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Annetus Kuremaa lossi
peahoone valgustamiseks
Kuremaa mõisa peahoonet on nimetatud Vooremaa pärliks. Kui
seni on kaunist hoonest elamuse saamist takistanud fassaadide
kehv seisukord, siis hiljuti alanud mahukate tööde käigus saavad
fassaadid korda ning sokli- ja teise korruse aknad vahetatud.
Kui ajaloolise hoone väline ilu taastatud, oleks tore seda ka
pimedal ajal imetleda. Selleks on vaja paigaldada mõisahoone
seintele 26 ülespoole suunatud valgustit, mille valgusulatus on
6–8 meetrit ja valgusvihk optiliselt hajutatud.
HEAD KUREMAA LOSSI SÕBRAD,
KÜLASTAJAD JA TOETAJAD!
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus pöördub teie
poole palvega: valgustame teie poolt annetatud toetuste abil
Kuremaa mõisa peahoone!
Jõgeva vald on Kuremaa mõisa peahoone restaureerimisse
aastatel 2019–2021 päris palju panustanud: katuse vahetusse
99 104 ja peahoone restaureerimisse 139 912 eurot. Aidakem siis
nüüd annetusrahaga lisada üks oluline nüanss – hoone välisvalgustus. Nii aitame seda kaunist ehitist veelgi enam väärtustada.
Annetused Kuremaa mõisa peahoone välisvalgustuse heaks on
oodatud SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus arveldusarvele
EE721010220037978014, märksõna „VALGUS“.

Martin Kõiv (vasakul), Meelis Põdersoo ja Mihkel Kabel „Ja kui nad surnud ei ole…“ proovis. FOTO: RIINA MÄGI

Tuntud raadiohääl toob Jõgeval lavale esiknäidendi
Märt Treierit teatakse eelkõige Vikerraadio saatejuhina, ent umbes kuu aja pärast on Jõgeva
publikul võimalik tutvuda ka tema kui näitekirjaniku ja lavastajaga. Tuntud raadiohääl
otsustas nimelt oma esiknäidendi „Ja kui nad
surnud ei ole…“ välja tuua Jõgeval ja siit pärit
lavajõududega. Esietendus on kavakohaselt 12.
juunil. Ühtekokku antakse Jõgeva kultuurikeskuses neli etendust.
Lavastuses löövad kaasa armastatud näitlejad Meelis Põdersoo (VAT teater), Maarius
Pärn (Improteater Impeerium), Mihkel Kabel
ja Martin Kõiv, kelle lavatee algas Jõgeva kooliteatris Liblikapüüdja. Lavalist koostööd on nad
saanud rohkesti harjutada lavastuses „Pal-tänava poisid“, mis on praegugi VAT teatri mängukavas. Helikujunduse eest hoolitseb äsja
Eesti Kultuurkapitali teatriauhinna laureaadiks
tunnistatud Villem Rootalu, lavalise liikumise
on seadnud koreograaf Kristjan Rohioja (Eesti Teatriliidu tantsuauhinna laureaat 2014),
kostüümikonsultant on Eda Orupõld (Jõgeva
kultuurikeskus), valguskujundaja Kristjan Häggblom. Ettevõtmise koordinaator on Lianne

Saage-Vahur ja produtsent Kalev Pärtelpoeg.
„Ja kui nad surnud ei ole…“ jõuab lavale
aastakümneid koolinoorte üleriigilisi kultuuriüritusi korraldanud MTÜ Tähetund vedamisel
ja Jõgeva vallavalitsuse toetusel.
Lavaloo keskmes on Meelis Põdersoo kehastatav rahutu loomuga hobihelilooja, keda
kummitab küsimus, kuidas jõuda surematu
kunstiteose sünnini ja kas see on kuidagipidi
võimalik ka siis, kui annet napib. „Probleem,
kuidas jätta endast siia ilma maha väärtuslik
jälg, vaevab tegelikult paljusid meist,“ ütles
Märt Treier ja lisas, et lavastus on mõeldud
neile, kes ootavad elult tähtsamaid mõtteid kui
tomatikilo hetkehind või kuulsuse jalanumber
ning kes on valmis mõtisklema teemal, kui painav on keskpärasus, kui kallis anne, kui valus
mõnitus.
Jõgeva on Märt Treieri jaoks üsna koduseks
paigaks saanud tänu sellele, et ta on korduvalt
kaasa löönud Betti Alverile pühendatud luulepäevade žüriis. Sestap pole selles, et ta oma
esiknäidendi siin lavale tuua otsustas, midagi
imelikku.

„Jõgeva sõpruskond Lianne Saage-Vahuriga
eesotsas moodustab ühtse ja tervikliku vaimu,
kuuluda kas või varbaotsaga sellisesse seltskonda teeb au ja pakub ülimat rahuldust. Üksi ei
tehta siin ilmas ära suurt midagi, aga kui inglitiib tervet pesakonda ühtviisi puudutab, võib
liigutada mägesid,“ tõdes Märt Treier. Ehkki plakatil figureerib lavastaja koha peal tema
nimi, sünnib lavastus pigem meeskonnatööna.
„Õpin igal sammul tohutult,“ kinnitas Märt
Treier.
Et tegemist on intiimsema õhustikuga lavastusega, otsustasid tegijad, et ka publik mahutatakse ära lavale. Kui eesriie on suletud, tekib sinna midagi bläkkboks-saali taolist. Tõsi,
vaatajaid mahub sinna suhteliselt vähe. Esialgu
müüaksegi igale etendusele mõnikümmend
piletit. Esietendus on reserveeritud, pääsmeid
saab Piletilevist ja Jõgeva kultuurikeskusest
soetada 13., 18. ja 19. juuni etendustele. Praegustes oludes tuleb muidugi lisada, et etendused toimuvad juhul, kui vastavaid piiranguid
selleks ajaks leevendatud on.
RIINA MÄGI

Muuseumiöö läbi vanade akende
Ehkki üle-eestilist muuseumide ööd sel aastal
ei toimu, korraldab Palamuse muuseum koos
Eesti Vabaõhumuuseumi ja Pärandivaderitega
siiski 22. mail oma muuseumiöö, mis algab
kell 18 ja mille läbivaks teemaks on „Vaata
vana akent!“
Nimelt juba kolmandat kevadet kutsuvad
Pärandivaderid ja Eesti Vabaõhumuuseumi
maa-arhitektuuri keskus kõiki kaasa lööma
üle-eestilistel vanade akende jäädvustamise
talgutel „Vaata vana akent!“. Oma kodukoha
aknaid inventeerima ja pildistama on oodatud
7–19-aastaste lastega pered. Talgute eesmärk
on panna märkama kultuuripärandi detailide mitmekesisust ning koguda laste ja noorte abiga teavet akende kohta erinevates Eesti
piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal
saame teada, millised aknatüübid on ühele või
teisele piirkonnale ja asumile kõige iseloomu-

likumad ning milliseid väärtuslikke aknaid
meil leidub. Täpse juhendi peredele leiab Pärandivaderite kodulehelt http://xn--prandivaderid-bfb.ee/akende-inventeerimise-talgud/.
Kuigi algust teeme akende pildistamisega
22. mail, võib aknaid dokumenteerida kogu
suve jooksul, sest tööde esitamise tähtaeg
on 31. august. Pildid palume saata Elle Lepikule aadressile elle@estlander.org. Suurima
panuse andnud ja kõige erilisema aknaleiu
saatnud peredele on auhinnaks audiogiidiga
või NUMU äpi lõbusa seiklusmänguga Eesti
Vabaõhumuuseumi külastus! Kõik kogutud
andmed säilitatakse vabaõhumuuseumi kogudes. Mida piltidega edasi tehakse ja kuidas
„akende jaht“ välja näeb, seda räägib meile juhendaja juba 22. mail Palamuse muuseumis.
Tihtipeale loobuvad inimesed kergekäeliselt vanadest puitakendest, sest plast- või

puitpakettaknaid on mugavam paigaldada ja
nad peavad ka paremini sooja. Kuid tegelikult tasuks mõnigi kord natuke vaeva näha ja
vana puitaken päästa. Kella 19st alates teemegi lühikese puitakende taastamise ja värvimise
koolituse, kus Akzo Nobel Baltics ASi müügijuht Tiit Zeiger õpetab, kuidas vana puitaken
eest ära võtta, puhastada, immutada jne.
Muuseumiöö programm lõpeb traditsioonilise kontserdiga trepilaval, kus seekord
esinevad tuntud muusikalilaulja Hanna-Liina
Võsa ja helilooja Urmas Lattikas. Vihma korral toimub kontsert koolimaja teisel korrusel.
Muuseumi uksed on sel õhtul avatud kella
21.30ni ning programmis osalemine on kõigile tasuta.
JANEK VARBLAS

Palamuse muuseumiöö projektijuht

Kuremaa loss. FOTO: Kuremaa lossi koduleht

Kuremaa mõisa peahoone
fassaad saab korda
Jõgeva vallale kuuluva Kuremaa mõisa peahoone fassaadi kaua
oodatud restaureerimine on alanud. Hoone esikülg on juba
mõnda aega tellingutes olnud. Teise ja keldrikorruse aknad on
juba suuresti vahetatud, seinte kallal tehakse ettevalmistavaid
töid: eemaldatakse lahtisi või ajaloolisele hoonele mittesobivaid
krohvi- ja värvikihistusi. Fassaadi restaureerimine peaks lõpusirgele jõudma septembris.
Tööde teostajaks on Oma Fassaad OÜ, omanikujärelevalvet
teeb P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Aprilli lõpus pidasidki ehitaja ja
järelevalve teostaja, samuti Jõgeva valla, Sihtasutuse Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus ning Muinsuskaitseameti esindajad
maha esimese tõsise töökoosoleku. Ehitaja jagas seal muu hulgas
soovitusi, milliseid hankes mittekajastuvaid töid oleks veel teha
vaja. Näiteks tuleks leida mõisahoonele uus küttelahendus ja koristada ajaloolise hoone seinalt ära sobimatu metallkorsten, lammutada maja tagant inetu tuulekoda ja asendada ajastukohase
sissepääsuga jne.
SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus juht Tiina Tegelmann avaldas arvamust, et ehitajate maja ümber toimetamine ei
sega turistide teenindamist ja kultuuriürituste korraldamist – kui
neid juba korraldada võib. Juuli neljal ja augusti ühel päeval saab
näiteks Kuremaal osa „Unustatud mõisate“ külastusmängust,
millega kaasnevad giidituurid, kontserdid, näitused jne. Selleks
ajaks peaksid tellingud juba mõisahoone esiküljelt tagumisele
küljele kolitud olema.
Kuremaa mõisa peahoone fassaadi restaureerimise projekti
rahastatakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Tööde kogumaksumus on 270 778,28 eurot. Toetuse
summa on 130 867 eurot, omafinantseering 139 911,28 eurot.
JVT

Tänavu antakse välja 33. Oskar Lutsu
huumoripreemia. Žürii otsusega saab selle
Tallinna Linnateatri näitleja Helene Vannari.
Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla
asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva Vallavalitsusega.
Annetused preemia väljaandmiseks on oodatud Jõgeva
vallavalitsuse arveldusarvele nr EE412200001120155067
(Swedbank) või EE861010102021814008 (SEB Pank).
Ülekande tegemisel lisada selgitusse märksõna „Huumoripreemia“.
Preemia üleandmise aja teatame esimesel võimalusel!
Lisainfo: Ehtel Valk (kultuur@palamuse.ee või 5306 0460)
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Jõgeva valla
jäätmekava
suunati avalikule
väljapanekule
22. aprillil otsustas Jõgeva vallavolikogu saata Jõgeva valla jäätmekava avalikule väljapanekule, mille käigus on
kõigil võimalik teha muudatusettepanekuid või esitada vastuväiteid. Aastateks 2021–2026 koostatud jäätmekava
avalik väljapanek toimub 10.–23. maini ja dokumendi tutvustamiseks korraldatakse ka avalikud istungid.
Jäätmekava avalik väljapanek kestab 10. maist 23. maini 2021 Jõgeva
vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) E–N
kell 8–17 ja R 8–15.45, Torma teenuskeskuses E,T,N 8–12 ja K 8–16 ning
Palamuse teenuskeskuses E–K, R 8–12
ja N 8–16. Selleks, et jäätmekavaga
kohapeal tutvuda, peab registreerima
(tel 776 6509). Samuti saab jäätmekavaga tutvuda Jõgeva valla veebilehel
jõgeva.ee/jaatmemajandus.
Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse kantseleisse,
teenuskeskustesse või e-posti aadressile info@jogeva.ee.
Avalikud istungid toimuvad 25.
mail Jõgeva kultuurikeskuses, 26. mail
Palamuse rahvamajas ja 27. mail Torma
rahvamajas algusega kell 17.30. Kui
riigis kehtivate piirangute tõttu on
avalikud kogunemised keelatud, korraldatakse avalik istung eelregistreerimisega e-aruteluna Microsoft Teamsi
keskkonnas 26. mail 2021 kell 17.30.
Eelregistreerimiseks tuleb saata kiri
aadressile
taimi.eesmae@jogeva.ee.
Link koosolekuga liitumiseks edastatakse registreeritud e-posti aadressile.
Jäätmekava on Jõgeva valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekavas
antakse ülevaade jäätmekäitluse hetkeolukorrast ning sellest, millised eelmises jäätmekavas üles seatud eesmärgid
on saavutatud. Püstitatakse ka eesmärgid järgnevaks viieks aastaks.
Püsitatud eesmärkidest viidi ellu:
Kuremaa, Laiuse, Siimusti, Palamuse,
Vaimastvere ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoha ja Jõgeva jäätmejaama
ühtne haldamine, ohtlike jäätmete kogumine Laiuse, Palamuse ja Vaimastvere jäätmekogumiskohas ning Jõgeva
jäätmejaamas, ohtlike jäätmete, sealhulgas eterniidijäätmete (koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskus AS-ga)
ja suurjäätmete kogumisringide korraldamine, maastikupilti kahjustavate
hoonete lammutamine, avaliku konteineripargi täiendamine, korraldatud jäätmeveo hanke korraldamine,
jäätmevaldajate registri täiendamine,
perioodiliste
jäätmehooldusalaste
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artiklite avaldamine ning valla kodulehel ja sotsiaalmeedias valdkondliku
info jagamine.
Jäätmekava olulisem muudatus on
korraldatud jäätmeveo osas, kuna alates 1. oktoobrist 2021 muutub piirkond
ja lisanduvad segaolmejäätmete kogumisele veel paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning
pakendijäätmed. Veopiirkonnaks on
kogu vald, mitte ainult suuremad asulad ja osaliselt külad. Vald on jagatud
tiheasustus-, hajaasustus- ja kompaktseks alaks.
Jäätmeveo jäätmeliikide muudatus tuleneb riigipoolsest kohustusest
koguda biojäätmeid, sealhulgas köögi- ja sööklajäätmeid tekkekohal, kui
puudub kompostimise võimalus. Riik
on soovitanud ka panna kõigile, mitte
ainult suurema korterite arvuga majadele eri liiki jäätmete kogumise kohustuse. Tegevuskavas on planeeritud tiheasustusalal ja kompaktsel alal aia- ja
haljastujäätmete kogumisringid.
Üleriigiliselt soovitakse, et biolagunevad jäätmed pannakse pruuni,
segapakendid kollasesse, paber ja kartong sinisesse ning klaas rohelisse mahutisse. See soovitus kehtib, kui ostetakse uus konteiner või laenutatakse.
Korralikke konteinereid ei pea värvi
pärast ümber vahetama.
Nende jäätmeliikide puhul, mis ei
ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, on jätkuvalt jäätmevaldaja enda
kohustus korraldada jäätmevedu kas
Jõgeva linna jäätmejaama, jäätmekogumiskohta, Torma prügilasse või
anda üle vastavat luba omavale ettevõttele.
Muudatused on ka avaliku ürituse
ja laada korraldajale, kuna eraldi peab
koguma panditaara, segaolmejäätmed
ning pakendijäätmed. Konteinerid
peavad olema koos selgitava teavitustahvliga.
Tegevuskavas on teiste eesmärkide
seas välja toodud jäätmejaama, sealhulgas kompostimisala laiendamine
ja varjualuste loomine, jäätmekogumiskohtades kasutusmugavuse parandamine isikutuvastuse kasutuselevõtu ja arenduse abil, ohtlike, suurja eterniidijäätmete kogumisringide
jätkamine, kompostrite soetamine ja
jäätmevaldajatele jagamine (koostöös
Keskkonnainvesteeringute Keskusega), koostööprogrammid korteriühistute ja kogukondadega jäätmemajade
rajamiseks, süvamahutite hankimiseks
jne.
22. aprillil võttis volikogu vastu ka
valla uue jäätmehoolduseeskirja. Selle
kohta saab pikemalt lugeda vallalehe
järgmises numbris. Jäätmehoolduseeskirja kohta käiva uudise leiab ka
valla kodulehe uudisvoost.
TAIMI EESMÄE

Jõgeva vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist

Jõgeva vallavalitsus kehtestas 26.
aprillil 2021 korraldusega nr 200
Jõgeva alevikus Muru tn 1, Seemne
tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute detailplaneeringu vastavalt
AB Artes Terrae OÜ (registrikood
12978320) tööle nr 20048DP1.
Detailplaneeringuga hõlmatava

maa-ala suurus kokku on ligikaudu
5,42 ha. Detailplaneeringuga määrati
uued hoonestusalad ja kinnistute ehitusõigus. Kinnistute sihtotstarbeks
on põllumajandusliku tootmisehitise
maa. Detailplaneering on kooskõlas
Jõgeva valla üldplaneeringuga.

Jõgeva vallavolikogu 22. aprilli 2021 a.
korraldusega nr 251 võeti vastu Suur
tn 56 (katastritunnus 24901:002:0310)
kinnistu detailplaneering Jõgeva linnas. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva vallavalitsuse
kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva
linn) 14.05.2021 kuni 28.05.2021.
Detailplaneeringu eesmärk on
kinnistule maakasutus- ja hoonestustingimuse määramine ning
hoonestusalade piiritlemine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha. Hoone on kavandatud
seitsmekorruselise
korterelamuna,
mis on ruudukujulise põhiplaaniga,
lisaks korterelamule rajatakse kinnis-

tule parkla, prügimaja ja laste mänguplats. Detailplaneeringuga kavandatav
on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja
ärialade paiknemist ja ehitusreegleid
täpsustav teemaplaneering“.
Arvamuste ja ettepanekute laekumisel toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu Jõgeva vallavalitsuses
03.06.2021 algusega kell 16.00 (kui
arvamusi ja ettepanekuid ei laeku, siis
avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
ei toimu). Piirangute tõttu võib info
avaliku väljapaneku arutelu kohta
muutuda, kõik muudatused on kajastatud Jõgeva valla kodulehel www.
jõgeva.ee.

Jõgeva vald on meie kodu:
heakorrast ja turuputkadest
Me kõik hoolime oma kodupaigast ja soovime, et see
oleks puhas, korras ja näeks
kena välja.
Jõgeva linn maakonnakeskusena mitte ainult ei võiks,
vaid peab hea välja nägema.
Et oleks ilus nii endal vaadata
kui teistelegi eeskujuks tuua.
Aastaid tagasi kuulutas Jõgeva välja eesmärgi saada raudteelinnast kultuurilinnaks.
Minu mõistes ei tähenda
kultuurne olemine ainult kultuurisündmusi, vaid kogu elukeskkonda. Olgu selleks siis
tänavate korrashoid, puhtus,
ilu ja kord linnas, viisakas teenindus, esmavajalike teenuste
olemasolu ning hoolitsemine
inimese eest. Selle saavutamiseks saavad kõik oma jõukohase panuse anda.
Vald alustab sel suvel suuremate töödega teede ja jalgteede korrastamisel. Esimesed
hanked tänavate remondi osas
on toimunud ja jätkuvad kogu
maikuu jooksul. Esimeste
töödega loodame alustada
juunikuu esimestel päevadel.
Et edaspidi saaks olema parem, peab suvel kannatlikult
teeremontidest tingitud eba-

Veel hiljuti paiknesid kesklinnas silma riivavad turuputkad. Nüüd on plats puhas ning vaade ilusam ja
avaram. FOTO: ERAKOGU

mugavusi taluma.
Ilmad on kevadiseks pööramas ja peagi kajastub see ka
lilleilus ja purskkaevu veesulinas. Tõenäoliselt jäävad probleemiks veel mõneks ajaks
varesed ja kolemajad Jõgeva
linnas. Usun, et lahendus leitakse siiski mõlemale. Vareste
teema on valla lahendada ja
tühjalt seisvate tondilosside
teema omanike südame-

tunnistuse asi.
Veel mõned nädalad tagasi paiknesid kesklinnas eramaal turuputkad, mis riivasid
silma. Neid praktiliselt enam
ei kasutatud, need kõdunesid
ning neid üritati korduvalt
põlema panna. Samas pakkusid putkad privaatset ala
napsusõpradele ja olid prügi
ladestamise kohad.
Pöördusime maa ja müü-

gipaviljonide omanike poole
palvega need ära viia ja territoorium korrastada. Sellega
avanes võimalus platsi avaramaks ja kenamaks muuta.
Seda enam, et hosteli valmimisega saab heakorrastatud
kogu sisehoovi ala. Saame
suve alguseks ühe kena paiga
korda.

Viktor Svjatõšev

abivallavanem

Kas elektrikatkestus oli kriis
või meie valmisoleku testimine?
Elame ajal, mil meie elu tavapärane toimimine sõltub paljudest
teenusepakkujatest.
Hiljutine lühidalt kestnud,
kuid mõjuv kriis tuletas meelde, kui lihtsalt haavatavad me
oleme.
Teisipäeva, 27. aprilli
hommikul tabas paljusid
valla elanikke ebameeldiv
üllatus. Kõigepealt kadus
elektrivool ja seejärel ka
kraanivesi. Vähehaaval jahtusid ka korterelamute küttekehad, mis olid tsentraalkatlamajade magistraaltorustike toita. Kõik elektritoitel
koduseadmed muutusid hetkega kasutuks.
Elektrikatkestuse põhjustas Jõgeval Energia tänaval
asuva 110 kV alajaama põleng, mis jättis valla 13 200
elanikust vooluta 8023 klienti.
Katkestusest jäi puutumata
Jõgeva valla Torma ja Sadala
piirkond ning osaliselt Palamuse kant. Õnneks taastas
Elektrilevi ümberlülituste teel
Palamuse piirkonna elektrivarustuse sama päeva pärastlõunaks. Õhtuks said voolu
tagasi suur osa Jõgeva linna
ümbrusest ja osa linnast. Ööseks jäi elektrita umbes 3200
klienti, nendest põhiosa Jõgeva linna elanikud. Elektrivool
taastus vallas lõplikult 28.
aprillil kella 16 paiku. Kõige kauem olid vooluta 2900
Jõgeva linna kortermajade
elanikku.
Vaatamata elektrikatkestusele jätkas Jõgeva tsentraalkatlamaja tööd, sest see
lülitati kohe ümber generaatori toitele ning vee ringvool
magistraaltorudes
jätkus.

Kahjuks puudus elektrita kortermajade elanikel võimekus
küttesooja tarbida, sest tsirkulatsioonipumpade käivitamiseks pole generaatoreid.
Tänu oma generaatorile sai tavapärast tööd jätkata
Jõgeva haigla. Seal oli olemas
ka veevaru. Tööga tulid toime
ka kaks meie vallas paiknevat
hooldekodu.
Veevarustust tagab vallas põhiliselt Jõgeva Veevärk,
kus alustati kriisimeetmete
rakendamist. Jõgeval taastus
veevarustus osaliselt samal
päeval kell 11, täielikult aga
kella 13 ja 14 vahel, kui ühendati järele suurema võimsusega generaatorid. Mõned
piirkonnad, nagu Saduküla
ja Painküla, said siiski veevarustuse tagasi alles siis, kui
taastus elekter. Esmane ülesanne oli taastada avariitoitel
veevarustus võimalikult paljudele klientidele ja olla valmis vedama paakautodega
vett piirkondadesse, kui see
vajadus tekib.
Sotsiaalvaldkond korraldas hooldust vajavate klientide teavitamise ja nende eest
hoolitsemise. Apteekide ja
perearstide vooluta jäänud
külmikutest paigutati sügavkülma vajavad ravimid haigla
külmikutesse, haiglasse toimetati inimesed, kes kodudes
vajavad elektrivoolu tarbivaid
meditsiiniseadmeid.
Toimus pidev elanikkonna
teavitamine valla kodulehel
ja sotsiaalmeedia lehel. Jagasime infot elektrivarustuse
taastamise, aga ka lahtiolevate
kaupluste, tanklate, apteegi ja
söögikohtade kohta. Politsei

suurendas patrullide võimekust, sest hulgaliselt valvesüsteeme oli akude tühjenemise
tõttu töötamise lõpetanud.
Tänan kõiki koostööpartnereid, kes olid abiks kriisi
lahendamisel: Elektrilevi, Jõgeva Veevärk, Utilitas Eesti
(tsentraalkatlamaja), Päästeamet, politsei, Kaitseliit, Jõgeva haigla, ajaleht Vooremaa,
BRP Haldus, Jõgeva Elamu,
Telia, Elisa, Tele2. Tänan
kriisikomisjoni ja oma meeskonda. Tänan ja tunnustan ka
vallaelanikke, kes tulid raskel
ajal kenasti toime.
Toon välja mõned äriühingud, kes reageerisid üllatavalt meeldivalt ja kiiresti:
Grossi kauplused paigaldasid
kiiresti generaatorid ja alustasid ostjate teenindamist, peagi järgnes Maxima kauplus.
Alexela tankla pakkus lisaks
kütusele ööpäevaringset toitlustamist.
Õnnetused ja kriisid tulevad enamasti ootamatult.
Iga kriis on olemuselt teistest
erinev ning annab juurde kogemusi ja oskusi, et järgnevatel kordadel paremini toime
tulla. Seda aga vaid juhul, kui
pärast kriisi tehakse analüüs
ja asutakse kohe esile kerkinud probleeme lahendama.
Vastasel korral tabab uus kriis
meid sama valusalt kui eelminegi.
Mõned päevad pärast
kriisi likvideerimist analüüsis
kriisikomisjon toimetulekut
eriolukorraga ja seadis eesmärgid, millest mõned siin
ära toon.
Elanikkonna teavitamine
ja koolitamine, kuidas toime

tulla kriisiolukorras, peab
olema pidev protsess. Kaasata
tuleb kogukondi, kes saavad
pakkuda tuge oma piirkonna
abivajajatele.
Korterelamute soojasõlmedele on vaja välja töötada
tüüplahendus
generaatori
vastuvõtu võimekuse loomiseks.
Jõgeva Veevärgil pole
kohapeal suure võimsusega
generaatoreid. Et edaspidi
saaks operatiivsemalt tegutseda, tuleb need kiiresti osta.
Haridusasutusel on otstarbekas omada püsigeneraatorit või võimekust kiireks
ühendamiseks.
Kommunikatsioon peab
olema parem kõigi osapoolte
vahel. Aja jooksul inimesed
vahetuvad, muutuvad telefoninumbrid, paljud olulised
isikud on kättesaadavad vaid
lauatelefoni kaudu. Need aga
elektrikatkestuse puhul ei toimi.
Iga kriis, olgu ta nii pisike kui tahes, on ebamugav ja
kohati valus, kuid samas ka
ergutav ja õpetav. Olen kindel, et õpime sellest kriisist
piisavalt ja oleme tulevikus
paremini ette valmistatud ka
juhul, kui ootamatused tabavad meid tuisusel või külmal
ajal.
Viktor Svjatõšev

abivallavanem
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Raamatukogude
uksed on taas avatud
Raamatukogud, mis peaaegu
kaks kuud piirangutega töötasid,
avasid alates 3. maist lugejaile
oma uksed. Taas saab lugemissaalides ajakirjandust lugeda,
avariiulite vahel ise raamatuid
valida ja internetiarvuteid kasutada. Piirangutest jäid endiselt
kehtima ruumi täituvus kuni
25% ja 2+2 nõue ning maski
kandmise kohustus. Huvitegevus
on lubatud üksnes nendel lastel,
kes on lubatud kontaktõppele.
Mida põnevat meil nüüd
toimub, kui algas mai ja uksed
on avatud? Linnaraamatukogus
on avatud kaks näitust. Alates
3. maist on lugemissaalis väljapanek „Siimusti keraamika – iga
kodu tarbe-ehe!“. Raamatukogu
külastajad saavad vaadata väikest
valikut Siimusti Savikoja toodetest. Kui mõni ese jääb silma ja
tekib soov endale koju soetada,
siis tuleb suund võtta Siimustisse
ja külastada savitööstuse keraamikapoodi.
Teine näitus „Akvarelli saladused“ on üles pandud koostöös
galeriiga Kala ja Eesti Kultuurkapitaliga ning tutvustab kaheksa kunstniku töid papier-pellie
tehnikas. Näitus avatakse 6. mail
ja on vaatamiseks kuni 9. juunini. Kohalikest autoritest on oma
tööd näitusele andnud Tiina Sää-

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

lik, Margit Karu, Meeri Remmelg
ja Gennadi Lapin.
Siimusti raamatukogus ootab
alates 4. maist vaatajaid väljapanek „Noppeid Siimusti ajaloost“.
Näitusega tähistatakse 100 aasta
möödumist Siimusti küla, mis
koosnes 17 talust, liitmisest Jõgeva vallaga, mis kuulus siis Tartu
maakonna koosseisu. Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas sellekohase
otsuse 29. aprillil 1921. Näitus on
avatud kuni 1. augustini, edaspidi saab materjalidega tutvuda
Eeva Niinivaara mälestustoas.
Palamuse raamatukogus on
10.–28. maini näitus “Öökull
ja kiisu”, seotud on see 12. mail
toimuva kassi ja öökulli päevaga.
See päev on nimetatud inglise
kunstniku, luuletaja ja humoristi Edward Leari auks, kes sai
kuulsaks eriliste luuletuste, n-ö
limerike loomisega.
14. mail kell 15–18 toimub
Jõgeva Raamatukogu esisel platsil ROHEVAHETUS. Oodatud
on kõik, kes soovivad vahetada
taimi, seemneid, istikuid ja kõike, mis seotud selle teemaga. Jälgige reklaami!
Kõigile ilusat kevadet ja kohtume ikka raamatukogus!
KRISTI PUKK

Jõgeva Raamatukogu juhataja

Jõgeva vallavolikogu 53. istung
toimus 22. aprillil elektrooniliselt Microsoft Teamsi keskkonnas. Osales 27 volikogu liiget,
neist neli viibis istungisaalis.
1. Volikogu võttis vastu valla
2021. aasta I lisaeelarve.
2. Muudeti C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli põhimäärust.
3. Muudeti Vaimastvere Kooli
põhimäärust.
4. Määrati Jõgeva valla esindusvõistkonnale,
Jõgeva
Spordiklubi Tähe esindusmeeskonnale 2021. aastaks
esindusvõistkonna
toetust
25 000 eurot.
5. Anti Maaelu Edendamise
Sihtasutusele luba omandada
Vaimastvere küla Kirsipõllu
ja Kirsimäe kinnisasi, mille
senine omanik oli OÜ Semo.
6. Otsustati lõpetada Sihtasutuse Jõgeva Linna Sotsiaalmaja
kasuks 10. veebruaril 2011
sõlmitud kinnistu hoonestusõiguse seadmise leping ja
asjaõigusleping.
Lepingud
lõpetatakse seoses sihtasutuse
likvideerimisega.
7. Anti vallavalitsusele luba võõrandada vallale kuuluv hoonestamata Teeääre kinnistu
Vaimastvere külas.
8. Anti vallavalitsusele luba valla-

vara võõrandamiseks otsustuskorras.
9. Võeti vastu Jõgeva linna Suur
tn 56 kinnistu detailplaneering. Vallavalitsuse majandusja arendusosakonnale anti
ülesanne korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek
ja sellest teavitamine.
10.Toimus Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu esimene
lugemine ja määrati eelnõu
edasise menetlemise kord.
11.Võeti määrusena vastu valla
uus jäätmehoolduseeskiri.
12.Muudeti vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja
hüvitiste maksmise korda.
13.Kuulati abivallavanema Viktor
Svjatõševi ülevaadet valla
2020. aasta eelarve täitmisest
ja reservfondi kasutamisest.
14.Volikogu esimees Peep Põdder
vastas Terje Rudissaare arupärimisele volikogu aseesimeeste tööjaotuse ja vastuvõtuaja kohta.
Järgmine
volikogu
istung
toimub 27. mail 2021.
Kõigi õigusaktidega ja arupärimiste kirjalike vastustega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
RIINA MÄGI

Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
19. APRILLI ISTUNGIL
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Määrati Sätsuveres Pendi ja Urviku kinnisasja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Kooskõlastati Jõgevale Suvila tänavale rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Kõolasse ja Näduverre.
• Anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks Siimustisse.
• Kinnitati 2020. aasta eelarve sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite suunamine.
• Kinnitati Jõgeva valla 2021. aasta eelarvesse
sihtotstarbelised tulud.
• Kinnitati Siimusti lastekeskuse Metsatareke
ülelaekunud tulude võtmine eelarve tuludesse ja väljaminekutesse.
• Kinnitati osaühingu Jõgeva sotsiaalkeskus
Elukaar 2020. majandusaasta aruanne.
• Määrati sportlastele toetused võistlustel

osalemiseks.
• Otsustati rahuldada MTÜ Trahh vaie ja
vaadata järgmisel istungil veelkord läbi teenuse pakkuja toetuse taotlus.
• Vaadati üle ja võeti arvesse üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande eelnõu avalikustamise käigus esitatud ettepanekud ja vastuväited.
26. APRILLI ISTUNGIL
• Kinnitati osaühingu Jõgeva Veevärk 2020.
majandusaasta aruanne.
• Otsustati jätta rahuldamata MTÜ Trahh
28. veebruaril 2021 esitatud taotlus huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja
toetuse saamiseks.
• Kehtestati Jõgeva spordikeskuse tasuliste
teenuste hinnad.
• Kinnitati Jõgeva valla lasteaedade sulgemine kollektiivpuhkusteks.
• Kinnitati Jõgeva aleviku lasteaia arengukava 2021–2023.

• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Kinnitati Jõgeval Piiri 4 asuvate äriruumide kasutusse andmiseks toimunud avaliku
enampakkumise võitjaks BGM Projekt OÜ.
• Tunnistati Jõgeva jäätmejaama autokaalu
soetamise riigihankel edukaks Motsir OÜ
pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
• Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse 2021. aasta
hankeplaan.
• Anti ehitusluba puurkaevude rajamiseks
Pikkjärvele, Tähkverre ja Ookatku.
• Anti kasutusluba Luua metsanduskooli
õppetöökojale.
• Anti projekteerimistingimused suvila
laiendamiseks Võduveres ja majapidamisabihoone ehitamiseks Änkkülla.
• Kehtestati Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute
detailplaneering.

JVT

Piirangute tõttu ei jää midagi tegemata
Torma lasteaias pole ka koroonapiirangute ajal võetud seisukohta, justkui ei saaks midagi
teha ega organiseerida. Just vastupidi: meie kohanemisvõimeline ja uuendusmeelne meeskond
on kõik ettevõtmised olukorrale
ja soovitustele vastavalt ümber kujundanud. Nii et kõik on
teostatav, kui on soov ja tahe.
Aprillikuu algas Torma lasteaias tervist edendades. Meie
töötajad ühinesid väljakutsega
“Jõgevamaa liigub 2021”, eesmärk oli igal grupi liikmel kuu
lõpuks saavutada 202 110 sam- Midripere rühm rahvusvahelisel tantsupäeval. FOTO: ERAKOGU
mu. Saime sellega hakkama. Lasteaialastele ja sport.
lastevanematele toimus südamenädala raames
Jüripäeva raames korraldasime teateettevõtmine “Sinu sammud loevad”, eesmärk jooksuvõistluse, millest võtsid osa kaks võistoli kõndida ümber lasteaiamaja ja koguda konda: maja töötajad ja koolieelikute rühma
võimalikult palju majaringe. Kolmele roh- lapsed. Suured tänud Jõgevamaa Spordiliikem ringe teinud lapsele olid südamenädalat dule Kalju ja Toomas Klaarmanile, kellelt
kokku võtval mängupeol üllatused. Ettevõt- saime numbrisärgid, mis muutsid jooksu
mine oli väga populaarne, hommikuti ja õh- võistluslikumaks ja lastele põnevamaks.
tuti käis ümber lasteaiamaja hoogne tervise- Aprillikuu lõppes Midripere ja Naerumum-

mude rühmale nõidade peoga.
Midripere rühm käis nõidade
rongkäigul Torma küla vahel,
laulsime ja tantsisime möödujatele. Lapsed läbisid nõidade
kursuse ja said nõiadiplomi.
Naerumummud
korraldasid
lasteaiapargis väikestele nõidadele mänge ja õpetasid nõiajoogi
tegemist. Samal päeval toimus
rahvusvaheline tantsupäev, millest koolieelikute rühm osa võttis. Esitatud tantse saab vaadata
YouTube’ist.
Kõigi rühmade lapsed valmistusid muusika- ja liikumisõpetajate juhendamisel ka emadepäevapeoks. Traditsioonilist kontserti ei saanud
teha selgi aastal, küll aga õpiti pillimänge,
tantse ja laule ning iga rühm tegi oma emadele videotervituse. Nii said emad laheda üllatuse osaliseks.
KADRI

rühmaõpetaja

Politsei hoiatab:
kelmid ei puhka
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Internetis ja telefonitsi toime pandavate kelmuste hulk on viimaste
aastate jooksul oluliselt kasvanud. Kui mõned aastad tagasi jõudsid
politsei lauale juhtumid, kus inimestele helistati ja väideti, et nende viga saanud lähedase päästmiseks on kiirelt raha vaja, siis ajas
on kelmid muutunud nutikamateks ning mõtlevad välja üha uusi
skeeme, millega inimestelt raha välja meelitada. Samas pole kuhugi kadunud ka vanad skeemid. Nii võib heauskne inimene ühtviisi sattuda investeerimiskelmuse, armukelmuse, pangakelmuse või
mõnel muul moel raha väljapetmise ohvriks.
Seega on väga oluline olla järjepidevalt valvas nii internetist
kaupu soetades, väidetavate pangatöötajatega suheldes kui ka muid
rahaasju korraldades. Kergekäeliselt ei tohiks ühegi tehingu juures
võõrale usaldada ei oma delikaatseid isikuandmeid, personaalseid
identifitseerimiskoode ega tegelikult ka raha. Iseäranis kriitiliselt
tuleks suhtuda pakkumistesse, kus lubatakse kerget tulu, imetabaseid võidusummasid või turuhinnast kordi odavamat, ent väidetavalt kvaliteetset kaupa.
Oma turvalisusele ja kodu kaitstusele ei saa mõelda hoogtöö
korras, vaid see vajab pidevat tähelepanu. Ajal, mil meedia punab
hoiatusteadetest, et jälle on mõni kelm liikvel, muutuvad kõik ettevaatlikuks ja hoolsaks, ent seda valvsust tuleb säilitada järjepidevalt, kuna kelmid ei küsi heausklike inimeste tüssamiseks kohta ega
aega.
Nii nagu oma vara kaitsmine järjepidevat tööd nõuab, tuleks
silmad-kõrvad iga päev lahti hoida enese ümber toimuva suhtes.
Kelmid on kavalad ja kui üks skeem millegi pärast enam ei tööta,
leiutavad nad uusi võimalusi, kuidas teiste arvelt rikastuda. Tõsi,
mõned trendid on siiski püsivamad. Näiteks otsivad kelmid ennekõike ohvreid eakamate ja üksi elavate inimeste seast. Nii on suureks
abiks, kui nooremad pereliikmed hoiavad oma vanemaid ja vanavanemaid võimalike ohtudega kursis ning aitavad neil vajadusel
õigeid otsuseid vastu võtta.
Klassikaline näide on arvutikelmidest, kes mõtlevad välja mõne
petuloo ning veenavad vestlusesse laskunut investeerima, neile raha
andma või ka laenama. Nii näiteks langes eelmisel kuul ühe väidetavalt missioonil oleva kelmi ohvriks Jõgevamaal elav viiekümnendates naine, kellele arst südantliigutava kirja saatis, abi palus ning
edasise suhtluse käigus naise usalduse võitis. Paraku kasutas kelm
aga naise heatahtlikkust ja vastutulelikkust ära ning pettis temalt
välja 90 000 eurot. Sarnaseid juhtumeid on aegade jooksul Jõgevamaal olnud mitmeid ja võime vaid oletada, et ka kannatanuid on
kordades rohkem.
Politsei poole pöördutakse aga alles viimases hädas ja ka siis
paluvad kannatanud, et nende lähedased ei saaks juhtunust teada. Valehäbile pole neil puhkudel aga kohta, sest vaid operatiivselt
politsei poole pöördudes säilib võimalus kurjategijate tabamiseks
ning teistegi sarnaste pettuste ohvriks langeda võivate inimeste
hoiatamiseks.
Jälgi oma vara hoidmiseks lihtsaid nõuandeid:
• Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või
pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav, siis
suhtu sellesse ettevaatlikult. Kui pakkuja on tundmatu ja tagant kiirustav ning kaup või teenimisvõimalus tundub liiga
hea, et olla tõsi, siis enamasti ongi tegemist pettusega. Oluline
on säilitada rahu ja võtta endale aega mõtlemiseks.
• Ära jaga võõrastele andmeid oma ID-kaardi, PIN-koodide
ja muude isikut tõendavate dokumentide kohta ega fotosid
krediitkaardist jms. Ära sisesta kergekäeliselt oma krediitkaardi numbrit / panga paroole, kui sinult neid küsitakse. Pank ei
küsi neid sinult kunagi e-posti teel – tal on need tavaliselt olemas. Kui kahtled, helista oma panka ja küsi, kas nad koguvad
e-posti teel krediitkaardi numbreid/paroole.
• Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud konkreetse
ettevõtte tausta. Enne, kui hakkad kas reaal- või virtuaalkeskkonnas rahalist tehingut sooritama, otsi interneti otsingumootoreid (nt Google, Neti) kasutades tehingu teise osapoole
kohta infot. Tihti võib sealt leida varem petta saanud inimeste
kommentaare ja vihjeid. Kui leidub viiteid, et tehingu teise
poolega on varem olnud probleeme, peata tehing ning teavita
isiku tegevusest politseid ja portaali haldajat. Alati tuleb olla
ettevaatlik, kui kaupleja palub raha kanda eraisiku kontole.
• Ära lae tundmatu inimese palvel oma arvutisse programme,
mis lubavad tal võtta üle pilti sinu arvutist – TeamViewer või
AnyDesk.
• Kui saad kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe, blokeeri number ja
anna sellisest kõnest teada PPA infoliinile 612 3000.
• Kindlasti ei tohi alluda kelmide poolt sageli kasutatavale võttele, mil küsitakse mingil põhjusel (näiteks kaup läks kallimaks vms) raha juurde.
• Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse. Virtuaalkeskkonnas toimunud kelmuse korral teavita sellest koheselt ka portaali pidajat. Kui sa ei ole kelmile veel raha välja maksnud või
on raha nn vahekontol (st broneeritud) ja väljamakset ei ole
veel teostatud, teavita probleemist koheselt deposiidi hoidjat
(panka, väljamakse teostajat). Küberkuritegude teadet saab
edastada siit: https://cyber.politsei.ee/.
Olge palun ettevaatlikud, ärge usaldage pimesi võõraid ning osake
öelda EI!
JANA ÕIM

Jõgeva piirkonnavanem
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SÜNDMUSED

MUUSIKA

23.05 kell 16 Mari Kalkuni soolokontsert „Keelega-meelega“ Sadala
kõlakojas. Toetuspääse 3 €. Info, kohtade broneerimine tel 521 1967.

MUUSEUM

22.05 kell 18 muuseumiöö „Vaata vana akent“ Palamuse muuseumis

VARIA

14.05 kell 15–18 rohevahetus Jõgeva linnaraamatukogu juures
16.05 kell 10 Jakobsoni talupäev Vaiatu pargis

SPORT

16.05 kell 15 Jõgevamaa seeriavõistluse petankis I etapp Jõgeva
staadionil Piiri 1 (individuaalmäng). Lisainfo: Uno Valdmets, 515
0477; Aimur Säärits, 514 7489.
27.05 kell 18 Jõgevamaa seeriavõistluse petankis II etapp Põltsamaa
ühisgümnaasiumi väljakul (paarismäng). Lisainfo: Uno Valdmets,
515 0477; Aimur Säärits, 514 7489.
05.06 kell 10 Valla volle I etapp Palamuse gümnaasiumi staadionil.
Võistkonnas 2 nais- ja 4 meesmängijat. Osalustasu 10 € võistkonnalt
tasuda enne mängude algust korraldajale. Juhend www.sktorma.ee.
Info: 520 2235 Aarne.

KOGUDUSED

16., 23., 30.05 kell 11 jumalateenistused Jõgeva koguduses (Aia 7).
Järgida ohutusnõudeid ja 25% täituvuse reeglit.

NÄITUSED

4. maist on Jõgeva raamatukogus väljas näitus „Siimusti keraamika
läbi aegade“.
29. maini on Palamuse muuseumis üleval Tõnis Laanemaa graafika,
joonistuste, maalide ja plakatite näitus.
31. maini eksponeeritakse Jõgeva kultuurikeskuses VIII Jõgevamaa
kunstnike ühisnäitust „Valgus“.
9. juunini saab Jõgeva raamatukogus tutvuda papier-pellie tehnikas
tööde näitusega „Akvarelli saladused“. Näitus saab teoks koostöös
akvarelligaleriiga Kala.
1. augustini väljapanek „Noppeid Siimusti ajaloost“ Siimusti
raamatukogus.

TEATED
NB! Uus vaatetorn on enne kirikuehituse algust avatud 21. ja 22. mail
kell 11–14.
Jõgeva koguduse riidekauplus (Aia 7) taas avatud E–L 10–13.
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses pühapäeviti kell 11
pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist. Koosolekud
toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901 2500. JW.ORG (Meist/
Koosolekud).

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Hugo Malm			28.03.2021
Loviise Saarik		
14.04.2021
Milana Ots			16.04.2021
Thor Mathias Valk		
16.04.2021
Meliine Merimaa		
25.04.2021
Henri Kalvet
27.04.2021

Tule õppima
Jõgeva Muusikakooli!

SISSEASTUMISKATSED
PÕHIÕPPESSE
7.juunil kell 16.00
8. juunil kell 14.00
klaver
flööt
klarnet

Huvialad:
akordion
lõõtspill
viiul

kitarr
saksofon
Meie kool on turvaline inimeseks kasvamise koht, oleme kohaliku kultuuri kandja ja oma olemusega teistele eeskujuks.
Oma koolis loome võimalused igaühele õppida vastavalt tema
vajadusele, igaüks otsustab ja vastutab oma õppimise eest. Me
teame, et vigade tegemisest algab õppimine ja julgustame edasi püüdma.
Tule meile, ettevõtlik, avatud, positiivse ellusuhtumisega
• ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta),
• klassiõpetaja väikeklassi (1,0 ametikohta),
• saksa keele õpetaja (0,85 ametikohta, asenduskoht),
• tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,6 ametikohta),
• vene keele õpetaja (0,85 ametikohta).

löökpillid
Muusikalistel katsetel hinnatakse lapse rütmitaju, tooni
tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu
esitust
Info: 53412776; 772 1338; www.muusikakool.edu.ee

Meiega on sul võimalik kujundada omanäolist, uudset ja
noortele atraktiivset kogukonnakooli. Ootame kandideerima
ka siis, kui sa pole veel õpetaja, aga oled teel sinna. Kui sind
kõnetavad meie kooli väärtused, saada oma CV ja motivatsioonikiri „Mis on minu jaoks õppijakesksus?“ 30. maiks 2021
kool@palamuse.edu.ee. Lisainfo tel 5306 7628.
Hea haridus on oluline!
Kui soovid õppida, siis Palamuse gümnaasium ootab sind!
Sisseastumiskatsed 10. klassi toimuvad 19. mail kell 10.
Registreeru juba täna: www.palamuse.edu.ee
Ootame teid, väiksed Itid, Nukid ja Kustid!
Vastuvõtt Palamuse gümnaasiumi 1. klassi on avatud!
Võtame õpilasi vastu ka teistesse klassidesse.
Lisainfo: www.palamuse.edu.ee

Sadala Kõlakojas
Halva ilma korral rahvamajas

23. mail kell 16

Kaeve -ja planeerimistööd JCB
SCANIA veoteenused:
multilift kastid,kraana,korvtõstuk
Teede ning tänavate ehitamine,
remontimine ja hooldamine
Heakorra- ning haljastusteenused
Niitmine ja võsalõikus
Elektritööd
Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, hooldus ja remont
Kogumismahutite tühjendamine
Kanalisatsiooni trassi survepesu
kuni läbimõõduga 160 mm.

Sadala oma juurtega . .

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

MTÜ Uuskasutuskeskus tänab Jõgeva ja Palamuse
lahkeid annetajaid, kes tõid meile 24. aprillil toimunud
kogumiskampaania ajal enda jaoks ebavajalikuks
muutunud, kuid endiselt puhtad ja terved esemed.
Suuname nüüd need asjad uuele ringile ning leiame neile
uued omanikud. Aitäh, et hoolite keskkonnast!

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ILME KUREM			
19.04.1950–15.04.2021
LINDA LUHT			
06.11.1931–18.04.2021
TIIT SONN			
21.11.1952–19.04.2021
MALL GEHLERT			
09.07.1930–20.04.2021
VALVE RAAT			
29.09.1929–22.04.2021
SIRJE RENTER			
16.12.1946–23.04.2021
REIN KOOL			
14.05.1948–24.04.2021
VALENTINA VORONOVA
30.04.1930–26.04.2021
ALEKSANDER TERVONEN
05.03.1942–30.04.2021
PAUL UIBOLEHT		
28.11.1934–02.05.2021
TOIVO KRIEL			
06.11.1958–02.05.2021
LEILI ELBLAUS			
20.07.1925–03.05.2021
KULDAR TAMM 		 17.02.1959–05.05.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 27. mail.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 20. mai.

