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Jõgeva Raamatukogu
juhib Kristi Pukk
Jõgeva valla raamatukogud
ühendati selle aasta algusest
üheks Jõgeva raamatukoguks,
millel on peakogu Jõgeval ning
harukogud Kaareperes, Kuremaal, Laiusel, Palamusel, Sadalas, Sadukülas, Siimustis, Tormas, Vaimastveres ja Vägeval. 1.
märtsist töötab Jõgeva raamatukogu direktorina Kristi Pukk, kes
osutus parimaks sellele ametikohale välja kuulutatud konkursil. Vallalehe lugejatel aitab uue
direktoriga tuttavaks saada alljärgnev intervjuu.

Helene Vannari Aino Kessnerina seriaalis „EnsV“. FOTO: KAIRIT LEIBOLD/ERR

Värvikas seriaaliroll
tõi Lutsu preemia
Palamusel antakse tänavu välja 33. Oskar
Lutsu huumoripreemia. Žürii otsusega
saab selle Tallinna Linnateatri näitleja
Helene Vannari. Preemia suurus sõltub
annetajate lahkusest, preemia üleandmise
aeg aga sellest, millal koroonaviirus taltub
ja piduliku ürituse korraldamiseks võimaluse annab.
Helene Vannari on pärit Kilingi-Nõmmelt. Näitlejahariduse omandas ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedrist (lõpetas IV lennu koosseisus).
Aastatel 1970–1974 oli ta Ugala teatri
näitleja, 1976. aastast on ta ametis Tallinna
Linnateatris. Ta on loonud rohkesti sisukaid rolle nii koduteatris kui ka väljaspool
seda.
Tänavu esitati huumoripreemiale 15
kandidaati ja nende hulgas oli nii nalja
kirjutajaid kui ka esitajaid. Helene Vannarile huumoripreemia andmise ettepaneku tegid suisa kolm inimest. Kindlasti peavad nad lugu ka Vannari teatritööst,
ent kuna tegemist on huumoripreemiaga,
oli esitajate peamiseks argumendiks siiski
tema Aino Kessneri roll ETV-s näidatavas
lustlikus teleseriaalis „EnsV“ ehk „Eesti, nüüd siis Vabariik“. Ekraanile tuli see
„ENSV“ nime all 2010. aastal, ent kuna
sündmustik on nõukogude aja lõpuaastatest üle kandunud taasiseseisvunud Eesti
algusaega, on ka pealkiri pisut muutunud.
Aino Kessner on aga jäänud selleks, kes ta
oli: puist eesti keelt rääkivaks ja „punasel“
planeedikuuendikul levinud arusaamadega inimeseks. Tema mängimisel pole vaja
värve kokku hoida.
Telefoniintervjuus tunnistas Helene
Vannari, et Aino Kessneri roll sündis tal
suhteliselt valutult. „Elasin kolmkümmend aastat Tallinnas Männikul 90 korteriga majas. Sealsete elanike hulgas oli päris
palju seda tüüpi mitte-eestlastest tegelasi,
kes Eesti taasiseseisvumise ajal bussis ja
muudes avalikes kohtades häälekalt arvamust avaldasid, kuidas meie, eestlased,
elama peaksime. Nii et mul oli, kelle pealt
Ainot „maha joonistada“,“ sõnas Helene
Vannari. Ta küsis kunagi „ENSV“ ühelt
stsenaristilt Villu Kangurit, kuidas just

tema Aino rolli sattus. Kangur, kes Vannarit päris hästi tunneb, sest nad on mõnda
aega ühes teatris töötanud, ütles, et see roll
oli algusest peale Vannarile mõeldes kirjutatud.
„Ja mulle tõesti meeldib Ainot mängida. Kui lavakunstikateedris õppisin, ütles
meie õppejõud Voldemar Panso, et roll on
valmis siis, kui su tegelase võib panna mistahes situatsiooni ja sa tead, kuidas ta seal
käitub. Aino kohta ma võin tõesti öelda, et
ma tean, kuidas ta käitub, olgu situatsioon
milline tahes,“ kinnitas Vannari.
Mõnikord kipuvad vaatajad näitlejat
tema rolliga samastama. Helene Vannarit pole siiski keegi tänaval sovetimuti
või muu halvustava tiitliga kostitanud.
Küll on aga juurde astutud ja tänatud
toreda rollisoorituse eest. Tore on märkida,
et möödunud aastal sai huumoripreemia
samuti Tallinna Linnateatris töötav Argo
Aadli, kes kehastab seriaalis „EnsV“ Aino
Kessneri poega Jürit. „ENSV“/“EnsV“ tegijaid on ka varem Lutsu preemiaga tunnustatud: selle on saanud sarja stsenaristid
Villu Kangur (2015) ja Gert Kiiler (2018)
ning baarimees Illarit kehastav Raivo E.
Tamm (2017). Viimasel ajal on sarjas näha
olnud ka Lutsu preemia laureaati aastast
2012, Anne Paluveri.
Oskar Lutsu huumoripreemia laureaadiks saamine tuli Helene Vannarile suure
üllatusena. „Teadsin sellise preemia olemasolust, aga polnud kunagi arvanud, et
ka mina võiksin selle saada. Olen ju ainult
teatris ja televisioonis oma tööd teinud,
mitte rännanud estraadikavadega mööda
Eestit,“ tõdes Helene Vannari.
Enda sõnul on ta olnud pigem väikeste
kui suurte rollide tegija. 1990. aastal tunnustati teda siiski Eesti Teatriliidu auhinnaga naispeaosatäitja kategoorias. Selle
teenis ta välja vanaema Eugenia rolli eest
Slawomir Mrožeki „Tangos“, mille lavastas
Mati Unt. „Unt oli mind ka varem mitmes
oma lavastuses kasutanud. Ta andis tüki
teksti mulle algul lugeda, siis küsis, kellena ma ennast selles lavastuses näeksin.
Ütlesin, et vanaemana. Ja just selle rolli
oli ka Unt mulle planeerinud. Mängisin

vanu inimesi tegelikult juba kooliajal. Ma
pole kunagi olnud nn kangelanna tüüpi,
vaid pigem ikka karakternäitleja,“ märkis
Vannari.
„Tangot“ on nii mõnigi asjatundja
pidanud Undi parimaks lavastuseks.
Helene Vannari puhul tõid kriitikud välja
tema hea absurditunnetuse. Kui hästi järele mõelda, on ka Aino Kessneri tegemistes
tubli annus absurdi.
Lisaks teatriliidu aastapreemiale on
Helene Vannari tööd tunnustatud muudegi autasudega, presidendilt 2005. aastal
saadud Valgetähe IV klassi teenetemärgini
välja. Koduteatris, Tallinna Linnateatris,
teeb ta praegu kaasa neljas lavastuses. Mis
Oskar Lutsu loomingusse puutub, siis sellega on Helene Vannari oma näitlejaelus
kokku puutunud üsna põgusalt: noore
näitlejana kehastas ta Kalju Komissarovi
lavastatud „Kevades“ nimetut koolitüdrukut, kellel oli Kiire saabaste kadumise
stseenis „au“ kilgata: „Näe, nööp!“

Oskar Lutsu huumoripreemiat
annab välja Jõgeva valla asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega.
Laureaadile üle antav summa
koguneb suuresti huumorisõprade – üksikisikute ja
asutuste-ettevõtete –
annetustest. Annetused
on oodatud Jõgeva vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE412200001120155067
(Swedbank) või
EE861010102021814008
(SEB Pank). Ülekande tegemisel lisada selgitusse märksõna
„Huumoripreemia“. Lisainfo:
Ehtel Valk (kultuur@palamuse.ee või 5306 0460)

Millega enne Jõgeva raamatukogusse tööle asumist tegelesiRaamatukogu direktori põli ei pruugi
te? Mida olete õppinud?
väga magus olla, aga Kristi Puki esimesel
Õppinud olen Tallinna Ülikoo- tööpäeval Jõgeva Raamatukogus söödi küll
lis infoteadust ja enne Jõgevale ühiselt torti. FOTO: EVA-KRISTI HEIN
tulekut töötasin Mustvee Raamatukogus. Aastatel 2014–2019 olin täielikult pühendunud oma noorema tütre
sportlaskarjääri edendamisele. Ta tegeleb võistlustantsuga ja on tänaseks end
koos partneriga Eesti meistriks tantsinud.
Miks otsustasite Jõgeva Raamatukogu direktori ametikohale kandideerida?
Kandideerimise mõtte käisid välja minu tütred: nad hakkasid rääkima, et
võiksin lihtsalt proovida. Mida rohkem aeg edasi liikus, seda enam tundus see
olevat hea väljakutse. Ja miks mitte elus sammuke edasi astuda.
Kuidas olete uude ametisse sisse elanud?
Usun, et tänaseks olen suhteliselt hästi sisse elanud, saan juba öösiti magada.
On olnud väga palju suhtlemist, uut infot ja uusi inimesi. Pea on mõtteid täis,
pean sealt õiged välja noppima.
Millised on kõige kiiremad tööd, mis praegu tegemist vajavad?
Kuna loodi uus asutus, Jõgeva Raamatukogu, on paljud dokumendid vaja üle
vaadata ja vajadusel uuendada. Kohe, kui piirangud lõpevad, tahan minna
tutvust tegema oma naabritega koolimajast.
Kas Jõgeva valla rahvas saab raamatuid laenutada ka praegusel piirangute
ajal?
Raamatuid, ajalehti ja ajakirju saab laenutada Jõgeva valla kõigis raamatukogudes, seda küll ette tellides telefoni või e-posti teel.
Mis teile raamatukogutöö juures kõige enam meeldib?
Kõige enam meeldib mulle olla laenutusletis ja suhelda inimestega, see on
kõige meeldivam osa. Kindlasti saab mind edaspidigi aeg-ajalt laenutamas
näha. Minu üks „kiiks“ on uued raamatud ja nende lõhn. Vanas töökohas ei
avanud keegi enne mind uute raamatute kasti, see oli selline vaikiv kokkulepe.
Mis on teie töös suurim väljakutse?
Suurimaks väljakutseks pean uue asutuse käivitamist ja naiskonna ühendamist. Tahaksin, et mingil hetkel saaksime olla „meie“ ja võtaksime suuremad
otsused vastu koos. Mis muidugi ei tähenda, et edaspidi võetakse kõigilt
iseseisva mõtlemise õigus ära. Oma raamatukogu piires võib ja peabki ajama
asja nii, et lugejad rahul oleksid.
Elate Mustvee vallas Ulvil ja olete sealse kogukonna aktiivne liige.
Mullu pälvisite oma vahva ettevõtmise, Ulvi küla lugejatele Raamatuharakanimelise raamatukapi kaudu Avinurme ja Mustvee raamatukogu kirjavara vahendamise eest koguni maakonna kodanikuühenduste tunnustamisüritusel väärt algatuse eripreemia. Kas uus töökoht jätab veel aega kohalikku elu edendada?
Tahan edaspidigi kindlasti kaasa lüüa kodukoha tegemistes. Olen seda lubanud oma kaaslastele Ulvi Naisteühenduses. Kõige suuremaks unistuseks oleks,
et Ulvil saaks ühel ilusal päeval olema päris oma kogukonnamaja ja sealt ei
tohiks puududa ka raamatukogu. Veel sooviksin, et noored tuleksid kodukohta elu edendama, äkki praegune aeg soosib seda.
Kuidas laete oma „akusid“?
Kõige suuremaks akude laadijaks on minu pere, abikaasa, kaks tütart ja
väimees. Vanem tütar töötab Tartus politseis ja noorem lõpetab sellel kevadel
Miina Härma Gümnaasiumi. Meil on ka oma väike perefirma, mida veavad
abikaasa ja väimees. Õhtul Jõgevalt koju sõites helistan ikka neile ja arutan
päevased toimetamised läbi. Hindan nende ideid ja seda, kuidas nad mind
julgustavad oma otsuseid ellu viima. Usun, et hetkel teab minu abikaasa raamatukogunduses toimuvast peaaegu kõike, sest ta lihtsalt kuuleb seda õhtuti.
Hommikuid alustan jääkülma veel all karastamisega, see on tervislik ja
annab päevaks energiat. Laulan ka Avinurme naiskooris. Laulmine aitab töömõtted täielikult peast saada.
JVT
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Ehitisregistris olevate
andmete korrastamine on
kinnisvara omanikule oluline
Ehitisregister hakkas Eesti Vabariigis toimima 1. jaanuaril 2004.
See loodi senise Hooneregistri andmete ülekandmisega Ehitisregistrisse. Sellest ajast alates on väljastatud kõik load ja teatised
läbi Ehitisregistri. Seega kantakse praegu uued ehitised alati registrisse. Vanade hoonetega on asjad pisut teisiti. Need hooned, mille
andmed olid Hooneregistris puudulikud, kanti näiteks küll Ehitisregistrisse, ent eelkõige ehitisregistri koodi tekitamiseks. Hoonete tehnilised andmed vajavad nüüd täpsustamist ja parandamist.
Paljude vanade hoonete andmeid polnud aga Hooneregistris üldse olemas. Need hooned saavad Ehitisregistrisse kantud omaniku
poolt allkirjastatud teatise esitamisel.
Ehitisregistris õigete andmete olemasolu on kinnisvara omanikule
tähtis mitmel põhjusel.
1. Õnnetusjuhtumi korral jõuab pääste- või kiirabiauto lühimat
teed pidi õige kohani vaid siis, kui Ehitisregistri andmed on õiged ja Maa-ameti kaardiga seotud. Eriti tähtis on see kinnistu
puhul, kus asub mitu hoonet.
2. Kui omanik soovib kinnisvara müüa, peab ostja selleks, et
pangalt laenu saada, tellima kinnisvarabüroolt hindamisakti.
Kui hooned on Ehitisregistrisse kandmata või nende andmed
on puudulikud, ei vasta hindamisakt Ehitisregistrile ning pank
maja ostuks laenu ei väljasta.
3. Kui kindlustuskahjude hindamisel selgub kindlustuslepingu
ja Ehitisregistri andmete erinevus, siis puudub õiguslik alus
kindlustusfirmalt õnnetusjuhtumi kahjutasu välja nõuda.
4. Kui omanik soovib hooneid pärandada või kinkida, võib tehing tegemata jääda, kui hoonete andmed Ehitisregistris on
puudulikud ja vara koosseis pole täpne. Paremal juhul saab siis
tehingu teha ainult maaga.
Omanik – kontrolli oma Ehitisregistris oleva vara andmete
õigsust (www.ehr.ee) ja kaardiga seotust! Tegelikkusele mittevastavuse ilmnemisel võta ühendust vallavalitsuse ehitusspetsialistiga.
JVT

ENAMPAKKUMINE
Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise
Jõgeva linnas Piiri tn 4 asuvate esimese korruse äriruumide (77,7
m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks teenindus-või büroopinnana. Vajaliku remondi korraldab enampakkumise võitja. Remondi maksumust ei kompenseerita. Ruumidega tutvumiseks tuleb
aeg kokku leppida majandushaldur Toomas Sepaga telefonil 5866
2210.
Kirjalik pakkumine märgusõnaga „Piiri 4 äriruumid“ esitada
5. aprillil 2021 kella 9.00-ks Jõgeva Vallavalitsuse Suur tn 5 postkasti kinnises ümbrikus või meilile vallavara@jogeva.ee.
Enampakkumise alghind on 2,00 eurot ühe ruutmeetri eest
kuus. Osavõtutasu ei määrata.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
• nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja nimi ja allkiri;
• pakkumise esitaja kontaktandmed: telefoninumber ja e-posti
aadress.

Hajaasustuse programmi saab
taotlusi esitada 1. aprillini.
Rohkem infot: www.jõgeva.ee.

Vaata täpsemalt motospordiakdeemia.eu või
Martin Mooses tel. 5346 3066

Tulevane Jõgeva Spordihoone. 3D vaade Arhitektuuribüroo JVR

Kaasaegsete spordisaalide olemasolu
võimaldab valla spordielu edendada
Jõgeva Vallavalitsus on asunud
ellu viima spordirahvale ammu
antud lubadust rajada uue põhikooli kõrvale kaasaegne spordihoone. Uus hoone parandab
oluliselt sportimistingimusi, võimaldab tegeleda sisehallis aladega, millega seni polnud võimalik,
ja lubab kooli kehalise kasvatuse
tunde avaramates ruumides läbi
viia. Loodan, et paranenud sportimisolud motiveerivad õppursportlasi ja avavad ehk nii mõnegi kergejõustikutalendi varjatud
potentsiaali.
Spordihoone eskiisprojekt on
terve aasta riiulil tolmu kogunud
ja oma aega oodanud. Puhkepausil olles on aga tekkinud uusi
häid mõtteid ja seetõttu lasime
arhitektil, spordivaldkonna asjatundjatel ning põhikooli pedagoogidel oma parandusettepanekud välja öelda.

Väärt nõuandeid saime ka
Elva uut spordihoonet külastades. Sealnegi spordihall on kooliga galerii kaudu ühendatud ja
veidi enam kui pool aastat kasutuses olnud. Pinna suuruselt jääb
ta meie omale napilt alla ja puudu on neil ka teivashüppepaik,
millest nüüd puudust tuntakse.
Täiendavaid kogemusi ja
ideid arvestades usun, et meie
spordihoone saab täiuslikum
kui eelmisel aastal projekteerituna. Lahendame ühtlasi mõned
põhikooli ehitusega tähelepanuta
jäänud probleemid.
Rajatavas spordihoones on
võimalik korraldada lisaks spordivõistlustele muid avalikke
üritusi, sest lahtitõmmatavatel
teleskooptribüünidel on 600 istekohta pealtvaatajatele. Esimesele
korrusele on kavandatud pallimängude saalid, garderoobid,

kohvik, personali ruumid, inventari hoiuruumid.
Spordisaali on võimalik vaheseintega kaheks kuni neljaks
väiksemaks osaks jagada, et oleks
võimalik mitme grupiga korraga koolitunde läbi viia või mitut
võistlusmängu samaaegselt pidada. Teisel korrusel on võimalik
tegelda kergejõustikuga: seal on
60 m jooksurajad ning kaugus-,
kõrgus- ja teivashüppeala, samuti jõu- ja aeroobikasaalid.
Mul on hea meel, et leidsime
üksmeele selles, et multifunktsionaalne spordihoone peab
paiknema põhikooli juures, et
selle põhitarbijatel, õpilastel,
oleks võimalik seda mugavalt,
ilma pikka maad maha kõndimata kasutada. Spordihoone peab
valmima 2022/2023. õppeaasta
alguseks.
Tähelepanuta ei jää teinegi

Jõgeval asuv spordikeskus. Palju
aastaid meile sportimis- ja kaasaelamisrõõmu pakkunud Virtus
saab samuti uue sisu ja ka avarust
juurde kahe välisseina nihutamisega. Tõenäoliselt jääb Virtus
koduhalliks meile enim tuntust
toonud saalihokile.
Spordihoone Virtus uuendamise projektis määratletakse
asukoht ka tulevasele jäähallile,
mille valmimine jääb küll lootusrikkalt järgnevatesse aastatesse.
Projekti käigus kavandame suurendada majutuskohtade arvu
olemasolevale hostelile teise korruse juurde ehitamisega.
Seekord kajastasin spordirajatiste ehituse teemat. Järgnevas lehes kirjutan uue tervisekeskuse ning kindlasti taas teede
ja tänavate teemal.

Viktor Svjatõšev

abivallavanem

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
8. MÄRTSI ISTUNGIL
• Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada vallale kuuluv korter
Tõikveres.
• Kooskõlastati Näduverre rajatava puurkaevu asukoht.
• Otsustati muuta Jõgeva valla noorsootööja kultuurivaldkonna aastapreemiate
määrust.
• Kooskõlastati Betti Alveri muuseumi töötajate koosseis.
• Kehtestati Jõgeva lasteaia Karikakar laulumänguringi õppetasu.
• Kinnitati Palamuse lasteaia Nukitsamees
arengukava 2021–2025.
• Otsustati vähendada 1. märtsist 31. märtsini Jõgeva vallale kuuluvate äriruumide
üürnikel üürimakset 50 protsendi võrra.
• Nõustuti Jõgeva valla Aaviku, Oja, Lepa,
Mäenda, Rohe ja Roku katastriüksuse maa
riigi omandisse jätmisega.
• Nõustuti Jõgeva valla Oksa ja RääbiseMetsanurga tee katastriüksuse maa riigi
omandisse jätmisega ning määrati katastriüksustele sihtotstarve.

• Määrati Kassinurmes asuva ehitise teenindamiseks vajalik maa.
• Nõustuti AS-i MO-Puit Jõgeva keskkonnaloa muutmisega, kui ettevõte järgib keskkonnaloas määratud eritingimusi saepuru,
tolmu ja tahma leviku vähendamiseks ning
tagab naaberkinnistutele puhtama elukeskkonna.
• Kiideti heaks ja otsustati esitada vallavolikogule eelnõud vallavara võõrandamiseks
loa saamiseks, vallavara võõrandamiseks
otsustuskorras, huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmiseks, lapsevanema osalustasu kehtestamise määruse
muutmiseks, valla huvikoolide õppetasu
määruse muutmiseks, Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 ning vallavalitsuse arvamus Jõgeva valla 2021. aasta eelarve
eelnõule esitatud muudatusettepanekute
kohta.
15. MÄRTSI ISTUNGIL
• Kooskõlastati Vaimastvere kooli töötajate
koosseis.
• Kooskõlastati Tähkverre rajatava puur-

kaevu asukoht.
• Kinnitati Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimise hanke tulemused.
• Määrati Jõgeva vallas moodustatud katastriüksustele maa kasutamise sihtotstarve.
• Määrati Kudinal Lao ja Veski katastriüksuse liitmisel, Painkülas Suur-Peetri
ning Õunal Teearu kinnisasjade jagamisel
tekkivatele katastriüksustele koha-aadress
ja sihtotstarve.
• Anti kasutusluba Mooritsal asuvale elamule ning Õunal päikeseelektrijaamale.
• Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Kivimäele.
• Anti projekteerimistingimused Kuremaal
Lossi tänav 1 WiFi4EU võrgu rajamiseks,
elamu püstitamiseks Soomeverre ning
laudahoone laiendamiseks ja elamuks
rekonstrueerimiseks Kuristal.
• Otsustati muuta vallavara ostu-müügilepingu sõlmimise tähtaega.
• Otsustati osaliselt rahuldada AAR OÜ
esitatud vaie.
JVT
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Valla tänavune
eelarve on vastu võetud
Jõgeva vallavolikogu võttis oma
18. märtsi istungil vastu valla tänavuse eelarve, milles on põhitegevuse
tulusid ette nähtud 21,1 miljoni ja
põhitegevuse kulusid 20,7 miljoni ulatuses. Põhitegevuse tuludest
peaks 54 protsenti laekuma maksudest, 33 protsenti saadud toetustest,
12 protsenti kaupadest ja teenustest
ning üks protsent mujalt. Põhitegevuse kuludest läheb 54 protsenti
haridusvaldkonda. Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonda suunatakse 14, sotsiaalse kaitse valdkonda 11,
valitsemisse 11, majandusvaldkonda
5, keskkonnakaitsesse 3 ning elamuja kommunaalvaldkonda 2 protsenti. „Eelarve tulem on positiivne.
Kõigi hallatavate asutuste majandamiskulud on kaetud,“ kommenteeris vallavalitsuse pearaamatupidaja
Imbi Saar.
Investeerimistegevuseks on pla-

neeritud 8,5 miljonit eurot. 10,3 miljonit soovitakse kulutada põhivara
soetuseks, 280 000 euro eest kavatsetakse aga müüa põhivara – maid,
hooneid ja kortereid, mida omavalitsus ise ei vaja. 1,4 miljonit on näiteks
plaanis investeerida kohalike teede
korrastamisse, Jõgeva keskväljakusse koos riigi toetusega 1,9 miljonit,
5 miljonit Jõgeva põhikooli juurde
spordihoone rajamisse, 1,1 miljonit
spordikeskuse Virtus renoveerimisse jne. Riigilt loodetakse saada sihtfinantseeringuna 2 miljonit, millest
pool suunatakse Jõgeva keskväljaku
renoveerimisse, ülejäänu tervisekeskuse rajamisse. Valla endapoolne
sihtfinantseering (0,3 miljonit) läheb
Kuremaa mõisahoone fassaadi renoveerimiseks ja veemajandusprojektides osalemiseks.
Finantseerimistegevusteks on
planeeritud 5,4 miljonit. 7 miljo-

Kaupo Ilmet 90

nit planeeritakse laenu võtta ja 1,6
tagasi maksta. Netovõlakoormus 61
protsenti jääb lubatud ülempiirist,
80 protsendist veel päris kaugele.
„Koroonapandeemia meie eelarvet väga ei mõjuta, sest meil ei
anna tooni majandusharud, mida
kriis olulisel määral mõjutab. Tulud
kaupade ja teenuste eest on küll pisut
vähenenud, aga riigilt saadavad toetused kompenseerivad seda,“ ütles
pearaamatupidaja. Tema sõnul said
eelarve koostamisel kaasa rääkida
nii eelmine kui ka praegune võimukoalitsioon ja see väljendus ka hääletustulemuses: kõik volikogu 27 liiget
olid eelarve vastuvõtmise poolt. Kes
eelarve vastu suuremat huvi tunneb,
saab sellega tutvuda valla kodulehel.
JVT

Jõgeva valla aukodanikul Kaupo Ilmetil täitub
29. märtsil üheksakümnes eluaasta. Jõgevamaalane sai temast 1963. aastal, kui ta toonase Jõgeva metsamajanduse tehnikumi ehk
praeguse Luua metsanduskooli direktoriks
suunati. Hiljem jõudis ta kaks aastakümmet
juhtida Kaarepere metsakatsejaama ja olla
mõnda aega Jõgeva metsaülem. Pensionile
jäämine ei tähendanud tema jaoks hoo maha
võtmist, vaid pigem kiirendust: ta on olnud
toimekas tegelane õige mitmes seltsis: Eesti ja
Jõgevamaa Metsaseltsis, Eesti Mulkide Seltsis, Eesti Kultuuriseltside Ühenduses ja mitmel pool mujal. Kaupo Ilmeti eestvõttel on
juba mitukümmend aastat arendatud Vaiga
Kassinurme maalinna, millest nüüdseks on
saanud kultuurirahva, ajaloohuviliste, ajaloo
taaskehastajate ja paljude teiste üks meelispaiku. Ta oli “mootoriks” ka Vooremaa ühe
olulise turismimagneti, Elistvere loomapargi
käimavedamisel. Lisaks sellele on tema algatusel trükivalgust näinud terve rida metsanduse ja pärandkultuuriga seotud trükiseid.
Nii et kui tegude järgi vaadata, oleks Kaupo
Ilmeteid justkui mitu, aga tegelikult on siiski
ainult üks. Ja tehtu eest on teda tunnustatud
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mitmel viisil: Valgetähe medaliklassi teenetemärgiga (2001), Jõgevamaa Kuldristiga
(2006), kodanikupäeva aumärgiga (2004),
Rahvusvahelise Metsaakadeemia aumärgiga
(2004), Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedaliga (2004), aasta vabatahtliku tiitliga
(2005) jne. Jõgeva valla aukodanikuks nimetati Kaupo Ilmet 2015. aastal.
Palju õnne auväärse sünnipäeva puhul!

Huvikooli õppetasust ja lapsevanema osalustasust vabastamine
muutub operatiivsemaks
Koroonaviirusest tingitud piirangud
on üsna suurel määral pärssinud huvikoolide tegevust. Saamata jäänud
teenuse eest ei soovi lapsevanemad
aga maksta. Et õppetasust vabastamise otsuseid saaks teha senisest
operatiivsemalt, muutis vallavolikogu oma 18. märtsi istungil valla huvikoolide õppetasu käsitlevat
määrust.
Kui huvikooli õppetasu määramine on volikogu ainupädevuses,
siis nüüd viidi määrusesse sisse klausel, et vallavalitsusel on õigus oma
korraldusega vabastada õppurid
õppetasust, kui huvikooli õppekava
järgne tegevus on häiritud enam kui
kaks nädalat järjest. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates käesoleva aasta 1. märtsist.
Määrusesse sisse viidud muuda-

tus võimaldab õppetasu küsimuses
kiiremini otsuseid vastu võtta: volikogu koguneb istungile üldjuhul
korra kuus, valitsuse istungid toimuvad aga iga nädal. Otsustamine
muutub ka paindlikumaks: erinevalt
saab käsitleda näiteks erialasid, mille puhul e-õpe on võimalik ja mille
puhul ei ole.
Koroonaviiruse levik on jätnud
jälje ka lasteaedade tööle. Praegugi
on vabariigi valitsus andnud soovituse lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu mitte viia. Et
lasteaialaste vanemate makstava osalustasu osas saaks kiiremaid otsuseid
vastu võtta, muutis vallavolikogu ka
määrust „Lapsevanema osalustasu
kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades“. Seadusakti lisati lause, et kui
lasteasutuse tavapärane tegevus on

häiritud enam kui kaks nädalat järjest, võib vallavalitsus oma korraldusega vabastada lapsevanema osalustasu maksmisest. Kiire reageerimine
selles valdkonnas on lapsevanematele väga oluline. „Kui valitsuse tasandilt tuli soovitus lapsi ilma tungiva
vajaduseta lasteaeda mitte tuua ning
mõned omavalitsused juba osalustasu kohta otsuse vastu võtsid, hakkasid ka Jõgeva valla lapsevanemad
kontakti võtma ja uurima, kuidas
meil käitutakse. Meil tuli aga kõigepealt ära oodata volikogu otsus,“ ütles abivallavanem Angela Saksing.
Määruse muudatus annab võimaluse otsustada nii operatiivselt kui
ka paindlikult. Näiteks võib osalustasust vabastamist kohaldada vajaduse korral vaid ühele rühmale.

JVT

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
Jõgeva vallavolikogu 50. istung toimus 18. veebruaril. Istungist võttis
osa 27 volikogu liiget, neist kolm
elektrooniliselt.
Terje Rudissaar esitas arupärimise
vallavanem Aare Olgole. Volikogu
esimees Peep Põdder teavitas volikogu liikmeid fraktsiooni „Uus Jõgeva“ koosseisu muudatusest.
1. Toimus Jõgeva valla 2021. aasta
eelarve eelnõu teine lugemine.
Eelnõu võeti ka määrusena vastu.
2. Muudeti vallavolikogu määrusi.
17 õigusakti sõnastust tuli muuta, kuna vallavalitsuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis on
muutunud. Finantsosakonna asemel on nüüd rahandusosakond,
majandusosakonna ning arenguja planeeringuosakonna asemel
majandus- ja arendusosakond
jne.
3. Volikogu volitas Jõgeva Vallavalitsust taotlema Jõgeva valla kasuks
tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes huvides avalikuks otstarbeks rajatava
jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks

4.

5.
6.
7.
8.

koos vajalike kommunikatsioonidega, tee kasutuse tagamiseks,
valdamiseks ja majandamiseks
kuuele Siimusti alevikus ja Kurista
külas asuvale kinnisasjale. Kinnisasjade omanikud on selleks nõusoleku andnud.
Otsustati võõrandada otsustuskorras ja tasuta maasoojussüsteemi pinnasekollektor, magistraaltorustik ja soojuspaigaldis
korteriühistule Kaarepere 23 ning
anda nõusolek seada nimetatud
ühistu kasuks tähtajatu isiklik
kasutusõigus Jõgeva valla omandis olevale Platsi katastriüksusele
pinnasekollektori ja magistraaltorustiku omamiseks ja haldamiseks.
Anti vallavalitsusele luba vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.
Muudeti Jõgeva valla huvikoolide
õppetasu käsitlevat vallavolikogu
määrust.
Muudeti lapsevanema osalustasu
kehtestamist käsitlevat vallavolikogu määrust.
Muudeti spordi toetamise korda käsitlevat volikogu määrust.

Muudetud seadusaktis on täpsemalt määratletud, millistel aladel
saavutatud sportlike tulemuste
eest toetust makstakse.
9. Muudeti huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda käsitlevat määrust. Muutmise vajaduse
tingis selle aasta algusest kehtima
hakanud vallavalitsuse uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Kuna haridus- ja kultuuriosakonda enam ei eksisteeri, asendati
sõnad „haridus- ja kultuuriosakond“ sõnadega „vastava valdkonna teenistuja“.
Terje Rudissaare arupärimisele teede investeeringute kohta vastas abivallavanem Viktor Svjatõšev. Terje
Rudissaare arupärimisele Jõgeva põhikooli spordikompleksi kohta vastas vallavanem Aare Olgo.
Kõigi õigusaktidega ja arupärimiste
kirjalike vastustega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.
jõgeva.ee.
RIINA MÄGI
Jõgeva Vallavolikogu kantselei
spetsialist

Torma kool sai 17. märtsil 333-aastaseks. Et õpilased oma kooli armastavad, paistab välja ka nende
kunstitöödest. FOTO: ERAKOGU

Kooli jaoks on oluline suhete hoidmine
17. märtsil oli C. R. Jakobsoni nimelisel Torma põhikoolil huvitava järjekorranumbriga
sünnipäev: kool sai 333 aastat vanaks. Päev
enne omapärast tärminit oli kooli direktoril
Heiki Sildnikul rõõm kanda kooli õpilaste
nimekirja kolm uut õpilast – ühe värskelt
Torma kanti kolinud pere lapsed. See oli justkui sünnipäevakink: kooli heast käekäigust
annabki ju tunnistust see, kui sinna õpilasi
jätkub. Praegu on neid kooli nimekirjas 128.
Torma koolis lähtutakse Jakobsoni sõnastatud eluläheduse põhimõttest: “Eluga
peab kool ikka ühendatud jääma ja elule üksi
peab ta kasvatama.“ See tähendab, et õpilastele püütakse koolist kaasa anda eluks vajalik
pagas. Näiteks pakutakse koolis ühe valikainena informaatikat alates esimesest klassist. Digioskused kuluvad ära nii praeguse distantsõppe olukorras kui ka tuleviku
tööelus. Kool osaleb ettevõtliku kooli programmis, keskkonnateadlikkust aitavad
kasvatada KIK-i rahastatud projektid. Ka
robootika on õpingutesse lõimitud ning
Unicorn Squadi liikumise raames tegutseb
üheksa liikmega tüdrukute tehnoloogiaring.
Ülemöödunud aastal lülitus kool Erasmus+
programmist rahastatavasse rahvusvahelisse
projekti „In the Flow“, mis on suunatud aineja keeleõppe lõimimisele.
Torma koolis on kombeks traditsioone
hoida. Näiteks puhkpillitraditsioone: huvilised saavad koolis puhkpillimängu õppida.
Kolmeteistaastase traditsiooniga Jakobsoni
kõnevõistlus toimub tänavugi, aga võistlejad
9. aprillil füüsiliselt kohale ei tule, vaid saadavad oma videod. Kooli juubeliteks üllitatakse almanahh ning kooli õpilased hoiavad
pidevalt korras kunagise köstri, kooliõpetaja ja Torma puhkpilliorkestri rajaja, Carl
Robert Jakobsoni isa Adam Jakobsoni hauda ja Vabadussõja Kõnnu lahingu mälestussamba ümbrust. Oluline paik on mõistagi ka
kooli lähedal paiknev Carl Robert Jakobsoni
mälestussammas: selle juurde viiakse tähtpäevadel lilli ning seal tehakse kooli lõpeta-

jate ja esimesse klassi astujate ühispildid.
Torma koolis on traditsiooniliselt au
sees olnud ka sport, eriti võrk- ja korvpall,
aga ka tennis. Külmal ajal toimuvad kehalise
kasvatuse tunnid kooli kõrval asuvas spordihoones, mis on küll eraldi asutus, ent millel
on kooliga üks „vereringe“. Väljas on sportimiseks kasutada mitmekesine kompleks rajatisi: staadion, korvpalli- ja võrkpalliväljak,
kettagolfirada, välijõusaal ja miniareena.
„Tegelikult oleme siiski õppimiskallakuga kool, kõik muud tegevused toetavad õppetööd,“ kinnitasid direktor Heiki Sildnik
ja õppealajuhataja Külli Võsu. Neil on hea
meel, et koolis on erinevas vanuses ja kogemusega õpetajad, ning selle üle, et õpetajate
ja teiste kooli töötajate hulgas on päris mitu
Torma kooli vilistlast. Üks vilistlane, Kristo Matson, on aga loonud kooli laulu. Nii
laul kui ka kooli vestid, mida olulisemate
sündmuste ajal kantakse, aitavad luua koolipere ühistunnet. Parimat 9. klassi lõpetajat
tunnustatakse Jakobsoni nime kandva 200eurose stipendiumiga.
„Kooli jaoks on üks olulisemaid asju suhete hoidmine, seda nii koolis kui ka väljaspool kooli – lapsevanemate, kogukonna,
vallavalitsuse, asutuste-ettevõtetega,“ tõdes
direktor ning lisas, et hea koostöö on neil
näiteks rahvamaja ja raamatukoguga. Loomulikult on koolil hea koostöö ka Linnutaja
lasteaia kui kooli õpilaste „kasvulavaga“, sest
see on juba viiendat aastat kooli üheks struktuuriüksuseks.
Kui tavaliselt tähistab kool oma sünnipäeva lahtiste uste päeva, huvitavate tundide,
tordisöömise ja koolimajale sümboolse kalli
tegemisega, siis seekord tuli kõik need koroonaviiruse leviku tõttu ära jätta. Selle asemel pandi kooli kodulehel olevasse blogisse
üles õpilaste koolile pühendatud vahvaid
kunsti- ja kirjatöid. Nii et huvitava numbriga
sünnipäev sai ikkagi tähistatud.
JVT
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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. Selles ja järgmises
vallalehe numbris avaldame ettevõtjate teateid ning pakkumisi. Oma info saab saata vallaleht@jogeva.ee.

TEHNIKA
Teletark kaupleb piirangute ajal välisukselt. Saadaval eluks vajalikud tooted: mobiiltelefonid ja laadijad, meditsiiniseadmete patareid, raadiod jne. E–R 10–16, L 10–14, tel 557 9500, heikom.teletark@gmail.com, www.teletark.ee.
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.

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.

TOOTED, TEENUSED

KODU JA AED

OÜ Green-Moto pakub haljastusteenust (haljastuse rajamine), arboristiteenust (ohtlike puude raie, puude võra hooldus, hekkide
hooldamine). Kontakt: 510 7778, info@greenmoto.ee

Kauplus Aed ja Kodu (Põik 2, Jõgeva) on avatud E–R 9–17; L suletud. Müüme ukselt noortaimi, lillesibulaid, seemneid, tippsibulat
Jõgeva 3. Võtame vastu seemnekartuli tellimusi. Helista ja küsi infot telefonidelt 5551 9824; 5192 3597; 776 0227.

JYKY OÜ on Jõgeval 30 aastat tegutsenud ettevõte, mis 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 jm. Saada ostusoov jogeva@incassor24.ee
või helista 523 7422. http://incassor24.ee/ PANDI, MÜÜ,
OSTA! Ostame kulda, hõbedat. Anname laene pandi tagatisel.
Komisjonimüük: https://www.facebook.com/incassor.pandimaja
(Jõgeva Pandimaja Pargi 2a)
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. Hetkel töötame kontaktivabalt, ühendust võid võtta E–R
kella 9.00–16.30 telefonil 528 9298 või e-posti aadressil: juhataja@
gunita.ee
AIAERI ABIHOONE-AIAMAJA-SAUN-VÄLIKÖÖK-VARJUALUS. Aia ehitised/rajatised puit-, kivi- ja metallkonstruktsioonid. 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.

VÄGEVA KÜLATURG AVANEB 16. APRILLIL, LAHTIOLEKU PÄEVAD R, L. Müügil ja ettetellimisel on talukaup: munad, koduahju leib, mahejahud ja -helbed, taimed, köögivili, taimekasvu edendajad, käsitöötooted. Tellimused: kylaturg@gmail.
com; 5381 2617.
ESTEM Tehnikakaubad teenindavad oma kliente E–R 09.00–
18.00; L–P suletud. 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. Pikkused vastavalt kliendi soovile. Võimalik kontaktivaba
müük. Tel 5698 5687.
Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5345 7403 ja 5340 3583.
Eesti Taimekasvatuse Instituudist saab tellida toidukartulit koju Jõgeva- ja Tartumaa piires! Saadaval heade maitsemomadustega 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.

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.

TOITLUSTUS

HARTE Äri (Pargi 5, Jõgeva) on avatud E–R 9–15. Müük
toimub ukselt. Koroonale on kombeks üks klient korraga!

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.

Jõgeval ja ainsana Eestis toodetud SOFTMED meditsiinilisi kaitsemaske on võimalik soetada nüüd 25% soodsamalt! Kasuta sooduskoodi „TALV25“ e-poes softmed.ee/e-pood/. Kasuta võimalust
ja püsigem terved!

AUTOD

Invatransport: 2 ratastoolikohta + 5 reisijat. Reisijate vedu 9-kohalise bussiga. Info numbril 5349 1633.

Autoklaaside müük, paigaldus ja kivitäkete parandus. SR
Carman OÜ, Tallinna mnt 15c, Jõgeva. Avatud E–R 9–17.
Mob: 5551 9831, keremeister@keremeister.ee. Hea klient,
helista ja kutsu meister välja!
Keremeister (Tallinna mnt 15, Jõgeva) avatud E–R 9–17.
Tel: 5551 9831, 5347 9359, keremeister@keremeister.ee. Esiklaaside müük ja paigaldus, soodustus -20%. Autovärvid ja -tarvikud, keretööd ja värvimine, kahjukäsitlus, asendusauto võimalus.
Kaupluse klientide teenindamine luugist.

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.

Tualettide ja piirdeaia rent, lampkastide ning septikute tühjendus.

Ruudumuster OÜ tegeleb masintikkimisega nii firmadele
kui eraisikule, firmade logod, nimesildid, kaunistused ja
sümboolika. (Suur 20, Jõgeva). info@ruudumuster.ee; , tel 523
3877.

NB! Uus torn (Turu 2A) on suletud ja jumalateenistusi ei toimu
COVID-19 piirangute tõttu!
Kirik (Aia 7) on avatud pühapäeviti kell 11–11.30 individuaalse
palve- ja mõtisklusvõimaluse jaoks. Järgida ohutusnõudeid!

Jõgeva Jehoova tunnistajate kogudus
L 27.03 kell 19.00 olete oodatud mälestama Jeesus Kristuse
surma. Koosolek toimub videokonverentsina. Info: eesti ja vene
keeles tel 5901 2500; JW.ORG (Meist / Mälestusõhtu).

EHITUS

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja
nende vanemaid!

Emma Lipsik		
24.02.2021
Elisabeth Kosk		
27.02.2021
Johannes Bogdanov
28.02.2021
Letty Serp			08.03.2021
Jete Elise Videvik		
11.03.2021
Klaara Siim			17.03.2021

Õnnitleme
märtsikuu juubilare!
Hillar Teder			
Marija Raitsekas		
Heino Ilves			
Maimu Lea			
Luule Lehemets		
Agnes Lomp			
Hilja Kuusk			
Heldi Lehtmaa		
Viive Likk			
Kaupo Ilmet			
Elmu Prikk			
Helgi Siim			
Salma Kahu			
Eevi Tehvan			
Ants Möll			
Linda Viksi			
Salme Ruut			
Aino Valk			
Tiiu Vaher			
Leida Laanemaa		
Jüri Kikkas			
Liia Tõniste			
Helle Palm			
Rosalie Raa			
Mats Sarapuu			
Jüri Paljak			
Ülo Lumiste			
Ive Poom			
Virve Tõnissoo		
Linda Noormägi		
Laine Siimer			
Aime Lumiste			
Mare Org			
Johannes Susi			
Lembit Lindsalu		
Veera Punn			
Tõnu Vainomäe		
Maie Preis			
Valli Piho			
Lehe Kiis			
Selma Truusa			

95
95
90
90
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ÜLO KIISLER			
ENDEL KOITLA			
ELMUT AASMA			
VAMBOLA JAAKMA		

18.11.1945–05.03.2021
23.03.1951–09.03.2021
19.10.1953–10.03.2021
13.02.1928–12.03.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 8. aprillil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 1. aprill.

