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Suur kevadkoristus:
Uuskasutuskeskuse kaubik
tuleb jälle Jõgevale ja
seekord ka Palamusele

Alo Mattiisen 1978. aastal Jõgeva kultuurimajas ansambli Jätk proovis. FOTO: AIVAR MIHKELSON; TÖÖTLUS: PIRET JÄRV

Alo Mattiiseni sünniaastapäeva
tähistatakse aknanäitustega
Täna, 22. aprillil oleks Jõgevalt pärit helilooja,
laulva revolutsiooni laulik Alo Mattiisen saanud kuuekümneaastaseks. Et selliseid juubelisündmusi, mis eeldavad inimeste kokkutulemist, praegu korraldada ei saa, otsustasid
kolm Jõgeva asutust, muusikakool, raamatukogu ja Betti Alveri muuseum, oma akendele
välja panna heliloojale pühendatud näituse,
mida saab vaadata vabas õhus ja koroonapiiranguid rikkumata.
Jõgeva muusikakoolis, kust algas Alo
Mattiiseni muusikutee, on näitusega hõivatud
kõik Suure tänava poolsed esimese korruse
aknad. Seal võib näha Alo elu eri etappidest
kõnelevaid fotosid. Juurde saab lugeda helilooja
elulugu ja mitme inimese (Alo enda, tema ema
Helmi, kompositsiooniõppejõu Eino Tambergi,
sõbra ja laulude kaaslooja Jüri Leesmenti)
mõtteid. Esemetest on väljas Alo esimene pill,
lasteklaver Gauja, ning kaunis kuju, mille omanikuks sai Alo siis, kui ta 1988. aastal Eesti
Raadio aasta muusikuks kuulutati.
„Jõgeva muusikakoolis avati kümme aastat
tagasi, kui Alo sünnist möödus 50 aastat, tema
nime kandev klaveriklass. Aloga seotud huvitavaid esemeid on seal veelgi, aga paraku on
enamik neist oma väiksuse tõttu läbi akna halvasti vaadeldavad. Seepärast piirdusime klaveri
ja auhinnakujuga,“ ütles muusikakooli direktor
Merike Katt.
Suured kapaplaatidel fotod, mis muusikakooli akendel näha, pärinevad Betti Alveri
muuseumist, kus ka Alo Mattiiseni mälestust
jäädvustatakse. „Muuseumis on olnud mitu
Alole pühendatud näitust ja nende tarvis korralikult vormistatud fotosid oli nüüd hea kolme asutuse vahel jagada,“ tõdes Betti Alveri
muuseumi juhataja Toomas Muru. Jõgeva raamatukogu töötajad otsisid oma fondist välja ka
raamatuid, milles Alo isik ja looming kajastust

leidnud. Välja on pandud nii algusest lõpuni Alole pühendatud raamatuid, nagu Helmi
Mattiiseni 2001. aastal üllitatud „Alo elu“ ja
Alo kaasteeliste mälestusi koondav „Ajaga silmitsi“, mis ilmus 2010. aastal, aga ka selliseid
trükiseid, kus teda põgusamalt mainitud. Raamatukogu näitusel saab näha ka Alo lapsepõlve
loomekatsetuse „Käo kukkumise aeg“ ning viie
isamaalaulu käsikirjalisi noote, Meedi Ümara
maalitud Alo-teemalist portselantaldrikut jm.
Alo Mattiiseni varasematel juubelihõngulistel sünniaastapäevadel on võetud Jõgeval ette
uhkeid asju, nagu kesklinnas peetud öölaulupidu kümme aastat tagasi või viie aasta tagune
risotooriumi „Roheline muna“ ja isamaalaulude ettekandmine kultuurikeskuses. „Öölaulupidu oleks sobinud ka tänavusse kevadesse, aga
aeg ja olud seda praegu mõistagi ei luba,“ ütles
Toomas Muru. Kui päris mitmel aastal on Betti
Alveri muuseumis aprillis teoks saanud Alo
mälestuskontsert, siis tänavu tuleb seegi pidamata jätta.
Vaikus oli Jõgeval ka märtsi algul, mil noored ansamblilauljad kogu Eestist oleksid pidanud Jõgevale Alo muusikapäevadele üksteiselt
mõõtu võtma tulema. Mullu jõuti muusikapäevad napilt enne eriolukorra välja kuulutamist
ära pidada, tänavu tehti juba jaanuari keskel
raske otsus, et sündmus jääb ära.
„Tänavused muusikapäevad oleksid olnud
kahekümne viiendad, nii et Alo juubelile oleks
lisandunud veel sündmuse enda juubel,“ ütles
Alo päevade peakorraldaja, Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja. „Seoses
sellega oli meil mitmeid plaane, aga need jäid
teostamata. Kurb ja tühi tunne on. Ning muusikaõpetajatelt ja lauljatelt on tulnud rohkesti
kahetsevaid kirju ja telefonikõnesid: paljude
jaoks on Alo muusikapäevad ju aasta oodatuim
sündmus,“ lisas Maret Oja.

Alo muusikapäevadelt koolipõlves läbi käinud noored muusikud kujundavad nüüd juba
ühel või teisel viisil tervet eesti muusikapilti. Ja
mis oleks Jõgeva ilma Alo Mattiiseni ja muusikapäevadeta või Betti Alveri ja luulepäevadeta?
Kultuurilooliselt kindlasti palju vaesem. „Paljud ei teaks, kus Jõgeva asubki,“ arvas Maret
Oja.
Kuidas Alo Mattiiseni juubeli-sünniaastapäeva Eestis üldiselt tähistatakse, ei oska öelda, aga ETV näitab täna õhtul kell 22.35 Vahur
Kersna viis aastat tagasi valminud kahetunnist
saadet „Alo. Surematu“. Seda saab vaadata ka
25. aprilli õhtul ETV2-s pikema teemaõhtu
raames, mis pühendatud mõistagi Alole.
Toomas Murul oli hea meel mainida ka
seda, et kammerkooril Collegium Musicale
eesotsas dirigent Endrik Üksväravaga on plaan
lähiajal välja tuua Alo 1983. aastal loodud lastemuusikal „Charlotte koob võrku“, mille esmaesitajaks oli Haapsalu 1. keskkooli muusikateater Pöialpoiss. „Meie muuseumi varahoidja
Heli Järv tegi nende jaoks just noodimaterjali
koopiaid,“ ütles Toomas Muru. „Lisaks Alole
tehakse „Charlotte’i“ väljatoomisega kummardus ka tema heale sõbrale ja kursusekaaslasele
Andres Ammasele, keda samuti enam meie
hulgas pole: Andres oli „Charlotte’i“ esmalavastuse dirigent.“
Jõgeva kesklinnas liikujaid võib täna aga
tabada muusikaline üllatus. Kui muusikakooli direktori Merike Kati ning kitarriõpetaja,
Alo Mattiiseni kunagise bändikaaslase Aivar
Mihkelsoni plaan korda läheb, saab muusikakooli lahtisest aknast kuulata Alo muusikapalu.
Muidugi võib igaüks kuulata täna Alo muusikat
ka kodus. Allikaid, kust seda leida, arvatavasti
jagub.
RIINA MÄGI

24. aprillil tuleb Uuskasutuskeskuse kaubik taas külla Jõgevale ja peatub lisaks Palamusel. See on mugav
võimalus kodu lähedal anda uuesti ringlusse neid
korralikke asju, mis on kodus kasutult seisma jäänud
ja võtavad asjatult ruumi.
Uuskasutuskeskuse kaubik peatub kell 11–12 Jõgeva
vallavalitsuse (Suur 5) parklas ja kell 12.30–13.30
Palamusel endise Riina poe parklas. Esimest korda külastas Uuskasutuskeskuse kaubik Jõgevat juba jaanuaris
ning vaatamata talvisele ajale võtsid jõgevalased võimaluse väga hästi vastu. Sellest tekkiski mõte teha aprillis
peatus ka Palamusel.
Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab tuua puhtaid
ja terveid rõivaid, jalatseid, mänguasju, nõusid, raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, sisustusesemeid, kodutekstiile, väiksemat kodutehnikat ja ka toataimi. Kodust
võib ära tuua ka hooajavälised asjad, näiteks kelgud ja
soojad rõivad, mida enam ei vajata. Üle Eesti tegutsev
Uuskasutuskeskus suunab kõik korralikud asjad uuesti
ringlusse. Nii toimides aitab Uuskasutuskeskus säästa
ressursse, mis kuluks uute asjade valmistamiseks, ning
hoida Eestimaa puhtamana.
„Uuskasutuskeskus teeb üle-eestilisi kogumisringe,
et asjade äraandmine oleks inimestele võimalikult mugav ja heas korras asjad ei lõpetaks prügi hulgas. Pealegi võib ühe inimese jaoks seisma jäänud ja kasutuks
muutunud ese olla teise jaoks vägagi vajalik,“ märkis
Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu. Igal aastal päästab keskus sadu tonne heas korras asju prügisse
jõudmast.
Uuskasutuskeskus ei võta turvalisuse kaalutlusel
vastu laste turvahälle ja -toole, kineskooptelereid ja
gaasipliite. Samuti palub Uuskasutuskeskus mitte tuua
määrdunud ja katkiseid esemeid. Uuskasutuskeskusel
puudub endal võimekus asju parandada, lisaks võib
katkine asi olla ohuks järgmisele kasutajale.
Uuskasutuskeskus sorteerib kõik annetatud asjad
ning suunab seejärel heas korras esemed uuesti ringlusse. Osa asju läheb abivajajatele, osa müüki. Isemajandava mittetulundusühinguna katab Uuskasutuskeskus
asjade müüki panekuga poodide tegevuskulud. Uuskasutuskeskusel on üle Eesti 15 poodi, lisaks e-pood
aadressil pood.uuskasutuskeskus.ee.
Uuskasutuskeskus toetab oma koostööpartnerite
kaudu mitmeid abivajajaid, näiteks igakuiselt Eesti Lasterikaste Perede Liidu kaudu suurperesid. Uuskasutuskeskus toetab teadlikku tarbimist ka laenutuste kaudu,
sest mõnikord on vaja kindlaid asju vaid piiratud ajal.
Heaks näiteks on muusikavideode salvestamised, kuhu
on erinevaid esemeid vaja vaid võtete ajaks. Veel toetab
Uuskasutuskeskus mitmesuguste materjalidega käsitöölisi, kunstitudengeid ja õpilasfirmasid.

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub
laupäeval, 24. aprillil kell 11–12
Jõgeva vallavalitsuse (Suur 5) parklas
ja kell 12.30–13.30 Palamusel endise
Riina poe parklas.
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Kaasavast eelarvest saavad
toetuse Torma avalik ujumiskoht
ja Sadala laste mängupark
Jõgeva valla kaasava eelarve vahenditega rajatakse tänavu Tormasse
avalik ujumiskoht ning Sadalasse laste mängupark. Need ettepanekud
kogusid rahvahääletusel kõige rohkem hääli: Torma ujumiskoht 241 ja
Sadala mängupark 197. Üldse osales tänavusel rahvahääletusel enneolematult palju inimesi: 780 hääletajat andsid 12 ettepaneku poolt ühtekokku 971 häält. Lisaks kahele võiduettepanekule kogusid enam kui
sada häält veel Torma välikorvpalliväljaku rekonstrueerimist ja Palamuse Kaare Areeni asfaldiga katmist puudutavad ettepanekud (vastavalt
149 ja 116 häält). Ettepanekuid tehti tegelikult 17, aga viis neist ei vastanud ettenähtud tingimustele ega pääsenud seetõttu hääletusele.
Kaasava eelarve rahvahääletuse tulemus on vallavalitsuse jaoks
siduv. Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et see ei asu võitnud ettepanekuga samas asustusüksuses. Sellel aastal on eelarve kaasava osa
maht 30 000 eurot. See võimaldab ellu viia kaks suurima toetuse saanud
ettepanekut, sest nii Torma ujumiskoha kui ka Sadala mängupargi eeldatav maksumus on 15 000 eurot.
Tormas on olemas veekogu, mille äärde saab rajada vaba aja veetmise ja suviste kokkusaamiste koha. Selleks tuleb veekogu ja selle kaldad
puhastada, paigaldada geotekstiil, vedada liiva, ehitada riietuskabiin,
varikatusega grillkoht ja purre, paigaldada ohutustarvikud ning korrastada juurdesõidutee.
Sadala aleviku avalikku mänguväljakut on Sadala Kandi Edendajate
Ühing küll korrastanud, ent paarkümmend aastat vanad atraktsioonid
on hakanud siiski ajale jalgu jääma. Keskuse maatükile, mida Sadala rahvas oma jõududega korras on hoidnud, on võimalik rajada nüüdisaegne
tasakaalumeelt ja turnimisoskusi arendav ning terviseedendamist toetav
mängupark, mis pakub rõõmu suurematele lastele, aga ka julgematele
väikestele. Kaasava eelarve raha on plaanis kulutada projekteerimiseks,
turvaalade rajamiseks ning Tarzani raja, karusselli ja hüppekummi paigaldamiseks.
Kuna selle aasta kaasava eelarve ettepanekute elluviija on vallavalitsus, vaadatakse objektid lähiajal üle ja hinnatakse tööde mahud. Seejärel
viiakse läbi hanked ja leitakse tööde tegijad.
Vallavalitsus tänab kõiki kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitajaid
ja toetajaid!

JVT

Poolsada Jõgeva valla
bussiootepaviljoni saavad uue ilme
Jõgeva valla bussiootepaviljonid
saavad lähiajal korrastatud ning
värskema väljanägemise. Sel aastal saavad uue ilme läbipaistvast
materjalist paviljonid. Neid hakkavad kaunistama valla vapp ning
sümboolikast tuttavad lumehelbed.
Kõik paviljonide katkised klaasid
on välja vahetatud ning paviljonidelt eemaldatakse endise Jõgeva
valla sümboolika. Lisandunud on
ka üks uus paviljon – Jõgeva aleviku
A ja O kaupluse juurde.
Kujunduse tegi ning töid teostab Minu Meister OÜ.
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Haigla ja esmatasandi tervisekeskus moodustavad ühtse terviku
Tervisesse panustamine on investeering, mis aitab parandada inimeste heaolu, ja tervisekeskuse rajamine on üks oluline
osa sellest.
Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) rajamise eesmärk on tagada mitmekülgsete
esmatasandi tervishoiuteenuste
kättesaadavus tervisekeskuse
teeninduspiirkonnas kaasaegsetes töö- ja vastuvõtutingimustes.
Tervishoiu
arendamise
kontseptsiooni kohaselt peab
esmatasandi tervisekeskus pakkuma põhiteenuseid, milleks
on perearsti ja õe teenused,
ämmaemanduse-, koduõenduse- ning füsioteraapiateenused.
Lisaks põhiteenustele osutatakse samas majas sotsiaal- ja
psühholoogilist nõustamist.
Jõgeva tervisekeskuse ehitamise teemal on tantsu löödud
juba hulga aastaid. Kord on liigutud edasi ja siis jälle tagasi
alguspunkti. Paraku on otsustamatusega kaotatud väärtuslikku aega meie oma elanike kaasaegsema teeninduse arvelt. Kui
suur osa teisi maakondi on juba
oma uue keskuse püsti pannud
ja isegi meie maakonna Põltsamaa ja Mustvee vald sellega
hakkama saanud, siis Jõgeval
on seni venitatud mõnuga.
Kui 2018. aastal abivallavanemana ametisse asusin ja
Sotsiaalministeeriumis esimesel nõupidamisel käisin, siis
selgus, et Jõgeva oli üks kolmest
maakonnakeskuse omavalitsu-

sest, kes esimeses voorus taotlust
ei esitanud.
Erinevalt
teistest polnud Jõgeva
mingil põhjusel isegi
ettevalmistusi teinud
ja kohe oli
algamas II
vooru rahade taotlemine. Õnneks
saime viimasel hetkel
ree peale hüpatud ning
Uue tervisekeskuse asukoha plaan (pos 4 ). Pos nr 1 kajastab esialgset lahendust ja pos 2 ja 3
t a o t l u s e kõne all olnud alternatiivseid lahendusi.
edukalt ära
esitatud. Tuli ka positiivne tule- gate muudatustega.
Vajalikud load oleme tänaseks
mus rahastamise näol.
Jätame ära tervisekeskuse haigla nõukogult ja RahandusProjekti järgselt oli uus ter- rajamise olemasolevasse hoo- ministeeriumilt saanud.
visekeskus kavandatud Piiri tn nesse, Piiri tn 4 (kus asuvad
Oleme palju aega kaotanud
4 hoonesse. Asukoha põhjen- praegused perearstid) ja asen- ja minna on veel pikk tee. Looduseks oli seotus haiglaga ja dame uue asukohaga haigla ter- dan siiski, et veel käesoleva aassama hoone erinevatel korrus- ritooriumil.
ta sügisel alustatakse ehitustöötel paiknevate eriarstide läheSelline otsus võimaldab dega, et rajada ühtne kompleks
dusega.
meil ehitada päris uue hoone, haigla ja tervisekeskusena meie
Kui oleks vaja olnud alusta- mis on siiski haiglaga ühenda- valla elanike paremaks teeninda projekteerimist ja ehitamist, tud, nagu meie projektis kirjas. damiseks.
siis tõid tuuled uue vallavõimu
Saame niimoodi paremini
Usun, et nüüd ei ähvarda
ning too tantsitas tervisekesku- ruumide paigutust planeerida meid enam olukord, kus jäämese kesklinna ja ehituse alguse ja välistame osade perearstide gi ainsaks maakonnakeskuseks
2023. aastasse. Õnneks selli- topelt kolimise.
ja Jõgeva ainsaks linnaks, kuhu
ne uitmõtteline tegevus kadus
Uus hoone rajatakse SA ei rajata kaasaegset esmatasankoos esimeste külmadega.
Jõgeva Haigla kinnistule, pea- di tervisekeskust.
Praeguse valitsusega oleme sissepääsust vasakule. Selleks
läinud uuele lootusrikkale rin- seatakse optimaalse suuruseVIKTOR SVJATÕŠEV
gile, kuid siiski tänastest muu- ga maatükile hoonestusõigus
abivallavanem
tunud oludest lähtuvalt mõnin- Jõgeva Vallavalitsuse kasuks.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab
kandidaate Jõgeva maakonna aasta ema tunnustamiseks
Läheneva emadepäeva eel kutsub Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus esitama
kandidaate Jõgeva maakonna aasta ema
aunimetusele. Aasta ema kandidaate võivad
esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui
ka omavalitsused, asutused ja organisatsioonid.
Jõgeva maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema,
kelle peres kasvab või on üles kasvanud

vähemalt üks laps ning kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma töös ja heaks
eeskujuks ühiskonnas.
Jõgeva maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on
leitavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile
arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused
saata märksõnaga „Aasta ema“ Jõgevamaa

Arendus- ja Ettevõtluskeskuse postiaadressile Aia tn 1, Jõgeva, Jõgeva vald.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill
2021.
Jõgevamaa aasta ema aunimetuse saaja
otsustab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad.
Aasta ema kuulutatakse välja emadepäeval.
SA JAEK

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
Suvel mõisarahvale külla!
Juba seitsmeteistkümnendat hooaega kutsub külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD 2021
kultuuriloohuvilisi Eestimaa mõisatesse.

KÜLASTUSPÄEVAD: 3. ja 4. juuli, 17. ja 18. juuli, 7. august
* Mõisad avatud 10.00 – 18.40

* Igal täistunnil jalutuskäik giidiga

* Avatud on kohvituba

Tulenevalt mõisate eripärast ja võimalustest, korraldatakse külastuspäevadel kontserte näitusi, töötubasid ja muud huvitavat.

OSALE LOOSIMISES! Huvilised saavad esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu, millesse koguvad
külastuspäevadel mõisatest templeid. Vähemalt kuut mõisat külastanute vahel loositakse välja kutseid
sügisel Kuremaa mõisas toimuvale lõpupeole. Loosirattas ka Eesti ajalugu ja mõisaid tutvustavad raamatud.
Külastustasud: Pered: 7.00 EUR

Täiskasvanud 4.00 EUR

Õpilased, pensionärid 2.00 EUR

Osalevate mõisate nimekirja ja muu vajaliku informatsiooni leiate www.moisakoolid.ee

Kohtume mõisas!
Eesti Mõisakoolide Ühendus
Eesti Mõisate Ühendus

Tel +372 511 1099
estmoisakool@gmail.com

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)

5. APRILLI ISTUNGIL
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla 2021. aasta esimene lisaeelarve,
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli
põhimääruse muutmine, Vaimastvere
Kooli põhimääruse muutmine ja Jõgeva
valla jäätmehoolduseeskiri.
• Määrati mittetulundustegevuse toetused
sotsiaalse kaitse valdkonnas.
• Otsustati toetada nelja noorte omaalgatusprojekti.
• Määrati huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujatele toetused.
• Määrati toetused spordiürituste korraldamiseks.
• Lubati MTÜ-l Aerobike Cycling Agency
korraldada 9. mail kell 9–18 Jõgeva linna
tänavatel maanteerattavõistlust.
• Kanti vallavara hulgas maha Lai 4 hoone,
mis on lammutatud.
• Kooskõlastati Pikkjärvele ja Tähkverre
rajatavate puurkaevude asukohad.
• Anti kasutusluba Jõgeva linnas Suur 68
asuvale majapidamise abihoonele.
• Anti ehitusluba ühisveevärgi rajamiseks
Siimustisse aadressile Keraamika põik.

• Anti projekteerimistingimused majapidamisabihoone ehitamiseks Raaduverre.
• Otsustati korraldada riigihanked Viruvere tee rekonstrueerimiseks, Jõgeva linna
Aia tänava asfaltkatte taastusremondiks ja
Suure tänava rekonstrueerimiseks.
• Tunnistati Jõgeva spordihoone ehitusprojekti muutmise hankel edukaks arhitektuuribüroo JVR pakkumus ja otsustati
sõlmida hankeleping.
• Nõustuti OÜ Atria Farmid Palamuse
seafarmi keskkonnakompleksloa muutmisega.
7. APRILLI ISTUNGIL
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva
linna Suur tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.
12. APRILLI ISTUNGIL
• Määrati toetused mittetulundustegevustele keskkonna-ja turismivaldkonnas.
• Määrati toetused mittetulundustegevustele noorsootöö valdkonnas.
• Määrati rahvakultuuri valdkonna tegevustoetused ja projektitoetused.

• Kehtestati Betti Alveri Muuseumi tasuliste teenuste hinnad.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva
Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus.
• Muudeti Pikknurme metskond 203 ja 207
katastriüksuste koha-aadresse.
• Määrati Kudinal Aida ja Paluperes
Uus-Reinu kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarve.
• Anti kasutusluba Palamusel ümberehitatud garaažile ja Änkkülas päikeseelektrijaamale.
• Anti ehitusluba Sadukülas sigalakompleksi ja hoidla lammutamiseks, elamu
püstitamiseks Soomeverre, päikeseelektrijaama püstitamiseks Kodismaale
ning Kõolasse.
• Anti projekteerimistingimused elamu ja
sauna püstitamiseks Pööra külla ja hoone
laiendamiseks Õunal.
• Anti luba Reklaamtreiler OÜ-le reklaamide paigaldamiseks.
JVT
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Kohaliku omaalgatuse programmi
toetusel paigaldati Jõgeva aleviku
sauna uued riidekapid ja istepingid
Kultuuriselts Vanaveski esitas kohaliku omaalgatuse programmi
2020. a sügisvoorus projektitaotluse „Riidekappide ja istepinkide
soetamine Jõgeva aleviku avalikule saunale ning selle riietusruumi sanitaarremont“.
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnistas esitatud taotluse nõuetele
vastavaks ning eraldas Kultuuriseltsile Vanaveski projekti teostamiseks 3907,40 eurot. Kultuuriseltsi
omafinantseering
projektis on 600 eurot.
Kasutades ära sauna ajutise
sulgemise, teostati riietusruumis
sanitaarremont, paigaldati uued
riidekapid ja istepingid ning
töödeldi need puidukaitsevahendiga. Kõikide tööde tegemisse panustasid vabatahtliku tööga
Eero Savolainen ja Endel Kõre.
Sauna perenaine, Kultuuriseltsi
Vanaveski juhatuse liige Katrin
Kalm korraldas kogukonna liikmete abiga koristustalgud.
Investeeringu tulemusena
paranesid
sauna
hügieeniseisund ja terviseohutus ning
meeldivamaks muutus ka sauna
esteetiline üldmulje. Kokkuvõttes täidetakse paremini avalikule
saunale esitatavaid nõudeid.
Oluline on märkida, et paranes

Vaade riietusruumi uutele kappidele ja pinkidele. FOTO: ERAKOGU

ka laste ja eakate inimeste terviseohutus ja turvalisus.
Jõgeva Vallavalitsus sõlmis
Kultuuriseltsiga Vanaveski sauna
avaliku kasutuse lepingu, mis
kehtib 31. detsembrini 2026. See
on heaks näiteks kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koos-

töö tugevnemisest ja pikaajalise
partnerlussuhte loomisest. Tänu
sellele saame Jõgeva alevikus
jätkata kogukonna liikmete
elukoha läheduses piirkonnale
omase traditsioonilise kogukonnateenuse, avaliku saunateenuse
pakkumist. Paremate ja turva-

Sünnipäevakuu
Karikakra lasteaias

lisemate tingimuste loomisega
kasvab eeldatavalt sauna külastajate ja selle toimimisest kasu
saavate kogukonnaliikmete arv
ning suureneb üldine rahulolu
Jõgeva valla poolt pakutavate
sotsiaalteenustega.
Lähiajal on saunateenuse
kvaliteedi edasiseks tõstmiseks
plaanis asendada vanad amortiseerunud pesuruumi istepingid
uute, mugavamate ja hügieenilisemate pinkidega. Samuti on
vajalik korrastada pesuruum ja
teha parendusi ka leiliruumis.
Nii nendeks tegevusteks kui
ka sauna haldamise toetamiseks 2021. aastal eraldas Jõgeva
Vallavalitsus 2200 eurot.
Kõik Jõgeva aleviku sauna
külastajad ootavad kannatamatult koroonaviiruse leviku riskitaseme langust, et peatselt oleks
Vabariigi Valitsusel võimalik
anda avalikele saunadele „roheline tuli“!
Loodame, et juba lähiajal
saame rõõmuga öelda: „Tere
tulemast mõnusasse ja puhtasse
Jõgeva aleviku sauna!“
VAHUR KUKK

Kultuuriseltsi Vanaveski
juhatuse liige

Sinililled jõudsid vallavalitsusse
Tänavu aprillis toimub kaheksas sinilillekampaania „Anname
au!”, millega kutsutakse kaitseväe ja kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma sinilillemärki ja -sümboolikat.
Naiskodukaitse Jõgeva ringkonnast käisid vallavalitsuses
külas Triinu Küünal, Piret Lääne
ja Tiiu Kallis. Sinililled said rinda vallavanem Aare Olgo ning
abivallavanem Viktor Svjatõšev.
Abivallavanem Angela Saksing
kannab aga veteranide toetuseks
sinilillesümboolikaga käepaela.
Sinilillekampaaniat viivad
läbi Naiskodukaitse ja Eesti
Vigastatud Võitlejate Ühing.
2021. aasta kevadel kogutakse

raha, et toetada veterane, nende
lähedasi ning tervishoiu ja spordi valdkonda laiemalt. Sinilille
sümboolika müügist saadav tulu
aitab Narva Haiglal soetada vajalikke seadmeid, MTÜ Peaasjadel
jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Viljandi linnal
rajada välijõusaali ning Eesti
Invaspordi Liidul arendada erivajadustega inimeste sporti.
Veteranipäeva tähistatakse
23. aprillil, heisates veteranide
auks riigilipud ning mälestades
hukkunud kaitseväelasi.
Kanname sinilille! Anname
au!
Vallavanem Aare Olgo rinda kinnitas sinilillemärgi naiskodukaitsja Triinu
Küünal. FOTO: MARGE TASUR

REIN EREB
19.12.1960–28.03.2021
Meie hulgast lahkus kunstnik Rein Ereb, kes aastal 1979 lõpetas Tartu 1. keskkooli matemaatika ja
füüsika süvaõppega klassi ning muusikakooli viiuli erialal. Aastal 1987 sai ta Tallinna pedagoogilises instituudis joonistamise, joonestamise ja käsitööõpetaja kutse ning seejärel töötas mõne aasta
Sadalas ja Jõgeval õpetajana.
Kohtusin Reinuga 30 aastat tagasi. Selleks
ajaks olid Jõgeva Kunstiühingu säravamad ja
lootusrikkamad ajad juba vaba Eesti võimaluste
testimisprotsessi hajumas. Ka Reinu tähelepanu
suundus isikliku elu sfääri. Oli tekkimas hulk
maailmapilti avardavaid suhteid nii Soome kui
Rootsi kunstnikega, ka Rein leidis endale head
sõbrad-tuttavad, kellega koos sai edaspidi puuda
jagu soola ära söödud või pigem uusi maitse- ja
meeleelamusi nauditud. See oli värskendav õhuaken Euroopasse.
Rein oli kunstiühingu esimene esimees. Ta oli
see, kellel meist kõige vähem komplekse tundus
olevat. Ta oli täiesti enda sõiduvees. Loova natuurina andsid värsked elamused palju uut energiat ja

loomingulist indu. Samal ajal asus ta oma Sadala
maja ehitama. See kerkis koolmeistrist emapoolse
vanaisa maja kõrvale ja kujutas endast erilist,
mitmel tasandil asuvate tubade ja nutika ruumilahendusega elamut. Ehituse rahastamiseks ja

Juba teist aastat järjest tuli meie
1. aprillil tähistatav sünnipäev
teisiti. Kui eelmisel aastal lasteaia 35. sünnipäev sootuks ära jäi,
siis sel korral otsustasime seda
vastavalt võimalustele tähistada.
Traditsioonilise karnevali asemel
korraldasime väikese mängupeo õues. Enne veel, kui pidu
lasteaia hoovis alata sai, tuli värvida pühademunad, mis jõudsid rühma kas õpetaja Merikese
meeleolukast laulutunnist või
pidi neile korraldama aardejahti
toas või õues.
Õuealal astus laste juurde
Karikakar, soovides kogu oma
perele, keda olude sunnil kasinalt kohal oli, ilusat sünnipäeva
ning kuulas ja vaatas rõõmuga
väikeste Karikakra sõprade lustimist. Õige sünnipäevapidu algas ikka sünnipäevalauluga ja
lasteaia lauluga. Kuna mõnusat
läbisegi sagimist sel korral kuri
viirus ei lubanud, siis tantsis ja
trallis iga rühm omaette. Peo
lõpus jagas direktor Evelin rühmadele väikesed kingikotid,
mille sees raamatud, ning tavapärase tordi jagamise asemel
ootas torditükk lapsi lõunalauas.
Teistmoodi, aga meeleoluka peo
sättis kokku muusikaõpetaja
Merike.
Sünnipäevakuul kogub hoogu kevad, mida on meie majas
märgata nii toas kui õues. Rühmades on lahti lindude pesakaamerad, millesse lapsed uudis-
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himulikke pilke heidavad või
kauemaks jälgima jäävad. Aknalaudadel on tärganud märtsis
külvatud lilled, maitseroheline ja
köögivili.
Lastel on huvi õues toimuva vastu, mängitakse kevadebingot ja uuritakse, kuidas elavad mullamutid ja putukad.
Varsti kolib osa taimi toast õue
kastidesse, mille eest lapsed õpetajate juhendamisel hoolt kannavad.
Sajajalgsete rühma külastas
Prügitondu, kes koos lastega
korjas lasteaia õuealalt prügi,
riisus muru ja ehitas putukatele
hotelli.
Vaatamata veel kestvale erilisele olukorrale püüame lasteaia elu rõõmsalt ja teotahteliselt
jätkata.
MARGE PÕDRA

Algas uute õpilaste vastuvõtt Jõgevamaa
Gümnaasiumisse. Sisseastumisvestlustele
registreerimine on avatud 30. aprillini aadressil
www.sisseastumine.ee/jogeva
Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastele kehtivad kõik
riigigümnaasiumi õpilase soodustused:
• ühistranspordiga tasuta sõit kooli ja kodu vahel
• tasuta koolitoit – õpilasi toitlustatakse meie
kooli kohvikus ja Jõgeva Põhikooli sööklas
• võimalus taotleda majutuskulude hüvitamist
50 euro ulatuses kuus.
Jõgevamaa Gümnaasiumist on kujunenud kool, mida
iseloomustavad väga head akadeemilised õpitulemused, õpilaste
ja õpetajate kõrge rahulolu ning silmapaistev panus õpilaste
arengusse. Rohkem informatsiooni kooli kodulehelt
www.gymnaasium.ee.
Oled meie kooliperre oodatud!

JVT

pere elatamiseks tegi ta ka mitmesuguseid majanduslikke katsetusi, alates kartulikasvatusest kuni
paadiehituseni. Paadi konstruktsioon oli ta enda
välja mõeldud ja läbi katsetatud. Meeste toimetamise kõrval tegi oma lapsekätega pisikese paadi
LAV PÕUT valmis ka tema poeg. Oma lastel –
Triinul, Holgeril ja Rein Eerikul – lubaski ta olla,
kogeda ja osaleda.
Samal ajal tegeles ta intensiivselt kunstiloominguga. Mäletan, et uue pildi loomisel esitas
ta kindla lähteülesande, mille kaudu midagi uut
selgeks saada. Tema energia ja keskendumisvõime olid imetlusväärsed. Ta kujundas välja
omaenese autoritehnikad ja neist sündis hulk
graafilisi seeriaid. Eriti õhulised ja valgusküllased olid tema pastellid. Punasele pastellpaberile
maalitud “Vooremaal on pikad päevad” (2000)
hämmastab selle poolest, et kunstnik on suutnud
helepunase fooni rohelise maastikumotiiviga nii
hästi ära tasakaalustada, et see ei tundu võõrana.
Tema omavalmistatud paber oli esteetiliselt
nauditav ja ta kokku pandud pildiraamid pildiga võrdväärsed partnerid. Käsitööoskused
ja selge argimõistuse oli ta pärinud oma isalt.

Rein asetas kunstiühingu tegemised alati kõrgemale kunstnike erinevatest natuuridest tekkinud
isiklikest ja aeg-ajalt teravaks muutunud suhetest.
Kui oli vaja mõni uus näitus üles riputada, siis oli
ta alati esimene tulija, kelle jaoks ei olnud Sadalast
Jõgevale sõit mingiks takistuseks. See, et väikses
Jõgeva linnas toimuks arvestatav kunstielu, oli
tema üks südameasju. Tema sõnavõtud näituste
avamisel olid omaette sündmusteks. Alati leidis ta
mõne ootamatu seiga, meenutuse või killu, tihti
ka eneseiroonilise ääremärkuse, mis kokkutulnutest muheda lainena läbi käis.
Üheks oluliseks episoodiks tema elus oli
Jõgeva Ühispanga, mille juhatajaks tema abikaasa
Tiina oli, fuajeenäituste korraldamine. Seal said
huvilised võimaluse tutvuda terve hulga Tartu
huvitavamate kunstnike töödega alates Enn
Tegovast ja lõpetades Imat Suumanniga. Näitused
leidsid kajastamist ka maakonnalehes.
Rein oskas olla tundlik ja pingevaba teekaaslane, jagas rõõmuga oma võimalusi, kuulas ja pani
tähele, mis sinul öelda oli. Nende hetkede ehedus
jääb meie eludesse kajama.

HELI JÄRV
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TEATED

Jõgeva vallavalitsus soovib koroonapiirangute perioodil anda
kohalikele ettevõtjatele võimaluse teavitada valla elanikke
oma toodetest ja teenustest, mida saab tarbida kontaktivabalt
või koroonaaja reegleid järgides. Oma info saab saata vallaleht@jogeva.ee.

EHITUS

TEHNIKA
• Koostöös suurima kodutehnika kesklaoga pakub Teletark oma
uuenenud kodulehel www.teletark.ee senisest suuremat kaubavalikut. Tellimisel toodetel kiire tarne 1–3 tööpäeva! Avatud E–R
10–16, L 10–14. heikom.teletark@gmail.com; tel 557 9500.
• DIGIMARKET OÜ (Ravila tn 1, Jõgeva). Arvutite ja lisaseadmete MÜÜK-HOOLDUS-REMONT. Pood avatud E–R 10.00–18.00,
L 10.00–15.00, tel 776 0230, jogeva@digimarket.ee, www.digimarket.ee.

TOOTED, TEENUSED
• OÜ Must & Valge (Aia tn 1, Jõgeva) pakub FOTOTEENUSEID:
ID-kaardi- ja passifotod digitaalselt, saadame otse passiametisse, dokumendifotod, portreed, perepildid, fotograafi väljakutsed.
Parandame digitaalselt vanu fotosid (suurendamine, vähendamine
ja väljatrükk), digifailid paberpiltideks. Müügil fotokaubad. Avatud tööpäevadel 9–15, tel 772 1890.
• Kudina Tankla pood annab teada, et oleme alates 3. mai 2021
avatud iga päev 9–18 ja nii kuni sügiseni. Hea hinnaga kütust saab
ikka 24 h automaadist. Kui viirus taandub, siis ootavad ka bussid
teie tellimusi. Info: 505 3841; www.kudina.ee
• OÜ Green-Moto pakub haljastusteenust (haljastuse rajamine), arboristiteenust (ohtlike puude raie, puude võra hooldus, hekkide
hooldamine). Kontakt: 510 7778, info@greenmoto.ee
• JYKY OÜ on Jõgeval 30 aastat tegutsenud ettevõte, kes pakub järgnevaid teenuseid: teede ja tänavate remont ning hooldus, heakorra- ja haljastustööd; muruniitmine, trimmerdamine, liiklusmärkide paigaldus ja rent. Võta ühendust: 506 6741; oujyky@hot.ee
• Oleme leidnud lahenduse raamatupidamisteenuste osutamiseks
kontaktivaba suhtlemise teel. Demos-Audit OÜ. Info 504 1379.
• Jõgeva Pandimaja Pargi 2a. Kauba müük läbi e-poe https://kaubatanav.ee/. Müüme kodutehnikat, ehteid, telefone, arvuteid, tööriistu ja palju muud kaupa. Saada ostusoov jogeva@incassor24.ee või
helista 523 7422. Kauba ettetellimine-müük ukselt, kaardimakse
võimalus. PANDI, MÜÜ, OSTA! Ostame kulda, hõbedat. Anname
laene pandi vastu – selleks piirangute ajal avatud endiselt komisjonimüük https://www.facebook.com/incassor.pandimaja; http://
incassor24.ee
• Gunita OÜ (Suur 91a, Jõgeva) viib teie raamatupidamise uuele tasandile! Paberivaba raamatupidamine võimaldab paremini
aega kasutada ning majandusaasta aruanded saavad samuti õigeaegselt valmis. See on parimaks visiitkaardiks igale ettevõttele.
Praegu töötame kontaktivabalt, ühendust võid võtta E–R kell
9.00–16.30 tel 528 9298 või juhataja@gunita.ee.
• Firmade müük ja asutamine, seismajäänud firmade ost ja vahendamine, registrimuudatused, ärinõustamine, raamatupidamisteenused. Ahto Äriteenuste OÜ, www.ahto.ee, info@ahto.ee,
506 6962.
• AIAERI ABIHOONE-AIAMAJA-SAUN-VÄLIKÖÖK-VARJUALUS. Aia ehitised/rajatised, puit-kivi-metall-konstruktsioonid. Olemasolevate ehitiste renoveerimine ja rekonstrueerimine. Aluse ja kande osa tegemine. Kaasaegsed olme- ja
tehnosüsteemid paigaldusega. Nutikad sise-välilahendused.
Koostame projekti ja toote vastavalt teie soovidele. Teostus ja
paigaldus kõikjal Eestis. VASKER.EE. Info 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
• Tammemäe Jahimaja pakub privaatset keskkonda nii suuremateks
kui väiksemateks üritusteks keset lummavat Eestimaa loodust. Telefon: 528 3865, www.tammemae.ee; info@tammemae.ee.

TOITLUSTUS
• Kohvikus Ateljee toimub ettetellimisel toidu kaasamüük ja kojuvedu, E–R 11–13. Nädalamenüü päevapakkumistega igal
reedel, tellimus esitada vähemalt päev enne – tel 526 9279,
kohvikateljee@gmail.com või Kohvik Ateljee Facebookis.

AUTOD
• Autoklaaside müük, paigaldus ja kivitäkete parandus. SR Carman
OÜ, Tallinna mnt 15c, Jõgeva. Avatud E–R 9–17. Tel 5551 9831,
keremeister@keremeister.ee. Hea klient, helista ja kutsu meister
välja!
EELK Jõgeva koguduse kirik avatud pühapäeviti kell 11–12 palveja mõtisklusvõimaluse jaoks kuni
piirangute lõppemiseni.

• Keremeister (Tallinna mnt 15, Jõgeva) avatud E–R 9–17.
Tel 5551 9831, 5347 9359, keremeister@keremeister.ee. Esiklaaside
müük ja paigaldus. Autovärvid ja -tarvikud, keretööd ja värvimine, kahjukäsitlus, asendusauto võimalus. Kaupluse klientide teenindamine luugist.

• Tualettide ja piirdeaia rent, lampkastide ning septikute tühjendus.
www.meelelahutaja.ee, 5342 7738.
• Espak Jõgeva kaupluses toimub ukselt ja välialalt drive-in müük.
Info 776 0303/ 5302 3677, ukukeskus@valmeco.ee.
• EHITUSPUNKT OÜ teostab fassaadi-, terrassi- ja katusetöid, sh
ROOFIT SOLAR (päikesepaneelkatuse) paigaldus. Info ja nõustamine taavikool@hotmail.com; tel 5379 4662.
• Servamata ja servatud saematerjal, terrassilaud, höövelmaterjal.
Tel 514 0393; www.rp.ee. Seoses koroonaviiruse levikuga teenindame kliente Jõgeva vallas Kaude külas ainult ette helistamisel.

SÜNDMUS, KORRALDUS
• Veebikonverentside tehniline teenindamine, eraldi halduskeskkond, heli-, valgus- ja videotehnika rent. www.meelelahutaja.ee,
5342 7738.

KODU JA AED
• Majaseen OÜ pakub: laborianalüüse majaseente (majavammi, hallituse) määramiseks; õhuanalüüse toksiliste hallituste kontrolliks;
kinnisvara ostueelset kontrolli majavammi ja hallituse osas; ehitusmükoloogilisi kohtuekspertiise. Õige aeg eluruumide seenkahjustuste hindamiseks! Kontakt: 5556 5460; info.majaseen@gmail.
com; www.majaseen.ee
• Kauplus Aed ja Kodu (Põik 2, Jõgeva) on avatud E–R 9–17; L suletud. Müüme ukselt noortaimi, lillesibulaid, seemneid, tippsibulat
aadressil Jõgeva 3. Võtame vastu seemnekartuli tellimusi. Helista ja
küsi infot telefonidelt 5551 9824; 5192 3597; 776 0227.
• Vägeva külaturg on avatud reedeti ja laupäeviti. Pakume: kodukana mune, hoidiseid, aedvilja, käsitööd, taimi. Tellimisel: koduleib, küpsetised, toitlustamine. kylaturg@gmail.com, 5381 2617.
• ESTEM Tehnikakaubad teenindavad oma kliente E–R 09.00–
18.00; L 09.00–14.00. Väljastame kaupa, võtame vastu remonti
vajavaid seadmeid. Info 5757 0579, 505 8386, 776 2080, estem@
estem.ee.
• OÜ Dawel müüb värskelt lõhutud küttepuid koos kohaleveoga.
Halu pikkused vastavalt kliendi soovile. Tel 5698 5687.
• Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5345 7403 ja 5340 3583.
• Müüa lõhutud lepapuud, koorem 15 rm. Tel 5344 2621.
• Müüa lõhutud kuivad ja märjad küttepuud. Tel 529 5527.
• Eesti Taimekasvatuse Instituudist saab tellida toidukartulit koju
Jõgeva- ja Tartumaa piires! Saadaval heade maitseomadustega
kodumaised sordid: Teele – lauakartul; Maret – laua- ja tööstuskartul ja Tiina – salati- ja lauakartul. Info ja tellimine: merike.harjo@etki.ee; 513 4723. NB! Võimalus tellida ka seemnekartulit.
• Ussimo – õrnade taimede kasvujõud. Ussimo tooted on saadaval
hästi varustatud kauplustes ja e-poes: www.ussimo.eu. Pakume taimekasvatusega tegelejatele parimat looduslikku väetist – biohuumust. Meie tooted on valmistatud 100% looduslikust materjalist
ning saadaval nii tahkel kui ka vedelal kujul.

TERVIS JA HEAOLU
• PIIRI HAMBARAVI ON AVATUD! Hambaravikabinetid: Jõgeval
Piiri 1, Piiri 4, Tormas, Palamusel, Mustvees. NB! Hambaravil leping Haigekassaga! Info tel 776 6254, 511 8379.
• HARTE Äri (Pargi 5, Jõgeva) on avatud E–R 9–15. Müük toimub
ukselt. Koroonale on kombeks üks klient korraga!
• Invatransport: 2 ratastoolikohta + 5 reisijat. Reisijate vedu
9-kohalise bussiga. Info numbril 5349 1633.

KÄSITÖÖ
• Siimusti Savikoda OÜ ootab oma vanu ja uusi kliente E–R 9–16;
L 10–15. Võtame vastu külastajaid ja osta soovijaid, leppides kokku
tel 521 4853 (Elsa Kurs). Saadame tellitud kauba kohale ka posti
teel. Meie toodanguga saate tutvuda ja teha tellimusi: www.facebook.com/siimustisavikoda; keraamikakoda@gmail.com.
• Ruudumuster OÜ tegeleb masintikkimisega nii firmadele kui eraisikutele, firmade logod, nimesildid, kaunistused ja sümboolika.
(Suur 20, Jõgeva). info@ruudumuster.ee; tel 523 3877.

Jõgeva Jehoova tunnistajate kogudus
Pühapäeviti kell 11.00 pooletunnine loeng
elulisel teemal piibli vaatevinklist.
25.04 Kuidas leida turvalisust ohurikkas maailmas?

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

02.05 Pööra oma pilk tühistelt asjadelt.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info
tel 5901 2500. JW.ORG (Meist / Koosolekud)

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Emma-Liisa Soonsein		
24.03.2021
Claudia Rebecca Roos		
27.03.2021
Eleene Limberg			30.03.2021
Johannes Kiis			30.03.2021
Johan Päären			03.04.2021
Johannes Päll			10.04.2021

Õnnitleme
aprillikuu juubilare!
Juta Tiidor			

90

Ülo Rosin			

90

Virve Kiis			

90

Tüüne Salo			

90

Erna Tenusaar		

90

Eevi Laugasson		

85

Aliida Stamm		

85

Vaige Kuusik			

85

Kalju Kütt			

85

Aide Koger			

85

Kaljo Kõrge			

80

Enn Ambo			

80

Mare Roosipõld		

80

Ilmar Int			

80

Leili Ploom			

80

Aino Roosipuu		

80

Veera Pruuel			

80

Maie Ots			

80

Milvi Luha			

80

Enn Kivistik			

80

Maire Ader			

75

Jane Metting			

75

Koidu Kiissel		

75

Enn Paas			

75

Juta Pettai			

75

Avo Meitus			

75

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
LEMBIT AUS			

17.02.1943–02.04.2021

VELLO LEETBERG		

31.05.1938–05.04.2021

AINO LEPPIK			

26.11.1929–07.04.2021

SERGEI LOKTEV		 24.02.1973–08.04.2021
SILVI BRIKKER			

12.09.1942–09.04.2021

HEINO KREEK			

16.01.1936–09.04.2021

ANDRES KOOK			

29.03.1956–11.04.2021

MEIDU POST			

07.06.1939–13.04.2021

MIRME JAANUS			

03.01.1973–14.04.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 13. mail.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 6. mai.

