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III Eesti Naiste Tantsupeo
piletite müük on alanud
Detsembris algas III Eesti Naiste Tantsupeo piletite müük. Pidu
peetakse Jõgeval tuleva aasta 13. juunil ning piletid on saadaval
Piletilevis.
Tantsupidu kannab pealkirja „PereLugu“ ja peokava vaatamiseks on kolm võimalust: kell 11 algav peaproov-etendus ning
kaks etendust algusega kell 15 ja 19. „Tribüünile on planeeritud
1980 kohta. Nii peaks saama pidu vaadata 5940 inimest, aga kui
piletid varakult otsa kipuvad saama, on võimalik tribüünikohtade
arvu suurendada,“ ütles üks naiste tantsupeo peakorraldajaid
Ainar Ojasaar. Neil, kes kindlasti peole tulla tahavad, on tema
sõnul mõistlik kohe piletid ära osta, sest hiljem lähevad need
kallimaks. Tantsupeo piletit on tore ka lähedastele või sõpradele
jõuludeks kinkida.
Peo pealavastaja Ave Anslani sõnul põimuvad kolmandal naiste
tantsupeol üheks looks vanaema asjatamised, pereema argipäev ja
lapse mängurõõm. PereLugu tantsivadki kolme põlvkonna naised,
kelle südamed on tugevalt seotud ning keda ühendab ühine lootus
ja armastus. Peol osalevad nelja liiki naisrühmad, neidude- ja
tüdrukuterühmad ning vanaemade rühmad. Kaasa lööb ka valik
Jõgevamaa segarühmi. Tüdrukuterühmadki tulevad peole mitte
kogu Eestist, vaid ainult Jõgeva- ja Tartumaalt.
Lisaks naiste tantsupeole peetakse 13. juunil Jõgeval laata,
müügil on kodumaine toit ja käsitöö. 11. ja 12. juuni õhtul peetakse aga meeleolukat simmanit. Tantsijad, kes mõlemal päeval
usinasti proove on teinud, pääsevad õhtusele simmanile tasuta,
pileti ostes saavad sisse ka teised huvilised.
Naiste tantsupeole registreeris end tähtajaks, 15. oktoobriks
460 rühma 5900 tantsija ja juhendajaga. Need arvud on suuremad, kui kahe varasema naiste tantsupeo puhul. Jõgevamaalt
on kandideerimas 37 rühma, neist 20 Jõgeva vallast. Kahjuks ei
saa korraldajad kõiki soovijaid vastu võtta, sest väljaku suurus ja
majutusvõimalused seavad oma piirid. Registreerunute hulgast
4200 peolise väljavalimine saab olema loomingulisele toimkonnale keeruline, sest konkurents on suur. Ülevaatusi kohtadel seekord
ei toimu, rühmad tõestavad oma peovalmidust tuleva aasta 21.
märtsiks korraldajatele saadetava videomaterjali abil. „Naiste
tantsupeoks valmistuda pole küll lihtne, sest mitmel pool on huvitegevusele piiranguid seatud. Ent peame pöialt, et tantsijad
kevadeks kõigele vaatamata tantsud selgeks saaksid,“ ütles naiste
tantsupeo üks peakorraldajaid Marika Järvet.
III Eesti Naiste Tantsupidu korraldab MTÜ Folklooriselts
Jõgevahe Pere. Pidu toetavad kultuuriministeerium, Eesti
Kultuurkapital, Rahvakultuuri keskus, Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts ning Jõgeva vald.

Esimesel advendil asus Jõgeva taas valla talvekeskuse rolli täitma. Aastaajakeskuse tiitli ja tunnusmeene andis Jõgeva
kultuurikeskuse juhatajale Ainar Ojasaarele üle Palamuse Kultuuri juhataja Ehtel Valk. FOTO: MARGE TASUR

Esimese advendi kontserdil Laiuse kirikus
esinesid Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand.

Palamuse kirikus toimunud Märt Jallakase
mälestuskontserdil astus teiste Heino Elleri nimelise
muusikakooli laulutudengite hulgas üles Palamuse
kandist pärit Anni Zimmermann. FOTOD: RIINA MÄGI

Kaunid muusikaelamused ja jõulurahu kogu Eestile
Jõulud on ukse ees.
Jõuluootuse aeg on pakkunud
vallarahvale kauneid muusikaelamusi, rõõmu advendiküünalde
süütamisest ja jõulumeeleolu loovatest valguskaunistustest, aga ka
uhkustunnet selle üle, et Jõgeval
kuulutati taas välja jõulurahu
kogu Eestile.
Esimesel advendipühapäeval
sai Laiuse kirikus kuulata kontserti, millel Kadri Voorand ja Mihkel
Mälgand esitasid töötlusi tuntud
jõululauludest, omaloomingut ja
muid kauneid helindeid. Jõgeva
vallavolikogu esimees Aivar Kokk,
vallavanem Tiit Lääne ja Laiuse
koguduse hooldajaõpetaja Urmas
Oras süütasid kirikus esimese advendiküünla ning soovisid rahvale ilusat jõuluootuse aega. Aivar
Kokk avaldas heameelt ka selle
üle, et vaba sissepääsuga esimese
advendi kontsert toimub Laiuse
kirikus juba kaheksateistkümnendat korda ning et kirik on tänu
kontsertide ajal tehtud annetustele ka kaunimaks saanud.

Jõgeva linna jõulupuul süütasid esimese advendi küünla ning
andsid edasi jõuluootuse tervitused vallavanem Tiit Lääne ja
EELK Jõgeva koguduse õpetaja
Georg Glaase. Jõuluootuse algusega ulatas valla sügiskeskus
Palamuse teatepulga talvekeskusele Jõgevale. Aastaajakeskuse
tiitli ja tunnusmeene andis
Jõgeva kultuurikeskuse juhatajale Ainar Ojasaarele üle
Palamuse Kultuuri juhataja Ehtel
Valk. Talvekeskuse kuulutas avatuks Jõgeva abivallavanem Aive
Tamm. Advendiüritusel tantsisid
naisrühm Sirtsuline Palamuselt,
Jõgevamaa gümnaasiumi neiud
ja Jõgevahe Pere naisrühm.
Pärast küünlasüütamist sai
Jõgeva kultuurikeskuses kuulata
Maria Listra advendikontserti.
Teise advendi küünla süütasid
Jõgeva jõulupuul ja andsid jõuluootuse tervitused edasi Jõgeva
valla noortevolikogu ja Jõgeva
põhikooli esindajad. Muusikalist
elamust pakkusid Marta Saariste

ja Indro Koks. Küünlasüütamisele
järgnes heategevuskontsert, kus
esinesid Jõgeva linna, põhikooli
ja gümnaasiumi kultuurikollektiivid. Piletitulu annetatakse Jõgeva
põhikoolis õppivatele õpilastele,
kellel on raskusi teatripiletite või
ekskursiooni osaluse tasumisel.
Palamusel sai teisel advendipühapäeval nautida suisa kaht
kontserti: rahvamajas astusid
üles Eeva ja Villu Talsi, kirikus
aga üheksa Heino Elleri nimelise
Tartu muusikakooli klassikalise
laulu eriala tudengit, keda juhendasid Viviane Kallaste ja Aino
Kõiv ning saatsid klaveril Epp
Hansberg ja Jaan Kapp. Kunagise
Palamuse vallavanema, suure
kultuurisõbra Märt Jallakase
mälestuskontsertide sarja kuuluval kontserdil koguti annetusi
Jallakase nime kandva kultuuristipendiumi väljaandmiseks.
Kolmandal advendil, 13.
detsembril kuulutas Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Jõgeval

välja jõulurahu kogu Eestile.
Jõuluootuse tervitused andsid
edasi Vabariigi President Kersti
Kaljulaid, Riigikogu esimene
aseesimees Helir-Valdor Seeder,
Jõgeva vallavolikogu esimees ja
Riigikogu liige Aivar Kokk ning
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne.
Jõgeva jõulukuusel süüdati kolmas advendiküünal ja jõulurahu
tuli. Kõigil soovijail oli võimalik
oma laternaga jõulurahutuld ka
koju viia. Jõulurahu väljakuulutamisele järgnenud kontserdil kultuurikeskuses esines tšellokvartett C-JAM.
Lisaks Jõgevale, Laiusele ja
Palamusele on toimunud hinge minevaid advendisündmusi
teisteski valla paikades, Sadalas,
Tormas, Vaiatus, Kuremaal ja
mujal.
JVT

Neljandal advendil avatakse
Jõgeval kirikutorn
20. detsembril kell 16.00 avatakse ja pühitsetakse Jõgeva kirikutorn ning süüdatakse neljanda advendi küünal.
Torni avavad ja kuulutavad jõuluaja alanuks peapiiskop Urmas
Viilma, piiskop Joel Luhamets ja Tartu praost Ants Tooming.
Tervitussõnad lausuvad Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder,
rahvastikuminister Riina Solman ja vallavolikogu esimees Aivar
Kokk.
Neljanda advendi küünla süütavad Urmas Viilma, Jõgeva koguduse vaimulik Georg Glaase ja Aivar Kokk.
Muusikalist meeleolu loovad Marek Sadam ja Tõnu Laikre.
Pärast kontserti saavad soovijad külastada kirikutorni ning
pakutakse rosinasuppi, teed ja piparkooke.
JVT

Jõgeva koguduse torn avatud külastajatele
21. detsembril kell 12–15
22. detsembril kell 15–18
23. detsembril kell 12–15
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Seekord tulevad jõulud ja
aastavahetus teistmoodi

Jõgeva valla aasta õpetajad on Jana Tiido,
Maire Tamm ja Marianne Allingu

Täna näeb ilmavalgust lõppeva aasta viimane Jõgeva valla ajaleht.
Juba järgmisel nädalal ootavad meid ees pikad jõulupühad ning siis on
käes aasta viimane nädal. Käesoleva aasta erilisusest on räägitud-kirjutatud hommikust õhtuni, kuid sellest erilisest koroona-aastast ei ole
meil pääsu ka eeloleval kahel nädalal.
Nii ootavad meid seekord ees erakordsed nö üheperejõulud.
Olukord, mida me taas vabas Eestis pole veel kogenud. Ka Jõgeva
vallas jäävad tavapärased jõulupeod ja pidulikud koosviibimised ära.
Piiratud on tavapärane huvitegevus.
Ärevaks tegev hetkeolukord sunnib meid ohverdama kauaoodatud
pühad lootuses, et nüüdne vaoshoitus aitab meid pikalt painav olukord
seljatada ning kevade suunas saame vastu liikuda juba optimistlikumal
meelel. Sest juba järgmisel nädalal hakkab päev minutite haaval pikenema. Valgus hakkab võitma pimedust nagu meie üheskoos suudame
jagu saada ka meid jälitavast haigusest.
Samamoodi tuleb tavapärasest teistsugusem ka aastavahetus.
Nii ei korralda ka Jõgeva vald tänavu uue aasta saabumise märgiks
ilutulestikku. Raketid jäävad valla poolt taevasse saatmata, millega
me tegelikult käime uute muutuste tuules. Mõtleme ilutulestiku ära
jätmisega eelkõige nii suure rahvakogunemise vältimisele kui ka oma
neljajalgsetele sõpradele.
Ilutulestiku asemel säravad aga valla eri paigus kaunid lumehelbed,
mis on lühikese ajaga aidanud visuaalselt kujundada valla erinevaid
piirkondi ühtseks tervikuks ning on omaseks saanud.
Uut aastat alustame aga uuenenud valla lehega, millel on uus teostus ja teostaja. Mis aga kõige olulisem: leht muutub kordades operatiivsemaks, sest kui seni vältas ühe numbri tegemise protsess üheksa päeva, siis nüüd lüheneb see kolmele
päevale. See on kui lõpuks Gutenbergi
aegadest väljumine.
Aasta viimaseks kaheks nädalaks soovin kõigile vallaelanikele kaunist ja rahulikku jõuluaega ning head vana-aasta lõppu. Parema ja tervema uue aasta lootuses!

Jõgeva kultuurikeskuses 27.
novembril toimunud õpetajate
austamisõhtul kuulutati välja
valla tänavused aasta õpetajad.
Jõgeva valla aasta õpetaja üldhariduskoolis on Jõgeva põhikooli ajalooõpetaja Jana Tiido,
aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses on Palamuse lasteaia
Nukitsamees muusikaõpetaja
Maire Tamm ning aasta õpetaja
huvikoolis Jõgeva aleviku lasteaia õpetaja ning tantsustuudio
Cestants juhataja abi ja tantsuõpetaja Marianne Allingu.
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja Jana Tiido tunneb oma
aineid ning oskab oma teadmisi
põnevalt ja haaravalt edasi anda.
Ta tahab, et tema õpilased huvituksid minevikust ja olevikust
ning nendevahelistest seostest.
Ta on väga loov õpetaja. Ta kasutab mitme aine lõimingut, et anda
seeläbi õpilastele teadmisi edasi
palju elukesksemalt. Jana Tiido ei
anna oma õpilastele valmis vastuseid, vaid ärgitab neid leidma. Ta
innustab õpilasi ajalugu läbi mängima, läbi elama; tajuma, kuidas
ajalugu tekib ning kuidas seda
väärtustada. Lisaks õpetajatööle
on Jana Tiido õpilaste mälumänguringi vedaja ning ülekooliliste
võistluste põhikorraldaja.
Maire Tamm on Palamuse
lasteaia muusikaõpetaja alates
2012. aastast. Ta paneb lapsed
mitmel viisil muusikat tegema,
aga ka põneval viisil liikuma; aitab korraldada rühmapidusid ja
organiseerida üritusi lastevanematele. Maire panustab oma huvitavate ja kaasahaaravate ideede
ning nobedate näppudega alati
meeskonnatöösse. Õppetegevusi
ilmestab ta nüüdisaegse video- ja
helitehnika kasutamisega.
Maire on maakonna muusika- ja liikumisõpetajate ainesektsiooni juht ning tema
algatatud on sektsiooni liikmetele ning naabermaakondade

TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

Jõgeva valla 2021. aasta
kaasav eelarve
Taas on võimalik vallaelanikel otsustada, kuidas kasutada üht osa vallaeelarvest. Jõgeva valla kaasava eelarve kasutamiseks saab ettepanekuid
esitada 31. detsembrini 2020.
Ettepanekuid ootame kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS (jogeva.volis.ee) kaudu, e-kirja teel aadressile kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse ja Palamuse
ning Torma teenuskeskusesse.
Ideid saavad kaasavasse eelarvesse esitada kõik. Ettepaneku objekt
peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav. Idee peab olema elluviidav ühel eelarveaastal ning objektist
ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1) ettepaneku esitaja;
2) ettepaneku nimetus;
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4) ettepaneku kirjeldus;
5) võimalusel ideekavand koos hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse
hindamisel;
6) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku
hindajatele idee kohta teada anda.
Jõgeva valla kaasava eelarve rakendamise korra leiab siit: https://
www.riigiteataja.ee/akt/408032018003?leiaKehtiv

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti
Tiraaž: 6800

Vallavanem Tiit Lääne, aasta õpetaja huvikoolis Marianne Allingu, vallavolikogu
esimees Aivar Kokk, aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses Maire Tamm ja
abivallavanem Aive Tamm valla õpetajate austamisõhtul. Aasta õpetaja üldhariduskoolis
Jana Tiido kahjuks kohal ei viibinud. Kui üldiselt kandsid austamisõhtule tulnud
maske, siis pildi tegemise ajaks võeti need korraks ära. FOTO: RIINA MÄGI
ainespetsialistidele suunatud
avatud üritused „Õpetajalt õpetajale“. Mitmekülgsed kogemused
ja lennukad ideed suurürituste
läbiviimisel on teinud Mairest
hinnatud õpetaja ja kolleegi. Tal
on eriline roll kogu kollektiivi
tasakaalustamisel ja ühistunde
loomisel.
Marianne Allingu on töötanud
Jõgeva aleviku lasteaias 13 aastat. Ta on kohusetundlik, loominguline, iseseisev ja aktiivne, lastega suhtlemisel entusiastlik. Ta
oskab tekitada lastes huvi õppimise vastu. Peale lasteaia tegutseb
Marianne Allingu tantsustuudios
Cestants juhataja abi, beebikooli juhendaja, tantsuõpetaja ja
tantsulaagri kasvatajana. Ta on
aidanud läbi viia üritust Cestants
Jõgeva Dance Star. Marianne
innustab lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi,

mõjutab neid osalema huvi- ja
ühiskondlikus tegevuses, aitab
kaasa noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks.
Ta on pälvinud laste, kolleegide
ja lastevanemate lugupidamise.
Lisaks kolmele aasta õpetajale (neist üks, Jana Tiido, kahjuks
kohal ei viibinud) tunnustati
seitset aasta õpetaja nominenti:
Jõgeva muusikakooli viiuliõpetajat Svetlana Alpi, Jõgeva aleviku
lasteaia õpetajat Marju Kattelit,
Jõgeva lasteaia Rohutirts õpetajat Ene Kundi, Jõgevamaa gümnaasiumi keemia ja majandusõpetuse õpetajat Ulvi Tiislerit,
Vaimastvere kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat Kaisi
Küüni, Jõgeva põhikooli ajaloo,
ühiskonnaõpetuse ja inglise keele õpetajat Tiina Kulli ja Siimusti
lasteaed-algkooli kehalise kasvatuse õpetajat Maris Kaarjärve.

Viis haridustöötajat pälvisid vallavalitsuse aukirja ja 20 vallavalitsuse tänukirja. Aasta õpetajad
said lisaks aukirjale ja meenele ka
rahalise preemia.
Jõgeva vallavolikogu esimees
Aivar Kokk ütles oma tervituskõnes õpetajatele, et nad on õnnelikud inimesed, sest teevad oma
õpilastega ilusat tööd. Teisalt teevad nad rasket tööd, mis nõuab
endast palju andmist. Vallavanem
Tiit Lääne tänas õpetajaid selle
eest, et nad kevadise eriolukorra
ajal kõigi jaoks uudsetes oludes
hästi hakkama said.
Õpetajate austamisõhtul, mis
algselt pidi toimuma õpetajate
päeva paiku, oli osalejaid tavalisest vähem, ent kes kohal olid,
said nautida ansambli Svjata
Vatra meeleolukat esinemist.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
1. detsembri istungil

8. detsembri istungil

1.

1.
2.

Kooskõlastati Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse töötajate koosseis alates 1. jaanuarist 2021.
2. Tunnistati avatud hankemenetlusega riigihankel Kuremaa Ujula
külalistemaja B-korpuse renoveerimiseks edukaks osaühingu
SKAT-KESKUS pakkumus ning otsustati sõlmida hankeleping.
3. Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet ning rahuldati esitatud taotlused.
4. Anti projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Pakaste
külla.
5. Kiideti heaks ja esitati volikogule vastu võtmiseks Jõgeva alevikus Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute detailplaneering, tehti volikogule ettepanek kuulutada
peremehetuks ning võtta arvele valla territooriumil asuvad
peremehetud ehitised, esitati eelnõud isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Kesk-Eesti Ärikeskus AS-i kasuks ning otsustuskorras vallavara võõrandamiseks.
6. Anti kasutusluba päikeseelektrijaamadele Järvepera ja Õuna
külas ning teraviljakuivatile Õuna külas.
7. Anti ehitusluba päikeseelektrijaama paigaldamiseks Kuremaal
asuva kartulihoidla katusele.
8. Anti ehitusluba Tormas asuva aida lammutamiseks.
9. Arvestades Luua metsanduskooli taotlust, muudeti koolile kuuluvate katastriüksuste koha-aadresse.
10. Määrati Kaude külas Lillemetsa ja Lilastvere külas Mädasilla
kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
11. Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Palamusel
ja Änkkülas asuva põllumajandusliku maa rendile andmiseks
viieks aastaks.
12. Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
Jõgeva vallale kuuluv Suur 6 kinnistu Palamusel.

Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi aruannet.
Nõustuti Reastvere liivakarjäärikeskkonnaloa kehtivusaja
pikendamisega.
3. Tunnistati Siimusti jalgtee ehitustööde hankes edukaks OÜ
MAVETER pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
4. Tunnistati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusel Jõgeva linna keskväljaku projekteerimistööde teostamiseks edukaks OÜ STUUDIO TALLINN ning otsustati sõlmida
hankeleping.
5. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud ning muudeti Jõgeva Vallavalitsuse alaeelarvet.
6. Määrati Laiusevälja külas Räga ja Sadukülas Härja tee 2 // 3
kinnisasjade jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
7. Seati Sadala alevikus Kesk tn 6 ja 8 kinnisasjadele sundvaldus.
8. Kooskõlastati Tõikverre rajatava puurkaevu ja Jõgeva linna
rajatavate puuraukude asukohad.
9. Anti kasutusluba Tooveres asuvale päikeseelektrijaamale, üksikelamutele Imukveres ja Kursital.
10. Anti ehitusuba abihoone püstitamiseks Härjanurme külla.
11. Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla terviseprofiil,
eelnõud Sihtasutuse Betti Alveri Muuseum tegevuse lõpetamiseks ning Betti Alveri Muuseumi asutamiseks ja Betti Alveri
Muuseumi põhimäärus.
JVT
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Jõgevamaa Diabeetikute Selts tunnistati
Jõgevamaa parimaks kodanikuühenduseks
26. novembril, kodanikupäeval kuulutati Pajusi mõisa
restoranis Von Wahl välja selle
aasta Jõgevamaa parimad kodanikuühendused. Parima kodanikuühenduse tiitli pälvis Jõgeva
vallas tegutsev Jõgevamaa
Diabeetikute Selts. Sama tiitli
nominentide hulgas olid meie
vallast veel Kuremaa Külaselts,
MTÜ Piltijad ning SA Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus.
Parimaks kodanikuühenduse projektiks tunnistati Mustvee
vallas tegutseva Avinurme
Külavanemate Koja projekt
„Avinurme kandi külade suveõhtujutud“, Jõgeva vallast kandideerisid tiitlile Jõgevamaa
Diabeetikute Seltsi 20. tegevusaasta tähistamine (Jõgevamaa
Diabeetikute Selts), Jõgevamaa
pildialbumi koostamine ja väljaandmine (MTÜ Piltijad),
Lilleaasa vabaõhulava avamine
(MTÜ Look), Jõgewa muuseumi
arendamine (MTÜ Pommiauk)
ja mänguväljaku rajamine Luua
külla (MTÜ Luua Külaselts).
Ettevõtliku vabaühenduse tiitel läks MTÜ-le Peipsi Teemaja,
Jõgeva vallast oli selle kategooria
nominendiks MTÜ Palamuusika
Palamuse Laulustuudio.
Väärt algatusteks tunnistati
Raamatuharakas ehk raamatukapp Ulvi külas (Kristi Pukk)
ja Avinurme seebihokiturniirid
(Katrin Kaarama, Kätlin Kaarama
ja Janek Romanovitš), Jõgeva vallast kandideerisid tiitlile Torma
mõisa ringtalli korrastamine
(Torma rahvamaja, MTÜ Torma
Kultuur ning koostööpartnerid)
ja Pedja meierei renoveerimine

muuseum-kogukonnamajaks
(Paduvere Talumuuseumi Selts).
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus on parimate
kodanikuühenduste tunnustamist korraldanud kümme aastat.
Tavapäraselt on kokku tuldud

novembrikuu lõpus, et meeles
pidada ja tänada aktiivseid ja
ettevõtlikke inimesi, kes kodanikuühendustes ja kogukondades
tegutsedes aitavad oma kodukoha elu paremaks muuta. Nende
väärt algatused, ettevõtlik meel ja

Hea vallarahvas!

tegutsemisjulgus annavad meid
ümbritsevale elule lisaväärtust ja
teevad elamise Jõgevamaa linnades ja külades huvitavamaks ja
paremaks.
JVT

Oleme jõuluootuses. Juba sel pühapäeval süütame neljanda advendiküünla ning avame pidulikult EELK Jõgeva koguduse vaateplatvormiga
kirikutorni. Küünla süütavad kirikutorni juures EELK peapiiskop Urmas
Viilma, piiskop Joel Luhamets ja Tartu praost Ants Tooming. Olete kõik
oodatud 20. detsembril kell 16 Jõgevale Turu tn 2a!
Tänan kõiki piirkondi, kes on meid advendiajal kontsertide ja muude
üritustega rõõmustanud! Ma ise kahjuks igale poole pole jõudnud, aga I
advendi tihedas graafikus õnnestus siiski osaleda Laiuse, Torma, Sadala,
Jõgeva, Vaiatu ning Kuremaa hästi korraldatud üritustel. Eelmisel pühapäeval kuulutati Jõgeval aga välja üleriigiline jõulurahu ja süüdati III
advendiküünal.
3. detsembril kohtusime valla spordiinimeste ja spordihoone Virtus
renoveerimisprojekti koostajatega. Oli konstruktiivne arutelu, kus enamik
küsimusi sai ka vastuse. Lähiajal peaks valmima eskiisprojekt, mida saab
siis tutvustada kõigile huvilistele.
4. detsembril paigaldati Jõgeva kultuurikeskuse ette ja vallamaja kõrvale uued pingid. Mõlemal ilutseb Jõgevale omane lumehelves ja valla logo.
Lisaks sellele on pingil lause „Eestlane olla on uhke ja hää!“. Tegemist on
Alo Mattiiseni laulu „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ ühe fraasiga. Laulu
sõnad on kirjutanud Jüri Leesment.
Jõgeva valla iga piirkond saab endale pingid, kus on peal selle paiga
tublide inimeste mõtted või luuleread. Pingid on selleks, et jalgu puhata,
aga need aitavad ka jäädvustada valla kultuurilugu. Ootame jätkuvalt kogukondadelt ettepanekuid, milliste lausetega pingid ja kuhu võiks nende
piirkonnas paigaldada. Tänan kõiki, kes on oma ettepanekud juba teinud!
Tänaseks on riigihankega leitud ehitajad ning sõlmitud ehituslepingud
Jõe tänava promenaadi ning Siimusti aleviku ja surnuaia vahelise kergtee
ehitamiseks. Leitud on ka Jõgeva keskväljaku projekteerija. Eri piirkondade promenaadide projekteerimishange on ettevalmistamisel. Loodetavasti
saame kevadel läbi viia juba ehituse riigihanke ning alustada ehitustöid.
Praegu käib vilgas töö tänavavalgustite väljavahetamisel ökonoomsete
LED valgustite vastu. Valmistatakse ette ka mitme uue piirkonna tänavavalgustite väljavahetamise hanget. Täna
arutab volikogu järgmise aasta eelarvet ning
loodame, et volikogu jaanuaris ka eelarve
kinnitab, et saaksime kõik plaanid ellu viia.
Kaunist advendiaega ning olgem terved!
AIVAR KOKK,
aivar.kokk@riigikogu.ee

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk (vasakul), vallavanem Tiit Lääne (paremalt teine),
Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi juhatuse esimees Aavo Aru ja sama seltsi juhatuse liige Eve
Pint maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamisel. FOTO: KRISTI SEPRI

Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
Jõgeva Vallavalitsus on valmis saanud üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelnõu. Selleks,
et vallakodanikud ja teised huvitatud isikud
saaksid anda planeeringu lahenduse kohta
arvamuse, korraldab vallavalitsus üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku.
Avalik väljapanek algab 02. jaanuaril 2021 ja kestab 03. veebruarini 2021.
Planeeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.jõgeva.ee/uldplaneering, Suur
tn 5 vallamajas Jõgeval, Palamuse ja
Torma teenuskeskustes ning Saduküla ja
Vaimastvere raamatukogus.
Jõgeva valla üldplaneering on kohaliku ruumilise arengu kavandamise oluline
alusdokument, millega määratakse tulevikku suunatud pikaajalised ruumilise arengu
eesmärgid ja täpsemad tingimused arengute
elluviimiseks. Üldplaneeringus seatud kokkulepped ja reeglid on aluseks kohaliku omavalitsuse ruumiotsustele ning elanike ja ettevõtete tegevusele.

Koostatav üldplaneering on esimene üldplaneering, mis hõlmab kogu tänase Jõgeva valla
territooriumi, ligikaudu 1040 km2. Jõgeva
valla üldplaneeringu koostamine ja (KSH)
algatati Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri
2018 otsusega nr 76.
Üldplaneering on koostatud asjakohaseid
õigusakte, planeeringuid, strateegiaid, arengukavasid jm dokumente arvestades. Samuti
on lahenduse aluseks hea planeerimise tava,
üldplaneeringu lähteseisukohad, asutuste ja
isikute põhjendatud seisukohad ning üldplaneeringu töögrupi ja kohaliku omavalitsuse
kaalutlusotsused.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) eesmärk on valla arenguga kaasneda
võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale,
inimese tervisele ja heaolule ning ebasoodsat
mõju leevendavate meetmete väljapakkumine. Kui ruumiotsuste tegemisel ning tegevuste elluviimisel järgitakse üldplaneeringuga
seatud kokkuleppeid ning KSH-s käsitletud
meetmeid, ei too maakasutuse ja tingimuste
rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise tulemused kajastuvad
üldplaneeringu lahenduses.
Ettepanekud palume esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult valla kantseleisse Suur tn 5 Jõgeva linn või
Palamuse ja Torma teenuskeskustesse, e-kirja teel

saab ettepanekud saata aadressil info@
jogeva.ee.
Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu
avalike väljapanekute ja arutelude järgselt
analüüsib vald laekunud arvamusi ning otsustab planeeringu põhilahenduse väljatöötamise suunad ja põhimõtted. Eelnõu avalikustamisele ja arvamuste kogumisele järgneb
planeeringulahenduse ettevalmistamine vallavolikogule planeeringu vastuvõtmiseks.
Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldab vallavalitsus avalikud arutelud, mille toimumise ajad ja kohad antakse
teada planeeringu avalikustamise järgselt.
Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid
on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH
aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle
lisadest.
Valla üldplaneeringu eelnõu ja selle avalikustamise kohta annab informatsiooni
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim telefonitsi 5450 1711 või
e-kirja teel triin.parsim@jogeva.ee.

Valdkondlike arengukavade
avalikud arutelud
Jõgeva vallas valmivad lisaks valla üldistele arenguplaanidele
valdkondlikud arengukavad. Valdkondlike arengukavade eesmärk
on täpsemate eesmärkide ja tegevuskavade koostamine sellistele
olulistele valdkondadele nagu noorsootöö, terviseedendus, sport,
kultuur ja haridus.
Vallavalitsus korraldab noorsootöö, spordi ja terviseedenduse arengukava eelnõu avalikud arutelud algusega kell 17.30
järgmiselt:
5. jaanuar 2021 Palamuse noortekeskuses;
6. jaanuar 2021 Torma spordihoonees;
7. jaanuar 2021 Jõgeval Betti Alveri muuseumis.
Alustame noortevaldkonnast, kell 18.15 jätkame spordi teemadel
ja kell 19.00 arutame terviseprofiili. Seega saavad huvilised tulla ka
just selleks ajaks, kui räägitakse teda huvitavast teemast.
Eelnevalt on võimalik arengukavadega tutvuda valla kodulehel,
kirjalikke ettepanekuid ootame kuni 1. jaanuarini e-posti teel aadressile: info@jogeva.ee.
AIVE TAMM,
abivallavanem

Jõgeva valla noortevolikogu
esimeheks valiti Teele Olgo
Detsembri koosolekul leidis meie noortevolikogu uus koosseis endale esimehe ja aseesimehe. Esimehe kohale avaldas soovi seekord
vaid Teele Olgo, kes ka ilma ühegi vastuhääleta ametisse kinnitati.
Teele andis enda kõnega edasi väga selge mõtte, miks peaks just temast
saama esimees. Nimelt seab ta oma tuleviku rajamise sammud poliitika
poole. Sellised ettevõtmised ja eestvedamised kindlustavad aina enam
hüppelauda, millelt segasesse poliitikaellu hüpata. Aseesimeheks
valiti Helis Kiis.
Soovime Teelele ja Helisele palju edu ning enneolematuid ideid
teostamiseks.
Noortevolikogu plaanib 2021. aastal jätkata kõikide seni toimunud
ägedate tegemisetega ja uutest mõtetest räägime juba lähiajal.
INARA EIN
AIVE TAMM
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Sike Agri OÜ kinkis
Jõgeva vallale
3000 maski

Detsembrikuu
on eelarvekuu

Jõulud on aeg märkamiseks ning heategudeks.
Praegusel keerulisel ajal otsustas kohalik ettevõte Sike
Agri OÜ kinkida Jõgeva vallavalitsusele 3000 kaitsemaski abivajavatele elanikele jagamiseks.
Sike Agri OÜ soovis tegutseda oma südametunnistuse järgi, aidata jõuluajal abivajajaid ning ärgitada
oma eeskuju najal ka teisi ettevõtjaid pöörama tähelepanu inimestele, kes abi vajavad.
Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Aime Meltsas rääkis, et kingituseks saadud maskid lähevad valla seitsme piirkonna sotsiaalhooldustöötajatele, kes neid ise jagavad. „Maske jagatakse inimestele,
kellele sotsiaalosakond osutab nii sotsiaalteenuseid kui
ka vajaduspõhiseid sotsiaaltoetusi," selgitas Meltsas.
Vallavanem Tiit Lääne kiitis tänuväärt algatust ning
tunnustas ettevõtet märkamise ning varase jõulukingi
eest.
JVT

17. detsember 2020

Iga valla toimimise tagab rahalises plaanis tulubaasi
jälgimine ning kulude hoidmine mõistlikkuse piirides. Et
meie valla avalik ruum saaks kaunimaks ja kitsaskohad
lahendatud, tuleb aga investeerida.
Jõgeva valla 2021. aasta eelarve projektis antakse ülevaade põhitegevuse tuludest ja kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ning eelarve tulemist.
Jõgeva valla põhitegevuse tulude kogumahuks on 2021.
aastal planeeritud 20 583 428 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 20 483 856 eurot. Põhitegevuse tulem
on 89 572 eurot ehk siis positiivne. Põhivara planeeritakse
soetada 7 247 100 euro ulatuses. Finantseerimiseks võetakse laenu 4 000 000 eurot, et kõik plaanitu tehtud saaks.
Sike Agri OÜlt võtsid maskid vastu vallavanem Tiit Lääne ja sotsiaalosakonna
juhataja Aime Meltsas. FOTO: MARGE TASUR

COVID-19
PÕHISÕNUMID
Hoiame distantsi!
Kanname maski!
Peseme käsi!
Õhutame ruume ja
kontrollime
ventilatsiooni!
Laadime alla HOIA
mobiilirakenduse!
Haigena püsime kodus!
Eelistame asjaajamisel
elektroonilisi
kanaleid ja
e-teenuseid!

Nakatuda võib igal pool –
koroonaviiruse levik on
Eestis laialdane ja kiire!
Väldime enam
kui kümne
inimesega
kogunemisi!
Eelistame tegevusi
vabas õhus!

Tähistame jõule
ja aastalõppu
pereringis!

Eesliinitöötajad
(õpetajad, sotsiaalja haiglatöötajad,
me vajame teid!

Jätame ära
suuremad peod.

Palun väldime asjatuid
koosviibimisi ja üritusi.
Püsime tervena pereringis
ja töökohal.

Hangime infot
usaldusväärsest allikast!

Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja
riigiinfo telefonilt 1247

Eelarve koostamisel jälgisime konservatiivset eelarvepoliitikat. Me ei pidanud õigeks oodatavaid tulusid plahvatuslikult suurendada, sest Covid-19 viirusega seoses
on ettevõtlus jätkuvalt piiratud. Põhitegevuse tulud on
2021. aasta eelarve projektis vähenenud 0,19 protsenti
võrreldes 2020. aasta oodatava tuluga.
Põhitegevuse kulude kogumaht 2021. aastal on 20
493 856 eurot. Prognoositav kulude kasv on 1,7 protsenti, samas personalikulud vähenevad 0,1 protsenti.
Lasteaiaõpetajate töötasu on muutunud igal aastal, aga
kolm aastat järjest on õpetaja abide töötasumäär jäetud
muutumatuks ja seda ei saa pidada mõistlikuks. Seepärast
on vallavalitsus planeeritud lasteaia õpetaja abi töötasu
määra tõusuks 10,77 protsenti. Õpetajate palgad on planeeritud jätta 2020. aasta tasemele, kuni ei ole Vabariigi
Valitsuse poolt üle vaadatud õpetajate palgapoliitika.
Jõgeva vallavolikogu kulud võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad 4 protsenti. Jõgeva vallavalitsuse kulud on võrreldes 2020. aasta eelarvega vähenenud
16 protsenti.
Plaanitavad investeeringud – see on teema, mis kõiki huvitab. Praegu on eelarvesse saanud 2021. aastaks
Jõgeva vallamaja Suur 5 hoone rekonstrueerimine summas 1 000 000 eurot ja teenuskeskuste ruumide remontimine. Majandusvaldkonna investeeringuid on plaanis
teha 3 375 800 euro ulatuses. Selles summas tehakse
kohalike teede projekteerimiseks, ehitamiseks ja renoveerimiseks kulutusi 1 617 000 euro eest. Mänguväljakute
rajamiseks on arvestatud 70 000 eurot, keskväljaku renoveerimiseks 1 450 000 eurot. Tänavavalgustust ja bussijaamade valgustust parendatakse. Tuletõrje veevõtukohtade
Päästeameti nõuetega vastavusse viimiseks kulub 40 000
eurot. Tervisekeskuse projekteerimiseks on planeeritud 70
000 eurot. Vaba ajaga seotud investeeringuid teostatakse
2 030 000 euro eest. Haridusasutuste investeeringuid on
planeeritud 181 300 euro ulatuses. Sihtfinantseerimise
toetuseks on planeeritud omaosalusena 459 000 eurot.
See läheb Kuremaa mõisahoone fassaadi renoveerimise
ning multifunktsionaalse pere- ja kogukonnamaja rajamiseks juhul, kui nende objektide tarvis õnnestub ka väljastpoolt valla eelarvet lisaraha sisse tuua.
Praeguse vallavalitsuse eesmärk on luua tugevam side
valla eri piirkondade vahel ja selleks on planeeritud haljastute, lillepeenarde, parkide hoolduseks, lillede ja uute
istikute soetuseks, puude lõikuseks ja parkide hoolduseseks 334 704 eurot, mis on 13 protsenti enam kui 2020.
aastal.
Jõgeva valla 2021. aasta eelarve tulem on null, mis
näitab, et eelarve on tasakaalus.
Eelarve ja seletuskiri on leitav http://atp.amphora.ee/
jogevavv/index.aspx?itm=351022
Vallavalitsus on volikogule teinud ettepaneku esitada
eelarve eelnõusse muudatusettepanekud 21. detsembriks
2020.
TERJE RUDISSAAR,
abivallavanem

17. detsember 2020

lk 5

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Betti Alverile pühendatud omaloomingukonkurss
sai seekord teoks sügisel
Jõgeva linnaraamatukogus
tõmmati 26. novembril joon alla
järjekordsele kirjandusliku omaloomingu konkursile „Betti Alveri
jälgedes“. Konkursil osales 24 kirjutajat. Kõige arvukamalt oli osavõtjaid 7.–9. klassi vanuserühmas
(10), veidi vähem täiskasvanute
(8) ja 4.–6. klassi vanuserühmas
(5). Gümnaasiumiõpilased, kes
olid mullu arvukaim osalejate
rühm, olid tänavu esindatud vaid
ühe kirjutajaga. Lisaks Jõgeva vallale osales kirjutajaid ka Voorelt,
Viljandist ja Tallinnast.
Konkursile olid oodatud igas
žanris kirjutised, teemadest
olid valida „Eriolukorra õppetunnid“, „Perekond kui elupuu“
ning „Julgen erineda, olla valge
vares“. Võis kirjutada ka vabal
teemal. Saabunud kirjutisi lugesid Betti Alveri muuseumi
juhataja Toomas Muru, Jõgeva

linnaraamatukogu direktor Meeri
Remmelg, asedirektor Ene Sööt,
vanemraamatukoguhoidja Jaana
Koppel, endine raamatukogutöötaja Sirje Narits ning Jõgeva
vallavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Marge Tasur. Toomas
Muru tegi väikese ülevaate tänavusest „tekstisaagist“ ning Jaana
Koppel luges mõned näited ka
tervikuna või katkendina ette.
Paremusjärjestusse tekste siiski
ei seatud, vaid kõiki autoreid tunnustati ühevõrra, kinkides neile
raamatuid.
Toomas Muru märkis oma
ülevaates, et eriolukord leidis
konkursitöödes päris palju kajastamist. Leiti, et elu oli häiritud
küll, aga laias laastus polnud meil
häda midagi. Leiti tegelikult plussegi: eriolukorra ajal oli peredel
rohkem aega koos olla. Kui kõige
noorematelt on seda ehk vara

nõuda, siis vanemate vanuserühmade kirjutajad võiksid Muru arvates suuta oma tekstidesse sisse
tuua kujundeid – sõnadega maalitud pilte, millel on tähendus. Nii
kujundi loomise oskus kui ka keeletunnetus arenevad aga ilukirjandust lugedes. Nii et kirjutajad
peaksid olema ka usinad lugejad.
„Mul on väga hea meel, et meil on
õpetajaid, kes noori omaloomingule innustavad,“ ütles Toomas
Muru. Ene Sööt lisas: „Tore, et
meil on olemas inimesed, kes
tahavad kirjutada ja tahavad, et
nende loomingut loetaks.“
Tiina Säälik, kes enam-vähem
igal aastal oma võistlustöö(d)
konkursile saatnud, tõdeski, et
teda motiveerib osalema see, et
tema kirjutatu lugejani jõuab.
„Mulle jäi eile kodus üht raamatut otsides näppu trükis, millesse
koondatud valik konkursi „Betti

Iti, Kusti ja Nuki valimine

Alveri jälgedes“ võistlustöid aastani 2010. Nüüd oleks aeg uus
selline trükis välja anda – viimase
kümne aasta töödest,“ arvas Tiina
Säälik.
Konkursitööd pannakse üles
ka Jõgeva linnaraamatukogu kodulehele. Kui tavaliselt on Betti
Alverile pühendatud omaloomingukonkurssi korraldatud kevadel,
siis seekord sai see mitmel põhjusel teoks sügisel. Üheks põhjuseks
oli, teadagi, viirus, teiseks aga
see, et õpilastel, kes moodustavad
tavaliselt osalejate enamuse, on
sügisel natuke rohkem aega oma
konkursitöid vormistada. Kui arvestada, et Betti Alveri sünnipäevgi jääb sügisesse, on see aastaaeg
ehk konkursiks sobivamgi.
JVT

Palamuse Lasteaias Nukitsamees on juba 25 aastat valitud detsembri alguses koolieelikute rühmast Iti, Kusti ja Nuki. Nii ka sellel
aastal. 2. detsembril seadsid Kusti rühma lapsed sammud Palamuse
kihelkonnakoolimuuseumisse, kus muuseumipedagoog Aili Kalavus
meid lahkelt vastu võttis. Kõigepealt lahendasid lapsed ühiselt ristsõna
„Nukitsamehe“ raamatu kohta. See läks kiiresti, sest raamat on lastele
hästi tuttav. Lapsed said proovida tindi ja sulega kirjutamist, kirjutades
oma ees- ja perekonnanime ning kuupäeva. Seejärel istus muuseumi
varahoidja Reele Kuuse harmooniumi taha ja hakkas meile mängima.
Kui muusika mängis, said lapsed otsida „rahapada“, kui vaikis, pidid
lapsed liikumatud olema. Peidetud „rahapada“ leiti lõpuks poiste
magamistoa voodi alt.
Kui Iti, Kusti ja Nuki valimisteni jõudsime, küsis Aili Kalavus lastelt, kas nad teavad juba, kes Itiks valitakse. Selle peale vastas üks
lastest diplomaatiliselt: „Täna on meil kaasas kolm tüdrukut, Merily,
Karoliina ja Mona Madleen. Eks keegi neist selle tiitli saab.“ Kusti ja
Nuki kandidaatide kohta lastel oma arvamus puudus. Seejärel hõikas Aili välja Iti nime. Itiks sai sellel aastal Merily Tootson, kellele
õpetaja sidus ette lasteaia direktori Marika Meruski õmmeldud põlle
ning andis lõngakoti koos pisikeste varrastega. Kustiks sai Sebastian
Mägi, kellele õpetaja sidus kaela direktori õmmeldud räti. Nuki tiitli
sai Ranet Hansing. Traditsiooni kohaselt kinnitas õpetaja tema juuste
külge kaks pisikest sarvekest ning sidus kaela direktori õmmeldud räti.
Kõik kolm said kingituseks ka „Nukitsamehe“ raamatu. Tegime koos
pilti ja tänasime Aili Kalavust lahke vastuvõtu eest. Kinkisime temale
ja ta meeskonnale Alice Hansingu tehtud kiilikujulised helkurid ning
maiustamist.
LIINA STAMM,
Palamuse lasteaia Nukitsamees
Kusti rühma õpetaja

Konkursi „Betti Alveri jälgedes“ žüriis lõid kaasa Sirje Narits, Jaana Koppel, Toomas Muru ja Ene
Sööt, samuti Meeri Remmelg ja Marge Tasur, keda pildil pole. FOTO: RIINA MÄGI

Torma kooli juures avati Marta ja Erich
Annokile pühendatud pink
27. novembril avati Torma põhikooli juures kauaaegsetele õpetajatele Marta ja Erich Annokile pühendatud pink. Kui Erich Annok
lahkus meie hulgast juba 2003. aastal, siis Marta Annok, kel täitus 25.
novembril 92. eluaasta, viibis avamisel kohal ning sai pingist rõõmu
tunda.
Esimene pühendusega pink – direktorite pink – paigaldati Torma
kooli juurde möödunud aasta oktoobris ja sellega avaldati austust
kooli eri aegadel juhtinud 14 inimesele. Tänavu otsustati siis austada
nimelise pingiga abikaasadest teenekaid õpetajaid. Marta ja Erich
Annok tulid mõlemad Torma kooli tööle 1950. aastal. Marta õpetas
seal 1989. aastani ajalugu ning Erich 1991. aastani matemaatikat ja
tööõpetust. Nii et Martal kogunes tööstaaži Torma koolis 39 ja Erichil
41 aastat. „Erich Annok oli legendaarne õpetaja: kui ta uksest sisse
astus, oli klass teda täis, nii et tunnis korra hoidmiseks ei pidanud
ta eraldi pingutama. Ta oli range ja nõudlik ning kõik tema käe all
matemaatikat õppinud on edasises elus arvude maailmas hästi hakkama saanud," ütles Torma kooli hoolekogu esimees Karl Põder. Marta
Annok on tema sõnul tuntud oma eriliselt hea aastaarvude ja faktide
mäletamise poolest.
Kooli juurde pühenduspinkide paigaldamise algatas kooli hoolekogu koostöös vilistlaste ja kooliperega. „Kuna Torma on väike koht,
peame oma ajalugu ja tähtsate inimeste mälestust hoidma," sõnas
Karl Põder. Pinkidel on tema sõnul ka praktiline väärtus: neil istudes
on õpilastel, õpetajatel, vanematel ja kõigil möödujail võimalus jalgu
puhata või niisama aega veeta.
„Nagu mullu, tahtsime ka tänavu pingi avada õpetajate päeval, ent
koroonaviirusest tingitud tarneraskuste tõttu saime pingi valmistajalt
kätte alles nüüd. Aga sellest polnud midagi. Nüüd sai pingist justkui
Marta Annoki sünnipäevakink,“ ütles Karl Põder. „Kooli hoolekogu on tänulik neile, kes pingi valmistamist ja paigaldamist toetasid.
Pingi valmistamist toetas kohalik ettevõte, kool tellis pingile sildi ja
hoolekogu hoolitses, et pink kohale toimetatud ja paigaldatud saaks.“
Pingi avamisel käis Torma rahvast ja päevakangelast Marta Annokit
tervitamas Jõgeva vallavanem Tiit Lääne. Sündmusest said osa ka
Marta ja Erich Annoki lapsed ja lapselapsed.
„Kooli juures ruumi on, nii et saame kindlasti veel pinke paigaldada," ütles Torma kooli hoolekogu esimees Karl Põder.
JVT

Palamuse lasteaia Kusti rühma lapsed ja õpetajad ning
lasteaia direktor Marika Merusk Palamuse muuseumis
Itit, Kustit ja Nukitsameest valimas. FOTO: ERAKOGU

Torma koolis sai näha
palju erinevaid telesaateid
25. novembril korraldas 8. klass Torma koolis karnevali
teemal “Eesti telesaated”. Sellest võtsid osa kõik klassid ja
ka õpetajad.
Torma põhikoolis toimus 25. novembril karneval. Iga klass
pidi tegema ühe Eesti telesaate. 1. klassi saateks oli “ENSV”,
2. klassil “Mõmmi ja aabits”, 3. klassil “Tujurikkuja”, 4. klassil
“Kättemaksukontor”, 5. klassil “Kreisiraadio”, 6. klassil “Õnne
13”, 7. klassil “Seitse vaprat” ja 9. klassil “Suur komöödiaõhtu”.
Õpetajad esitasid „Maskis lauljat”, mis oli hästi tehtud ja väga
naljakas. Rahva lemmikuks osutus 9. klass saatega “Suur komöödiaõhtu”. Lõpus valiti igast saatest parim kostüüm ja parim
näitleja. Kõik klassid said osalemise eest maiustusi. Osavõtjatele
meeldis see karneval väga. 8.klass sai selle korraldamisega toredasti hakkama.
TRIIN URVIK,
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli VI klassi õpilane

Marta Annok talle ja abikaasale Erichile pühendatud pingil
istumas. Tema taga seisavad vallavanem Tiit Lääne ja Torma
kooli hoolekogu esimees Karl Põder. FOTO: ERAKOGU

Aasta lõpuni on Siimusti
raamatukogus vaatamiseks Kiigemetsa kooli
toimetulekuklasside
õpilaste kangatööde väljapanek. Õpilasi juhendas õpetaja Mare Rosin.
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Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb Jõgevale
Jaanuari keskpaigas külastab Uuskasutuskeskuse kaubik
Jõgevat, et pakkuda jõgevalastele mugavat võimalust kodust ära
tuua seisma jäänud heas korras
asjad. Kaubik peatub laupäeval,
16. jaanuaril kell 11–13 Suur tn
5 parklas.
Kaubikusse saab ära tuua need
asjad, mida majapidamises enam
ei vajata, kuid mis on jätkuvalt
heas korras ja kasutuskõlblikud.
Oodatud on puhtad ja terved rõivad, jalatsid, mänguasjad, nõud,
raamatud, spordi- ja hobitarbed,
väiksem kodutehnika. Üle Eesti
tegutsev Uuskasutuskeskus suunab heas korras asjad uuesti
ringlusse.
Uuskasutuskeskuse kaubik külastab Eestis erinevaid paiku selleks, et teha üleliigseks muutunud
asjade annetamine mugavamaks.
Paljudes kohtades on rõivakonteinereid, ent kahjuks raamatud
lõpetavad vahel paberi- ja papikonteineris ning mõnigi heas korras ese satub segaolmejäätmete
hulka. Uuskasutuskeskuse kaubik
võtab heal meelel vastu nõusid ja

• Paljudel ei ole võimalik täiesti
uut asja osta, seega Sinu annetatud ese võib olla tema
jaoks ainuke võimalus.
• Annad asjadele uue elu ning
aitad neil oma lugu edasi
rääkida, olgu selleks raamatud, nostalgilised nõud või
iluesemed.

FOTO: ERAKOGU

raamatuid, samuti saab ära tuua
veel kasutuskõlblikke hobi- ja
sporditarbeid ning väiksemat
kodutehnikat. Loomulikult on ka
rõivad ja jalatsid oodatud. See on
hea võimalus tuulutada kappe ja
teha koju ruumi.
Uuskasutuskeskus sorteerib
kõik annetatud asjad ning suunab
seejärel heas korras esemed uuesti ringlusse. Osa asju läheb abivajajatele, suurem osa aga sõbralike
hindadega müüki. Isemajandava
mittetulundusühinguna katab
Uuskasutuskeskus annetuste
müüki panekuga poodide tegevuskulud. Uuskasutuskeskusel on
üle Eesti 14 poodi, neist Jõgevale

lähimad kaks kauplust Tartus.
Lisaks on Uuskasutuskeskusel
oma e-pood aadressil pood.uuskasutuskeskus.ee, mida saab üle
Eesti kasutada.
Miks annetada?
• Tuues pikalt koduses majapidamises seisma jäänud asjad
ära, väldid nende jõudmist
prügimäele.
• Annetades asjad, mida tegelikult igapäevaselt ei kasuta,
saad koju ruumi juurde.
• Teed heateo nii endale kui ka
keskkonnale. Meie planeedi
ressurss on piiratud, taaskasutamine on keskkonda
säästev.

Uuskasutuskeskus on mittetulundusühing, mille eesmärk on
teha uuskasutamine kõikidele
Eesti inimestele kättesaadavaks.
Uuskasutuskeskus tegeleb uuskasutuse edendamisega peamiselt
kahel viisil, suunates puhtad ja
kasutuskõlblikud asjad uuesti
ringlusesse ning otsides võimalusi, kuidas vanadele asjadele
uus elu anda. Uuskasutuskeskus
teeb tihedat koostööd ka teatri-,
muusika- ja filmitegijatega ning
käsitöölistega, kes saavad materjalide ning laenutuste soovidega
otse Uuskasutuskeskuse poole
pöörduda. Täpsemat infot leiad
www.uuskasutus.ee.

Jäätmejaamas ja kuues jäätmekogumiskohas
jäätmete vastuvõtt
01.01.2021 kuni 31.12.2022 haldab Jõgeva jäätmejaama ning Siimusti,
Vaimastvere, Kuremaa, Laiuse, Palamuse ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohti Amestop OÜ (Torma prügila). Lahtiolekuajad jäävad samaks,
küll aga muutub jäätmete vastuvõtt.
Jõgeva jäätmejaamas muutub ka juurdepääs. Hetkel saab sinna Jõgeva
Veevärk OÜ kinnistu kaudu, tuleval aastal Lepiku tn kaudu.
Jõgeva jäätmejaam on mõeldud Jõgeva valla elanikele ning juriidilistele isikutele, kelle põhiline tegevusvaldkond ei ole kaubandus, ehitus,
ehitusteenindus, tootmine, rehvivahetus, mootorsõidukite teenindus,
arvutite paigaldus ja hooldus või mõni muu tegevusala, millele ei ole
pandud seadusjärgsed kohustusi käidelda oma tegevuse käigus tekkinud
taaskasutatavad jäätmed ise.
Vaimastvere, Jõgeva aleviku, Siimusti, Palamuse, Kuremaa ja Laiuse jäätmekogumiskohad on mõeldud Jõgeva valla elanikele.
Amestop OÜ (Torma prügila) üldtelefon 776 4789.
Jõgeva jäätmejaama kontakt lahtiolekuajal tel nr 5306 3022
Jäätmejaamas võetakse elanikelt vastu:
TASUTA
• paberit ja kartongi, sh vanapaberit;
• pakendijäätmeid (sh klaaspakend);
• metalli;
• elektri- ja elektroonikajäätmeid;
• rehve (sõiduauto-, maasturi-, veoki ja erirehve);
• ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldavad jäätmed, romusõidukid ja
nende osad);
• biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (lehed, oksad, muru jms), v.a
kalmistutelt ja ei võeta vastu väljaspool Jõgeva linna haljasaladelt.
Nimetamata jäätmete vastuvõtmise eest on kehtestatud hinnakiri.
Vallaelanikule on teatud kogus päevas TASUTA:
• plastide vastuvõtt (kuni 0,5 m3 ühe korraga ühe päeva jooksul);
• tekstiili ja rõivaste vastuvõtt (kuni üks 150 l kott ühe korraga ühe
päeva jooksul);
• klaasi (kood 20 01 02, sh lehtklaas) vastuvõtt (kuni 1 m3 ühe korra

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 kella
15.00–17.00.

AS Emajõe Veevärk
teavitab
Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr
9-3/ 2020-012 kehtestatakse AS-i Emajõe Veevärk poolt teenindatavatele Jõgeva valla Kaarepere, Pikkjärve, Luua ja Palamuse
piirkonna klientidele alates 01.01.2021 uued teenuste hinnad
alljärgnevalt:

2.

Jäätmekogumiskohtade kontaktid lahtiolekuaegadel:
Amestop OÜ (Torma prügila) üldtelefon 776 4789.
Kuremaa ja Jõgeva alevik tel 58409870
Palamuse ja Laiuse alevik tel 53420267
Siimusti alevik ja Vaimastvere tel 56111881
Jäätmekogumiskohtades võetakse vastu:
TASUTA:
• paberit ja kartongi (sh vanapaber);
• pakendijäätmeid (sh klaaspakend);
• tekstiili ja rõivaid (kuni üks 150 l kott ühe korraga ühe päeva jooksul);
• elektri- ja elektroonikajäätmeid;
• rehve;
• klaasi (kood 20 01 02, sh lehtklaas) vastuvõtt (kuni 1 m3 ühe korra
ühe päeva jooksul);
• plastid (kuni 0,5 m3 ühe korraga ühe päeva jooksul);
• ohtlike jäätmete vastuvõtt (v.a asbesti sisaldavad jäätmed, romusõidukid ja nende osad)
Siimusti, Kuremaa ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohtades ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu.
TASU EEST:
• suurjäätmed, sh mööbel ja selle detailid.
• tekstiil ja rõivad üle 150 l kott ühe korraga ühe päeva jooksul;
• klaas (kood 20 01 02, sh lehtklaas) üle 1 m3 ühe korra ühe päeva
jooksul;
• plast (nt vann, ämber jne) alates 0,5 m3 ühe korraga ühe päeva
jooksul.

HINNAKIRI ELANIKULE JA JURIIDILISELE ISIKULE
€/t

*€/m3

hind km-ta hind km-ga hind km-ta hind km-ga

asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (17 06 05)

70

84

45

54

suuremõõtmelised jäätmed (20 03 07)

120

144

17,5

21

ehitus- ja lammutussegapraht (17 09 04)

120

144

25

30

plastijäätmed (20 01 39) elanikule alates üle 0,5 m3 päevas

0,1

0,12

10

12

klaasijäätmed (20 01 02, 17 02 02) elanikule alates 1 m3 päevas

120

144

60

72

bioloogilised mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 02; 20 02 03)

0,1

0,12

25

30

puidujäätmed (20 01 38, 17 02 01)

40

48

10

12

tekstiilijäätmed (20 01 10; 20 01 11) elanikelt üle 150 l kott

0,12

0,14

25

30

biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01) ainult juriidilistele isikutele

0,05

0,06

15

18

25

30

17,5

21

betoon ja tellised (17 01 01; 17 01 02)

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.

1.

ühe päeva jooksul).
Juriidilistelt isikutelt võetakse vastu jäätmeliike (v.a ohtlikke jäätmeid)
vastavalt hinnakirjale. Paber ja kartong, pakendid, elektri- ja elektroonikaseadmed ning rehvid on samuti võimalik ära anda. Tasuta saavad rehve
üle anda need, kellele on Rehviringlus vormistanud saatelehe Jõgeva
jäätmejaama või need, kes on kantud Jõgeva jäätmejaama püsinimekirja.
Saatekirjata ei võeta ettevõtetelt, asutustelt ja FIE-delt rehve vastu.

Jäätmeliik

Hingehoidlik tugi

*Eurot/kuupmeeter on küsitud põhjusel, et ei ole kaalu. Kui jäätmejaama või jäätmekogumis kohtadesse soetatakse autokaal või väikesem
kaal, on võimalik kasutada tonni või kilogrammi järgi.

3.

Vesi: 1,229 €/m3 käibemaksuta; 1,475 €/m3 koos
käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus: 1,780 €/m3 käibemaksuta; 2,136
€/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,194 €/m3 käibemaksuta; 2,633 €/m3 koos käibemaksuga

Enne suuremaid
talvekülmasid tuleb üle
vaadata hoonete torustike
ja veesõlmede olukord
Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada
ka torustike tervist.
Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja veesõlmede olukord
ning tagada nende külmakindlus!
Külmakahjude ennetamiseks tee nii:
• Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata vee
liikumine hoonesse (sulge maakraan või pump kaevus) ning
tühjenda torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraanikausi
äravool ja muud veesõlmed.
• Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja veendu, et
külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib välistemperatuurist mõjutatud olla. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus
vähendab soojapidavust.
• Kaitse külma eest ka veearvesti. Arvesti töökindluse tagamiseks ei tohi seda ümbritsev temperatuur langeda alla kahe
soojakraadi.
• Kui tekib ikkagi olukord, et torustikus olev vesi hakkab külmuma, siis jäta veekraan nirisema. Vee liikumine torustikus
takistab selle külmumist.
• Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, kust külm
on torustikule ligi pääsenud, seejärel alusta selle koha soojendamist. Sobiv vahend selleks on näiteks soojapuhur, sest
soojendamine peab olema aeglane ja ohutu.
• Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi
saamiseks piirkonna vee-ettevõttesse või torutöid teostavate
ettevõtete poole.
EESTI VEE-ETTEVÕTETE LIIT
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Igaüks meist vajab kodusoojust
Südamesse päikest mis ei looju
Puhtaid mõtteid millest
hing saab valgust.
Kaunist jõuluaja algust!
Täname häid abilisi ja
koostööpartnereid ning soovime kõigile
terveid ning rahulikke jõule!
Torma Kogukonnateenuse
tegevusjuhendajad

Arukat astumist, tarmukat tegemist,
mõnusat mõtlemist, lõbusat vana-aasta
lõppu ja terviserohket uut aastat!
Soovib Torma Hõbedane oma sõpradele,
toetajatele, kaasteelistele.

lk 8
NB! Seoses viiruseohuga võib sündmuste kavva tulla muudatusi. Jälgi
sündmusi: www.kultuurikava.ee

Sündmused Jõgeva vallas
NELJAS ADVENT
20.12 kell 11 advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses
20.12 kell 11 advendi jumalateenistus Torma kirikus
20.12 kell 11 advendi jumalateenistus Palamuse kirikus
20.12 kell 16 Jõgeva kirikutorni avamine ja neljanda advendiküünla süütamine. Esinevad Marek Sadam ja Tõnu Laikre.
JÕULULAUPÄEV
24.12 kell 13 jõululaupäeva jumalateenistus Jõgeva koguduses
24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus. Esineb Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel.
24.12 kell 15 jõululaupäeva jumalateenistus Laiuse kirikus
24.12 kell 17 püha jõuluõhtu jumalateenistus Palamuse kirikus.
Toimub korjandus. Teenistusi viib läbi hooldajaõpetaja Urmas
Oras. NB! Jumalateenistuste ja kontsertide ajal on kirik soe.

17. detsember 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
detsembrikuu juubilare!

Õnnitleme valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!

Reet Sumin
Ainu Kukk
Meeli Telgmaa
Elle Tutt
Ants Kase
Luule Eiert
Evi Märss
Maie Noormägi
Lembit Lehtme
Malle Kapp
Mart Lõhmus
Reet Lilleorg
Aime Treial
Linda Vooder
Elfrida Zale
Alfred Kukke
Ernst Olt

Aram Ivask		
Aliide Välb		
Hanna-Helena Sääsk

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

30.10.2020
25.11.2020
06.12.2020

Jõgeva
Spordikeskus
tänab kõiki
Jõgeva
Jõulujooksu
osalejaid,
toetajaid ja
abilisi!

ESIMENE JÕULUPÜHA
25.12 kell 11 1. jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses
25.12 kell 11 1. jõulupüha jumalateenistus Torma kirikus.
Esinevad Aino Kõivu lauluõpilased Kristiina Hovi (metsosopran),
Regina Karise (sopran) ja Henri Jürgenson (bariton).
25.12 kell 13 jõulupüha jumalateenistus Laiuse kirikus
25.12 kell 17 jõulupüha kontsert „Oled olemas“ Palamuse kirikus.
Esinevad Marie, Robert ja Raul Vaigla.
TEATER, MUUSIKA, KINO
17.12 kell 19 kino „Hüvasti NSVL“ Palamuse rahvamajas. Pilet
5/4 eurot.
19.12 kell 14 Palamuse Laulustuudio talvekontsert Palamuse
rahvamajas
23.12 kell 17 kaunimad jõululaulud Palamuse laulustuudio esituses Palamuse kirikus. NB! Jumalateenistuste ja kontsertide

VAIMASTVERE
KOOL

otsib kiiresti oma kollektiivi õppealajuhatajat koormusega 0,3
ametikohta.
Soovime töökoha täita alates 11.
jaanuarist 2021. Kvalifikatsioonile
vastavad dokumendid palun saata
kas allpool olevale elektronpostile
või kirja teel hiljemalt 22. detsembriks 2020.
Vaimastvere Kool, Vaimastvere
48446, Jõgeva vald , Jõgeva maakond.
Info: 776 8590; 503 6940; vaino.
ling@vaimastverekool.ee

ajal on kirik soe.
03.01.21 kell 17 ansambli Estonian Voices uusaastakontsert
Jõgeva kultuurikeskuses
03.01.21 kell 15 uusaastakontsert "Ah, mio cor" Kuremaa lossis.
Esinevad Kadri Tegelmann ja Theodor Sink.
05.01.21 kell 12 perefilm „Jõulud džunglis“ Palamuse rahvamajas. Pilet 4/5 eurot.
KOGUDUSED
27.12 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
27.12 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus. NB!
Jumalateenistuste ja kontsertide ajal on kirik soe.

VIRTUSE
SPORDIMAJA
LAHTIOLEKUAJAD
PÜHADEL

27.12 kell 11 jõuluaja 1. pühapäeva jumalateenistus Torma
kirikus
31.12 kell 14 vana-aasta õhtu jumalateenistus Torma kirikus
31.12 kell 15 vana-aasta jumalateenistus Jõgeva koguduses
03.01.21 kell 11 uusaasta jumalateenistus Jõgeva koguduses
03.01.21 kell 11 jumalateenistus Palamuse kirikus. NB!
Jumalateenistuste ja kontsertide ajal on kirik soe.
10., 17., 24., 31.01.21 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
NÄITUSED
08.12–04.01.21 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi
näitus „Õhus on kevade hõngu ehk „Kevade" tee ekraanile“ Jõgeva
kultuurikeskuses
03.12–06.01.21 Peeter Visteri õlimaalide näitus „Looduse värvid"
Jõgeva linnaraamatukogus
03.12–12.01.21 MTÜ Käsitöökoda Kuldne Õlg näitus „Üle ja
ümber õle“ Jõgeva linnaraamatukogus
01.12–31.12 näitus „Käsitöö möödunud aegadest“ Palamuse
muuseumis
27.11–28.02.21 Jõgeva kunstikooli õpilaste lõputööde näitus
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
24.11–31.12 Kiigemetsa kooli õpilaste valmistatud tekstiilesemete näitus (juhendaja õpetaja Mare Rosin) Siimusti raamatukogus
09.11–30.12 Jõgeva kunstikooli õpetajate maalinäitus
„Inspireeriv Lõuna-Prantsusmaa“ Betti Alveri muuseumis

K. 23.12.19 12.00–20.00
N. 24.12.19 SULETUD
R. 25.12.19 SULETUD
L. 26.12.19 SULETUD
P. 27.12.19 SULETUD
E. 28.12.19 14.00–20.00
T. 29.12.19 14.00–20.00
K. 30.12.19 12.00–20.00
N. 31.12.19 SULETUD
R. 01.01.21 SULETUD

Kauneid pühi!

Jõgeva Spordikeskus tänab kõiki Jõgeva Jõulujooksu osalejaid,
toetajaid ja abilisi! Eriline tänu AS Sangaste Linnas ja Heleni helbed, AS Scanola Baltic ja Olivia, Elika Kiis ja Elika Koogikoda, Riho
Seppet ja Semako Romulad OÜ, Silver Kattel ja Stroman OÜ Jõgeva
esindus, Raul Taul ja Valmeco AS, Joulupuud.ee ja OÜ Artiston,
Jõgeva politsei, Maanteeamet Sven Nuudi ja Virtuse kohvik , Marjo
Hõim, Sulev Jürgenson, Aimur Säärits ja Kaily Moones!

Spordikeskuses Virtus asuv
linnasaun on pühade ajal
avatud järgmistel aegadel:
23.12.20
Naistele 12–15
Meestele 16–19

30.12.20
Naistele 12–15
Meestele 16–19

TEADE!
Seoses Laiuse raamatukogu põranda remondiga on
raamatukogu 21.12.–31.12.2020 avatud E–R kell
10.00–14.00. Raamatukogu fond kolitakse teistesse ruumidesse, raamatute laenutamine jätkub.
Jälgige palun majasiseseid viitasid.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Rein Pööra
Riho Otepalu
Aili Haiba
Liia Mägi
Vilma Müller
Maret Vaino
Raissa Kaftan
Juhan Salve
Avo Raik

11.04.1937–26.11.2020
29.12.1952–26.11.2020
03.06.1951–29.11.2020
28.04.1953–30.11.2020
26.04.1931–02.12.2020
27.09.1940–04.12.2020
27.08.1948–05.12.2020
02.01.1946–05.12.2020
02.06.1951–07.12.2020

