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Žüriiliige Kalle Vellevoog, žürii ja Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk, vallavanem Tiit Lääne ja võidutöö autor Villem Tomiste. FOTO: MARGE TASUR

Võistlustöö lõimib Jõgeva keskväljaku ja kaks peatänavat
terviklikuks linnaruumiks. Lõunast põhja sirutuvale avarale
väljakule on ristuvate tänavate sihile kavandatud kaks
„majakat“, milleks on linna kaks sümbolit: Eesti kõrgeim
lipumast ja külmalinna sümboliseeriv jääpurikas.

Platsi mööbel on liigutatav, nii saab tooli sättida
sinna, kus on huvitav või paistab valgus. Toole on
kavandatud mitut tüüpi, nende käsipuudele saab
näiteks toetada arvuti, söögi või joogitopsi.

Kultuurikeskuse park on lahendatud olemasolevaid
tugevusi edasi arendades. Vabaõhulava on ääristatud
kolme meetri kõrguse valliga. Nii moodustub 400
istekohaga välisaal, mida on võimalik värvatega
piirata. FOTOD: IDEEKAVAND “AKROBAAT”

Jõgeva saab maakonnakeskusele väärilise linnasüdame
Eesti Arhitektide Liidu ja Jõgeva vallavalitsuse välja kuulutatud
arhitektuurivõistluse Jõgeva linnakeskuse kujundamiseks võitis ideekavand „Akrobaat“ arhitektuuribüroolt Stuudio Tallinn OÜ.
Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlusele esitati üheksa tööd,
millest kaheksa pääsesid hindamisele. Žürii otsustas premeerida viit
paremat tööd. Esikohapreemia suuruses 10 000 eurot pälvis võistluse
võidutöö „Akrobaat“ arhitektuuribüroolt Stuudio Tallinn OÜ. Töö
autoriks on Villem Tomiste. Võidutöö sai žüriiliikmete üksmeelse
toetuse, nende hinnangul on tegu kvaliteetse ja professionaalselt vormistatud tööga.
„Töös on Jõgeva linna keskväljakule sobiv x-faktor. Jõgeva saab
maakonnakeskusele väärilise linnasüdame. Tulevane keskväljak on
üks kaunimaid, kus saab korraldada suurüritusi ning kodanikel on hea
vaba aega veeta,“ sõnas žürii ja Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar
Kokk. Žürii hindas töö vastavust võistlustingimustele ning vallavalitsuse seatud ootustele. Eesmärk oli, et kesklinnas parkimiskohtade arv ei
väheneks, tööpäeviti peab saama keskväljaku piirkonnas parkida ning
väljakuala ja seda ümbritsevad tänavad peavad olema ühel tasapinnal.
Võidutöö autor Villem Tomiste rääkis tunnustust vastu võttes, et
konkursi võistlustingimused olid väga hästi koostatud. Palju asju
võistluskavandi lahendustest oli enne Arhitektide Liidu ja Jõgeva
vallavalitsuse esindajatega kohtumist läbi mõeldud. „Pärast vestlusõhtut ja seda siirust ning otsekohesust, mis Jõgeva valla poolt paistis,

sain julgust asju teha just nii, nagu olin mõelnud. Enamus sellest, mis
planeerin, on juba kohapeal olemas. Jõgeva kesklinn on kompaktne,“
ütles Tomiste ja selgitas, et kogu väljak on kavandatud sellisena, et
seda saab kogu aeg ümber teha, edasi arendada.
„Hea avalik ruum“ programmi eestvedaja ja žüriiliige arhitekt Kalle
Vellevoog sõnas, et võidutöös nimetatud publikuala, mis on piiratud 3-meetriste vallidega, on õnnestunud lahendus, võimaldades
korraldada keskväljakul väga erinevaid üritusi. „Väljak peab lisaks
esindusfunktsioonile olema eelkõige mõnus linnaruum, kuhu elanikud
sooviksid tulla oma aega veetma,“ lisas Vellevoog.
Konkursi võitnud ideekavandi baasil teostatakse keskväljakust
ja kahest peatänavast ühtne, terviklik linnaruum. Avarale väljakule
pakub autor kaht suurt maamärki: Eesti kõrgeimat lipumasti ja hiiglaslikku jääpurikat. Töö vastab võistlusülesande eesmärkidele – see
on terviklik, tänapäevane, esinduslik ning Jõgeva identiteeti rõhutav.
Samuti võimaldab pakutud lahendus korraldada suurüritusi – mööbel
on teisaldatav, väljak ja põhitänavad samas tasapinnas.
Jõgeva võistlusala hõlmab linna praegust keskväljakut, peamist
äri- ja kaubandustänavat (Suur tn), väljaku lääneserva jääva hoonestuse mahulist ideelahendust ning ühendust bussijaama ning teisel
pool raudteed oleva linnaosaga. Jõgeva linnakeskuse ehitusprojekt
koostatakse mitmes etapis lähtuvalt ehitushanke rahastamistingimustest. Esimesse etappi kuulub keskväljak, mille projekteerimise

ajaks on planeeritud neli kuud. Ülejäänud võistlusala lahendatakse
järgmistes etappides.
Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistluse teise koha ja rahalise
preemia suuruses 8000 eurot pälvis töö „Õhukivi“, mille autorid on
Tõnu Laigu, Aliis Mehide, Janeli Voll ja Kristjan Lind arhitektuuribüroost QP Arhitektid OÜ . Kolmandale kohale platseerus Eve Kombi,
Liina-Liis Pihu, Kristi Tuurmanni ja Grete Veskiväli (Punktiir OÜ)
loodud ideekavand „Jõgev“, mis pälvis rahalise preemia suuruses 6000
eurot. Lisaks andis žürii välja kaks võrdset ergutuspreemiat suuruses
3000 eurot projektidele „Julius“ ja „Telg“. Tööde autorid on vastavalt
OÜ Sfäär Planeeringud ja Inphysica technology OÜ (autorid Mihkel
Räni Laev, Kerttu Kõll, Maarja Tüür, Raul Kalvo ja Lauri Läänelaid)
ning KA Arhitektid OÜ (arhitekt Erkki Annama).
„Hea avalik ruum“ programm oli kingitus Eestile 100. aastapäevaks,
kui korraldati 15 linnakeskuse ja -väljaku arhitektuurivõistlus. Kuna
huvi ja soov oma linnakeskused korda teha oli aga palju rohkematel
omavalitsustel kui esimesse etappi mahtusid, algas 2019. aastal „Hea
avalik ruum“ jätkuprogramm. Arhitektide liit kirjutas alla lepingutele
kultuuriministeeriumi ja rahandusministeeriumiga, mis võimaldab
rahastada „Hea avalik ruum 2020“ jätkuprogrammi raames kokku
nelja võistlust, nende seas Jõgeva oma.
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Kogenud inimeste elujaatus Vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks
Jõgeva vald tunnustab valla- on valla aukodaniku tiitel, mida valla vapimärke või vapiplaate. korraldataval Eesti Vabariigi aasannab meile optimismi
Mõned päevad tagasi avanes hea võimalus õnnitleda valla väärikaid
kodanikke, kellel eluaastaid üle saja. 101-aastaseks saanud HelgaHermine Saidla oli nõus õnnitlejaid vastu võtma juhul, kui nende seas
on ka vallavanem. Ta ootas külalisi. Meid maskides sisenemas nähes
oli sünnipäevalapse ainus soov, et võtaksime näomaskid eest, muidu
ei saa ta meiega normaalselt vestelda.
Vanaproua võttis meid vastu talumajas, mille perepojaga ta 81 aastat tagasi abiellus. Ta elab endiselt seal majas, liigub ise ringi ja kütab
toa soojaks. Kord nädalas külastavad teda pojapoeg ja sotsiaaltöötaja.
Ühesõnaga, saab kenasti hakkama.
Kõige selle juures hämmastas aga proua oma suurepärase mälu
ja jutustamisoskusega. Ta meenutas 1936. aastal leeris käimist ning
oma kodukülla Rohesse silla ehitamist, rääkimata siis värskematest
asjadest. Ja ta tuletas meelde mitte ainult kodukanti, vaid ka kogu
meie riiki puudutavaid lugusid.
Sünnipäevalapse värskus ja elujaatus mõjusid kõigile, kes teda
õnnitlemas olid, tõelise energiasüstina. Kui nii pika elu elanud ja
aastate jooksul ka väga raskeid hetki kogenud inimene suudab oma
101. sünnipäeval niimoodi särada, siis see lisab optimismi kõigisse.
Mis on sellise värskuse ja sära retsept? Tuleb välja, et mingit kindlat
võluvitsa nagu polegi. Helga-Hermine loetles erinevaid tahke, mis teda
eluteel on saatnud. Kuid kindlalt rõhutas ta värskes õhus liikumist,
füüsilise töö tegemist ja looduslikku keskkonda, kus ta on elanud.
Nendest on ta kõige enam jõudu ammutanud.
Pärast selliseid kohtumishetki tundub kõik ümbritsev justkui puhtama ja valgemana. Õnneks on Jõgeva vallas palju tublisid ja erksaid
eakaid inimesi, kes on meile kõigile oma ellusuhtumisega eeskujuks.
Kes võivad meile õpetada nii iseendaga kui ümbritsevaga hakkama
saamist. Meil tasub neile vaid rohkem aega ja tähelepanu pöörata
ning me saamegi osa nende elupagasist.
Inimestest, kes näinud elus mõndagi.
Võidavad sellest kõik: meie ise, meie
kaasteelised, meie koduvald.
Olge ikka hoitud ja terved!
TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

le olulisi teeneid osutanud või
mingil alal väljapaistvate saavutusteni jõudnud inimesi, ettevõtteid, asutusi või organisatsioone.
Ettepanekud, kellele anda aukodaniku nimetus, vapimärk või
vapiplaat, tuleb esitada Jõgeva
vallavalitsusele hiljemalt 30.
novembriks.
Jõgeva valla kõrgeim autasu

antakse erilise auavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku nimetuse
andmise otsustab vallavolikogu.
Aukodaniku tiitli pälvinu saab
vastava märgi ja tunnistuse ning
ühekordse rahalise kingituse.
Lisaks aukodaniku tiitlile
annab vald omavalitsusele erilisi teeneid osutanutele välja
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Vallavanem Tiit Lääne, Rasmus Klaos ja sporditöö peaspetsialist
Kaily Moones. FOTO: RIINA MÄGI
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, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 3. detsembril. Info, teadete ja kaastööde esitamise tähtaeg on 23. november.
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Kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on tunnustada valla kultuuriellu panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid ja kogukondi.
Preemiaid antakse kolmes kategoorias:
1) Loomingupreemia - antakse autorile, interpreedile, autorite või
interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud
nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
2) Korraldajapreemia – antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus
on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud
Jõgeva valla mainet elaniku- ja turistisõbraliku vallana.
3) Kogukonnapreemia – antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste
ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea
mainega elanike seas.

Kandidaatide esitamisel märkida ettepaneku esitaja, aastapreemia kategooria ja ettepaneku põhjendus!

19-aastane Jõgeva noormees Rasmus Klaos tuli oktoobri lõpus
Rumeenias toimunud kulturismi ja fitnessi maailmameistrivõistlustel
juunioride vanuseklassis hõbemedalile. Ala, mida ta viljeleb, on rannafitness. 2. novembril õnnitles vallavanem Tiit Lääne noort sportlast
ja andis talle üle valla meened.
Vallavanema kabinetis toimunud jutuajamisel rääkis Rasmus
Klaos vallavanemale ja vallavalitsuse sporditöö peaspetsialistile Kaily
Moonesele palju põnevat oma spordialast, mis nõuab väga suurt
pühendumist ja enesedistsipliini. Sellest jääb väheks, kui sportlane
üksnes trenni teeb, ülitäpselt peavad paigas olema ka toitumine ja
unerežiim.
Rasmus Klaose treeneriks on Ailer Mõtsar. Samas teeb Rasmus ka
ise treeneritööd Aileri juhitavas Jõu ja Tervise Seltsis. Rasmuse maailmameistrivõistlustel käiku, samuti hiljutist Euroopa meistrivõistlustel
käiku toetas ka Jõgeva vald. Kuna Rasmus on endale spordis väga
kõrged eesmärgid seadnud, on vallavalitsusel ka tulevikus kindlasti
põhjust tema tegemistel silma peal hoida ja neid toetada.

tapäevale pühendatud pidulikul
üritusel.
Ettepanekute esitamise vorm
on leitav Jõgeva vallavalitsuse
kodulehel www.jõgeva.ee.

Jõgeva Vallavalitsus ootab ettepanekuid
kultuurivaldkonna aastapreemiate andmiseks

Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile
või ühendusele.

Rasmus Klaos võitis
juunioride MM-il hõbemedali

Esimesed on mõeldud füüsilistele, teised juriidilistele isikutele.
Ka vapimärgi ja vapiplaadiga käib
kaasas ühekordne rahaline kingitus. Vapimärgi ja -plaadi andmise
otsustab vallavolikogu.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi
annavad volikogu esimees ja
vallavanem üle Jõgeva valla

Kultuurivaldkonna tegijaid on lisaks preemiale tunnustatud
Piret Järve valmistatud keraamilise taiesega. FOTO: ERAKOGU
Ettepanekud esitada hiljemalt 15. detsembriks 2020 eva-kristi.
hein@jogeva.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse.
JVT

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
3. NOVEMBRI ISTUNGIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Määrati MTÜ-le FC Jõgeva Wolves toetus osalemiseks Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste esiliigas.
Määrati huvihariduse ja –tegevuse toetused spordiklubile Torma Sport ja MTÜ-le Vooremaa Viburada.
Otsustati maksta Siimusti lasteaed-algkooli direktorile täiendavat töötasu.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
Anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks Eerikvere külla.
Anti kasutusluba Kuremaa mõisa peahoonele.
Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Koimulasse, Võidiverre ja Änkkülla ning päikeseelektrijaama püstitamiseks
Jõgeva linna Toominga 34 ja Kivijärve külla.
Anti kasutusluba Sadukülas asuvale päikeseelektrijaamale.
Kooskõlastati Jõgeva linnas Staadioni 6 rajatava puuraugu asukoht.
Otsustati Jõgeva valla eelarvestrateegia 2021–2024 eelnõu avalikustada Jõgeva valla kodulehel 4.–18. novembrini
ning korraldada 16. novembril avalik arutelu.
Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva valla 2020. aasta viies lisaeelarve.

10. NOVEMBRI ISTUNGIL
1. Nõustuti OÜ-le Moreen kaevandamisloa andmisega, kuna keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõuetest kinni pidamise
korral ei kahjusta mäetööde jätkamine Päde liivakarjääris edaspidi senisest enam piirkonna ökoloogilisi tingimusi
ning nõuetekohane kaevandamine ei avalda mõju põhjaveele ja vesivarustusele.
2. Otsustati moodustada kaasava eelarveosa kasutamiseks esitatud ettepanekute hindamiseks komisjon.
3. Kinnitati Jõgeva valla 2020. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
4. Kinnitati Jõgeva kultuurikeskuse ülelaekunud tulu eelarvesse.
5. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse alaeelarvet.
6. Määrati Leedi külas Rehe kinnisasja jagamisel ning Änkkülas Järveveere ja Lepiku kinnisasja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
7. Määrati Vaimastvere külas asuva Maakütte katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
8. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kassinurme ja Kuristale, üksikelamu püstitamiseks Pakastele ning abihoone
püstitamiseks Rohe külla.
9. Anti kasutusluba Eerikveres asuvale üksikelamule.
10. Kinnitati Kuremaa lasteaed-algkooli hoolekogu koosseis.
11. Otsustati nimetada alates 1. jaanuarist 2021 Jõgeva valla kui MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik liikme
õiguste teostajaks vallavanem Tiit Lääne ning viimase äraolekul spordi-ja terviseedendamisenõunik Kaily Moones.
12. Kinnitati Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse juhataja ametikohale Raivo Põldaru.
13. Kinnitati Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistluse tulemused.
14. Vaadati üle MTÜ Palamuse Pritsumehed pöördumine.
15. Vallavalitsus arutas Palamuse alevikus Suur 6 asuva kinnistu (endise lasteaiahoone) müügi tingimusi.
JVT
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Valla noorimad kodanikud said kätte hõbelusikad

Hea vallarahvas!

Jõgeva kultuurikeskuses käisid 7. novembril vastuvõtul valla
noorimad kodanikud ja nende vanemad. Kutsutud olid selle aasta
märtsist augustini sündinud pisipoisid ja –tüdrukud, ühtekokku
64 last. Kohale tulnuid oli küll
mõnevõrra vähem.
Kokkutulnuid tervitasid
Jõgeva vallavolikogu esimees
Aivar Kokk ja vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Eva-Kristi
Hein. Aivar Kokk tõdes, et aeg,
mil pisipõnnid kasvamas, on peredele ühest küljest raske, aga
rohkem ikka rõõmus aeg. Ta soovis peredele jõudu laste kasvatamisel ja avaldas lähenevat isadepäeva silmas pidades lootust, et
ka isadel on võimalus kaasa elada
oma lapse esimestele sammudele
ja esimestele sõnadele. Pahatihti
peavad isad ju sellistel imelistel
hetkedel olema hoopis tööl.
Uued vallakodanikud said
omavalitsuse poolt kingituseks
valla vapiga hõbelusika ning
Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja

Viimastel nädalatel toimusid valla eri piirkondades valla arengukava
muutmise eelnõu avalikud arutelud. Need olid aktiivsed. Julgustasin rahvast oma mõtteid välja ütlema, kuhu oleks vaja lisa välisvalgustust, kuhu
tuleks ehitada vajalik kõnniteelõik, kus võiks paikneda selle piirkonna
promenaad, kuhu oleks vaja paigaldada vallapingid jne. Arutelude käigus
tutvustasin valla järgnevate aastate tegemisi ja eesmärke ning kuulasin koos
vallaametnikega ära erinevate piirkondade ettepanekud ja soovid, mida
saaksime juba järgmise aasta vallaeelarves arvestada. Suur tänu kõigile
aruteludest osavõtjatele!
Oleme suure sammu edasi astunud nn suurprojektidega. Tänaseks
on sõlmitud lepingud spordihoone Virtus projekteerimiseks. Lähiajal on
valmimas arhitekti esimene nägemus, milline võiks välja näha meie spordihoone pärast laiendamist ja renoveerimist. Samuti on sõlmitud leping
kesklinnas asuva vallamaja projekteerimiseks, et vallainimesed saaksid
kõik valla poolt pakutavad teenused kätte ühest kohast.
5. novembril kuulutasime välja Jõgeva linna keskväljaku arhitektuurikonkursi võitja. Ehitusprojekt peaks valmima järgmise aasta aprillis ning
ehitustööd algama juba enne järgmise aasta jaanipäeva. Kindlasti püüame
hoida selle projektiga pidevalt kursis ka teid ja kõik ettepanekud on alati
teretulnud.
Tänaseks on lõppenud ka Jõe tänava promenaadi ehitushange ning
lähiajal on võimalik sõlmida ehitajaga töövõtuleping. Homme tutvustame
seda projekti Jõe tänava piirkonna elanikele ja teistele huvilistele.
Kohtumistel Jõgevamaa kultuuriinimestega ja meie valla kultuurieestvedajatega arutlesime, kuidas paremini Jõgevamaad tutvustada ning kuidas viia järgmisel aastal ühiste jõududega läbi kogu maakonda hõlmav
Jõgevamaa kultuurisuvi. Samuti kohtusin meie valla raamatukogude
juhtidega, et arutleda raamatukogude tuleviku üle.
Eelmise kuu viimasel päeval toimusid Torma spordihoones ajalehe Vooremaa 64. karikavõistlused võrkpallis naistele. Võistlused võitis
Avinurme naiskond, neile järgnesid SK Torma Sport, kolmas oli Vega/
plau arena. Suur tänu korraldajatele Aarne Neimannile ja Jaan Rahukülale
ning kõigile naiskondadele ja nende treeneritele! Mul oli suur au panna
võitjatele kaela medalid ja anda üle võitjakarikas.
6. novembril tähistati Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse 20. aastapäeva
ning seal kuulutati välja ka selle aasta Jõgevamaa sädeinime 2020. Palju
õnne, Härjanurme Maarahva Seltsi eestvedaja Karina Kaarepere!
7. novembril toimus meil traditsiooniline titepidu ja mul oli suur au
anda uutele vallakodanikele üle vallavapiga lusikas.
13. novembril kuulutasime esimest korda Jõgevamaal välja Jõgevamaa
aasta isa. Mul oli suur au see tiitel Kuremaa lossis üle anda meie valla tublile
ettevõtjale Aivar Rudissaarele. Palju õnne!
Viimastel nädalatel on mul olnud palju toredaid kohtumisi valla erinevates piirkondades Sadukülas, Siimustis, Vaiatus, Kuremaal,
Laiusel, Vaimastveres, Tormas jne. Olen alati
valmis teiega kohtuma ning valla ja riigi asjadest rääkima. Uute kohtumiseni!

kultuuriministeeriumi poolt raamatu „Pisike puu". Kingitused ja
lilleõie andsid üle vallavolikogu
esimees Aivar Kokk ja abivallavanem Aive Tamm. Muusikalist
meelelahutust pakkus Kristjan
Häggblom, kes esitas kaks laulu.
Ehkki Eestis tervikuna on
koroonaviirusega nakatumise
näitajad ärevust tekitavad, ei pidanud vallavalitsus siiski õigeks
noorimate vallakodanike peresid ilusast üritusest ilma jätta,
sest meie kandis olid sel hetkel
nakatumiskolded kontrolli all.
Kultuurikeskuses järgiti ka turvareegleid: saalis istuti hajutatult
ning kingitused anti üle kätlemata. Oli ka neid, kes maski kandsid.
Need pered, kes vastuvõtul
ei viibinud, saavad hõbelusika
ja raamatu kätte Jõgeva vallavalitsuse kantseleist (Suur 5 II
korrus).
JVT
Lusikapeost tundsid rõõmu nii lapsed kui vanemad.
FOTO: RIINA MÄGI

Arengukava muutmise eelnõu arutelud kujunesid elavaks
Jõgeva valla arengukava
muutmise eelnõu läbis vallavolikogu 8. oktoobri istungil esimese lugemise. 9. oktoobrist 9.
novembrini oli eelnõu avalikustatud valla kodulehel ning samal
ajavahemikul toimus ka seitse
arengukava muutmise teemalist
avalikku arutelu – Kuremaal,
Sadukülas, Siimustis, Vaiatus,
Palamusel, Vaimastveres ja
Jõgeval.
Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad tutvustasid aruteludel ettevõtmisi, mille valla
uus võimukoalitsioon algatanud
ning mida teostama asunud või
plaanib lähiajal teostada. Juttu
tuli Jõgevale valla- ja maakonnakeskuse väärilise keskväljaku
rajamisest, vallavalitsuse Suur tn
5 hoone rekonstrueerimisest ning
sotsiaalosakonna Piiri tn hoonest
Suure tn hoonesse ületoomisest,
spordikeskuse Virtus laiendamisest ja rekonstrueerimisest jne.
See, et Jõgevale tuleb tuleval
aastal suur hulk investeeringuraha, ei tähenda, et teised piirkonnad ilma jääksid. Kümnesse
suuremasse keskusesse on plaanis näiteks rajada valgustuse ja
pinkidega promenaad, valla ühtse kujundusega pinke on plaanis

paigutada teistessegi paikadesse.
Ka tee-ehitusrahadest saavad osa
kõik piirkonnad.
Jõgeva vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder märkis, et aruteludest võttis osa üle
ootuste palju inimesi. Kindlasti
innustas neid kohale tulema ka
võimalus vallajuhtide ja –ametnikega silmast silma kohtuda, neilt
infot pärida ja neile oma muresid
kurta. Peaaegu kõigil aruteludel
oli kohal vallavolikogu esimees
Aivar Kokk, mitmel arutelul osalesid ka vallavanem Tiit Lääne,
abivallavanemad Terje Rudissaar
ja Aive Tamm, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin
Pärsim ning arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd.
Tüüpteemadeks, mis peaaegu
igal pool jutuks tulid, olid näiteks
ebapiisav tänavavalgustus, kergliiklusteede vähesus, ohtlikud
teelõigud, kus eriti koolilastel
ebaturvaline liigelda, asulate välisilmet risustavad kolehooned,
mis kuuluvad hooletutele omanikele või on peremeheta, vanade
mõisaparkide seisund, laste mänguväljakute olukord jne. Viimasel
arutelul, mis toimus Jõgeval Betti
Alveri muuseumis, tõi mitu olulist
teemat sisse Jõgevamaa Puuetega

Inimeste Koja esindus. Kojal on
vaja uut kooskäimiskohta, sest
praegustest ruumidest Ristiku
tänavas jäädakse varsti ilma.
Kõneldi ka puudega inimeste ligipääsust ühiskondlikele hoonetele ja tulevase tervisekskuse asukohast ning pandi vallajuhtidele
südamele, et puuetega inimeste
koda ning teisi vabaühendusi
kaasataks neid puudutavate küsimuste lahendamisse.
Nii vallavolikogu esimees
Aivar Kokk kui ka arenduse peaspetsialist Erki Teder tõdesid, et
avalikel aruteludel toodi esile ka
selliseid probleeme ja teemasid,
mis polnud otseselt arengukava
muudatustega seotud, vaid puudutasid igapäevamuresid. Kus
on puude võrad hakanud liiklusmärke varjama, kus ülekäigurada
ebasobivasse kohta tehtud, kus
jäi laps hommikul ülerahvastatud
bussist maha ega pääsenud kooli.
„See on just hea, et inimesed
kõigest rääkisid. Vald on ju suur
ja ametnike silmad-kõrvad igale
poole ei ulatu. Aruteludel välja
toodud probleemid pandi kirja ja
info nendest jõuab õigete ametnikeni,“ ütles Erki Teder. Aivar
Kokk lisas, et paljud probleemid
saab lahendada üsna väheste

kulutustega ning et paljud mured ongi juba lahenduse leidnud.
„Tänan kõiki, kes avalikel
aruteludel osalesid,“ ütles Aivar
Kokk. „Saime inimestelt palju
mõtteid, soove ja infot, mida
arengukava muutmise eelnõus
või ka tuleva aasta eelarves arvestada. Mul on hea meel selle
üle, et sain aruteludel inimeste
käest küsida, kus võiks neile lähimas keskuses olla promenaad
ning kus on puudu valgusteid
või istepinke.“ Vallavolikogu esimees kinnitas, et rahvaga näost
näkku suhtlemisest tõuseb palju
kasu ning et tema on alati valmis
kohale tulema, kui kogukonnal
kohtumise vastu huvi on.
Paljud avalikel aruteludel esile
toodud küsimused on nüüdseks
vormunud kirjalikeks ettepanekuteks: neid sai arengukava
muutmise eelnõusse esitada 9.
novembrini. Erki Tederi sõnul
on ühtekokku üles laetud seitse
dokumenti, osa neist mitme ettepanekuga. Ettepanekud koos
vallavalitsuse seisukohtadega
esitatakse volikogu kantseleile.
Eelnõu läheb teisele lugemisele
volikogu detsembriistungil.

AIVAR KOKK,
vallavolikogu esimees
aivar.kokk@riigikogu.ee

20. novembril kella 12–13 tutvustatakse
Jõgeva vallavalitsuse saalis
(Suur 5) Jõgeva linna Jõe tänava
rekonstrueerimise projekti. Oodatud
on kõik Jõe tänava elanikud ning
huvilised.

JVT

FOTOD: ERAKOGU

Valla arengukava muutmise eelnõu üle arutleti ka Palamusel. Mõttevahetus
kujunes sisukaks ja konstruktiivseks. FOTO: RIINA MÄGI

Oktoobri lõpus ja novembri alguses toimusid ajalehe Vooremaa
64. karikavõistlused võrkpallis. Naiste turniir peeti Torma spordihoones, meeste oma Põltsamaa Felixhallis. SK Torma Sport oli
ainus klubi, mida esindas nii nais- kui ka meeskond ning mõlemad saavutasid teise koha. Esikohale tulid Avinurme naiskond
ja Põltsamaa meeskond.
Pildil olevasse Torma naiskonda kuulusid Kadri Lauringson,
Kady-Kairit Kerve, Kaisa Neimann, Renna Pärlin, Liina Annok,
Piret Nukka, Evelin Karu, Anette Välb ja Liis Urvik, pildil on ka
võistkonna treener Aarne Neimann.
Torma meeskonnas tegid kaasa Märt Piks, Aarne Neimann,
Raido Oras, Andres Vaino, Kunnar Kangro, Madis-Arno Küüsvek,
Sten Smirnov, Vallo Allingu ja Lauri Kivisikk. Ka mehi treenib
Aarne Neimann.
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Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitusel
saab nähtamatu maailm nähtavaks
Jõgeva linnaraamatukogus on
avatud Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus „Lõbus tabamatu maailm“, mis viib vaataja hingedekuul
salapäraste olendite maailma, olgu
need meile tuttavad mardisandid
või hoopis fantaasiarikkad tegelased unenägudest.
Näitusel on vaatamiseks nii
maale, kollaaže kui keraamikat –
kokku üle poolesaja töö. Õpetajate
krutskiga ülesanded on valla päästnud laste loovuse ning paberile on
jäädvustatud ja savisse vormitud
imeline maailm. Õpilasi juhendasid
kunstikooli õpetajad Elita Järvela,
Piret Järv ja Vivian Klimušev.
Õpetaja Elita Järvela tunnis
said õpilased ülesandeks teha paberile ükskõik kuhu kolm erinevat
geomeetrilist kujundit, seejärel
lisada neile kõrvad, kael, suu ja
väikese vimkana erinev arv silmi.
Mänguliselt fantaseerides tabasid
lapsed tabamatut ning tegid selle
tabatavaks. Kunstikooli õpilane
Raili Valk rääkis, et niimoodi kujundeid paigutades jõudis tema

Jõgeva kunstikooli õpilane Raili Valk tutvustas näitusel oma
tööd perekond Zussist. FOTO: ELITA JÄRVELA
paberile üks kolmeliikmeline perekond, kellele ta andis nimeks
Zussi. Vaataja kohtabki näitusel
banaanisuuga isa, neljasilmset
ema ning ühesilmset last, kes on
muuseas põder. Marell Teras paigutas kujundeid aga nii, et näitusele jõudis üks suur silm ehk loovalt
lähenedes põdrakakuke, kes hoiab
silma peal. Põder ja kakuke tulevad
mängu, sest silm meenutab kujult
maitsvat saia- või leivapätsi, millel
on peas põdrasarved.
Railil on näitusel teinegi töö, mis

tüdruku sõnul pani fantaasia kohe
eriti lendama. „Tõmbasime loosiga
seitse lipikut, kus kirjas erinevad
objektid ja tegelased. Minul olid valikus näiteks loss, tont ja koll. Kui
lossis on tont, siis on see järelikult
õudusteloss, kui koletis on lossi ees,
siis järelikult valvur ja töö nimeks
saigi „Õudustelossi valvur“,“ rääkis
Raili, kuidas erinevad asjad lõpuks
kokku sobisid.
Õpetaja Piret Järv on kollaažide ja maalikompositsioonide
seas toonud näitusele keraamika.

Valla vanim kodanik sai
102-aastaseks
Keraamikatundides tutvusid
õpilased arhitektuuriga ning lähemalt uuriti dekoratiivselt kujundatud vihmaveerenne- ja torusid ehk veesüliteid. Stiilinäiteid
leiab nii Tallinna vanalinnast
kui Pariisi Jumalaema kirikust.
Arhitektuurielementidest saadi
inspiratsiooni keraamilise anuma
voolimiseks, mille käigus sündisid
müstilised draakonitest inspireeritud tegelased.
Õpetaja Vivian Klimušev mõtles
õpilastega, kuidas tuua pimedasse
ja külma aega valgust ning soojust.
Tema keraamikatundides valmisid
praktilised küünlahoidjad, igaühel
neist oma nägu. Küünlaleegi paistel
võiks just need hoidjad ärgitada peresid lugusid jutustama ning miks
ka mitte ise välja mõtlema. Eriti
paslik on seda teha just praegu,
eesti rahvajutu aastal.
Õpilastööde näitus jääb raamatukogus avatuks 2. detsembrini.
MARGE TASUR

Palamuse muuseumis saab
vaadata õpilaste loomingut

Retk rahvajuttude
põnevasse maailma

Palamuse muuseumi vana koolimaja teisel korrusel saab 29. novembrini vaadata Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilastööde näitust.
Väljas on umbes 40 õpilase tööd, mis valminud enamasti 2019./2020.
õppeaastal enne distantsõppele üleminekut. Varjuteatrivideod, mida näitusesaalis kokku monteerituna näha saab, valmisid aga just distantsõppe
ajal. Õpilased pidid valima mingi loo, panema selle pereliikmeid kaasates
varjuteatri vormi ja jäädvustama. See oli laste jaoks hea võimalus teha
keerulisel ajal midagi uut ja huvitavat ning veel koos perega.
Näitusesaali riputatud tasapinnaliste tööde hulgas on pildikesi Paunverest, aga ka noorte tundeid ja mõttemaailma kajastavaid pilte.
Skulpturaalsed taiesed on valminud paaristööna ja taaskasutatavast
materjalist. Taiesed väljendavad noortele olulisena tunduvat sõnumit.
Näitusel on ka mõned materjalitrüki tehnikas graafilised lehed.
„Jälgin ülesannet püstitades, et õpilastel jääks ruumi ka loominguks,
mis annab igale tööle isikupära,“ ütles Palamuse gümnaasiumi kunstiõpetaja Auli Kumel. Kui kooli koridori on ta õpilastöid ka varem välja
pannud, siis „päris“ näitusesaalis korralikult vormistatult ja valgustatult
omandavad need hoopis uue väärtuse. Näituse tegemise idee käis välja
Palamuse muuseumi pedagoog Aili Kalavus, ent mõte ühtis hästi Auli
Kumeli enda sooviga.
„Õpetajana tunnen näituse korraldamisest rõõmu, kuna see on motivatsioonipakett edasi tegutsemiseks. Tänan kõiki õpilasi, kes kunstist
innustuvad ja loodan, et nende arv aina kasvab,“ sõnas Auli Kumel.

Jõgeva põhikooli teise klassi
lastel oli 2. novembril tore kohtumine Piret Pääriga, kes viis
nad eesti rahvajuttude põnevasse
maailma. Just Piret Pääri eestvõttel tähistatakse kogu meie riigis
tänavu eesti rahvajutu aastat.
Jõgeva põhikooli lapsed kuulasid kolme juttu, mis pärit kogumikust „Marjakobar ja teisi setu
muinasjutte“, aga Piret ei lugenud neid raamatust ette, vaid jutustas edasi oma sõnadega. Ning
jutustamiskunsti valdab Piret
Päär täiuslikult. Lapsed jälgisid
kolme minietendust lummatult,
esitades samas nutikaid küsimusi.
Piret Päär on jutuvestmisega
tegelnud üle kolmekümne aasta.
Tema käivitatud eesti rahvajutu aastal on üle Eesti toimunud
mitmesuguseid kohtumisi ja töötube. Piret Päär on esitanud ka
ühe põneva ja terve aasta vältava
väljakutse – 11 x 11. Väljakutse
vastu võtnute hulgas on lasteaiaja kooliõpetajaid, lapsevanemaid
ja paljusid teisi. Nad loevad 11
kuu jooksul läbi 11 rahvajutukogumikku ning kirjutavad, kas ja
millisel viisil sealsed lood teda ennast või tema väikseid kuulajaid
kõnetasid. Järjekordse raamatu,
mida lugema asutakse, kuulutab Piret Päär välja iga kuu 11.
päeval.
Piret Päärile andis rahvajutu
aasta käivitamiseks tõuke mõttevahetus inimesega, kes leidis, et
vanad rahvajutud on iganenud

JVT

Annabel Toomjõe uudistab näitust ja on peatunud
oma töö juures. FOTO: ERAKOGU

ega kõneta tänapäeva inimest.
Rahvajutu aasta on tõestanud
vastupidist: 11 x 11 väljakutse
vastu võtnud on lugenud rahvajutte suurima mõnuga ja leidnud
sealt igasse aega, ka meie aega
sobivaid elutarkusi. „Rahvajutu
aasta on muutnud isegi mõne
pere harjumusi: meediaportaalide viimaste uudiste asemel
arutletakse hommikukohvi juues
hoopis rahvajuturaamatust leitu
üle,“ märkis Piret Päär.
Piret Pääri sõnul on eesti
rahvajutu aasta paljude jaoks
avastuste aasta olnud. Inimesed,
kes varem ei teadnudki, et meil
sellised väärtuslikud rahvajutukogumikud olemas on, on nüüd
need läbi lugenud ja muutunud
justkui rahvajuttude eestkõnelejaiks. Piret Päär kinnitas, et ehkki rahvajutu aasta hakkab läbi
saama, pole ka praegu hilja 11 x
11 väljakutsega liituda. Lähemat
infot saab Eesti rahvajutu aasta
Facebooki lehelt.
Jõgeva põhikooli laste kohtumine jutuvestjaga leidis aset põhikooli aulas, ent sündmuse korraldas kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupi toetusel Jõgeva
linnaraamatukogu.
JVT

Betti Alverile pühendatud
XXVIII luulepäevad

„Tähetund“
20. ja 21. novembril Jõgeva
kultuurikeskuses
Luulepäevade teema on
„KUUS KUULSAT KRÜSANTEEMI“
Lavastused kirjandusrühmituse
„Siuru“ poeetide luule põhjal
Luulepäevade avamine
20. novembril kell 12 ning
lõpetamine 21. novembril kell 15.
Lisainfo ja ajakava on leitav Tähetunni
kodulehelt www.tahetund.ee.

Piret Päär andis lastele rahvajutte jutustades justkui kolm
minietendust. FOTO: RIINA MÄGI

Jõgeva vallavanem Tiit Lääne, vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Aime Meltsas ning piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Ülle Aduson käisid õnnitlemas Siimustis elavat Salme Nurka
(pildil), kes sai 6. novembril 102-aastaseks. Varem Viljandimaal ja Tallinnas
elanud vanaproua kolis mõned aastad tagasi Siimustisse tütre juurde ning on hetkel
Jõgeva valla eakaim kodanik.
Palju õnne!
JVT

Helga-Hermine Saidlal
täitus 101. eluaasta
Jõgeva vallas Mõisamaa külas elav Helga-Hermine Saidla sai 5.
novembril 101-aastaseks. Haruldase sünnipäeva puhul käisid teda
õnnitlemas Jõgeva vallavanem Tiit Lääne, abivallavanem Aive Tamm
ja Vaimastvere piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Tea Kütt. Viimane
külastab kõrges eas prouat igal nädalal. Näiteks toob ta kohale toidukraami. Ka pojapoeg on Helga-Hermine Saidla juures sage külaline.
Tema toob vanaemale tuppa puud ja vee.
Eakas proua on 101 aasta jooksul näinud igasuguseid aegu. Pärit
on ta Rohe külast. Mõisamaale kolis ta 1939. aastal pärast abiellumist.
Esialgu aitas ämmal talu pidada, hiljem oli kolhoosis põllutööline.
Tema kolm last, kaks poega ja tütar, on kõik siitilmast lahkunud, aga
nooremaid järeltulijaid on tal päris palju.
Seitse aastat tagasi üle elatud insuldile vaatamata on HelgaHermine Saidla oma vanuse kohta üllatavalt toimekas ja terane. Ta
usub, et kehalist ja vaimset vormi on tal aidanud hoida värske, kvaliteetne ja mitte väga rasvane toit, vabas õhus füüsilise töö tegemine
ja alkoholist hoidumine: seda kraami pruugib ta ainult sünnipäevanapsi jagu. Ilmaeluga aitavad tal kursis olla telekas ja maakonnaleht
Vooremaa.
Nagu öeldud, mäletab Helga-Hermine Saidla igasuguseid aegu.
Vallavanem Tiit Lääne lubas hea seista selle eest, et tema mälestuskillud ka talletatud saaksid.
JVT

Helga-Hermine Saidla ütles vallavanem Tiit Läänega kohtudes,
et mäletab teda juba ajast, mil ta väike poiss oli.
FOTO: RIINA MÄGI

Maris Paas jõudis aasta
maaraamatukoguhoidja
nominentide hulka
30. oktoobril tähistati Viljandimaal Tarvastus XX maaraamatukoguhoidjate päeva. Selle raames kuulutati välja ka aasta maaraamatukoguhoidja 2020 nominendid. Üheks nominendiks oli Vaimastvere raamatukogu direktor Maris Paas (pildil), kes pälvis tunnustuse suure panuse
eest Jõgeva valla raamatukogundusse. Maris on võitnud valla raamatukoguhoidjate usalduse, olles
valdkonnas aktiivne kaasamõtleja
ja eestkõneleja. Marise südameasjaks on valla raamatukogunduse
arendamine.
Auhinna „Aasta maaraamatukoguhoidja" eesmärk on väärtustada ja tunnustada maaraamatukoguhoidjat kutsetöös oma
raamatukogus ja paikkonna elu
edendamisel või Eesti raamatukogunduses aasta töötulemuste
põhjal. Maaraamatukoguhoidjate
päeva
kor raldab
Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing.
JVT
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Siimusti Kiigemetsa kooli õpilased
külastasid Puhta Vee teemaparki
Septembri ja oktoobrikuu
jooksul oli kõigil Kiigemetsa kooli
õpilastel võimalus KIK-i projekti raames osaleda õppepäeval
Lääne-Virumaal, Järsi külas,
Metsamõisa talus asuvas Puhta
vee teemapargis.
Septembrikuu viimasel teisipäeval sõitsid Kiigemetsa kooli
6.–9. klassi õpilased teemaparki
tarkusi omandama. See ei olnud sugugi selline veepark, kus
oleks saanud mööda liutorusid
basseinidesse sulpsatada, vaid
looduskaunis kohas asuv erinevaid õppeprogramme pakkuv
koolituskompleks.
Meie olime valinud programmi
teemal „Mõõdetav loodus“. Selle
käigus toimus rida põnevust pakkuvaid tegevusi. Indiaanitelgis
toimus lühike tutvustus vanal
ajal kasutuses olnud pikkusühikutest. Kõik osalised said mõõta
oma kehal, kui pikk on jalg, jard,
küünar jne. Praktilise mõõtmise
tulemusena selgus, et juba nii väikeses grupis tulid need mõõdud
väga erinevad. Nii saimegi teada,
miks on vaja ülemaailmset ühtset
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Karukell Pokumaal
mõõtude süsteemi.
Tegevused õues olid toredad
ja meeldejäävad, mõõtsime, kui
suur on ruutmeeter ja aar, saime
klupiga mõõta puude läbimõõtu,
mõõtsime puude kõrgust nii karjapoisi meetodil kui spetsiaalse
kõrgusemõõtjaga. Väga põnev
oli telefonikaameratele kinnitatud suurendusklaasidega loodust
uurida ja imelisi makrovõtteid
klõpsida.
Värskes õhus liikumine teeb
kõhu tühjaks. Kõhutäiteks saime
lõkkel küpsetada kaasa võetud
vorstikesi ja leiba, kõrvale rüüpasime vaarikavartest tehtud teed.
Juhendajad kiitsid päris mitmel korral meie õpilaste head käitumist ja andsid teada, et ootavad
meid kindlasti tagasi. Kõik osalised jäid toreda päevaga rahule.

Kas te teate, kuhu seekord
bussijuht meid lahkelt viis,
siis, kui Karukella lapsi
bussi istus viis pluss viis?

Onu Valter oli kunstnik,
kellel taskus pintsel-värv,
maalidelgi metsa vaikus,
mitte linna kirev lärm.

Nüüd me sõitsimegi sinna,
kus veel polnud käinud,
lõpuks oma silmaga
me poku kodu näinud.

Eestis leidub vahvaid paiku,
üks on nendest Pokumaa.
Meie oleme seal käinud,
mine sina sinna ka.

Meie giid, kel nimeks Tuuli,
teadis metsa saladusi,
näitas meile kratte, tähti,
ahvi, kes teeb puule musi.

KÜLLI SOLNIK,
Kurista Lasteaed
Karukell õpetaja
2020

Teame ka, et Edgar Valter
ongi pokukeste looja,
looduses neid hoidis väga,
raamatus tõi tuppa sooja.

Õpetaja Kairi Merimaa
ja 8. klass

Puu läbimõõtu mõõtmas. FOTO: ERAKOGU

Torma kooli õpilased veetsid põneva koolipäeva Tartus
27. oktoobril käisid Torma põhikooli 6., 7., 8. ja 9. klassi õpilased
Tartus Vanemuise teatris.
Koolipäev sisaldas kolme ainetundi ja väikest ekskursiooni teatrimaja tutvustamiseks. Tundideks olid kirjandus, kehaline kasvatus ja
füüsika. Kehalises kasvatuses õppisime balleti põhiasendeid ja tantsisime muusika järgi. Kirjanduses saime tuttavaks Vanemuise teatri
ajalooga. Saime teada, et Lydia Koidula kirjutas esimese eestikeelse
näidendi “Saaremaa onupoeg” ja ta on Vanemuise teatri ajaloos üks
väga tähtis naine. Füüsikatunnis saime näha, mida on võimalik teha
laval ja kui palju on seal erinevaid valgusteid. Meile näidati kostüüme
ja kes soovis, sai neid ise selga proovida. Veel saime teada, et söök laval
pole päris, vaid on tehtud kas näiteks riidest või puidust ja ainult see

osa, mida näitleja laval sööb, on päris.
Kui päev Vanemuises lõppes, sõitsid teised klassid koju, aga 6. klass
läks edasi Ahhaa keskusesse. Seal astusime vastu oma hirmudele
ja tegime ka natukene matemaatikat. Õpetaja seletas meile, kuidas
mõõta kuubi ümbermõõtu. Töötoaks võtsime DNA testimise. Selles
töötoas õppisime, kuidas eraldada omaenese rakkudest DNA-d koduste vahenditega. Seal sai teha ka palju muud põnevat.
Jäime koolipäevaga Tartus kõik väga rahule.
KERTTU PÕDER ja TRIIN URVIK
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli 6. klass

Torma Põhikooli õpilased käisid uurimislaboris

Karukella lapsed käisid Pokumaal.

FOTO: KÜLLI KUND

Õppimine ja sport
käivad käsikäes
Kiigemetsa Koolis käivad õppimine ja sport käsikäes. Õpilased
osalevad läbi aasta erinevatel võistlustel.
14. oktoobril toimusid Tallinnas Õismäe sportmängude hallis saalihokivõistlused. Meie kooli spordipoisid saavutasid I divisjonis III koha.
28. oktoobril toimusid Haapsalu KHK Spordihallis sulgpallivõistlused. Kiigemetsa Koolist osales seal 3 tüdrukut ja 4 poissi. Õpilased
olid väga tublid, mille tõestuseks olid ka võidetud medalid.
HILLE KIRPU,
Kiigemetsa kooli kehalise kasvatuse õpetaja

8. oktoobril käisime Tartu Ülikooli Keemia Instituudis, Chemicumis.
Kohale jõudes anti meile selga valged kitlid, et siseneda laborisse.
Meiega tegelesid viis toredat instituudi töötajat.
Laboris uurisime Jüri talu veekogu reostust ning õli viskoossust.
Meid jagati paaridesse ning igal paaril oli oma lauanurk, kus peal olid
erinevad laborivahendid, veeproov, töölehed ning arvuti. Töölehe peal
oli tööjuhend, kust kõik paarid said lugeda, mida tegema peavad. Kui
keegi hätta jäi, aitasid sealsed õpetajad. Nad olid väga abivalmid.
Kui kõik katsed tehtud, vaatasime ja analüüsisime töö tulemusi.
Selgitasime välja, millised paarid tööülesandeid kõige täpsemini lahendasid. Parimateks osutusid Raivo Kängsepp ja Marko Õunmaa.
Kolm paremat paari said auhinnad.
Oli väga tore ning hariv õppekäik. Saime kõik uute teadmiste võrra
rikkamaks!
FOTO: ERAKOGU

KAISA NEIMANN,
9. klass

Sulgpallivõistlustel võidetud medal.

FOTO: ERAKOGU
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Vallaelanikud said vabaneda suurjäätmetest
ja eterniidijäätmetest
Septembris ja oktoobris toimusid Jõgeva vallas suurjäätmete ja
eterniidijäätmete kogumisringid. Kuna suurjäätmeid pole varem sellisel viisil kogutud, eeldasime, et esimesel korral on huvi väga suur.
Seepärast andsime ette piiri: üks elanik sai tasuta ära anda kuni 3
m3 suurjäätmeid.
Tänu kogumisringidele said suurjäätmetest vabaneda kõik vallaelanikud. Kogumiskohti paika pannes arvestasime eelkõige Jõgeva
jäätmejaamast ja mujal vallas asuvatest jäätmekogumiskohtadest kaugemal elavate elanike huve. Kogumisauto peatus Sadukülas, Vägeval,
Tormas, Kudinal, Sadalas, Kaudes, Tõikveres, Kaareperes, Luual ja
Painkülas. Infot jagasime vallalehe kaudu, mis jõuab igasse majapidamisse. Lisaks oli info kättesaadav valla kodulehel ja sotsiaalmeedias.
Elanike huvi suurjäätmete kogumisringide vastu oli esimese aasta
kohta kesine, 10 ringiga toodi ära ainult 16,65 t suurjäätmeid. Oleme
saanud etteheiteid, et teavitus ei olnud hea, samas on vestluse käigus
selgunud, et inimesed ei loe regulaarselt vallalehte ega jälgi valla kodulehte ja sotsiaalmeedia lehte. Aga need on just ametlikud kanalid,
mille kaudu me vallakodanikega suhtleme. Oleme elanikel soovitanud
vallaleht kohe, kui see postkasti tuleb, kasvõi põgusalt läbi sirvida, et
oluline info nägemata ei jääks.
Kui suurjäätmete kogumisringid said teoks valla eelarvelistest vahenditest, siis eterniidijäätmete kogumisringid toimusid koostöös
Keskkonnainvesteeringute Keskusega (edaspidi KIK). Eterniiti sai
ära anda viies kohas: Vaimastveres, Siimustis, Kuremaal, Palamusel

ja Tormas. KIK-i tingimus oli, et otse kodust eterniidijäätmeid ära ei
viida ning et jäätmeid ei koguta ka linnapiirkonnast. Eterniidijäätmete
äraandmiseks pidi end eelnevalt registreerima. Projekti eesmärgiks oli
kokku koguda 100 tonni eterniidijäätmeid. Meil läks ses mõttes hästi,
et kõik 67 eelregistreerijat said võimaluse eterniidijäätmed ära tuua.
Oli ühel või teisel põhjusel loobujaid, aga ka neid, kes kogumispäeval
kohale ei ilmunud. 64 majapidamisest toodi ära 114,5 tonni eterniidijäätmeid. Neist vabanemise aktsioon läks maksma ühtekokku 10 646
eurot. KIK toetas seda 5448 euroga ja vald 5198 euroga.
Ka eterniidijäätmete kogumisringi puhul heideti meile ette kehva
teavitust. Selle kogumisringi info puhul tegime teadliku valiku, pannes info ainult vallalehte ja kodulehele. Sotsiaalmeedias me infot ei
jaganud, sest teistes omavalitsustes täitus etteantud kogus kiiresti.
Meil oli soov, et eterniidist saaksid vabaneda ka need, kel arvuti puudub. 100 tonni ei saanudki esimese kahe-kolme päevaga täis, vaid
nädala aja jooksul ning esindatud olid eri vanuses elanikud. Kõik,
kes eelregistreerisid ja kelle puhul tingimused sobisid, said sel sügisel
eterniidijäätmed ära anda!
KIK on eelinfona teavitanud, et 2021. aastal on võimalik eterniidijäätmete kogumisringi jaoks projektitaotlusi esitada alles sügisel. See
tähendab, et 2021. aastal eterniidijäätmete kogumisringe ei toimu.
TAIMI EESMÄE,
keskkonnaspetsialist

Valitsus avalikustas uued koroonaviiruse
vastased meetmed
Valitsus kiitis heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel,
kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades,
et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning
kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.
MEETMED TÖÖKOHAL
• Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
• Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja
korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi
koroonaviirusesse.
• Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei
puutu. Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult
lubatud.
MEETMED KODUS JA PERERINGIS
• Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja
pindasid.
• Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele
inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks.
• Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb
kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga
kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.
MEETMED AVALIKES KOHTADES JA ÜHISTRANSPORDIS
• Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides
ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel,

Kontrolli suitsuanduri
säilivusaega!
Suitsuandur on enamusele eesti inimestest vaikne kaaselanik,
kellele tuleb tähelepanu pöörata vähemalt kord kuus. Nimelt siis,
kui on aeg nuppu vajutades veenduda seadme jätkuvas valvelolekus.
Niikaua kui andur toimetab pealtnäha korrektselt, ei oska kahtlustadagi, et kätte on jõudnud aeg seadme väljavahetamiseks. Pane tähele! Kui andur on sama vana kui tema kohustuslikkuse nõue - aastast
2009 - siis on selle ette nähtud eluiga juba ületatud. Vananenud
suitsuanduri tundlikkus kahaneb ja see ei pruugi tulekahju suitsule reageerida piisavalt kiiresti. Tegelikult ei pruugi anduri häire
üldse rakenduda. Seda isegi siis, kui kontrollnuppu vajutades näib
kõik toimivat. Elektroonikakomponendid vananevad ja riknevad
ja sestap on neil sarnaselt toiduainetele oma „parim enne“. Samuti
kahandab andurite töövõimet niiskus, aja jooksul ladestunud tolm,

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

•

•

•

•

kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle nõude täitmist palume jälgida ning
inimesi informeerida ka vedajatel, kaubandusettevõtjatel
ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed,
kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks
astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed,
võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks
juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid).
Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse „Hea reisija,
pane mask ette!“ Muu ohutusalane informatsioon tuleb
panna ühistranspordivahendis nähtavale kohale.
Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete
siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida
vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel
hakkab kehtima 16. novembrist.
Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise
vahemaa reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida
kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna
liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja
laste mängutubasid.
Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni
hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma
toidu kaasamüüki.
VABARIIGI VALITSUS

putukate tegevus ja muud keskkonna mõjud.
Selleks, et saada infot laes oleva anduri eluea kohta, tuleb see
laest ettevaatlikult eemaldada ning uurida tagaküljel asuvat peenikest kirja. Erinevate tootjate seadmed võivad olla erineva elueaga,
tavaliselt on selleks 7 kuni 10 aastat.
Töökorras suitsuandur peab olema igas kodus, sest õnnetus ei
hüüa tulles, kuid töökorras suitsuandur hoiatab tuleõnnetuse eest
juba varakult.
Infot koduse tuleohutuse tagamiseks saab veebilehelt www.kodutuleohutuks.ee. Kui soovite, et päästjad tuleks Teile koju oma
nõu ja jõuga appi tuleohutusküsimusi lahendama või on lähedastel
ohutusalaseid muresid, registreerige tasuta kodu tuleohutusalane
nõustamine päästeala infotelefonil 1524.
RIIVO MÖLTER,
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

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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Inglipuul ootavad täitmist
Jõgeva laste jõulusoovid
Ka tänavune väga erakordne aasta on peagi lähenemas lõpule ning
enam pole mägede taga ka pühadeperiood koos saabuva rõõmuga
jõuluvana kingikotist. Samas on meie hulgas lapsi, kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink võib unistuseks jäädagi. Just neile lastele
mõeldes kogusid Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kokku laste
soovid üle kogu Eesti – koostöös kohalike sotsiaaltöötajatega ka 13
Jõgeva lapse kingisoovi.
„Juba 17. novembril paigaldatakse Inglipuu ka Jõgeva Maxima
kauplusesse,“ lausus heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik
Maximast. „Nii saab Jõgevas olla isiklikuks ingliks 13 kodukoha
lapsele.“
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov.
Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli Padar
paneb inimestele südamele, et kingisoovi puult võttes ostja kingi võimalusel kas kohe või järgmise poeskäiguga soetaks ning kaupluse
infoletti antaks. „Nii saame olla kindlad, et kõik kingid – olgu selleks
mõni mänguasi, arendav mäng, koolitarve või ka soe riideese kenasti
soovijateni jõuavad,“ lisas ta.
Sarnaselt Jõgevaga jõuavad laste kingisoovid 17. novembrist 8.
detsembrini Inglipuudele linnades ja valdades üle Eesti – kokku saavad
head inimesed osta jõulukingi ja olla isiklikult ingliks 2000 lapsele. „Sealjuures on koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga nende
hulgas ka 500 last, kellel peres vendi-õdesid kokku neli või enamgi,“
lisas Janne Laik.
Kingisoovi täitmiseks pole vaja teha muud kui valida Inglipuult
lapse jõuluunistus ning jätta seejärel ostetud kingitus soovi korral
ka pakkimata kujul poe infoletti või kassasse. Soovitud kingi võib
ka ise valmistada ning tuua see tagasi just sellesse Maximasse, kust
kingisoov võetud.
Maxima Eesti

Inglipuul olevad laste jõulukingisoovid.

FOTO: ERAKOGU
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13. Detsember 2020
kell 12:00
10:00 Võistluskeskuse avamine
(Spordimaja Virtus ees- Aia 40)
10:00-11:50 Stardimaterjalide
väljastamine
10:00-11:30 Kohapealne
registreerimine
12:00 Jooksu ja kepikõndijate start
14:00 Autasustamine

ADVENDIAJA ALGUSE TÄHISTAMINE JA ADVENDIKÜÜNLA SÜÜTAMINE

Esimesel advendil,
29.novembril

29.novembril 2020 kell 15.00 Torma keskuses ( Kesk 6a esisesl platsil)

kell 15.00 Torma aleviku

ADVENDIAJA ALGUSE
TÄHISTAMINE
29.novembril kell 18.00

jõulukuuse juures

Vaiatu rahvamajas

ADVENDIAJA ALGUSE
TÄHISTAMINE JA
ADVENDIKÜÜNLA
SÜÜTAMINE

Advendiaega õnnistab

Advendiaega õnnistab EELK Torma
Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart

Jõulumeeleolu loovad
rahvakultuurikollektiivid
Pakume sooja teed ja piparkooke
Advenditule kojuviimiseks võta kaasa küünal!

EELK Torma Maarja koguduse õpetaja
Mehis Pupart
Süütame tuled Vaiatu jõulupuul
Jagame jõuluvalgust

Järgneb advendikontsert
Esineb

Viivika Viickberg

Kaetud on kohvilaud
Kontserdi pääse 3.-
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Üritused Jõgeva vallas
ADVENDIAEG
29.11 kell 13 esimese advendi kirikukontsert Laiuse kirikus. Esineb
Kadri Voorand duo with Mihkel Mälgand, sissepääs prii!
29.11 kell 15 advendiaja algus Torma keskuses (Kesk 6a esisel
platsil) Esinevad rahvakultuurikollektiivid. Pakume sooja teed ja
piparkooke. Advendiaja õnnistab sisse EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart.
29.11 kell 16 advendiaja algus Sadalas. Mari Jürjensi kontsert,
sissepääs prii!
29.11 kell 16 esimese advendiküünla süütamine ja talvekeskuse
avamine Jõgeva kultuurikeskuse ees
29.11 kell 16.30 Esimese advendi kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb Maria Listra, sissepääs prii!
29.11 kell 18 Advendiaja algus Vaiatu rahvamajas. Advendiaja
õnnistab sisse EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart.
Kontsert, esineb Viivika Viickberg. Kaetud on kohvilaud. Pääse 3
eurot sularahas.
29.11 kell 19 advendikontsert Kuremaa lossis
06.12 kell 13 advendikontsert Palamuse rahvamajas. Esinevad
Eeva ja Villu Talsi, pilet 10/7 eurot.
06.12 kell 15 Palamuse kirikus Märt Jallakase mälestuskontsert.
Esinevad H. Elleri muusikakooli õpilased. Korjandus M. Jallakase
kultuuristipendiumi väljaandmiseks.
06.12 kell 16 teise advendiküünla süütamine Jõgeva kultuurikeskuse ees
06.12 kell 16.30 heategevuskontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
Esinevad Jõgeva linna kollektiivid.
13.12 kell 13 Palamuse kiriku oreli sisseõnnistamine
13.12 kell 16 jõulurahu väljakuulutamine Jõgeval
13.12 kell 17 jõulurahu kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb
tütarlastekoor Ellerhein, sissepääs prii.
20.12 kell 15 kultuuriselts „Jensel“ jõulukontsert Kuremaa lossis
20.12 kell 15 Jõgeva vaatetorni avamine. Vaatetorniga saab tutvuda 20., 21. ja 22.12.
TEATER, KINO
20.11–21.11 Betti Alverile pühendatud 28. luulepäevad „Tähetund“
24.11 kell 19 teater “Põrgupõhja uus Vanapagan” Palamuse rahvamajas. Pilet 5 eurot.
25.11 kell 17.30 animafilm „Kass ja hiir salamissioonil“ Jõgeva
kultuurikeskuses
25.11 kell 19.30 põnevusfilm „Tenet“ Jõgeva kultuurikeskuses
26.11 kell 11 miisukal „Kassid“ Sadala rahvamajas. Pilet 2 eurot.
26.11 kell 18 filmiõhtu Palamuse muuseumis: Eesti elu kümnendid
eesti filmis „Stiilipidu“
26.11 kell 19 komöödiateatri etendus Pille Pürg „Kutse juubeliks!“
Jõgeva kultuurikeskuses
02. ja 04.12 kell 17.30 animafilm „Kruudid: Uus ajastu“ Jõgeva
kultuurikeskuses
17.12 kell 19 kino „Hüvasti NSVL“ Palamuse rahvamajas, pilet
5/4 eurot.
MUUSIKA
21.11 kell 19 Merike Paberitsi soolokontsert „Ühe torupilli lugu"
Kuremaa lossis. Pilet 5 eurot.
26.11 kell 18 kontsert „Laulmata jäänud laulud“ Palamuse
rahvamajas
28.11 kell 17.30 naiskoor Domina kontsert Kuremaa lossis
04.12 kell 18 meeskoor Forestalia kontsert Kuremaa lossis
SPORT
06.12 kell 11 Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis
13.12 kell 12 Jõgeva jõulujooks. Start Jõgeva spordihoone Virtus
eest.
RAAMATUKOGUD
26.11 kell 13 kirjandusliku omaloomingu konkursi „Betti Alveri
jälgedes 2020“ pidulik lõpetamine Jõgeva linnaraamatukogus.
26.11 kell 18.15 ööraamatukogu Jõgeva linnaraamatukogus. Külas
jutuvestja Piret Päär ja muusik Kulno Malva. Avatud Ülle Moori
rahvariidevööde näitus.
MUUSEUMID
19.11 kell 12–14 kirjanduskohvik Betti Alveri muuseumis.
Esinevad Maarja Vaino ("Kirjandusklassikud ja tänapäev") ja
Toomas Muru ("Kohvikukultuurist läbi aja").
23.11 kell 17.30 õlest ehte valmistamine Laiuse õlemuuseumis.
Osalustasu 3 eurot.
30.11 kell 17 hõbesavi koolitus Laiuse õlemuuseumis (5 kohta).
Osalustasu 65 eurot.
08.–18.12 jõulud Paunveres. Jõulueelsed koolitunnid, mängud ja
tegevused, õnnetina valamine ja palju muud Palamuse muuseumis.
VARIA
12.12 kell 19 Palamuse Seltsimaja 110
KOGUDUSED
22.11 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses (kirikuaasta

19. november 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Jõgeva vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
novembrikuu juubilare!
Rein Ratman
Inge Kull
Ants Orgulas
Peeter Nestra
Jüri Issajev
Ülo Kiisler
Jouko Matti Ensio Korte
Laido Laaser
Rosine Randjärv
Maie Vahtra
Aime Vabaoja
Valdur Lääne
Helju Lilleorg
Ete Puusta
Jaan Teras
Malle Kuusk
Einar Reisalu
Helvi Parvoja

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

Elsa Ustav
Aime Tooming
Linda Lilleoks
Pilvi Kaasik
Linda Raud
Evi Järvis
Agneta Ranta
Heindrich Kruberg
Valve Kunila

85
85
85
85
85
85
85
90
90

Õnnitleme valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Romet Pukki
Emma Pauline Birk
Robin Lennuk

25.10.2020
25.10.2020
28.10.2020

A. H. Tammsaare

Põrgupõhja uus
vanapagan

Teade Jõgeva valla
kalmistute hauaplatside
kasutajatele
Jõgeva valla kalmistute kasutamise eeskirja kohaselt tuleb
kanda kalmisturegistrisse hauaplatside kasutajate andmed.
Andmed on vajalikud eelkõige selleks, et oleks teada, kellel on
õigus hauaplatsile matta. Samuti on andmed vajalikud selleks,
et kalmistutöötaja saaks platsi kasutajaga probleemide tekkimise
korral ühendust võtta. Ühe hauaplatsi kasutajaks registreeritakse
ainult üks inimene.
Jõgeva vallas on kalmisturegistrisse (www.kalmistud.ee) kantud Torma kalmistu, Tõreda kalmistu, Mõisaküla kalmistu, Laiuse
kalmistu ja Siimusti kalmistu.
Kalmisturegistrisse on vaja kanda järgmised andmed:
1) kasutatava hauaplatsi number (selle leiab www.kalmistud.
ee) või platsile maetud isiku(te) nimi(ed);
2) hauaplatsi kasutaja nimi;
3) isikukood;
4) postiaadress;
5) telefoninumber;
6) e-posti aadress (juhul, kui on);
7) sugulus platsile maetuga.
Torma ja Tõreda kalmistul asuvate hauaplatside kasutajatel
esitada andmed kalmistutöötaja Merle Konksile kas e-postiga
kalmistu@torma.ee või kalmisturegistri www.kalmistud.ee kaudu.
Mõisaküla, Laiuse ja Siimusti kalmistutel asuvate hauaplatside
kasutajatel esitada andmed kalmistutöötaja Aavo Välbale kas
e-postiga aavo.valba@gmail.com, kalmisturegistri www.kalmistud.ee kaudu või telefoni teel 5393 2584.

24. novembril 2020 kell 19.00
Palamuse rahvamajas
Dramatiseering Peeter Tammearu
Lavastaja Keiu Kess
Heli ja valgus Karl Vilks
Mängib Põltsamaa Kultuurikeskuse
näitering Kuukatsujad
Osades:
Üllar Karu, Janel Palm, Peeter Aruoja,
Vilve Piht, Maimu Kelder, Rutt Tänav,
Margit Randmaa, Merilin Lõhmus, Kaisa Liiver

Avatud Kohvik
Pääse: 5.info: Kultuur@Palamuse.ee tel.:53060460

viimane pühapäev)
29.11 kell 11 esimese advendi jumalateenistus Torma kirikus.
Esineb rahvamuusikaansambel Sirgutii Mare Lillaku juhatusel.
Pärast jumalateenistust toimub toitlustamine. Käima pannakse
bussiring.
29.11 kell 11 esimese advendi jumalateenistus Palamuse kirikus.
Kaastegev Jõgeva muusikakooli puupuhkpilliansambel.
29.11 kell 11 esimese advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses
06., 12., 20.12 kell 11 advendiaja teenistused Jõgeva koguduses
06., 13., 20.12 kell 11 advendiaja jumalateenistused Torma kirikus
06., 13., 20.12 kell 13 advendiaja jumalateenistused Laiuse kirikus
NÄITUSED
02.11–30.11 USA päritolu Nichole Michelle (Pono) Weimeri fotonäitus „Eesti kitsepiima tootmine ning käsitööna valmivad tooted“
Palamuse rahvamajas
02.11–21.11 Ott Koppa topiste näitus Jõgeva linnaraamatukogus
01.11–29.11 Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilastööde
näitus Palamuse muuseumis
29.10–02.12 Jõgeva kunstikooli õpilastööde näitus „Lõbus tabamatu maailm“ Jõgeva linnaraamatukogus
09.10–28.11 Jõgeva kunstikooli õpetajate maalinäitus „Inspireeriv
Lõuna-Prantsusmaa“ Betti Alveri muuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee
(Jõgevamaa, Jõgeva vald)

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Liidi Lõhmus
Ants Raudsepp
August Kohala
Vello Kaldjärv
Sergei Vassiljev
Viktor Pülse
Aleksander Valdt
Aino Kalm
Lydia Pross

03.11.1937–28.10.2020
02.09.1939–30.10.2020
06.08.1928–31.10.2020
08.09.1950–01.11.2020
23.01.1965–02.11.2020
14.10.1961–03.11.2020
14.08.1937–05.11.2020
25.06.1928–06.11.2020
20.09.1934–06.11.2020

