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Oskar Lutsu
huumoripreemiale
oodatakse kandidaate
19. veebruarini

Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja vallavolikogu esimees Peep Põdder kinkisid president Kersti Kaljulaidile koti legendaarset Jõgeval aretatud kartulit „Jõgeva kollane“.
FOTO: RIINA MÄGI

President Kersti Kaljulaid
käis lühivisiidil Jõgeval

J

õgeva valda külastas 3. veebruaril
Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid. Ta tegi koos vallavanema Aare Olgo ja vallavolikogu esimehe
Peep Põdderiga jalutuskäigu Jõgeva
südalinnas ning vestles nendega nii
Jõgeva valla kui ka maakonna arengueeldustest, tööhõivest ja muudest olulistest teemadest. President tegi kummarduse Jõgevalt pärit luuletajale
Betti Alverile tema nime kandvat parki külastades. Ta uudistas ka riigimaja
ehitust ning kiitis Jõgeva originaalse arhitektuuriga bussijaama. President kinkis vallajuhtidele oma kõnede raamatu
„Hoiame Eestit!“. Vallajuhid kinkisid
aga presidendile koti Jõgeval aretatud
kartulit „Jõgeva kollane“. Seda legendaarset sorti hoiab praegu toimimas
Jõgeva külje all tegutsev Eesti Taimekasvatuse Instituut. „Kui külalised
maale tulevad, pannakse neile lahkudes ikka toitu kaasa,“ märkis vallavanem Aare Olgo.
Pärast vallajuhtidega kohtumist oli
president Kersti Kaljulaid Kaitseliidu
Jõgeva maleva külaliseks. Malevast
lahkus ta heade muljetega. „Kaitseliidu Jõgeva maleval on korras hooned,
piisav varustus, tasemel lasketiir, oma
jõududega sisse seatud jõusaal ja palju muud, mis võimaldab edukalt täita
nii sõja- kui ka rahuaja ülesandeid.
Malevas valitseb ka hea vaim,“ tõdes
president. Eriti hea meel oli tal selle
üle, et Jõgeva malevas käib aktiivne
noortetöö, mis on koroonakriisi ajal,
kui vabas õhus toimuvad tegevused
eelistatud, veel hoogu juurdegi saanud.
President Kersti Kaljulaid viibis
Jõgeval ka 4. veebruaril. Siis külastas
ta osaühingut Softcom, mille algseks
tegevusalaks on pehme mööbli tootmine, ent kus koroonapandeemia puhkedes käivitati operatiivselt näomaskide
ja teiste isikukaitsevahendite tootmine.
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Presidendi käiku Kaitseliidu Jõgeva malevasse jäi meenutama maleva hoone ees tehtud ühispilt. FOTO: RIINA MÄGI

Osaühingus Softcom tutvustas presidendile maskide tootmist tegevjuht Priit Pettai. FOTO: KAIDI AHER/ PRESIDENDI
KANTSELEI

Jõgeva vallavalitsus ja Palamuse Kultuur kuulutasid
välja avaliku konkursi Oskar Lutsu huumoripreemia
2021. aasta kandidaatide leidmiseks. Ettepanekuid
saab esitada 19. veebruarini.
Konkursi eesmärk on ergutada ja avaldada
Jõgeva valla rahva poolehoidu ning toetust kirjutavatele humoristidele ning näitlejatele. Preemia antakse
igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes on eelmise aasta jooksul rahvast enim naerutanud.
Ettepanekuid tänavuse huumoripreemia saaja
kohta saab esitada e-posti aadressil ehtel.valk@palamusekultuur.ee, paberkandjal Palamuse rahvamajja
või Jõgeva vallavalitsusse (Suur tänav 5, Jõgeva).
Kandidaadi esitajal palume lisada lühike põhjendus, miks just see inimene peaks nimetatud preemia
saama. Ettepanekuid võivad teha kõik huumorisõbrad, mitte ainult Jõgeva valla inimesed.
Oskar Lutsu huumoripreemiat on Palamusel välja
antud 1987. aastast. 1990. aastate alguses jäi ettevõtmine küll paariks aastaks soiku, ent siis puhuti traditsioonile taas elu sisse.
Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja
Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega.
Nagu varasematel aastatel, koguneb laureaadile üle
antav summa suuresti huumorisõprade – üksikisikute
ja asutuste-ettevõtete – annetustest. Tänavu kuulutatakse välja preemia 33. laureaat.
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Koostöökoda kutsub
juhatuse liikme
kandidaate esitama
Jõgevamaa Koostöökoda, Euroopa Liidu LEADERmeetme raames tegutsev kohalik tegevusgrupp, valib
peatselt endale uue juhatuse. Koostöökoja liikmetelt
oodatakse aktiivsust juhatuse liikme kandidaatide üles
seadmisel ning neid oodatakse ka piirkondlikel koosolekutel ning läheneval üldkoosolekul osalema.
Jõgevamaa Koostöökoda edendab Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi toel maaelu Jõgevamaal.
Jõgevamaa LEADER-tegevusgruppi kuulub omavalitsusi, ettevõtjaid ja kolmanda sektori esindajaid. Ühtekokku on liikmeid ligemale sada. Jooksvaid tegevusi
korraldavad 11-liikmeline juhatus ja nelja töötajaga
büroo. Juhatus valitakse koostöökoja liikmete seast
kolmeks aastaks.
Juhatuse uute liikmete kinnitamisele üldkoosoleku poolt eelnevad piirkondlikud (Vooremaa, Peipsi ja
Põltsamaa) koosolekud piirkonna juhatuse liikmete
kandidaatide esitamiseks üldkoosolekule. Piirkondlikud koosolekud korraldatakse seekord elektrooniliselt.
„LEADER-tegevusgruppidel algab uus rahastusperiood ja selleks töötame välja ka uue strateegia,“
ütles Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Jako Jaagu.
„Strateegiast sõltub, millised meetmed avatakse ja
millised rahanumbrid neile taha tulevad. Kes praegu
meie tegemistes aktiivselt kaasa löövad, saavad anda
oma panuse piirkonna arengu suunamisse. Kindlasti tuleb projektide rahastamises mingeid muudatusi
võrreldes varasemate rahastusperioodidega, näiteks tulevad eeldatavalt sisse kliima- ja keskkonnateemad.“
Kahe varasema rahastusperioodi kestel on Jõgevamaa Koostöökoja egiidi all ellu viidud sadu projekte
alates ettevõtluse jaoks olulistest investeeringutest kuni
sündmuste korraldamiseni. Et LEADER-põhimõtetesse kuulub koostöö tegemine, on leitud paljude ettevõtmiste juures uusi koostööpartnereid ja mõttekaaslasi
nii kodu- kui välismaal.
Täpsemat infot koostöökoja piirkondlike koosolekute ja üldkoosoleku toimumise kohta saab Jõgevamaa
Koostöökoja kodulehelt www.jogevamaa.com.
JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA
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Tartu rahu aastapäeval viidi
Poska maja juurde lilled

HUVITAVAT

Jõgeva vallavalitsus ootab
õppuri- ja transporditoetuse taotlusi
Jõgeva vallavalitsus ootab 1. märtsiks (jaanuar–juuni eest) õppuri toetuse
ja transporditoetuse taotlusi.
Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ühe huviringi või huviala õppetasu kulude katteks 7–19-aastasele Jõgeva valla sissekirjutusega
noorele. Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast
õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab kaks või enam alla 19-aastast last.
Transporditoetust makstakse ühes huviringis osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad
ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga
tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.
Toetuste info ja taotluse vormid leiab valla kodulehelt jõgeva.ee/oppuri-toetus ja jõgeva.ee/transporditoetus.
Info: spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones; kaily.moones@jogeva.ee või 5877 4779.

2. veebruaril tähistati Tartu
rahulepingu aastapäeva. Sel
puhul süütasid küünlad ja asetasid lillekorvid Laiuseväljal
Jaan Poska sünnikodu juurde
Jõgeva abivallavanem Viktor
Svjatõšev ning Kaitseliidu Jõgeva malevast Johel Aas ja Kalle
Kalme.
2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule
Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel. Tartu rahuga
lõpetati Vabadussõda ja Venemaa tunnustas tingimusteta ja
igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust. Rahuleping vormistas
Eesti täieliku võidu Vabadussõjas ning oli esimeseks suureks saavutuseks noore riigi
välissuhtluses. Eesti poolt kirjutasid rahulepingule alla Asutava Kogu liikmed Jaan Poska,
Ants Piip, Julius Seljamaa, Mait
Püüman ja kindralmajor Jaan
Soots.
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Laiuseväljal Jaan Poska sünnikodu juurde asetasid lillekorvid ja küünlad Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev
ning Kaitseliidu Jõgeva malevast Johel Aas ja Kalle Kalme. FOTO: MARGE TASUR

Laiuse Jaan Poska põhikool
tähistas suurmehe juubelit

TASUB TEADA

Vallavalitsus viib läbi sotsiaalvaldkonna rahuloluküsitluse
Küsitlusega soovime teada, kuidas olete oma kogemuse põhjal rahul
sotsiaalosakonna teenuste, toetuste ja lastekaitse valdkonna tööga.
Rahuloluküsitlust on võimalik täita nii paberkandjal kui ka veebikeskkonnas, küsitlus on leitav valla kodulehel www.jõgeva.ee. Paberkandjal
ankeete on võimalik saada piirkonna sotsiaalhooldustöötajatelt, raamatukogudest ning Palamuse ja Torma teenuskeskusest. Ootame ka ettepanekuid arendustegevuseks.
Küsitlus on anonüümne. Küsitlusele saab vastata 28. veebruarini 2021.
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Laiuse Jaan Poska põhikool tähistas 25. jaanuaril Jaan Poska
155. sünniaastapäeva piduliku

Hajaasustuse programmi 2021.
aasta taotlusvoor on avatud
1. veebruar–1. aprill.

vahetunni ning lillekorvi ja
mälestusküünla asetamisega
suurmehe sünnikodu juurde.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aivar Roosiõis
andis vahetunni jooksul lühi-

TRIINU KÜÜNAL

Laiuse Jaan Poska
põhikooli huvijuht

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Palume esimesed nõustamised teha telefoni või e-posti teel. Vallamajja ootame
nõustamisele veebruarikuu teisel poolel.
TEAVET JAGAVAD:
Pille Soots, tel 776 2451
pille.soots@jogeva.ee
Taimi Eesmäe, tel 5336 6520
taimi.eesmae@jogeva.ee
Tiina Leeben, tel 525 4960
tiina.leeben@jogeva.ee
Triin Pärsim, tel 5450 1711
triin.parsim@jogeva.ee

9. klassi õpilased asetasid koos direktor Siiri Rahnu ning ajalooõpetaja Aivar Roosiõiega lillekorvi ja küünla Jaan
Poska sünnikodu juurde. FOTO: ERAKOGU

kese ülevaate, kuidas on siinne
kant ning Laiuse kool omaaegse suurmehega seotud, mis on
tema olulisemad ametid ning
milliste tegudega on ta ennast
ajalukku kirjutanud.
Talvisel koolivaheajal sai
Laiuse kool kingituseks maali,
millel kujutatud õigeusu kirikut, kus riigimees Jaan Poska
isa, kes samuti Jaani nime kandis, õpetaja oli. Seetõttu peatus
ajalooõpetaja pisut ka terve
Jaan Poska pere ajalool ning direktor Siiri Rahn jutustas maali
sünniloo. Maali kinkis koolile
hobikunstnik Ranne Jäme, kelle lapsepõlve koolitee kirikuhoonest mööda käis. Toona oli
kirikuhoone veel täielik ning
seega on maalil kujutatud praegu allesolevale kirikutornile
lisaks kirikuhoone.
Piduliku osa järel asetasid
9. klassi õpilased koos direktori ja ajalooõpetajaga lillekorvi ning mälestusküünla Jaan
Poska sünnikodu juurde Laiusevälja külas.

FOTO: LIINA
LAURIKAINEN-PÄRI

2. VEEBRUARI ISTUNGIL
1. Otsustati anda Tormas asuv vallale
kuuluv eluruum üürile.
2. Anti otsustuskorras OÜ-le Keerub
üürile Jõgeva vallale kuuluvad ruumid
Piiri 4 hoones.
3. Nõustuti
Keskkonnaministeeriumi
esitatud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava
2021–2024 eelnõus toodud eesmärkide ja nõudega.

4. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Härjanurme ja Tõikverre.
5. Kooskõlastati Kaiaverre rajatava puurkaevu asukoht.
6. Anti kasutusluba Kaareperes asuvale
töökojale ja Jõgeva linnas Suvila tänavas ning Änkkülas asuvatele päikeseelektrijaamadele.
7. Anti ehitusluba päikeseelektrijaama
paigaldamiseks Vaimastveres asuva
garaaži katusele ning päikeseelektri-

jaama püstitamiseks Varbeverre.
8. Tunnistati Jõgeva valla haljastute
hoolduse riigihanke hankemenetluse
hankija otsusega kehtetuks ning
otsustati korraldada uus hange.
9. Otsustati maksta spordiklubidele
treeneri töötasu toetust.
10. Otsustati tunnistada kehtetuks vallavara komisjoni moodustamise korraldus.
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Volikogus tuleb
taastada diskussioon

Õpilasetlejate
konkursil
võidutsesid taas
Jõgeva valla
noored

Jõgeva vallas tuli hiljuti võimule
uus koalitsioon. Volikogu esimehe rollis on 17. jaanuarist
keskerakondlane Peep Põdder,
kelle juhtida on ka Jõgeva haigla.
Värske volikogu esimees vastas
mõnele vallalehe küsimusele.
Vallavolikogul tuleb selleks,
et vallaelu ei takerduks, vastu võtta nii mõnedki olulised
dokumendid. Millega on kõige
kiirem?
Kõige kiirem on eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmisega.
Eelarvestrateegia oleks pidanud
tegelikult juba ammu vastu võetud olema, sest eelarve peab lähtuma strateegiast. Kui eelarve 31.
märtsiks vastu võetud pole, tuleb
volikogu sellel koosseisul laiali
minna. Nii menetlemisel olevas
eelarves kui ka eelarvestrateegias
tuleb mõningaid muudatusi teha,
sest osa ideid, mis neisse sisse on
kirjutatud, ei arvesta valla rahakoti võimalustega.
Uuel koalitsioonil on kindlasti
oma nägemus sellest, millised
objektid peaksid vallas lähiajal
valmima.
Praeguse koalitsiooni jaoks
on kõige olulisemad objektid
Jõgeva põhikooli spordihoone,
Virtus ja tervisekeskus. Põhikooli juurde tuleb rajada korralik
spordihoone, mitte mingi nuditud variant. Ka spordikeskus
Virtus vajab renoveerimist, aga
mõistlikus mahus. Saal tuleb
kahe seina ümber tõstmisega
saada nii palju suuremaks, et seal
saaks hakata pidama ka rahvusvahelisi saalihokivõistlusi. Ning
kuna katus tuleb niikuinii vahetada, siis tuleks seda ka pooleteise meetri võrra tõsta, nii et
võrkpalluritel mängides n-ö lagi
vastu ei tuleks. Hokiväljaku ja

Peep Põdder on Jõgeval hästi tuntud haiglajuhina. Nüüd juhib ta ka vallavolikogu. FOTO: RIINA MÄGI

kiiruisuovaaliga jäähall on aga
meie jaoks liigne luksus. Ehitusraha leidmine on üks asi, teine
asi aga halli ülalpidamisega kaasnevad püsikulud. Rusikareegel
ütleb, et jäähalli äramajandamiseks oleks vaja 100 000 elanikuga piirkonda, mida meil ei ole.
Kindlasti tuleb ellu viia ka
esmatasandi tervisekeskuse projekt. Patsiendi seisukohalt on
otstarbekam, kui tervisekeskus
on haigla juures, kus on eriarstidega konsulteerimise ja uuringute tegemise võimalused. Jõgeval
tahaks nii mõnigi tänav korda
tegemist, maapiirkonna elanike jaoks on aga üks olulisemaid
asju talude lähedusse jäävate
kruusateelõikude tolmuvabaks
muutmine. Oluline ongi, et kõik
tegemised ei koonduks Jõgevale,
vaid heaolu tõusust saaksid osa
ka teised piirkonnad.
Peame investeerima ka sellesse, et noortele ja eakatele

paremaid tegutsemisvõimalusi
pakkuda. See, et eelmised vallajuhid Lai tn 4 vana raamatukoguhoone lammutamisele veel viimasel hetkel rohelist tuld näitasid, oli minu meelest küüniline
tegu. Sellesse hoonesse oleks
saanud rajada eakate päevakeskuse ja pakkuda noortele täiendava huvitegevuse võimalusi, ent
nüüd saab rääkida ainult sama
koha peale uue hoone projekteerimisest.
Kuidas loodate volikogu konstruktiivset koostööd tegema
panna?
Minu ülesanne on tekitada
volikogus taas diskussioon, et
kõik saaksid kaasa rääkida ning
et tõde selguks vaidlustes. Eelmise koalitsiooni ajal tuli tihti ette,
et volikogu liikmed said paljudest asjadest tagantjärele teada
kui juba sündinud faktidest.

Kas haigla ja volikogu juhtimine teineteist segama ei hakka?
Haigla juhtimine on kollektiivne töö. Nii et kolleegid kindlasti aitavad ja ma ise olen ka
harjunud 24/7 töötama.
Kuidas tervis on?
Küla peal liiguvad jutud, et
olen koroonaviirusega nakatunud. See ei vasta tõele: ma pole
nakatunud ega ka kedagi teist
nakatanud. Nüüdseks olen ma
kätte saanud ka mõlemad vaktsiinidoosid. Olen seitse korda
kuus haiglas valves, seega oli
minu vaktsineerimine igati põhjendatud. Kutsun kõiki üles olema alalhoidlikud ja ettevaatlikud
ning käituma tervest mõistusest
lähtudes. Peske käsi, kandke
maski, hoidke vahet ning ärge
käige haigena tööl ega koosolekutel.
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JÕGEVA VALLAVOLIKOGU ESIMEES PEEP PÕDDER VÕTAB KODANIKKE VASTU
KOLMAPÄEVITI KELL 11—14 VALLAVALITSUSE TEISEL KORRUSEL.

VOLIKOGU ISTUNGITE ÜLEVAADE
Jõgeva vallavolikogu 48. istung toimus 25.
jaanuaril. Volikogu liikmete eneseisolatsioonis viibimise tõttu viidi see läbi Microsoft
Teamsi keskkonnas. Istungist võtsid osa kõik
27 liiget.
1. Avaldati umbusaldust volikogu aseesimehele Andrei Fedossovskile.
2. Kinnitati Jõgeva Vallavalitsuse liikmete
arv ja struktuur. Vallavalitsus on kuueliikmeline ja alljärgneva struktuuriga:
vallavanem, kaks abivallavanemat ja
kolm vallavalitsuse liiget.
3. Kinnitati Jõgeva Vallavalitsuse palgaliseks liikmeks ja nimetati ametisse abivallavanem Viktor Svjatõšev ning kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Marek
Saksing, Triinu Palmiste ja Veigo
Tumaševski. Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastati Priit Põdra.
Jõgeva vallavolikogu 49. istungil, mis toimus 4. veebruaril, viibis kohal 23 rahvasaadikut, kolm volikogu liiget osales elektrooniliselt. Puudus üks volikogu liige.
1. Jõgeva linna keskväljaku arhitekt Villem
Tomiste tutvustas volikogu liikmetele
keskväljaku rekonstrueerimise projekti
ning vastas nende küsimustele.

2. Jõgeva vallavolikogu esindajaks Jõgeva Raamatukogu nõukogusse otsustati
määrata Väino Ling.
3. Jõgeva vallavolikogu aseesimeesteks
valiti Margus Kask ja Tiina Teppan.
4. Otsustati, et volikogu esimeest asendab
tema äraolekul esimesena volikogu aseesimees Margus Kask ja teisena volikogu
aseesimees Tiina Teppan.
5. Vallavolikogu alatistele komisjonidele
valiti uued esimehed ja aseesimehed.
• Revisjonikomisjon – esimees Hardi
Perk, aseesimees Matti Tsahkna;
• eelarvekomisjon – esimees Mati Kepp,
aseesimees Terje Rudissaar;
• arengu- ja majanduskomisjon – esimees
Jaano Terras, aseesimees Enn Kivi;
• kultuuri- ja spordikomisjon – esimees
Margus Kask, aseesimees Ahto Vili;
• haridus- ja noorsootöökomisjon – esimees Arvo Sakjas, aseesimees Priit Põdra;
• sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon –
esimees Heli Raevald, aseesimees Raivo
Põldaru.
6. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Andrei Fedossovski, Arvo Sakjas ja
Margus Kask.

7. Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide koosseis.
8. Kuna volikogu otsustas, et vallavolikogu esimehe ametikoht ei ole palgaline, tunnistati kehtetuks volikogu otsus
„Vallavolikogu esimehe palgalise ametikoha moodustamine“ ning muudeti
Jõgeva vallavolikogu ja -valitsuse palgaliste ametikohtade töötasu ja hüvitise
määramist käsitlevat otsust, jättes sealt
välja palgalisele volikogu esimehele töötasu ja hüvitiste maksmist käsitlevad sätted.
Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse
liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise
korda käsitlevasse määrusesse viidi sisse muudatused, mis sätestavad volikogu
esimehele hüvituse määramise olukorras, kus volikogu esimehe ametikoht ei
ole palgaline. Volikogu esimehele tema
ülesannete täitmise eest makstava hüvituse igakuiseks suuruseks kehtestati 60
protsenti vallavanema töötasust. Kõik
muudetud dokumendid kehtestati 9. novembril 2017.

Õpilasetlejate Jõgevamaa piirkondlik konkurss, mida peeti
3. veebruaril Jõgeva raamatukogus, kujunes, nagu mullugi,
Jõgeva valla siseasjaks. Osalejaid oli 14 ning nad esindasid
nelja kooli: Jõgeva põhikooli,
Jõgevamaa gümnaasiumi, Laiuse Jaan Poska põhikooli ja Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumi.
Noori sõnakunstnikke hindasid Kristiina Oomer Eesti Harrastusteatrite Liidust, raadioajakirjanik Märt Treier ja MTÜ
Tähetund juhatuse liige Sten
Siirak. Osalejaterohkeimas 4.–6.
klasside vanuserühmas (7 etlejat) tunnistasid nad peapreemia väärilisteks Isabell Pungari
(Laiuse põhikool, juhendaja
Helge Maripuu) ja Rasmus Alan
Truusi (Jõgeva põhikool, juhendaja Lianne Saage-Vahur).
Eripreemiaga tunnustati Johanna Isopit (Laiuse põhikool,
juhendaja Helge Maripuu) ja
Kaspar Piiki (Jõgeva põhikool,
juhendaja Lianne Saage-Vahur).
7.–9. klasside vanuserühmas
sai peapreemia Joosep Palmiste
(Jõgeva põhikool, juhendaja
Lianne Saage-Vahur), eripreemia läks Eliise Joostile (Jõgeva
põhikool, juhendaja Lianne
Saage-Vahur). 10.–12. klasside
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Õpilasetlejate maakondlikul konkursil peapreemia saanud: esireas
Isabell Pungar ja Doris Piik, tagareas
Rasmus Alan Truus ja Joosep Palmiste. FOTO: RIINA MÄGI

vanuserühmas tõsteti peapreemiaga esile Doris Piigi etteastet
ning eripreemiaga Ranel Kase
ja Joosep Kati esinemist. Kõik
kolm õpivad Jõgevamaa gümnaasiumis ning nende juhendaja on Lianne Saage-Vahur.
Neli peapreemia saanut
esindavad Jõgevamaad õpilasetlejate riigikonkursil, mis
viiakse seekord koroonaviiruse
levikust tingituna läbi interneti
vahendusel. Osalejad võtavad
oma etteasted videosse, saadavad 12. veebruariks korraldajatele ning žürii teeb oma otsuse
teatavaks 15. veebruaril. Edu
meie noortele ka üleriigilisel
konkursil!

JVT

Torma lasteaias
nauditakse talverõõme
Torma lasteaia töökas kollektiiv
on uut aastat alustanud hoogsalt. Jaanuarikuu on nii suurtele
kui väikestele linnutajatele palju
rõõmu ja uusi kogemusi pakkunud. Kolmekuningapäeval toimus lasteaiasaalis „Hüvasti kuusepuu“ pidu. Kõikide rühmade
lapsed esinesid ühe etteastega,
ainult koolieelikud näitasid rohkem oma osavust ning astusid
üles kandlelooga, rahvatantsuga ja lauluga. Pidu külastas ka
Jõulusokk, kellega koos mõned
vanaaegsed mängud mängiti.
Kohal olid ka kolm kuningat,
kes oma teadmisi jagasid.
Tänavune talv on väga lumerohke ning see pakub väljas
tegutsemiseks mitmeid võimalusi. Liikumisõpetaja juhendamisel toimuvad suusatunnid ja
hokimängud. Kõik vajalikud
vahendid on lasteaias olemas.
Tervisemeeskonna eestvedamisel toimus talvetrall, kus mängiti erinevaid võistlusmänge.
Jaanuari lõpus muutus lasteaiahoov lahedaks lumelinnakuks.
Kõik lapsed, õpetajad ja õpetaja
abid ehitasid vägevaid lume-

ehitisi. Taustaks mängis muusika, mis pakkus ehitustööde
vahele tantsulusti. Ehitustööde lõpus toimus teejoomine ja
ringkäik lumelinnakus.
Uuest õppeaastast on lasteaiarühmadel kasutada Mummupesa rühmaruum, kus varem
pakuti lastehoiuteenust, mille
projekt on nüüdseks lõppenud. Rühmaruum pakub suurepäraseid võimalusi lastega
kokkamiseks, kõik vajalikud
vahendid ja sisustus selleks on
olemas. Nii saavadki kõik rühmad ühel päeval nädalas Mummupesa rühmaruume kasutada,
kus peale mängimisvõimaluste
ka kokandusega tegeletakse.
Oleme veendumusel, et söögitegemine on edaspidiseks eluks
väga vajalik oskus, mida lastele
õpetada.
Jaanuarikuu Torma lasteaiamajas on olnud tegus. Torma
lasteaia töökas ja loominguline
kollektiiv töötab selle nimel, et
pakkuda lastele rõõmsaid elamusi ja mäletamisväärt hetki.

				
rühmaõpetaja Kadri

RIINA MÄGI

vallavolikogu kantselei spetsialist

Jaanuari lõpus kerkis lasteaia hoovi vahva lumelinn. FOTO: ERAKOGU
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EESTI VABARIIK 103
21.02 kell 17 vabariigi aastapäeva kontsert „Laulud
sini-must-valgel“ Jõgeva kultuurikeskuses. Musitseerivad
Olav Ehala, Lauri Liiv ja Nele-Liis Vaiksoo. Kontsert on
tasuta ja kontserdi eel vallavanema tervitus.
23.02 kell 18 vabariigi aastapäeva kontsert ansambliga
Mirt Torma rahvamajas. Pilet 5 eurot.
23.02 kell 16 vabariigi aastapäeva kontsert Duo Marta/
Romet Kaarepere rahvamajas. Kontsert on tasuta.
24.02 kell 7.27 Sadala lipuväljakul ja kõlakojas EV 103
tähistamine. Pakutakse kohvi, teed ja kringlit.
24.02 kell 7.32 lipuheiskamine vabariigi aastapäeva puhul
Kuremaa lossi lipuplatsil
24.02 kell 8 matk „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“
24.02 kell 10.30 näituse „Eesti riigipead 1918–2018“
tutvustus Kuremaa lossis
24.02 kell 11 film „Hüvasti NSVL“ Kuremaa lossis
24.02 kell 12 laulustuudio kontsert „Laulud eesti keeles“
Palamuse muuseumis
24.02 kell 13 mälumäng Kuremaa lossis
24.02 iseseisvuspäeva jumalateenistus Laiuse kirikus,
rongkäik Laiuse kalmistule Vabadussõjas langenute
mälestusmärgi juurde
24.02 lipu heiskamine päikesetõusul vabariigi aastapäeva
puhul Torma teenuskeskuse lipuväljakul
24.02 lipu heiskamine päikesetõusul vabariigi aastapäeva
puhul Vaiatu rahvamaja juures
24.02 kell 16–20 vabariigi sünnipäeva tähistamiseks
valmistatakse Torma puhkemajas 103 erilist grillburgerit.
Lisaks saab kiluvõileibu, käsitööõlut, hõõgveini ning magustoitu. Avatud on miniloomaaed ja saab sõita saaniga.
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TEATED
Uus vaateplatvormiga kirikutorn (Turu 2A) külastajatele
avatud 24.–27. veebruaril kell 13–16.
Sõbrapäeval, 14. veebruaril on sissepääs Palamuse
muuseumisse kaks ühe hinnaga.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja
nende vanemaid!
Viktoria Vassilenko		

2023. aastal saab Siimusti Lastekeskus
Metsatareke 30-aastaseks.
Kutsume kõiki kasvandikke, endisi töötajaid, toetajaid ja
häid sõpru kirja panema ja meile saatma meenutusi –
toredaid ja naljakaid juhtumisi, edulugusid.
Plaanis on välja anda raamat Metsatarekese
saamisloost ja tegemistest.
Meenutused võib saata e-posti aadressile metsatareke@
metsatareke.edu.ee või postiga Metsa tn 1,
Siimusti alevik, Jõgeva vald.

20.01.2021

Lukas Aia				23.01.2021
Adeliine Otti			23.01.2021
Deliise Saago			25.01.2021
Maru Neare			27.01.2021

TEATER, KINO, MUUSIKA
11.02 kell 19 sõbrapäeva kinoõhtu Palamuse rahvamajas

KOGUDUSED
14., 21., 28.02 ja 7., 14., 21., 28.03 kell 11 jumalateenistused EELK Jõgeva koguduses

VARIA
12.02 kell 17 metallpühvli skulptuuri avamine Jõgeva
kesklinna pargis
13.02 kell 12 vastlapäev Palamuse muuseumi ja laululava juures. Lumelinna ehitamine, jäädisko, saanisõit, vastlamängud. Lisainfo Palamuse Kultuur, 5306 0460.
13.02 kell 11 vastlapäeva tähistamine ja lumelinna ehitamine Torma keskuses
20.02 kell 12 vastlapäeva trall Kassinurme linnamäel.
Kavas individuaalsed ja võistkondlikud kelgutamised (kelk
võta ise kaasa). Originaalsete kelgutusvahendite mäest
allalaskmise võistlus. Kui ilm lubab, valmistatakse
lumeskulptuure. Osalejatele pakutakse vastlasuppi,
kukleid ja kuuma teed. Info: Ain Malm, 516 5817.
01.–28.02 Kultuuritee muuseumite kuu. Vaata lisa:
https://kultuuritee.ee/muuseumitekuu/

NÄITUSED
15. veebruarini on Jõgeva raamatukogus Kuremaa
käsitööringi näitus. Vaadata on kauneid nahast esemeid,
pärlpunutud ehteid, vilditud esemeid, salle, kindaid ja
õnnitluskaarte. Mõned tööd on ka müügiks. Näputööde
autorid on Evi Kuslap, Anu Lippur, Eili Rajapuu, Ljubov
Prussakova, Kaire Kaha, Reet Aluoja, Erika Jõgi, Ülle Annuk ja Tuijo Küüts.
25. veebruarini on Jõgeva kultuurikeskuses käsitöömeister Lembe Maria Sihvre tööde näitus „Keskpõrandale
kokku“.
27. veebruarini on Betti Alveri muuseumis Mari-Ann
Remmeli maalide ja joonistuste näitus.
28. veebruarini saab Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
näha Jõgeva kunstikooli õpilaste lõputööde näitust.
30. märtsini on Palamuse muuseumis Katre Arula näitus
„Rõivad räägivad 2“.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada ja jätta
vajadusel avaldamata.

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti

Vaike-Irene Rentsel		

15.11.1932–22.01.2021

Janek Orumaa			

15.04.1979–22.01.2021

Aare Aunpuu			

04.07.1956–24.01.2021

Sirje Truus			

08.04.1952–29.01.2021

Ellen Nõmtak			

04.04.1929–29.01.2021

Marija Vend			

12.07.1932–04.02.2021

Tiiu Sirel			

28.08.1940–04.02.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 25. veebruaril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 17. veebruar.

