pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut
sotsiaalabi.
Samuti on Eestis mitu mittetulundusühingut ja organisatsiooni,
mis toetavad toimetulekuraskustes inimesi. Nende kohta saab
infot küsida oma valla sotsiaaltöötajalt.
Toiduabi saajatele antakse
koos toidupakkidega voldikud,
millest leiab infot, kuhu saab toimetulekuraskustes inimene oma
maakonnas pöörduda ja milliseid
teenuseid ja toetusi taotleda.

MerLe pLooMpuu,

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist

KAUPLUSBUSSI SÕIDUGRAAFIK
Kolmapäev
9.50 Teilma (bussipeatuses)
10.00 Kaude
10.10 Lemuvere (Kollane maja enne Lemuveret)
10.20 Soomevere
10.30 Kivijärve
10.40 Saksamaa
11.30 Palupere
Reede
10.15
10.40
11.00
11.10
11.15
11.25
12.15
12.35
12.45
12.55
13.15
13.25
13.40
13.50
14.05
14.20

Ellakvere
Võidu (bussipeatus)
Laiusevälja (Mõisaküla bussipeatus)
Raaduvere (postkastide juures)
Rohe (bussipeatus)
Alttoa (bussipeatus)
Selli hooldekodu
Vägeva
Tooma (enne bussipeatust maja juures)
Kärde
Kaera (bussipeatus)
Kaera II (teeviida juures Liivoja 5)
Kaera-Liivoja tee peal aiaga maja juures
Painküla (kortermajade juures)
Pakaste
Kassinurme

Peatuste kellaajad ja peatused võivad muutuda, täpse aja saab
peatusest sedeli pealt või helistades numbrile 515 1668 Õie.
Fie Rait Marken

Külastusmäng “Unustatud mõisad 2015”

Jõgevamaal saad külastada
Kuremaa mõisahooneid.
Külastuspäevad 13. ja 27. juunil.
Mõis avatud 10.00 kuni 18.00. Täistunnil ekskursioon mõisas.

Valla koolid tegid isetegevust
29. aprillil toimus Vaimastvere koolis Jõgeva valla koolide
isetegevuspäev.
Osalejaid oli lisaks Vaimastvere õpilastele ka Siimusti lasteaiastalgkoolist, Laiuse põhikoolist ja Kuremaa lasteaiast-algkoolist.
Esinejaid oli ühtekokku 63 ja juhendajaid 13.
Etteasted olid väga värvikad ning kandsid endas kevade hõngu
ning laste unistusi. Nii näitas Kuremaa, kui raske võib olla nõiaelu;
Laiuse lasi oma sisemise Krõlli välja ning Siimusti rõõmustas
meid kaunite laulude ja luuletustega, mis näitasid meilegi, milline
see üks Eesti mees on. Vaimastvere pani välja kõik oma oskused:
lauldi, luuletati, tantsiti ja tehti bändi.
Tore oli tutvuda teiste koolide õpilaste ja õpetajatega ning avastada, kui andekad me kõik oleme. Tahaks loota, et isetegevuspäeva
traditsioon ei kao kuhugi!
Vaimastvere kool tänab kõiki juhendajaid ja lapsi isetegevuspäeval osalemise ja esinemise eest!
Kohtumiseni uuel aastal uues kohas uute kavadega uuel isetegevuspäeval!

neteLY jÕGar

Vaimastvere kooli 9. klassi õpilane

Kuremaa kohvikute päev 15. augustil.
Kui soovid ennast kohvikupidajana proovile panna,
helista tel 5787 9712.
Annika Tagaküla.

Jõgeva valla Teataja
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„Sportlik Jõgeva vald 148“

Võistlusrohke õppeveerand
Lisaks erinevatele korvpallivõistlustele olid Laiuse kooliõpilased aktiivselt osalemas ka muudel maakondlikel võistlustel. Ja
enamasti läks hästi.
Algklasside teatevõistlustel „Tähelepanu! Start!“ sai Laiuse esindus esimesel etapil Tormas esimese koha. Teisel etapil Tabiveres
tuli küll taanduda neljandaks, kuid kokkuvõttes saavutati kümne
võistkonna hulgas siiski III koht.
Kümme võistkonda oli omavahel konkureerimas ka Laiusel
korraldatud 1.–3. klassi poiste rahvastepallivõistlustel. Laiusele
kuulus lõpuks neljas koht. Tüdrukute mängud peeti Vaimastveres.
Laiuse suutis seitsme võistkonna hulgas tulla maakonna meistriks.
Võistkonda kuulusid Lauraliis Traks, Laura Sau, Amanda Lõhmus,
Elis Rõõmussaar ja Laura Ratassepp.
Võistkondlikult saavutati teine koht sporditeemalises mälumängus “Bumerang2 ja suusatamise meistrivõistlustel. Võistkonna
edukam oli U10 poiste 1 km sõidus Rasmus Randoja, kes võitis
III koha.
Kõikidel nimetatud võistlustel võitleb Laiuse 50–99 õpilasega
koolide arvestuses, kus möödunud õppeaastal õnnestus kokkuvõttes
saada esimene koht.

Sellel suvel Jõgeva valla
“Sportlik Jõgeva vald 148“
sünnipäevaüritusel 15. augustil pakutakse Kuremaal erineva vanuse ja huvidega inimestele mitmekülgseid ajaveetmisvõimalusi ning tuttavaks
on võimalik saada paikkonna
erinevate sporditegemise valdkondade ja paikadega ning
kohalike ettevõtete tegevuste
ja toodanguga.
Kogenud SK Visa rajameistrite eestvedamisel toimub Kuremaal küladevahelistel spordivõistlustel kõigile sobiva raskusega orienteerumisvõistlus.
Ootame osalema ka neid, kes
pole varem kaardi järgi liikunud.
Traditsioonilist korvpallivõistlust aitab korraldada SK Contra
Vallo Väljaotsa eestvedamisel.
Lisaks kiviheide, köievedu jt
lõbusportlikud alad.
Siinkohal on paslik tutvustada
neid kahte spordiklubi eestvedajate enda sõnadega:
Spordiklubi Contra moodustati 1999. aastal. Aegade jooksul
on spordiklubis tegeletud peamiselt poiste- ja tüdrukute korvpalli
ja kergejõustikuga.
Kergejõustiku hiilgeajad jäävad nüüdseks juba kümne aasta
taha, kui Laiusel elanud treener
Hendrik Lindepuu juhendamisel
jõudsid Eesti paremikku mitmed noorsportlased. Tänasel
päeval treenivad SK Contras
peamiselt korvpallitüdrukud,
kes esindavad EKSL-i ja muudel võistlustel Laiuse põhikooli
ning koostöös Voore, Imavere
ja Kolga-Jaaniga on koondunud spordiklubisse Siit ja Sealt,
mille võistkondadega osaleme
2013/2014. a hooajal ka Eesti
meistrivõistlustel. Nii Mini kui
C2 võistkonnad lõpetasid debüüthooaja 5. kohaga. Lõppeval
hooajal aga mängisime juba
neljas vanuserühmas.
Edukalt läks 2013/2014. a
hooaeg ka Eesti Koolispordi
Liidu võistlustel, kus erinevatel võistlustel õnnestus võita
täiskomplekt medaleid: 4.–5. kl
tüdrukute 33 võistkond tuli
rahvaliiga meistriks, 6.–7. kl
võistkond saavutas hõbemedali.
Pronksine oli tulemus 6.–9. kl
rahvaliigas. Käesoleval hooajal
võitsid tüdrukud 6.–9.klassi
rahvaliigas hõbemedali.

Tüdrukuid juhendab kooli
kehalise kasvatuse õpetaja Vallo
Väljaots.
Edukas on olnud ka SK Contra
korvpallimeeskond. Viimastel
aastatel on Jõgevamaa meistri- ja
karikavõistlustel ikka medaliteni
jõutud. Mängitakse ka Tartumaa
meistrivõistlustel, kus 2013. a
kevadel õnnestus võita II liiga.
Nii meeskond kui ka naiskond
on esindanud Jõgeva valda Eesti
valdade talimängudel. Naiskonna parimaks tulemuseks on 6.
koht Eestimaa suvemängudel
2011. Tänavu lõppes valdade
talimängude naiste korvpalliturniir 7. kohaga.
Spordiklubi poolt korraldatud
suuremateks võistlusteks on
korvpalliturniir Contra Cup,
valla laste jooksu seeriavõistlus
ja piirkondlik lastekaitsepäeva
jooksu- ja rattavõistlus.
Spordiklubi VISA asutati 28.
märtsil 1991. a. Miks?
Toomas Puss, Jõgeva spordiklubi Visa juhatuse esimees:
“Kolmel eelnenud sügisel ja
talvel saagisime Jõgeva metsamajandi palgivedaja Are Leega
Kassinurme nn mägedes sisse
ning hooldasime mootorsaani
ja jäljelõikajaga sealset suusaradade võrku (1,8; 3; 5 ja 7,5
km). Sae ja saani bensiin polnud
probleemiks, sest metsamajandi
spordilembene direktor Enn
Kangur võimaldas seda nõukogude võimu viimsete hingetõmmete aurudel.
* Aga ka need aurud said otsa
ning meie püha ürituse ainuvõi-

malikuks seaduslikuks teeks sai
MTÜ Jõgeva Spordiklubi Visa
asutamine.
* Kassinurme mägede liikumisradadel korraldasime suusatamises maakondlikke meistrivõistlusi ja karikasarju kuni
1997. aastani, lisaks oktoobris
eraldistardist suusatajate krossijookse (kuulsaimad külalised
1993. a Tartu koolitüdrukud
Kristina ja Katrin Šmigun).
* 1991.–1998. a toimusid
meie klubi korraldusel Kuremaa
triatlonid, pärast seda ei suutnud
me enam ajaga kaasas sammuda,
Kassinurme suusavõistlustega
läks samamoodi. Kuremaa terviseradadel jätkus Andres Lippuri
vedamisel püha üritus ning see
on siiani jätkusuutlik.
* Olin Jõgeva pioneerimajas/
laste- ja noortekeskuses veerandkoormusega orienteerumisringi juhendaja, kuni 1997. a
sügisel linnavõim lühinägelikult
ja hoolimatult nimetatud huviharidusasutuse likvideeris.
* Laste ja noorte orienteerumisalane õpetus jätkus 1998.
a hilissügisel Jõgeva aleviku
kultuuriseltsi Vanaveski väikesel toel. Tänan siiani Sirja
Ohakat ja meenutan hea sõnaga
varalahkunud Anne Valdmaad.
Aleviku lastest arenes oma
jäägitu pühendumisega Eesti
noortekoondise piirile Laura
Suur (kümmekond aastat tagasi
Eesti noorte ja meistrivõistlustelt
kohad esikuuikus ja juuniorina
pronksmedal ning neljas koht).
Lisaks võitis Laura 2008. a
Lätimaal Ventspilsis rahvusva-

helise sprindivõistluse. Tema
klassivend Oskar Orupõld võitis
2003. a Eesti noorte karikasarja
jalgrattaorienteerumises ja aasta
hiljem tuli teiseks.
* Käesoleval ajal jätkub linna
ja valla noorte orienteerujate
õpetamine, koostöös Kaitseliidu
noorteorganisatsiooniga ning
Jõgevamaa Metsaseltsiga Kassinurme mägede looduse õpperaja
ning liikumisradade arendus.
Kutsume üles spordiklubisid,
kultuuriseltse ja ettevõtjaid välja
tulema enda infolaudade, näidiste ja toodanguga.
Päeva juhib sportlik Ott Kiivikas, tantsuks mängib Karl
Madis.
Mõisa pargis toimuvat sündmust korraldavad mittetulundusühing Marlau ja Jõgeva
vallavalitsus kohalike ettevõtjate
ja eraisikute kaasabil ja toetusel.
Lisaks on esitatud rahastustaotlus kohaliku omaalgatuse
programmi ja esitatakse ka Eesti
Kultuurkapitalile.
Spordipäevale võistkondi ning
laadale „Kohalik ja naturaalne“
kauplejaid saab registreerima
hakata alates 1. maist 2015.
Info, ettepanekud ja registreerimine telefonil 5347 5723 või ekirjaga info.marlau@gmail.com
Korraldajal on õigus kavas
teha muudatusi.
Kaunist kevadet soovides
Triinu Palmiste
MTÜ Marlau juhatuse liige

RoboKaru mõttekoda
Pühapäeval, 26. aprillil said
AHHAA teaduskeskuses kokku
kõige nooremad robootikahuvilised, et näidata, mida nad on
aasta jooksul robootika valdkonnas õppinud. Tartusse oli kogunenud 28 meeskonda lasteaedadest ja algklassidest üle Eesti.
Kurista lasteaia robootikaringi
meeskond RoboKaru osales
taolisel üritusel juba teist korda.
Selle õppeaasta teemaks oli
„Mõttekoda ehk teistmoodi
õppimine“, mille ideeks oli
panna lapsed mõtlema, kuidas
üldse õppimine käib ja kuidas
õppimist põnevamaks muuta. RoboKaru meeskond.
Tuli ehitada teemakohane liikuv Lego-mudel, valmistada ja kuju ei tunne, hakkas mõte
oma ideed tutvustav plakat ning arenema. Algas pikk uurimis- ja
seda kõike kohapeal esitleda. ettevalmistustöö. Otsisime infot
Esialgu tundus teema raske, internetist, vaatasime pilte, kauaga kui kord vestlusringis tek- nistasime vaase, voolisime ja
kis küsimus, kuidas voolida õppisime erinevate materjalide
selliseid asju, mille välimust omadusi. Käisime Siimusti keraamikatehases uurimas, kuidas

päriselus toimub tööprotsess
alates savisegu valmistamisest
kuni kauni valmistoodanguni.
Kõige haaravam tundus seal
lastele praaktoodete purustamise masin, mille tööd jälgiti
suure huviga. See, nagu ka muu
tehnika sai kavandatud oma
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mudelile. Lõpptulemusena
valmis RoboKaru meeskonnal
projekt voolimise õppimiseks
tulevikulasteaias. Uuenduslik
element selles oli hologramm,
mis tekitab kujutise ja kirjeldab
soovitud voolitavat objekti.
Saime oma mudelit tutvustada
nii hindajatele kui ka teistele
huvilistele. Pärast töö esitlemist
jäi piisavalt aega põnevaks meelelahutuseks teaduskeskuses.
Noorte robootikute kokkusaamine lõppes ühise tibutantsu
ja mustikatordi söömisega. Iga
meeskonnaliige sai kaela kuldmedali ja veendumuse, et robootika on vahva.
Täname korraldajaid toreda
päeva eest!
Külli Kund
Kurista lasteaed Karukell

Vallo Väljaots

Üllatusvõit osavaima korvpalluri võistlustel

Eesti Koolispordi Liit korraldab juba kuuendat aastat osavaima
korvpalluri võistlust tüdrukute ja poiste arvestuses. Võistlused on
individuaal-võistkondlikud ja sportlased peavad sooritama kuus
erinevat harjutust. Võistkondlik arvestus selgub kolme võistleja
tulemuste põhjal.
Laiuse osales taolisel võistlusel paides esmakordselt ja seda 6.–7.
klassi tüdrukute 8 võistkonna konkurentsis.
Kahe esimese ala järel olid meie tüdrukud üllatuslikult Rapla
ühisgümnaasiumi ees juhtimas, kuid nelja ala järel olid kohad vahetunud. Autasustamisel kutsuti kõigepealt III koha omanik Voore,
siis teisena Rapla, mis tähendas, et võidukarikas kuuluski Laiusele.
Individuaalselt oli Helis Perk kolmas, Anabell Traks neljas ja
Kerli Vink viies, lisaks veel võistkonnas Eveliis Väljaots. Kõikide
võistlusklasside arvestuses tuli üldvõitjaks Rapla ühisgümnaasium.
Edukalt läks ka teisel EKSL-i võistlusel, täpsemalt Sportland
33 finaalturniiril Pärnus.
Esimeses alagrupimängus tuli meie 6.–7. kl tüdrukute võistkonnal
tunnistada hilisema võitja, Tartu Mart Reiniku kooli paremust 2 :
14. Järgmiseid vastaseid, Parksepa keskkooli (11 : 5), Rapla Vesiroosi gümnaasiumi (12 : 3) ja Pärnu Mai kooli II võistkonda (8 :
4) aga õnnestus võita ja pääseda kaheksa parema hulka, kus edasi
sai ainult võites. Mäng Voorega oli pingeline, aga lõppes Laiuse 9
: 6 võiduga. Olime jõudnud nelja parema hulka ja taas tuli kokku
minna M. Reiniku kooli võistkonnaga. Hakkasime ka rohkem
vastu, kuid 5 : 11 kaotusest pääsu ei olnud. Pronksimänguvastane,
Tallinna Linnamäe vene lütseum, juba ootas ja puhkamiseks meile
aega eriti ei antud. Mäng oli väga tasavägine (normaalaeg 5 : 5),
kuid lõppes lisaajal siiski meie kaotusega. Seega neljas koht 14
võistkonna konkurentsis. Laiuse võistkonda kuulusid Helis Perk,
Anabell Traks, Annaliisa ja Eveliis Väljaots.
Võitjaks tuli M. Reiniku kool, teiseks Tallinna Jakob Westholmi
gümnaasium.
Sellises seltskonnas võime uhkusega ka neljandad olla.
Vallo Väljaots

Fotole jäid vasakult Ene Kõiv, Sirje Palmiste, Laila Kimm.
Foto Merikene Annuk.

Rõõmsad õpitunnid MTÜ Airaan tööruumis
Kuristal
Valmis hulk soovikaarte ja toredaid siidirätikuid ning mitu
kudumit. Selle kevade hitid on heegeldatud lillega suvekotikesed.
Aita  Saksing
MTÜ Airaan juhataja

Jõgeva valla Teataja
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Üritused Jõgeva vallas
17. mail algusega kell 10.00 tervisepäev Vaimastvere koolimajas. Loeng teemal „Tasakaalustatud
toitumine ja südametreening“. Võrkpallivõistlused kell 13.00. Registreerimine kohapeal,
võistkonnas 6 liiget. Korraldaja: Vaimastvere Külaselts
29. mail kell 16.00 noorimate vallakodanike ja nende vanemate kutsetega vastuvõtt vallavanema
ja vallavolikogu esimehe poolt Kuremaa lossis.
30. mail Jõgeva linna staadionil Jõgeva XXV kevadjooks. Registreerimise algus kell 9.30.
Startide algus kell 10.00. Osaleda saab 24 vanuseklassis. Korraldab spordiklubi Forte.
23. juunil „Jaani- ja presidendituli Laiusel“. Jüri Homenja ja palju muud.
5. juulil Jaagup Kreem Laiusemäe Taevalael.
18. juulil veespordipäev Kuremaa järvel. Korraldaja Kuremaa KS.
15. augustil „Sportlik Jõgeva vald 148“ Kuremaa mõisa pargis. Korraldaja MTÜ Marlau.
www.marlaumty.eu
18. augustil EV taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert Laiusemäe Taevalael. Esineb
ansambel Lindpriid.

Kaspar Paavel
18.03.2015

Laura Aduson
10.04.2015

Õnnitleme noorimaid Liisa Mägi
13.04.2015
vallakodanikke!

EELK Laiuse kogudus

Teenistused:
3., 10., 17.,
24. (nelipüha) ja 31. mail

5., 12., 19., 26. juulil
2., 9., 16., 23. ja 30. augustil.

7., 14., 20., juunil (kalmistupüha teenistus Laiuse kalmistu kabelis) ning 28. juunil

Laiuse kihelkonna langenud
sõdurite mälestussamba
avamise mälestusteenistus
ja -üritused – kava ja pealkiri
täpsustub, jälgi infot

Teenistuste algus
kell 13.00.

Kaja Ingver
Tarvo Kuusk
Ellen Tamm
Helmi Puusepp
Maria Reim
Malle Kald
Galina Glavatskih
Toivo Kadak

01.08.1926 – 26.03.2015
15.02.1960 – 27.03.2015
29.11.1927 – 29.03.2015
27.06.1921 – 30.03.2015
20.12.1933 – 01.04.2015
07.01.1940 – 22.04.2015
24.08.1956 – 22.04.2015
04.03.1942 – 26.04.2015

Üritused valla koolides ja lasteaedades
6. mail kell 16.00 kevadkontsert Vaimastvere kooli fuajees.
Esinevad lasteaia- ja koolilapsed.
6. mail kell 16.30 emadepäevapidu lasteaias Karukell.
7. mail kell 18.30 kevadpidu Siimusti lasteaias-algkoolis.
7. mail Laiuse lasteaia emadepäeva kogupere laevareis Emajõel.
7. mail KEAT laagri õppepäev Laiuse põhikoolis. Teema “Meelemürgid”. Kohtumine noorsoopolitseiniku Kirly Kadastikuga.
8. mail kell 15.30 emadepäevapidu Jõgeva aleviku lasteaias.
8. mail kell 16.30 Kuremaa lasteaia-algkooli pereüritus Kilplaste teemapargis.
8. mail kell 18.00 emadepäevakontsert Laiuse koolis.
11. mail Vaimastvere koolis esmaabikoolitus III kooliastmele.
12. mail keskkonnaõpetuse raames Vaimastvere kooli 8. klassi jalgrattamatk.
13. mail Laiuse põhikooli spordipäev.
14. mail kell 16.30 Jõgeva valla ja linna lasteaedade murupidu “Me armastame Eestit”
Siimusti lasteaia muruplatsil, korraldab Siimusti lasteaed.
18. mail Laiuse põhikooli õpilased KEAT laagri õppepäeval – orienteerumine Kuremaa
terviseradadel.
20. mail on Vaimastvere koolis külas Märt Treier.
20. mail 3. klassi jalgratturi eksam Laiuse põhikoolis
22. mail kell 14.00 Jõgeva maakonna robootikavõistlused Laiuse põhikoolis.
25. mail Laiuse põhikooli 5.–6. klasside õppekäik Alam-Pedjale.
26. mail kell 10.00 Kuremaa kooli ja lasteaia spordipäev Jõgeva linna staadionil.
27. mail viimase koolikella aktus Vaimastvere kooli 9. klassile.
27. mail tutipäev Laiuse põhikoolis.
28. mail Vaimastvere kooli hästi õppivate laste väljasõit Palmse mõisa.
28. mail kell 16.30 koolisaatmisepidu lasteaias Karukell.
28. mail koolisaatmisepidu Vaimastvere lasteaias.
29.mail Vaimastvere lasteaia väljasõit Elistvere loomaparki.
29. mail kell 15.30 lõpupidu Jõgeva aleviku lasteaias.
29. mail kell 16.00 lasteaia lõpupidu Kuremaa lasteaias-algkoolis.
29. mail kell 16.30 koolisaatmisepidu Siimusti lasteaias.
29. mail kell 18.00 6. klassi lõpupidu Siimusti algkoolis.
29. mail koolisaatmispidu Laiuse lasteaias.
31. mail kell 10.00 laste jooksu- ja rattavõistlus Laiuse põhikooli staadionil.
31. mail kell 10.00 laste jooksu- ja rattavõistlus Laiuse kooli staadionil,
korraldaja SK Contra.
1. juunil Vaimastvere kooli ühisekskursioon Tartusse.
2. juunil kell 18.00 Siimusti lasteaia-algkooli direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele ja
nende vanematele.
3. juunil kell 15.30 kooli lõpuaktus Kuremaa lasteaias-algkoolis.
4. juunil Vaimastvere kooli koolilõpu aktus.
12. juunil kell 16.00 Vaimastvere kooli 9. klassi koolilõpu aktus.
13. juunil kell 16.00 Laiuse põhikooli 9. klassi lõpuaktus.
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Laupäeval, 23. mail 2015
oHtLiKe jäätMete
KoGuMisaKtsioon
jÕGeva vaLLas
Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt
TASUTA järgmist liiki ohtlike jäätmeid:
vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat
sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed
(vedelad) ja õliﬁltrid, pliiakud, vanad
aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed,
ohtlike ainetega saastunud pühkmed,
taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed,
olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud
taara jne.
Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraaﬁku
alusel:

jõgeva vald
10.00 – 10.40 Jõgeva alevikus kaupluse parklas
10.55 – 11.35 Vaimastveres eelsorteeritud
jäätmete kogumispunkti ees
11.45 – 12.05 Kärde külas mõisatalli otsas platsil
12.15 – 12.30 Tooma ristteel
12.40 – 12.55 Vägeva parkimisplatsil
13.25 – 13.40 Kuristal vana kaupluse ees platsil
13.50 – 14.30 Siimusti alevikus bussipeatuse
parklas
14.45 – 14.55 Metsakatsejaam (endise metsaseltsi
maja ees)
15.10 – 15.20 Kassinurme endise kaalumaja juures
Rahaliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab AS Epler&Lorenz
Info: Vello Lukk, tel 516 3036, vellol@jogevavv.ee
www.iejhk.ee

Kuremaa ujula
ujumise hooaeg
kestab 10. maini

k.a 2015.

