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Liblikapüüdjale „Tähetunnilt”
laureaaditiitel ja eripreemia
Jõgeval peeti 22. ja 23. novembril Betti Alverile pühendatud luulepäevi „Tähetund”. Toreda kokkusattumusena etendati
27. järjekorranumbrit kandval
„Tähetunnil” kahtkümmend
seitset luulelavastust. Need tõestasid, et ühe autori – antud juhul
Ave Alavainu – luuletekste võib
tõlgendada väga erineval moel
ning luua nende põhjal lõpmatul
hulgal põnevaid lavastuslikke
kujundeid. Kõiki lavastusi nägi
internetiülekande vahendusel
ka Ave Alavainu ning oli truppidele ja juhendajatele nende eest
lõpmatult tänulik. Oma tänu sai
ta edasi anda kahes videopöördumises.
Luulepäevade korraldustöö on
suurel määral Jõgeva kooliteatri
Liblikapüüdja ja selle lavastaja
Lianne Saage-Vahuri kanda.
Selle kõrvalt jätkus neil jaksu
luulepäevadeks kaks lavastust
välja tuua. 7.–9. klassi trupi
lavastus „Sõda ja rahu” pälvis
ühe laureaaditiitlitest, gümnaasiumiastme trupi lavastus „Legend” aga eripreemia väikevormi
suurejoonelise teostamise eest.
„Sõja ja rahu” kohta ütles žüriis
ehk Akadeemias kaasa löönud
näitleja Kersti Kreismann, et see
on tõeline kooliteater selle sõna
kõige paremas mõttes. Kolmkümmend last on laval, kõigile
on leitud ülesanne ja kõik ühises
hingamises ühise eesmärgi nimel
tegutsema pandud. Kreismanni
öeldu kehtis tegelikult ka „Legendi” kohta. Mõlemat lavalugu
ilmestasid ka kaunid visuaalsed
kujundid ja efektne valguskujundus.
Peapreemia otsustas Akadeemia, millesse kuulusid peale
Kersti Kreismanni veel Leelo
Tungal, Margot Visnap, Gerda
Kordemets, Kristiina Oomer,
Jaak Allik, Margus Mikomägi,
Urmas Lennuk, Alo Kõrve, Märt
Treier ja Viljar Pohhomov, anda
Tallinna 32. keskkooli 11. d klassi trupile, kelle lavastus kandis
pealkirja „Igas naises surmani
on plikat”. Toomas Lõhmuste käe
all välja toodud loos oli laval 11
punapäist Ave Alavainut, kellest
igaüks esindas poetessi mingi
eluperioodi mõttemaailma, ning
peata kohtunikutalaarid, mis
sümboliseerisid asjaolu, et Alavainu Kärdla kodumajas tegutses
kunagi kohus. „Originaalne idee,
mis oli suudetud ka perfektselt
teoks teha,” kiitis teatrikriitik
Margot Visnap.
„Mul on tohutult hea meel,
et truppi on kokku saanud nii
toredad ja nutikad noored. Nad
tegid ise suurepärase kavalehe,

Stseen Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9. klassi trupi lavastusest „Sõda ja rahu“,
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millega võideti „Tähetunni“ laureaaditiitel.

ka liikumise seadis üks trupi
liikmetest. Me ei pidanud midagi väljastpoolt laenama – peale
punaste parukate,” ütles Toomas
Lõhmuste.
Parima naisnäitleja preemia
viis seekord mere taha Saaremaa
ühisgümnaasiumi üheksanda
klassi õpilane Kirke Medri, kelle
etteaste ajal monotükis „Leinaliblikas” saalitäis rahvast, piltlikult öeldes, hinge kinni hoidis.
„Algul oli küll hirm, kas suudan siinse lava, mis on märksa
suurem, kui meie koolis, üksinda
täita, aga kui juba laval olin,
läks hirm üle,” ütles Kirke. Ta on
Rita Ilvese juhendatavas trupis
Kreputlased kaasa teinud juba
viiendast klassist alates. „Meil on
Kirkega üks „veregrupp”: me saame teineteisest väga hästi aru.
Kui ütlen „stopp!” siis Kirke juba
teab, mida ta uuesti alustades
teisiti peab tegema. Selle, milline
võiks olla tema liikumine laval
ja mida ta peaks tegema oma
ainsa rekvisiidi – salliga, mõtles
ta suuresti ise välja. Kusjuures ta
on väga hõivatud tüdruk: laulab,
tantsib, käib judotrennis, kuulub
õpilasesindusse ja õpib „mööda
minnes“ ainult „viitele”.”
Rakvere teatri dramaturg ja
lavastaja Urmas Lennuk viibis
„Tähetunnil” esimest korda.
„Ma ei osanud oodata, et siinsete lavastuste tase nii kõrge
on. Kõik komponendid, sõna,
muusika, visuaalne pilt, valgus,
on lavastustes hästi läbi mõeldud
ja seostatud. Noored on suurepäraselt aru saanud, et luulel on ka
mänguline külg. Ja nad oskavad
teadlikult reegleid rikkuda, mis

annab mõnikord väga hea tulemuse. Saan siit arvatavasti isegi
mõne lavastusidee. Eks lavastajad käigi kooliteatrifestivalidel
„vargil”,” ütles Urmas Lennuk.
Näitleja Alo Kõrve, kooliteatri
Liblikapüüdja vilistlane, koges
„Tähetunnil” väga ilusaid hetki ja
meeleolusid. „Oli rõõm näha nii
palju noori ja seesmiselt ilusaid
inimesi, kes soovivad seda ilu
ka teistele edasi anda,” sõnas
Alo Kõrve.
Akadeemias kaasa löönud
teatrikriitik Margot Visnap tõdes,
et kui viimasel ajal kurdetakse
palju noorte lugemisest võõrdumise üle, siis „Tähetunnil“ on
koos noored, kes loevad, saavad
loetu mõttest aru ja oskavad ka
mõtet edasi anda. „Neid noori
vaadates saad juurde elujõudu
ja usku meie keele ja kultuuri
kestmisesse. Suur tänukummardus Jõgeva kooliteatrile Liblikapüüdja ja Lianne Saage-Vahurile,

kelle eestvedamisel „Tähetund”
teoks sai!” ütles Margot Visnap.
„Erilist tänu väärivad ka juhendajad – ilma nendeta seda kahepäevast kaunist luulemaailma ei
eksisteeriks.”
Lianne Saage-Vahur tõdes, et
Liblikapüüdja noored on talle
luulepäevade korraldamisel
suureks abiks. Ka Jõgeva põhikooli kokad ja koristajad on alati
südamega asja juures, et noorte
luulesõprade ja nende juhendajate siin viibimine võimalikult
meeldivaks muuta. Jõgeva kultuurikeskuse peregi on sündmusele lahkeks võõrustajaks. „Kui
tulen kultuurikeskusesse, küsitakse kõigepealt hoolitsevalt:
„Kas kohvi tahad?” Ja keegi ei
tee halba nägu, kui proov õhtul
kella kaheksa-üheksani venib.
Kui on sellised abilised, siis saabki suuri asju teha,” ütles Lianne
Saage-Vahur.
RIINA MÄGI

Betti Alverile pühendatud luulepäevade
“Tähetund” paremad
PEAPREEMIA
“Igas naises surmani on plikat” – Tallinna 32. keskkooli 11. d klassi
trupp, juhendaja Toomas Lõhmuste
LAUREAADID
“Üks hetk” – Viljandi gümnaasiumi luuleteater, juhendajad Silvia
Soro ja Aili Kiin
“Kui suureks Sina ennast pead?” – Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel, juhendaja Aili Teedla
“Ükskõiksus” – Ramsi noortetoa näitetrupp Varjust Välja, juhendaja Ester Valk
“Sõda ja rahu” – Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 7.–9. klassi trupp,
juhendaja Lianne Saage-Vahur
Tunnustatute täisnimekirja leiab MTÜ Tähetund kodulehelt
tahetund.eu .

Kuremaal tunnustati Jõgevamaa
tublimaid kodanikuühendusi ja -algatusi
26. novembri õhtul tunnustas
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Kuremaa lossis
Jõgevamaa tublimaid kodanikuühendusi ja -algatusi. Tunnustuse pälvisid ka paljud Jõgeva valla
mittetulundusühingud ja väärt
algatused.
Ettevõtlik vabaühendus
2019 – tunnustuse pälvis käsitöökoda Kuldne Õlg. Laiuse õletuba on uue juhatusega viimastel
aastatel saanud uue hingamise.
Selts hoiab au sees Laiusele
tuntust toonud õlgehistööd ja
õpetab seda käsitööliiki edasi
nii lastele kui täiskasvanutele.
Õletoas on välja pandud etnograafiliste õletööde püsinäitus
ja samuti tegeletakse aktiivselt
õlest meenete müügiga. Turistide
jaoks on õletuba taas avatud ja
käsitööhuvilistele toimuvad igal
esmaspäeval „Meil on käed tööd
täis” õpitoad, kus saab meisterda
ehteid või muid käsitööoskusi
omandada. Seltsi eestvedajad tegutsevad vabatahtlikkuse
alusel ja püüavad õpitubade,
koolitustega ning laatadel oma
toodete müügiga seltsi tegevusteks rahalisi vahendeid hankida.
Väärt algatus 2019 – tunnustuse sai Margus Raska Siimusti ujumiskoha kordategemise
eest. Marguse eestvedamisel ja
põhiliselt tema tööga korras-

tati Siimusti ujumiskoht, mida
kohalikud kutsuvad Konnakaks
või Saviauguks. Ühe mehe ettevõtmist toetasid mitmed annetajaid ja vajalike materjalide ning
transpordiga ettevõtjaid Toomas
Kurs ja Ivo Jerlakas. Nii heade
võimaluste ja atraktsioonidega
randa Jõgevamaal teist vist ei
olegi!
Parim kodanikuühenduse
projekt 2019 – tunnustuse
pälvis Jõgevamaa Kodukandi
Ühenduse projekt „Jõgevamaa
kogukondade tänavakunsti festival”. Koostöös MTÜ Rural Urban
Artiga korraldatud tänavakunstifestivalil said Mustvee, Jõgeva ja
Põltsamaa valdade hoonetele 11
Eesti ja välismaa kunstnike seinamaalingut. Jõgeva linnas said
maalingu Kaubahalli ja Bitboard
kaupluse seinad ning Kaareperes
hooldekodu lõbusa koomiksi.
Erinevates kategooriates toodi esile järgmised ühingud ja
teod: kultuuriselts Vanaveski,
Luua külaselts, Kuremaa külaselts, MTÜ Torma Kultuur,
Kartulisordi “Jõgeva kollane”
istutamine Jõgeva kesklinna
parki, SA Hea Hoog keskuse
avamine Jõgeval ning Jõgeva
valla raamatukogude nädal.
Suur tänu ja palju õnne kõigile
tunnustatutele!

Ettevõtliku vabaühenduse tiitli pälvis Laiusel tegutsev
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käsitöökoda Kuldne Õlg.

Betti Alveri muuseum korraldas
21. novembril kirjanduspäeva,
kus sai kuulata kaht sisukat ettekannet. Filmimees ja bibliofiil
Vallo Kepp (pildil), kes viimasel
ajal pühendunud Arbujate uurimisele, rääkis Heiti Talviku
perekonnaloost ja sellest, miks
teda võib n-ö neetud poeetide
hulka arvata. Kirjandusloolase
Kristi Metste ettekanne heitis
aga valgust huvitavale seigale
Betti Alveri elus, mis seotud
tema esitamisega Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks. Betti
Alveri tollaseid märkmeid luges
ette Jõgevamaa gümnaasiumi
õpilane ja Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja näitleja Kadi Värnik.
Kirjanduspäeva kokkuvõtteks
võib öelda, et kirjanduslugu võib
vahel olla põnev kui kriminaalro-

maan. Muuseumi kirjanduspäev
oli tore sissejuhatus järgmisel
päeval alanud Betti Alverile
pühendatud luulepäevadele
„Tähetund”.
JVT
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Kolmandal advendil kuulutatakse
Jõgeval välja üle-eestiline jõulurahu

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets
ja vallavanem Aare Olgo eelmisel aastal jõulurahu väljaFOTO: MARGE TASUR
kuulutamisel.
Kolmandal advendil, 15. detsembril kell 16 kuulutab Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku
piiskop Joel Luhamets Jõgeval
välja jõulurahu kogu Eestile.
Jõuluootuse tervitused annavad
edasi Jõgeva vallavanem Aare
Olgo, Riigikogu teine aseesimees
Siim Kallas ja Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus.
Kolmanda advendiküünla Jõgeva linna jõulukuusel süütavad
Jõgeva vallavolikogu esimees
Raivo Meitus ja vallavanem
Aare Olgo. Jõulurahu tule süü-

tavad piiskop Joel Luhamets
ja Riigikogu teine aseesimees
Siim Kallas. Kõigil soovijail on
võimalik oma laternaga jõulurahutuld ka kodudesse viia.
Jõulurahu väljakuulutamisele
järgneb kell 17.00 advendikontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
Esinevad Evelin Samuel-Randvere (laul), Johan Randvere (klaver) ja Marten Altrov (klarnet).
Sissepääs on kõigile külastajatele
tasuta. Külmalinnas Jõgeval
kuulutatakse jõulurahu välja 14.
korda.
JVT

ESMASPÄEVAL, 9. DETSEMBRIL KELL 17.30

Luua metsanduskooli klubis

Kivimäe, Luua, Ehavere, Praaklima ja
Kaiavere elanike rahvakoosolek

"Vallavanem käib
Luua kandis külast külla"
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad on
ringkäigul valla eri kantides, et sealsete inimeste
ja nende eluoluga paremini tuttavaks saada.

TULE ÜTLE
SÕNA SEKKA!

Tähelepanu!

Alates 1. detsembrist lõpetab Palamuse perearstipraksises vastuvõtu praegune asendusarst doktor Kaili Murdoja.
Uueks asendusarstiks saab doktor Andres Siig, kes alustab vastuvõttu jaanuarist.
Pereõena jätkab Marek Pihlak.
Detsembris teevad vastuvõtte doktorid Airi Kasemägi
ja Triin Aardam.
Arsti vastuvõtuajad detsembris on järgmised:
E, K 9.20–14.00
T, N 15.30–18.30
Arsti vastuvõtuaegadest jaanuaris informeerime detsembri
jooksul.
Medicum Perearstikeskus

Jõgeva taaskasutuskeskus ootab külastajaid
Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäevadel kell 8.00–16.00.
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks kõlblikke asju.
Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav
kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid, toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja
toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva valla sotsiaalosakonnaga.
Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

Kuremaa lossis oli Rumeenia õhtu
Jõgeva vallas oli 20. novembril
külas Rumeenia suursaadik Daniela Mihaela Camarasan koos
oma nõunikust abikaasa Calin
Camarasani ja suursaadiku abi
Priit-Hendrik Kaldmaga. Kuremaa lossis toimunud vestlusringis tutvustati Jõgeva valla inimestele Rumeenia ajalugu, aga
ka Rumeeniat kui turismimaad
ning võimalikku majandus- ja
kultuurikoostöö partnerit.
Suursaadikul oli rõõm märkida, et Jõgeva vallal on juba
käimas koostöö Rumeenia Maracineni omavalitsusega: nii
mullu kui ka tänavu suvel viibisid Jõgeva valla noored ja juhendajad (ühtekokku 15 noort ja 5
juhendajat) seal rahvusvahelises
käsitöö-, kunsti- ja keelelaagris.
Samasugune võimalus on meie
noortel veel kahel aastal. Mullu
külastas Maracinenit ka väike
grupp Jõgeva valla ettevõtjaid.
Daniela Mihaela Camarasan
tänas Jõgeva abivallavanemat
Viktor Svjatõševi koostöö edendamise eest Maracineniga. Suursaadik kinnitas ka, et nii tema

Rumeenia suursaadik Daniela Mihaela Camarasan vestles
Kuremaa lossis Jõgeva abivallavanema Viktor Svjatõševiga
ning vallavalitsuse arenduse peaspetsialisti Erki TederiFOTO: RIINA MÄGI
ga.
kui ka kogu saatkond on lahkesti
valmis vahendama, kui keegi
soovib Rumeeniast koostööpartnerit leida, olgu siis tegemist
majandus-, kultuuri-, haridus-

või noortevaldkonna koostööga.
Rumeenia on ka veinimaa ning
Calin Camarasan tutvustas kokkutulnuile nelja veini, mis pärit
Rumeenia eri piirkondadest ja

millel omapärased seosed ka Rumeenia ajalooga. Veinide juurde
pakuti Tiia Meituse valmistatud
suupisteid. Õhtu lõppes Rumeenia-Bulgaaria ühisfilmi „Suvearmukese lugu“ vaatamisega. Film
linastus ka möödunudaastasel
Pimedate Ööde Filmifestivalil,
kus leidis komöödiakategoorias
äramärkimist.
Kuremaal toimunud kohtumiselt jäi kõlama arvamus, et
taolisi Rumeenia õhtuid võiks
korraldada ka edaspidi.
„Seoses sellega, et Rumeenia
oli selle aasta esimesel poolel
Euroopa Liidu eesistujamaa,
olen tänavu Eestis väga palju
ringi käinud. Lisaks sellele, et ma
aprillis siinsamas Jõgeva vallas
viibisin, jõudsin ma külastada ka
Rakveret, Pärnut, Tartut, Paldiskit. Sellised nn rahvadiplomaatia
sündmused on väga olulised.
Mida paremini üksteist tuntakse, seda paremini edeneb ka
koostöö,“ ütles Daniela Mihaela
Camarasan.
JVT

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
11. novembri istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
2. Kooskõlastati Näduvere külla rajatava puurkaevu asukoht.
3. Anti kasutusluba Alavere
külas asuvale ratsamaneežile.
4. Kinnitati Kuremaa alevikus
asuva Järvepargi kinnistu rendile
andmine viieks aastaks.
5. Anti Eesti Raudtee AS-le
projekteerimistingimused Kassinurme, Kõola ja Selli raudteeülesõidukohtadesse automaatse
tõkkepuudega foorisignalisatsiooni rajamiseks.
6. Kiideti heaks ja saadeti volikogule Jõgeva valla 2019. aasta
kolmas lisaeelarve.
7. Anti ülevaade Jõgeva valla
2019. aasta eelarve täitmisest
ja reservfondi kasutamisest 30.
septembri seisuga.
8. Pikendati MTÜ-ga Torma
Kultuur Torma rahvamaja tasuta
avaliku kasutamise lepingut.
9. Kinnitati vallavara võõrandamise tulemused.
10. Kiideti heaks ja saadeti volikogule eluruumi üüri piirmäära
kehtestamine ning tehnorajatise
üleandmine korteriühistutele ja
isikliku kasutusõiguse seadmine.
11. Jõgeva vallavalitsus tutvus
revisjonikomisjoni koostatud
revisjoniaktidega kommunaalettevõtete ühendamiste ning

sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna
eelarveliste vahendite kasutamise kontrolli ja hindamise kohta.
12. Otsustati esitada vallavolikogule ettepanekud ühinemislepingu muutmiseks.
13. Otsustati toetada vapimärgiga tunnustamiseks esitatud
isikutele vapimärgi andmist.
18. novembri istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse
programmi aruanne.
2. Kooskõlastati Imukvere külla rajatava puurkaevu asukoht.
3. Anti ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Kaiavere külla.
4. Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks ning maa riigi omandisse jätmisega. Ühtlasi määrati
maaüksustele koha-aadress ja
sihtotstarve.
5. Anti otsustuskorras Yass
OÜ-le alates 1. detsembrist 2019
kuni 30. septembrini 2020 üürile
Jõgeva linnas Suur tn 5 asuv 1.
korruse äriruum.
6. Otsustati avalikul kirjalikul
enampakkumisel võõrandada
Jõgeva vallale kuuluv sõiduk
GAZ 52-04.
7. Eraldti MTÜ-le Vaiatu Küla
Selts rahvakultuuri valdkonna projektitoetus Leader Eesti
meetmest rahastatava projekti
omaosaluse katmiseks.

8. Kooskõlastati Jõgeva linnaraamatukogu töötajate ja Kuremaa lasteaed-algkooli hoolekogu
koosseis.
9. Kehtestati Jõgeva muusikakooli ja Jõgeva täiskasvanute
keskkooli ruumide kasutamise
tasu.
10. Kiideti heaks ja saadeti
volikogule Jõgeva valla 2020.
aasta eelarve.
25. novembri istungil
1. Tunnistati Jõgeva Valla
Teataja 2020. aasta väljaandmise
hankes edukaks Pirindi.me OÜ
pakkumus ja otsustati nendega
leping sõlmida.
2. Muudeti Jõgeva valla 2019.
aasta hankeplaanis Jõgeva põhikooli spordihalli projekteerimise
hankemenetlust ning lisati plaani Jõgeva valla Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa ja Torma mõisapargi hoolduskava koostamine.
3. Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Viruvere külla,
Juta & Kaido esindushoone ja
tuletõrjeveehoidla rajamiseks
Õuna külla ning Änkkülas asuva
puhkeküla-laagri puhkehoone
laiendamiseks.
4. Anti kasutusluba Siimustis
Eeva Niinvaara pargis asuvale
discgolfi rajale.
5. Kooskõlastati Õuna külla
rajatava puurkaevu asukoht.

6. Anti Eesti Raudtee AS-le
projekteerimistingimused Mullavere ja Tooma raudteeülesõidukohtade automaatse foorisignalisatsiooni laiendamiseks.
7. Kinnitati Jõgeva valla 2019.
aasta eelarvesse sihtotstarbelised
tulud.
8. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse, Kuremaa lasteaed-algkooli
ja Vaimastvere kooli alaeelarvet.
9. Otsustati lülitada Jõgeva
põhikooli, Jõgeva Valla Noortekeskuse, Palamuse gümnaasiumi, Siimusti lastekeskuse
Metsatareke ja Vaimastvere
kooli ülelaekunud tulu eelarve
tuludesse ja väljaminekutesse.
10. Otsustati eraldada reservfondist toetust OÜ-le Külg Priit
Saksingu elulooraamatu trükkimiseks ning Torma raamatukogule 110. sünnipäeva rahaliseks
kingituseks.
11. Tunnistati ebatõenäoliselt
laekuv nõue lootusetuks.
12. Kiideti heaks ja saadeti
volikogule otsustamiseks spordi
toetamise korra muutmine
13. Vaadati üle Vana-Jõgeva
küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks esitatud
taotlus. Vallavalitsus tõi välja,
et piirkonda on võimalik rajada
ühisveevärki ja -kanalisatsioon
alates 2023. aastast.
JVT

Jõgeva vallas asutakse valima silmapaistvaid jõulukaunistusi
Jõgeva vallas toimub 1.–23.
detsembrini jõulukaunistuste
konkurss. Kaunistuste hindamise eesmärk on ergutada ja
tunnustada neid, kes hooneid ja
kinnistuid advendiaja, jõulupühade ja uusaasta puhul ehivad
ning pühademeeleolu loovad.
Konkursil hinnatakse elamute
ja asutuste, ettevõtete, ühingute
hoonete vaateakende, fassaadide
ning kinnistute välialade – piirdeaedade, õueala, puude ja haljastuse kujundust. Hindamisel
arvestatakse kujunduse ideed ja
omapärasust, kompositsioonilist
terviklikkust ja sobivust ümbritseva keskkonnaga. Ettepanekuid
selle kohta, millised objektid hindamisele võiksid kuuluda, saab

esitada igaüks kuni 16. detsembrini e-posti aadressile komisjon@
jogeva.ee või kirjalikult aadressil
Suur tn 5, Jõgeva linn.
Ettepanekule on soovitav lisada foto kujundusest. Osalemiseks on vajalik objekti omaniku
või valdaja nõusolek. Objekte
hinnatakse teelt, tänavalt vaadatuna. Hindamistulemuste alusel
valib komisjon kuni kolm paremat järgmistes kategooriates:
ühepereelamu; korterelamu (sh
ridaelamu); asutuse, ettevõtte,
ühingu hoone. Paremate jõulukaunistuste loojaid tunnustatakse meenega. Tunnustuste
üleandmise korraldab vallavalitsus 2020. aasta jaanuaris Jõgeva
kultuurikeskuses.
JVT

Jõgeva kultuurikeskus ja linna jõulukuusk pühadekaunisFOTO: ERAKOGU
tustega.
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Heino Ilves sai Kodanikupäeva
aumärgi
Rahvastikuminister Riina Solman andis 25. novembril toimunud pidulikul tunnustusüritusel
kuueteistkümnele silmapaistvale
inimesele kaheksast maakonnast
üle kodanikupäeva aumärgid.
Jõgevamaalt pälvis selle väärikas
eas inimeste elu edendaja ja kultuuritegelane Heino Ilves (pildil).
„Mul on tõeliselt hea meel, et
mind selle tunnustuse saamisel nominendiks esitati. Tunnustus tuli aga erilise üllatusena,“ ütles Heino Ilves, kes
juhib Jõgevamaa Pensionäride
Ühendust, kuulub Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatusse, laulab Jõgeva meeskooris
Mehis ja on ka selle president.
Veel on Ilves Jõgeva Majandusühistu nõukogu esimees.
„Vaatamata mõnedele tervisehädadele peab olema toimekas
ega tohi koju istuma jääda.
Võimalik, et aktiivne eluviis
ongi mulle elujõudu andnud.
Iseäranis on hea meel, et vaim

on veel ergas,“ ütles Heino Ilves.
„On rõõm, et Kodanikupäeva aumärk tuli Jõgeva valda. Tunnen
ja mäletan Heino Ilvest ajast, mil
ta oli veel majandusjuht. Talupojatarkus, järjekindlus ja hoolivus
on teda iseloomustanud igas
valdkonnas,“ arvas Jõgeva vallavanem Aare Olgo.
JAAN LUKAS

Karina Kaarepere pälvis tänugalal
Kuldse Kartuli auhinna

Palamuse esmamainimise 785. aastapäevale pühendatud lavastuses „Palav“ kehastasid peategelasi Jaani ja Lindat
FOTO: RIINA MÄGI
Karmo Toome ja Anni Zimmermann.

Palamuse juubelit tähistati
kontsertlavastusega
Tänavu tähistati Palamuse
esmamainimise 785. aastapäeva.
Juubelile pühendatud sündmuste reale pani 22. novembril
punkti kontsert-lavastuse “Palav”
ettekanne Palamuse rahvamajas.
Palamuse Kultuuri kunstilise juhi
Karmo Toome eestvedamisel välja toodud lavalugu pakkus välja
üsna lustaka versiooni sellest,
kuidas Palamuse oma nime sai
ja kuidas sinna umbes kaheksa
sajandi eest kirik kerkis.
Lavastuses tegid kaasa Palamuse Kultuuri kollektiivid
(segakoor Kuus Õuna, segarühm
Tootsid-Teeled, naisrühm Sirtsuline, memmede rühm Paunvere
Maalid, Palamuse line-tantsijad)
ning harrastusnäitlejad Terje
Kärmas, Kaspar Sulp, Hannes
Tilk, Jaak Sikora ja Kalle Jürgens. Peaosalisi Lindat ja Jaani
kehastasid Anni Zimmermann
ja Karmo Toome. Heli ja valguse
eest hoolitses Indro Koks, kunstnikutöö tegi Aive Koks. Nalja sai
etenduses omajagu, samas ei
puudunud seal vihjed reaalsetele
ajaloosündmustele.
Mõtte, et Palamuse esmamainimise juubelit võiks tähistada
kontsertlavastuse väljatoomisega, käis välja Palamuse Kultuuri
juhataja Ehtel Valk. Mõtte teoks
tegemise delegeeris ta Palamuse Kultuuri kunstilisele juhile
Karmo Toomele. Karmo kutsus
endale appi hea sõbra Rainer Lainemäe, kes on aastaid tema kirjutatud lauludele sõnu loonud.

„Panime Palamuse ajaloo kohta käivaid legende uurides paika
loo põhipunktid ja mõtlesime,
kes võiksid olla loo põhitegelased,“ ütles Karmo Toome.
„Seejärel kirjutasin kokku lavaloo mustandi, millele Rainer
viimistletuma kuju andis: tema
valdab kirjanduskeelt paremini
kui mina.“ Konsultandina võtsid
Karmo ja Rainer appi veel dramaturg Marite Butkaite: tema
andis mõningaid nõuandeid, aga
algset teksti palju ei muutnud.
Teksti tehti täiendusi ka proovide
käigus. Nii said repliigid näitlejatele suupärasemad.
Näitlejate valik polnud lihtne,
aga mitte ka liiga keeruline. „Ühe
mungana pidasin silmas kohe
Kaspar Sulpi: ta on hea koomikasoonega harrastusnäitleja.
Ülejäänud kahe munga leidmiseks läksin segakoori proovi ja
küsisin, kes oleksid nõus kampa
tulema. Jaak ja Hannes tulid ja
said hästi hakkama,“ meenutas
Karmo Toome, kel tuli olude
sunnil enda peale võtta meespeaosalise roll. Naispeaossa oli nõus
tulema Anni Zimmermann, Elleri-kooli laulutudeng.
Küsimusele, mis oli kontsertlavastuse ettevalmistamise juures
kõige keerulisem, vastas Karmo
Toome, et nii suurele seltskonnale sobivate ühiste prooviaegade
leidmine. Esimesel, 27. oktoobri
ühisproovil sekkusid sündmustesse ka loodusjõud. Elekter läks
ära, aga proovi ära ei jäetud, vaid

toodi ruttu kohale generaator
ja saadi nii ikkagi valgus majja.
„Sellelt ekstreemselt proovilt
saime mõned valguskujunduse
ideed,“ märkis Karmo Toome ja
lisas, et mida proov edasi, seda
paremini lugu käima läks.
Ühisproovidele, mis toimusid pühapäeviti, sõideti kokku
erinevaist paigust. Naispeaosalisel Anni Zimmermannil tuli
kohale sõita Tartust, kus ta teist
aastat Heino Elleri nimelises
muusikakoolis klassikalist laulu
õpib. Palamuse gümnaasiumi
päevil tegutses ta Karmo Toome
juhendatavas laulustuudios ja
lõi kaasa ka Palamuse amatöörteatris. „Kui Karmo kutsub, ei
saa „ei“ öelda,“ kinnitas Anni.
Linda rolli ette valmistades tuli
tal ka iseseisvalt harjutada. Erialaõpetaja Viviane Kallaste käest
ta lavastuses osalemiseks luba
küsima ei pidanud.
„Tihti öeldakse, et klassikalise
laulu tudengid ei tohiks „kergemat“ laulužanri üldse viljelda,
aga päris nii see pole. Kui tead
täpselt, mida teed, on kõik
korras,“ sõnas Anni. Etendus
läks tema meelest hästi. „Väike
närv oli küll sees, aga kui poleks
olnud, oleks ka midagi valesti
olnud. Ning kõige tähtsam on,
et publik tuli kaasa: see on kõige
parem tagasiside,“ arvas Anni.
Paavsti saadikut kehastanud
Kalle Jürgensilt oli tore küsida,
kuidas tema suhtus lavastuses
pakutud versiooni Palamuse

saamisloost: ta on ju hariduselt
ajaloolane. „Jah, päris lõbus
oleks olnud, kui etenduse lõpus
oleks nurgast välja karanud
ajaloolane ja öelnud: „Nüüd ma
räägin, kuidas asi tegelikult oli.“
Ajaloolist tõde sellest lavastusest
muidugi otsida ei maksa, aga
minu meelest oli väga tore see,
et Palamuse juubeli puhuks ei
tehtud lihtsalt mingit tavalist
kontserti.“
Sama meelt oli ka kunagine
Palamuse kultuurimaja direktor,
Vaidaveres elav Merike Kull.
„Lugu oli lühike, lööv ja lõbus,
aga ei läinud päris mööda ka
eksisteerivatest legendidest. Ja
meil on superkollektiivid, kellega saab suuri asju teha!“ kiitis
Merike Kull.
Kontsertlavastuse etenduse eel
sai sõna tervituseks vallavanem
Aare Olgo. „Palamuse on tuntud
koht, seda teatakse Saaremaast
Setumaani ja Virumaast Viljandini. Jõudu Palamuse kandi
rahvale siinse elu edendamisel!
Loodan, et 785 aasta pärast saab
Palamuset veelgi enam kiita,“
ütles vallavanem.
Pärast etendust pakuti kokkutulnutele kohvi ja torti. Kontsertlavastust on aga plaanis mängida
veel teistki korda. Teine etendus
saab praeguste kavade kohaselt
teoks tuleva aasta 31. jaanuaril
Palamuse Kultuuri taidlejate
peo ajal.
RIINA MÄGI

19. novembril toimus Tallinnas
Kultuurikatlas Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu Kuldse
Kartuli tänugala, millel tunnustati asendushoolduse valdkonna parimaid. Parima töötaja
kategoorias pälvis ühe Kuldse
Kartuli Siimusti lastekeskuse
Metsatareke perevanem Karina
Kaarepere. Asendushoolduse
valdkonna paremaid tunnustati
sel viisil juba kuuendat korda.
Metsatarekese töötajaid on ka
varem nominentide hulgas olnud
(Silvi Moont elutöö preemia
kategoorias ning Liis Arnek ja
Tiiu Kallis töötajate kategoorias),
aga Kuldset Kartulit keegi varem
saanud ei olnud.
See, et Metsatarekese direktor Imbi Ivask ja Karina endine
kasvandik Kristiina Ansip koos
mitme praeguse kasvandikuga
ta Kuldse Kartuli auhinna nominendiks esitasid, tuli Karina
Kaareperele suure üllatusena.
Metsatarekeses töötab ta kolmeteistkümnendat aastat. „Iga päev
toimetades ei tule endale meeldegi, et see aastate hulk juba nii
suureks on paisunud,“ ütles Karina ja tõdes, et tema töö meeldib
talle üha enam. Põhjuseks see, et
teadmisi ja kogemusi tuleb kogu
aeg juurde ja need võimaldavad
üha paremini hakkama saada.
Ka Metsatarekeses praegu kasutusel olev peresüsteem meeldib
Karinale rohkem kui varasem.
Talle sobib, et ta on ühe nädala
järjest tööl ja saab oma tegemisi
rahulikult planeerida. Ka lastele
sobib, et üks perevanem tegeleb
nendega nädal aega jutti ja siis

tuleb tööle teine. Ka oma päris
pere pärast ei pea Karina nädal
otsa tööl olles muretsema. „Tütar
elab praegu taas kodus ning vaatab, et kõik pereliikmed, kaasa
arvatud koerad-kassid, söönud
ja toad soojad oleksid,“ sõnas
Karina.
Metsatarekeses moodustavad
Karina pere kuus kümne- kuni
seitsmeteistaastast last. Vanim
neist õpib Järvamaa kutsehariduskeskuses ja viibib Metsatarekeses ainult nädalavahetustel.
Oma pika kogemuse põhjal võib
Karina öelda, et kõige raskem
on tavaliselt teismelistega. Neist
tuleb ses mõttes aru saada, et
tegelikult on nad ka iseendaga
pahuksis. „Tihti polegi muud
teha, kui oodata, millal see
raske aeg mööda saab. Lapsele
tuleb muidugi teatud piirid
seada, aga mõnes mõttes siiski
ka omasoodu toimetada lasta,“
tõdes Karina.
Kõige suuremat rõõmu teeb
talle see, kui endised kasvandikud elus hästi hakkama saavad.
Üks sellistest on Kristiina Ansip,
kes praegu Tartu ülikoolis õpib
ning kes sel suvel koos veel kahe
endise Metsatarekese lapsega
sealseid perevanemaid puhkuse
ajal asendamas käisid.
„Nad said väga hästi hakkama.
Ja tore, et nad oma endisse kodusse ikka tagasi tulla tahavad.
Neist on kasvanud endast ja teistest lugu pidavad inimesed,“ sõnas Karina Kaarepere. Kuldsete
Kartulite gala Kultuurikatlas oli
tema sõnul väga ilus ja südamlik.
JVT

Karina Kaarepere (paremal) ja Kristiina Ansip Kultuurikatlas tänugalal. Karina käes võib näha Kuldse Kartuli
FOTO: ERAKOGU
auhinda.
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Jõgeva kammerkooril on seljataga 15 lauluaastat

Torma raamatukogu tähistas 20. novembril oma 110 aasta
juubelit. Vallavanem Aare Olgo andis üle tänukirja raamatukogu direktorile Nele Tõnissoole ja raamatukogule
rahalise kingituse.
Seltsingud, rahvamaja kultuurijuht ja varasemad kolleegid soovisid jõudu ja tänasid hea koostöö eest.
FOTO: ERAKOGU

Pool sajandit Kuremaa bände
Muusikahuvilised mehed on
Kuremaa lossis järjepidevalt
pillimängu harrastanud pool
sajandit See fakt ajendas korraldama meeleolukat ja erinevate
aegade repertuaarist koosnevat
juubelikontserti „Kuremaa bänd
50 Agrozost Retpopini“.
Kontserdi teadustaja Peep Puis
oli uurinud ka ajalugu. Ta rääkis
avasõnas, et muusikakollektiiv
loodi Kuremaa sovhoostehnikumi direktori Endel Söödi toetamisel. Majandijuht korraldas
asjad nii, et tehnikumi autod ja
bussid võtsid iga pillimehe esinema sõitmiseks kodu juurest peale
ja sõidutasid ka koju.
Kontserdi algul mängis ansambel Retpop (sellist nime kannab
Kuremaa bänd praegu) Hiiumaa
ainelisi muusikapalu. Küllap
põhjuseks seegi, et Vello Pütsep
on töötanud Hiiumaal rajooni
kultuurimaja juhatajana. Solistidena laulsid Matti Linno ja Erika
Monikainen, Tõnu Kaha, Aimar
Pihlak ja Veronica Vaht. Muusikalise tervituse tõid ka Kuremaa
seeniorlauljad ja naisansambel.
„Erinevate nimede all tegutsenud bänd kandis algul nime
„Agrozo”. Toonased repertuaari
hindajad ja kultuuriametnikud
vaatasid, et tegemist on välismaise nimega kahtlase bändiga.
Kui nad said teada, et nimega on
mõeldud agronoome ja zootehnikuid, keda Kuremaal koolitati,

jäid nad aga väga rahule,“ pajatas Peep Puis muusikapalade
vahele.
Juubeliks välja antud voldikus
näeme fotosid instrumentaalkvartett „Agrozo“ esinemisest
Moskvas 1974. aastal, samuti
Kuremaa bigbändist 1988. aasta
taidlusülevaatuse võitjana ning
mitmeid teisigi kultuurilooliselt
huvitavaid pilte. Viimastel aastatel on Kuremaa bändi osalusel
teoks saanud õhtud tuntud Eesti
heliloojate Raimond Valgre,
Arne Oidi, Kustas Kikerpuu, Uno
Naissoo, Valter Ojakääru ja Evald
Vainu loomingu tutvustamiseks.
Kuremaa bändi ja selle eestvedajat Vello Pütseppa õnnitlenud
SA Kuremaa turismi- ja arenduskeskus juhataja Tiina Tegelmann
avaldas soovi, et bändi tegevus
jätkuks. „Et see tee oleks alati
valge. Palju õnne ja jaksu! Olete
alati oodatud Kuremaa lossi!“
Tervitussõnu ütlesid ka Kuremaa külaseltsi juhatuse liige
Raul Soodla ja kultuuriseltsi
Jensel juhatuse liige Eili Rajapuu. Vello Pütsep tänas koostööpartnerid ja toonitas ka Jõgeva
valla panust bändi tegevusse.
„Kuremaa bändi tegevus on tõeline näide edukast ja järjepidevast
kultuuritegemisest maapiirkonnas,“ ütles kontserdi õhtujuht
Peep Puis, kes juhib kultuurielu
Tartumaal Kambja vallas.
JAAN LUKAS

Kuremaal on meeleolukat instrumentaalmuusikat tehtud
FOTO: IVO HELM
juba pool sajandit.

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur
Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee
Toimetus võib tekste lühendada. Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.
Trükkija: AS Seitung
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800

Jõgeva kammerkooril on seljataga viisteist sisukat lauluaastat.
16. novembril Jõgeva kultuurikeskuses toimunud sünnipäevapeol astus üles nii päevakangelane ise kui ka tema head sõbrad
– Sadalas tegutsev segakoor
Sõbrahing, Jõgeva meeskoor Mehis ja Torma puhkpilliorkester.
Lõpus esitati ka mõned ühised
lood. „Soovisimegi, et meie
sünnipäevapeost kujuneks valla
kollektiivide koosmusitseerimine,“ ütles kammerkoori dirigent
Margus Kask.
Kammerkoori on selle asutamisest peale dirigeerinud
Margus Kask. Lauluseltskonna
kutsus ta kokku abikaasa Tiina
õhutusel. Mõtet toetasid ka
Marguse toonased kolleegid,
Jõgeva muusikakooli õpetajad
Kersti Varrak ja Ingrid Orgulas
ning sama kooli direktor Merike
Katt. Ehkki Jõgeval oli ka kunagi
varem kammerkoor tegutsenud,
otsustati siiski, et selle järglaseks
end ei loeta, vaid alustatakse
„ajaarvamist“ nullist.
„Mõtlesin, et abikaasa näol
on vähemalt üks laulja kooris
olemas, aga Tiina tegelikult koori
ei tulnudki,“ meenutas Margus
Kask muiates. Küll aga tuli koori
teisi huvilisi. Praegu on kooris
23 lauljat, neist mõned, nagu
Merike Katt, Ülle Anton, Katrin
Kuusvere, Domicele Teder, Riina
Klaar ja Kait Metsla, on kooris
kaasa teinud algusest peale.
Koori igapäevaelu korraldamisel
on olnud suur roll kahel lauljal:
Ülle Antonil ja Silja Piiril, keda
Margus Kask sünnipäevapeol
eriliselt tänas.
Koor tuli esimest korda kokku
2004. aasta mais. Esimene paari
lauluga ülesastumine sai teoks
sama aasta lõpus kultuurikeskuse kollektiivide jõulupeol, esimene täiskontsert anti aga siis,

Jõgeva kammerkoori ees on selle asutamisest peale dirigendina seisnud Margus
FOTO: RIINA MÄGI
Kask.
kui harjutatud oli umbes aasta.
Hiljem on üritatud anda kaks
kontserti aastas. See sunnib koori pingutama ja kogu aeg midagi
uut õppima. Viieteist aasta jooksul on õpitud selgeks ligemale
kakssada laulu ning ülesastumisi
on olnud ühtekokku 136. Meeldejäävad on olnud osalemised
segakooride laulupäevadel ning
maakondlikel ja üle-eestilistel
laulupidudel. Koor on teinud ka
paar välisreisi Leetu.
Jõgeva kammerkooril on ikka
olnud kontsertmeister. Algul
täitis seda rolli Jelena Golub,
siis Tiit Käosaar. Praegu ilmestab
koori proove ja kontserte Jaanus
Kure klaverimäng. Jaanus on
teinud ka vahvaid kooriseadeid
levilauludest, mida koor mõnuga
esitab. Paar sellist seadet kanti
ette sünnipäevapeolgi. Üldse oli
selle peo kavas mitu pala, mida
Jõgeva kammerkoori truu publik
varem nende esituses kuulnud
polnud.
„Meile on ikka moraalseks

toeks olnud meie pereliikmed,
aga meil on ka selliseid kuulajaid, kes on meie kontsertidel
alati kohal. Neid võib suisa meie
fänniklubiks nimetada,“ sõnas
Margus Kask. Kooriliikmeid
iseloomustas ta nii: nad on rahumeelsed, sõbralikud, humoorikad ja entusiastlikud.
„Viisteist aastat on kuidagi
väga ruttu läinud,“ tõdes kammerkoori staažikas laulja Kait
Metsla. „Eriti hästi sain sellest
aru, kui vaatasin koori sünnipäevaks koostatud näitust: mida
kõike selle aja jooksul tehtud on
saanud! Kooriproovidel tasub
käia juba hea seltskonna pärast,
aga laulmine on ka muidugi
tähtis.“
„Kooriharjutused on hea vaheldus, mis võimaldab töörutiinist välja tulla. Klapime omavahel hästi ja nalja saab proovides
palju. Margus dirigendina on
aga asjatundlik ja täiuse poole
pürgiv,“ lisas Rene Aavola.
„Meie lauljate hulgas on eri

elualade inimesi ja erinevaid
isiksusi, aga meid kõiki seob
muusika, mis tõstab meie hinged argisusest kõrgemale,“ ütles
Margus Kask.
Koor tunnustas sünnipäevapeol oma koostööpartnereid,
õhtujuht Janek Varblas viis aga
läbi oksjoni, mille käigus müüdi
maha mõned koori ühisvarasse
kuulunud esemed. Suure hulga
õnnitlejate hulgas oli ka Jõgeva
abivallavanem Arvo Sakjas, kes
tunnustas kammerkoori lauljaid
selle eest, et nad korduvalt
valla kultuurisaadikute rolli on
täitnud. Valla poolt olid kingituseks tort ja keraamiline sõlg.
Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt andis Margus
Kasele üle rahvakultuurikeskuse
Tubli Tegija tänukirja. Jõgeva
kammerkoori sünnipäevapidu
toetasid Eesti Kultuurkapital ja
Jõgeva vald.
riina mägi

Torma naisrühm pidas 20. sünnipäeva
Torma rahvamajas peeti 23.
novembril Torma naisrahvatantsurühma kahekümnendat
sünnipäeva. Et rühmal on palju
sõpru, sealhulgas teisi tantsurühmi, oli sünnipäevapidu tantsu- ja
õnnitlusterohke.
Torma naisrühm võlgneb oma
sünni eest tänu kunagisele Torma rahvamaja juhatajale Lea
Pendisele, kes sellise rühma
kokku otsustas kutsuda, ja Luule
Lehemetsale, kes selle juhendada
võttis. „Mõtlesin küll, et teen
esimese proovi nii hullu, et teise
proovi enam keegi ei tule, aga
nad tulid ikka. Ja jäidki käima,“
meenutas Luule Lehemets lõbusa
muigega.
Rühmas on praegu kaksteist
tantsijat. Naisi, kes rühmas varem tantsinud, kuid nüüdseks
eemale jäänud, on üheksateist.
Põhjusi on olnud mitmeid. Kel ei
luba tervis enam tantsida, kes on
ära kolinud. Kahekümne aasta
jooksul on Torma naisrühm täis
kirjutanud kolm kroonika- ehk
logiraamatut, kust õhtujuht,
rühmas varem tantsinud Tiina
Välb, peol värvikamaid katkendeid ette luges.
Nii mõnedki lood kirjeldasid
rühma välisreisidel juhtunut.
Neid on kahekümne aasta jooksul ette võetud päris palju. Juba
ainuüksi Europeade festivalidel on Torma tantsijad käinud
kaheksal korral ja ikka koos
Torma kapelliga. Festivalireisidelt on leitud ka häid sõpru.
Sünnipäevakülaliste hulgas oligi

Torma naisrühm oma sünnipäevapeol. Pildile on jäänud
ka juhendaja Julia Tross ja endine juhendaja Luule Lehemets. Näha on ka sünnipäevatordid, mida peatselt koos
FOTO: RIINA MÄGI
külalistega maitsma asuti.
paar kollektiivi, kellega sel moel
sõbrunetud, näiteks Leisi naisrühm Sõlus Saaremaalt ja Reola
segarühm Tartumaalt.
Õnnitlejaid oli ka oma vallast.
Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Helle
Kajaste andis lisaks õnnitlemisele üle tänumeene – keraamilise
sõle. Torma ja Vaiatu kultuurijuht Liina Abram, kes ka ise
Torma naisrühmas tantsib, andis
aga üle Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustused.
Seltsi hõbemärgi pälvis rühma
praegune juhendaja Julia Tross,
staažimärgi kõik kakskümmend

aastat rühmas kaasa löönud
Anne Puusepp ja Merli Oras.
Rühma hinge märgi pälvis rühmavanem Evi Štukert. Torma
naisrühm tänas omakorda koostööpartnereid ja abilisi.
Luule Lehemets juhendas
Torma naisrühma 14 aastat,
siis otsustas ameti maha panna. Julia Tross pidi teda ainult
korraks asendama tulema, aga
see „korraks“ on nüüd kestnud
kuus aastat. „Olen väga rahul
selle tööga, mida Julia teeb,“
ütles Luule Lehemets. „Kui rühm
tänavusele tantsupeole püüdles,
elasin neile väga kaasa. Ja nad

pääsesidki peole.“
Ühtekokku on Torma naised
nüüdseks osalenud kolmel tantsupeol. Nagu tantsupeod, sunnivad ka välisreisid tantsijaid end
kokku võtma, sest esindatakse ju
tahes-tahtmata tervet Eestit. „Me
oleme Torma nime Euroopasse
viinud,“ märkis Luule Lehemets.
Tema sõnul on rühmal tore
vaimsus. Naised on ühtehoidvad
ja humoorikad, oskavad nalja
visata ka enda üle. Kui mõni uus
tantsija tuleb, võetakse ta ruttu
omaks. Ka Julia Tross tunnistas,
et kui ta kodunt Assikverest Torma poole sõitma hakates vahel
ka väsinud või kehvas tujus on,
siis sinna jõudes tuleb hea tuju
tagasi ja väsimus kaob.
„Töö ja pereelu kõrval peab
ikka veel midagi olema, mis
sind ses tõtlikus maailmas tasakaalus hoiab. Meie jaoks on
see rahvatants. See hoiab jala
kerge ning tantsimine on muutunud meile juba elustiiliks.
Kolmapäeva õhtuks ei planeeri
keegi midagi muud, ei teatrisse
ega külla minekut, sest siis on
tantsuproov. Meil on kord nagu
Viiburi sõjakoolis ja see on nii
olnud algusest peale: Luule kui
kogenud pedagoog pani kohe
reeglid paika,“ ütles Evi Štukert.
Torma naisrühma sünnipäevapidu toetasid Eesti Kultuurkapital, Jõgeva vald, Torma rahvamaja ja MTÜ Torma Kultuur.
RIINA MÄGI

JÕGEVA VALLA TEATAJA

Palamuse koolis oli aastapäevanädal
Palamusel on kooliharidust
jagatud juba 332 aastat. Selle aja
jooksul on lapsi erinevate riigikordade, koolimudelite ja kasvatussuundade tuules õpetatud ja
kasvatatud. Pastorid, direktorid,
köstrid ja kooliõpetajad – kõik
nad on olnud suunamudijad ja
pakkunud õpilastele oma ajas
just seda kõige paremat haridust.
Aitäh tänastele õpetajatele, et
jätkate seda pikka traditsiooni!
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium pidas 18.–22. novembrini kooli aastapäevanädalat,
kuhu mahtus mitu eripalgelist
sündmust.
Juba kuu aega varem kuulutasime välja konkursi oma kolmele
koolibussile nime saamiseks.
Juhtus selline vahva asi, et kolm
inimest pakkusid täpselt ühesugused nimed ja nii sõidutavadki
nüüd õpilasi Bruno, Benno ja
Bernhard. Ristivanemateks said
Berit Koks, Pille Otsalt ja Kaspar
Laanes.
Kooli raamatukogus avati fotonäitus Palamuse koolihoonetest.
Fotod on kõik pärit Palamuse O.
Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi
kogudest ja vanimad fotod on
pärit 1920. aastatest.
Sel aastal möödub 785 aastat
Palamuse esmamainimisest ja
selleks puhuks korraldasime 19.
novembril oma õpilastele rahvamatka „Palamuse 785“. Matk
toimus kahes osas. 2.–6. klassi

õpilased matkasid mööda Palamuse loodus- ja kultuuriloolist
õpperada. Lisaks kõndimisele
loeti stendidelt infot ja tutvuti kaasa antud materjalidega.
Lapsed said teada, kus asusid
Palamusel Tuvikese pood, sepikoda ning vana laada- ja turuplats. Kõige nooremad,1. klassi
õpilased, käisid ekskursioonil
muuseumis.
7.–12. klassile korraldas 8.
klassi õpilane Loora Miia Külm
aga hoopis ajaloolise liikumismängu. Tegemist on tema loovtööga, mille juhendaja on õpetaja Kerttu Maripuu.
Õpilased pidid 3–4 liikmeliste meeskondadega läbima
Palamusel 11 ajaloolist punkti,
tutvuma materjaliga ja vastama
küsimustele. Kolmele paremale
meeskonnale oli ette nähtud ka
väike kommikott.
On juba toredaks traditsiooniks saanud, et TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) ringis
käivad noored peavad suuremate
ürituste või tähtpäevade puhul
kohvikut. Nii ka seekord. Õpetajate Maila Korkmanni ja Anni Juhansoni juhendamisel valmisid
pitsasaiad, šokolaadimuffinid ja
jäätisekokteil, mida reedel torekate kohvikust osta sai. Kohvik
sai sellel korral ka nime. Nimeks
pandi Imelik.
Nädala lõpetasime aktusega,
kus kuulutati välja abiturientide

1. Osa võivad võtta kõik Arukate Akadeemias osalejad, välja
arvatud konkursiga seotud isikud.
2. Võistlustööde saatmise tähtaeg on 1. aprill 2020. Tööd saata
aadressil maitreial22@gmail.com või johanneshaav@gmail.com .
3. Konkursitöid hinnatakse neljas kategoorias:
a) loodusfotod;
b) lemmikloomafotod;
c) seltskonna- või tõsielufotod;
d) fotod lemmikasjadest.
4. Iga osaleja võib konkursile saata kolm tööd.
5. Konkursile oodatakse digitaalseid fotosid, mille pikema külje
pikkus on alates 2000 pikslist (vastab ligikaudu miljoni piksliga
kaamera pildifailile) kuni 10 000 pikslini.

Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi
korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaaže. Korraldajatel
on õigus küsida võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG),
samuti infot võtteolukorra kohta.
6. Auhinnafond avalikustatakse hiljem.
7. Parematest töödest koostatakse Jõgeva linna sünnipäevaks
näitus.
8. Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.
MEELDIVAID PILDIHETKI KAAMERAGA!
MTÜ PILTIJAD

Palamuse kooli 32. Teeleks valiti Silvia Tootson ja 43.
FOTO: EVELYN MERUSK
Tootsiks Aron Fedossovski.
hulgast valitud 43. Toots ja 32.
Teele, kelleks said Aron Fedossovski ja Silvia Tootson. Ristimistseremoonia viis läbi muu-

Isadepäevaüritus pakkus lusti nii Kuremaa lasteaed-algFOTO: ERAKOGU
kooli lastele kui ka nende isadele.
matut „Naksitrallid”, et mõista
etenduses toimunut paremini.
Sõnadeta etendust „Merele“
käisime vaatamas ka Laiuse
põhikoolis. Oli põnev, kuigi me

Arukate Akadeemia fotokonkurss

Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ega kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud
osade eraldamiseks).

seumipedagoog Aili Kalavus.
Kevad südamesse!
EVELYN MERUSK,
OLPG huvijuht

Põnev sügis Kuremaa lasteaed-algkoolis
Pikk ja kaunis sügis on võimaldanud Kuremaa lasteaedalgkooli perel rohkesti õues
viibida: kehalise kasvatuse või
spordiringi tunde pidades, aga
ka mänguväljakul mängides.
Juba mitmendat korda matkasime RMK matkarajal, et paremini
tundma õppida meie kodumaa
loodust. Lasteaiapere käis külas
ka taksidermist Ott Koppal, et
tema valmistatud loomatopiseid
uudistada.
Sellesse sügisesse on mahtunud teisigi toredaid üritusi.
Õpetajate päeval andsid meie
kooli vanemad õpilased tunde
noorematele. Oli lõbus. Väikesed
käisid vaatamas etendust „Jussikese seitse sõpra” ning kogu
meie maja rahvast külastas näitleja Heino Seljamaa etendusega
„ Okasroosike”. Kooliõpilased
vaatasid Tartu Sadamateatris
etendust „Naksitrallid”. Et see
on tantsulavastus, siis sõnalist
osa seal pole. 3. klass hakkas
huviga lugema Eno Raua raa-
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ei saanud kõigest väga hästi aru.
Meie raamatukogu direktor
tädi Marika korraldas kohtumise kirjanik Anti Saarega, kelle
raamatuid poisiklutt Pärdist

lugesime enne ja pärast temaga kohtumist. Meie 3. klassi
õpilane Tuuli on ka raamatuid
kirjutanud. Sel sügisel sai ta oma
kirjutise eest preemia ajakirja
„Hea Laps“ toimetuselt.
Meeleolukaks kujunes isadepäeva tähistamine. Laste poolt
oli isadele tervitusesinemine,
õpetajate Oksana ja Nelli poolt
põnevad sportlikud mängud.
Rõõmustasime väga, et nii paljud
issid võtsid üritusest osa. Suur
tänu selle eest!
Õhtu lõppes kringli söömisega
ning iga laps sai oma isale üle
anda kingituse ning teha tugeva
kalli-kalli.
Ootame väga lund. Siis saame
lumes hullata ja teha väljas igasuguseid põnevaid asju. Jõuluvanal oleks ka parem mööda lund
meie juurde tulla.

Pühapäeval, 15. detsembril
toimub Jõgeva Jõulujooks
Start 10 km jooksudistantsile ning kepikõnnile
kell 12 Jõgeva spordimaja Virtus
(Aia 40, Jõgeva linn) eest.
Eelregistreerimine jooksule/kepikõnnile toimub
SK ProRunner kodulehel (www.prorunner.ee/joulujooks)
kuni 12. detsembrini.
Ka ümberregistreerimine toimub 12. detsembrini ning selleks
tuleb saata e-kiri aadressil klubi@prorunner.ee
Võistluspäeval toimub registreerimine ja
ümberregistreerimine stardi-finišipaigas kella 11.30-ni.
Stardinumbreid väljastatakse võistluspäeval
stardi-finišialal kella 10–12.
Kas Sa teadsid, et Jõulujooksu rada on kohe väga
täpselt 10 km pikkune?
Ei ole seal suuri tõuse ega langusi, seega on võimalus enne
aasta lõppu oma täpsed võimed 10 km jooksus teada saada!
KOHTUMISENI JÕGEVA JÕULUJOOKSUL!
https://www.facebook.com/events/566198470876041/

LINDA TROSS,
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja

Palamuse lasteaias peeti koos vanavanematega kadripäeva
21. novembril peeti Palamuse
lasteaias Nukitsamees vanavanemate päeva, mis oli üksiti
kadripäeva simman. „Laske sisse
kadrisandid, kadriko-kadriko!“
laulsid valgesse rõivastatud Kustide rühma lapsed. Ja pidu võttis
kohe hoo sisse. Lapsed esitasid
laulumänge ja tantse, näitasid,
kui hästi nad tunnevad tähti ja
numbreid. Koos vanavanematega võeti ette perekonnavalss
ja mängiti rütmipillidel. Ega
õpetajaidki esinemisest kõrvale
jäetud: nemad tantsisid toreda
tantsu „Veere, värten, vurinaga“
ja mängisid kandleloo.
„Jäin mõtlema, et 25 aastat
tagasi, kui olin lasteaia muu-

sikaõpetaja, oli laste silmades
ikka samasugune rõõm ja lust ise
midagi teha. Ja kui siis lõpulaulu
ajal vaatas mu sügavpruunide
silmadega lapselaps mulle otsa
ja laulis: „Vaid üks minu ainuke
mõtteke, minu süda kuulub sinule,“ siis see oli nii armas, et võttis
pisara silma. Aitäh lasteaiaperele
toreda peo korraldamise eest!“
ütles Piibe Mari ja Uku Ville
vanaema Merike Kull.
Johannese ja Loore Liisa vanaema Merike Teppan lisas, et vanavanematele tegi suurt rõõmu
see, et neid on meeles peetud ja
märgatud nende rolli lapselaste
kasvatamisel. „Saime näha, mida
meie lapsed lasteaias teevad,

mida on sügise jooksul õppinud.
Tore mõte oli siduda vanavanemate päev rahvakalendris oleva
kadripäevaga,“ ütles Merike
Teppan. Väikesed kadrid esitasid
tema sõnul toredaid kadrilaule,
tantsisid, mängisid kadrimänge
ja lõpuks haarasid kaasa ka vanavanemad. Kõike seda saatis
elav pillimäng multimuusikust
õpetaja Maire ja kapelli poolt.
Enne koosviibimist oli võimalik
uudistada käsitöönäitust, pärast
oli aga rühmades kaetud kohvilaud.
„Paljude vanavanemate jaoks
oli neile pühendatud pidu tore
juba seepärast, et nad polnud Palamuse uut ja uhket lasteaiamaja

varem seestpoolt näinud. Nüüd
avanes neil see võimalus,“ ütles
Merike Teppan.
„Kui võrrelda lasteaia kunagiste tingimustega, on see nagu öö
ja päev,“ tõdes ühe lasteaialapse
vanaema ja ühe lasteaialapse
vanavanaisa Ain Villems. „Aga
headest tingimustest üksi ei
piisa, nendega tuleb osata ka
midagi peale hakata. Ja Palamuse lasteaia õpetajad kahtlemata
oskavad. Vanavanemate peokski
olid lapsed väga hästi ette valmistatud ja pidu ise väga hästi
läbi mõeldud: tegevust jätkus nii
lastele kui ka vanavanematele.“
JVT

Palamuse lasteaia kadripeoga tähistati üksiti vanavaneFOTO: AIVE TILK
mate päeva.
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Palamuse muuseum kutsub

Jõulud
Paunveres
Päev täis tegevusi!

10.-15., 17.-22. detsembrini
kella 10-18

Jõulueelsed koolitunnid
e
Mängud ja tegevused
s
Pää 22 €Õnnetina valamine ja palju muud!
vaata palamusemuuseum.ee
8 ja

Jõgevamaa metsa-, looduse- ja
kultuuriühingute

PÄRANDKULTUURI PÄEV
PÄEV
PÄRANDKULTUURI
Palume teid osaleda Jõgevamaa
metsa-, looduse- ja
kultuuriseltside poolt korraldatavast
Jõgevamaa pärandkultuuripäevast
13.detsembril 2019
Jõgeva Kultuurikeskuses
Päevakava

9.30-10.00 – Saabumine, kohv
10.00 – 11.00 - Avame näitused „Jõgevamaa metsaselts 30“,
„Kassinurme maalinna taasavamise 30 aastat pildis“, „Kassinurme Naisselts“jt
11.00 - 12.30 - Ettekanded: Seltside ja ühingute roll metsa-ja
kultuuripärandi valdkonnas Jõgevamaal vaheldumisi muusikapaladega
12.30 – 13.00 - Supp
13.00 – 14.45 - Pilte, ﬁlme ja videosid metsaloost ja
seltside tegevusest vaheldumisi muusikapaladega
14.45 – 15.00 - Kokkuvõtted, tänamine, lõpetamine.
Raamatulaat seltside poolt välja antud trükistest.
Osavõtuks saab registreeruda kuni 9.detsembri kella 9.00-ni
telefonidel 5230058 , 5165817 või meilil mare.vaas@gmail.com

Jõgevamaa Metsaselts
Folklooriselts Jõgevahe Pere
Kassinurme Naisselts
Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakond
Nurga Talumuuseum
Erumetsateenijate Ühing Hong
Jõgeva Spordiklubi Visa

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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10. detsembril kell 18.00-20.00
Piparkookide valmistamine
12. detsembril kell 19.00
Jõululaulude laulmine koos Nukitsamehe naistega
Info: kultuur@palamuse.ee või tel: 56692479

Sadala oma juurtega . .

19. detsembril kell 17.00 tasuta kontsert
Siimusti raamatukogus
Info 776 2093

JÕGEVA VALLA TEATAJA
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ADVENDI- JA JÕULUAEG JÕGEVA VALLAS
JÕGVA LINN
08.12 kell 11 teise advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses
08.12 kell 16 teise advendiküünla süütamine Jõgeva linna
jõulukuusel
08.12 kell 16.30 teise advendi heategevuskontsert-etendus loomade
varjupaiga toetuseks Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad
Jõgevamaa gümnaasiumi, Jõgeva põhikooli ja Jõgeva
muusikakooli kollektiivid, Jõgevahe Pere tantsurühmad,
segarahvatantsurühm Kaaratsim, Jõgeva kammerkoor ning
Jõgeva meeskoor Mehis. Lavastaja Janek Varblas.
Oma panus 2 €.
13.12 kell 9–15 Jõgeva jõululaat kultuurikeskuse ümbruses
15.12 kell 11 kolmanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses
15.12 kell 16 kuulutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop
Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile.
Jõulu ootuse tervitused annavad edasi Jõgeva vallavanem
Aare Olgo, Riigikogu teine aseesimees Siim Kallas ja Jõgeva
vallavolikogu esimees Raivo Meitus.
Kell 17 järgneb jõulurahukontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
Esinevad Evelin Samuel-Randvere (laul), Johan Randvere
(klaver) ja Marten Altrov (klarnet). Sissepääs tasuta!
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
Külas Soome sõpruskoguduse esindajad.
Pärast jumalateenistust jõulupuder.
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus kohvi ja koogiga
Jõgeva Baptistikoguduses (Kesk15)
24.12 kell 14–14.30 jõulumuusika kontsert Jõgeva koguduses,
järgneb jõuluõhtu jumalateenistus
24.12 kell 16 püha jõuluõhtu jumalateenistus
Jõgeva Baptistikoguduses (Kesk15)
25.12 kell 11 I jõulupüha jumalateenistus
Jõgeva Baptistikoguduses (Kesk15)
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses
27.12 kell 20 aastalõpupidu ansambliga Veskikivi
Jõgeva kultuurikeskuses
29.12 kell 11 Jõuluaja 1. pühapäev jumalateenistus Jõgeva koguduses
31.12 kell 15 vana-aastaõhtu jumalateenistus Jõgeva koguduses
PALAMUSE
08.12 kell 11 teise advendi küünla süütamine ja jumalateenistus
Palamuse kirikus
08.12 kell 13 advendikontsert Palamuse rahvamajas.
Esinevad Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala. Pääse 10/7 eurot.
14.12 kell 16 Tartu üliõpilassegakoori kontsert Palamuse kirikus.
Dirigeerib Külliki Joosing
15.12 kell 11 kolmanda advendi küünla süütamine ja
jumalateenistus Palamuse kirikus. Esineb segakoor „Serviti“
15.12 kell 14 Palamuse laulustuudio jõulukontsert
Palamuse rahvamajas
20.12 kell 12 eakate klubi Paunvere jõulupidu Palamuse rahvamajas
10.–15. ja 17.–22.12 jõulud Paunveres – päev täis tegevusi
Palamuse muuseumis
* Koolimajas jõulupühaeelne koolitund kell 10, 12, 14, 16
* Köstri õunaaidas: jõulukombed vanasti kodus
kell 11, 13, 15, 17
* Teele õpitoas: jõulukingi meisterdamine
* Koolimaja teisel korrusel: Pagari piparkook!
* Lõkke ääres valame ka õnnetina!
Pääse – üksikkülastaja 8 €, perepilet 22 € (2 täiskasvanut ja
kuni 3 alla 18-aastast last). Kõigist tegevustest osasaamiseks
varuge aega vähemalt 4 tundi
22.12 kell 11 neljanda advendiküünla süütamine ja
jumalateenistus Palamuse kirikus. Kell 14 esinevad Põltsamaa
muusikakooli muusikud.
24.12 kell 17 EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduses
jõuluõhtu jumalateenistus. Toimub korjandus.
TORMA
08.12 kell 11 teise advendi jumalateenistus Torma kirikus
15.12 kell 11 kolmanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
15.12 kell 12 Päkapikula Torma rahvamajas. Kavas meisterdamine,
mängud ning mõnusad jõulujutud.
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus Torma kirikus.
Esinevad Torma puhkpilliorkester ja segakoor „Serviti“
Ülle Sakariase juhatusel
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Torma kirikus.
Esinevad Aino Kõivu lauluõpilased Tartust.
29.12 kell 11 jõuluaja 1. pühapäeva jumalateenistus Torma kirikus
31.12 kell 14 vana-aastaõhtu jumalateenistus Torma kirikus

Sündmused Jõgeva vallas
TEATER
11.12 kell 19 Rakvere teatri etendus „Onu Vanja“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse 14/16 €.
MUUSIKA
9., 12., 13.12 kell 18 muusikanädal Palamuse laulustuudios
03.01.20 kell 19 ansambli Swingers uusaastakontsert
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse 12/15 €.
SPORT
15.12 kell 12 Jõgeva jõulujooks stardiga spordihoone Virtus juurest
MUUSEUMID
05.12 kell 18.30 öösorri loodusõhtu Betti Alveri muuseumis.
Aasta linnust räägib lugusid Andres Kalamees.
08.12 Palamuse muuseumi ja Tõnissoni söögitoa esimene sünnipäev.
Kell 14 ja 15 Palamuse muuseum – eile, täna, homme…,
kell 16 Alen Veziko kontsert, kell 17 sünnipäevatort.
RAAMATUKOGUD
05.12 kell 17.15 Anu Allikvee raamatu „Suvine pööripäev“ esitlus
Jõgeva linnaraamatukogus
10.12 kell 14 poetess ja kirjanik Anneli Lamp kohtub
Siimusti raamatukogus lugejatega
10.12 kell 18 piparkookide valmistamine Kaarepere rahvamajas
19.12 kell 17 esineb Siimusti raamatukogus kandlemees Sander Karu
19.12 kell 18 Kertu Jukkumi raamatu „Unistuste seiklus
Ladina-Ameerikas“ Jõgeva linnaraamatukogus
NÄITUSED
05.12–08.01.20 Väino Valdmanni fotonäitus „25 pluss miinus 5“ Jõgeva
linnaraamatukogus. Näituse avamine 5. detsembril kell 16.
02.12–06.01.20 näitus „Päkapikud piiluvad“ Jõgeva linnaraamatukogu
lasteosakonnas
22.11–10.12 Riina Mägi ja Anatoli Makarevitši fotonäitus „Kareva ja
Kaplinskiga luulelaineil“ Jõgeva kultuurikeskuses. Näitus on
pühendatud luulepäevadele „Tähetund“.
08.11–15.12 Rahvusarhiivi näitus „Pildirindel“ Siimusti raamatukogus.
Näitus 11 stendil kujutab II maailmasõja aegseid karikatuure
ja nalju mõlemalt poolt rindejoont.
SEENIORID
11.12 kell 11 Arukate Akadeemia vestlusring Jõgeva kultuurikeskuses
teemal: „Salakaval haigus“. Sel teemal räägib SA Tartu Ülikooli
Psühhiaatria Kliiniku ja SA Tartu kiirabi õde ning Jõgevamaa
aasta õppija 2018 Inga Veri. Arukate Akadeemia fotokonkursi
tingimusi seletab lahti Johannes Haav (MTÜ Piltijad).
18.12 kell 13 seenioride jõulupidu – ühises lauas kaunite hetkede saatel
Jõgeva kultuurikeskuses
27.12 kell 11 Arukate Akadeemia mõtisklushetked „Rahuaeg“ Betti
Alveri muuseumis. Viljandi praostkonna abipraost ja EELK
Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja – Markus Haamer
(osalemine eelregistreerimisega).
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
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Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
ja nende vanemaid!
Sabriina Spelman

03.11.2019

Loore Valo

06.11.2019

Renesme Mägi

22.11.2019

Hammaste ravi ja proteesimine.
Erinevad äravõetavad proteesid
Peek, Valplast, Fleksa.
Leping Haigekassaga.
Tule, tutvu!

Tiiu Müür Hambaravi Pargi 4 Jõgeva
Tel 523 5095

Sünnipäev

MÜÜJA
saab tööd kosmee�kakaupluses.
Sobib ka osalise tööajaga töötajale.
CV ja head sõnad msammpere@hot.ee

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

SADALA
06.12 kell 10.30 muhe ja sõbralik jõulutaat Raimond ootab
Sadala kõlakojas külla. Mudilastele avatud päkapikula.
07.12 kell 12–16 kogupere päev „Jõulud maal“ Sadala kõlakoja
juures koos jõulutaat Raimondiga
20.12 kell 20 peoõhtu „Öös on jõulu“ Sadala rahvamajas
KUREMAA
08.12 kell 15 meesansambli Mehed Mandrilt kontsert
Kuremaa lossis
15.12 kell 10–16 jõuluturg Kuremaa lossis. Kell 12 lossi II korruse
saalis koguperefilm „Eia jõulud Tondikakul“. Pilet 3,5/5 eurot.
Kuremaa Talli poni sõidutab lapsi. Müügiks kõik eestimaine:
käsitöö, toit jpm. Info ja registreerimine 502 7541.
22.12 kell 15 talve alguse ja Kuremaa naisansambli juubelikontsert
Kuremaa lossis
28.12 kell 18 aastalõpupidu Kuremaa lossis
LAIUSE
05.–07.12 kell 12–16 Laiuse õlemuuseumi jõululaat.
Arveldamine sularahas. Info telefonilt 507 1653.
09.12 kell 17.30–20 õlest jõulukuuse valmistamine
Laiuse õlemuuseumis
16.12 kell 17.30–20 jõulukrooni valmistamine Laiuse õlemuuseumis

KAAREPERE
10.12 kell 18 piparkookide valmistamine Kaarepere rahvamajas
12.12 kell 19 jõululaulud Kaarepere rahvamajas koos
Nukitsamehe naistega
SADUKÜLA
10., 11.12 kell 16 jõulukaunistuste (pärjad, ehted, kuused…)
õpituba Saduküla rahvamajas
12.12 kell 16 jõulutoitude valmistamise õpituba Saduküla rahvamajas
13.12 kell 16 jõulukaartide valmistamise õpituba
Saduküla rahvamajas
13.12 kell 19 jõulunädala lõpetamine piduliku õhtusöögiga
Saduküla rahvamajas
* Õpitubasid juhendavad Malle Kera ja Anne Mägisoo.
Info: Anne 5656 1820. Ettevõtmisi toetatakse Leader-meetmest.

MÄLESTAME LAHKUNUD VALLAELANIKKE
Hans Kull
Maido Mägi
Jaan Kalda
Helga Soomelt
Aili Vanemb
Ludmilla Rudisaar
Linda Lepp
Linda Tupits
Tamara Tammerik

03.09.1930–19.11.2019
10.10.1949–19.11.2019
27.03.1952–16.11.2019
22.01.1924–16.11.2019
20.11.1932–19.11.2019
11.03.1935–15.11.2019
27.06.1937–13.11.2019
16.11.1938–26.11.2019
04.01.1932–27.11.2019

