Sünnipäev
on tore päev

Jõgeva valla
jaanipeod
lk 2

lk 7

JÕGEVA valla TEATAJA
Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

Jõgeva pidas juubelisünnipäeva
Terve maikuu kestnud Jõgeva
linna 80. sünnipäeva sündmused
kulmineerusid 25. ja 26. mail
meeleoluka rongkäigu, pikalauapeo, põneva kultuuriprogrammi,
kevadlaada ja tammeparki puude istutamisega. Külla olid kutsutud ka Jõgeva nime kandvad
inimesed.
Sünnipäevarongkäigust võtsid
osa Jõgeva vallavalitsuse töötajad, väliskülalised Soomest
ja Leedust, valla asutuste ning
ettevõtete esindajad, taidluskollektiivid ja sõpruskonnad,
rongkäiguga liitus ka pealtvaatajaid. Pärast rongkäiku kogunes
ligi pooltuhat inimest kesklinna
pikalauapeole. Pidulaud oli üle
saja meetri pikk ning rahvas
nautis nii koosolemist kui ka
varakult saabunud suve.
Paralleelselt pikalauapeoga
musitseerisid Jõgeva kultuurikeskuse välilaval Jõgeva valla
noored muusikud ja noortebändid. Noortelt noortele peo lõpetasid aga ansambli Traffic kontsert ja Alari Pääreni korraldatud
ilutulestik.
Laupäeval peeti kultuurikeskuse ümbruses ja välilaval kevadlaata ning linna sünnipäevapidu.
Pidulistele pakuti sünnipäevatorti. Kultuurikeskuse suvelaval
esinesid kultuurikollektiivid nii
Jõgevalt kui kaugemalt, võistlesid rammumehed ning tegutses
laste- ja noortelinn.
Omapärase ettevõtmisena olid
linna sünnipäevale kutsutud
inimesed, kes kannavad perekonnanime Jõgeva. Kutse võttis
vastu paarkümmend Jõgevat.
Jõgeva vallavolikogu liikme
Margus Kase sõnul tekkis idee
Jõgeva-nimelised inimesed kokku kutsuda haldusreformi eelse
Jõgeva linna arengutöögrupis.
“Arutasime, kuidas teha lihtsalt,
kiiresti ja vähese rahaga asju,
mis on toredad ja mis paljudele
rõõmu teevad. Ühe sellisena
käidigi välja mõte kutsuda kokku linnaga sama nime kandvad
inimesed,” sõnas Margus Kask.
Jõgevad olid linna sünnipäeval ka publiku ees. Päevajuht,
Jõgeva esimest linnavanemat
kehastav Janek Varblas, uuris
neilt, kuidas nad sellise erilise
perekonnanime on saanud, kui
palju neil on olnud pistmist
Jõgeva linnaga jne. Korraldati
ka väike mälumäng, uurimaks,
kui hästi tunnevad Jõgevad
Jõgevaga seotud fakte. Parimad
Jõgeva-tundjad, Margit ja Birgit
Jõgeva, said auhinnaks Kuremaa
spa perepileti.
Birgiti isa, Saku lähedal elav
Toomas Jõgeva on Jõgevaga varem tööalaselt kokku puutunud:
kui siinset kultuurikeskust aastatuhande vahetusel renoveeriti,
oli ta AS-i Tari projektijuhina
tegev renoveerimisprojekti inseneriosade koostamisel.
“Mul on alles tore tänumeene,
millel nimi “Jõgeva” kordub õige
mitu korda: Jõgeva linnavalitsus
tänab Toomas Jõgevat kaasabi
eest Jõgeva kultuurikeskuse
renoveerimisel,” sõnas Toomas

Jõgeva sünnipäeva juhatas sisse meeleolukas rongkäik. Selle eesotsas tervitas rahvast
Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
FOTOD: RIINA MÄGI ja MARGE TASUR
Jõgeva. Üks Jõgevatest, Siiri
Jõgeva, võib kiidelda sellega,
et on Jõgeval ka sündinud, ent
Jõgeval elades ta seda perekonnanime veel ei kandnud. Küll aga
tutvus ta siis, kui juba Tallinna oli
kolinud, Võrumaalt pärit Raimo
Jõgevaga. “Mulle kui Jõgeval
elanud inimesele tegi see esialgu
nalja, et kuidas inimesel selline
perekonnanimi on. Aga 1973.
aastast kannan ka mina seda
nime,“ ütles Siiri Jõgeva.
Jana Jõgeva pole sündinud
küll Jõgeval, vaid Kiviõlis, ent
suurema osa koolipõlvest veetis
siiski Jõgeval ning peab Jõgevat
praegugi oma koduks, mis siis,
et korter ja töökoht on Tartus.
„Ema elab mul Jõgeval ja nädalavahetused veedan ikka siin,
soojemal ajal viibin siin nädala
seeski,“ ütles Jana Jõgeva. Kutse
Jõgeva linna sünnipäevale võttis
ta vastu eelkõige seepärast, et
lootis siin kohtuda mõne sugulasega. Ja kohtuski: Tatjana
Jõgevaga vesteldes tulid ühised
suguvõsaliinid ruttu välja.
JVT
SUUR TÄNU KÕIGILE!
Jõgeva linna juubelisündmused kestsid terve maikuu. Tänu
suurepärasele ilmale ja tublidele
korraldajatele kulgesid üritused
ladusalt. Kõige enam meeldis
pikalauapidu koos noortepeo ja
ansambliga Traffic ning sellele
järgnenud kesköise ilutulestikuga.
Täname kõiki korraldajaid
ning kõiki kuu jooksul esinenud
asutusi ja kollektiive. Täname
kohale tulnud väliskülalisi meie
sõpruslinnadest ning Jõgeva perekonnanime kandvaid inimesi.
TÄNAME KÕIKI JUUBELIÜRITUSTEL OSALENUD JÕGEVLASI
NING KÜLALISI!
Jõgeva vallavalitsus

Pikalauapeost said osa ka väliskülalised. Pildil esiplaanil
Jonava (Leedu) rahvamuusikaansambli Jone muusikud.
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Jõgeval läheb ühislaulmiseks
15. juuni õhtul saab Jõgeva kultuurikeskuse ees teoks
meeleolukas ühislaulmine “Oh
keeruta, lennuta!”. Viisi võtavad
üles Artur Rehi, Martin Kalm,
Eha Niglas, Jõgeva muusikakooli
rahvapilliansambel Tuustar ja
ansambli Lõõtsavägilased liige
Andres Eelmaa. Lauldakse laule, mis enamikule eestlastest
tuttavad ja armsaks saanud.
Sõnade paremaks meeldetuletamiseks on saadaval laulikud.
Laulude vahel õpetab Eha Niglas
ka mõned rahvalikud tantsud.
Õhtujuhiks on kutsutud Valdi
Reinas. Sündmust aitavad läbi
viia Jõgeva kultuurikeskus ja
folklooriselts Jõgevahe Pere.
Ühislaulmise korraldamise
mõte tekkis Artur Rehil tänu
hiljuti USA-s saadud ühislaulmiste kogemusele. Jõgevalt pärit
noormees lõpetas sel kevadel
edukalt kolm aastat kestnud
filminäitlemise õpingud Los
Angeleses tegutsevas Ameerika
draamakunstide akadeemias
(American Academy of Dramatic
Arts). Viimasel kooliaastal võttis
ta koos Eestist kohale lennanud
multitalendi Mart Sanderiga ette
teatrituuri Ameerika Ühendriikides: New Yorgis, Washingtonis,
Lakewoodis ja Chicagos mängiti
piirkonna eestlastele Mart Sanderi enda kirjutatud krimitrillerit
“Äratõmbetuli”. Arturi ja Mardi
vahel tekkis hea sünergia juba
siis, kui Mart juhtis kaks aastat
tagasi Tartus korraldatud kunstioksjoni, mille tulu läks Arturi
õpingute toetuseks. Seesama
sünergia toimis kahe eri vanuses mehe vahel ka laval, kui
nad kujutasid kaht vastanduvat
karakterit. Pinge kasvas kuni
etenduste lõpuminutiteni.
Kõik etendused läksid täissaalile ning said väga hea vastuvõtu
osaliseks. Et mõlemad näitlejad
on üksiti muusikud, järgnes Eesti
majades mängitud etendustele
ühislaulmine, mis kestis mõnikord varaste hommikutundideni.
Artur saatis ühislaulmisi akordionil, Mart klaveril.
“Ühegi etenduse järel ei tahtnud rahvas kohe laiali minna,
vaid hoopis üheskoos laulda,”
ütles Artur Rehi. “Kui iga päev
elada ja tegutseda ameeriklaste
keskel, siis on eestlastega kokku

saamine ju eriline sündmus. Paljud pidid etendusele tulekuks ka
päris pika maa läbima.”
Arturi sõnul näitasid ühislaulmised, et võõrsile läinud
eestlastelgi on üpris palju ühiseid
lemmiklaule. Võib arvata, et
kodumaal elavatel eestlastel on
repertuaari ühisosa veelgi suurem. Nii tekkiski Arturil mõte ka
kodulinnas Jõgeval ühislaulmine
korraldada. Tema ema Angela
Rehi oli kohe nõus mõtte teoks
tegemisel abiks olema. Nii ongi
kõik oodatud 15. juuni õhtul kella üheksaks kultuurikeskuse ette
Hea Linna Vaimu kuju juurde
ühislaulmist nautima.
“Sellel õhtul pole esinejaid ega
kuulajaid, vaid me musitseerime
kõik koos,” ütles Artur Rehi.
“Esitatavad laulud valisime välja
koos ema Angela ja sõbra Martiniga, aga nimekiri pole suletud:
kui rahvas soovib, laulame ka
neid laule, mida esialgses kavas
pole. Ja tuleb peole, kes tuleb,
aga seltskond saab igal juhul
olema lahe.”
Ühislaulmise järepidu peetakse Laisholmi pubis.
Eelpool oli juttu Mart Sanderi
krimitrillerist “Äratõmbetuli”,
millega autor ja Artur Rehi
USA-s üles astusid. Sama tükiga
tuuritavad nad sel suvel Eestis. 4.
juulil kell 19 saab seda vaadata
Jõgeva kultuurikeskuses.
“Olen kolm aastat inglise
keeles näitlemist õppinud, nüüd
saan laval eesti keelt rääkida,”
ütles Artur Rehi. “Äratõmbetuli”
on tema sõnul intelligentselt
kirjutatud ning loo lõpplahendus saabub alles tunni ja kümne
minuti pikkuse etenduse lõpus.
Ehkki kool on läbi, naaseb
Artur augustis Los Angelesse, et
seal end nii modellinduses kui ka
filmialal proovile panna. Modellina töötamine võimaldab ilma
suurema ajakuluta leivaraha
teenida, näitlemine pakuks Arturile aga rohkem huvi. Ainult et
rollide saamiseks tuleb iga päev
20-30 sooviavaldust saata ning
loota, et mõnele neist ka vastatakse ja castingule kutsutakse.
Aasta pärast soovib Artur siiski
Eestisse tagasi tulla, sest väikelinnast pärit inimesena peab ta
Los Angelest väsitavaks.
RIINA MÄGI

Laada ja linna sünnipäevapeo avamisel pakuti linnarahvale ja külalistele torti.

Päevajuht Janek Varblas küsitles Jõgeva sünnipäevale
saabunud Jõgeva-nimelisi inimesi.

Hea Linna Vaimu kuju paigaldati Jõgeva kultuurikeskuse
ette omaaegse linnapea Ants Paju eestvõttel. Nüüd korraldavad tema tütar Angela Rehi ja tütrepoeg Artur Rehi
(pildil) selle kuju juures ühislaulmise.
FOTO: RIINA MÄGI
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Sünnipäev on tore päev
Meie vald tähistab oma esimest sünnipäeva sügisel 24. oktoobril.
Pool esimesest aastast on möödunud linnutiivul. Oleme palju jõudnud ära teha, aga palju tööd on veel ees. Jõgeva valla põhimääruses
on kokku lepitud, et tähistame iga viie aasta tagant pidulikult ka
järgmisi tähtpäevi: Palamuse esmamainimine 1234. aastal, Torma
valla ja nõumeeste esmakordne kogunemine 1867. aastal, Jõgeva
vallavalitsuse esmakordne kogunemine 1867. aastal ja Jõgeva linnale
linnaõigusliku staatuse andmine 1938. aastal. Esimesena jõudis kätte
kõige noorema tähtpäeva tähistamine – Jõgeva linn pidas maikuus
oma 80. juubelit.
Tänan kõiki, kes linna sünnipäeva ja terve sünnikuu tähistamise
kordaminekule õla alla panid ja oma mõtete ja tegudega kaasa aitasid. Tänan ka kõiki, kes osalesid, ilma osavõtjateta pole ju pidu. Aga
pidu oli ja oli vägev pidu. Siinjuures on märgiline, et sünnipäevakuu
algas Jõgeva linnas tammepargi rajamise alustamisega Pedja kaunile
kaldale. Talgute käigus eemaldasid tublid talgulised vana võsa ja puhastasid platsi uute tammede istutamiseks. Sünnipäeva lõppakordiks
oli 15 tammepuu istutamine koos Jõgeva nime kandvate külaliste
ja sõpruslinnade esindjatega. Tamm oli vanade eestlaste hiiepuu.
Kindlasti kujuneb Pedja jõe kaldale ilus tammik, kus linna edasistel
juubelitel on võimalik pidu pidada, minevikust rääkida ja tulevikku
vaadata. Tamm on pika ea, tugevuse ja jõu võrdkuju. Tammede istutamine uue valla esimesel aastal annab meile lootust, et nii lähebki.
Ja see ei ole ainus tammik. Ka Vaiatus istutatakse 9. juunil tammikut,
mis kasvab kindlasti sama tugevaks kui Jõgeval. Oma tammikud on
rajanud ka mitmed vallaelanikud.
Tammede vahele mahtus linna sünnipäevakuu jooksul palju toredat. Kulmineerus kõik reedese rongkäigu ja pikalauapeoga, kuhu
oli kogunenud inimesi igast linna nurgast. Ja mitte ainult linnast.
Kohtasin peol tuttavaid Tormast ja Palamuselt, Siimustist ja Jõgeva
alevikust. Kindlasti oli osalejaid ka teistest alevikest ja küladest, kõiki
14 tuhandet inimest lihtsalt ei tunne veel. Sündmusi jätkus küllaga
ka laupäeva. Õhtune pidu Laisholmi pubis, mis pälvis möödunud
aasta Jõgeva linna aasta teo tiitli, oli nii võimas, et seda pole Jõgeval
varem nähtud.
Täna on küll juba töine argipäev, aga peomeeleolu jätkub ka
juunikuusse. Lõpupeod on nii lasteaedades kui koolides. Kes läheb
edasi õppima mujale, kes jätkab sügisel uue hooga siinsamas. Meil
on palju tublisid õppureid, kes
valmistavad oma peredele suurt
rõõmu. Nii Jõgevamaa gümnaasiumis, kui Palamuse gümnaasiumis
on medalitega pärjatuid lõpetajaid.
Kõigis põhikoolides on väga tublide
tulemustega õpilasi. Aga sellest
juba järgmises vallalehes, mis ongi
suures osas kajastamas noorte
saavutusi.
Soovin kõigile, kes olete juba
suvepuhkuse ootuses, jõudu pingutamiseks selles kuumusest õhkuvas
kevades.
Aare Olgo,
Jõgeva vallavanem

Populaarseimaks ideeks osutus
pesemisvõimaluse loomine
Esimene kaasav eelarve Jõgeva vallas täitis oma eesmärgi: andis
kodanikule võimaluse suunata osa valla eelarveraha kasutamist. Koos
otsustamise võimalust osati ära kasutada: ideede autorid pingutasid,
et oma ettepanekuid tutvustada, kasutades selleks sotsiaalmeediat,
telefoni või suheldes inimestega otse. Kokku pakuti välja 13 ideed,
millest valiti välja 9. Hääletusele ei jõudnud 4 ettepanekut, kuna
need ei vastanud nõuetele.
Üheksa ideed, mis hääletusele läksid, kogusid kokku 604 häält.
Üldse osales hääletusel 453 vallakodanikku. Üks inimene sai hääletada kolme idee poolt, kuid enamik valis siiski vaid ühe idee. Jõgeva
vallavalitsus kinnitas, et võitjaks osutus Jõgeva aleviku staadionile
pesemisvõimaluste loomine 142 häälega, ettepaneku esitajaks oli
Jõgeva SK Noorus-96. Ettepaneku kaasava eelarve summa oli 5000
eurot. Selle eest luuakse pesemisvõimalus Jõgeva aleviku staadionile
ning toetust kasutatakse vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
Teisele kohale valisid kodanikud ettepaneku rajada Jõgevale
koertepark. Ettepaneku esitasid Markkus Metsmees, Gaile Vask, Kai
Kangur ja Martin Kangur. Idee kogus 109 häält. Vallavalitsus otsustas
ettepanekut teostama hakata ülejäänud kaasava eelarve summa ehk
siis 5000 euro suuruses mahus.
Korduvalt on küsitud, kas antud summa on piisav. Olen seisukohal,
et pigem väike algus, kui alguseta lõpp. Kogemused on need, mis
viivad edasi. Arvan, et kaasava eelarve paremaks toimimiseks peaks
ideede tutvustust ja hääletust ellu viima sügisel ja ideid teostama
järgmise eelarveaasta jooksul.
Tänan kaasava eelarve komisjoni liikmeid ja ideede autoreid ning
esitajaid aktiivse ja põhjaliku töö eest.
Mis saaks ühes vallas veel parem olla, kui aktiivsed ja kaasa mõtlevad vallakodanikud.
KRISTIAN VAARPUU,
kaasava eelarve komisjoni esimees

Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 28. juunil 2018
Info ja kaastööd saata: vallaleht@jogeva.ee
Toimetajad: Marge Tasur, Riina Mägi

JÕGEVA VALLA TEATAJA

20. mail peeti Vaiatus külaseltsi eestvedamisel Jakobsoni talupäeva. Sel aastal oli päeva üks teemadest suvistepüha kommete tutvustamine ja sealhulgas munade
värvimine. Jakobsoni talupäeval on alati edasi antud
teadmisi vanadest talutöödest ja unustusse vajunud kommetest. Eelnevatel aastatel on õpetatud seebikeetmist,
koduloomakasvatust ning talutoitude tegemist. Jakobsoni talupäeval oli avatud ka kevadine laat, kus sai osta
nii taimi, käsitööd kui kohalikku toidukraami. Talupäev
on endise Torma valla suursündmus, mida on peetud 16
aastat. Vaiatu vabatahtlikud on laata korraldanud üle 10
aasta. Laadalaval esinesid rahvatantsurühm Someli ja
Peipsi piigad, Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu dirigeerimisel ning Ülle Kool Teppo lõõtsal. Laada avas Jõgeva
vallavanem Aare Olgo. Fotol Vaiatu külaseltsi eestvedaja
Liina Abram, abivallavanem Mati Kepp ja vallavanem
Aare Olgo. JVT

7. juuni 2018

Lasteaedade murupidu Siimustis
17. mail toimus Siimusti lasteaia muruplatsil juba traditsiooniks kujunenud Jõgeva piirkonna lasteaedade murupidu, mis
tänavu oli eesti lastekirjanduse
teemaline ning kandis pealkirja
“Salapärasest Klaabust lustaka
Lotteni”. Murupeost võttis osa
kaheksa lasteaeda 130 lapsega.
Igal lasteaial oli selgeks õpitud
teemakohane tants.
Murupidu algas toreda rongkäiguga, kus lapsi tervitas lustakas Lotte. Seejärel soovis Lotte
enda leiutatud kommimasinast
komme välja võluda, aga nende
asemel tuli välja hoopis salapärane Klaabu. Lapsed lubasid temalgi murupeole jääda ning siis
juba läkski tantsude esitamiseks.
Väga hästi võttis publik vastu
tantsud “Rongisõit” ja “Nukitsamees”. Peolt ei puudunud ka
Pätud, Sipsikud ning Tipp ja

Täpp. Ühiselt tantsiti “Mõmmi
ja aabitsa” laulu järgi Mõmmi
tantsu koos kaisukarudega.
Lotte ja Klaabu panid proovile
ka laste teadmised raamatutegelaste kohta. Kõik lasteaiad
kogusid võrdselt punkte ning
said auhinnaks õhupalli. Palju
elevust tekitas laste hulgas Klaabu korraldatud “Sabamäng”. Peo
lõpuks õnnestus Lottel masinast
kommid siiski kätte saada ning
kõik osalejad ja juhendajad said
tänutäheks maiustuse.
Tänu- ja kiidusõnad kõigile
tublidele tantsijatele ning nende
juhendajatele! Murupeo toetamise eest tänan Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi
ning Siimusti lasteaia ja Siimusti
lastekodu töötajaid.
KAJA REIMAN,
Siimusti lasteaed-algkooli
direktor

Jõgeva valla lasteaialapsed lustistid murul.

foto: erakogu

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
14. mai istungil:
1) otsustati toetada mittetulundustegevust sotsiaalvaldkonnas;
2) määrati katastriüksuste koha-aadress ja sihtotstarve;
3) kinnitati Suure Paunvere
väljanäituse ja laada korraldustoimkond;
4) kooskõlastati Ateljee Cafe
OÜ ja Citybrand OÜ müügikohtade hooajaline laiendus;
5) anti ehitusluba elamu püstitamiseks Kurista külla;
6) anti ehitusluba suitsugaaside kondensaatori hoone
püstitamiseks Jõgeva linna Aia
tn 50 hoonele;
7) anti kasutusluba Jõgeva
linnas Aia tn 34b asuvale ekstreemspordiväljakule;
8) otsustati korraldad konkurss Sadala kooli direktori
ametikoha täitmiseks;
9) moodustati Kuremaa Enveko AS, Jõgeva Veevärk OÜ,
Torma Soojus OÜ ja Jõgeva
vallavalitsuse hallatava asutuse
Palamuse Vallavara tegevuse
ümberkorraldamiseks komisjon;
10) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks:
- loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras

osaühingule Juta & Kaido;
- loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras
Ellakvere külas.
21. mai istungil:
1) muudeti Jõgeva vallavalitsuse alaeelarvet;
2) toetati spordiga tegelemist;
3) anti luba motokrossi võistluse korraldamiseks;
4) määrati katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarve;
5) seati isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks;
6) anti projekteerimistingimused Luua külas üksikelamu
projekteerimiseks;
7) anti ehitusluba meekäitlushoone püstitamiseks Ellakvere
külla;
8) anti ehitusluba elamu püstitamiseks Vilina külla;
9) anti kasutusluba Änkkülas
asuvale elamule;
10) anti luba 15. juunil Jõgeva
laada korraldamiseks kultuurikeskuse ümbruses;
11) anti OÜle Alari Äri luba
25. mail linna sünnipäeva ilutulestiku korraldamiseks;
12) määrati Jõgeva valla lasteaedade sulgemine kollektiivpuhkuseks;

12. mail õnnitlesid Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja
vallavanem Aare Olgo kultuurikeskuses noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid. Vastuvõtule oli kutsutud 73 pisipõnni koos vanemate ja lähedastega. Need lapsed olid esimesed, kes said endale
mälestuseks Jõgeva valla vapiga hõbelusikad. Lisaks kinkis Eesti
lastekirjanduse keskus lastele raamatu „Pisike puu”.
Vastuvõtul osalenuid ootab ühispilt Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur 5 II korrus). Need pered, kes olid kutsustud, aga
ei osalenud, saavad hõbelusika ja raamatu kätte samuti Jõgeva
vallavalitsuse kantseleist.

Jõgeva vallavalitsus
Aadress: Suur 5, Jõgeva linn
Telefon: 776 6500
E-post: info@jogeva.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00;
R 8.00–15.45; lõuna 12.00–12.45
Sotsiaalosakond
Aadress: Piiri 4, 3. korrus,
Jõgeva linn, telefon: 776 6500
E-post: info@jogeva.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00;
R 8.00–14.30; lõuna 12.00–12.30

Palamuse teenuskeskus
Aadress: Kooli 4, 49226
Palamuse alevik, telefon: 776 2444
E-post: info@palamuse.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00;
R 8.00–14.30; lõuna 12.00–12.30
Torma teenuskeskus
Aadress: Kooli tee 25, 48502 Torma alevik, telefon: 776 2905
E-post: info@torma.ee
Tööaeg: E–N 8.00–17.00;
R 8.00–14.30; lõuna 12.00–12.30

Riiklike pühade eel on tööpäev lühendatud

13) kinnitati Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli arengukava
aastateks 2018–2021;
14) kinnitati Jõgeva valla kriisikomisjoni koosseis;
15) kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks
- Jõgeva vallavalitsuse esindaja määramine Riigikoolide nõunike kogusse ja hoolekogusse
28. mai istungil:
1) anti luba avaliku meelelahutusürituse korraldamiseks
Palamuse lauluväljakul;
2) kinnitati vallavara võõrandamise tulemused;
3) anti otsustukorras üürile
Suur tn 5 äriruumid;
4) nõustuti Jõgeva Elamu
Halduse AS-ile jäätmeloa andmisega olmejäätmete kogumiseks
Jõgeva maakonnas ning ehitusja lammutusprahi kogumiseks ja
veoks Eestis;
5) nõustuti maavara kaevandamise loa andmisega osaühingule Eesti Killustik Soosaide liivakarjääri mäeeraldisel maavara
kaevandamiseks;
6) kooskõlastati kahe puuraugu asukoht;
7) kooskõlastati puurkaevu
asukoht Tõikvere külas;

8) anti ehitusluba vedelgaasi
mahuti paigaldamiseks Eerikvere külla, töökoja laiendamiseks
Kaarepere külas ning elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Mooritsa külas;
9) eraldati Jõgeva valla 2018.
aasta eelarve reservfondist
raha sünnipäevaks rahaliste
kingituste tegemiseks Kaitseliidu
Jõgeva maleva ja Torma valla
ühisorkestrile, folklooriseltsile
Jõgevahe Pere ja C. R. Jakobsoni
nim Torma põhikoolile;
10) kinnitati Kuremaa lasteaed-algkooli, Siimusti lasteaedalgkooli, Jõgeva põhikooli, Laiuse Jaan Poska põhikooli, C. R.
Jakobsoni nim Torma põhikooli,
Vaimastvere kooli, Siimusti lastekodu Metsatareke ja Kuremaa
ujula alaeelarve muutmised;
11) kinnitati Jõgeva valla
2018. aasta eelarvesse sihtotstarbelised laekumised;
12) eraldati MTÜ-le Palamuse
Pritsumehed tegevustoetust;
13) kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks Palamuse
Vallavolikogu 24. septembri
2009. a määrus nr 107 „Müügipileti hinna kehtestamine“
kehtetuks tunnistamine.
JVT

Laiuse Jaan Poska põhikool

vajab 2018/2019 õppeaastast järgnevaid õpetajaid:
- klassiõpetaja
- vene keel (12 tundi)
- muusika (10 tundi)
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata 15. juuniks aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik,
Jõgevamaa või siiri@laiusepk.edu.ee
Info telefonil 774 2567 või 529 1744.

C. R. Jakobsoni nim Torma põhikool
võtab 2018./2019. õppeaastast
konkursi korras tööle
inglise keele õpetaja (koormus 23 tundi)
Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad 15. juuniks aadressil: C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool, Kooli tee 23, 48502 Jõgevamaa või
digitaalselt allkirjastatult e-postiga tormapk@tormapk.edu.ee
Täiendav info direktorilt 524 4780
või õppealajuhatajalt 5399 8663

7. juuni 2018
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JÕGEVA VALLA TEATAJA

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu 11.
istung toimus 17. mail Piiri
tn 4 saalis. Istungil osales
23 volikogu liiget. Puudusid Priit Põdra, Marek Saksing, Enn Kurg, Aivar Kokk.
Päevakorras oli:
1. Võeti vastu otsus „Jõgeva
Vallavolikogu alatise eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimine“. Jõgeva Vallavolikogu
alatise eelarvekomisjoni esimeheks valiti Peep Põdder ja aseesimeheks Terje Rudissaar.
2. Võeti vastu otsus “Sünnitoetuse maksmine”.
3. Võeti vastu määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine“.
Määrusega tunnistati kehtetuks
haldusreformi käigus liitunud
endiste omavalitsuste volikogude määrused, mis puudutavad
sotsiaalosakonna tööd.
4. Võeti vastu määrus „Reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.
5. Võeti vastu määrus “Jõgeva
valla jäätmehoolduseeskiri“.
6. Võeti vastu määrus „Volituse andmine keskkonnakaitse
valdkonna seadustes pandud
ülesannete täitmiseks“. Määruse eesmärk on jaotada pädevus

keskkonnakaitse valdkonna
seadustes ja nende alusel vastu
võetud õigusaktides kohalikule
omavalitsusele või kohaliku
omavalitsuse üksusele pandud
ülesannete täitmisel Jõgeva
vallas.
7. Võeti vastu määrus “Volituse
andmine maaõiguse valdkonna
seadustes pandud ülesannete
täitmiseks”. Määruse eesmärk
on delegeerida Jõgeva Vallavalitsusele maareformi seaduses,
maakatastriseaduses, maakorraldusseaduses ja ruumiandmete
seaduses kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse
üksusele pandud kohustuste ja
ülesannete täitmine, kui need
muu õigusnormi kohaselt ei ole
volikogu pädevuses.
8. Võeti vastu otsus “Loa andmine vallavara võõrandamiseks”.
9. Võeti vastu määrus “Jõgeva
valla teehoiukava aastaks 2018”.
Teehoiukava eesmärgiks on
planeeritavate tegevuste kaudu
luua võimalus järjepidevateks
tegevusteks valla teedevõrgu
teekatete säilitamise, hooldamise, korrashoiu, ohutus- ja
liiklustingimuste tagamiseks

ning kasutada selleks säästlikult ja otstarbekalt teehoiuks
eraldatud rahalisi vahendeid.
Teehoiukava annab ülevaate
vajalikest teehoiutöödest, mahtudest, orienteeruvatest maksumustest, tegevuste ajagraafikust
ja on alusdokumendiks teetööde
planeerimisel ja elluviimisel.
10. Võeti vastu otsus „Jõgeva
Vallavolikogu esimehe lähetus“.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee
Jõgeva Vallavolikogu 12. istung toimub 31. mail kell 14.00
Piiri tn 4 saalis.
Jõgeva Vallavolikogu 12.
istung toimus 31. mail Piiri
tn 4 saalis. Istungil osales
25 volikogu liiget. Puudusid Priit Põdra ja Raivo
Põldaru.
Päevakorras oli:
1 Võeti vastu otsus “Euroopa
Regionaalfondi projekti „Kogukonnapõhiste erihoolekande
teenuste arendamine Tormas“
omaosaluse katmine”. Projekti
eesmärgiks on uute kogukonna-

põhiste erihoolekande teenuskohtade taristu rekonstrueerimine, ostmine ja renoveerimine.
2. Võeti vastu määrus „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku
rakendamine Jõgeva vallas“.
Määruse eesmärk on jaotada
pädevus planeerimisseadusega
ja ehitusseadustikuga kohaliku
omavalitsuse üksusele pandud
ülesannete täitmisel.
3. Võeti vastu otsus “Loa andmine vallavara võõrandamiseks
otsustuskorras”.
4. Võeti vastu otsus “Riigikoolide nõunike kogusse ja hoolekogusse Jõgeva valla esindaja
määramine”.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee.
Jõgeva Vallavolikogu 13.
istung toimub 28. juunil
Piiri tn 4 saalis.
Merle Meitus,
Jõgeva Vallavolikogu kantselei
spetsialist

Jõgeva valla noortevolikogu sai juhid
Aprillis valitud Jõgeva valla
noortevolikogu sai 30. mail endale juhid: volikogu esimeheks
valiti Palamuse gümnaasiumi
9. klassi õpilane Raiko Saar ja
aseesimeheks Torma põhikooli 9.
klassi õpilane Teele Olgo.
Raiko Saar ütles, et otsustas
kandideerida volikogu esimehe
kohale sellepärast, et tahab end
eri olukordades, ka kriitilistes,
proovile panna. Ta kinnitas, et
tööd ta ei karda ja on harjunud
end pingutama. Mine tea, kas
tõsiselt või naljatamisi, aga ta
lisas, et kui tahta neljakümneselt
Eesti presidendiks saada, siis on
paras alustada just nüüd ja noortevolikogu juhtimisest.
Teele Olgot innustas noortevolikogu etteotsa kandideerima
asjaolu, et ta on kaks aastat
juhtinud oma kooli õpilasesindust ning sellega hästi hakkama

Teele Olgo ja Raiko Saar õnnitlesid teineteist valimisedu
puhul. Loodetavasti ennustab see käepigistus tulevikuks
FOTO: RIINA MÄGI
ka head koostööd.
saanud. Talle meeldibki olla
eestvedaja.
Et volikogu juhtkonda alles
valiti, aitasid seekord koosolekut

läbi viia noortevolikogu mentor
Ehtel Valk ja Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist
Kaire Sakjas. Tulevikus lasub

koosolekute ettevalmistamine,
kokkukutsumine ja läbiviimine
volikogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe õlul. Noortevolikogu peab välja töötama ka
oma töökorra.
Ehteli ja Kaire õhutusel võeti
ette rühmatöö, mille käigus selgus, milliseid ettevõtmisi oleks
vaja vallas käivitada, et noorte
elu paremaks muuta, samuti see,
mida toredat ja kasulikku võiks
ära teha noortevolikogu ise.
Tuumakaid ideid laekus ridamisi.
Kaks mõtet, Palamuse staadioni
ning Jõgeva KEK-i linnaosa
korvpalli- ja mänguväljaku kordategemine, võiksid Ehtel Valgu
arvates sisse minna ka Jõgeva
valla uude arengukavasse.
RIINA MÄGI

Palamuse noored tegid oma pardiralli
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi 9. klass korraldas 28.
mail Amme jõel pardiralli. Nagu
Tallinnas Kadriorus toimuvate
pardirallide puhul, läheb ka
Palamuse pardiralli tulu Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule
(EVLVL). Annetusraha kogusid
Palamuse kooli “üheksandikud”
vähihaigete laste toetuseks tegelikult terve kooliaasta jooksul:
igaüks neist pani iga kuu oma
taskurahast ühe euro kõrvale
ning terve kooliaasta peale kogunes 20 õpilasega klassis 200
eurot. Sellele lisandub siis nüüd
pardiralli raha: ralli tarvis hangitud sada parti müüdi maha,
euro tükk, ning nii saadi veel
sada eurot.
Rallipardid osutusid 9. klassi
õpilaste ja klassijuhataja Eha
Kulla üllatuseks erakordselt
minevaks kaubaks ja müüdi läbi
kahe päevaga.
“Oleksime me nii suurt huvi
ette näha osanud, oleksime parte
rohkem tellinud,” ütles Eha Kuld
ja lisas, et veel rallipäeva hommikulgi küsis mõni lapsevanem,
kust parti osta saab, aga neil
polnud enam ühtegi pakkuda.

Pardiralli on algamas. 9. klassi õpilased Greta Plato ja
Karoliine Tross selgitavad ürituse mõtet ja võistlusreegFOTO: RIINA MÄGI
leid.
Nummerdatud rallipardid lasti
vette Amme jõe suure silla juurest ning finišijooneks oli neile
muuseumi juures asuv jalakäijate sild. Finišisse jõudnud pardid
korjas kahvaga välja Palamuse
vabatahtliku päästekomando
liige Raivo Zimmermann. Kolme
kiirema pardi omanikud said
endale vahva meene, kõigi rallipardi ostnute vahel loositi välja
veel terve rida sponsorite välja

pandud auhindu.
Palamuse kooli üheksas klass
võttis heategevusaktsiooni ette
selle klassi õpilase Greta Plato
õhutusel ning selleks, et harjutada ennast heategevusega ja
propageerida heategevust oma
eakaaslaste seas. Heategevusaktsioon “Harjume hoolima!“ on
Palamuse kooli üheksanda klassi
kingitus saja-aastaseks saanud
Eesti Vabariigile.

Üheksanda klassi klassijuhataja Eha Kuld rallipartidega.
“Paljud ei saa aru annetamise mõttest, aga igaühel meist
võib kunagi heategijate abi vaja
minna. Ning head teha on ka
lihtsalt hea. Meie tegimegi oma
pardiralli selleks, et hädasolijaid
aidata ja teiste noorte hulgas
heategevust propageerida,” sõnas Eha Kuld.
RIINA MÄGI

Jõgeva visioonikonverentsilt
visiooni otsimas
Visioon on valla või maakonna
soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada.
Kas see eesmärk saavutatakse 10,
25 või 40 aastaga, see lepitakse
eelnevalt kokku. Visioon keskendub alati tulevikule. Visiooni
mõtestamine ja sõnastamine
võimaldab suuremal hulgal inimestel tegevuse lõppeesmärgist
ühtemoodi aru saada. Visiooni
olemasolu on eelduseks teadlikele juhtimisotsustele ja võimaldab
(valla)juhtidel, volikogul teha
vajalikke valikuid ja ka (valla)
rahval mõista, kas tegevused on
sihipärased ja kiirendavad visiooni saavutamist või ei mõjuta
seda või hoopis lükkavad seatud
eesmärke edasi.
Reedel, 25 mail toimus Jõgevamaa visioonikonverents.
Kena täiendus Jõgeva linna
päevadele- arvasid nii mõnedki,
kes visioonikonverentsist osa
võtsid. Üsna konverentsi alguses
sai sõna Jõgeva vallavanem Aare
Olgo: „Arengukava on kõigi osapoolte unistus. Jõgeva vallal on
ainult probleemid! Asjad lähevad
enne hullemaks kui paremaks
lähevad, ütleb Murphy seadus!“
Need olid osalised mõtted, mis
paisati visioonikonverentsi saali.
Vallavanem Olgo jätkas: „Ei ole
füüsiliselt aega arengu peale
mõelda! Tuleb tegeleda hetkeolukorraga!“
Istusin konverentsil, kuulasin
ja mõtlesin. Korrektne algus visioonikonverentsil oleks olnud:
“Meie oleme Jõgeva vald, kes
mõtleb laste heaolu peale! Kohe
on valmimas Palamuse lasteaed,
uus ja moodne Jõgeva põhikool
valmib 2019. aastal! Nüüd on
vaja leida elamuehituse arendaja, et meelitada Jõgeva valda tagasi noori peresid.“ Kuulsin hoopis Aare Olgo ettekandest, mida
ei saa teha! Jõgeva maakonna
suurima valla – Jõgeva valla
vanemal ei ole mingit visiooni
ega nägemust, kuhu Jõgeva
vald välja peaks jõudma. Vallavanem peab olema visionäär!
Abivallavanemad on need, kes
hetkeolukordasid lahendavad.
Vallavanem peaks planeerima ja
genereerima kaugemalevaata-

vaid tegevusi ja protsesse – selgitama ja tutvustama neid vallas,
maakonnas, riigis! Aga nii arvan
mina. Kolme abivallavanemaga
vallas tegeleb Jõgeva vallavanem
hetkeprobleemidega. AINULT!
Mustvee vallavanema Jüri
Morozovi kõne oli hoopis teisest
killast. Piirkondade omapäraga
arvestamine ja piirkondade omanäolisuse tugevdamine. Mustvee
valla visioon on seotud piirkonna
edumeelsete inimestega ja Peipsi
järve ning kogu piirkonna omanäolisuse rõhutamisega, aga ka
teiste valdade koostööga.
Kamari veekeskus, Kosmopark, Ordulinnuse kasutuselevõtt konverentsikeskusena,
Kuningamäe arendus – filmi vaadates said osavõtjad hea ülevaate
Põltsamaa valla arendamisest
lähitulevikus. Meeldiv oli tõdeda, et Põltsamaa vallavalitsus
soovib kõik Põltsamaa linna ja
valla poolt varem planeeritu ära
teha! Ja see, et vaja läheb nii
20 kuni 50 miljonit, ei tundugi
enam kolossaalne summa, sest
kui sul on visioon ja see vajab
täide viimist, siis raha ei ole ju
ilmast kadunud! – jäi kõlama
mõte Margus Möldri esitusest.
Jah, meie vallal on, millele
mõelda, et leida oma rada ja oma
lugu ja oma visioon, mida Jõgeva
vallas ja maakonnas ka tegelikult
ellu viia. Mõelgem siis!
Terje Rudissaar,
Valimisliit Vooremaa

VASTULAUSE
Maakonna visioonikonverents oli kindlasti kellelegi vajalik, aga
kui keegi läks sealt valmis visiooni otsima, tuli tal pettuda. Visiooni
kujundamine ja sõnastamine nõuab palju mõtlemist, tean seda omast
käest. Konverentsil pani mind kõige rohkem mõtlema Mustvee vallavanema Jüri Morozovi poolt väljendatud seisukoht, et maakondlik
tasand tuleks kõrvale jätta ja omavalitsused võiksid asju ajada otse
riigiga. Kindlasti on see riigireformi teema. Ärge mõistke mind palun
valesti: mitte maakonda ei ole vaja ära kaotada, vaid vähendada tuleks üleliigset bürokraatiat. Omavalitsused ei peaks koostööd tegema
mitte seepärast, et riik käsib, vaid sisemisest vajadusest.
Mis puutub minu sõnavõtu sisusse konverentsil, siis selle eest on
mind kõvasti kiidetud inimeste poolt, kes omavalitsuste toimimisest
aru saavad ja kelle arvamusest ma lugu pean. Nii nagu minagi unistavad nad meie elu paremaks muutumisest. Nende ees, kes minu
sõnumist aru ei saanud vabandan, et selle liigselt konstrueeritult
ja mitmetele autoriteetidele viidates esitasin. Murphy, muuseas on
tarkade inimestele autoriteet ja mina kahjuks ei ole kolmanda klassi
õpetaja, et iga sõna eraldi selgitama pean.
Mind on materdatud nii Vooremaas kui ka tänases vallalehes Terje
Rudissaare poolt. Tulge ometi oma karbist välja ja proovige mõista,
mitte hukka mõista. Terje Rudissaarel on haruldane omadus panna
teise inimese suhu mitte inimese enda mõtteid, vaid oma arusaama
öeldust. Enda arvamuse esitamine minu tsitaatidena on ju puhas vale.
Aga tema mõtete kuulmisega nii volikogu istungil kui mujal oleme
juba harjunud ja ega neis midagi süvenemisväärset pole. Lugesin täna
üle pika aja Terje Rudissaare blogi, kus ta viitab, et ma käin salaja
tema üllitisi lugemas. Võin käe südamele panna ja öelda, et viimati
käisin Facebookis, välja arvatud Jõgeva valla omas, novembris. Lihtsalt kõige banaalsemaid kohti kipuvad inimesed mulle edasi rääkima.
Kindlasti näen ma Jõgeva valla tulevikku positiivses võtmes, mida
ma ka mitmel puhul rõhutasin. Kui keegi aru ei saanud või ei tahtnud saada, siis see on tema probleem. Rõhutan veelkord, me peame
saama ühise mütsi alla ja pühenduma meie valla arengule. Ja see
võtab aega, aga meie ühistel pingutustel juhtub see ükskord niikuinii.
Aare Olgo, Jõgeva vallavanem
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Jõgeva Veevärk teavitab
Lähtudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja Konkurentsiameti 30.05.2018 otsusest nr 9-3/2018-002 kehtestab Jõgeva
Veevärk OÜ alates 01.07.2018
alljärgnevad veeteenuse hinnad:
Jõgeva linnas
hind
hind
käibemaksuta
käibemaksuga
Tasu võetud vee eest
1,18 €/m3
1,416 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise
2,04 €/m3
2,448 €/m3
ja puhastamise eest
Kokku veeteenuse hind
3,22
3,864
Vee-ettevõtjale Kuremaa ENVEKO AS
Tasu reovee ärajuhtimise
1,54 €/m3
ja puhastamise eest
põhiteenustega seotud teenuste hinnad:
kinnistu liitumiseks ühis7,50 €/tk
veevärgi ja kanalisatsiooniga
tehniliste tingimuste koostamine
veemõõtja plommimine (iga
järgneva veemõõtja plommimisel
samal objektil
5,17 €/tk
lisandub hinnale 0,52 €)
kinnistu veeühenduse
sulgemine või avamine veemõõdusõlmest või maa15,83 €/tk
kraani kaudu või siibrikaevust
veemõõtja vahetuse ja
plommimise
15,97 €/tk
komplekshind (kliendi soovil)
tehniliste tingimuste
väljastamine projekteerimiseks
ja detailplaneeringuks
15,97 €/tk
arvamuse esitamine
ehitusprojekti kohta
15,97 €/tk
näidu kontrollimise tasu
(veearvesti näidu teatamata
jätmisel)
3,84 €/tk

1,848 €/m3
9,00 €/tk

Vee hinna kujunemine
Hinda lülitatavad veevarustuse kulud on 156 663 eurot ja planeeritav vee tarbimine 165 585 m3. Sõlmitud on 732 lepingut, millest
134 lepingut juriidiliste isikutega ja 598 elanikega. Keskmiselt tarbib
inimene 64 l ööpäevas ehk 1,9 m3 kuus. Veevarustuse hinnas on
kõige suurem osa tööjõukuludel, järgnevad kapitalikulud ( seotud
veerajatistega: torustikud, pumplad) ja remondikulud.

			
				
Tegevuskulud (tööjõud, materjalid,
hooldustööd jne)			
Kapitalikulud (põhivara soetamisega seotud
kulu)				
Põhjendatud tulukus		
Jõgeva Linnavalitsuse tasu tuletõrjehüdrantidest veevõtu ja hüdrantide korrashoiu eest
Kokku				
Müüdud vett m3			
1 m3 hind			
lisandub käibemaks 20 %		
Vee hind tarbijale käibemaksuga

kehtiv
hind

uus
hind

muutus
%

136 775

121 875

-10,9

19 739
12 420

34 788
43 020

76,2
246,4

-1 583
167 351
164 090
1,02
0,204
1,224

-3 525,00 122,7
196 158
17,2
165 585
0,9
1,18
0,236
1,416

6,20 €/tk

19,00 €/tk
19,16 €/tk

19,16€/tk

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse hinna kujunemine
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinda lülitatavad
kulud on kokku 261 648 eurot ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse planeeritav kogus on 161 665 m3. Sõlmitud on 713 lepingut, sealhulgas juriidiliste isikutega 121 ja elanikega 592 lepingut.
Teenuse kuludest kõige suurema osa moodustab kapitalikulu, mis on
seotud ehitistega (reoveepuhasti, torustikud, pumplad). Suuremateks
kulukomponentideks on veel tööjõukulud ja elekter.

19,16 €/tk
4,61 €/tk

Hinnatõusu põhjuseks on Jõgeva linna poolt varasematel aastatel
üleantud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni põhivaraga seonduva
amortisatsiooni ja põhjendatud tulukuse kaasamine vee hinda.
Tegevuskulud jäävad samale tasemele. Veeteenuse hindadest tõuseb
tasu võetud vee eest 15,7 % ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise
eest 23,6 % . Kokku suureneb veeteenuse hind 20,6 %.
• Hinnamuutusega seoses palume kõikidel lepingulistel klientidel
fikseerida kinnistu veearvesti(te) näidud 30. juuni 2018 seisuga
• Näidud peavad fikseerima ja teatama ka kõik tarbimisgraafiku
sõlminud kliendid!
• Näidud tuleb edastada Jõgeva Veevärgile hiljemalt 4. juuliks
2018. a

			
				

Taimi Eesmäe. “2021. aastal,
kui lõpevad ka pikema tähtajaga veolepingud, vaadatakse
aga kogu valla jäätmemajandus uuesti üle, kehtestatakse
uus jäätmehoolduseeskiri ja
korraldatakse uus, kogu valda
hõlmav jäätmeveohange. Siis
hakkab kogu vallas kehtima üks
jäätmeveo hind. Tulevikus hõlmame korraldatud jäätmeveoga
võib-olla senisest suurema ala.
Näiteks tasuks liita korraldatud
jäätmeveoga need piirkonnad,
kus jäätmevaldajad juba niikuinii
omal algatusel jäätmevedajaga
lepingud on sõlminud.”
Jäätmehoolduseeskirja üks
eesmärke on vähendada jäätmeteket ning soodustada jäätmete
taaskasutamist. Nagu praktika
näitab, on umbes 70 protsenti
majapidamistes tekkivatest jäätmetest pakendid, seega on oluline jäätmeid liigiti koguda ning
toimetada pakendid erikonteineritesse, kust need taaskasutusse
rändavad. Pakendikonteinereid
on vallas päris palju, ent inimesed alati ei tea, kus need asuvad.
Info pakendikonteinerite, samuti
paberi ja papi konteinerite kohta
on valla eri piirkondadest kokku
kogutud, ent see vajab veel üle
kontrollimist. Tulevikus saab selle kohta teavet valla kodulehelt
või tootjavastutusorganisatsioonide kodulehtedelt (www.eto.
ee, www.tvo.ee ja www.pakendiringlus.ee).
Taimi Eesmäe sõnul oleks vaja
mõelda sellele, et pakendijäätmetest vabanemine vallaelanikele mugavamaks muutuks.
Näiteks Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) pakub Jõgeva

kehtiv
hind

Tegevuskulud (tööjõud, materjalid,
hooldustööd jne)			
142 707
Kapitalikulud (põhivara soetamisega seotud
kulu)
82 310
Põhjendatud tulukus
64 759
Jõgeva Linnavalitsuse tasu sademevee
ärajuhtimise ja puhastamise eest
-22 417
Kokku
267 359
Ärajuhitud ja puhastatud reovett m3
162 930
1 m3 hind			
1,65
lisandub käibemaks 20%
0,33
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse hind tarbijale käibemaksuga
1,98

Jäätmehoolduseeskiri ei toonud suuri muudatusi
Jõgeva vallavolikogu kehtestas
oma 17. mai istungil vastu võetud määrusega valla jäätmehoolduseeskirja, milles sätestatakse
jäätmehoolduse korraldamise
nõuded, korraldatud veoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg,
jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise kord ning järelevalve
jäätmekäitluse üle. Vallaelanike
jaoks uue eeskirja kehtestamine
siiski suuri muutusi kaasa ei
too. Näiteks senised jäätmeveo
hinnad ja tingimused, mis on
piirkonniti mõnevõrra erinevad,
jäävad kehtima kuni käimas
oleva veoperioodi lõpuni.
Ühinemise järel moodustunud
uues suures Jõgeva vallas on uue
eeskirja kohaselt kolm korraldatud jäätmeveo piirkonda: Jõgeva
linna piirkond, Torma, Palamuse
ja Jõgeva (st endise Jõgeva valla) piirkond ning Jõune, Pööra,
Saduküla, Härjanurme ja Kaave
küla piirkond. Jõgeva linna piirkonnas on praegu vedajaks AS
Eesti Keskkonnateenused, teistes
piirkondades AS Ragn-Sells. Nii
Jõgeva linnas kui ka Torma,
Palamuse ja Jõgeva piirkonnas
kestab praegu kehtiv veoleping
30. septembrini 2021, Jõune,
Pööra, Saduküla, Härjanurme (kuulusid varem Puurmani
valda) ja Kaave külas (kuulus
varem Pajusi valda) lõpeb aga
lepinguperiood juba tuleva aasta
30. aprillil.
“Loodan, et me ei pea Puurmani ja Pajusi vallast meiega
liitunud külade jaoks tuleval
aastal eraldi hanget korraldama
hakkama,” ütles Jõgeva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
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linna ja Siimusti aleviku korteriühistutele võimaluse kortermaja
juurde segapakendikonteiner
tellida, mis on ühistule tasuta.
Läbirääkimised käivad ka teistes
suuremates alevikes ning külades olevate korterühistute üle.
Samuti tasub korteriühistutel
uurida Eesti Taaskasutusorganisatisoon MTÜ-lt (ETO) millistel
tingimustel nemad korteriühistutele pakendikonteinereid pakuvad.
Jõgeva ja Palamuse valda tehti
kümmekond aastat tagasi jäätmekogumiskohad, Jõgeva linn
rajas jäätmejaama. Kogumisplatside lahtiolekuteaegu on plaanis
üle vaadata ning leida parem
lahendus. Samuti peab vald
otsustama milliseid jäätmeliike
hakkavad jäätmekogumiskohad
vastu võtma.
Kõigil, kellel jäätmeveo leping
veel puudub, tasub vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistiga ühendust võtta, et arutada, millised
võimalused prügimure lahendamiseks pakkuda on.
“Paljud ei taha jäätmeveolepingut sõlmida, kui see kohustuslik pole. Aga pole ju mõtet
pead vaevata, kuhu prügi panna,
kui veohind pole kõrge,” ütles
Taimi Eesmäe.
Tema sõnul on enamik inimesi
omaks võtnud, et olmeprügist
vabanemise eest tuleb maksta.
On aga ka neid, kes prügi metsa
alla viivad. Eriti suuri probleeme
on ehitus- ja lammutusjäätmetega.
RIINA MÄGI

uus
hind

muutus
%

156 708

9,8

104 940
90 413

27,5
39,6

-22 417
329 644
161 665
2,04
0,408

0,0
23,3
-0,8

2,448

Jõgeva Veevärk OÜ informeerib, et alates 05.06.2018
on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks.
Toetust saavad Jõgeva vallas taotleda Jõgeva linna ja aleviku
elanikud.
Eelinfo toetusmeetme kohta
Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine
reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.
Riigi Teatajas on olemas Keskkonnaministri määrus „Ühisveevärgija kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001).
Kes saab toetust taotleda?
• Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult
määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest
isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
Milleks toetust antakse?
• Elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.
• Elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Milleks toetust ei anta?
• Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
Mida tuleks silmas pidada?
• Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga
liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema
teenusega.
• Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Kuidas taotleda?
Taotleda on võimalik:
• e-toetuse keskkonnas;
• KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel või paberkandjal.
Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta SA
KIKi kodulehel
(https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine).
Kasutatud allikad: Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleht
Jõgeva linnas paiknevate kinnistute osas saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni Jõgeva Veevärgist aadressil Toominga 34,
Jõgeva linn, tel 772 2720, info@jvv.ee; juhataja kontaktid: Kalle Pint
526 7925, e-post: kalle.pint@jvv.ee

Uus eeskiri tagab, et reovesi tervist ja keskkonda ei rikuks
Jõgeva vallavolikogu 17. mai
istungil vastu võetud reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
on õigusakt, mis puudutab neid
Jõgeva valla kinnistuomanikke,
kelle majapidamine või ettevõte
pole liitunud ühiskanalisatsiooniga ning kes sellest tulenevalt
kohtkäitlevad reovett ja kasutavad reovee äraveo teenust. Eeskiri puudutab ka neid, kes reovee
äraveo teenust osutavad, ning
neid, kes omavad või haldavad
purgimiskohta.
Eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee (sh fekaalide) kohtkäitluse ning kogumismahutitest reovee äraveo ja
ühiskanalisatsiooni purgimisega.
Uue reovee kohtkäitlust puudutava eeskirja kehtestamise
tingis hiljutine haldusreform:
uus eeskiri kehtib kogu neljast
omavalitsusest moodustatud
ühendvalla territooriumil. Endise Jõgeva ja Torma valla elanike
jaoks on see uus seadusakt:
neis kahes omavalitsuses varem
reovee kohtkäitluse eeskirja
kehtestatud polnudki.
Eeskirjas on sätestatud nõuded, millele reovee kohtkäitlussüsteem peab vastama. Iga
kinnistuomanik ei pruugi aga
osata hinnata, kas tema reovee
kohtkäitlussüsteem vastab nõuetele või ei.
“Kui elanikul tekib kahtlus,
saab ta pöörduda valla ehitusspetsialisti poole, kes aitab asjas
selgusele jõuda,” ütles Jõgeva
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe.
Ta lisas, et kohtkäitlussüsteemi kasutamise ja hoolduse eest
vastutab nende omanik, järgides

ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud
koheselt teavitama vallavalitsust
ja Keskkonnainspektsiooni igast
avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest
ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud
reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.
Vana reovee kohtkäitlussüsteemi nõuetega vastavusse viimine
või uue rajamine pole odav. Mis
saab siis, kui kinnistuomanikul
selleks raha ei jätku? Keskkonnaspetsialisti sõnul tasuks sellisel
juhul uurida, kas oleks võimalik
toetust saada praegu käimas
olevast hajaasustuse programmi
taotlusvoorust. Toetuse saamiseks peab elanik olema enne
1. jaanuari 2018 oma majapidamisse sisse registreeritud,
elama hajaasustuses ja suutma
panustada projekti 33 protsendi
suuruse omaosalusega. Taotluste
esitamise tähtaeg on 11. juuni
k.a, ent kui sel aastal ei jõuta
taotlust esitada, tuleks jälgida,
millal tuleva-aastane voor välja
kuulutatakse. Sellest antakse
kindlasti ka vallalehes teada.
Eeskiri sätestab, et kohtkäitlussüsteemi kasutamise üle teevad järelevalvet vallavalitsus ja
keskkonnainspektsioon ning et
neil on õigus nõuda süsteemi
omanikult rajatise ehitusjooniste, samuti kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist. Vanemate rajatiste kohta, mis on n-ö iseenese
tarkusest ehitatud, ei pruugi aga
selliseid dokumente ollagi.
“Vastavalt ehitusseadustiku ja

planeerimisseaduse rakendamise
seadusele loetakse enne 1999.
aasta 1. aprilli ehitatud tehnorajatised õiguspäraselt ehitatuks,
olenemata nende kohta käivate
andmete puudumisest või puudulikkusest ehitisregistris. Tuleb
pöörduda valla ehitusspetsialist
poole, kellele esitada andmete
esitamise taotlus. Pärast 1. aprilli
1999 kasutusele võetud ehitis
tuleb ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitisregistrisse
vastavalt õiguslikele alustele
(kirjalik luba, ehitusteatis, ehitusluba),” ütles Jõgeva vallavalitsuse ehitusspetsialist Olev
Teder.
Küsimusele, kas Jõgeva vallas
on ikka piisavalt nõuetekohast
purgimisteenust pakkuvaid ettevõtjaid ja purgimiskohti, vastas
ta, et purgimisteenust pakub
vallas kuni kümme ettevõtet
ning senini on saadud hakkama
ka olemasolevate purgimiskohtadega, mis asuvad Jõgeva linnas
ning Torma ja Laiuse alevikus.
Volikogu istungil avaldas volikogu liige Terje Rudissaar arvamust, et reovee kohtkäitluse
eeskiri sai tehtud liiga karm ning
et ministeeriumi välja töötatud
näidiseeskirja oleks tulnud leebemaks kohendada. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist seda
arvamust ei jaga. Tema arvates
peavad elanikud hoolitsema selle
eest, et nende reovee kohtkäitlussüsteem nende endi tervist
ja vara ning keskkonda laiemas
mõttes ohtu ei paneks. Kuna vald
peab lõppkokkuvõttes tagama
ohutuse, siis on vallal ka õigus
kontrollida.
RIINA MÄGI
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Unistus kuldsilmaga nõelast
Mai keskpaigast saab Betti
Alveri muuseumis tutvuda Salme
Gussi õmmeldud rõivaste ja käsitööga. Näituse avas pidulikult
tütar Anne Urbel oma ema 100.
sünniaastapäeva tähistamiseks.
Tore on tõdeda, et Salme Gussi
mäletavad väga hästi ka Jõgevat
külastanud noored, kellele ta on
meelde jäänud alati naerusuise
naabritädina. Salme Gussi rõivanäitus toob meie majja 1940
–50. aastate Jõgeva meeleolu.
Uudistada saab peamiselt sõjajärgseid lihtsaid käsitööesemeid
ning endale, mehele ja lastele
õmmeldud rõivaid, mille perenaine on kenasti alal hoidnud.
Mitmed kangad on kootud kodustel kangastelgedel. Näitust
täiendavad ka fotod, millest
üheks mõjusamaks on meenutus
Jõgeva noortest aastail 1938/39.
„Salme (Raud) Guss sündis
01.06.1918 pere viienda lapsena
Mäe-Liivoja küla asundustalus.
Seitsmelapselises peres pidi
Salme juba varakult alustama
tööd alul karjalapsena ja hiljem
pärast Jõgeva 6-klassilise kooli
lõpetamist teenijana ümbruskonna jõukamates taludes. Koos
1930. aastate kodukaunistamise
kampaaniaga sai alguse ka noore
inimese unistus kuldsilmaga
nõelast, oma kodu kaunistamisest ja ilusamate riiete õmble-
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misest. Kanga- ja varrastel kudumise põhialused õppis ta oma
emalt, pisut õmblusvõtteid ka
õde Liidia Pehkilt, kes oli Tartus
ärimees M. Jänese õmbluskojas
väljaõppinud rätsep. Õnneks
suutis ta koguda ka pisut raha,
mille eest oli võimalus osaleda
peenema käsitöö kursustel, aga
põhiliseks jäi iseõppimine.“
“Sõda peatas unistuste täitumise, abiellumine 1942. aastal
ja laste sünnid tõid uued kohustused. Alles 50ndatel aastatel
saab Salme kodu Jõgeval oma
näputöödega (tikitud linad-linikud, diivanipadjad heegelpitsid
päevatekkidele ja padjapüüridele) rohkelt kaunistatud”, teab
Anne Urbel jutustada.
1963–1969 töötas Salme Jõgeva teedevalitsuses ja 1969–1988
Jõgeva raudteejaama vesivarustuses. Kudumisvardad ja kangasteljed olid Salme sõbrad
ja alalised kaaslased tema elu
lõpuni 2008. aastal.
Näitusele pääseb muuseumi piletiga 1,5/ 2 €.
T–R 10–17; L 10–14
Täname Anne Urbelit ja kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi näituse teokssaamise
eest.
Betti Alveri muuseum

Siimusti raamatukogus on avatud Virge Vahtra loodusteemaline
fotonäitus “Vooremaa kevad”. Virget ja tema fotograafiahuvilist
kaasat Alo võib tihti näha Vooremaa radadel kaameraga ilusaid hetki
tabamas või drooniga looduse ilu püüdmas.
Virgele on kogu elu olnud kaamera südamelähedane. Juba lapsena piilus ta ukse vahelt, kuidas isa punases ruumis ja seal olevatest
anumatest veest tilkuvaid fotosid välja võlus.
Kodused mõjutused muutsid huvi fotograafia vastu niivõrd suureks,
et Virge ühendas oma hobi tööga. Sel aastal liitus ta Mamas`Heaven
beebitelgi projektiga, erinevatel vabaõhuüritustel on Virge kaamera
ette oodatud paljud toredad mudilased. Tema eeskujuks on paljud
fotograafid, igaüks oma eripäraga. Eriti Kerli Sosi, kellel on mõnusalt
maagilise ja hingestatud käekirjaga fotod. Mis kõige põnevam – kui
oled kord juba fotopisikuga nakatunud, siis tagasiteed enam pole.
Virge Vahtra näitus jääb Siimustisse 15. juunini.

Pedja jõe kaldal avati pidulikult tammesalu
Lastekaitsepäeval, 1. juunil
avati Pedja jõe kaldal Jõgeva
linna 100 tamme salu. Kuus
päeva varem, linna sünnipäeval,
istutasid Jõgeva nime kandvad
külalised, Jõgeva sõpruslinnade
esindajad, vallavalitsuse liikmed,
endised linnapead ja volikogu
esimehed, Jõgeva valla noortevolikogu, 1938. aasta klubi
liikmed ning Jõgeva meeskoor
Mehis Pedjakalda tammikuse
oma puud. Lisaks istutatud
tammedele on tammesalus enam
kui paarsada noort ise tõrudest
kasvama hakanud tamme. Tammesalu avamisel edastas Jõgeva
vallavolikogu esimees Raivo Meitus riigisekretär Heiki Looti tervituse ning „EV 100 igas külas“
Jõgevamaa koordinaator Pille
Tutt EV 100 toimkonna tervituse
tammepargi rajajatele. Meeleolu
lõid Merike Siiraku juhendatavad laululapsed Karikakra lasteaiast. Nii neile kui ka külalistele
pakuti avamisel EV 100 jäätist.
Kingitusest Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks annab märku maakivile kinnitatud metallplaat.
Edaspidi jätkatakse tammesalu
hooldamist: niidetakse muru,
võetakse maha võsa ja haabasid

Tammesalu avamisel kutsusid Karikakra lasteaia laululapsed kõiki kohalolijaid
ringmängule.
FOTO: MARGE TASUR
ning istutatakse vajadusel noori
tammesid ümber. Sallu tulevad
jalgteed ning pingid.
Jõgeva vald kingib Eestile teisegi tammiku, mis asub Vaiatus.
Külavainu tammik istutatakse
ning avatakse pidulikult 9. juu-

Betti Alveri luule “kolis” linnaruumi
Betti Alveri sünnilinnas Jõgeval saab nüüd Alveri luuletekste
lugeda suisa linnatänaval: linna
laternapostide külge paigaldati
18. mail metallist installatsioonid kuue luuletuse tekstidega.
Üht luuletust saab lugeda Betti
Alveri muuseumi juures, teist
tema nime kandva pargi servas
ning nelja tekstiga saab tutvuda
kesklinna parki läbival jalgteel
kõndides. Alveri luule toodi linnaruumi Betti Alveri muuseumi
eestvõttel, installatsioonide autoriteks on disainer Kärt Maran
ja Tuumik Stuudio, metallist
luuleread on valmistanud firma
TTDISAIN. Luule linnaruumi
toomise idee käis aga välja Ly
Lestberg, kes on Alveri muuseumi poolteist aastat tagasi avatud
uue püsiekspositsiooni kontseptsiooni autoreid. Ta avaldas
arvamust, et Alveri teema peaks
Jõgeval mujalgi nähtav olema,
kui ainult muuseumis ja luuletaja
nime kandvas pargis.

Kuus linnaruumi toodavat
luuleteksti on kõigile kirjandussõpradele hästi tuntud.
“Valisime välja sisutihedad
arbujalikud tekstid, milles esiplaanil mitte tundlemine, vaid
filosoofilisus ja intellektuaalsus,”
sõnas Betti Alveri muuseumi
juhataja Toomas Muru. “Need
tekstid on ka kui lood luuletaja
enda, aga ka kogu maailma saatusest. Alveri tekstide linnaruumi
paigutamine on kui sümboolne
Betti Alveri vaimsuse kehtestamine linnas. Väikesed paigad
peaksidki oma olulisi kultuurimärke oskuslikult ära kasutama
ja võimendama.”
19. mail toimunud muuseumiöö ürituse ajal võeti ette huviliste
ühine jalutuskäik, tutvumaks
laternapostide külge kinnitatud
luuletekstidega. Samal õhtul
oli Betti Alveri muuseumil võimalus esitleda veel üht uudist:
Alo Mattiisenit tutvustavat uut
püsieskpositsiooni.
JVT

Jõgeva kesklinnas saab nüüd laternapostidelt luulet lugeda: 18. mail paigaldati postide külge kuus Betti Alveri
FOTO: RIINA MÄGI
luuleteksti.

nil. Jõgeva vald on tammikusse
Ukraina toetajate abiga varunud
100 tammeistikut. Talguliste abiga saavad need laupäeval mulda.
Mõnusat rahvalikku muusikat
mängib Teppo lõõtsal Ülle Kool.
Talgulistele pakub kringlit, vett

ning morssi Vaiatu kogukonnaköök. Kõik, kel on huvi tammiku
rajamises kaasa lüüa või soov
istutada oma perepuu, tuleks
endast märku anda e-mailile:
tiina.leeben@jogeva.ee.
JVT

Ööraamatukogus pakuti kunsti,
muusikat ja teatrit

Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja gümnaasiumineidude
trupp astus ööraamatukogus üles luulelavastusega “Naaber”. Noorte näitlejate selja tagant paistavad vastavatud
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
akvarellinäituse tööd.
Jõgeva linnaraamatukogus
sai linna sünnipäeva nädalal
nautida traditsioonilist ööraamatukogu programmi. Hilisõhtust
raamatukogus viibimise võimalust pakuti linnarahvale juba
kaheteistkümnendat korda.
24. mai ööraamatukogus astusid üles Palamuse lauluneiud
Anni Zimmermann ja Ingel Liis
Hedgren Haljas, keda saatis
Karmo Toome kitarril, Tallinnast
pärit, aga Jõgeva juurtega noor
laululooja Inger Fridolin, Jõgeva
kooliteatri Liblikapüüdja gümnaasiumiastme neidude trupp
ning Reine ja Jaana Koppel.
Avati neli näitust: viie Jõgeva
akvarellisti (Gennadi Lapin, Eike
Salu, Meeri Remmelg, Kai Braun

ja Zhanna Toht) ühisnäitus, Palamuse kihelkonnakooli näitus
“Ajalooline Palamuse”, Gunnar
Vasemägi joonistuste näitus
“Must on valge” ning Ülle Moori
kootud rahvariidevööde näitus.
Pärimuse teemal kõnelesid Liisa
ja Ahto Kaasik ning ühislaule sai
laulda Vello Pütsepa akordionimängu saatel.
Ööraamatukogu programmi
“Öö on öö on öö on võrratu” toetas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp. Suur tänu nii
neile kui ka linnaraamatukogu
tublidele naistele, kes rahvale
armsaks saanud sündmust jätkuvalt korraldada viitsivad!
			JVT

Sadala Rahvamajas juubelituuriks –
haara kaasa TANTSUKINGAD,
oma PERE, parimad SÕBRAD ja tule koos
mõnusa SELTSKONNAGA

Igal kevadel istutavad Siimusti lasteaed-algkooli 6. klassi õpilased
Eeva Niinivaara parki tema kodukohta tähistava mälestuskivi juurde lilli ja riisuvad kivi ümbruse. Nii ka sel maikuul. Ikka selleks, et
kodupaigaga seotud kultuuritegelasi mäletada ja mälestust kalliks
pidada. Aitäh lastele ja Reinule, kes kivi ümbruse kõrgest rohust
välja trimmerdas ja sinna ligipääsu võimaldas! Siimusti raamatukogus asub Eeva Niinivaara mälestustuba, mis on kõigile vaatamiseks
raamatukogu lahtiolekuaegadel.
TIINA MIHHAILOV,
Siimusti raamatukogu
juhataja

* kell 18.30 – avatakse Rahvamaja
* avatud SAJA SENDI ja
Lühikese Laua KOHVIK
* kell 19.00 – rahvamuusikaansambel
TUUSTAR,
* kell 20.00 – Curly Stringsi juubelituur
PILET 5€, 7–12.a 2€,
eelkooliealised tasuta,
arveldamine sularahas.
Piletite, laudade tellimine – 521 1967 Pille
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Rahvakultuuri nädal pakkus
elamusi paljudele
Palamuse piirkonnas sai 21.–
27. maini teoks rahvakultuuri
nädal, millega tähistati Eesti
Vabariigi sajandijuubelit. Esmaspäevast neljapäevani esinesid
Luual, Vaidaveres, Kaareperes
ja Varbeveres valla täiskasvanud
ja õpilastaidlejad. Korraldati ka
töötube ja peeti ajutisi kohvikuid.
Pühapäeval koondusid sündmused aga Palamusele. Laululaval
toimus taidlejate kontsert, pargis
tegutsesid kohvikud ning veskis
oli avatud näitus. Teoks sai ka
leivaküpsetajate konkurss.
“Päris äge nädal oli,” tõdes
valla asutuse Palamuse Kultuur
juhataja Ehtel Valk. “See meeldis
nii publikule, kellele kultuur koju
kätte viidi, kui ka kollektiividele,
kes said esineda kohtades, kus
nad seda varem pole teinud.”
Eriti põnevaks esinemispaigaks kujunes Ehteli sõnul Varbevere vana klubi. Hoone praegune
omanik on osa majast eluruumideks kohandanud, saali- ja
lavaosa on aga endisel kujul alles
ning need võiks kultuurijuhi
meelest tulevikus tõeliselt “ellu
äratada”.
Sisukaks kujunes ka nädalat

kokku võttev pühapäev Palamusel. Näiteks leivaküpsetamise
konkursil osales tervet seitse
küpsetajat ning mõned neist mitme eri retsepti järgi küpsetatud
leivaga. Rahva huvi oli suur ja
leibade hindajaid palju. Parimaks
leivaküpsetajaks tunnistati Merike Kull Vaidaverest.
“Leivaküpsetamiskonkurssi
võiks tulevikuski korraldada,”
ütles Ehtel Valk. Väga põnevaks
kujunes tema sõnul ka Lea Isotamme ja Eha Kuuskmäe kokku
pandud näitus Palamuse veskis,
kus sai näha kodudes säilinud
vanu mänguasju ja käsitööesemeid. Näitust saab kokkuleppel
korraldajatega veel praegugi
külastada.
“Arutasime aasta alguses taidluskollektiivide juhtidega, kuidas peaksime Eesti Vabariigi
100. aastapäeva tähistama,
ning leidsime, et veebruaris on
juubeliüritusi niigi palju ning
et mais, soojal ajal, saab midagi
palju toredamat ette võtta. Nüüd
võib öelda, et rahvakultuuri
nädal läks hästi korda,” sõnas
Ehtel Valk.
JVT

Rahvakultuuri nädala ühel õhtul astusid Palamuse piirkonna taidluskollektiivid üles Kaarepere rahvamajas.
Pildil on rahva ees Palamuse naisrühm Sirtsuline.
FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ
			

Torma eakate põnevad ja
kasulikud kohtumised
Eakate klubi Torma Hõbedane
käib kaks korda kuus. Peetakse
sünnipäevi, arutletakse päevakohaste teemade üle, külastatakse
sõpru ja võetakse ise külalisi
vastu.
Jaanuaris tegime traditsioonilise väljasõidu Avinurme hooldekodusse, et kohtuda tuttavatega,
viia veidi kosti ja puhuda juttu.
Tutvusime ka uue suurvalla vallavanema Aare Olgoga, kes oli
meil külas koos abivallavanem
Mati Kepiga. Selgitati olukorda
vallas ja vastati meie küsimustele. Torma rahvamajas esines
Voore näitering ja sinna tegime
ühiskülastuse.
Veebruaris oli väljasõit Kuremaale, kus kohtusime Laiuse
rahvaga. Külas olid Riigikogu
liige Aivar Kokk ja valla sotsiaaltöötaja, kes vastasid küsimustele
ja seletasid lahti seadusi. Meile
laulis Kuremaa ansambel, kelle
esinemine meile väga meeldis.
Tormas käisid meil veebruaris
külas Jõgevamaa pensionäride
ühingu esimees Heino Ilves ja

Riigikogu liige Raivo Põldaru.
Märtsis täitus Torma Hõbedasel 34 aastat. Pidutsesime kenasti, lisaks külastas meid telesaates
“Selgeltnägijate tuleproov” osalenud proua Helle Põltsamaalt.
Aprillis kutsusid meid külla
Voore pensionärid: kohtusime
poetess Virve Osilaga, kes rääkis
meile oma töödest ja tegemistest.
Tegime ka ühiskülastuse Kalle
Sepa ja Mikk Tammepõllu kontserdile Tormas ning kohtusime
Coop Panga esindajatega.
Maikuu oma kaunite ilmadega
tõi meile külla hr Peeter Ernitsa,
kes edastas uudiseid pealinnast.
Voore eakatega kohtusime Pargi
pubis. Meid ennast aga kutsusid
külla meie väikesed naabrid
Torma lasteaiast. Käisime nende
juures vaatamas etendust “Pokud
otsivad kodutunnet”. Aitäh ilusa
elamuse eest!
Ees ootavad uued kohtumised
ja tegemised.

JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU
LUGEMISSAALIS
24. MAIST–2. AUGUSTINI
AKVARELLINÄITUS
“JÕGEVA LINNA AKVARELL 5x5”

OSTUSOOVI KORRAL
PÖÖRDUDA
AKVARELLIGALERIISSE
KALA

Torma Hõbedane
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Jõgeva linna seeniorid panid tegusale hooajale väärika punkti
30. mail peeti kultuurikeskuses Jõgeva linna seenioride
kevadpidu, millega tähistati
aktiivse hooaja lõppu ning suvepuhkuse algust. Kevadpeol tänati
ja tunnustati ringide juhendajaid, kootööpartnereid, häid
abilisi, aktiivseid kaasalööjaid
ning helge südamega inimesi,
kes jõuavad ja soovivad eakate
argipäeva rikastada.
Jõgeva kultuurikeskuse eakate
huvijuhi Egelt Põhjala sõnul oli
hooaeg igati eriline ja uuenduslik – huvitegevust jätkus kõigile
huvilistele. Nii said seeniorid
osaleda näputööringis, võimelda, laulda, tantsida, tutvuda
uute raamatutega ning harida
end päevakajalistel ning elulistel
teemadel. Jõgeva vallavolikogu
esimees Raivo Meitus sõnas, et
tal on alati meeldiv Jõgeva seenioreid külastada. „Mul on hea
meel, et teid on nii palju ning
teil on head eestvedajad. Kui ma
vanemaks saan, äkki lastakse ka
mind ligi,“ muigas vallavolikogu
esimees. Raivo Meitus ja Jõgeva
vallavanem Aare Olgo tunnustasid aktiivseid seenioreid, kes
osalesid linna sünnipäeva pidustustel ning tulid laudkonnaga ka
pikalauapeole. Kuigi tegemist oli
linna eakate kevadpeoga, tõdes

Jõgeva linna seeniorid pidasid Jõgeva kultuurikeskuses
kevadpidu ning panid hooajale südamliku punkti.
FOTO: MARGE TASUR
					
vallavanem, et piirid ei ole enam
olulised. Endise Jõgeva valla ja
linna vahel olid piirid juba varem
olematud. Uues vallas hakkavad
need üha enam ka kaugemate
piirkondadega kaduma. Arukate
Akadeemia eestvedaja ja Jõgeva
vallavolikogu aseesimees Mai
Treial märkis, et akadeemia
näitel on piirid juba ületatud.
Näiteks on akadeemias huvilisi
nii Jõgeva alevikust, Tormast,
Sadalast kui Sadukülast.
Jõgeva linna pensionäride

ühenduse juhatuse liige Heino
Ilves teatas pidulistele head
uudist. Nimelt sügisest hakkab
pensionäride tegevust kajastama üle-eestiline pensionäride
ühenduse kodulehekülg. Ka
Jõgeva seeniorid saavad seal
oma tegevustest kirjutada ning
mõtteid avaldada.
Kõik pidulised nautisid Anni
Zimmermanni ja Karmo Toome
esituses head eesti muusikat ning
Jõgeva linna pensionäride ühenduse kaetud kohvilauda. JVT

Ringide juhendajad:
Laulusõbrad – Hillar Laane
Jõgevahe Pere seeniorid – Elle
Lepp ja Maimu Karv
Väärikate näputööring – Janne
Vaabla
Tervisevõimlemine 60+ ehk
Kehale Pai – Egelt Põhjala
Arukate Akadeemia – esindaja
Mai Treial
Eakate raamatusõprade kirjandusring – Ene Sööt
Koostööpartnerid:
Jõgeva linna pensionäride ühendus – Heino Ilves, Jõgeva vallavalitsus, Jõgeva kultuurikeskus,
Jõgevamaa Punase Risti Selts
– esindaja Tiina Säälik ja Ene
Viitkin, Jõgeva Linna Jõgeva
linnaraamatukogu – Ene Sööt,
EELK Jõgeva kogudus, Juulamõisa kohapärimuskohvik
– Eneli Kaasik, Jõgeva lasteaed
Rohutirts, Taberland Reisid OÜ,
Toila sanatoorium, Laisholmi
pubi, Est-Reisid OÜ, hingelaulik
Reine Koppel.
Head abilised: Anne Mihkeles,
Viivi Põder, Irja Ostonen, Eha
Niglas, Marge Tasur, Viivi Uue
ja Reet Tarus.
Lektorid: Rein Veidemann,
Meego Remmel, Tiiu Urva, Tiit
Lääne, Tiina Tafenau ja Ahto
Kaasik.

23. mail kogunesid Jõgeval Laisholmi pubis 1938. aasta klubi liikmed. Klubi ühendab
jõgevlasi, kes on elanud meie linnas alates
1938. aastast, mil Jõgeva sai linnaõigused.
Jõgeva linna sünnipäevakuul oli linnvalitsusel kombeks kutsuda klubi liikmed kokku,
süüa kooki, juua teed ja kohvi ning arutleda
linna teemadel. Nii ka tänavu, ainult sel
korral oli võõrustajaks vallavalitsus. Jõgeva linna omavalitsusüksusena küll enam ei
eksisteeri, sellest on saanud Jõgeva valla
osa, ent asustusüksusena on Jõgeva linn
endiselt olemas. Linna sünnipäeval tänatakse staažikaid linlasi rahasummaga, mis
on võrdne Jõgeva vanusega ehk tänavu 80
euroga. Huvitava faktina saab välja tuua,
et Klubi 38 liikmed on nüüdseks näinud
nii linnaõiguste andmist, kui uue suurvalla
moodustamist. Kohtumisel rääkis nii linna
kui valla tegemistest vallavanem Aare Olgo,
kultuuri- ja haridusteemadel Helle Kajaste
ning sotsiaalvaldkonnast Aime Meltsas.
Muusikaga rõõmustas Merike Katt. Praegu
kuulub 1938. aasta klubisse 13 liiget. JVT

Betti Alveri muuseumis tunnustati omaloomingukonkursi autoreid
Jõgeva linna sünnipäeva eel,
25. mail toimus Betti Alveri
muuseumis omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes 2018“
pidulik lõpetamine. Jõgeva linnaraamatukogu on Betti Alveri
fondi ja hiljem juba muuseumiga
konkurssi korraldanud 1997.
aastast. Tänavu laekus Betti
Alveri omaloomingukonkursile
11 autori tööd. 4.–6. klasside
õpilased esitasid kaks kirjutist,
10.–12. klasside vanuserühmas
oli samuti kaks ning täiskasvanute vanuseastmes seitse
autorit. Sel aastal konkurssi
teemades kesksel kohal Eesti.
Nii olid teemade valikus Eesti
lipuvärvid: sinine, must ja valge,
vanavanemate lood, ning kaunis
kodumaa. Sel korral oli konkurss
populaarne täiskasvanute seas.
Betti Alveri muuseumi juhataja
ning žüriiliige Toomas Muru sõnas, et tavaliselt on kooliõpilaste
töid rohkem kui täiskasvanute
omi, ent see on väga hea märk,
sest mingil hetkel oli vastupidi
– täiskasvanud ei tahtnud oma
loomingut konkursile hindamiseks saata.
Voore põhikooli 5. klassi õpilased Merilyn Mäletjärv ja Elis
Rivimets esitasid konkursile tööd
oma vanaemadest. „Vanaema on

Kuremaalt pärit Ene Raudkats jagas omaloomingukonFOTO: MARGE TASUR
kursil lugu vanaema Katrist.

hea teema, sest tavaliselt seostub
vanaema positiivsete tunnete
ja mälestustega,“ märkis Muru.
Lugudega vanaemast puudutasid
autorid valusalt eesti maarahva
lugu ja traagikat. Maapiirkondades kipuvad talud tühjaks jääma,
eriti ilmekalt anna sellest aimu
Elis Rivimetsa tabav ja kujundlik väljend „vana maja kurbus“.
Gümnaasiumi astmes saatsid
oma töö Agnes Lea ja Telver
Objärtel. Agnes Lea arutles essee

vormis loojate võimalaustest ja
kohustustest. Telveri kaks miniatuuri olid žürii hingul väga silmapaistvad. „Kirjanduslik anne
on tugevalt tuntav ja näha. Olin
tema kirjutistest lummatud,“
märkis Muru.
Žürii otsustas, et täiskasvanute kategoorias töid esimese,
teise ja kolmanda kohaga ei
hinnata. Žanrid olid nii erinevad
– kirjatöid jagus vemmalvärssidest filosoofiliste mõtisklusteni.

Mõnusa muheluse tõid näole
Jaan-Ivo Lukase „Kodukootud
vemmalvärsid“. Kõiki žüriiliikmeid puudutasid Anneli Lambi
luuletused „Sinine“, “Must“ ja
„Valge“, „Vanaemade/vanaisade
lood“ ning Ene Raudkatsi lugu
vanaema Katrist. Puudutamata
ei jäänud ka ühiskondlikud valupunktid, näiteks metsa muutumine odavaks rahaks. Eriti teravalt
tuli teema välja Tiina Sääliku
luuletustes. Tea Lalli lugu vanaemast ja vanaisast oli ilmekas
näide, kuidas justkui olematust
loost kangastub terve elu ilu ja
valu. „Mõtlesin oma vanaema ja
vanaisa elule. Neil nagu polekski
lugu – lõpmatu töö, polnud aega
hoolimist ja armastust välja näidata. Vahel anti raha,“ kirjelda
Tea Lall oma teksti. Samas tõdes
ta, et võib-olla on see lugu ühe
lullilööja pilgu läbi – inimene,
kes pole päris tööd ja elu näinud,
kui tahab istub lõunamaal rõdul
ja naudib veini.
Korraldajd tänavad osalejaid ja
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgruppi.
Kirjandusliku omaloomingukonkursi väljavalitud töid saab
lugeda Jõgeva linnaraamatukogu kodulehelt.
JVT
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JAANIPEOD JÕGEVA VALLAS
21.06 kell 19
esimese suveõhtu jaanipidu
Paduvere talumuuseumi õuel
Peaesineja ansambel „Terminaator“, soojendusbänd
„2 in 1 Band“,
õhtujuht näitleja ja suupillimeister Elmar Trink.
Kavas köievedu maakonna meistrimedalitele, valla parimad sangpommitõstjad, Paduvere meister vildi viskamises, lastele näomaalingud. Toitlustaja Ehtor OÜ, Müügikohtade info: 5347 0006.
Väravad avatakse kell 18, jaanituli kell 22. Pilet täiskasvanutele 10,
pensionäridele ja kooliõpilastele 5 eurot. Lapsed tasuta.
***

22.06 kell 20 rahvalik õhtu
Sadala rahvamaja õuel
Kavas jõukatsumised, virgutusvõistlused, sangpommi võistlused,
köievedu. Selgitatakse välja Sadala rammumees 2018. Esinevad
rahvalikud kollektiivid, tantsumuusika ansamblilt „Pärtin
Band“. Avatud õuekohvik. Pääse 3 eurot eelkooliealised tausta.
***

22.06 kell 20 Jõgeva linna jaanituli
Jõgeva kultuurikeskuse pargis
Esinevad rahvabänd 2018 „Nedsaja küla bänd“, mustlasansambel „AL SOL“, Jõgevamaa gümnaasiumi noorterühm, Jõgevahe Pere
neiud. Õhtut juhib Janek Varblas.
***

23.06 Kuremaa jaanituli

Esinevad Erich Krieger, Tõnu Raadik ja Are Jaama.
***

23.06 kell 20.30 Näduvere jaanipidu

Alustame põnevate mängudega lastele. Järgnevad võistlused
köieveos jms. Kell 21.00 süütame jaanilõkke. Tantsuks mängib
ansambel „Genny“. Grillimisvõimalus, avatud puhvet. Sissepääs
3 eurot. Kontakt: Ülvi Nool, MTÜ Külade Ühendus, 5395 1623.
***

23.06 kell 19 jaanipäev
Palamuse laululaval

Esinevad „Sunlight“ ja „Compact“. Pilet 5 eurot, alla 10 a tasuta.
Pärast südaööd DJ Avo Aia. Info: kultuur@palamuse.ee,
tel 5306 0460, facebook.com/Palamuse

Kääpa OTT tuleb
Jõgevale
külla
12. mail kella
10-12

Jõgeval
kultuurikeskuse ees
Info tel 528 9500, Annika

Iga kuu teisel laupäeval kell
10–12 Jõgeva kultuurikeskuse
esisel platsil.
Kuupäevad on 9. juuni,
14. juuli, 11. august ja 8.
september.
Ootame teid ostma head
talukraami!
Teie Kääpa OTT

23. juunil kell 16.30 jõuab võidutuli Jõgevale
Vabadussõjas langenute kivi juurde.
Kõik on oodatud endale võidutuld koju viima.
Tõrvikuid saab läita kuni 17.00.
Jõgevalt liigub võidutuli
Tormasse ja Palamusele.
Kell 17.00–17.30 saavad Torma piirkonna inimesed
võidutuld koju viia Kõnnust Vabadussõja
mälestussamba juurest.
Kell 17.00 jõuab võidutuli Palamuse rahvamaja
juurde, sellest läidetakse Palamuse jaanituli.
Võidupühal asetatakse pärjad ja küünlad
Vabadussõjas langenute mälestusmärkide
jalamitele.
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid

Sander Siirak		
09.06 kell 10–12 Kääpa OTT müüb Jõgeva kultuurikeskuses juures
Harald Naumov
		
head talukraami kohalikult tootjalt.
Keiti Zilinski		
09.06 kell 10
Vaiatu külavainu tammiku istutamine ja avamine
Maian Lõhmus
12.06 kell 11
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab
Temir Tammik		
		
Kuremaa lossis puuetega inimeste perepäeva
Elisbet Paju		
15.06 kell 9–16 laat Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses
15.06 kell 18–20 Kunstikodu II sünnipäev Suur 21a Jõgeva
16.06 		
Jõgeva vanavara- ja militaarlaat
14.07 		
Sadala kõlakoja ja lipuväljaku avamine –
		EV100 kingitus 					
04.08 		
Avatud Külaväravad Sadalas, Sadala kõlakojas
		
ja lipuväljakul

06.05.2018
06.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
11.05.2018
20.05.2018

KOOLID JA LASTEAIAD
05.06 		
Sadala kooli ekskursioon Räpinasse ja
		 Vastseliinasse
08.06 kell 15
Sadala kooli lasteaia lõpupidu
KOOLIDE LÕPUAKATUSED
12.06 kell 16
Sadala kooli 6. klassi lõpupidu
15.06 kell 15
Laiuse Jaan Poska põhikooli 9. klassi lõpuaktus
16.06 kell 16
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lõpuaktus
		
Torma rahvamajas
16.06 kell 14
Jõgeva põhikooli lõpuaktus
21.06 kell 13
Jõgeva täiskasvanute keskkooli lõpukatus Jõgeva
		 kultuurikeskuses
22.06 kell 16
Jõgevamaa gümnaasiumi lõpuaktus
NÄITUSED
07.06 kell 18
		
24.05–06.07
		
24.05–02.08
		
24.05–06.07
		
		
08.06–22.06
		
03.05 –29.06
		
17.06 		
		

näituse EESTI LOOD: Pärimuspilte Eesti
Rahvaluule Arhiivist avamine Kuremaa veskis
Gunnar Vasemägi joonistuste näitus “Must on
valge” Jõgeva linnaraamatukogus
akvarellinäitus “Jõgeva linna akvarell 5X5” Jõgeva
linnaraamatukogus
Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi
näitus “Ajalooline Palamuse” Jõgeva
linnaraamatukogus
Jõgeva kunstikooli XV lennu lõputööde näitus
Jõgeva spordihoone Virtus fuajees
kunstistuudio „Suvi“ õpilaste maalinäitus Jõgeva
kultuurikeskuses
näituse „Talud raami” avamine ja simman
Imukvere külas Lilleaasa talus

SPORT
07.06 kell 18.30
		
09.06 kell 10
		
16.06 		
23.06 kell 14
		

Jõgeva maakonna suvemängud: jalgrattakross,
start ja finiš Kuremaa lossi ees
Jõgevamaa XXIV suvemängud,
kava: www.jõgeva.ee
Kalevipoja rattaralli Kuremaal
Paunvere rammumees 2018 Palamuse rahvamaja
parklas

MUUSIKA, TEATER, KINO
04.–07.06; 17.,18.06; 28., 29.06 kell 21 ja 23.06 kell 17
		
Palamuse amatöörteatri etendus “Hirmuöö”
		
Palamusel Rehe-Möldre hoovis
09.06 kell 16
Jõgevamaa memme-taadi kevadpidu “Nii hea
		
on olla siin”
10.06 kell 20
II Kuremaa lossi filmiõhtu Eesti filmidega
		
“Teisikud” ja “Kevad südames“. Kavas eesti filmi
		
teemaline viktoriin ning auhinnalised üllatused.
15.06 		
suvepidu Palamuse laululava pargis
28.06 kell 19
V Peipsimaa orelifestivali kontsert Torma kirikus.
		
Esinevad Larisa Carjkova (orel, Läti) ja Erika
		
Jonite (sopran, Läti).
01.07 		
Märt Jallakase mälestuskontsert Palamuse kirikus
04.–07.07; 11.–15.07; 18.–19.07 suvelavastus „Piimamees Tevje“
		
Pedja meiereis
04.07 kell 19
kriminaaldraama „Äratõmbetuli“ Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Laval Artur Rehi ja Mart Sander.
		 Pääse: 12,50 / 10,50 €.
06.07 kell 19
heinamaarjapäeva kontsert Jõgeva
		
kultuurikeskuse suvelaval
13.07 kel 19
heliseva suveöö kontsert Ateljee väikohvikus. 		
		
Esineb Hedvig Hanson. Tasuta!
27. 07 kell 19
heliseva suveöö kontsert Jõgeva kultuurikeskuse
		
suvelaval. Esinevad vennad Johansonid. Tasuta!
07.08 		
Curly Strings 30 juubelituur, rahvamuusika		
ansambel TUUSTAR; Sadala rahvamajas,
		
avatud SAJA SENDI ja Lühikese Laua KOHVIK
KUREMAA KOHVIKUTEPÄEV
14.07 		
tervitab Kuremaa kõiki oma külalisi tõelise
		
kohvikute külana ning pakub unustamatu
		
võimaluse saada osa traditsiooniks kujunenud
		
kohvikutepäevadest. On just õige aeg teatada
		
osalemissoovist – tiina@kuremaaloss.ee; 502 7541
Kohvikutepäeva lõpetab klassikatähtede Johannes Põlda(viiul)ja
Arko Naritsa (klaver) kontsert. Kaastegev Ka Bo Chan (kontratenor).
Kavas Eesti ja Lääne klassika.
KOGUDUSED
10., 17., 24.06 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
10., 17.06 kell 13 teenistused Laiuse kirikus
Kell 11 igal pühapäeval jumalateenistused Palamuse kirikus. Palamuse kirik on teelistele avatud igal nädalapäeval kell 10–17.

Ootame Teid uuel aadressil

Pargi 5, Jõgeva

Jõgeva laat
15.06.2018 kell 09.00–16.00 Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad, põllu- ja aiakaubad, vanavara ja
käsitöö. Info tel. 5805 1915.
Tule kogu perega!

JÕGEVA LINNARAAMATUKOGU
on kollektiivpuhkusel 9. juuli – 5. august
Ajalehti ja ajakirju saab lugeda Jõgeva kultuurikeskuses.
Suveperioodil 1. juuni – 31. august oleme laupäeviti suletud.

KALMISTUPÜHAD
23. juuni EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha. Kell 11 piht ja armulaud kirikus. Kell 12
jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul. Mälestamissoove saab
teatada õpetaja e-aadressile: urmasoras@gmail.com või telefonil
565 9033, tuua kirikusse jumalateenistuse aegadel või anda üle
surnuaiapühal.
23. juuni kell 12 kalmistupüha teenistus Siimusti kalmistu
kabelis.
23. juuni kell 14 kalmistupüha teenistus Laiuse kalmistu
kabelis.
30. juuni Kaarepere kalmistupüha. Kell 11 jumalateenistus
kirikus, kell 13.30 kalmistul (info tel 5661 8215).
1. juuli Torma kalmistupüha. Kell 10 armulauatalitus kirikus. Kell 11 jumalateenistus kalmistul (vihma korral kirikus).
Koraale saadab Torma puhkpilliorkester. Mälestamissoove saab
esitada kabeli juures enne jumalateenistuse algust.
8. juuli kell 14 Tõreda kalmistupüha. Külas James ja Maarja
Larson USA-st.
5. august kell 14 kalmistupüha Mõisakülas Laiusevälja
kalmistul (info tel 5661 8215).
5. august kell 16 kalmistupüha Saduküla kalmistul (info
tel 5661 8215).

SanRem
• Katelde paigaldus
• Küttesüsteemide ehitus
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
Pakume teenust ettevõtetele,
korteriühistutele ja eraisikutele.
Tel 5781 6677,
sanrem.sanrem@gmail.com,
www.facebook.com/sanrem2018

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
Auled Raedla	
Elmar Õim		
Taimi Rosin		
Juta-Johanna
Kivimäe 		
Lea Saarik		
Arvin Raidvere
Asta Alatsei		
Hilda Nukka		
Ain Siirand		
Andrus Sild		
Mikk Kalavus
Einar Aarde		

02.09.1945-19.04.2018
03.01.1930-09.05.2018
20.04.1933-14.05.2018
29.01.1928-15.05.2018
18.12.1961-16.05.2018
23.06.1932-18.05.2018
16.05.1924-21.05.2018
09.07.1933-22.05.2018
06.09.1948-26.05.2018
09.09.1973-26.05.2018
07.10.1986-27.05.2018
11.03.1956-28.05.2018

