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Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised

Jõgeva valla suvekeskuse Kuremaa esindaja, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse juhatuse liige Tiina Tegelmann (paremal) andis valla kultuuri aastaringi
tunnuse üle sügiskeskuse esindajale, Palamuse Kultuuri juhatajale Ehtel Valgule. FOTO: RIINA MÄGI

Palamuse astus valla
sügiskeskuse õigustesse

22.

septembri õhtul algas
kalendrisügis ja Palamuse asus taas Jõgeva valla sügiskeskuse rolli täitma.
Seoses sellega andis suvekeskuse
Kuremaa esindaja, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse juhatuse
liige Tiina Tegelmann valla kultuuri aastaringi tunnuse üle Palamuse
Kultuuri juhatajale Ehtel Valgule.
Tseremoonia toimus Palamuse
rahvamajas enne vokaalansambli Greip meeleolukat kontserti.
„Tänan kõiki, kes käisid suve-

keskuse üritustest osa saamas, samuti neid, kes meie ettevõtmisi
toetasid. Oma panuse andis ka
suvi ise oma erakordse soojusega,“
sõnas Tiina Tegelmann klaastaiest
üle andes. Ehtel Valk kutsus aga
kõiki sügiskeskuse üritustele ning
osa saama ka virtuaalsest nunnunäitusest. Esimestel aastatel kuulutati sügiskeskus ju avatuks suure
Paunvere väljanäituse ajal, ent nagu
mullugi, jäi väljanäitus tänavu pidamata. Seepärast otsustati korraldada Palamuse Kultuuri Facebooki

lehel virtuaalne nunnunäitus. Saadetud piltide hulgast sai oma lemmikut valida 24. septembrini.
Jõgeva vallavalitsuse poolt tõid
rahvale tervitusi abivallavanemad
Angela Saksing ja Viktor Svjatõšev.
„Loodan, et sügiskeskus toob meie
ellu värvikirevust nagu sügis ise,
ning uuenduslikke ideid,“ ütles
Viktor Svjatõšev.
Sügiskeskuse
programmist
leiab nii mõndagi. Palamuse kirikus saab näiteks 3. oktoobril
kuulata rahvusvahelisele muusika-

päevale pühendatud kontserti
„Piazzolla promenaad“, Oskar
Lutsu Palamuse gümnaasiumis
peetakse 22. oktoobril teemaõhtut „Leib ja lilled“ ning 15.–19.
novembrini kooli aastapäevanädalat „Palamuse keskkool 65“.
Palamuse rahvamajas saab 14.
novembril kuulata laululaste kontserti ja Palamuse raamatukogus
kestavad 20.–30. oktoobrini raamatukogupäevad. Programmist
leiab ka näitusi ja klubiõhtuid.

JVT

Korraldatud jäätmeveos ei toimu
alates 1. oktoobrist muudatusi

A

asta algusest oleme vallalehes ja kodulehel jaganud
infot, et korraldatud jäätmeveos toimuvad muudatused ja
uus veoperiood algab 1. oktoobril.
Kuna jäätmeveo hanke kohta esitati vaie, siis ei saa 1. oktoobrist
uut veoperioodi alustada. Jõgeva
Vallavalitsus tunnistas 20. septembri 2021 korraldusega nr 538
korraldatud jäätmeveo riigihanke
hankemenetluse kehtetuks. Hanke
tühistamine tähendab, et Jõgeva
vallas ei muutu veopiirkond, jäätmevedaja ega hind ning ei lisandu uusi jäätmeliike. Kõik korraldatud jäätmeveo tingimused
jäävad samaks, kuni Jõgeva Vallavalitsus korraldab uue hanke ja
sõlmib jäätmevedajaga lepingu.
Jõgeva linnas jätkab senistel tingimustel vedamist AS Eesti Keskkonnateenused ja väljaspool linna
AS Ragn-Sells.
Eeldatavasti saame alustada
uue veoperioodiga aasta alguses.
Uue korraldatud jäätmeveo hankega lisanduvad jäätmeliigid ja veo-

piirkonnaks saab kogu vald.
Jäätmeveoga saab hõlmatud
vähemalt järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes
tekkinud jäätmeliigid:
• segaolmejäätmed – kogu piirkond;
• paber ja kartong – kõik kortermajad, v.a hajaasustuses paiknevad kortermajad, asutused ja
ettevõtted, omal soovil eramud
tiheasustus- ja kompaktsel alal;
• biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – kõik kortermajad,
v.a hajaasustuses paiknevad
üksikud kortermajad, eramud
tiheasustus- ja kompaktsel alal,
omal soovil asutused ja ettevõtted, eramud ja üksikud kortermajad hajaasustusalal;
• pakend – kõik kortermajad, v.a
hajaastuses paiknevad üksikud
koretermajad, toitlustamisega
tegelevad asutused ja ettevõtted,
omal soovil eramud, hajaastuses
paiknevad üksikud kortermajad
ning asutused ja ettevõtted.
Erisuste (sh vabastuste) kohta saab

infot valla kodulehelt ja vallalehest.
Kõigi eelpool nimetatud jäätmeliikide osas on võimalik kõrvuti
asetsevatel kinnistutel, sh kortermajad, kasutada ühismahutit.
Sellest kevadest kehtiva jäätmeseaduse järgi on nõue, et kui vald
teeb uue korraldatud jäätmeveo
hanke, siis peavad majapidamised
biolagunevaid jäätmeid teistest
jäätmetest eraldi koguma. Nõue
kehtib tiheasustus- ja kompaktse
hoonestusega aladel. See tähendab,
et linnas, alevikes ja tihedamates
külakeskustes tekib nii eramajadele kui kortermajadele juurde üks
konteiner biolagunevate jäätmete
tarbeks või komposter.
Oleme algatanud Jõgeva valla
jäätmehoolduseeskirja
muutmise, et anda võimalus biojäätmete
kompostimisega tegeleda ka kortermajadel. Seni seda võimalust polnud. See aga tähendab, et kompostimine peab vastama nõuetele ja
kogu maja peab selles osalema. Ainult nii on võimalik saada vabastus
biojäätmete konteineri võtmisest ja

biojäätmete äraandmisest. Kortermajad peavad arvestama kompostimise korral kortermaja vajadusi,
teadma, kes hakkab hoolitsema
kompostri õigesti kasutamise eest
ning kas üldse komposti kasutamise võimalus on olemas. Lisaks
on jäätmehoolduseeskirjas, et tiheasustus- ja kompaktsel alal võib
üksikelamutes ja kortermajades,
kus komposti kasutamise võimalus
on olemas, biolagunevaid köögi- ja
sööklajäätmeid kompostida ainult
kinnises kahjurite eest kaitstud
kompostimisnõus. Samas võivad nii
eramud kui ka kortermajad esitada
ühismahuti kasutamise avalduse
biojäätmete konteinerite kasutamise
osas. Iga maja ei pea eraldi võtma
konteinerit, kui on võimalus kõrvuti asetsevatel kinnistutel koostööd
teha. Hajaasustusega aladel võib üksikelamutes ja üksikult paiknevates
kortermajades tekkivad köögi- ja
sööklajäätmed kompostida lahtiselt
kompostimisaunades.
Taimi Eesmäe

keskkonnaspetsialist

Kohaliku
omavalitsuse
volikogu valimiste nädal
algab esmaspäeval, 11.
oktoobril kuue eelhääletamise päevaga ning lõpeb
pühapäeval, valimispäeval
17. oktoobril 2021. aastal.
Valija ei ole enam seotud
kindla valimisjaoskonnaga, vaid saab oma valimisringkonna piires minna
valima endale sobivasse
jaoskonda. Eelhääletamise perioodil on võimalik
oma hääl anda kas elektrooniliselt või hääletada
pabersedeliga jaoskonnas.
Pühapäeval saab hääletada üksnes pabersedeliga,
sealjuures saab pabersedeliga hääletades oma
e-hääle tühistada. Esmaspäevast kuni neljapäevani
on avatud Jõgeva kultuurikeskuses valimisjaoskond
nr 1, kus saab hääletada ka
väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses
valimisringkonnas.
• Valimisjaoskond nr 1
(Jõgeva kultuurikeskus)
Jõgeva linn, Aia tn 6 on
avatud
hääletamiseks
11.10.–16.10.2021
kl
12.00–20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 2
(Jõgeva aleviku noortekeskus) Jõgeva alevik,
Sauna tn 4 on avatud
hääletamiseks
15.10–
16.10.2021 kl 12.00–
20.00, 17.10.2021 kl
9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 3
(Kuremaa ujula) Kuremaa alevik, Soomevere
tee 8 on avatud hääletamiseks 15.10–16.10.2021
kl
12.00–20.00,
17.10.2021 kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 4
(Laiuse Jaan Poska
põhikool) Laiuse alevik, Kuremaa tee 30 on
avatud
hääletamiseks
15.10–16.10.2021
kl
12.00–20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 5
(Siimusti noortekeskus)
Siimusti alevik, Kaave tee
5 on avatud hääletamiseks 15.10–16.10.2021 kl
12.00-20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 6
(Vaimastvere
kool)
Vaimastvere küla, Kooli
tn on avatud hääletamiseks 15.10–16.10.2021 kl
12.00–20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 7
(Palamuse teenuskeskus)
Palamuse alevik, Kooli tn
4 on avatud hääletamiseks 15.10-16.10.2021 kl
12.00–20.00, 17.10.2021

kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond
nr
8 (Kaarepere rahvamaja) Kaarepere küla
on avatud hääletamiseks 15.10–16.10.2021 kl
12.00–20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 9
(Torma
rahvamaja)
Torma alevik, Kooli tee
21 on avatud hääletamiseks 15.10–16.10.2021 kl
12.00–20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
• Valimisjaoskond nr 10
(Sadala
rahvamaja)
Sadala alevik, Sillasoo
4 on avatud hääletamiseks 15.10–16.10.2021 kl
12.00–20.00, 17.10.2021
kl 9.00–20.00.
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva
põhjuse tõttu hääletada
hääletamisruumis,
võite taotleda hääletamist
kodus. Kodus saab hääletada 15.–17.10.21 ajavahemikus kl 9.00–20.00.
Kodus hääletamiseks
tuleb vallavalitsusele või
j a o skon na kom isj on i l e
esitada suuline (tel 5373
6299) või kirjalik (katre.
kivi@jogeva.ee)
taotlus
hiljemalt 17.10.21 kl 14.00.
Igale aadressile, kus
elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, saadab
siseministeerium hiljemalt
oktoobri esimesel nädalal
valimiste teabelehe. Kes
on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info
e-kirjaga. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info
valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või
linnas. Valimiste teabeleht
asendab sellest aastast valijakaarti. Kumbki neist pole
seotud valimisõigusega.
Sügiselgi tuleb arvestada viiruse levikust tingitud
piirangutega: kanna hääletusruumis maski, hoia
teistega vahet, desinfitseeri
käsi, luba eakad järjekorras
ette, võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva
või hääleta elektrooniliselt.
Lisainformatsioon on
veebilehel
valimised.ee
ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt 631 6633
või valimiskomisjoni esimehelt 5373 6299.
Katre Kivi

vallasekretär
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Jõgeva jäätmejaam
sai autokaalu
Aasta tagasi viidi vallaelanike seas läbi jäätmevaldkonna küsitlus,
milles elanikud tõid välja probleemi, et jäätmejaamas tuleb mõne
jäätmeliigi vastuvõtmise eest maksta, aga kaal nende koguse määramiseks puudub. Selle aasta alguses otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldada meie taotluse ja toetada Jõgeva jäätmejaama autokaalu soetamist. Toetuse summa on 45 640 eurot ja valla
omaosalus 24 230 eurot.
15. septembril andis töövõtja Motsir OÜ autokaalu üle Jõgeva
vallale. Jäätmejaama külastajad on saanud nüüd juba mõnda aega
autokaalu kasutada. Jäätmejaama tulles tuleb esmalt sõita autokaalule, kus fikseeritakse kogukaal. Kui koormas on mitut liiki jäätmeid, tuleb kaalul käia mitu korda, et teada saada, kui palju üht või
teist liiki jäätmeid toodi. Etapiti kaalul käia on oluline, kuna osa jäätmeliike võetakse vastu tasuta ja osa tasu eest. Kui kõik jäätmed on ära
pandud, tuleb sõita uuesti autokaalule.
Taimi Eesmäe

keskkonnaspetsialist
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TEATED
Jõgeva Vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsusega nr 282
võeti vastu Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistu (katastritunnus
24901:002:0300) detailplaneering. Selle avalik väljapanek toimub
Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva linn)
14.10–28.10.2021.
Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistule uued hoonestusalad ja ehitusõigus. Planeeringuala suurus on 1 594 m2, täisehitusprotsent kinnistul on kuni 50% ja lubatud on ehitada maksimaalselt
2 hoonet kõrgusega kuni 9 m. Kinnistule planeeritavasse hoonesse
tuleb autoremonditöökoda, autopesula, garaaž ja sadulsepatöökoda.
Kinnistu sihtotstarbeks määratakse 100% ärimaa. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“.
Kui avaliku väljapaneku ajal laekub kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta, siis toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Jõgeva vallavalitsuses 11.11.2021 algusega kell 15.00, millest teavitatakse Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee.
***
Jõgeva Vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsusega nr 283 võeti
vastu Õuna külas Sõnajala tn 10 kinnistu (24802:006:1200) detailplaneering. Selle avalik väljapanek toimub Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva linn) 14.10–28.10.2021.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu väikeelamu
kruntideks ning määrata hoonestusalad ja ehitusõigus. Sõnajala tn 10
kinnistu planeeritakse liita Allika tn 22 kinnistuga ja pärast liitmist
jagatakse kinnistu seitsmeks krundiks, kus suurimaks ehitusaluseks
pinnaks on 400 m2, mis omakorda on lubatud jagada maksimaalselt 3 hoone vahel (elamu ja kaks abihoonet). Detailplaneeringuga
kavandatav on kooskõlas endise Jõgeva valla üldplaneeringuga.
Kui avaliku väljapaneku ajal laekub kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta, siis toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Jõgeva vallavalitsuses 11.11.2021 algusega kell 16.00, millest teavitatakse Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee.
***
Jõgeva Vallavolikogu 23. septembri 2021. a otsusega nr 284 võeti
vastu Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu (24901:005:0520) detailplaneering. Selle avalik väljapanek toimub Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva linn) 14.10–14.11.2021.
Detailplaneeringu eesmärk on muuta maa sihtotstarve elamu- ja
ärimaast ühiskondlike ehitiste maaks ja määrata kinnistu ehitusõigus
kirikuhoone, kogudusehoone ja abihoone ehitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõttelised lahendused. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev ja keskkonnamõju strateegilist hindamist ei korraldatud, kuna Keskkonnaamet,
Terviseamet ja Rahandusministeerium leidsid, et kõnealuse detailplaneeringuga ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamine vajalik.
Kui avaliku väljapaneku ajal laekub kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta, siis toimub avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Jõgeva vallavalitsuses 29.11.2021 algusega kell 16.00, millest teavitatakse Jõgeva valla kodulehel www.jõgeva.ee.

Jõgeva saab uue esmatasandi tervisekeskuse
E
esti riigi tervishoiu arengukava nägi ette rajada üle Eestimaa
igasse maakonnakeskusesse kaasaegne
esmatasandi
tervisekeskus
(perearstikeskus). Et selline võimalus realiseerida, tuli põhjendatud projekt kirjutada ja taotleda rahalist toetust 75%
ulatuses maksumusest. Meie projekt sai
hea hinde ning 854 000 eurot toetust
realiseerimisajaga 31.12.2021. Tervisekeskuse rajamist toetatakse Euroopa
Liidu tõukefondidest.
Kahjuks jäi projekteerimine ja ehitamine poliitiliste eriarvamuste sasipuntrasse kinni. Aeg aga tiksus halastamatult
ja ehitushinnad alustasid tõusu.
Käesoleval kevadel saime taas jätkata
tingimustel, mis olid projekti taotluses
kirjas. Hanke korras saime projekteerija, Projekt 02 OÜ, arhitekt on Triinu
Nurmik. Suve jooksul oleme koos arhitekti ja perearstidega leidnud ruumide
parima lahenduse. Tänaseks on eskiis-

projekt heaks kiidetud ning alustatud
eelprojekti koostamist. See peaks üle
antama novembrikuu jooksul. Seejärel
kuulutab vald välja hanke tervisekeskuse
ehitamiseks.
Esmatasandi tervisekeskus hakkab
paiknema haigla peasissekäigust lääne
pool ja see on ühendatud kolmemeetrise galerii abil haigla I korrusega. Seal on
ruumid viiele perearstile ja iga perearsti
juurde on projekteeritud pereõe (-õdede)
ja protseduuride toad. Külastajad
ootavad oma perearsti juurde pääsemist
hoone keskosas. Nende päralt on tualetid, ema ja lapse tuba ning ka laste
mängunurk. Tervisekeskusesse tuleb
veel ämmaemanda vastuvõtt ja sotsiaalnõustamise ruumid. Hoones on kokku
netopinda ligi 860 m2. Tervisekeskuse
ette, praeguse haiglaesise parkla asemele on projekteeritud avar 76-kohaline
parkla, mis peaks oluliselt leevendama
parkimisega seotud probleeme.

Kahjuks tuleb ajaviitmise eest maksta ehituse kallinemisega, mida meile ei
kompenseerita. Peame taotlema ka ehituse ajalist pikendamist. Siiski usun, et
inimeste tervise eest hoolt kandev perearstikeskus valmib järgmisel aastal.
Loodan, et edaspidi, kui tekib võimalus perearstikeskust laiendada eriarstide
jaoks mõeldud vastuvõturuumidega,
on vald Sotsiaalministeeriumile aktiivsem partner. Oleme sellele mõelnud ala
planeerimisel ja arvestanud ka ruumide
paigutamisel laiendamise võimalusega.
Seniks aga lahendame eriarstide ruumiprobleemi
praeguste
perearstikabinettide renoveerimisega.
Viktor Svjatõšev
abivallavanem
vallavanema ülesannetes

Kas elektrikatkestused meie vallas on
muutumas uueks normaalsuseks?

O

lukorras, kus elektritarbimine
tühjendab viimasel ajal tuntavalt
inimeste rahakotti, on Elektrilevi võtnud kasutusele omapärase viisi
kokkuhoiuks – ulatuslikud elektrikatkestused.
Kui seni olen rahulolematust praeguse olukorraga püüdnud vastutavatele
isikutele selgitada sõna jõul ja kirja teel,
siis nüüd on kavas võtta kasutusele mõjusamad abinõud.
Viimase poolaasta jooksul on Jõgeva vallas olnud neli suuremat elektrikatkestust ja hulgaliselt väiksemaid.
Kõige rängem juhtum oli aprillikuus,
kui elektrikatkestuse põhjustas Jõgeval
Energia tänaval asuva 110 kV alajaama
põleng, mis jättis valla 13 200 elanikust
vooluta 8023 klienti.
Viimane suurem katkestus oli alles
24. septembri õhtul, mil nii Jõgeva linn
kui ka ümberkaudsed alevikud ja külad
mattusid pimedusse.
Olin just naasmas Põltsamaalt maakondlikult õpetajate tänuürituselt, kui
mulle hakkasid tulema kõned ulatus-

likust voolukatkestusest. Nii ma siis
sukeldusin kohe, valge särgi ja lipsuga,
infot hankima ja esmavajalikke korraldusi jagama.
Normaalolukorras peaks Elektrilevi
saatma mulle kohe teate koos prognoosiga rikke ulatuse ja likvideerimisele
kuluva aja kohta. Paraku pole seda kordagi juhtunud. Olen sel teemal rääkinud
kõikvõimalike juhtivate asjaosalistega.
Paraku tulemusteta. Õnneks on mul olemas otsekontakt Eesti Energia juhtimiskeskusega, kust vajalikku infot saan.
Kiire info saamine on väga oluline,
et pikema katkestuse puhul hakata kohe
korraldama inimeste jaoks esmavajalikke tegevusi, st hoolitsema, et elanikele
oleksid tagatud joogivesi ja meditsiiniabi, et töötaksid kauplused, kütusetanklad ja apteegid, et kodudes olevad
haiged, kes kasutavad elektritoitel meditsiiniseadmeid, saaksid haiglasse toodud
jne.
Sügis on käes ja talv ees ootamas.
Suur probleem on jätkuvalt korterelamud, kus puudub soojasõlmedes või-

malus elektrikatkestuse korral lülitada
sisse pump, mis võimaldaks magistraaltrassist küttesooja tarbida.
Kevadise kriisi ajal töötas katlamaja
edasi oma generaatori baasil ja väljastas
sooja vett magistraaltorudesse, kuid elamud jäid ikkagi külmaks. Kortermajade
elanikel ja majahalduritel on aeg mõelda selle probleemi lahendamisele, sest
nagu oleme korduvalt kogenud, elektrikatkestused võivad meid tabada väga
ootamatult ja ebameeldival ajal. Eramajade omanikel on samuti otstarbekas
osta majapidamisse sobiva võimsusega
generaator.
Kriiside korral oleme püüdnud edastada meile teada olevat infot operatiivselt valla kodulehe kaudu. Teeme seda
ka edaspidi. Võimalusel hoidke kodus
laetud akupanka seadmete laadimiseks.
Telefoni on võimalik laadida ka autos.
Alati pakub abi päästeamet.
Viktor Svjatõšev

abivallavanem

Kodukompostri või biojäätmete konteineri
soetamise avalduste vastuvõttu on pikendatud

K

eskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) avas taotlusvooru
kodukompostrite ja biojäätmete
konteinerite soetamiseks, et suurendada
teisese toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja
seeläbi vähendada jäätmete ladestamist.
Valida saab kas kompostri või konteineri.
KIK-i tingimused: kodumajapidamises
tekkinud biojäätmete tekkekohas kuni
420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs,
või kuni 140-liitrine biojäätmete konteiner.
Toetuse tingimustes ei ole piiritletud
piirkondade ja majapidamiste suurust,
kellele konteinerit või kompostrit anda.
Küll aga peab kompostrit või konteinerit
aastaringselt kasutama. Üks nõue on, et
konteineri või kompostri saavad kinnistud, mis on liidetud korraldatud jäätme-

veoga ja kus on olemas rahvastikuregistri
andmete kohane elukoht vähemalt ühel
isikul. Kui algab uus korraldatud jäätmeveo periood (eeldatavalt 1.01.2022), on
kogu vald korraldatud jäätmeveoga hõlmatud.
Majapidamine saab kompostri või
konteineri endale, kuid peab tasuma
10% maksumusest. Summa selgub pärast
hanget. Kompostrit või konteinerit peab
kasutama sihtotstarbeliselt vähemalt 3
aastat alates konteineri saamisest.
Toetuse saamise korral korraldatakse
hange kompostrite ja konteinerite soetamiseks. Kompostrid tellime 200 l, mitte
suuremad. Kui eelpool toodud nõuded on
täidetud ja arusaadavad ning kui on soov
kas kompostrit või konteinerit soetada,
palun soovist teada anda. Avaldusele lisada nimi, kontaktandmed (aadressiks
märkida see, kuhu konteiner/komposter

paigaldatakse) ning konteineri valikul lisada konteineri maht. Taotlusvoorus saavad osaleda ka kortermajad.
Kuna mõned kortermajad väiksematest asulatest on huvi tundnud, selgitan:
igale korterile konteinerit või kompostrit
eraldi ei anta, vaid antakse kortermaja või
ühistu põhiselt. Kompostri suurus, 200 l,
peab sobima majapidamise või kortermaja vajadustega. Korteriühistud, kes soovivad kompostrit, peavad esmalt lahendama küsimuse, kes hoolitseb kompostri
õigesti kasutamise eest.
Info saata hiljemalt 8. oktoobriks
2021 keskkonnaspetsialistile Taimi Eesmäele. Kontakt: taimi.eesmae@jogeva.ee,
tel 776 6509.
Taimi Eesmäe

keskkonnaspetsialist
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ÜLEVAADE VOLIKOGU ISTUNGIST
Jõgeva vallavolikogu 57. istung toimus
23. septembril Jõgeva kultuurikeskuses.
Osales 24 volikogu liiget, neist kuus elektrooniliselt.
1. Kuulati Jõgeva valla noortevolikogu esindajate Teele Olgo ja Inara Eina ülevaadet
noortevolikogu tööst.
2. Otsustati nimetada Elvira Osbergi asemel
Jõgeva valla valimiskomisjoni liikmeks
Liivi Noormägi ja valimiskomisjoni esimeseks asendusliikmeks Kaie Vool.
3. Moodustati Jõgeva Vallavolikogu valimisteks 10 valimisjaoskonda ja nimetati
nende liikmed.
4. Kinnitati Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028.
5. Kinnitati Jõgeva valla kultuurivaldkonna
arengukava 2021–2028.
6. Kinnitati Jõgeva valla spordivaldkonna
arengukava 2021–2028.
7. Kinnitati Jõgeva valla terviseprofiil.
8. Kinnitati Jõgeva valla sotsiaalvaldkonna
arengu- ja tegevuskava 2021–2028.
9. Toimus Jõgeva valla arengukava 2018–
2028 muutmise eelnõu esimene lugemine. Vallavalitsusele anti suunis korraldada
eelnõu avalikustamine ja avalikud arutelud.

10. Otsustati maksta abivallavanem Viktor
Svjatõševile vallavanema asendamise eest
alates 9. aprillist 2021 kuni vallavanema
tööle naasmiseni igakuulist lisatasu 15
protsenti vallavanema töötasust.
11. Otsustati määrata Jõgeva vallas Õuna
külas asuva Lille tänava uueks liikluspinna nimeks Väike-Lille tänav ja tee
pikkuseks 155 m.
12. Otsustati kuulutada peremehetuks ja
võtta arvele järgmised Jõgeva vallas paiknevad ehitised: Härjanurme külas Possa
kinnistul asuv pumbamaja; Kärde külas
Ees-Kärde kinnistul asuv töökoda ja
väravahoone; Kassinurme külas Võilille
kinnistul asuv laut, Jõgeva alevikus
Seemne tn 12a asuv ladu ja Seemne 12b
asuv kartulihoidla ning Mõisamaa külas
Pumbamaja kinnistul asuv pumbamaja.
Ehitiste hooldajaks määrati Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakond.
13. Otsustati võõrandada vallavara otsustuskorras.
14. Võeti vastu Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneering. Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonnale anti suunis
korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja sellest teavitamine.
15. Võeti vastu Õuna küla Sõnajala tn 10

kinnistu detailplaneering. Vallavalitsuse
majandus- ja arendusosakonnale anti
suunis korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja sellest teavitamine.
16. Võeti vastu Jõgeva linna Suur tn 38
kinnistu detailplaneering. Vallavalitsuse
majandus- ja arendusosakonnale anti
suunis korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja sellest teavitamine.
17. Kuulati vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Margus Kase ülevaadet komisjoni tegevusest aastatel 2017–
2021.
18. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees
Hardi Perk, abivallavanemad Angela
Saksing ja Viktor Svjatõšev ning vallavalitsuse liikmed Veigo Tumaševski ja
Marek Saksing vastasid volikogu eelmisel
istungil esitatud arupärimisele.
Jõgeva Vallavolikogu järgmine istung
toimub 14. oktoobril.
Kõigi õigusaktidega ja arupärimiste kirjalike
vastustega on võimalik tutvuda Jõgeva valla
veebilehel www.jõgeva.ee.

Riina Mägi

Jõgeva Vallavolikogu
kantselei spetsialist

Viie Silla Jooksul osales 77 spordihuvilist

J

õgeva alevikus toimus 19. septembril
juba neljateistkümnendat korda rahvaspordiüritus Viie Silla Jooks. Ettevalmistamisel ja läbiviimisel lõid kaasa nii
Kultuuriseltsi Vanaveski liikmed kui ka vabatahtlikud Jõgeva alevikust ja Jõgeva linnast.
Jooksu toetas ka Vooremaa Poolmaratoni
korraldustoimkond.
Viie Silla Jooksul osales kokku 77 jooksuhuvilist. Eriti suur oli 28 pisikese jooksutüdruku ja -poisi rõõm nii 200 m jooksu
ajal kui ka medalite, kõrrejoogi, kohukese ja
Limpa spordivee saamisel! Noorimad osalejad olid 2aastased Saara Tõnissoo, Remy
Kose ja Oskar Lehtla. Aktiivse kaasaelamisega ja vahetu abiga toetasid lapsi vanemad ja
vanavanemad.
Erilise tunnustuse teenis Rasmus
Randoja, kes suurepärase jooksuga suutis
ennast jäädvustada Viie Silla Jooksu ajalukku
3,2 km distantsil. Nüüdsest kuulub Rasmusele ajaga 11.15 kõikide toimunud jooksude
arvestuses paremuselt kolmas koht!
Rõõm oli taas osalemas näha Laura
Mustasaart, kellele kuulub seniajani üldarvestuses viies koht. Seekord oli Laura rajal
koos pisikese beebiga, kellega nautis kena
sügispäeva.
Väsimatud on ka Angela ja Andrus Kukk
koos poja Anderoga, kes läbisid ühiselt nii
200 m kui ka 3,2 km pikkuse võistlusmaa.
Järjekordse võidu oma vanusegrupis noppis
“igihaljas” Heino Põldoja. Sportliku visadu-

2022. aastal ootame taas kõiki jooksuhuvilisi Viie Silla Jooksule, et 15. korda
sportida, olla koos ja tunda ennast mõnusalt!
Kohtumiseni!

15.

Maailmakoristuspäev
ja sügismatk Laiuse
Jaan Poska põhikoolis
21. septembril toimus Laiuse
Jaan Poska põhikoolis juba traditsiooniks saanud sügismatk,
mis sel korral oli ühendatud
Maailmakoristuspäeva tegevustega. Algklassid alustasid matka
ning koristust Laiuse Püha Jüri
kiriku ümbrusest ning vanemad
klassid said ise valida, missugust
rada keegi läbida soovib. Umbes
pooleteisetunnise koristuse jooksul koguti märkimisväärne hulk
prügi, mille hulgas leidus väga
eriilmelisi jäätmeid.
Kõige rohkem leidsid klassid
kile- ning plastpakendijäätmeid,
lisaks oli nende seas ka arvestatav
hulk tagastamiskõlblikku taarat.
Nägime kogutud prügi hulgas
ka ehitusjäätmeid, aerosoolpudeleid, värvinõusid, eterniiti, elektroonikakomponente,
kammi,
keraamikat ning kirjutustarbeid.

Kõige omapärasem neist oli ilmselt loodusesse jäetud vaip.
Koristuspäev ja matk kulgesid edukalt, tore oli näha õpilaste kasvavat hasarti ja entusiasmi
prügi leida ning koguda. Ka kõige
nooremate klasside õpilased tuletasid meelde, et prügi koht ei
ole metsa all, vaid prügikastis.
Lisaks jäi õpetajatelt kõlama õpilaste meisterlik koostööoskus.
Kindlasti on taolised sündmused
vajalikud ka edaspidi, mõeldes
näiteks asjaolule, et tegelikult on
paljusid leitud jäätmeid võimalik lihtsalt ringlusesse suunata,
samuti sellele, et talgud aitavad
suurepäraselt kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele.
Maarja Mangus

Laiuse Jaan Poska
Põhikooli huvijuht

Vahur Kukk

kultuuriselts Vanaveski

TULEMUSED

Viie Silla Jooksult võib alguse saada nii mõnegi lapse spordihuvi. FOTO: SIRJE KALEV

se auhind omistati Karl Kustas Kalevile, kes
on osalenud kõigil neljateistkümnel Viie Silla
Jooksul.
Tibu rollis valmistas lastele seekord erilist rõõmu Gunnar Vasemägi, kes on nii
Jõgevamaal kui kaugemalgi tunnustatud
harrastusnäitleja. Kommentaatorina tegutses Riho Järvelainen, kelle sisukas teave ja
humoorikad vahemärkused aitasid kaasa
mõnusa õhustiku ja ühistunde loomisele.
Suur tänu Sirje Kalevile selle sündmuse jäädvustamise eest!
Aitäh kõigile, kes jooksu ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalesid! Täname jooksu toetamise eest Jõgeva Vallavalitsust, AS-i
A. LeCoq, Jõgevamaa Spordiliitu Kalju,
Eesti Taimekasvatuse Instituuti ning Vooremaa Poolmaratoni korraldustoimkonda.

200m
Üldjärjestus: 1. Teresa Annamaa (6a),
2. Gregor Tõnissoo (5a), 3. Elisa Islamova
(6a), 4. Linda Pristavka (5a), 5. Karl Markus
Luts (6a), 6. Linel Uusküla (5a).
Kiiremad vanusegruppide lõikes: Andero
Kukk, Liane Uusküla (3a), Karl Teder (4a),
Gregor Tõnissoo, Linda Pristavka (5a), Karl
Markus Luts, Teresa Annamaa (6a).
1100 m
Poisid 1. Ranek Aas (11a) 3:24, 2. Ats Lääne
(12a) 3:25, 3. Kristjan Väiko (12a) 3:28.
Tüdrukud 1. Liine Noormägi (11a) 3:35,
2. Johanna Rosin (10a) 3:53, 3. Grete Li
Reiman (9a) 4:00.
3200 m
Mehed 1. Rasmus Randoja 11:15, 2. Sander
Õunapuu 12:10, 3. Rain Päären 12:25.
Naised 1. Kärol Tamson (12a) 15:32,
2. Liisbeth Kallis 16:29, 3. Johanna Rosin
(10a) 16:45.

Torma teemant-, kuld- ja hõbeleerilapsed
augustil
toimus
EELK Torma Maarja koguduses kiriku 254. aastapäeva ning teemant-,
kuld- ja hõbeleeripüha jumalateenistus. Jutlustas EELK Palamuse ja
Tartu Soome koguduste õpetaja,
Laiuse koguduse hooldajaõpetaja ning Tartu hooldekodu kaplan
Urmas Oras, kes oli aastatel 1995–
1998 ka Torma koguduse õpetaja.
Teemantleerilaps oli Marta Okas,
kelle leeriõnnistamine toimus 71
aastat tagasi, 9. juulil 1950, õnnistajaks õpetaja Edgar Hark. Kuldleerilaps oli Tiiu Jalak, kelle leeriõnnis-

FOTO: ERAKOGU

tamine toimus 50 aastat tagasi,
25. juulil 1971. Leeritalituse viis
läbi õpetaja Jaan Muru. Hõbeleerilapsed olid Vilve Anslan, Ingrid
ja Sallo Kattel ning Made Kalavus,
kelle leeriõnnistamised viis läbi
õpetaja Urmas Oras 10. jaanuaril ja 22. septembril 1996. Pärast
jumalateenistust oli pastoraadis
kaetud kohvilaud, kus meenutati
koos õpetaja Urmas Orasega endisi aegu.
Mehis Pupart

EELK Torma
Maarja koguduse õpetaja

Esireas vasakult teemant-, kuld- ja hõbeleerilapsed Vilve
Anslan, Marta Okas, Tiiu Jalak, Made Kalavus, Ingrid Kattel ja
Sallo Kattel. Teises reas õpetajad Mehis Pupart ja Urmas Oras.
FOTO: TALVI SILDMA

Õpilased uurivad ja määravad mullaprofiili, horisonti ja lõimumist.
FOTO: ERAKOGU

Torma kooli kuues
klass Endla rabas
Meie klassi vahva õpetaja Valdi
Reinas korraldas meile 10. ja 11.
septembril õppepäevad ja matka
Endla rabas.
Esimesel päeval sõitsime
Toomale ja tutvusime meie
giidide Elo ja Maarikaga. Seadsime end tubadesse sisse ja läksime
mulda tundma õppima. Me sõelusime erinevaid mullasegusid ja
tegime skeemi liiva, mulla ja kivimite kohta. Saime teada, et mullal on palju erinevaid kihte. Siis
läksime metsa ja võtsime puuriga
proovi, et mullaprofiili uurida.
Nägime erinevaid mullahorisonte. Tegime mullaga natuke kunsti
ka.
Kui olime metsast tagasi,
tegid poisid lõkke ja grillisid
vorste ning tüdrukud aitasid
õpetajat köögis. Enne sööki lubas õpetaja igaühel oma elektritõukerattaga ühe ringi sõita. Õhtu
läks väga lõbusalt, istusime veel
pärast sööki lõkke ääres, laulsime
ja tegime niisama nalja. Käisime
ka Linajärve ääres ja pistsime
jalad vette. Tahtsime ujuma min-

na, aga õpetaja ei lubanud.
Järgmisel hommikul umbes
kell 10 läksime rappa. Seal
õppisime tundma erinevaid taimi: kanarbikku, kukemarja, küüvitsat, pohla, jõhvikat, murakat,
turbasammalt. Kui lõpuks tornini jõudsime, oli kõigil väga palav.
Elol olid plastiktopsid kaasas,
millega saime laukast vett võtta.
Tagasi tulles andsime tee ääres
olevatele hobustele õunu, need
meeldisid suksudele väga.
Meie klassi matk oli ülitore.
Õppisime tundma uusi taimi ja
saime teada, et kunagi oli Toomal
ka sookool. Meil vedas ka ilmaga. Mõlemad päevad olid soojad
ja päikeselised. Oleme ülimalt
tänulikud nii Elole, Maarikale
kui meie õpetajale Valdile. Nad
muutsid need kaks päeva väga
toredaks ja lõbusaks.
Sädeli Laurikainen,
Annamai Sepper, Mikk
Allika, Greete Põder

C. R. Jakobsoni nim Torma
Põhikooli VI klassi õpilased
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SÜNDMUSED JA TEATED

SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER
08.10 kell 19 Kuremaa mõisateatri etendus „Õnnesoovid“
Torma rahvamajas. Lavastaja
Arlet Palmiste ja trupp. Osades: Laile Sukk, Raivo Põldaru
ja Enely Lepasepp. Helitehnik
Erle Kivimurd. Pilet 5 eurot.
18.10 kell 11 Viljandi laste- ja
noorteteater Reky etendus
„Memme musi“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pilet 10 eurot.

MUUSIKA
02.10 kell 17 rahvusvahelise
muusikapäeva kontsert „Kontsertmeistrid“ Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad: Triin
Ruubel-Lilleorg (viiul, ERSO),
Dalia Dédinskaité (viiul,
Leedu LNSO), Kammerorkester ME103. Dirigent Andris
Veismanis ning kontsertmeister Arvo Leibur. Kavas Bach,
Vivaldi, Pärt, Bruźaité. Pilet
10/12 eurot.
03.10 kell 17 rahvusvahelise muusikapäeva kontsert
„Piazzolla
promenaadid“
Palamuse kirikus. Esinevad
Ines Maidre (orel) ja Leena
Laas (viiul).
10.10 kell 17 akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali avakontsert „ZUBTILU“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
13.10 kell 19 akordioni-,
lõõtspilli- ja suupillifestivali
kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb Vegor Zabelov.
15.10 kell 20 tantsuõhtu Vaiatu rahvamajas. Tantsumuusika
ansamblilt „Parvepoisid“. Avatud baar. Pilet 8 eurot. Laudade
broneerimine tel 5343 4742.
16.10 kell 15 akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestivali galakontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
18.10 kell 20 Tartu Ülikooli
Sümfooniaorkestri
sügiskontsert.
Solist
Sven-Sander
Šestakov,
dirigent Taavi Kull. Kavas:
F. Mendelssohn Bartholdy –
Klaverikontsert nr. 1, W. A.
Mozart – Sümfoonia nr. 29.
Pilet 10/12 eurot.

KINO
01.10 kell 17.30 animafilm
„Boss beebi: Pereäri“ Jõgeva
kultuurikeskuses.
01., 06.10 kell 19.30 põnevusfilm „007: Surm peab ootama“
Jõgeva kultuurikeskuses.

LAAT
08.10 kell 9–16 laat Jõgeva
kultuurikeskuse
ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad ning vanavara. Info tel. 5805 1915.

VARIA
30.09 kell 13.00 alustab
Siimusti raamatukogus tööd
naiste näputööring. Juhendab
Ülle Mikiver. Võimalik on
õppida õmblusmasinaga õmblemist, heegeldamist, kudumist
ja muud käsitööd. Hakatakse
tegema ettevalmistusi jõulu-

deks.
01.10 kell 13 eakate sügispidu
Jõgeva kultuurikeskuses. Sügismeeleolu loob Kristi Kool Eesti
lõõtsal.
02.10 kell 12 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas,
esineb rahvamuusikaansambel
Tuustar.
02.10 kell 10 nartsissipeenra
rajamise talgud Kuremaa lossi
ees.
12.10 kell 10–12.30 doonoripäev Torma rahvamajas.
15.10 kell 20 klubiõhtu
Kaarepere rahvamajas, tantsuks mängib Karl Madis.

SPORT
30.09 Torma piirkonna sügisjooks Torma staadionil.
02.10 kell 8–18 „Supikross
2021“ Linnamäe krossirajal.
09.10 kell 10–16 Vooremaa
vibukarika V etapp Väljaotsal.
10.10 kell 10–16 Torma korvpalliturniir Torma spordihoones.
17.10 kell 11–18 Raimund
Koka mälestusturniir võrkpallis Torma spordihoones.

KOGUDUSED
03., 10., 17., 24., 31.10 kell
11 jumalateenistused Jõgeva
koguduses.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Palamuse kirikus.
Pühapäeviti kell 11 jumalateenistused Jõgeva Baptistikoguduses.
Jõgeva Jehoova tunnistajate
koguduses pühapäeviti kell
11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli vaatevinklist.
10.10 Kuidas võita kuri ära
heaga? Koosolekud toimuvad
videokonverentsina. Info tel
5901 2500. JW.ORG (Meist /
Koosolekud).
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!

Õnnitleme
septembrikuu juubilare!
Anna Treier
Eino Veskis
Leili Tiirik
Feliks Aljaste
Harry Kuusik
Hilja Tamm
Eliise Kuusk
Milvi Vahi
Evi Väljaots
Aino Lall
Maie Vilbaste
Toivo Kaasik
Natalja Pint
Evi Nugis
Liina Vasemägi
Päivi Ariko
Tiina Jürimäe

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

Mare Nahk
Aime Panksepp
Saamu Kaasik
Vaike Saar
Malle Moora
Isto Kalevi
Kaarnalehto
Elmar Soome
Milvi Aland
Vaike Palusaar
Liivi Lavrits
Viktor Kaur
Elfriida Kermik
Vladimir
Kukuškin
Urve Kullas
Elli Soits

80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

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

Jõgeva linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseum
kuulutavad välja
KIRJANDUSLIKU OMALOOMINGUKONKURSI
BETTI ALVERI JÄLGEDES 2021
Teemad:
•Sul koolis käies võõraks
jäi ...– Betti Alver
•Maailma saatust alati
vaekausil määrab gramm
– Betti Alver
•Tuult on elus ja luules –
Jaan Kaplinski
•Siin ja sealpool piire
•Kratt
•Vaba teema
Konkursitöid ootame
kõigis žanrites neljas

PILTUUDIS
Suve viimasel päeval sõid Siimusti
raamatukogus ühiselt torti need
lapsed, kes võtsid osa suvelugemise võistlusest Siimusti Suvemari. Võistlus kestis 15. juunist
15. septembrini ning sellel osales
14 õpilast. Kokku loeti läbi 165
raamatut.
Kolm vahvat lugejat pildil vasakult
on Janeli, Johanna ja Sandra.
Õhtul pane vähemalt tunniks enne
und mobiiltelefon käest ja naudi
raamatu lugemist!

FOTO JA TEKST:
TIINA MIHHAILOV
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KUREMAA

vanuseastmes (4.–6.
klass; 7.–9. klass; 10.–12.
klass ja täiskasvanud,
konkursitöö pikkus kuni
6 lk) 15. novembriks
info@jogeva.lib.ee. Info tel
772 1572.
Kõiki kirjutajaid ja juhendajaid oodatakse konkursi
pidulikule lõpetamisele
23. novembril kell 14
Jõgeva linnaraamatukogus.

2.

Kaks teist

oktoober

järve

korda
ümber

Kutse kõigile!

Suvepealinnast

SÜGISESSE

TEEME ISE OMALE ILUSA KINGITUSE

ISTUTAME 10 000 NARTSISSI LOSSI ETTE
10.00 – Suure lillepeenra rajamise algus
13.00 – Talgulõuna
el
18.00 – Eeldatav lõpuaeg
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NÄITUSED
Jõgeva koguduse vaatetornis
saab vaadata Johannes Haava
ja Harald Lindoki fotonäitust.
Avatud laupäeviti kell 11–14.
04.10–30.10 Karine Andrjuskevitsjute näitus „Raamatute
uus elu“ Palamuse raamatukogus.
Alates oktoobrist näitus Jõgeva
Noorkotkastest Jõgeva kultuurikeskuses.
27.
oktoobrini
Tallinna
akvarellisti ja graafiku Veera
Staniševskaja näitus „Akvarelli saladus II“ Jõgeva linnaraamatukogus.
31. oktoobrini saab Palamuse
muuseumis vaadata Palamuse
keskkooli 65. sünnipäevale
pühendatud näitust „Palamuse
keskkool ehk Pildikesi koolipõlvest“.
31. oktoobrini on Jõgeva kunstikooli 1. kursuse keraamikanäitus “Nägudeni” spordihoone Virtus fuajees. Juhendaja õpetaja Vivian Klimuševa.
31. oktoobrini on Jõgeva
kunstikooli näitus “Fantaasiamaastikud”
spordihoone
Virtus fuajees. Juhendaja Elita
Järvela.

Roven Arutee				08.09.2021
Raven Kask				09.09.2021
Jax-Elon Hannolainen			10.09.2021
Robin Miku				17.09.2021

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Tähelepanu, õmblemishuvilised!
Kuremaa lossi teisel korrusel asuvas käsitöötoas saab
teisipäeviti kell 12–17 tasulise teenusena kasutada õmblus- ja overlokmasinat. Töötuba on avatud
ainult eelregistreerimise alusel. Väljaspool mainitud
ajavahemikku saab töötuba kasutada kokkuleppel ja
võimaluste piires. Info ja registreerimine tel 503 5694
(projektijuht Eili).
Kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud
projekti viib läbi Kuremaa kultuuriselts Jensel.

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

HEILI SIMMULMANN
JAAN KAUTS		
ÄRNI AIA		
ENN ALLING		
PRASKOVJA PINDIS
ELMA KAJAK		
ELLE KIIS		
AINO ROOMET		
SIRJE MÄGI		
VIKTOR JAKOVLEV
ARVO ILP		
LAINE TAMMELA

26.03.1935–11.09.2021
05.04.1956–11.09.2021
19.09.1944–13.09.2021
03.02.1956–13.09.2021
29.07.1932–13.09.2021
05.06.1932–15.09.2021
23.01.1952–15.09.2021
02.12.1931–16.09.2021
28.01.1961–17.09.2021
19.09.1935–18.09.2021
23.12.1957–19.09.2021
21.02.1946–20.09.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 14. oktoobril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 6. oktoober.

