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Jõgeval süüdati
esimene advendiküünal
ja avati talvekeskus

Jõgeva Vallavalitsuse uus koosseis (vasakult): valitsuse liikmed Veigo Tumaševski ja Vello Lukk, abivallavanem Asso Nettan, valitsuse liige Tiina Teppan, vallavanem
Angela Saksing ja abivallavanem Viktor Svjatõšev. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva uueks vallavanemaks
valiti Angela Saksing

J

õgeva vallavolikogu 25. novembri istungil
valiti Jõgeva vallavanemaks Angela Saksing.
Angela Saksingu kandidatuuri vallavanema kohale seadis üles Viktor Svjatõšev. Vastaskandidaate ei esitatud. Salajasel hääletusel sai
Angela Saksing 20 poolthäält ning osutus valituks.
Angela Saksing (42) on pärit Väike-Maarjast,
ent juured on tal Jõgevamaal ja suurema osa elust on
ta siin ka elanud. Keskhariduse sai ta Jõgeva ühisgümnaasiumist. Tal on magistrikraad haridusteadustes (Tallinna ülikool) ja kristlikus kultuuriloos (EELK Usuteaduse Instituut). Tööelu alustas
ta erafirma sekretärina. 2008. aastal läks ta tööle
Sadala kooli, kus sai proovida nii õpetaja kui
ka koolijuhi rolli. Tänavu veebruaris sai Angela
Saksingust Jõgeva abivallavanem, kelle töövaldkondadeks olid haridus, kultuur, kehakultuur ja
sport, noorsootöö, tervisedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja religioon.
Angela Saksing tänas volikogu usalduse eest
ja lubas panustada võrdselt valla kõigi piirkondade arengusse. „Lähemas tulevikus tuleb hea seista
selle eest, et valla tuleva aasta eelarve kokku saaks
ja mitmed olulised eelnõud volikogu ette jõuaksid. Pikemas perspektiivis tahaksin aga näha
Jõgeva valda kui atraktiivset ja turvalist omavalitsust, kus pakutakse kvaliteetseid teenuseid ja
kuhu noored tahaksid elama asuda. Jõgeva vald
võiks olla mitte vananev, vaid noorenev omavalitsus,“ ütles Angela Saksing.

Samal volikogu istungil otsustati kinnitada Jõgeva Vallavalitsuse palgalisteks liikmeteks
ja nimetada ametisse abivallavanemad Viktor
Svjatõšev ja Asso Nettan. Mõlemad said sõna ka
enda tutvustamiseks. Viktor Svjatõšev Jõgeva valla rahvale küll erilist tutvustamist ei vaja, sest on
pidanud aegade jooksul nii abimaavanema kui ka
maavanema, nii abilinnapea kui ka linnapea ametit. Ka abivallavanema amet on talle juba tuttav:
seda pidas ta väikese vaheajaga 2018. aasta algusest kuni uuesti samasse ametisse nimetamiseni.
Kõrghariduse on Viktor Svjatõšev omandanud
Tallinna Tehnikaülikoolis ehituse ökonoomika
ja organiseerimise erialal. Ta on olnud ka eraettevõtja. „Haridusest ja kogemusest tulenevalt
tunnen end kõige paremini majandus- ja ettevõtlusteemadega tegeldes,“ sõnas Viktor Svjatõšev.
„Olen veendunud, et kõik volikogusse valitud ja
komisjonidesse kinnitatud inimesed soovivad
kaasa aidata valla arengule ja heale käekäigule,
ning soovin kõigiga ühise eesmärgi nimel koostööd teha.
Asso Nettan ütles enda tutvustuseks, et on
sündinud-kasvanud Jõgeval ja lõpetanud 2007
Jõgeva gümnaasiumi. Tartu Ülikoolist on tal
bakalaureusekraad riigiteaduste alal ja magistrikraad võrdleva poliitika alal. Tema esimene ametlik töökoht oli Tartu regiooni energiaagentuuris,
viimased kolm ja pool aastat töötas ta aga LääneHarju vallavalitsuses. Kohalikus poliitikas on ta
kaasa löönud 2013. aastast, mil ta valiti Jõgeva

linnavolikogusse. Lühikest aega oli ta ka abilinnapea.
Lisaks vallavanemale ja abivallavanematele
kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Tiina Teppan,
Veigo Tumaševski ja Vello Lukk.
Volikogu istungi vaheajal kogunes koosolekule valla valimiskomisjon, kes peatas vallavanemaks valitud, valitsuse liikmeks kinnitatud
või palgaliseks valitsusliikmeks nimetatud volikogu liikmete volitused ja määras asendusliikmete hulgast uued volikogu liikmed, kelleks on Maiu
Veltbach, Ringo Saar, Hardi Perk, Riho Seppet ja
Aivar Võime.
Kuna Viktor Svjatõšev, kes eelmisel istungil volikogu aseesimeheks valiti, kinnitati nüüd
abivallavanemaks, tuli tema asemele uus aseesimees valida. Sellele kohale esitas Heli Raevald
Maiu Veltbachi kandidatuuri ja 18 poolthäälega
osutuski ta valituks. Paika said ka volikogu alatiste komisjonide juhid ja koosseisud. Revisjonikomisjoni juhib Tiiu Õunapuu (aseesimees on
Peep Põdder), eelarvekomisjoni Arvo Sakjas
(aseesimees on Ain Viik), arengu- ja majanduskomisjoni Jaano Terras (aseesimees on Andrei
Fedossovski), kultuuri- ja spordikomisjoni Maiu
Veltbach (aseesimees on Tiit Lääne), haridus- ja
noorsootöökomisjoni Kristian Vaarpuu (aseesimees on Mereli Tubin) ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni Heli Raevald (aseesimees on
Avo Lõoke).

Vallakeskuses Jõgeval süüdati 28. novembril esimene
advendiküünal kultuurikeskuse ees. Jõgevast sai taas ka
valla talvekeskus.
Esimese advendiküünla süütasid Jõgeva vallavanem
Angela Saksing, abivallavanem Viktor Svjatõšev ja EELK
Laiuse ja Palamuse koguduse hooldajaõpetaja Urmas
Oras. Viimane märkis, et advendiajal on küll kiriklik
taust, ent advendipühapäevi tähistavad ka need, kes end
kristlaseks ei pea. Need pühad läksid umbes kolmkümmend aastat tagasi „rahva hulka“ ja rahvale meelepäraseks
on need jäänudki. „Soovin, et me advendiajal üksteise
vastu lahked oleksime ning et jõululaps sünniks meist
igaühe südames,“ ütles Urmas Oras ja kutsus rahvast üles
advendituld ka koju viima.
Jõgeva vallas on teatavasti igal aastaajal kultuurisündmuste fookuses eri piirkond. Jõgeva on valla talvekeskus.
Ehkki kalendritalve alguseni on veel veidi aega, astus Jõgeva juba esimesel advendil talvekeskuse õigustesse. Palamuse kui sügiskeskuse esindajana andis aastaajakeskuste
tunnusmeene üle Palamuse Kultuuri juhataja Jaanika
Ojakõiv. Vastu võttis selle Jõgeva kultuurikeskuse juhataja
Ainar Ojasaar. Advendiküünla süütamise ja talvekeskuse avamise tseremooniat ilmestasid segarühma Paunvere
Tootsid-Teeled ja Jõgevahe Pere segarühma esinemine
ning värviliste tulede süttimine vallakeskuse jõulupuul.
Kultuurikeskuses sai aga pärast tseremooniat kuulata
Maarja-Liis Ilusa ja Rein Rannapi kaunist jõulukontserti.
Meeldejäävaid esimese advendi sündmusi jagus peale Jõgeva veel paljudesse valla paikadesse. Laiusel kuulati näiteks pärast esimese advendiküünla süütamist Ott
Leplandi kontserti. Kontserdi juhatas sisse EELK Laiuse
koguduse hooldajaõpetaja Urmas Oras, kes rääkis advendiaja tähendusest. Jõgeva vallavanem Angela Saksing
tervitas arvukaid kirikulisi ning soovis, et süüdatud advendituli meid läbi aasta pimedaima aja valguse poole juhataks. Pärast kontserti pakuti rahvale piparkooki ja sooja
rosinasuppi vahukoorega.
Laiuse advendikontsertide korraldamisel on juba päris pikk traditsioon: vaba sissepääsuga esimese advendi
kontsert on seal toimunud juba kolmeteistkümnel aastal.
Kontserti korraldavad Jõgeva vallavalitsus ja EELK Laiuse
kogudus.
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Jõgeva linna jõulukuusel süütasid esimese advendiküünla
abivallavanem Viktor Svjatõšev, EELK Laiuse ja Palamuse
koguduse hooldajaõpetaja Urmas Oras ning Jõgeva vallavanem Angela Saksing. FOTOD: RIINA MÄGI
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Jõgeval kuulutatakse välja jõulurahu

K

olmandal advendil, 12. detsembril kell 16 kuulutab
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile.

Jõuluootuse tervitused annavad edasi
Riigikogu esimees Jüri Ratas, Jõgeva vallavolikogu esimees Priit Põdra
ning Jõgeva vallavanem Angela Saksing.

Jõgeva jõulukuusel süüdatakse
kolmas advendiküünal ja jõulurahu
tuli. Kõigil soovijail on võimalik oma
laternaga jõulurahutuld koju viia.
Jõulurahu väljakuulutamisele järgneb

kell 17 advendikontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb tütarlastekoor
Ellerhein. Üle-eestilist jõulurahu kuulutatakse Jõgeval välja 16. korda.

JVT
Ott Lepland andis Laiuse kirikus meeldejääva advendikontserdi.

2

VALITSUS

VALLAVANEMA VEERG

Hea vallarahvas!
Oleme 2021. aasta kalendrites ette keeranud detsembrikuu. See tähendab, et
aasta hakkab lõpule jõudma ja taas on
käes advendiaeg. Kogu vald on sättinud end jõuluehteisse ning lähenevate
jõulude eel lisab pidulikkust paks valge
lumevaip.
Kuigi on käes aeg, mil tuleb hakata
möödunud aastale tagasi vaatama, oleme me ometi käesoleval hetkel millegi
uue alguses. Et valimistulemuste kinnitamine viibis, said üle Eesti valdade
ja linnade uued volikogud koguneda
ANGELA SAKSING alles novembri keskpaigas ning vallavalitsused ametitesse kinnitatud novallavanem
vembri lõpus. Nii läks ka Jõgeva vallas.
Uue vallavalitsuse esimeseks ülesandeks oli tegeleda vallaeelarvega, et see detsembri alguses volikogule
üle anda.
Praegu tegeleme lõppenud aastast kokkuvõtete tegemisega ja
uue aasta plaanidega. Tahame eelkõige hoolida oma inimestest, tagada järjepidevust ja turvatunnet. Soovin kõigile vallaelanikele kaunist advendiaega ja hoiame oma koduvalda!

TEATED
Vallavalitsusele anti teada, et seoses Kuremaa kaupluse sulgemisega tuleb klaasi- ja segapakendikonteiner mujale viia. Hiljemalt detsembri teiseks nädalaks on konteinerid paigaldatud jäätmepunkti
juurde. Need jäävad väljapoole aeda.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe
taimi.eesmae@jogeva.ee; 5336 6520
25. novembril alustas OÜ Corrente Grupp Siimustis uue tänavavalgustuse jaoks maakaablite paigaldamist. Uued valgustid peaksid
paika saama detsembri jooksul. Töid kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Tellija poolne kontaktisik on arenduse peaspetsialist
Erki Teder, tel 528 3184, ja omanikujärelevalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt.

Kogukondliku turvalisuse
2021. aasta maakondlik
toetusvoor on avatud
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. detsember 2021 kell 16.30.
Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on edendada
koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel. Taotleja peab
nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda,
teisi ühendusi ja/või asutusi ning kirjeldama, kuidas on kavas
vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendada inimeste valmisolekut ning võimet
ennast ja teisi kriisiolukorras abistama.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis
• suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid
teadmisi ja oskusi;
• vähendavad riskikäitumist;
• arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust
ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.
Taotlejaks võib olla
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
• vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse
üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega).
Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Taotlused
tuleb esitada aadressil arendus@jaek.ee.
Taotlusvooru tingimused ja vajalikud dokumendid esitamiseks
leiab JAEK-i kodulehelt.
Küsimuste korral saab lisainfot SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialistilt Maiu Veltbachilt (5647
9521, maiu@jaek.ee). Taotluste koostamisel nõustab SA JAEK
kodanikuühenduste konsultant Kersti Kurvits (520 8423, kersti.
kurvits@jaek.ee).
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Talihooldus Jõgeva
valla tänavatel ja teedel
PIIRKOND

TEID HOOLDAV
ETTEVÕTE

VASTUTAV ISIK

KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

OÜ N&V

Viktor Minajev

5330 5631

Jõgeva linna ja
Palamuse aleviku
pargiteed ning Luua
kergliiklusteed

BRP Haldus OÜ

Urve Aron

5569 9674

Vaimastvere piirkond

OÜ Moreen

Arvi Spelman

520 0933

Jõgeva, Siimusti,
Saduküla, Kaarepere, Palamuse,
Sadala ja Torma

OÜ Kuremaa
Enveko

Andrei Vandler

5342 0570

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2
GRUPP. Ettevõtte infotelefon on 677 6500. Maanteeameti maanteeinfo
telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega
teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku
meelt.

ÜLEVAADE VALLAVALITSUSE ISTUNGITEST
8. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Muudeti 2021. aasta hankeplaani.
• Kiideti heaks bussipeatuste kohanimede määramise eelnõu.
• Anti kasutusluba elamule Härjanurmes
ja Jõgeva linnas Tähe tänava kaugkütte
harutorustikule.
• Anti ehitusluba Jõgeva linna Suure tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimiseks ning puurkaevude
rajamiseks Painkülla, Pöörale ja Rahiverre.
• Seati Painküla Metsakatsejaama vkt 18
kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect
OÜ kasuks.
• Anti projekteerimistingimused abihoone ehitamiseks Koimulasse.
• Kehtestati Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu ja Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneering.
• Määrati Kõnnus Vaska ja Väska, Toomal Prilljärve ja Eesmetsa kinnisasjade
piiride muutmisel, Pedjas Koitla ning
Vanaväljas Sääse kinnisasjade jagamisel
tekkinud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
• Anti nõusolek Kaiaveres asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamiseks.
• Nõustuti M. Pilli 7e katastriüksuse maa
riigi omandisse jätmisega ning määrati
katastriüksusele sihtotstarve.
• Määrati ehitiste teenindamiseks vajalik
maa ja seati Endlas asuvale riigimaale
hoonestusõigus.

• Muudeti Kõnnus Kõnnumaja katastriüksuse sihtotstarvet.
• Nõustuti Luual isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks ning
Palamusel AS Telia Eesti kasuks.
• Kooskõlastati Kõolasse ja Toomale rajatavate puurkaevude asukohad.
• Anti projekteerimistingimused elamu
laiendamiseks Kärdes ning elamu ja
abihoone ehitamiseks Endlas.

10. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Otsustati muuta vallavara võõrandamise tähtaega.

22. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Anti üürile vallale kuuluvad eluruumid.
• Kooskõlastati Eerikverre rajatava puurkaevu asukoht.
• Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks
Vana-Jõgevale ning päikeseelektrijaama
püstitamiseks Siimustisse.
• Anti kasutusluba Änkkülas asuvale päikeseelektrijaamale.
• Määrati Jõgeva aleviku Seemne tn 8, 10
ja 12, Patjalas Egliko ja Ilvese kinnisasjade piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadress.
• Anti luba kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamiseks Liikatkul.
• Seati sundvaldus Kurista küla Soosaide
teele ja Kalmistu jalgteele.
• Kinnitati Jõgeva lasteaia Rohutirts, C.
R. Jakobsoni nim Torma põhikooli ja
Siimusti lasteaed-algkooli hoolekogu
koosseis.
• Kinnitati Siimusti lasteaed-algkooli
direktori ametisse Kalle Kolberg.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule otsuse
eelnõu „Estakaadi tn 1a kinnistu koormamine reaalservituudiga“.

15. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanne.
• Kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse
teenuse pakkujate toetused.

29. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Kinnitati valla eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
• Eraldati valla reservfondist raha Kuremaa ujula spordisaalide kasutamiseks.

• Määrati MTÜle Fitness Office toetus
jõutõstmise Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.
• Kinnitati Palamuse lasteaia Nukitsamees hoolekogu koosseis.
• Määrati Jõgeva valda planeeritavatele
bussipeatustele kohanimed.
• Seati sundvaldus Kurista Nõmme kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anti ehitusluba sauna püstitamiseks
Toomale ja Jõgeva piirkonna alajaamale
Energia tn 7a.
• Anti projekteerimistingimused õlitehase püstitamiseks Kantkülla, valmistoodangu
lao
laiendamiseks
Painkülas, Liivojas Lehiste kinnistu
ehitistele ja päikeseelektrijaama püstitamiseks Kantkülla.
• Määrati Kantkülas Metsa-Mäessepa
ja Luual Vahtrametsa kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadress ja sihtostarve.
• Nõustuti Viruveres asuva maa ostueesõigusega erastamisega.
• Määrati Kuristal asuval maaüksusel
oleva majandushoone teenindamiseks
vajalik maa, anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks ning taotleti
mõtteline osa munitsipaalomandisse.
• Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu „Kinnisasja omandamiseks loa
andmine“.
30. NOVEMBRI ISTUNGIL
• Anti ehitusluba perekeskuse väljaku
rajamiseks Jõgeva linna Turu tn 2a.
• Määrati osaühingule Jõgeva Veevärk
audiitor.
1. DETSEMBRI ISTUNGIL
• Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla 2022. aasta eelarve ning Jõgeva
valla 2021. aasta neljas lisaeelarve.
JVT

UUDISED
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Riigikogu esimees Jüri Ratas külastas
Jõgevamaa visiidi käigus ka Jõgeva valda

J

õgevamaal visiidil viibiv Riigikogu esimees Jüri Ratas külastas 1. detsembril ka Jõgeva valda. Ta andis külalistunni
Jõgevamaa gümnaasiumis, vestles
Jõgeva kultuurikeskuses Arukate
Akadeemia kuulajaskonnaga ja
kohtus vallamajas Jõgeva vallajuhtidega.
„Sellised visiidid on Riigikogu
liikme töö üks osa,“ ütles Jüri
Ratas. „Nende käigus ilmneb, kuidas läheb ja millised probleemid
on omavalitsustel, haridusasutustel, ettevõtetel, meditsiiniasutustel
jne.“
Õhtul leidis Riigikogu esimees
aega maakonna- ja vallalehe esindajatega päevamuljetest vestelda.
Jõgeval jättis talle hea mulje kohtumine Jõgevamaa gümnaasiumi
õpilastega. Muu hulgas tulid seal
jutuks kliimaprobleemid. „Selle
generatsiooni jaoks, kes praegu
gümnaasiumis õpib, on keskkonna
teema väga südamelähedane.
Samas on nad teadlikud ka muust,

Jüri Ratas käis Jõgevamaa visiidi käigus ka Jõgevamaa gümnaasiumis ja
andis seal külalistunni. FOTO: RIIGIKOGU KANTSELEI

mis maailmas, meie riigis või nende kodupaigas toimub,“ ütles Jüri
Ratas. Ta tõdes, et saali kogunenud
noori vaadates mõistis ta, et Jõgevale riigigümnaasiumi loomine
oli omal ajal julge, aga õige samm.
„Tartu on Jõgevale küll väga lähedal, aga paljud noored eelistavad
õppida siin. Direktori sõnul on
õpilaste arv stabiilne. Järelikult

on selles koolis väärt õpetajad,“
märkis Riigikogu esimees. Valus
küsimus on tema sõnul siiski see,
kas needsamad noored leiavad
kümne aasta pärast motivatsiooni
mujal omandatud teadmistega
kodukohta tagasi tulla. Teine oluline küsimus on, kas keegi noortest
ka õpetajaameti valib: tänastele
pedagoogidele on ju väärilist järel-

Volikogu esimees PRIIT PÕDRA võtab kodanikke
vastu teisipäeviti kell 15.30–16.30 Jõgeva
Vallavalitsuse teisel korrusel.

kasvu vaja.
Jüri Ratas avaldas arvamust,
et elu peab jätkuma ka maapiirkondades, mitte koonduma ainult
Tallinna. Selleks tuleb astuda regionaalpoliitiliselt õigeid samme.
Mõlemast külastatud omavalitsusest, Põltsamaa ja Jõgeva vallast, oli
tal tuua näiteid kavandatavate investeeringute kohta, mis elu kohapeal paremaks muudab. Jõgeva
vallakeskusse on näiteks rajamisel
spordihoone, tervisekeskus, kirik
ja riigi toel ka jalgpalli sisehall.
„Arvan, et nende investeeringutega ollakse õigel teel,“ ütles Jüri
Ratas.
Kui meedias on avaldatud
arvamust, et väikestel maakonnahaiglatel ei ole tulevikku, siis
Ratase arvates on maakonnahaigla väärtus, mida tasub hoida.
Jõgeva haiglaski tegutseb ju praegu
COVID-osakond ning paljud inimesed saavad abi kohapeal.

JVT

Arukate Akadeemias arutleti valla arengu teemadel

A

rukate Akadeemia liikmed tutvusid 1. detsembril Jõgeva valla uute juhtidega ning rääkisid vestlusringis
valla edasisest arengust.
Väärikaid akadeemikuid tervitasid Jõgevamaal visiidil olev
Riigikogu esimees Jüri Ratas, vallavolikogu esimees Priit Põdra,
vallavanem Angela Saksing ning
abivallavanemad Viktor Svjatõšev
ja Asso Nettan.
Jüri Ratas pööras oma tervituses tähelepanu sellele, et 30. novembril sai Eesti Vabariigi vabana
elatud päevade arv ühe võrra suuremaks kõikide okupatsioonide
all elatud päevade koguarvust.
Riigikogu esimees rõhutas, et
see tähistab omariikluses olulist
murdepunkti ning kõigil Arukate Akadeemia liikmetel on meie
vaba riigi loomisel ja hoidmisel
oma roll. Vahetult enne Arukate
Akadeemia ette tulekut Jõgevamaa gümnaasiumi külastanud
Ratas tõi välja regionaalpoliitika
arendamise ja arenguvajadused,
et praegused kooliõpilased ka
kümne aasta pärast leiaksid tee
oma kodukohta. Praegusesse keerulisse, ent helgesse jõulootuse
aega soovis Ratas üksteisest hoo-

Arukate Akadeemia liikmed räägivad usinalt vallaelus kaasa. FOTO: ERAKOGU

limist ning üksteise hoidmist.
Enim pakkusid osalejatele
huvi majandus- ja kommunaalteemad. Selle valdkonna arengutest rääkis ning vastas küsimustele
Viktor Svjatõšev. Abivallavanem
tõi välja, et koalitsioonilepingusse on neljaks aastaks saanud
kirja tõsised plaanid. Nende seas
on Jõgeva põhikooli juurde valla
spordihoone rajamine, tervisekeskuse ehitus, linna keskväljaku
arendamine, täismõõtmetes jalgpalli sisehalli ehitamine ning endise raamatukoguhoone asemele
loomemaja projekteerimine.
Mitmel osalejal oli küsimusi
Jõe tänava promenaadi osas. Nimelt soovitakse seal turvaliselt
liikuda ning tarvis oleks liiklus

ühesuunaliseks muuta. Svjatõševi
sõnul on plaanis jätta edaspidi
tänav Jaama ja Roosi lõigus kahesuunaliseks ning edasi juba ühesuunaliseks. Arenguplaanidena
nähakse ette ka Pedja äärse ala
korrastamist, et oleks võimalik
promeneerida loodusesse perega aega veetma. Mõnusad kohad
selleks on loodud juba Kuremaa
järve äärde. Sealsetegi arengutega jätkatakse eesmärgiga luua
spordi- ja puhkeala.
Huvi tunti endise Jõgeva
ühisgümnaasiumi saatuse vastu.
Praegu näeb vallavalitsus selles
heas seisus puhvermaja, kus saavad tegutseda erinevad asutused.
Vallajuhtide ette toodi ka
Siimusti rahva mured. Kohali-
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kud soovivad Niinivaara pargi tee
korrapärast lumest lükkamist
ning prügikaste linna viiva kergliiklustee äärde. Viktor Svjatõševi
sõnul on järgmisel aastal kavas
rajada selle tee äärde kaasaegne
tänavavalgustus, paigaldada pingid ning prügikastid.
Vallajuhid ärgitasid inimesi
küsimustega nende poole pöörduma ning lubasid ka edaspidi
akadeemiasse valla elust rääkima
tulla.
Lisaks vallajuhtidele sai sõna
Maimu Valdmann, kes seisnud
aastaid hea selle eest, et Betti
Alveriga seotud traditsioonid
Jõgeval püsiksid. Ta on koondanud Jõgeva täiskasvanute keskkooli hoones olevatesse muuseumitubadesse nii Betti Alveriga
seotud sündmustega kui ka Jõgeva koolide ajalooga seotud materjali. Arukate Akadeemia eestvedaja Mai Treial avaldas arvamust,
et see materjal vääriks praegusest
pisut paremat hoiukohta.
Arukate Akadeemia kohtumisel jagati kohalviibijatele jõuluvalguse süütamiseks küünlaid
ning suu sai magusaks piparkookidega.
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PPA teenindussaal on jaanuarist
avatud kolmel päeval nädalas
Alates 3. jaanuarist 2022 teenindatakse PPA Jõgeva teeninduses kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 9–17.
Kõigil tööpäevadel saab teenindussaalis jätkuvalt kasutada digikioskit, misjärel saab dokumenditaotluse esitada iseteeninduses.
Kolmepäevase lahtiolekuajaga töötab Eestis juba mitu PPA
teenindust, näiteks Haapsalu, Kärdla ja Rakvere. Sarnaselt teiste väiksemate PPA teenindustega jätkub alates uuest aastast ka
Jõgeval kohapealne letiteenindus kolmel päeval nädalas.
Dokumendi taotlemiseks tuleb esmalt minna veebiaadressile
iseteenindus.politsei.ee. Nõuetekohase foto, allkirjanäidise ja
sõrmejälgede olemasolul saab dokumendi taotleda vaid paari
hiireklikiga. „Juhul kui foto, allkiri või sõrmejäljed puuduvad,
saab need tasuta anda teenindussaali digikioskis, mida saab kasutada igal tööpäeval. Digikioskist liiguvad andmed automaatselt
iseteenindusse, kus enda arvutist või nutiseadmest uuesti sisse
logides saab dokumenditaotluse esitada,“ rääkis Lõuna prefektuuri teenindustalituse juhataja Angela Kahar.
Kahar sõnas, et iseteenindus on paljudes valdkondades inimestele väga omaseks saanud. „Võtame näiteks pakiautomaadid
ja iseteeninduskassad. Näeme, et ka dokumendi taotlemine on
selline tegevus, mida inimesed saavad mugavalt ise teha, ilma
teenindusletti pöördumata.“
PPA kaugem eesmärk on iseteenindust ja digikioskite kasutamist aina enam soodustada. „Juba täna esitatakse peaaegu pooled
taotlused üle Eesti iseteeninduses. Jõgevamaal kasutab kõikidest
dokumenditaotlejatest iseteenindust ligi 35 protsenti,“ sõnas
Kahar, märkides, et dokumendi taotlemine iseteeninduses on ka
viis eurot soodsam kui teenindusletis.
Politsei iseteeninduses saab lisaks passi ja ID-kaardi taotlemisele aktiveerida ka mobiil-ID, taotleda elamisloakaarti ja välismaalase passi, taotleda relvaluba, taotleda E-residendi digi-ID-d
ning registreerida välismaalase lühiajalist töötamist.
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur

Alates 3. jaanuarist on PPA
Jõgeva teenindussaal avatud:
E, K, R kell 9-17
E-R on teenindussaalis võimalik
kasutada digikioskit,
dokumente saab taotleda
iseteenindus.politsei.ee

Energiahinna hüvitise kalkulaator on
toetuse arvutamisel peredele abiks

R

ahandusministeerium on
välja töötanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust
pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning
arvutada välja elektri-, gaasi- ja
küttehinna hüvitise suuruse.
Ministeeriumi
pressiteates
tsiteeritakse riigihalduse ministrit
Jaak Aabi, kes ütles, et pered saavad oma sissetulekute suurust kalkulaatorisse sisestades kindlaks
teha, kas neil on toetusele õigus.
Ta lisas, et eelkõige on hüvitise
eesmärk toetada arvete tasumisel
vähemkindlustatud leibkondi kui
kõige haavatavamat sihtrühma,
et niigi keerulisel koroonaviiruse
leviku ajal nende perede koormus
ei kasvaks.

Energiahinna hüvitise sihtrühm on pered, kelle netosissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri, mida arvestatakse leibkonna ühe inimese kohta 673
eurot kuus. Iga järgmise vähemalt
14-aastase leibkonnaliikme kohta
on sama summa kaaluga 0,5 ja
alla 14-aastaste laste puhul kaaluga 0,3.
Suhtelise vaesuse piiri ja
energiahinna hüvitise kalkulaatori leiab rahandusministeeriumi veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.
Hüvitist saab peagi hakata
taotlema kohalike omavalitsuste
kaudu. Õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel ning vastav
määrus jõustus 27. novembril.

Hetkel arendatakse veel taotluste
esitamise keskkonda. Kui rakendus tööle hakkab, annab vallavalitsus sellest oma kodulehel
teada. Siis selguvad ka taotlemise
algusaeg ja täpsem korraldus.
Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni
märtsini 80% arvetel toodud
energia koguhinnast, mis ületab
elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
ning kaugküttel alates 78 €/MWh
(7,8 s/kWh).
Vabariigi Valitsus andis
oktoobris heakskiidu riigihalduse ministri ettepanekule toetada
energia hinnatõusu mõjude leevendamiseks vähemkindlustatud
peresid. Hüvitis kaetakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside ehk

CO2 lubatud heitekoguse ühikutega kauplemise tulu kliimapoliitika eesmärkidele suunatavast osast ning prognoosi kohaselt
saab rahaline maht olema suurusjärgus kuni 37 miljonit eurot.
Olenevalt energiatariifidest, taotluste arvust ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustatakse 2022.
aasta veebruaris selleks ajaks
selgunud andmete alusel, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka
aprillis-mais.
Toetust makstakse riigihalduse ministri 23.11.2021 määruse Suhtelises vaesuses elavatele
peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine alusel.

JVT

Hingehoidlik tugi
Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja töö eesmärk on olla kannatavale/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
Hingehoidlikus abis püütakse toetada tasakaalu saavutamist,
et inimene võiks kogeda võimalikult terviklikku elu. Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase
seisundi tähendust oma elus kui tervikus. Hingehoidja võitleb
lootuse eest lootusetuse vastu.
Eelkõige tähendabki hingehoid inimesele tema olukorras
toeks olemist ja seda konkreetsest inimesest ja tema tõekspidamistest lähtuvalt.
Võta ühendust telefonil 5309 2755 igal kolmapäeval kell
15.00–17.00.
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Jõgeva kesklinna ilmestasid Betti
Alveri 115. sünniaastapäeva puhul
115 tulipunast vihmavarju

B

etti Alveri sünnilinnas Jõgeval tähistati
23. novembril tema 115.
sünniaastapäeva meeldejääval
moel: luuletaja nime kandvas
pargis võis kooliteatri Liblikapüüdja noorte näitlejate esituses kuulda Alveri loomingut
ning näha tema ühest tuntumast
luuletusest “Tulipunane vihmavari” inspireeritud valgusinstallatsiooni. See koosnes 115
väikeste lampidega valgustatud
ja pargipuude külge kinnitatud
punasest vihmavarjust. Neid
toodi Betti Alveri muuseumi
üleskutsel kohale kogu Eestist.
Vihmavarje jätkus ka mujale linnaruumi, näiteks kultuurikeskuse juurde ja kesklinna parki
Betti Alveri luuleridu kandvate
laternapostide külge.

Luuletaja sünniaastapäeva
tähistama kogunenud inimesi
tervitasid Jõgeva abivallavanemad Angela Saksing ja Viktor
Svjatõšev. Betti Alveri muuseumi direktor Toomas Muru
tuletas meelde, et jõgevlastel
on põhjust tähistada veel kaht
juubelit: 15 aastat tagasi, Alveri
sajandal sünniaastapäeval avati
tema nime kandev muuseum,
25 aastat tagasi aga Betti Alveri
park koos talle pühendatud mälestusmärgiga “Rotunde”, mille
autoriks on Terje Ojaver.
Juubelipäeva
lõpetuseks
kuulati Jõgeva kultuurikeskuses
Jarek Kasari kontserti.
Tulipunastest vihmavarjudest koosnev valgusinstallatsioon tekitas palju positiivset
vastukaja nii Jõgeval kui kau-

gemalgi. Ettevõtmine oli eriti
tänuväärne seetõttu, et Betti
Alverile pühendatud luulepäevad “Tähetund”, mis tavaliselt
luuletaja sünniaastapäeva ilmestavad ning mitusada luulehuvilist noort kogu Eestist Jõgevale
kokku toovad, otsustati koroonaviiruse leviku tõttu veebruarikuusse edasi lükata.
Nii mõnigi on küsinud, kust
pärines
vihmavarjuinstallatsiooni idee. Selle käis novembri
alguses Kaareperes toimunud
Jõgeva valla hallatavate asutuste
kultuurijuhtide töökohtumisel
välja vallavalitsuse kultuuri- ja
noorsootöönõunik Eva-Kristi
Hein. Betti Alveri muuseumi
juht Toomas Muru ja teised
kultuurijuhid leidsid, et mõte
on uudne ja efektne, ning ühes-

koos asuti nuputama, kuidas
seda teostada. Aega oli luuletaja
sünniaastapäevani küll napilt,
ent vallavalitsuse, muuseumi
ja kultuurikeskuse hea koostöö
tulemusena saadi siiski kõigega
hakkama. Ettevõtmisse kaasati
ka varasemalt vahvate ettevõtmistega silma paistnud Maiu
Veltbach.
„Vahva oli see, et ettevõtmine
sai teoks ilma sunni ja surveta,
täiesti spontaanselt. Eriti olulist
rolli mängisid idee teostumisel
valla kultuurikorraldajate vaheline hea klapp ja koostöötunnetus. Lootust on, et järjest enam
saab valla kultuurikorralduse ja
ideede teostuse puhul kasutada
sõna „meie“, mitte „mina“,“ ütles
Eva-Kristi Hein.

Omaloomingukonkursil osalemine
oli noortele kui hea kirjandustund

Betti Alveri muuseu

23.

Täiskasvanute vanuserühmas omaloomingukonkursil kaasa teinud Tiina Säälik ja Ene Raudkats soovisid end jäädvustada koos tulipunase vihmavarjuga –
„tegelasega“ Betti Alveri ühest tuntumast luuletusest. FOTO: RIINA MÄGI

J

õgeva
linnaraamatukogus
tehti 23. novembril, Betti
Alveri 115. sünniaastapäeval
kokkuvõtteid kirjandusliku omaloomingu konkursist „Betti Alveri jälgedes 2021“. Sellel osales
tänavu 27 kirjutajat nii Jõgeva
vallast kui ka kaugemalt. Konkursile kirjatöö või isegi mitu
tööd saatnud suleseppade hulgas
oli kõige enam – kümme – 4.–6.
klassi õpilasi, 7.–9. klassi õpilasi
lõi kaasa kuus, gümnasiste kaks
ja täiskasvanuid üheksa. Täiskasvanud kirjutajate hulgas oli,
nagu mitmel varasemalgi aastal,
Jõgevamaal hästi tuntud ajakirjanik Jaan-Ivo Lukas, kellele see jäi
paraku viimaseks omaloomingukonkursil osalemiseks: 7. novembril lahkus ta meie hulgast.
Tema „leivanumbriks“ kujunesid
poliitilise pila valdkonda kuuluvad vemmalvärsilikud tekstid.
Betti Alverile pühendatud
omaloomingukonkurssi
peeti
juba 25. korda. Kui varem kuu-

lus sellest kokkuvõtete tegemine
Jõgeva linna sünnipäeva (seda
peetakse teatavasti mais) kavva,
siis juba teist aastat on see koroonaviiruse leviku tõttu teoks
saanud hoopis sügisel, Alveri
sünniaastapäeva paiku. Ning kui
kunagi jagati Jõgeva omaloomingukonkursil ka auhinnakohti,
siis nüüdseks on sellest loobutud.
Asjatundjate seltskond loeb laekunud kirjatööd siiski üle (tänavu
tegid seda Betti Alveri muuseumi
direktor Toomas Muru, Jõgeva
Raamatukogu direktor Kristi
Pukk, Jõgeva linnaraamatukogu
vanemraamatukoguhoidjad Ene
Sööt ja Jaana Koppel, endine raamatukogutöötaja Sirje Narits ja
Jõgeva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Marge Tasur) ning
annab lõpetamisel veidi tagasisidet. Mõned köitvamad tekstid
või tekstilõigud loetakse ette ka.
Auhinna saavad aga kõik ja otse
loomulikult on selleks raamat.
Toomas Muru sõnul on see,

et „Betti Alveri jälgedes“ on minetanud võistlusmomendi, täitsa
alverlik asjade kulg. „Betti Alver
pole kunagi kirjutanud ühtegi
arvustust ega ka teiste loomingut
muul viisil hinnanud. Ta on toonud esile vaid neid autoreid, kelle
looming on tema jaoks oluline olnud, talle tuge pakkunud. Kui ta
kedagi kritiseerinud on, siis iseennast,“ sõnas Toomas Muru.
Omaloomingukonkursil osalenud õpilasautorite juhendamisel tegid suure töö ära kirjandusõpetajad. Vaimastvere põhikooli
õpetaja Ell Vahtramäe ja Laiuse
põhikooli õpetaja Helge Maripuu
viibisid ka kohal.
„Et paremini mõista, kuidas
luuletusse see teistmoodi mõte
või „kiiks“ sisse tuleb, kuulasime
õpilastega üht Eesti Raadio „Ööülikooli“ saadet, kus kõnelejaks
oli Maarja Vaino,“ ütles Ell Vahtramäe. Tema õpilased kirjutasid
ka vahvaid haikusid. Nendegi
loomine vajas väikest eeltööd. Nii

Jõgeval Betti Alveri pargis sai 23. novembril näha Alveri ühest tuntumast luuletusest
aastapäeva. FOTO: RIINA MÄGI

kujunes omaloomingukonkursil
osalemine lastele vägagi harivaks.
„Hea kirjandustunni ette läks ka
konkursi lõpetamine,“ lisas Helge
Maripuu.
Eilse sündmuse raamatukogus juhatas aga sisse üks tore
ülesastumine. Jõgeva põhikooli
õpilane ja Jõgeva kooliteatri
Liblikapüüdja näitleja Hugo
Marten Härma (juhendaja Lianne
Saage-Vahur), kes võitis oktoobris
üleriigilise ettelugemisvõistluse,
esitas loo „Vares käib tihasel kosjas“. Selle loo hea esitus talle Tallinnas edu tõigi. Lisaks sellele esitas Liblikapüüdja neljanda klassi
poiste trupp Betti Alveri luuletuse
„Mina ise“.
Omaloomingukonkursi töid
saab peatselt lugeda Jõgeva linnaraamatukogu kodulehelt. Konkursi korraldamist toetas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.

JVT

novembril tähistati Jõgeval luuletaja Betti Alveri 115. sünnipäeva,
natuke väiksemas ringis aga ka luuletajale pühendatud muuseumi 15.
sünnipäeva. Betti Alveri sünnimajas
tema nime kandva muuseumi avamine oli luuletaja sajandijuubeli üks
tipphetki.
Muuseum pole siiski keskendunud vaid Alveri pärandi tutvustamisele, vaid seal toimub ka laiema teemade ringiga kirjanduspäevi, samuti
näitusi, kontserte ja filmivaatamisi.
Muuseumist võib leida ka Jõgevalt
pärit isamaalaulikut Alo Mattiisenit
tutvustava väljapaneku.
„Mul on hea meel, et muuseum
on hästi täitnud kavandatud funktsiooni ning et direktor Toomas Muru
ja varahoidja Heli Järv oskavad selles majas eri kunstiliike orgaaniliselt
ühendada,“ ütles Maimu Valdmann,
kes Betti Alveri fondi eestvedajana oli
omal ajal muuseumi rajamise peamine „vedur“.
Tema sõnul oli teel muuseumini rohkesti takistusi ja piikide
murdmist. Alveri sünnimaja oli
väga kehvas seisus. Nii mõnigi arvas, et see tuleks kokku lükata ja
koht mälestuskiviga tähistada. „Tollal Eesti Raudteele kuulunud maja
päästmiseks oli tõesti viimane aeg,“
lisas praegune Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev. Omal ajal
tuli tal Jõgeva linnajuhina tegelda Alveri sünnimaja elanikest vabastamisega: hoones paiknesid mitme pere
korterid.
Betti Alveri fondi ja linnavalitsuse eestvedamisel ning linna,
muinsuskaitse ja euroraha toel sai
muuseum lõpuks siiski valmis. Selle algne põhiekspositsioon vahetati
viis aastat tagasi välja sisulisema ja
nüüdisaegsema vastu. „Betti Alveri muuseum on hea näide sellest,
kuidas arhiivis peidus olevat materjali elavaks, inimestele lähedaseks
muuta,“ kinnitas Alveri muuseumi
hea sõber, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi vanemarhivaar Kristi Metste. Toomas
Muru kordas aga üht Tallinna kirjanduskeskuse direktori Maarja
Vaino välja öeldud mõtet: kui
kirjanikule on pühendatud muuseum, on tema pärand paremini hoiJVT
tud.

Maimu Valdmann (vasakul), kes oli Betti A
Toomas Murule on Alveri muuseum oma f

Betti Alveri muuseum sai om
nipäeva eel uue logo ja uued
Logo ja meenete kujundamis
seks Evi Gailiti maalitud mi
akvarellportree Betti Alverist.
mi meeneletist leiab nüüd
portreega poekotid, 250-gr
pakkides Betti Alveri kohvi,
käsitööšokolaadid, klaasist
pehmed külmkapimagnetid
sud.
Evi Gailiti akvarellportre
Alverist on saanud näha
Alveri muuseumi publik: see
viie aasta tagusel Konrad Mäg
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Jõgeval on Betti Alveri
pärandit hästi hoitud

H

t „Tulipunane vihmavari“ inspireeritud valgusinstallatsiooni. Sellega tähistati Jõgeval sündinud luuletaja 115. sünni-

um sai viieteistaastaseks

Alveri fondi eestvedajana muuseumi rajamise peamine „vedur“, tõdes, et suuresti tänu varahoidjale Heli Järvele ja juhatajale
funktsiooni hästi täitnud. FOTO: RIINA MÄGI
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näitusel „Betti, kibuvits õitseb“, mis oli
pühendatud luuletaja 110. sünniaastapäevale. Gailiti akvarell oli küll formaadilt väike, aga Alveri loomus, olemus
olid sellel hästi tabatud. Seepärast
tunduski Alveri muuseumi juhatajale
Toomas Murule ja varahoidjale Heli
Järvele, et selle abil võiks tulevikus
välja arendada muuseumi uue logo
ja meenetesarja. Evi Gailit oli sellega
väga nõus.
Meenete ideed mõtlesid Heli ja
Toomas ise välja. Kindlasti soovisid
nad meenesarjas näha kohvi ja šokolaadi, sest Bettile oli hea kohv justkui

osa tema tööprotsessist ning ka head
šokolaadi oskas ta hinnata. Meenete
kujundamine usaldati Tartu kunstikooli direktorile Kadi Kreisile ja tema
samas koolis õppivale tütrele Mette
Mari Kaljasele. Nemad suhtlesid ka
reklaamifirmadega, kelle vahendusel
ideed teoks said. „Tahtsime, et kõik
oleks stiilne ja kvaliteetne ning hinna ja kvaliteedi suhe paigas,“ ütles
Toomas Muru. Tema sõnul tulid ka
muuseumi uue logo väljatöötamisele abiks Tartu kunstikooli tudengid.
Logogi tõukub Evi Gailiti loodud Alveri
portreest.

iljuti tähistasime armastatud kirjaniku ja poetessi Betti Alveri 115.
sünniaastapäeva. Meil siin Jõgeval on tema mälestust hoitud
alates 1989. aastast, kui ta 23.
juunil 83-aastaselt Tartu Raadi
kalmistule viimsele rahupaigale
viidi ja mulda sängitati. Usun,
et Betti Alver on rahul sellega,
mida tema sünnikohas on tehtud.
Igal aastal 23. novembril,
Betti Alveri sünniaastapäeval
olen ikka jõgevalaste poolt viinud lilled ja süüdanud mälestusküünlad Betti Alveri haual.
Päris palju on neid õpilasi, kes
on osa saanud nendest mälestushetkedest. Nüüd viib seda
traditsiooni edasi Betti Alveri
muuseum. Fotomaterjal mälestushetkedest, aga ka kogu
„Tähetunni“ ja „Tuulelaste“
kroonika asub minu hallatavas
Jõgeva koolide mälestuskogus.
Seda 2020. aastal loodud kogu
on võimalik kasutada kõikidel
õpilastel, kes soovivad vastaval
teemal referaate või uurimistöid teha.
Jõgeval on Betti Alverit peetud oma kirjanikuks, temast on
tahetud ikka rohkem ja rohkem
teada. Mäletan luuletaja 86.
sünniaastapäeva
tähistamist
Jõgeva noortekeskuses 23. novembril 1992. aastal. Põlesid
küünlad, kõlasid flöödihelid,
loeti Betti Alveri luulet. Armastatud luuletajast kõneles Helle
Kull, rajoonilehe kirjasaatja, kel
oli olnud võimalus kirjanikul
kahel korral külas käia. Sel korral oli Betti Alveri sünnilinna
tulnud kirjanik Lehte Hainsalu,
kes samuti teadis, mida sünnikodu Bettile tähendas.
Sel korral ütlesin välja, et
ma jätkan Betti Alveri mälestuse hoidmist ja jäädvustamist,
ning samal aastal moodustasingi Betti Alveri fondi. Fondi
nõukogusse kutsusin inimesi,
kes jäägitult minu mõtteid toetasid. Väga palju tuli teha selleks, et kohalikud juhid ja kogu
Eesti teaks, mis siin Jõgeval
toimuma hakkab. Betti Alveri
fondi liikmetega panime paika kaugemad eesmärgid: Betti
Alveri 90. sünniaastapäevaks
pidi valmis saama mälestuspark
ja skulptuur ning kirjaniku 100.
sünniaastapäevaks muuseum
tema sünnimajas. See maja
kuulus tollal Eesti Raudteele ja
seal elasid inimesed. Tuli alustada kirjavahetust Eesti Raudteega, pargi jaoks raha koguda,
selgitada väga paljudele, ka
linnajuhtidele, meie eesmärkide täitumise vajadust. Mõnigi
arvas, et kirjaniku sünnikoha
võiks tähistada lihtsalt kivi ja
mälestustahvliga. Mulle see
mõte muidugi ei meeldinud.
Jõgeva 1. keskkooli klassija koolivälise töö organisaatorina ning kirjandusõpetajana oli
mul selge nägemus, mis tuleb
Jõgeval ära teha ja kuhu poole
liikuda, et seda linna tuntaks
tõelise kultuuripaigana. Pidasin
nõu väga paljude Tartu Ülikooli kirjanduse õppejõududega.
Väga heaks nõuandjaks kujunes
emeriitprofessor Karl Muru.
Tugev ja tark toetus oli mul
ka oma kooli direktori Taisto
Liivandi poolt.
Et noored tunneksid ko-

halikku ja eesti kirjanduslugu,
oskaksid paremini kirjanike
loomingut mõista, tuli välja
mõelda üritus, mis haaraks
noori üle Eesti. Toetudes Jõgeva 1. keskkooli kooliteatrile
Liblikapüüdja ja juhendajale
Lianne Saage-Vahurile, tekkisidki Betti Alverile pühendatud
luulepäevad „Tähetund“, mis on
toimunud 28 korda. Juba teise
„Tähetunni“ ajal mõistsime, et
see sündmus on „oma ja oodatud“ ning et Jõgevale tahetakse
tulla. Hool ürituse korraldamise üle jäi Lianne ja minu kanda:
organisatsiooniline külg minule
ja sisuline programm Liannele.
Organisatsiooni pool nõudis
hoopis rohkem inimesi kui üks.
Õnneks suutsin kaasa tõmmata
inimesed, kes suudavad endast
anda maksimumi, nagu Viktor
Nõmm või Kaja Pärtels. Meeldiv oli see, et kohaliku omavalitsuse kultuuritöötajad Maie
Puusepp ja Hele Kull mõistsid,
et see, mida teeme, on oluline.
Majandamise osas tõi mind
alati kahe jalaga maale Toomas
Vahur. Tugev toetus tuli Jõgeva
linnaraamatukogu töötajatelt
eesotsas Sirje Naritsaga.
Kahjuks pidi MTÜ Tähetund tänavu luulepäevad pandeemia tõttu edasi lükkama.
Küll aga võiks varasematest
luulepäevadest suisa „romaani“
kirjutada, sest materjali on
aastate jooksul väga palju kogunenud. Huvitava valiku
saaks kasvõi juba „Tähetunni“
ja „Tuulelaste“ konkursside
žüriis kaasa teinud inimeste mõtetest. Nimetaksin mõned neist, nagu Leelo Tungal, Mari Tarand, Kristiina
Oomer, Ele Süvalep, Toomas
Lõhmuste, Jaak Allik, Märt
Treier, Rain Mikser. Lianne
on osanud need inimesed
Jõgevale meelitada ja nad pole
siin olemist kunagi kahetsenud. Žüriis on olnud ka paljud
Liblikapüüdja vilistlased, kellest on saanud näitlejad. Kirjutada võiks luuletruppidest,
nende kavadest ja juhendajatest, kes ikka oma luuleetendused konkursile tõid. Praegu
saab kõike seda lugeda ajalehes
Vooremaa ilmunud Vaike Käosaare, Riina Mägi, Jaan Lukase jt artiklitest, samuti Jõgeva
Valla Teatajast. Suur tänu neile!
Nagu lubasime, kinkisime
90. sünniaastapäevaks kirjanikule mälestuspargi koos
mälestusmärgiga.
Eelnevalt
oli välja kuulutatud mälestusmärgi kavandi konkurss. Esitatud neljast tööst leidis enam
poolehoidu skulptor Terje Ojaveri „Rotunde“. Selle loomiseks
sai autor inspiratsiooni Alveri
jutustusest „Kõmpa“ ja luuletusest „Õhukivi“. 20 aastat tagasi
loodud mälestuspark on väärikas koht Jõgeva linnas. Oluline
on hoida seda parki alati väärilises korras.
Kui ei olnud veel avatud
Betti Alveri muuseum, toimusid Jõgeval kirjanduskonverentsid, kuhu kutsusime esinema Betti Alveri loomingu
parimaid tundjaid. Betti Alveri
95. sünniaastapäeva eel 2001.
aastal toimus kirjanduskonverents „Ei vaibu, ei vaju tuhka
looja läidetud luuleread“, kus
esinesid Tartu Ülikooli profes-
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sor Rein Veidemann, dotsendid Ele Süvalep ja Luule Epner,
magistrandid Katre Talviste ja
Katrin Ennus. Jyväskylä Ülikooli professor Pekka Lilja
rääkis, kuidas tuntakse Betti
Alveri luulet Soomes. Meie oma
tegemistest rääkisime mina ja
Ants Paju, kes juhtis hiljem
2006. aastal Jõgeval vestlusõhtute sarja „Kohtumised Betti
Alveriga“. Kohtusime erinevate
Betti Alveri tundjatega, kes jutustasid ilusaid ja hingelisi lugusid temast, nagu kirjanikud
Hando Runnel, Lehte Hainsalu,
Aili Paju, Viiu Härm, PaulEerik Rummo, Rein Veidemann, tõlkesemiootik Peeter
Torop, Tartu emakeeleõpetaja
Irene Leisner, kirjandusloolane Ele Süvalep ja kirjandusmuuseumi vanemteadur Sirje
Olesk. Betti Alveri Muuseumis
on CDd, millele on salvestatud
Ants Paju vestlusõhtud.
Eriti pidulikult tähistasime
Betti Alveri 100. sünniaastapäeva. See mõte, mis sai alguse
pärast kirjaniku surma, hoogustus ikkagi siis, kui lõime
Betti Alveri fondi, mille ümber
kogunes kümmekond aktiivset
inimest, kelle tahe oli siin Jõgeval midagi ilusat ära teha. 2006.
aastal saimegi avada Betti Alveri
muuseumi. 15-aastane muuseum on leidnud oma kindla
koha Jõgeva kultuurielus ning
suutnud kirjanduse, muusika
ja kunsti omavahel kenasti siduda.
Oli tore, et just 2005. aastal, kui kuulutati välja konkurss
Betti Alveri muuseumi projektijuhi kohale, tahtis Jõgevalt pärit
Toomas Muru oma juurte juurde tagasi tulla. Neljast kandidaadist osutus ta parimaks. Tal
oli juba olemas Karl Ristikivi
muuseumi juhtimise kogemus.
Et Toomas meelitas muuseumi
varem Jõgeva linnaraamatukogus töötanud Heli Järve, on
ainult kasuks tulnud. Kõik see,
mida muuseumis 15 aasta jooksul tehtud on, räägib iseenda
eest. Muuseumisõprade silmaringi on laiendatud nii teadmistega Betti Alverist kui ka tema
loomingust, aga ka suundadest
kunstimaailmas ja Jõgeva ajaloolisest taustast. Loomulikult
jätkub tegevusi ka edaspidiseks,
nüüd juba Jõgeva valla hallatava muuseumina. Edu ja kordaminekuid muuseumiteele! Ikka
ootame ja toetame uusi algatusi, mis hoiavad kõrgel vaimsust
siin Vooremaal.
Jõgeva võib olla uhke, et
meil on kooliteater Liblikapüüdja koos oma vilistlastega,
MTÜ Tähetund, Betti Alveri
muuseum, luulekonkurss „Betti Alveri jälgedes“ ja luuletaja
mälestuspark ning et ikka tekib juurde uusi omaalgatuslikke projekte. Minu teatepulk
on edasi antud. Püüan kogu
olemasoleva materjali süsteemi
panna, et koolid seda tulevikus
kasutada saaksid.
MAIMU VALDMANN
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Osa liinibusse hakkab peatuma Aia tänava uutes bussipeatustes
Alates 20. detsembrist peatuvad Jõgeval Aia tänaval Pae ja Aia uutes bussipeatustes 18 Jõgeva maakonna
bussiliini.
Kui buss väljub Jõgevalt või sõidab Jõgevale põhja suunast (nt Õuna, Kurista, Põltsamaa poolt), siis
on kasutusel Aia tänava peatused Pae ja Aia. Kui buss suundub lõuna suunas või tuleb sealt (nt Eristvere,

Siimusti, Tartu poolt), siis kasutab ta jätkuvalt Suurel tänaval asuvaid Kooli ja Uku peatusi. On ka väike erand, liin 150A, mis kasutab Eristvere suunas liikumiseks Suure tänava peatusi, kuid tagasi Jõgevale
sõidab Aia tänava kaudu, sest buss peatub Piiri peatuses.

LIINIBUSSIDE VÄLJUMISAJAD AIA PEATUSEST

Väljub AIA
peatusest
6:53
7:08
7:53
7:57
8:30
8:27
8:33

18:04

Liini nimetus
JÕGEVA-VAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-LUSTIVERE-PÕLTSAMAA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-SIIMUSTI-JÕGEVA
JÕGEVA-SIIMUSTI-VAIMASTVERE-JÕGEVA
PÕLTSAMAA-AIDU-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA
PÕLTSAMAA-PAUASTVERE-KALANATAPIKU-LAHAVERE-AIDU-JÕGEVA
JÕGEVA-PEDJA-VAIMASTVERE-VÄGEVAVAIMASTVERE-PEDJA-JÕGEVA
JÕGEVA-PEDJA-VAIMASTVERE-VÄGEVAVAIMASTVERE-PEDJA-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-LAHAVERE-TAPIKUKALANA-PAUASTVERE-PÕLTSAMAA
JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA
PÕLTSAMAA-LUSTIVERE-AIDU-JÕGEVA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-VÄGEVA-PEDJAVAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-TAPIKU-LAHAVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-VÄGEVA-PEDJAVAIMASTVERE-JÕGEVA
PÕLTSAMAA-LUSTIVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-TAPIKU-LAHAVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-KÄRDE-VÄGEVAVAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-KÄRDE-VÄGEVAVAIMASTVERE-JÕGEVA

18:53
19:27

10:16
10:18
13:47
14:22
14:28
14:52
15:21
16:01
16:23
16:38
17:07
17:18
17:18

Lõpp-peatus
JÕGEVA
PÕLTSAMAA
JÕGEVA
JÕGEVA
JÕGEVA
JÕGEVA
PÕLTSAMAA

Saabub
07:55
07:51
07:55
08:04
08:35
08:30
09:05

Käigus
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel

Liini nr
243
400-1
243
150A
245
401
400

Liik
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA

10:20

Teisipäeviti v.a riigipühadel

410

Maakonnaliin

JÕGEVA

13:50

Kolmapäeviti v.a riigipühadel

242

Maakonnaliin

JÕGEVA

13:50

242

Maakonnaliin

PÕLTSAMAA
PÕLTSAMAA
JÕGEVA

15:30
15:02
14:55

Kolmapäeviti v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a suvisel koolivaheajal, kui
liin on käigus teisipäeviti v.a riigipühadel
E-L v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel

411
102
103

Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA
JÕGEVA

16:25
17:11

Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg
Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg

240
121

Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA
JÕGEVA
JÕGEVA
PÕLTSAMAA

16:25
16:42
17:11
17:50

Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg
E-L v.a riigipühadel
Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg
E-L v.a riigipühadel

240
112
121
100

Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA

18:07

Tööpäevadel v.a riigipühadel

244

Maakonnaliin

JÕGEVA

18:07

Maakonnaliin

PÕLTSAMAA-AIDU-JÕGEVA

JÕGEVA

18:55

JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA

PÕLTSAMAA

19:55

Tööpäevadel v.a riigipühadel
244
E-P ja riigipühadel juhul, kui riigipühale
järgneb tööpäev
104
Pühapäevadel ja riigipühadel, kui riigipühale järgneb tööpäev
101

Maakonnaliin
Maakonnaliin

LIINIBUSSIDE VÄLJUMISAJAD PAE PEATUSEST

Väljub PAE
peatusest
6:54
7:09
7:52
7:56
8:29
8:26
8:34

Lõpp-peatus
JÕGEVA
PÕLTSAMAA
JÕGEVA
JÕGEVA
JÕGEVA
JÕGEVA
PÕLTSAMAA

Saabub
07:55
07:51
07:55
08:04
08:35
08:30
09:05

Käigus
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel

Liini nr
243
400-1
243
150A
245
401
400

Liik
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA

10:20

Teisipäeviti v.a riigipühadel

410

Maakonnaliin

JÕGEVA

13:50

Kolmapäeviti v.a riigipühadel

242

Maakonnaliin

JÕGEVA

13:50

242

Maakonnaliin

PÕLTSAMAA 15:30
PÕLTSAMAA 15:02
JÕGEVA
14:55

Kolmapäeviti v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a suvisel koolivaheajal, kui liin
on käigus teisipäeviti v.a riigipühadel
E-L v.a riigipühadel
Tööpäevadel v.a riigipühadel

411
102
103

Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA
JÕGEVA

16:25
17:11

Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg
Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg

240
121

Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA
JÕGEVA
JÕGEVA
PÕLTSAMAA

16:25
16:42
17:11
17:50

Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg
E-L v.a riigipühadel
Tööpäevadel va suvine koolivaheaeg
E-L v.a riigipühadel

240
112
121
100

Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin
Maakonnaliin

JÕGEVA

18:07

Tööpäevadel v.a riigipühadel

244

Maakonnaliin

18:03

Liini nimetus
JÕGEVA-VAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-LUSTIVERE-PÕLTSAMAA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-SIIMUSTI-JÕGEVA
JÕGEVA-SIIMUSTI-VAIMASTVERE-JÕGEVA
PÕLTSAMAA-AIDU-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA
PÕLTSAMAA-PAUASTVERE-KALANA-TAPIKULAHAVERE-AIDU-JÕGEVA
JÕGEVA-PEDJA-VAIMASTVERE-VÄGEVAVAIMASTVERE-PEDJA-JÕGEVA
JÕGEVA-PEDJA-VAIMASTVERE-VÄGEVAVAIMASTVERE-PEDJA-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-LAHAVERE-TAPIKU-KALANAPAUASTVERE-PÕLTSAMAA
JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA
PÕLTSAMAA-LUSTIVERE-AIDU-JÕGEVA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-VÄGEVA-PEDJAVAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-TAPIKU-LAHAVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-VÄGEVA-PEDJAVAIMASTVERE-JÕGEVA
PÕLTSAMAA-LUSTIVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-TAPIKU-LAHAVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-KÄRDE-VÄGEVAVAIMASTVERE-JÕGEVA
JÕGEVA-VAIMASTVERE-KÄRDE-VÄGEVAVAIMASTVERE-JÕGEVA

JÕGEVA

18:07

Maakonnaliin

18:52

PÕLTSAMAA-AIDU-JÕGEVA

JÕGEVA

18:55

19:24

JÕGEVA-AIDU-PÕLTSAMAA

PÕLTSAMAA 19:55

Tööpäevadel v.a riigipühadel
244
E-P ja riigipühadel juhul, kui riigipühale
järgneb tööpäev
104
Pühapäevadel ja riigipühadel, kui riigipühale
järgneb tööpäev
101

10:16
10:19
13:46
14:23
14:29
14:51
15:22
16:02
16:22
16:37
17:06
17:19
17:19

Maakonnaliin
Maakonnaliin
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TEADE

12. detsember
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Jõulupühadel on muudetud kaugbussiliini nr 383 sõiduplaani.
Liin 383 Rakvere-Jõgeva-Tartu, mis väljub Rakverest kell
8.05 ja Tartust kell 14.30, ei ole käigus 24. detsembril
2021. Vastavalt sõiduplaanile ei ole liin 383 käigus 25.,
26. detsembril 2021 ja 1., 2. jaanuaril 2022.

TEADE

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

Jõgeva vallavalitsuselt saavad sel aastal kommipakid rahvastikuregistri järgi Jõgeva vallas elavad lapsed alates esimesest eluaastast kuni 6. klassi õpilasteni – kokku 1600
last. Lasteaia- ja koolilapsed saavad päkapikkude kommipakid kätte lasteaedades ja koolides.
Jõgeva linnas saavad koduste laste vanemad jõulupakid kätte Jõgeva vallavalitsuse sotisaalosakonnast, mis asub Piiri 4 III korrusel. Pakkidele on võimalik järele tulla tööpäeviti 13. detsembrist
10. jaanuarini. Tormas ja Palamusel saab kingipakid kätte
teenuskeskustest: Tormas Kooli tee 25 (info sotsiaaltöö
spetsialist Ainika Zilinski 776 2903) ja Palamusel Kooli 4 (info telefonil 776 2444). Küsimuste korral saab 11.
jaanuarini pöörduda oma piirkonna teenuskeskusesse või
sotsiaaltöötaja poole.

JVT

Registreeri:
https://my.raceresult.com/185206/registration
https://xn--jgeva-dua.ee/joulujooks

Laiuse Jaan Poska põhikoolis pakkus poiste nädal põnevaid tegevusi.
FOTO: ERAKOGU

Ansambli Rondellus kontsert Jõgeva kiriklas
18.12. kell 13.00
Gaudete! Gaudete!
Rõõmustagem! Rõõmustagem!
Jõululaule sajandite tagant
Igal jõuluajal kõlab kõikjal üle maailma paarkümmend tuntud jõululaulu.
Need moodustavad siiski
mikroskoopilise osa kristliku kultuuritraditsiooni
jõulumuusikast.
Tahtmata vähendada nende
väärtust, oleme teadlikult
valinud oma kavasse jõululaulud sajandite tagant, millest enamust te tõenäoliselt kuulnud ei ole.
Vanamuusikaansambel RONDELLUS loodi 1993. aastal
Maria ja Robert Staaki algatusel eesmärgiga esitada
keskaja ja renessansi muusikat. Olenevalt esitatavast
kavast koosneb ansambel kahest kuni kuuest lauljast
ja instrumentalistist, kes esinevad vanade pillide koopiatel (lautod, fiidel, portatiivorel, mitmesugused löökpillid jm). Rühma liikmed on professionaalid, kes on
aastaid olnud tegevad Eesti paremates vanamuusikaansamblites.
Rondellus on andnud menukaid kontserte Baltimaades, Skandinaavias, Poolas, Tšehhis, Ungaris, Saksamaal, Šveitsis, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias,
Portugalis, Iirimaal, Venemaal ja USA-s.

L A U P Ä E V A L,
18. DETSEMBRIL
KELL 15

Sündmusterikas november
Laiuse põhikoolis
Novembrikuu Laiuse Jaan Poska põhikoolis kulges 5. klassi õpilaste sisseõnnistamise ning mardi- ja kadripäevast inspireeritud
sündmuste tuules.
2. novembril toimus traditsiooniline „jäneste“ ristimine.
Valgetes jänesekostüümides 5. klassi õpilased pidid läbima takistusraja, vastama lühiviktoriini küsimustele ning lugema jänesevannet, mille järel võeti nad ametlikult vastu teise korruse õpilaste
hulka. Mitmeid aastaid on koolis peetud poistenädalat, mil korraldatakse tegevusi vaid poistele. Sellel aastal said poisid kätt proovida küpsetiste valmistamises, tüdrukulikuks kostümeerimises, ise
pillide valmistamises ja puldiautodega takistusraja läbimises.
Mardi- ja kadripäevaga seoses uuriti õpilastelt laulukombestiku ja mõistatuste tundmist, mängudes pandi aga proovile santide
hüppamis-, nägude tegemise ja tantsuoskus. Mardipäeva lõpetas
mardilaat, kus kaubeldi maitsvatest küpsetistest põnevate esemete
ja aksessuaarideni. Kadripäeval korraldati aga moe-show, kus kadrid oma uhkeid kostüüme demonstreerida said.
Ere sündmus novembrikuus oli veel loengkontsert „Rütmide
lõbus maailm“, kus Jaan Kirss ja Ian Mikael Kirss musitseerisid
erinevatel löökpillidel ning igapäevaesemetest valmistatud instrumentidel. Oli väga meeleolukas kontsert, kus lõbusatesse numbritesse kaasati ka õpilasi ning moodustati neist lausa oma bänd.
Novembrikuu lõpetas aga advendiaja alguse tähistamine Laiuse
kirikus. Õpilaste ansamblid esinesid lauludega, kirikuõpetaja pidas kõne ning sündmuse lõppedes said lasteaialapsed ja iga klass
viia laternates advenditule klassi saabuvat jõuluaega ootama.
MAARJA MANGUS

Laiuse Jaan Poska põhikooli huvijuht
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SÜNDMUSED JÕGEVA VALLAS

TEATER
14.12 kell 11 Viljandi
laste- ja noorteteatri
Reky etendus „Nuusikhiirte jõulud“ Jõgeva
kultuurikeskuses.

tuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja
tööstuskaubad,
talukaubad, jõulukaubad
ja käsitöö. Info tel 5805
1915.

12.12 kell 10–15 jõuluturg Kuremaa lossis.
12.12 kell 12
Avatud jõulukohvik.
koguperefilm “Kasperi ja
Info ja registreerimine
Emma imelised jõulud”
laadale 502 7541 (Tiina
Kuremaa lossi II korruse
Tegelmann).
saalis. Pilet 3 €.

KINO

MUUSIKA

10.12 kell 19 Daniel
Erdmann’s Velvet
Revolution kontsert
Jõgeva kultuurikeskuses.
Pilet 10/12 €.
11.12 kell 19.30 ansambel Ahoi Jõgeval
Laisholmi pubis.
Pilet 10 €.
15.12 kell 19 Jõgeva
kammerkoori kontsert
„Õhtul pimedal ajal ja
nõnda valgel“ Jõgeval
Coopi hotellis.
18.12 kell 13 ansambli
Rondellus kontsert Jõgeva kiriklas.
18.12 kell 15 Marek
Sadama pühadekontsert „Lumest armastus“
Sadala rahvamajas.
Pääse 10 €. Broneerimine 521 1967.
18.12 kell 19.30 ansambel Duo Trahh Jõgeval
Laisholmi pubis.
Pilet 10 €.

SPORT

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

MUUSEUM

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

VARIA

19.12 kell 12 MTÜ
Look 20. sünnipäeva
talvekontsert Lilleaasa
vabaõhulaval. Esineb
Palamuse laulustuudio.

LAAT

10.12 kell 9–16 Jõgeva
jõululaat Jõgeva kul-

KOGUDUSED

Jõgeva Jehoova
tunnistajate koguduses
pühapäeviti kell 11
pooletunnine loeng
elulisel teemal piibli
vaatevinklist.
12. detsember – Kas
armastus võidab vihkamise?
19. detsember – Kuidas
puudutab Noa päevade
veeuputus sind?
Koosolekud toimuvad
videokonverentsina.
Info tel 5901 2500.
JW.ORG (Meist/
Koosolekud).
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

24. jaanuarini Jõgeva
kunstikooli õpilastööde
näitus „Vallatud tegelased“ Jõgeva spordihoone
Virtus fuajees.
14. detsembrini näitus
“Põnevaid münte” Tiia
Lehtmetsa kogust Jõgeva
linnaraamatukogus.
1. detsembrist Torma
rahvamajas Made Balbati digigraafiliste illustratsioonide näitus-müük.
Näitus üleval detsembri
lõpuni.
31. detsembrini Palamuse muuseumis Natali
Haljase näitus “Loomisrõõm“.
Jälgi sündmusi: www.
kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)

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

ADVENDIAEG JÕGEVA VALLAS 2021
III ADVENT, 12. detsember
11.00 advendi jumalateenistus 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 €.
JÕULULAUPÄEV,
4. 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 j u m a l a t e e n i s t u s
Palamuse kirikus.

Õnnitleme
detsembrikuu juubilare!
Ilja Pihl
Salme Välba
Elsa Kaljumäe
Eveline-Marie
Avi		
Elve Vatter
Laine Kuusk
Helmi Luik
Elsa Aas
Sulev Peiker
Rein Põder
Inga Möll
Janina
Oleinikova
Heino Jõessar
Endel Pööra
Silvi Alekõrs
Jüri Uustal
Rein Aruoja
Silvia Vaher
Silvi Volk

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

Järvi Mäletjärv
Helja Kalda
Vello Rohtla
Arvi Tammel
Helju Kirjutaja
Ülo Veedla
Ülle Kattel
Linda Veske
Raimu Vaikmäe
Liivi Malm
Arvo Pajuri
Mait Fridolin
Enn Poom
Aime Lalin
Jüri Raukas
Aadu Paeveer
Lea Pendis
Hele Nork
Miia Võhma
Sirje Plado

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

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!

Kenneth Kajak			11.11.2021
Karel Kuld				14.11.2021
Theodor-Tobias Sander		
16.11.2021
Tenno Karjane			20.11.2021
Allan Raevald			23.11.2021
Tristan Künnapuu			24.11.2021
Kris-Marten Barbo			26.11.2021
Roven Teeväli				26.11.2021
Loora Kerb				27.11.2021
PRIA Jõgevamaa teenindusbüroo võtab kliente 6.
detsembrist 2021 vastu aadressil Suur tn 3, Jõgeva.
Teenindusbüroo telefoninumber ei muutu,
see on 776 2811.
Seoses COVID-19 kriisiga ning viiruse leviku tõkestamiseks teenindatakse PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ainult eelnevalt aja broneerinud kliente. Aega
saab broneerida PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel 9–16 teenindusbüroo telefonil.
PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9–16. Büroo külastamisel tuleb
kanda maski.

Eesti Taimekasvatuse Instituut müüb heade maitseomadustega toidukartulit.
25 kg kott 9 € (0,36 € /kg)
Osta saab kohapealt Muru 1, Jõgeva alevik.
Kell 8.00–11.30 ja 13.00–16.30
5346 8618
NB! Seemnekartuli broneerimist alustame 10.01.22
In Memoriam
Vaike Soodla 12.02.1927–14.11.2021
Novembris lahkus meie hulgast teenekas
pedagoog, Palamuse valla aukodanik Vaike
Soodla.
Vaike Soodla oli pärit Kaarepere lähedalt. Õpetajahariduse omandas ta Tartu
õpetajate instituudis. Palamuse kooli asus
ta tööle 1951. aastal. Ta oli legendaarne algklassiõpetaja, kellelt said oma haridustee hakul asjatundlikku juhatust mitu palamuslaste põlvkonda. Ühtekokku andis ta koolis tunde
56 aastat. Ent ka siis, kui ta õpetajaametist juba loobunud oli, oli
tal koolimajja asja: ta juhendas seal kaberingi. Ka meie praegused
kabetähed Merilii ja Triinu Jalg said esimesed kabealased teadmised
temalt.
Vaike Soodlat võib praeguses kontekstis lugeda innovaatiliseks
pedagoogiks. Näiteks eelkooli hakkas ta oma käe peal tegema juba
siis, kui sellist nähtust mujal naljalt veel ei tuntud. Kui tal seisis sügisel ees uue esimese klassi juhatada võtmine, siis kutsus ta oma tulevased õpilased kevade poole korra nädalas kooli ning pani neljanda
klassi tublimad õpilased neid õpetama. Tänapäeva pedagoogika üks
märksõnu – õuesõpe – polnud Vaikele samuti võõras, kuigi sellist
terminit tollal ei tarvitatud. Vaike oli ka hea mentor noortele pedagoogidele, kes Palamusele tööle tulid. Kui Palamuset kui „Kevade“
tegevuspaika alles avastama hakati, oli Vaike üks esimesi, kes ekskursantidele Lutsu koolipõlvest ja „Kevade“ tegelaste prototüüpidest kõnelema hakkas.
“Kui mulle antaks võimalus oma elu otsast alustada, valiksin ma
ikka õpetajatöö,” ütles Vaike 2009. aasta veebruaris, kui ta Palamuse
valla aukodanikuks nimetati.
Vaike Soodlat jäävad tänutundes meenutama mitu põlvkonda
endisi õpilasi, endised kolleegid ja lähedased.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ANTI PÄRN		
ANU SILVET		
MAHTA LIIDERS
OLGA VOLODINA
LOONA JÄRV		
RAIVO HANSING
ANNA REKAND
HARRI KIIS		

22.10.1942-22.11.2021
02.09.1974–22.11.2021
19.01.1941–24.11.2021
15.09.1943–25.11.2021
02.08.1924–26.11.2021
12.04.1954–26.11.2021
26.02.1938–29.11.2021
11.12.1928–01.12.2021

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 20. detsembril.
Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 13. detsember.

