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Kuremaal tunnustati
maakonna aasta isa
ja tiitli nominente

Jõgeva vallavolikogu esimeheks valiti Priit Põdra (keskel) ning aseesimeesteks Peep Põdder (vasakul) ja Viktor Svjatõšev. FOTO: RIINA MÄGI

Vallavolikogu esimeheks valiti Priit Põdra,
aseesimeesteks Peep Põdder ja Viktor Svjatõšev

J

õgeva vallavolikogu teise koosseisu esimesel
istungil, mis toimus 16. novembril Jõgeva kultuurikeskuses, valiti volikogu esimeheks Priit
Põdra ning aseesimeesteks Peep Põdder ja Viktor
Svjatõšev.
Priit Põdra valiti volikogusse valimisliidu
Omad Inimesed nimekirjast. Tema kandidatuuri
volikogu esimehe kohale esitas Viktor Svjatõšev
(Reformierakond). Vastaskandidaadina seati üles
EKRE nimekirjas volikogusse kandideerinud
Marko Saksing. Tema ülesseadjaks oli samast nimekirjast rahvaesindusse pääsenud Enn Kivi. Salajasel
hääletusel kogus Priit Põdra 16 ja Marko Saksing
9 häält, seega osutus valituks Priit Põdra.
Volikogule valiti ka kaks aseesimeest. Nende
kandidaatideks esitati Peep Põdder Keskerakonnast
ja Viktor Svjatõšev Reformierakonnast. Esitajateks
olid vastavalt Asso Nettan (Omad Inimesed) ja Heli
Raevald (Keskerakond). Peep Põdderi poolt anti
16 ja Viktor Svjatõševi poolt 24 häält, seega osutusid mõlemad valituks. Lisaks kolme funktsionääri
valimisele kuulas volikogu ära senise vallavalitsuse

tagasiastumispalve.
Vallavanem, abivallavanemad, valitsus ja volikogu alatised komisjonid saavad eeldatavalt paika
volikogu järgmisel istungil, mis toimub 25. novembril. Viktor Svjatõšev tõdes, et tema töö volikogu aseesimehena võib jääda üsna lühikeseks,
sest kui volikogu annab talle 25. novembri istungil
võimaluse teha edasi südamelähedasemat abivallavanema tööd, mida ta on teinud ka ametist lahkuvas valitsuses, siis ta valib selle.
Vastne vallavolikogu esimees Priit Põdra (36)
on sündinud ja kasvanud Jõgeval ja lõpetanud
Jõgeva gümnaasiumi. Bakalaureusekraadi omandas
ta Tartu ülikooli haridusteaduskonnas (2010),
magistrikraadi sama kõrgkooli filosoofiateaduskonnas (2013). Pedagoogikarjääri alustas ta 2006.
aastal, kui hakkas Jõgeva gümnaasiumis kultuurilugu ja filosoofiat, hiljem aga ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpetama. 2013. aastal, kui Jõgeval toimus
haridusreform, sai Priit Põdrast Jõgeva põhikooli
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. 2016. aastast
on ta Jõgevamaa gümnaasiumi direktor.

Kohalikus poliitikas on Priit Põdra kogenud
tegija. Ta kuulus Jõgeva linnavolikogu kahte viimasesse, 2009. ja 2013. a valitud koosseisu ja uue suure
Jõgeva valla volikogu esimesse koosseisu. Peale
volikogu lihtliikme rolli on ta saanud proovida
linnavolikogu alatise komisjoni esimehe ja lühikest
aega ka linnavolikogu esimehe rolli.
„Volikogu esimehena pean kõige olulisemaks
hoida aus demokraatlikke väärtusi,“ ütles Priit
Põdra. „Et olen tegutsenud ka korvpallikohtunikuna, toon võrdluse selle alaga. Volikogu esimeeski
jälgib, et mängitaks kokku lepitud reeglite kohaselt
ning et eri pooled teineteist austaksid.“
Kui arvestada, et volikogu liikmeid on 27 ja
vallaelanikke üle 13 tuhande, siis võib öelda, et iga
volikogu liikme „selja taga“ on laias laastus pool
tuhat inimest. „See paneb volikogu liikmete õlule
suure vastutuse: meie otsustest sõltub valla arengus
väga palju,“ tõdes Priit Põdra.

JVT
Jõgevamaa aasta isa Verner Mölder (keskel), temast vasakul
nominendid Mati Kask ja Indrek Eensalu (mõlemad Põltsamaa
vald) ning paremal Rauno Lehtla tütrega (Jõgeva vald) ja Rein
Annamaa (Põltsamaa vald). Foto: Ellar Sügiste

Eesti tänavune aasta isa on Ahto Vili

14 .

novembril Estonia
kontserdisaalis toimunud isadepäevakontserdil kuulutati välja tänavune
aasta isa. Selle tiitli pälvis Torma
kandi tuntud põllumajandusjuht,
omavalitsustegelane ja kultuurielu edendaja, kahe täiskasvanud
lapse isa ja viie lapselapse vanaisa Ahto Vili. Tiitli andsid talle üle
Eesti Vabariigi presidendi abikaasa
proua Sirje Karis ja Eesti Naisliidu
esinaine Mailis Alt-Adamson.
Viimane märkis, et Ahto Vili
väärtustab kõrgelt kohaliku tasandi
ühistegevust ja on andnud olulise
panuse piirkonna arendamisse.
Selle eest on teda tunnustatud nii
kohaliku kui ka üleriigilise tasandi
autasudega, kõrgeim neist Valgetähe IV klassi teenetemärk.
Naisliidu esinaine tsiteeris ka
Ahto Vili tütart Mirjamit, kes on
öelnud, et isa on tema ja ta venna

Jõgeva abivallavanem Angela Saksing õnnitleb Ahto Vilit Eesti aasta isa tiitli
puhul. FOTO: RIINA MÄGI

jaoks alati olemas olnud ja temaga
saab rääkida kõigil teemadel. Oma
laste jaoks on Ahto Vili vankumatu
nagu kalju ning tugev nagu teras,
kelle peale saab alati loota ning kes
leiab kõigile probleemidele lahenduse.

„Mõni aeg tagasi tegin endaga
lepingu, et tõmban joone alla neljakümneaastasele tegevusele põllumajanduses ja kolmekümne viie aastasele toimetamisele omavalitsuses.
Hakkan aina naeratama ja heastan
vajakajäämised, mis oma laste kas-

Isadepäeva eel kuulutati taas välja Jõgevamaa aasta isa ja
tunnustati ka sellele tiitlile nomineerituid. Pidulik sündmus
leidis aset 12. novembril Kuremaa mõisa peahoones.
Jõgevamaa aasta isa tiitel läks seekord Mustvee valda.
Selle omanikuks sai kolme lapse isa Verner Mölder, keda
tuntakse nii kodupaigas kui kaugemalgi Avinurme puhkpilliorkestri dirigendi ja hooliva kogukonnaliikmena. Aasta
isa tiitli kuue nominendi hulgas oli ka kolm Jõgeva valla
meest: Olavi Annuk, Rein Pärt ja Rauno Lehtla.
Olavi Annuk on viie lapse isa, üheksa lapselapse vanaisa
ja kolme lapselapselapse vanavanaisa. Kõige rohkem teatakse
teda poliitikuna, ent ta on tuntud ka pulmaisa ja matusekõnelejana. Järeltulijad on Olavilt kaasa saanud praktilise
meele ja tööoskused, näiteks vanade esemete korda tegemise
alal. Ent neil on hea meenutada ka pikki kõnelusi maailma
asjadest: Olavil on kõige kohta oma arvamus. Olavi on ka hea
loodusetundja, harrastusnäitleja jne.
Rein Pärt on kolme lapse isa. Lisaks põhitööle on ta
ettevõtja OÜ-s Hallivilla ning juhatuse liige OÜ-s Vaimastvere Võrriklubi. Tal jätkub energiat punnvõrrivõistluste korraldamiseks ja neil osalemiseks, aga ka selleks, et viia oma
lapsi matkaradadele ja kalavetele. Ta on laste jaoks alati olemas ja alati valmis välja nuputama uudseid lahendusi, et pere
elamises kõik mugav ja käepärane oleks.
Rauno Lehtla on kahe lapse isa. Põhitööd teeb ta OÜ-s
Juta ja Kaido, ent ta on tegev ka maadlustreenerina. Rauno
tavatseb viia tütred vahetevahel oma töö juurde meisterdama. Ta on neisse süstinud ka sportlikku vaimu. Käiakse
jalgrattaga sõitmas ja jalgsi matkamas, talvel suusatamas
ja uisutamas. Mõlemad lapsed on head ujujad ning on ära
proovinud ka kardisõidu. Maadlustreenerina panustab
Rauno Lehtla kogu Jõgevamaa spordiellu, ettevõtjana heategevusse.
Jõgevamaa aasta isa tiitel anti esimest korda välja mulluse
isadepäeva paiku. Aasta isa valimist ja tunnustamist korraldab Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

vatamisel tekkisid, lastelaste peal.
Seda poleks ma ka parimas unenäos
ette näinud, et minu vanadele õlgadele nüüd selline meeldiv vastutus
pannakse. Ei usu, et ma olen parem
kui tuhanded teised Eestimaa isad,
aga kui nüüd on minu kord, püüan
usaldust õigustada,“ ütles Ahto Vili.
17. novembril käisid Jõgeva
abivallavanemad Angela Saksing
ja Viktor Svjatõšev ning Torma ja
Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina
Abram Ahto Vilit aasta isa tiitli
puhul õnnitlemas. „Selle tiitli üle
on uhke ja õnnelik terve vald,“ ütles Angela Saksing Ahto Vilile lilli
üle andes. Vastne aasta isa tunnistas, et on saanud rohkesti õnnitlusi,
mis südamele rõõmu on teinud. On
olnud ka palju üllatusi, nagu Torma
Linnutaja lasteaia õpetajate ja laste
visiit ning muusikalise külakosti
toomine.
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12. detsember

10:00

võistluskeskuse avamine

10 km

(spordimaja Virtus ees – Aia 40, Jõgeva)

10:00-11:50 stardimaterjalide väljastamine
10:00-11:30 kohapealne registreerimine
12:00

jooksu ja kepikõndijate start

14:00

autasustamine

Registreeri:
www.jõgeva.ee/joulujooks

https://my.raceresult.com/185206/registration
https://xn--jgeva-dua.ee/joulujooks
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Uued tegijad valla noorsootöös

Jõulukuul algab uue
spordihoone ehitus
Aasta on lennanud linnutiivul. Oleme astumas advendiaega ning peagi on
terendamas uus aastanumber. Loodus on aga nii seadnud, et enne aastavahetust on pimedusele võimu antud päevavalgust lühendada.
Meeleolu hoidmiseks on paljud meist hakanud kodusesse interjööri
lisama hubast valgust ja kaunistusi. Et avalik ruum pakuks samuti silmailu, alustasime jõulukaunistuste paigaldamist üle kogu valla. Seekord
pöörame enam tähelepanu ka Jõgeva kesklinnale, mille soovime muuta
tõepoolest kauniks paigaks, et oleks soov siia tulla, olla, ilu nautida ja soovi korral seda kaameraga jäädvustada. Varakevadel sai vallas näha külluslikku lilleilu ja nüüd, hilissügisel, püüame tähelepanu valgusega.
Aga milline see lõppev aasta siis majanduse valdkonnas oli? Mis silma hakkab ja elukeskkonna paremaks on muutnud?
Sel suvel oli põhitähelepanu kõigile nähtavatel tegevustel. Teid, tänavaid ja kõnniteid remonditi kümnete kilomeetrite pikkuselt. Asfaltkatte
alla said kõnniteed Jõgeva aleviku ja linna vahel, Siimusti keskasulas,
Jõgeval Aia tänava lõunapoolsel küljel. Viruvere tehase juurde viiv tee
renoveeriti, Aia tänav sai uue katte 1,6 km ulatuses.
Suure tänava ehituse tulemusena paranes nii sõidukite, jalgratturite
kui jalgsi liikujate olukord. Sellel objektil oli esialgse kava kohaselt plaanis
lõpetada tööd oktoobri keskpaigaks, kuid ootamatused gaasi magistraaltorustiku ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku ümberehitusel pikendasid
ehitusaega kuu jagu. Ootamatu olukord tekkis seetõttu, et valdajatel ei
olnud täpset infot oma torustike asukoha ja seisukorra kohta.
Jõe tänava ehitustööd on samuti lõpetatud. Ehitustähtaja pikenemine oli põhjustatud tänava projekti poolikust lahendusest, milles ei olnud
arvestatud torustike ehitamise vajadust.
Kindlasti hakkab pimedal ajal silma uus ja kaasaegne säästlik LED
valgustitel põhinev tänavavalgustus. Need tööd jätkuvad ka järgnevatel
aastatel. Pimedal ajal pakub kaunist vaatepilti renoveeritud ja fassaadi
valgustuse saanud Kuremaa loss, meie kaunimaid hooneid.
Nüüd keskendame põhitähelepanu suuremate maapealsete objektide
ehitusele. Jõulukuu alguses algab uue spordihoone ehitus, mis saab olema
parim koht nii laste liikumistundide läbiviimiseks kui ka sportimiseks.
Hoone peab valmima järgmise aasta lõpuks. Valmis on saanud tervisekeskuse projekt ja lähiajal kuulutame välja ehitushanke tööde teostamiseks, et järgmise aasta lõpuks oleks perearstidel kaasaegsed töötingimused ning külastajatel mugav parkida ja ooteruumis oodata.
Järgmistel aastatel on kavas viia ellu veel palju ideid, mis valla elu
paremaks muudavad.
Ilusat advendiaega!

VIKTOR SVJATÕŠEV

abivallavanem

Selle aasta lõpus toimub Eestis
rahva ja eluruumide loendus
Seekord võtab riik peaaegu kogu vajamineva info riiklikest registritest,
neist olulisimad on rahvastiku- ja ehitisregister. Et loenduse tulemused
oleksid usaldusväärsed, palutakse kõigil lähiajal üle vaadata enda kohta
rahvastikuregistris ja eluruumi kohta ehitisregistris olevad andmed
ning need vajadusel korrastada. Kui vajate andmete uuendamisel
abi, võtke ühendust vallavalitsuse rahvastikutoimingute spetsialistiga
(776 6532) või ehitusspetsialistiga (776 2452; 776 6571 või 776 6574).
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 01.12.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maaameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil
riigimaaoksjon.ee.

DETAILPLANEERINGUD
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega number
638 Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga määrati 0,16 ha suurusele elamumaale hoonestusalad ja ehitusõigus. Kinnistu uueks sihtotstarbeks määratakse
ärimaa. Kinnistule on planeeritud autoremonditöökoda, autopesula,
sadulsepatöökoda ja garaažid. Krundi suurimaks ehitusaluseks pinnaks
on 797 m2 ja lubatud on rajada kaks hoonet kõrgusega kuni 9 m.
Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja
üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja
ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“. Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist,
kuna planeeritav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste
hulka.
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega number 639 Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga määrati 1,2 ha suurusele elamumaale hoonestusalad ja ehitusõigus. Kinnistule on planeeritud 5 uut elamumaa krunti. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 400 m2, mis on
jagatud kolme hoone vahel. Hooned on kavandatud ühe- ja kahekorruselised, suurima kõrgusega 9,5 m.
Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamisel ei olnud vaja algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei kuulu
olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka.
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õgeva valla noorsootöö
valdkonnas on kaks värsket
tegijat. Jõgeva valla noortekeskuse juhataja ametisse kinnitati hiljuti Airi Parv ning valla noortekeskuse projektijuhina
asus tegutsema Merlin Sooaru.
Airi Parvel on noorsootöö
kogemust kolm aastat: enne
Jõgeva valda elama ja tööle
asumist juhtis ta noortekeskust
Võrumaal Rõuge vallas. Töö
noortevaldkonnas on tema
meelest mitmekülgne, põnev
ja võimalusterohke. Kuna pidevalt tuleb otsida uusi lähenemisi ja lahendusi, ei saa selles
valdkonnas tegutsedes mugavaks muutuda.
„Avatud noorsootöö juurde
jõudsin esialgu poolkogemata,
hiljem haarasin aga juba teadliku tudengina kinni kõikidest
erialastest võimalustest ning
olin pidevalt mõnes laagris,
malevas või töötoas juhendaja ja rühmajuhi rollis,“ sõnas
Airi Parv. Tudengina ning hiljem Rõuge valla noortekeskuse
juhina omandatud kogemused
olid hea pagas, kandideerimaks tööle Jõgeva valla noortekeskusesse.
Airit paelub noorsootöö
juures pidev protsessis olemine, selle käigus õppimine koos
noorte, noorsootöötajate ja kogukonnaga. „Mulle meeldib, et
jagub ruumi vabadusele, erinevatele lahendustele ja pidevale enesearengule. See, et saan
oma tööga aidata kaasa noorte
silmaringi avardamisele ja seeläbi maailmatunnetuse kujunemisele, on veel boonuseks.
Noorsootöötaja ei näe oma töö
tulemust tavaliselt küll kohe.
Ent kui siis ühel hetkel märkad,
et noored, kellega oled igapäevaselt töötanud, on kasvanud
täisväärtuslikeks, kogukonda
hindavateks ja sellesse panustavateks ühiskonnaliikmeteks,
teeb see südame soojaks,“ ütles Airi Parv. Ta lisas, et noorsootöö juures meeldib talle ka
see, et suhelda ja koostööd teha
tuleb erinevate osapooltega.
Jõgeva vallaski on ta vaatamata
lühikesele töötamisajale jõudnud paljude spetsialistidega
kokku saada ja koostöökohti
otsida. Tänu sellele on sisseelamisperiood meeldivaks kujunenud. Et noortekeskused asuvad
mööda valda laiali, on üpris kiiresti tekkinud ka ülevaade valla eri piirkondadest ja sealsete
noorte vajadustest.
Ent on ka muresid. „Kahjuks on noorsootöös suurimaks
väljakutseks selle töö vajalikkuse ja väärtuse tõestamine. Pean
siinkohal silmas, et noorsootöötaja ei saa täna oma töö eest
väärilist tasu. Seetõttu on suu-

Jõgeva valla noortekeskust juhib Airi Parv (paremal), sama asutuse projektijuht on Merlin Sooaru. FOTO: ERAKOGU

reks probleemiks kujunenud
täitmata ametikohtadele töötajate leidmine,“ tõdes Airi Parv.
Ta lisas, et on alati valmis noori
ja noorsootööd puudutavates
küsimustes mõtteid vahetama
ja üheskoos vastuseid leidma.
Merlin Sooaru oli ja on ka
praegu tegev kultuuri- ja noorsootöö korraldamisel Peipsiääre vallas, ent nüüd on ta lisaks
sellele Jõgeva valla noortekeskuse projektijuht. Kahes organisatsioonis töötades on igapäevane teemadering päris lai.
Merlini peamisteks ülesanneteks on ürituste korraldamine
nii noortele kui vanematele, aga
ka projektide kirjutamine ning
eri osapooltega suhtlemine parimate tulemuste saavutamiseks. „Mulle pakub rõõmu, kui
saan noortele ja noorsootööga
tegelevatele inimestele uusi võimalusi luua,“ ütles Merlin. Ta
soovib lähiajal selgusele jõuda,
millised on kellegi vajadused,
et saavutada omavaheline hea
koostöö. „Loodan, et mul õnnestub inimesi motiveerida,
et üheskoos meile südamelähedast valdkonda efektiivselt
arendada,“ sõnas Merlin.
Ta ootab väga, et tema poole pöördutaks oma ideedega,
samuti projektide või koolitusvajaduse kohta käivate küsimustega. „Olen alati valmis
koos lahendusi otsima ja häid

ideid ellu viia aitama,“ kinnitas
Merlin.
Praegu on tema prioriteediks toimiva kodulehe loomine,
mis koondaks infot kogu noorsootöö valdkonna kohta Jõgeva
vallas. Samuti on töös projekt,
mis aitaks valla noortega tegelevatel inimestel õpirändele
minna. Põnev oleks ka see, kui
Jõgeva valla noortekeskusel
avaneks võimalus mõnd välisvabatahtlikku võõrustada.
Merlin Sooarul on tore võimalus olla nn teerajaja: projektijuhi kohta Jõgeva valla
noortekeskuses enne tema
tööleasumist polnudki. „Kuna
selle aasta alguses muutus
vallavalitsuse struktuur, pidime mõtlema, kuidas noorsootööga seotud ülesanded ümber
jagada. Nii otsustasimegi luua
Jõgeva valla noortekeskuse
juurde projektijuhi ametikoha,“ ütles Jõgeva vallavalitsuse
kultuuri- ja noorsootöönõunik
Eva-Kristi Hein.
Projektijuhil on tema sõnul palju erinevaid ülesandeid,
kuid olulisemaks on noorsootöö alane arendustegevus
Jõgeva vallas. Näiteks otsib
projektijuht noorsootöö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest, üleriigilistest kui ka rahvusvahelistest
programmidest ja projektidest.
Üheks suuremaks lähiaja plaa-

niks on taotleda Jõgeva valla
noortekeskusele Erasmus+ ja
Euroopa
Solidaarsuskorpuse
akrediteering, et saada Euroopa
vabatahtliku teenistuse vastuvõtvaks organisatsiooniks ja
võõrustada ka Jõgeva vallas
välisvabatahtlikke. Lisaks mitmesuguste projektide koordineerimisele osaleb projektijuht
laste- ja noortelaagrite korraldamises, korraldab vallaüleseid
noorteüritusi, aitab uuringuid
läbi viia jne. Näiteks tuleva aasta maiks püütakse saada hinnang Jõgeva valla noorsootöö
kvaliteedile. See on üsna mahukas projekt, kuid annab hea
pildi hetkeolukorrast ja võimaluse selle põhjal edasisi tegevusi
planeerida.
„Suurem eesmärk on muuta
Jõgeva valla noortekeskus uuel
aastal Jõgeva valla noorsootöö keskuseks. See tähendab,
et asutus ei täida enam pelgalt
üht rolli, milleks on seni olnud
noorsootöö korraldamine avatud noortekeskustes, vaid selle
fookus on laiem. Nimelt keskendub tulevane noorsootöö
keskus noorsootöö erinevatele suundadele ja vallaülesele
noorsootöö valdkonna edendamisele. Laiematele eesmärkidele viitavad projektijuhi ülesanded juba täna,“ ütles Eva-Kristi
Hein.

JVT

Õpetajaametist huvitujad saavad end
kirja panna inspiratsiooniprogrammi

Õ

petajaametist huvitujad
saavad end kirja panna
karjääripöörajatele
mõeldud inspiratsiooniprogrammi “Jah! Õpetajaks!”. Programmiga soovitakse julgustada ja
toetada inimesi, kes tahavad teha
karjääripöörde ja asuda või naasta õpetajaametisse.
Programm on mõeldud inimesele, kes otsib uusi arengu-

võimalusi; kes soovib teha tähendusrikast tööd; tahab end proovile panna ja mõjutada tuleviku
ühiskonda; kellele meeldib luua
väärtust ja iga päev ise areneda.
Elukestev õpe on üha populaarsem ja ka õpetajaametisse
jõuab rohkem neid inimesi, kes
on alustanud oma karjääri hoopis
muul elualal. Meil on positiivseid
näiteid, kuidas inspiratsiooni-

programmi vilistlased on läinud
uuesti ülikooli, seekord aga õpetajakoolituse erialale ning nii
mõnigi programmi lõpetanu on
juba asunud koolis tööle õpetajana. Nüüd on avatud võimalus
järgmistele huvilistele.
Neljast moodulist koosnev
programm alustab jaanuaris ja
kestab aprillini. Programmi jooksul toimuvad koolitused nüüdis-

aegsest õpikäsitusest, õpistrateegiatest, tunni disainimisest ja
enesejuhtimisest.
Programmis osalemiseks palume saata motivatsioonikiri ja
CV 2. detsembriks 2021 aadressile kadri.ratas@harno.ee. “Jah!
Õpetajaks!” programmi võetakse
vastu 15 osalejat.

JVT
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Gloria Karro pääses
„Tähtede lava“ televooru

ET V

laste
laulu-

konkurss „Tähtede lava“, mis
kevadel koroonaviiruse leviku
tõttu edasi lükati, on nüüd käivitunud: videoetteastete vahendusel on selgitatud välja nii Jõgeva
valla kui ka maakonna paremad
noored lauljad ning rõõmuga
võib märkida, et üks Jõgeva valla
laululaps – Gloria Karro – pääses
maakonavoorust edasi televooru.
Jõgeva valla demovoorus
võistles kaksteist 3–15-aastast lauljat. Nende esitusi hindasid Jõgeva
muusikakooli direktor Merike
Katt, laulja Indrek Ventmann ning
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrant koorijuhtimise
alal Helen Allikvee. Noorimast,
3–7-aastaste vanuserühmast saatsid nad edasi maakonnavooru
Gloria Karro (Torma põhikooli
lasteaed Linnutaja; juhendaja Lii
Karro), Gertu Mägi (Kurista las-

Gloria Karro esineb „Tähtede lava“ televoorus. LÕIK VIDEOETTEASTEST

teaed Karukell, juhendaja Eha
Niglas) ja Maija Huononeni
(Jõgeva põhikool, juhendaja Eha
Niglas). 8–10-aastastest lauljatest
pääsesid maakonnavooru Amelia
Ella Kaal (Jõgeva muusikakool,
juhendaja Mare Talve), Iti Korkmann (Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasium, juhendaja Merili
Retter) ja Kadi Jõessar (C. R.
Jakobsoni nim Torma põhikool,

juhendaja Lii Karro). Jõgeva valla 11–12-aastasi lauljaid esindas
maakonnavoorus Robert Rasmus
Einberg (Palamuse laulustuudio, juhendaja Karmo Toome)
ja 13–15-aastasi lauljaid Loteliis
Limbak (Palamuse laulustuudio,
juhendaja Karmo Toome).
„Tähtede lava“ maakonnavoorus võistles 20 lauljat ning neid
hindasid Jõgeva muusikakooli

Kiigemetsa kooli õpilaste
teistmoodi koolipäevad
direktor Merike Katt, Avinurme
puhkpilliorkestri dirigent Verner
Mölder ja Puurmani muusikastuudio juhendaja Kerttu Liisa Sepp.
Selles voorus pääses igast vanuserühmast televooru vaid üks laulja.
Jõgeva valla laululastest sai sellise
au osaliseks kõige noorem, vaid
kolmeaastane Gloria Karro. Teda
juhendab tema muusikaõpetajast
ema Lii Karro ja ka laul, mille Gloria esitas – „Printsess Gloria laul“ –,
on tema ema kirjutatud. Juba vallavoorus kiitis žüriiliige Helen
Allikvee Gloria ilusat ja julget esitust ning puhast laulmist. Küllap
oli samal arvamusel ka maakonnavooru žürii.
Maakonnavoorus anti välja
ka rida eripreemiaid. Jõgeva valla
lauljatest said selle Maija Huononen, Kadi Jõessar, Amelia Ella
Kaal, Iti Korkmann ja Loteliis
Limbak.

JVT

Siimusti algkooli omaloomingupäeval käisid
külas Ilona Martson ja Kadri Hinrikus

E

Ilona Martson ja Kadri Hinrikus Siimusti lastega kohtumas. FOTO: ERAKOGU

eva Niinivaara oli Siimustist pärit kauaaegne Helsingi
ülikooli eesti keele lektor,
luuletaja ja kultuuritegelane. Tema
120. sünniaastapäevale (ta oli sündinud 21. detsembril 1901) pühendatud Siimusti algkooli õpilaste
omaloomingupäeva teemaks oli
“Minu Siimusti”. Et kultuuriministeerium on kuulutanud käesoleva aasta ajakirjanduse teemaaastaks, püüdsid õpilased oma
loominguga ajakirjanike moel oma
kodukohta Siimustit tutvustada.
Laekus 15 tööd ning omaloomin-
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gupäeval loeti neist ette seitse.
Oma kirjatöödes kirjeldasid
noored Siimustis toimuvat ning
Siimusti toredat elukeskkonda. Külalisteks olid palutud ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Martson
ning toimetaja ja tuntud lastekirjanik, paljude raamatute autor Kadri
Hinrikus. Külalised tutvustasid ajakirja ning lugesid ette lõbusaid lugusid, pärast kingiti kõigile osalejatele
ajakirja number. Kõigi omaloominguliste töödega saab lähemalt tutvuda Siimusti raamatukogus Eeva
Niinivaara mälestustoas.

Septembris ja oktoobris toimusid
kõigile Kiigemetsa kooli õpilastele
KIK-i projekti raames teistmoodi
koolitunnid ehk keskkonnateemalised aktiivõppetunnid. Koolitundide toimumise kohad olid
erinevad.
Toimetulekuklasside
õpilaste teistmoodi koolitunnid
toimusid Jääaja keskuses. 1.–4.
klassi õpilaste tunni teemaks oli
„Järv elukeskkonnana – uuringud
parvelt”. Õpilastel oli väga põnev
järvel asuvalt parvelt mitmesuguseid mõõtmisi teha ja uurida kalda taimestikku. Samal ajal õppisid
vanemate klasside õpilased programmi „Moosipurgi ja paberirulli
mitu elu“ kaasabil sorteerima ja
taaskasutama erinevaid materjale.
Hea oli näha, et õpilased oskasid
rakendada koolis õpitud teadmisi
ja oskusi.
Ülejäänud koolipere osales
Tartu loodusmaja õppeprogrammides. 6.–8. klassi õpilased valisid
oma õppeprogrammiks „Soo kui
elukooslus“ ning selleks tuli suunduda Selli-Sillaotsa õpperajale. Soo
servas saime teada, et asume hoopis Suuretüki rannas. Tänapäeval on see soorand, kuid kunagi
kiviajal oli seal hoopis järve kallas.
Suuretüki vahitornist imetlesime kaunist värvilist vaadet soole.
Mööda laudteed liikudes tutvusime soo taimestiku ning loomade
elujälgedega.
9. klassi õpilaste õppeprogrammiks oli „Metsloomad ja nende tegevusjäljed“. Tutvuti meie

metsades elavate loomadega, nende eluviiside ja toitumisharjumustega. Õpiti tundma metsloomade
omavahelisi suhteid. Õpilastel oli
võimalus katsuda erinevate metsloomade nahku, mis ei olnudki nii
pehmed. Õpilaste sõnul möödus
aeg ootamatult ruttu ning õppeprogramm oleks võinud veelgi
pikem olla.
Kõige suuremat elevust pakkus õppeprogramm „Lemmikloomad“, milles osalesid 1.–5.klassi
õpilased. Tutvuti merisigade, deegude, kilpkonnade, Madagaskari
sisiprussakate, raagritsikate, viirpapagoide ja paljude teiste lemmikloomadega. Õpilased said teada, kust on lemmikloomad pärit,
mida nad söövad, kuidas erinevate
loomade eest hoolitseda. Mõnda
lemmiklooma oli võimalik toita ja
talle pai teha.
Läbitud õppeprogrammid olid
kõik väga huvitavad ning lausa neli
on pälvinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu Muraka märgise. Selline märgis näitab, et programm
on igakülgselt läbi mõeldud ning
õpilaste õppekäiguks hästi ette
valmistatud. Meie kinnitame seda
ning soovitame neid õppeprogramme teistelegi. Meie saime vahvad teistmoodi koolipäevad, uusi
loodusalaseid teadmisi ja positiivseid emotsioone.
MERJE TALISTU

Kiigemetsa kooli huvijuht

Torma lasteaias peeti isadepäeva

K

una koroonaviiruse levik seab ürituste korraldamisel eritingimusi,
korraldasid Torma lasteaia
Naerumummude rühma õpetajad lastele ja nende isadele isadepäeva ürituse õues. Ühiselt mängiti maastikumängu ning seda
õhtul pimedas. Isadel paluti kaasa võtta taskulambid, pealambid
ja tööriistaks haamrid.
Maastikumängu eesmärk oli
see, et lapsed ja isad saaksid koos
aega veeta ning vahetult suhelda.
Õuealal oli laternate ja helkuritega
ära märgitud 15 kontrollpunkti,
kus laps ja isa pidid koos midagi
tegema: pilti joonistama, haamriga

Torma lasteaias mängiti isadepäeva puhul maastikumängu, mis toimus
pimedas. FOTO: ERAKOGU

naela lööma, veekanistreid vedama
jne. Iga tegevuse tutvustuseks oli
kasutatud erinevaid liisusalme või
lasteriime. Iga tegevuse kirjelduse
juures oli ka täht, mille nad pidid

üles märkima mängu alguses saadud orienteerumiskaardile. Kokku
tuli neist lause “Head isadepäeva!”.
Mängu lõppedes kostitasime osalisi sooja teega ning laste valmista-

tud võileibadega. Lapsed esinesid
isadele päevakohase lauluga ning
andsid üle ise valmistatud kingitused. Maastikumäng pimedas oli
väga vahva ja uudne tegevus, mis
meeldis kõigile osalistele.
Kuna tänavu valiti aasta isaks
Torma alevikus elav Ahto Vili, tekkis lasteaia koolieelikute rühmal
mõte minna teda õnnitlema. Lapsed esinesid talle laulude ja pillilugudega. Ahto oli väga tänulik
märkamise ja meelespidamise eest.
MAARJA SÄÄLIK

rühmaõpetaja

Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse

N

oortevolikogu liikmed
on sageli kuulnud väiteid,
et noored ei taha kaasa
rääkida kohaliku elu küsimustes ja on arusaamisel, et “mis see
minu hääl või mõte loeb”. Selline
suhtumine on meie hinnangul
paljuski tingitud poliitikute prioriteetidest. Keskendutakse pigem
kõigele muule kui noorte kaasamisele erinevate otsuste tegemisse. Sealjuures unustatakse, et
mõne aja möödudes peab kogukonda juhtima just see noor, keda
senimaani on poliitikast pigem
eemale tõugatud kui kaasatud.
Jõgeva vallas on noori ja polii-

tikuid, kes tahavad koostööd teha,
ent on olnud ka poliitikuid, kes tegutsevad “noorte heaks”, ise noortelt arvamust küsimata. Samas on
ka selliseid noori, kes teadlikult
ei hoia end kohaliku poliitikaga
kursis ning isegi küsides sõna
sekka ei ütle. Seega ei saa me
visata kivi ei poliitikute ega noorte
kapsaaeda. Siiski tundub noortele
loogiline, et esimene samm nende
kaasamiseks tuleks poliitikutelt.
Poliitikud võiksid vaadata valda kui tervikut, kus elab erineva
sotsiaalse, vanuselise, haridusliku
jne taustaga inimesi. Üheks selliseks sihtrühmaks, kellesse tuleks

panustada, on noored. Kui täna
noori ei kuula ja nendega ei arvesta, siis ühel hetkel nad lahkuvad ja
varsti polegi enam kedagi kaasata.
Noortevolikokku on kogunenud noored, kes tahavad kaasa
mõelda, öelda ja teha. Hiljuti korraldasime näiteks valimisteemalise
debati, mille eesmärk oli näidata,
et noored tahavad kaasa rääkida
kogukonna teemadel. Tahtsime
ka julgustada 16+ noori kohalikel
valimistel valima. Debati lõpuks
oli selge, et meil on noori, kellel
on midagi öelda, ning samas on ka
poliitikuid, kes tahavad noori kuulata ja kaasata.

Debati korraldamine andis
noortevolikogule motivatsiooni
ja soovi ka edaspidi taolisi üritusi korraldada. Juba pikemat aega
oleme tahtnud taasluua vallas või
lausa maakonnas osaluskohvikut.
Lisaks oleme mõelnud noorte
arvamusfestivali korraldamisele,
et arutleda just kodukoha noorte
elu ja olu üle. Sealt saaksime juurde ideid, mida saaks Jõgeva valla
noorte heaks ära teha.
JÕGEVA VALLA
NOORTEVOLIKOGU

Teistmoodi koolipäev viis osad õpilased sooranda. FOTO: ERAKOGU

Päästeaktsioon
Kiigemetsa Koolis
Ülemöödunud pühapäeval kuulis
Kiigemetsa Kooli majandusalajuhataja Andres Õun tühjas koolimajas koputust. Esmalt arvas ta,
et kooli õuealale on lapsed mängima tulnud ning teevad pisut
nalja. Ent lapsi ei olnud ja tugev
ning nõudlik koputus kriipivate
helide saatel kõlas edasi.
Pärast põhjalikku „luuretööd“ selgus, et helid tulevad
ventilatsioonist. Keegi elusolend
oli sinna kinni jäänud ning püüdis mööda torusid edasi liikuda.
Ventilatsiooniavas
telefoniga
tehtud pilt näitas, et tegemist
on värvilise linnuga, äkki papagoiga.
Andres võttis ühendust kooli
ventilatsioone hooldava tehnikuga, et aimu saada, millised on
võimalused linnu päästmiseks.
Tandemina töötades, üks telefonis juhendamas ja teine kohapeal
tegutsemas, asuti lindu päästma.
Andrese sõnul oli vaja avada
mitmeid luuke, et linnuni jõuda,
ning lõpuks tuli ka ühele ventilatsioonitorule auk sisse lõigata.
Pärast kolme-neljatunnist päästeaktsiooni õnnestus hirmunud
lind kätte saada ning selgus, et

tegemist on roherähniga. Õnneks ei olnud lind viga saanud.
Küll oli ta ehmunud ja kaitses
ennast raevukalt, jagades oma
tugeva nokaga päästjale rohkeid
nokahoope.
Kiigemetsa koolimaja ümbruses on roherähnid sagedased
külalised ning nii pöördus seegi
lind õnnelikult tagasi loodusesse.
JVT

Päästetud roherähn. FOTO: ANDRES ÕUN
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SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER

01.12 kell 19 Priit Pius ja Kait
Kall stand-up komöödias „Midagi ikka“ Jõgeva kultuurikeskuses.
12.12 kell 12 koguperefilm
“Kasperi ja Emma imelised
jõulud” Kuremaa lossi II korruse
saalis. Pilet 3 eurot.
14.12 kell 11 Viljandi lasteja noorteteatri Reky etendus
„Nuusikhiirte jõulud“ Jõgeva
kultuurikeskuses.

KINO
26.11 kell 17.30 animafilm
„Ainbo. Amasoonia süda“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
26.11 kell 19.30, 15.12 kell 12 ja
19.30 dokumentaalfilm „Päris
Rannap“ Jõgeva kultuurikeskuses.
03., 08.12 kell 17.30 animafilm
„Maagiline reis kuule“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
03., 08.12 kell 19.30 komöödia
„Jahihooaeg“ Jõgeva kultuurikeskuses.

MUUSIKA
08.12 kell 19 jõuluootuse kontsert
Kuremaa lossis. Esineb Orthodox Singers eri ajastute, maade
ja heliloojate õigeusu lauludega.
Pilet 10/15 eurot.
10.12 kell 19 Daniel Erdmann’s
Velvet Revolution kontsert Jõgeva
kultuurikeskuses. Pilet 10/12
eurot.
18.12 kell 15 Marek Sadama
pühadekontsert „Lumest armastus“ Sadala rahvamajas. Pääse 10
eurot. Broneerimine 521 1967.

SPORT
12.12 kell 12 stardib Jõgeva
spordimaja Virtus eest Jõgeva
jõulujooks. Rajale on oodatud nii
jooksjad kui kõndijad.

MUUSEUM
08., 09., 10., 13., 14., 15., 16., 17.,
20. ja 21.12 kell 10, 11, 12 ja 13
Palamuse muuseumis programm
„Jõulud Paunveres“.Vajalik eelregistreerimine.

VARIA
05.12 kell 12–15 päkapikula Torma rahvamjas.

LAAT
05.12 kell 10.45–15 Palamuse
jõululaat Palamuse rahvamaja
õuealal.
10.12 kell 9–16 Jõgeva jõululaat
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskau-

bad, talukaubad, jõulukaubad ja
käsitöö. Info tel 5805 1915.
12.12 kell 10–15 jõuluturg Kuremaa lossis. Avatud jõulukohvik.
Info ja registreerimine laadale
502 7541 (Tiina Tegelmann).

KOGUDUSED
Jõgeva Jehoova tunnistajate koguduses pühapäeviti kell 11 pooletunnine loeng elulisel teemal
piibli vaatevinklist. 28.11 – Maa
rikkumine toob Jumala sekkumise.
05.12 – Võta aega vaimsete
asjade üle mõtisklemiseks. Koosolekud toimuvad videokonverentsina. Info tel 5901 2500.
JW.ORG (Meist / Koosolekud).
18.12 kell 13 ansambli Rondellus
kontsert Jõgeva kiriklas.
31.12 kell 13 vana-aasta jumalateenistus Jõgeva koguduses.
02.01.22 kell 11 jumalateenistus
Jõgeva koguduses.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus,
kaetud on armulaud.

NÄITUSED
28. novembrini Jõgeva kunstikooli 1. kursuse keraamikanäitus
“Nägudeni” spordihoone Virtus
fuajees. Juhendaja õpetaja Vivian
Klimušev.
28. novembrini Jõgeva kunstikooli näitus “Fantaasiamaastikud” spordihoone Virtus fuajees.
Juhendaja Elita Järvela.
30. novembrini näitus „Noored
Kotkad läbi aja” Jõgeva kultuurikeskuses.
30. novembrini Palamuse muuseumis näitus „Ühe maja kolm
nägu“ / Kalevipoja muuseumi
lugu.
30. novembrini MTÜ Piltijad
näitus Jõgeva linnaraamatukogus.
Novembri lõpuni põllede näitus
Siimusti raamatukogus.
14. detsembrini näitus “Põnevaid
münte” Tiia Lehtmetsa kogust
Jõgeva linnaraamatukogus.
Alates 1. detsembrist Torma
rahvamajas Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitus-müük. Näitus üleval detsembri lõpuni.
Alates 2. detsembrist Palamuse
muuseumis Natali Haljase näitus
“Loomisrõõm“.
Kuremaa lossis saab vaadata
Kuremaa raamatukogu näitust
novembri rahvakultuuritähtpäevadest ning Sülli Reet ja Urmas
Vaino kunstinäitust.

ADVENDIAEG JÕGEVA VALLAS 2021
I ADVENDI EELÕHTU,
27. november
15.00 Tartu Arsise käsikellade kontsertansambli kontsert
„Helisevad jõululood” Kuremaa lossis. Pilet 5 eurot. Süüdatakse I advendiküünal.
I ADVENT, 28. november
11.00 I advendi jumalateenistus Torma kirikus. Esineb rahvamuusikaansambel
Sirgutii.
11.00 I advendi jumalateenistus ja küünla süütamine
Palamuse kirikus. Kaastegevad
Tabivere huvikooli õpilased.
11.00 I advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
13.00 I advendi jumalateenistus Laiuse kirikus. Järgneb
I advendiküünla süütamine ja
Ott Leplandi kontsert. Tasuta.
15.00 Advendiaja
algus
Torma keskuses (Kesk 6a esisel platsil). Esinevad rahvakultuurikollektiivid. Advendiaja õnnistab sisse EELK
Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart. Tasuta.
15.00 Advendiaeg on ootuste aeg – Amor Trio kontsertetendus “Selles süüdi on mai”
Sadala rahvamajas. Süüdatakse
I advendiküünal. Advenditule
koju viimiseks võta kaasa oma
küünal. Tasuta.
16.00 I advendiküünla süütamine ja talvekeskuse avamine
Jõgeva kultuurikeskuse ees.
16.30 I advendi kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad Rein Rannap ja
Maarja-Liis Ilus. Pilet 5 eurot.
18.00 advendiaja
algus
Vaiatu rahvamajas. Advendiaja õnnistab sisse EELK
Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart. Tasuta.
II ADVENT, 5. detsember
11.00 advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
11.00 advendi jumalateenistus ja küünla süütamine
Palamuse kirikus.
11.00 advendi jumalateenistus Torma kirikus. Esineb
Voore Segakoor Serviti.
13.00 advendi jumalateenistus Laiuse kirikus.
14.00 II advendi kontsert
Kuremaa lossis. Esineb naiskoor Emajõe Laulikud. Pilet 5
eurot.
10.45
Palamuse jõululaat
Palamuse rahvamaja õuealal.
15.00 II advendi kontsert
Palamuse rahvamajas, esineb
Tanja Mihhailova-Saar. Pilet 5
eurot.
16.00 II
advendiküünla
süütamine Jõgeva kultuurikeskuse ees.
16.30 heategevuskontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad Jõgeva linna kollektiivid.
Pilet 3 eurot.
III ADVENT, 12. detsember
11.00 advendi jumalatee-

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

nistus Jõgeva koguduses.
11.00 advendi jumalateenistus Torma kirikus.
11.00 advendi jumalateenistus ja küünla süütamine
Palamuse kirikus.
13.00 segakoori
Kuus
Õuna kontsert „Kogu elu on
tee …“, dirigent Maret Oja,
Palamuse kirikus.
13.00 III advendi jumalateenistus armulauaga Laiuse
kirikus.
14.00 jõuluootus Kaarepere rahvamajas. Esineb Tartu
Üliõpilaste Looduskaitseringi
segakoor. Tasuta.
16.00 üle-eestilise jõulurahu väljakuulutamine Jõgeva
kultuurikeskuse ees. Jõulurahu
kuulutab välja EELK piiskop
Joel Luhamets, jõulutervituse
edastab Riigikogu esimees Jüri
Ratas.
17.00 jõulurahu kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb tütarlastekoor Ellerhein.
Pilet 5.
IV ADVENT, 19. detsember
11.00 advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
11.00 advendi jumalateenistus Torma kirikus.
11.00 advendi jumalateenistus ja küünla süütamine
Palamuse kirikus.
12.00 MTÜ LOOK 20.
sünnipäeva tähistamine Lilleaasa vabaõhulaval.
13.00 advendi jumalateenistus Laiuse kirikus.
11.00 advendi jumalateenistus Torma kirikus.
15.00 jõulukontsert Kuremaa lossis. Osalevad Jõgeva
muusikakooli õpilased ja
kultuuriseltsi Jensel kollektiivid. Pilet 2 eurot.
JÕULULAUPÄEV,
24. detsember
13.00 jõululaupäeva jumalateenistus Jõgeva koguduses.
13.00 jõululaupäeva jumalateenistus Laiuse kirikus.
14.00 advendi jumalateenistus Torma kirikus.
17.00 püha jõuluõhtu jumalateenistus Palamuse kirikus. Toimub korjandus.
I JÕULUPÜHA,
25. detsember
11.00 jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses.
11.00 jõulupüha jumalateenistus Torma kirikus.
17.00 jõulupüha kontsert
Palamuse kirikus: “Kaunimad
jõululaulud“ Palamuse laulustuudio esituses.
II JÕULUPÜHA,
26. detsember
11.00 jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses.
11.00 jumalateenistus Palamuse kirikus.

Tiraaž: 6800
Küljendus: Ajakirjastus OÜ
Trükk: Printall AS
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti (juuni ja detsembri
teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval)

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Rahel Valdlo				30.10.2021
Robin Kapral				01.11.2021
Adeele Marii Hütt			
01.11.2021
Iti Kadak				03.11.2021
Roven Paavel				04.11.2021
Sonya Veri				06.11.2021
Gette-Ly German			06.11.2021
Ron Traks				09.11.2021
Randolf-Rocco Viitman		
12.11.2021

Õnnitleme
novembrikuu juubilare!
Richard Aasma

95

Ludmilla Hannula 80

Valve Kriis

90

Linda Soolepp

80

Ilme Ilmet

90

Tõnu Riener

80

Ly Tennus

80

Ella-Margareta
Schasmin

90

Silvi Mäll

80

Laine Järve

90

Salme Reinart

80

Lilli Peterson

90

Malle Puusta

80

Elle Metsik

90

Silvi Aruja

80

Ilmi Koger

85

Tiiu Järv

75

Raivo Lõns

85

Rosete Lindsalu

75

Vambola Kurg

85

Vladimir

Hilja Aasa

85

Jermonok

75

Ants Tihemets

85

Martin Ambo

75

Õie Kurg

85

Maret Tekkel

75

Kilikia Gusarova 85

Elsa Joost

75

Raivo Hordo

85

Helmut Schasmin 75

Elviira Lall

80

Erika Monikainen 75

Küllu Unt

80

Jonas Linkus		

Sirje Einaru

80

75

Alates 6. detsembrist 2021 asub PRIA Jõgevamaa
teenindusbüroo aadressil Suur tn 3, Jõgeva. Ootame
Teid uutes ruumides!

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
TEET HAAV		
ANDRES REBANE
HELDI JÄNESE		
JAAN-IVO LUKAS
RAEL LEITEN		
ARTUR RUUSALU
LUULE KÕRGEND
AMANDA TOOMING
NIKOLAI RÜÜTLI
SUULE LIBLIK		
VAIKE SOODLA
HARRY ÕIM		

26.09.1953–07.11.2021
05.10.1951–07.11.2021
17.10.1922–07.11.2021
18.12.1964–07.11.2021
06.08.1931–08.11.2021
23.07.1958–08.11.2021
06.12.1932–10.11.2021
12.07.1926–12.11.2021
18.12.1956–13.11.2021
24.03.1929–13.11.2021
12.02.1927–14.11.2021
19.05.1930–15.11.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 9. detsembril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 1. detsember.

