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Märtsiküüditamisest
möödus tänavu 72 aastat
25. märtsil möödus märtsiküüditamisest 72 aastat. Jõgeva abivallavanem Angela Saksing ning kultuuri- ja noorsootöö nõunik
Eva-Kristi Hein süütasid küüditatute mälestuseks küünla ning
asetasid lilled Jõgeval küüditatute
mälestusmärgi jalamile.
Eestist küüditati 1949. aasta
märtsis Siberisse rohkem kui 22
000 inimest, kellest hukkus ca
2500. Jõgeva raudteejaam kujunes Kesk- ja Lõuna-Eesti üheks
suuremaks koondamispunktiks,
kus komplekteeriti ešelonid küüditatutega.
Hoolimata koroonapandeemiast olid MTÜ Jõgevamaa Represseeritud liikmed 25. märtsil
väljas meie maakonna erinevates
paikades, mälestamaks küüditamisohvreid nii Jõgeva, Mustvee
kui Põltsamaa vallas. Jõgeva linnas asuval küüditatute mälestus-

kinnistul asuva mälestusmärgi
juurde kogunes (loomulikult
ohutusreegleid järgides) 1949.
aasta küüditatuid ja nende lähedasi kogu maakonnast. Mälestuskivi juures meenutati 72
aasta taguseid sündmusi ja loeti
ette endisest Vaimastvere vallast
Rohe külast pärit Helvi Eina, kes
on nüüdseks meie hulgast lahkunud, kirja pandud mälestusi:
„On praegugi meeles, milline
kaunis päikeseloojang see oli,
kui meid Vaimastverest Jõgeva
poole viidi. Mõnes kohas valendasid metsa veeres lumelaigud,
kohati mustendas paljas maa.
Soe oli … kui Jõgevale jõudsime,
siis juba hämardus. 27. märtsil
sai meiesugustest rongikoosseis
täis ja juba üsna varakult hakkas
ešelon inimlihaga Tartu suunas
veerema.“

Ligemale neli aastakümmet tagasi valminud Palamuse kauplussöökla kaupluseosa läheb peatselt ümberehitamisele. Ehitamise ajaks kolib pood
sööklaossa asenduspinnale. FOTO: RIINA MÄGI

Palamuse A ja O kauplusest saab
pärast ümberehitamist Konsum
Kui möödunud aasta detsembris sai uue
kodupoe valmimise üle rõõmustada Sadala rahvas, siis selle aasta detsembris
avab uksed uuenenud Palamuse kauplus,
mis pole siis aga enam COOP-i süsteemi
A ja O pood, vaid sellest suurema kaubavalikuga Konsum.
Kauplusehoone omanik, Jõgeva Majandusühistu, ja ehitaja, AS Ehitustrust,
allkirjastasid ehituslepingu 25. märtsil.
Loa kaupluse ümber ehitamiseks ja selle
juures asuva laohoone lammutamiseks
oli vallavalitsus andnud juba jaanuaris.
Ümberehituse projekti on koostanud arhitektuuribüroo Studio 3. Niinimetatud
bürooga kui ka Ehitustrustiga on majandusühistul kujunenud pikem koostöö.
Ehitustrust ehitas neile näiteks ka Sadala
kaupluse ja Mustvee ehituskaupade kaupluse. Palamusel algavad ehitustööd lepingu järgi 11. mail ning valminud objekt
tuleb omanikule üle anda 1. detsembril.
Ehkki tegemist on ümberehitusega,
võib öelda, et vanast poest palju alles ei
jää. Jäävad katusefermid, mis korralikult
ära toestatakse, ning osa vundamendist.
Alles jääb ka sein, millel paikneb tänavakunstnik Edward von Lõnguse grafiti, mis
inspireeritud Lutsu „Kevadest“ ja Quentin Tarantino kultusfilmist „Pulp Fiction“.
Arhitektil on olemas nägemus, kuidas
seda omamoodi vaatamisväärsuseks kujunenud taiest edaspidi eksponeerida.
Kauplusehoone väliskuju ümberehitamise tagajärjel põhimõtteliselt ei muutu.
Vähemasti Jõgeva poolt tulles avanev vaade jääb üsna sarnaseks. Küll aga muutub
kauplusehoone sisu. Müügisaal ehitatakse
näiteks mõttetute abiruumide arvelt oluli-

selt suuremaks. See võimaldab laiendada
klientidele pakutavate kaupade sortimenti. „Palamuse poe staatus muutubki: kui
praegu on see A ja O kategooria kauplus,
siis pärast taasavamist on tegemist juba
Konsumiga, kus suurem kaubavalik,“ ütles Jõgeva Majandusühistu juhatuse liige
Toomas Vahur.
Palamuse kauplus-söökla valmis
1982. aastal ning oli tollase maa-arhitektuuri kontekstis päris kõva sõna. Kui
toona kuulus kaksikhoone Jõgeva Tarbijate Kooperatiivile, siis nüüd on poepool
Jõgeva Majandusühistu käes, aga sööklapoole ostis aastaid tagasi ära kulinaariaja pagaritooteid ning peo- ja peielauatoite
valmistav OÜ Tootsteele. Ligemale nelja
aastakümne vanuses poehoones on raske töötajatele paremaid tingimusi luua ja
mitmete oluliste eeskirjade nõudeid täita,
hoone soojaks saamine on aga ebamõistlikult kallis.
Ümberehitus läheb päris palju maksma: koos uue sisustuse hankimisega enam
kui miljon eurot. Kuna majandusühistul
on praegu käimas ka hotelli ehitamine
Jõgeva kesklinna, tuleb ettevõttel pangalaenu võtta: kaht nii suurt objekti üksnes
oma raha eest ei ehita. Aga pikas perspektiivis tasub ümberehitus end ära. Jõgeva
Majandusühistu kogemused näitavad, et
vanas kauplusehoones edasi tegutsedes
pole halduskulusid võimalik vähendada,
küll aga siis, kui ehitada uus, otstarbekama ruumilahendusega, energiatõhusam
ja lihtsamini koristatav maja, mida pole
vaja niipea ka remontida.
Palamuse poe praegune välisilme
otsustati põhiosas säilitada. Otseselt kait-

se all hoone pole, küll aga on see kantud
Eesti XX sajandi väärtusliku arhitektuuri registrisse. Arvata võib, et uuendatud
poeosa ja uuendamata sööklaosa vahel
tekib tulevikus väike kontrast. „Üritame
vana ja uut nii palju kokku sulatada kui
võimalik. See teeb ehitamise kallimaks,
aga parema tulemuse nimel tuleb pingutada,“ kinnitas Toomas Vahur.
Palamuse kandi rahvas ei pea maist
detsembrini siiski kaugemalt toidukraami
toomas käima, vaid ehitustööde ajaks kolib kauplus OÜ-le Tootsteele kuuluvatesse
ruumidesse, kus nimetatud firma on seni
turismigruppe toitlustanud ning peo- ja
peielauateenust pakkunud. „Kunagises
sööklaosas on kaks eri suurusega saali.
Kui vaheseina ära võtame, saame asenduspinnale hädapärase kauba ära paigutada,“ sõnas Toomas Vahur. Ajutisse poodi hakkab sisse pääsema kirikupoolsest
nurgauksest. Natuke ebamugavusi ostjatel ehitusajal küll taluda tuleb, aga uue ja
parema nimel ollakse loodetavasti valmis
kannatama. Ajutisele pinnale ümberkolimise ajaks tuleb kauplus siiski sulgeda. „Üle paari-kolme päeva me poodi
kinni hoida ei kavatse. Püüame valida
kolimise jaoks ka väiksema külastuskoormusega päevad. Kaupluse töötajad
oskavad arvatavasti selles osas nõu anda,“
märkis Toomas Vahur.
Kui praegu tegutseb Palamuse kaupluse ruumides ka juuksur Terje Ridari,
siis temal tuleb endale peatselt uut rendipinda otsima hakata. „Loodetavasti leian
midagi sobivat. Paar varianti on juba kaalumisel,“ sõnas Terje Ridari.
RIINA MÄGI

MTÜ Jõgevamaa Represseeritud liikmed mälestasid küüditamisohvreid nii
Jõgeva, Mustvee kui Põltsamaa vallas. FOTO: ERAKOGU

Jõgeva abivallavanem Angela Saksing ning kultuuri- ja noorsootöö nõunik
Eva-Kristi Hein süütasid küünla ning asetasid lilled Jõgeval küüditatute
mälestusmärgi juurde. FOTO: MARGE TASUR
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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

Vallavalitsus ei küsi kaks kuud
vanematelt lasteaia ja huvikooli eest tasu
Jõgeva vallavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad märtsis ja aprillis
huvikoolide õppetasu ning lasteaia osalustasu maksmisest.
Koroonaviiruse levik ning sellest tingitud piirangud on kaasa toonud
paljude perede sissetuleku vähenemise ning majandusliku ebakindluse.
Sotsiaalminister Tanel Kiik andis teada, et kehtivate piirangute leevenemine on realistlik alles kevade teises pooles. Sel põhjusel soovib vallavalitsus lastega peresid toetada ning õppe- ja osalustasudest vabastamine
on praeguses olukorras hakkama saamiseks vajalik lahendus.
Õppe- ja osalustasust vabastamine laieneb nii lasteaias käivatele kui
koju jäetud lastele. Huvikooli õppetasust vabastatakse kõik huvikoolide
õppurid ka siis, kui õppetöö jätkub võimaluste piires e-õppe vormis.
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Jõgeva valla teid ja
tänavaid remonditakse
tänavu 50 km ulatuses
On varakevadine aeg. Lumi on sulanud ja
nähtavaks saab meie valla teede, tänavate ja
kõnniteede suhteliselt trööstitu seisukord,
mis on tingitud sellest, et vahepealsetel aastatel on teedesse ebapiisavalt investeeritud.
Nüüd läheb aega, et uuesti järjele saada, sest
õigeaegselt teostamata hooldustööd võivad
tuua kaasa suuremaid väljaminekuid. Sellise olukorra ilmekamaks näiteks on Jõgeval
suure liikluskoormusega Aia tänav.
Käesoleva aasta teede ja tänavate hooldustööde aluseks on teehoiukava aastateks
2019–2021, mida oleme täiendanud lisaobjektidega ning arvestanud ka volikogu
liikmete ettepanekutega, sest nemad teavad
oma piirkonna teede olukorda kõige paremini.
Peagi tuleb alustada uue teehoiukava
koostamist, et oleks kirjas järgnevate aastate teeobjektid ning juhised hoolduseks,
lootuses, et edaspidi neist ka kinni peetakse. Hea seisukorra säilimiseks vajavad
tolmuvabade katetega teed iga viie kuni
kaheksa aasta järel pindamist. Valla kohus
on korras ja sõidetavana hoida valla teed ja
erateed, mis on vormistatud avalikuks kasutuseks.
Loodan, et aprillikuus toimuval volikogu istungil kiidetakse lisaeelarve heaks,
siis saab käesolevaks aastaks teede hoolduseks olema 2,3 miljonit eurot. Et see raha
otstarbekalt kasutatud saaks, on vaja suurt
ettevalmistustööd. Iga tee ja tänavalõigu
kohta tuleb koostada vajalike tööde kirjeldus. Oleme selleks valmis.
Vallavalitsuse selle nädala istungil olid
arutelul juba Suure ja Aia tänava hanke
eelnõud. Mõlemad said heakskiidu. Suure
tänava kohta on olemas korralik projekt,
mis hõlmab lõiku Piibe maanteest Suure ja
Piiri tänava ringristmikuni ning sealt edasi
Ristiku tänavani. Projekti raames ehitatakse välja ka kõnniteed.
Kuna Suure tänava ehitus on põhjalikum ja pikemalt kestev, siis langeb sel ajal
suur liikluskoormus Aia tänavale. Seepärast on vaja Aia tänav enne korda teha.
Selleks ei piisa lõputute aukude lappimisest ning pindamisest. Et saada aastaid
kestev ja liiklejatele vastuvõetav tänav,
freesime olemasoleva mustkatte, lisame
tasanduskihi ning pealmiseks kihiks saab

Aia tänaval freesitakse olemasolev mustkate, lisatakse tasanduskiht ning pealmiseks kihiks pannakse asfaltbetoon. FOTO: VIKTOR SVJATÕŠEV

asfaltbetoon.
Linnas korrastatakse veel kümneid tänavaid, neist suurema liiklusega on Jaama
tänav ja Mustvee maantee ning hulgaliselt kvartalisiseseid kõrvaltänavaid. Suur
teetööde maht ulatub nii valla alevikesse
kui maapiirkondadesse. Praeguse plaani kohaselt muudetakse tolmuvabaks ehk
teostatakse 2,5 kordsed pindamistööd
kahekümne kilomeetri ulatuses ja enam
kui kahekümnel teelõigul. Kõvakattega teelõikudel teostatakse ühekordset pindamist
kümne kilomeetri pikkuselt ja kokku uuendatakse teekatet rohkem kui viiekümnel
tänavalõigul. Kruusateede taastusremonti on kavandatud samuti üle kahekümne
kilomeetri.
Teede hooldustööd saavad toimuma
kõikjal üle valla. Täieliku ja täpse nimekirja, kus midagi tehakse, avaldame valla
kodulehel pärast teetööde hanke korraldamist. Kevade areng ja teede lagunemine
võivad tuua veel üllatusi ja muudatusi teede
valiku osas.

Soodsaim teetööde tegemise aeg meie
kliimavöötmes jääb maikuu ja augustikuu
keskpaiga vahele. See aeg on väga lühike, et
kõik kavandatu kvaliteetselt ellu viia. Pingutame kogu meeskonnaga selle nimel.
Unustatud pole ka jalakäijaid. Valmib
uus jalgtee Siimustisse, renoveeritakse
Jõgeva alevikku ja linna ühendav jalgtee.
Et oleks teadmine meie valla teede ja
tänavate pikkuse kohta, lisan kirjatüki lõppu veidi statistikat. Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed
kogupikkusega 366 kilomeetrit, millest
180 km on kruusateed ja 186 km kattega
teed. Jõgeva valla kohalike teede kogupikkus on 394 km, millest 212 km on kruusateed. Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks
on 67 km.
Soovin teile toredat kevadet, ilusat suve
ning kannatlikku meelt teede ja tänavate
remontimise ajal!
VIKTOR SVJATÕŠEV

abivallavanem

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

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

22. MÄRTSI ISTUNGIL
• Kehtestati Jõgeva Raamatukogu tasuliste
teenuste hinnad.
• Kinnitati Jõgeva Raamatukogu lahtiolekuajad.
• Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule Sihtasutuse Jõgeva Linna Sotsiaalmaja (likvideerimisel) kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamise eelnõu.
• Otsustati korraldada riigihange Jõgeva
jäätmejaamale autokaalu soetamiseks.
• Määrati Vaimastveres aadressil Vaimastvere keskus 2 ehitise teenindamiseks vajalik maa ja seati riigimaale hoonestusõigus.
• Lubati erastada Liikatku külas kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa.
• Anti projekteerimistingimused elamu
püstitamiseks Soomeverre.
• Kooskõlastati Pikkjärvele rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti kasutusluba Jõgeva linnas Aia 50 ja
Piiri 10 asuvatele päikeseelektrijaamadele.
• Anti ehitusluba suvila püstitamiseks
Praaklimale ja abihoone püstitamiseks
Viruverre.
• Arutati lasteaia osalustasust ja huvikoolide õppetasust vabastamist ning otsustati

vastavad eelnõud valmistada 29. märtsi
istungile.
29. MÄRTSI ISTUNGIL
• Kinnitati valla hallatavate asutuste alaeelarved.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanne.
• Anti otsustuskorras Telia Eesti AS kasutusse Jõgeva vallas Kuremaal Kaalumaja
2 asuv ruum 1. aprillist 2021 31. märtsini
2026.
• Nõustuti Paunvere Argo OÜl-e keskkonnaloa andmisega Jõgeva vallas Vaidavere külas Kiisli kinnistul asuvale vedelsõnnikumahutile tingimustel, mis tagavad
tee hea seisukorra, leevendavad lõhnahäiringut ja fikseerivad veekvaliteedi.
• Anti projekteerimistingimused elamu
ehitamiseks Mullaverre ja majapidamisabihoone laiendamiseks Sellil.
• Määrati Õunal Aru kinnisasja jagamisel
tekkivatele katastriüksustele koha-aadress
ja sihtotstarve.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Jõgeva Veevärk ja Elektrilevi OÜ
kasuks.
• Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule

•
•

•

•
•
•

•

otsuse eelnõu, millega lubataks Maaelu
Edendamise Sihtasutusel omandada
Vaimastveres Kirsipõllu ja Kirsimäe
kinnisasi.
Otsustati korraldada riigihange Jõgeva
spordihoone ehitusprojekti muutmiseks.
Tunnistati Jõgeva valla haljastute hoolduse riigihankel edukaks Jõgeva valla piirkonnas BRP Haldus OÜ, Jõgeva valla Torma piirkonnas Kagumari OÜ ja Palamuse
piirkonnas BRP Haldus pakkumused.
Otsustati vabastada Jõgeva valla huvikoolide õppurid õppetasust ning lapsevanemad lasteaia osalustasust 2021. aasta
märtsis ja aprillis.
Otsustati korraldada konkurss Sadala
Kooli direktori ametikoha täitmiseks.
Määrati spordiklubidele tegevustoetused.
Moodustati
komisjon
Sihtasutuse
Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus ning
vallavalitsuse hallatava asutuse Kuremaa
Ujula tegevuste võimaliku ühendamise
otstarbekuse hindamiseks.
Määrati Kiigemetsa kooli hoolekogusse
valla esindajana abivallavanem Angela
Saksing.
JVT
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Glämpingus saab nautida
looduse lähedust, aga ka mugavusi
On inimesi, kellele meeldib vabas õhus ööbida, ent kes samas
ei tahaks loobuda ka elementaarsetest mugavustest. Just sellistele inimestele mõeldes rajas
Tormas puhkemaja pidav perekond Vaarmann oma majutusasutuse juurde glämpingu. Selline mõiste on saadud sõnu „glamuurne“ ja „kämping“ ühendades. Glämpingus pakutaksegi
luksuslikku telkmajutust.
„Oleme koos isa, ema ja
vennaga palju reisinud ning otsinud selle juures ka ideed, mille saaksime ühiselt teoks teha.
Glämpingumajutuse kogemuse
sai kõigepealt ema, kui ta viis
aastat tagasi Himaalajas matkas.
Ent sama laadi majutusvõimalusi pakutakse ka näiteks Venemaal Krasnodari krais Sotšis.
Seal on arhitektid palju erinevaid
glämpingumajakeste tüüpe välja
töötanud. Kuna meil on Torma
puhkemaja ümbruses päris palju vaba maad, otsustasime ka ise
glämpingumajutusega katsetada,“ ütles Enni Vaarmann.
Torma glämpingutelgid ongi
väliselt Sotšis nähtutega sarnased, kasutatud on näiteks samasugust kangast. Aga telgi sisu
on kujundatud rohkem Eesti
inimese maitsele ja vajadustele vastavaks. Kuna glämpingumajutust sooviti pakkuda ka talvel, soetati majakestesse sobivad
kaminad. Telgi kangas ei lase
Enni Vaarmanni sõnul läbi tuult
ega niiskust, ent samas ei ole telk
ka umbne. Üks telk on seestpoolt
soojustatud, aga nagu selle talve

Torma glämping on hea koroonaaja „peidupaik“, kus saab nii kaugtööd teha
kui ka loodust nautida. FOTO: LIINA LAURIKAINEN-PÄRI

kogemus näitas, saab talvisel ajal
ööbida ka soojustamata glämpingutelgis.
„Magatud on glämpingus
isegi 25 külmakraadiga ja kaminat öösel mitte küttes. Mõned
külastajad on öelnud, et see on
vinge kogemus, kui teki all on
mõnusalt soe, väljas aga tunduvalt külmem. Ainult mütsi tuleb
kanda, et pead mitte ära külmetada. Aga seda, et glämpingus ei
saaks välja magada, pole öelnud
mitte keegi. Uni on kõigil hea,“
kinnitas Enni Vaarmann.
Glämpingu võlu seisnebki
selles, et ööbija saab olla kontaktis loodusega ja samal ajal
nautida mugavusi: magada voodis, kasutada elektrit ja internetti jne. Esimesi glämpingutelke
hakati Torma puhkemaja juurde
püsti panema möödunud aasta
novembris. Lähiajal on plaanis
telke juurde paigaldada. Glämpingus ööbijad saavad kasutada

puhkemaja tualetti, duširuumi
ja sauna: nende jaoks on majal
eraldi sissepääs. Kes soovib, võib
käia ka välitualetis või nautida
tünnisauna mõnusid.
Kui praegust olukorda vaadata, võib öelda, et glämping on
hea koroonaaja pelgupaik. Seal
saab interneti vahendusel kaugtööd teha ja puhkehetkedel vabas
looduses liikuda. Kes tahavad
ägedamat looduselamust saada,
neid juhatatakse ka kopraradadele, ainult et siis peavad olema
jalas kummikud või sellised tossud, mille võib hiljem ära visata.
Puhkemaja personal ei pea klientidega otseselt kontakteerumagi.
Suhelda saab telefoni ja interneti
teel. Hommiku- ja õhtusöögi
saab aga jätta näiteks telgi ukse
taha. Süüa saab telgis või mõnusama ilma korral telgi terrassil.
Vahepeal levis Facebookis
uudis, et Torma kandis on nähtud karusid. Küsimusele, kas

karud glämpingus ööbijaid kimbutamas ei käi, vastas Enni Vaarmann naerdes, et puhkemaja
ümbruses need loomad ei hulgu,
ikka paar kilomeetrit kaugemal.
„Aga linnud ja konnad hakkavad
küll varsti korralikku kontserti andma. Selliseid hääli linnas
juba ei kuule. See on omamoodi
romantika,“ märkis Enni Vaarmann.
Tema sõnul käiakse glämpingus ööbimas rohkem nädala
lõpus, aga külastajaid on ka nädala sees, kui glämpingutelke vabamalt saada ja hinnadki soodsamad. Puhkemajas ööbimise
võimalust praegu ei pakutagi,
ööbida saab ainult glämpingus.
Enni Vaarmann tõdes, et Torma glämpingu tuntuks saamisele
aitas suuresti kaasa nende edu
ajakirja Maakodu koroonaehitiste konkursil. „Et olime valla aasta
teo konkursil juba tunnustuse
saanud – Torma mõisakompleksis ööbazaari korraldamise eest –,
otsustasime veel ühel konkursil kaasa lüüa. Ja jälle läks hästi:
pääsesime enam kui saja osaleja
seast kolme tunnustatu hulka,“
märkis Enni Vaarmann.
Glämping on Vaarmannide
pere-ettevõtmine, aga kuna kõik
pereliikmed ei saa kogu aeg asja
juures olla, on võetud ka abilisi,
kes sööki valmistavad või majakesi koristavad. „Oleme väga
õnnelikud, et oleme leidnud
asja, mida kõigi pereliikmetega
ühiselt teha saame,“ sõnas Enni
Vaarmann.
RIINA MÄGI

Vii oma romusõiduk keskkonnaloaga lammutuskotta
Jõgeva vallas Siimusti alevikus toimetav osaühing Semako
Romulad käitles 2020. aastal
150 000 kg ohtlikke jäätmeid.
Jõgevamaalt toodi käitlemiseks
120 000 kg ja Jõgeva valla osa
sellest oli 72 000 kg. See on peaaegu pool käideldud kogusest
ja annab tunnistust Jõgeva valla
elanike heast keskkonnateadlikkusest. Üle 95 protsendi saastest
vabastatud materjalidest võetakse uuesti taaskasutusse.
„Kevad on käes ja aeg üle vaadata, millised sõidukid on majapidamises üle. Kui need enam
kasutust ei leia, siis saab sõidukid käitlusesse tuua. Vajadusel
saab meilt ka transpordi tellida,“ sõnas Semako Romulad OÜ
juhataja Riho Seppet. Semako
Romulad OÜ on ainus keskkonnaloaga autolammutuskoda
maakonnas, kellele on antud
õigus romusõidukeid kokku koguda ja käidelda, samuti liiklusregistrist kustutada. Kuuleme
tihti, et inimeste kodudes käiakse

autoromusid kauplemas. Inimesed, olge ettevaatlikud, enamikul
juhtudel on tegu tavaliste petistega ja hiljem võivad teil tekkida
tõsised probleemid sõiduki registrist kustutamisega. Illegaalseid autolammutajaid huvitavad
romusõidukist ainult väärtuslikumad osad. Polstrid, plast, klaas
ja rehvid jõuavad pahatihti teie
kinnistutele (metsa alla) tagasi.
Samuti on romusõiduki üleandmine jäätmeloata isikule rahaliselt karistatav. Usaldage jätkuvalt
professionaale, nende teenus on
kontrollitud ja kvaliteet tagatud.
Semako Romulad OÜ võtab
romusõidukeid käitluseks vastu Kaave tee 26, Siimusti alevik
E–R 8–17, L 10–14. Kui romusõiduk vajab ettevõtte poolset
transporti, saab kokku leppida
telefonil 508 3047.
Ikka puhtama elukeskkonna
nimel!
Meeldivate kohtumiste ja
taaskohtumisteni!

Semako Romulad OÜ võtab romusõidukeid vastu
Siimustis. FOTO: ERAKOGU

Kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) kevadvoor ootab MTÜde taotlusi
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
(JAEK)
ootab aprilli lõpuni maakonna
mittetulundusühingute taotlusi, mis aitavad
kaasa tugevate ja omaalgatusel
põhinevate
kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Taotlusi saab esitada
kahte meetmesse:
Meede 1 – Kogukonna areng toetab tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – Elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine toetab tegevusi, millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste

pakkumisse.
Toetuse summa on meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja meetme 2
projektidele
maksimaalselt
4000 eurot. Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10 protsenti projekti
maksumusest.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada e-toetuse
keskkonnas hiljemalt 30.
aprilliks kell 16.30.
Infopäev taotlejatele toimub 9. aprillil kell 14–18
Zoomi veebikeskkonnas.
Programmi dokumendid
ja taotlemise juhendid ning
infopäevale registreerimine
JAEKi kodulehel https://jaek.
ee/kop-2021-kevad.
Lisainfo programmi kohta: Kersti Kurvits, Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post:
kersti.kurvits@jaek.ee.
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Jõgeva muusikakooli flöödiõpilased olid konkursil edukad
Jõgeva muusikakooli flöödiõpilased esinesid edukalt Eesti
Muusikakoolide Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist 2021”. Noorte muusikute
jõuproov toimus tänavu videokonkursina, selline kogemus oli
ka meile esmakordne.
Üleriigilisele voorule eelnes esinemine regioonis, kus
selgitati välja tublimad. Märtsikuus toimunud lõppvoorus saavutasid III vanuserühmas 10
noore muusiku hulgas suurepärase tulemuse Krislin Sei – II
koht, ja Laura Nurk – III koht.
Tüdrukud olid konkursi jaoks
pikalt harjutanud. Kuna flööt
on populaarne instrument ning
mängijaid palju, siis pole silma paista lihtne. Tase on päris
kõrge ja nõuded esitatavale repertuaarile üsna „krõbedad“.
Pilli hea toon, esituse emotsionaalsus ja artistlikkus tuli män-

Krislin Sei. Kaader konkursi
videost

Laura Nurk. Kaader konkursi
videost

gijatel seekord välja tuua video
vahendusel.
Kuigi pinge ja koormus on
konkursiks valmistumisel suured, on nii tüdrukud kui õpetaja
ühel meelel, et vaeva tasub näha.
Pingutamise ja harjutamiseta ei
saavuta ka rõõmu toovaid hetki. Flööditüdrukute õpetaja on
Kersti Varrak ja kontsertmeister
Sven-Sander Shestakov.
Tänu ja tunnustus meie
kooli suurepärastele õpilastele
ja õpetajatele!
Jõgeva Muusikakooli kodulehel www.muusikakool.edu.ee
saate nautida ilusat flöödimuusikat meie noorte interpreetide
esituses.
MERIKE KATT

Jõgeva Muusikakooli direktor

Jõgeva valla noortevolikogu
arvamus distantsõppest
Õpilased on juba mitmendat
korda kogemas distantsõpet.
Öeldakse ikka, et esimene
„vasikas“ läheb aia taha. Jõgeva
valla noortevolikogu liikmed
on nõus, et esimene distantsõppe periood oli nii õpilastele
kui ka õpetajatele segane ning
pingeterohke. Selleks, et ei
korduks see, mis eelmise aasta
kevadel, on meil välja pakkuda
ideed, et muuta õpetajate ja õpilaste olukord mugavamaks.
Põhikooli osas on distantsõppe suureks probleemiks see,
et õpetajad panevad õpilastele vajaliku info eri kohtadesse,
kes tunnitöö, kes kodutöö alla,
kes suhtlusse või hoopis Tera
keskkonda. Ka tööde esitamise
tähtaegu märgitakse üsna kaootiliselt. Põhikoolid võiksid näiteks võtta eeskuju Jõgevamaa
Gümnaasiumist, kus õpetajad
kasutavad kõiki võimalusi sihtotstarbeliselt: kodutööd pannakse kodutööde alla, tunnitööd nende jaoks ette nähtud
kohta koos eesmärgiga, mille
õpilane peaks tunni jooksul
saavutama ning vajadusel juhistega, kuhu ja mis kellaajaks saata. Tera keskkonda kogutakse
kokku kaustade kaupa õpilaste
tööd, mis lähevad hindamisele.
Põhikooli pisematel, 1.–4.
klassi õpilastel ei ole tekkinud
veel arusaama, miks ja kellele
nad üldse õpivad, seepärast on
neid raske kodus õppima motiveerida. Pingeid tekib vanematel, kes peavad kodukontori töö
kõrvalt lapsi juhendama, aga
ka lastel, kel vanemaid kodus

pole ning kes peavad koolitööga iseseisvalt hakkama saama.
Pingeid tekib suurematelgi õpilastel, kes peavad vanemate tööl
olles nooremaid õdesid-vendi
õppimisel aitama. 1.–4. õpilased vajaksid väga kontakttunde, kus õpetaja korda hoiab
ja jälgib, et kõik lapsed materjali
omandaksid. Seepärast arvame,
et selles vanuses õpilased võiksid siiski koolis käia.
Abiturientidel on kodus eksamiteks väga raske valmistuda.
Meie arvates võiks abiturientidele teha eksamiainetes, kui
vähegi võimalik, kontakttunde.
Grupid saab olenevalt kooli
võimalustest ja tahtest teha võimalikult väikesed ning ruumides kinni pidada 2+2 reeglist.
Praegu on kõigil raske, õpilastel ja õpetajatel sealhulgas.
Üksteisega tuleb koostööd teha,
ent sageli on keeruline mõista,
mis teisele osapoolele raskusi
valmistab. Kontaktõppel sellist
probleemi ei teki, sest õpetaja
näeb, kuidas ja kas õpilane tunnis kaasa teeb.
Meie ideed ei kujuta endast
lõplikku tõde, pigem tahame
juhtida tähelepanu kitsaskohtadele läbi õpilaste silmade, et koos koolidega arutada
ja leida mõlema osapoole jaoks
parimad lahendused. Loodame,
et peatselt jätkub normaalne
elu ning me ei pea enam selliste
asjade pärast pead vaevama.
JÕGEVA VALLA
NOORTEVOLIKOGU
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Jõgeva vallavalitsus soovib koroonapiirangute perioodil
anda kohalikele ettevõtjatele võimaluse teavitada valla
elanikke oma toodetest ja teenustest, mida saab tarbida
kontaktivabalt või koroonaaja reegleid järgides. Oma info
saab saata aadressil 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.

TOOTED, TEENUSED
• OÜ Green-Moto pakub haljastusteenust (haljastuse rajamine),
arboristiteenust (ohtlike puude raie, puude võra hooldus, hekkide hooldamine). Kontakt: 510 7778, info@greenmoto.ee
• JYKY OÜ on Jõgeval 30 aastat tegutsenud ettevõte, kes pakub
järgnevaid teenuseid: teede ja tänavate remont ning hooldus,
heakorra- ja haljastustööd; muruniitmine, trimmerdamine,
liiklusmärkide paigaldus ja rent. Võta ühendust: 506 6741;
oujyky@hot.ee
• Oleme leidnud lahenduse raamatupidamisteenuste osutamiseks kontaktivaba suhtlemise teel. Demos-Audit OÜ.
Info 504 1379.
• Jõgeva Pandimaja Pargi 2a. Kauba müük läbi e-poe https://
kaubatanav.ee/. Müüme kodutehnikat, ehteid, telefone, arvuteid, tööriistu 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.
• 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 kell 9.00–16.30 telefonil 528 9298 või e-posti aadressil
juhataja@gunita.ee
• AIAERI
ABIHOONE-AIAMAJA-SAUN-VÄLIKÖÖKVARJU-ALUS. Aia ehitised/rajatised puit-kivi-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.

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

AUTOD
• Autoklaaside müük, paigaldus ja kivitäkete parandus.
SR Carman OÜ, Tallinna mnt 15c, Jõgeva. Avatud E–R 9–17.
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.

EHITUS
• Tualettide ja piirdeaia rent, lampkastide ning septikute tühjendus. www.meelelahutaja.ee, 5342 7738.
• Espak Jõgeva kaupluses toimub ukselt ja välialalt drive in
müük. Info 776 0303/ 5302 3677, ukukeskus@valmeco.ee.
• EHITUSPUNKT OÜ teostab, fassaadi-, terrassi- ja katusetöid,

sh ROOFIT SOLAR (päikesepaneelkatuse) paigaldus. Info ja
nõustamine taavikool@hotmail.com; tel 5379 4662.
• Servamata ja servatud saematerjal, terrassilaud, höövelmaterjal. Tel 514 0393; www.rp.ee. Seoses koroonaviiruse levikuga
teenindame kliente Jõgeva vallas Kaude külas ainult ette
helistamisel.

SÜNDMUS, KORRALDUS
• Veebikonverentside
tehniline
halduskeskkond, heli-, valguswww.meelelahutaja.ee, 5342 7738.

teenindamine,
eraldi
ja videotehnika rent.

KODU JA AED
• 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.
• 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.
• Müüa lõhutud lepapuud, koorem 15 rm. Tel 5344 2621.
• Eesti Taimekasvatuse Instituut müüb heade maitseomadustega toidu- ja seemnekartulit. TOIDUKARTUL 25 kg kott 5
eurot. Osta saab kohapealt sularaha eest Muru 1, Jõgeva alevik.
(Jõgeva aleviku sild on remondis, läheneda Mustvee mnt
poolt). Müük toimub kell 8.00–11.30 ja 13.00–16.30. SEEMNEKARTULI broneerimine ja müük: merike.harjo@etki.ee,
513 4723.
• Ussimo – õrnade taimede kasvujõud. Ussimo tooted on saadaval hästi varustatud kauplustes ja e-poes: www.ussimo.eu.
Kobrit OÜ on põllumajandusettevõte, mille tegevus on suunatud intensiivpõllumajanduse poolt tekitatud negatiivse koormuse vähendamisele. Pakume taimekasvatusega tegelejatele
parimat looduslikku väetist – biohuumust. Meie tooted on
valmistatud 100% looduslikust materjalist ning saadaval nii
tahkel kui ka vedelal kujul.

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

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

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

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!
Mia-Eliis Kask		
18.03.2021
Merily Särg			19.03.2021
Emma Selgis			23.03.2021
Mia Kirspuu			25.03.2021
Kirsi Piiskoppel		
25.03.2021
IN MEMORIAM
PEETER KARMA
27.12.1946–05.03.2021
5. märtsil lahkus meie seast
74 aasta vanusena kauaaegne
EELK vaimulik Peeter Karma,
kes teenis aastatel 1989–1995
õpetajana Torma kogudust.
Peeter Karma sündis Tallinnas. Soov saada jumalasõna kuulutajaks küpses temas
Saaremaal mereväes teenides.
Selleks andsid tõuke jalutuskäigud mere ääres ning mõtisklused elu ja igaviku üle.
1975–1987 õppis Peeter
Karma EELK Tallinna Usuteaduse Instituudis. 1979. aastast jutlustas ta Kuusalu, Leesi, Rapla
ja Juuru kogudustes armastatud õpetaja Eduard Salumäe juhendamisel. 20. detsembril 1980 ordineeriti ta Tallinna Toomkirikus aseõpetajaks. Enne Tormasse tööle asumist jõudis ta olla Juuru koguduse õpetaja, Vahastu koguduse hooldajaõpetaja ja Tallinna Jaani
koguduse 1. pihtkonna õpetaja ning töötada EELK Konsistooriumi
raamatukogu-arhiivis.
Peeter Karma Tormas veedetud aastad olid toimekad. Sel
taasiseseisvumise perioodil ristiti ja konfirmeeriti kogudustes palju inimesi. Juba 1980. aastate lõpus tutvus Peeter Karma Soome
Kiriku Pakila koguduse õpetaja Pentti Kivimäkiga. Kaks meest
panid aluse sõprussuhetele Torma ja Pakila koguduste vahel. 1991
moodustati Helsingis Pakila Tormasõprade ühing (Pakilan Tormaystävät ry), mis asus toetama Torma koguduse laste- ja noortetööd, aitas remontida Torma kirikut ja pastoraati ning korraldas
humanitaarabi toomist kohapeal jagamiseks. Toimusid koguduste
ühised lastelaagrid ning koguduste töötegijate ja liikmete vastastikused külaskäigud.
1992 moodustati Torma Kihelkonna Hoolekandefond, mille
asutamise juures olid Torma koguduse, Pakila koguduse, Torma
valla ja põllumajandite esindajad ning eraisikud. Hoolekandefondi ülesandeks oli toetada abivajajaid ja kohapeal uute töökohtade loomist. 1994 avati Tormas lihatöötlemistehas Torpak AS (tegutses aastani 2000), mille asutamisel osalesid Pakila Tormasõbrad, Torma kogudus, erinevad põllumajandusettevõtted, Torma
Hoolekandefond, Torma vald ja Helsingin Kauppiaat-Ruokatalo.
Selles ettevõttes töötas tipp-perioodil 25 inimest. Kõigis neis ettevõtmistes osales hea organisaator ja tundliku sotsiaalse närviga inimene Peeter Karma. Lisaks õpetajatööle Tormas oli ta ka Kodavere
koguduse hooldajaõpetaja, Tartu praostkonna abipraost, EELK
välissuhete nõukogu liige ja konsistooriumi majandusassessor.
Pärast Tormast lahkumist oli Peeter Karma lühikest aega
Tallinna Peeteli koguduse õpetaja, hiljem elas Põlva lähedal oma
talus, oli Põlva haigla vaimulik ja 2000. aasta lõpuni Kambja koguduse õpetaja. Olles juba emerituuris, tundis Peeter Karma muret
eakamate ametikaaslaste tervise ja käekäigu pärast ning pidas sidet
nende ja kirikuvalitsuse vahel.
Mäletame õpetaja Peeter Karmat kui südamlikku, abivalmis
inimest ja head organisaatorit ning avaldame kaastunnet lesele,
lastele, lastelastele ja teistele omastele.
Peeter Karma matusetalitus oli 13. märtsil Põlva kirikus ja ta
maeti Rosma kalmistule.
EELK Torma Maarja kogudus ja õpetaja Mehis Pupart
MTÜ Pakila Tormasõbrad ja juhatuse esimees Tapani Harviainen

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
AIVE PANKSEP			
HELMI MILLER			
LIUDMILA USTINOVA		
TIIU VINKMANN		
LIIA POOM			
IVI-MAI RAUDSEPP		
VALVE TRUVE			
		

05.01.1943–18.03.2021
29.08.1926–18.03.2021
17.05.1937–20.03.2021
04.05.1941–20.03.2021
13.07.1928–22.03.2021
12.02.1946–22.03.2021
02.08.1950–22.03.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 22. aprillil.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 16. aprill.

