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LAULUPEOTULE TEEKOND
JÕGEVA VALLAS 24. JUUNIL
Kell 10.00 saabub laulupeotuli Põltsamaa valla piirile. Jõgeva
vallavanem Aare Olgo toob laulupeotule Jõgevale.
• Tuld tervitavad Folklooriseltsi Jõgevahe Pere rahvatantsijad
Kell 10.20 rahvapidu Jõgeva kultuurikeskuse ees
• Jõgeva Kammerkoor
• Meeskoor Mehis
• Folklooriseltsi Jõgevahe Pere rahvatantsijad
Kell 11.35 Kaarepere rahvapidu
• Esinevad Kaarepere rahvakultuurikollektiivid
Kell 12.00 Palamuse
• Tule jõudmine EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kirikusse, õpetaja Urmas Oras räägib kihelkonna laulupidude ajaloost
• Kontsert Palamuse kirikus, esineb segakoor Kuus Õuna
• Palamuse pritsumehed viivad laulupeotule Kuremaale

Tänavusel tantsupeol astuvad esimest korda üles ka pererühmad. Jõgeva vallast läheb
neid peole kaks: Jõgeva põhikooli Marulised ja Palamuse pererühm (pildil). FOTO: RIINA MÄGI

Kell 13.00 Kuremaa loss
• Rahvapidu Kuremaa Lossi ees
• Jalgrattaklubi Vooremaa Centrumi jalgratturid viivad
laulupeotule Laiusele

Jõgeva vallast läheb laulu- ja tantsupeole
27 kultuurikollektiivi
4.–7. juulini peetakse Tallinnas XXVII
laulupidu ja XX tantsupidu „Minu
arm“. Jõgeva vallast on peole oodatud
9 koori, 1 puhkpilliorkester, 2 rahvamuusikaansamblit, 14 tantsurühma
ja 1 võimlemisrühm. Nii et meie esindus saab olema suur. Ja suured olid ka
meie taidlejate pingutused, mida tuli
peole pääsemiseks teha.
Aeg, mil peoeelsete ettelaulmiste ja -tantsimiste tulemusi teatavaks
tegema hakatakse, on taidlejaile alati
ootusärev. Jõgeva tantsuõpetaja Ave
Anslan sai ülemöödunud nädalal rõõmusõnumeid rohkem kui ühe: tantsupeole kandideeris kuus tema juhendamisel või kaasjuhendamisel tegutsevat
rühma ning kõik said ka peokutse. Ave
juhendab Jõgeva põhikooli segarühma
Kerged Kondid (koos Tiina Kulliga),
kaht Jõgevahe Pere naisrühma (koos
Marika Järvetiga), Jõgeva põhikooli pererühma Marulised ning Tartu
rahvatantsurühma Torbikud kaht
koosseisu (koos Kati Grauberg-Longhurstiga).
„Tõsist tööd tuli teha kõigiga,“ tõdes Ave Anslan.
Tema sõnul tuleb enne tantsupidu rühmadega ka n-ö nüri tööd teha:
harutada tants takt-taktilt lahti, nii
et rühma kõik tantsijad kõigest ühtmoodi aru saama hakkaksid. See on
Jõgeva vallast tantsupeole
kutsutud tantsurühmad:
6.–8. klassi segarühmad
1. Jõgeva põhikooli 7.–8. klassi
segarühm – Marika Järvet
2. Jõgeva põhikooli Kerged
Kondid – Ave Anslan, Tiina Kull
3. Palamuse gümnaasiumi 7.–8.
klassi tantsurühm – Kadri Lille
4. Palamuse gümnaasiumi Peapööritajad – Sirje Kiis
Naisrühmad N1
1. Jõgevahe Pere naisrühm I –

vaevarikas, aga tasub end ära siis, kui
midagi välja tulema hakkab, kui tants
juba õige hingamise saab.
„Tantsijatele on peole pääsemine
väga tähtis, sest selle nimel on terve
hooaja vältel tööd tehtud. Samas oleme tantsijatele algusest peale märku
andnud, et asjad võivad ka teisiti minna, sest konkurents on suur ja teiste
rühmade tase meile teadmata. Ette
teada pole ka see, kuidas ülevaatusel
läheb. Ettetantsimisel võib ju juhtuda
apsakaid, mida trennis ei juhtu, ülevaataja aga näebki seda ainsat etteastet,“ ütles Ave Anslan.
Tänavuseks tantsupeoks „leiutas“
peotoimkond ka ühe täiesti uue rühmaliigi – pererühmad, mis koosnevad
8 täiskasvanust ja 16 lapsest. Eeldatakse, et pererühma lapsi ja täiskasvanuid
ühendavad peresidemed. Jõgevamaalt
läheb peole kaks pererühma, Jõgeva
põhikooli Marulised ja Palamuse pererühm.
„Pererühmade peole kaasamine oli
minu meelest väga hea mõte,“ ütles
Ave Anslan. „See tugevdab põlvkondade sidet tantsu kaudu ning pakub
nii lastele kui ka emadele-isadele
koostegemise rõõmu. Maruliste rühmas tantsivad lapsed nautisid seda
hetke, kui vanemad üksi tantsima pidid ja nemad arvustavalt pealt võisid

vaadata. Ja see, kui trenni lõpus koos
vanematega „Hiirelõksu“ sai mängida,
oli laste meelest üldse hooaja parim
asi.“
Ave Anslani jaoks on tegelikult
kogu tantsupidu perekondlik ettevõtmine. Kuna tema kolmest lapsest on
üks veel imikueas, otsustas ta Tallinna kaasa võtta kogu pere: abikaasa,
lapsed ja vanaema. Tantsuväljaku
lähedane korter sai broneeritud juba
septembrikuus.
„Kamba peale saavad lapsed hoitud ka sel ajal, kui mina oma tantsijatega tegelema pean,“ ütles Ave.
Dirigent Mare Talve läheb laulupeole kahe kooriga: Jõgeva muusikakooli mudilaskooriga ja Sadalas koos
käiva segakooriga Sõbrahing.
„Mudilaskooride repertuaari pidasid mõned ka kergeks, aga mina
nii ei ütleks: kolmest mudilaskoorist,
kellega ma peole pürgimist alustasin,
pidasin ma paremaks kaks koori hiljem taandada. Sadala koolis on praegu
näiteks üldse ainult 26 last ja 16 lapsest koosneva mudilaskooriga on päris keeruline laulupeolaule ära laulda,“
ütles Mare Talve. Nii jäigi tema mudilaskooridest kandideerima vaid Jõgeva
muusikakooli oma.
Segakooride tänavuse peorepertuaari keerukus on juba legendiks

kujunenud. Erilisteks „pähkliteks“ on
Hain Hõlpuse „Kannel“ ja Eino Tambergi „Isamaale“.
„Segakooride repertuaari omandamisel oli palju kasu lisaproovidest
ja mitme kooriga ette võetud ühislaulmistest: neid kogunes hooaja peale
kolm või koguni neli. Oli tore, et maakonna koorid niimoodi seljad kokku
lõid,“ ütles Mare Talve. „Samas on
kurb, et laulud, mille õppimise peale
nii palju aega ja vaeva sai kulutatud,
jäävadki n-ö selle laulupeo projektiks.
Meie oma koori repertuaari need ei rikasta, sest väikese koosseisu esituses ei
pääseks need mõjule.“
Tänavune laulupidu on juubelipidu, sest esimesest sellisest peost möödub 150 aastat. Segakoorile Sõbrahing
on see ka juubelipidu selles mõttes, et
koor saab sügisel 20-aastaseks. Mare
Talvele on tänavune laulupidu kuueteistkümnes osalejana ja üheteistkümnes koorijuhina (arvesse on võetud ka
noortepeod).
„Laululaval hiigelkoori sees olemise ja üheshingamise tunnet peab
ise kogema, seletades seda edasi anda
pole võimalik,“ kinnitas Mare Talve.

Marika Järvet, Ave Anslan
2. Jõgevahe Pere naisrühm II –
Marika Järvet, Ave Anslan
3. Laiuse naisrühm Meie Mari –
Virve Muser
Naisrühmad N2
1. Palamuse Sirtsuline – Sirje
Kiis
2. Torma naisrühm – Julia Tross
Neiud võimlejad
1. Jõgevamaa gümnaasiumi
neiduderühm – Marika Järvet

Pererühmad
1. Jõgeva põhikooli Marulised –
Ave Anslan
2. Palamuse pererühm – Aive
Jõessar
Segarühm S2
1. Laiuse-Sadala segarühm –
Virve Muser
Segarühm S3
1. Jõgeva rahvatantsurühm
Kaaratsim – Aino Sobak
2. Paunvere Tootsid-Teeled –
Virve Muser

Jõgeva vallast laulupeole kutsutud koorid ja orkestrid:
Valikmudilaskoorid
1. C. R. Jakobsoni nim Torma
põhikooli mudilaskoor – Vairi
Niinep
2. Jõgeva muusikakooli mudilaskoor – Mare Talve
Lastekoorid
1. Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi lastekoor – Luule Toome
2. Jõgeva muusikakooli laste-

RIINA MÄGI

Kell 13.35 EELK Laiuse Püha Jüri kogudus
• praost Ants Tooming õnnistab laulupeotuld
• Jõgeva maleva kodutütred ja noorkotkad viivad laulupeotule Laiuse seltsimaja juurde
Kell 13.48 Laiuse rahvamaja
• Tulekiire asetamine Laiuse Jaan Poska põhikooli juurde
• Asta Leiten tutvustab Laiuse kihelkonna seost laulu- ja
tantsupidudega
• Rahvatantsuseltsi Meie Mari rahvatantsijad esinevad ja
viivad tule tõukeratastel Laiuse lossivaremeteni
Kell 14.30 Laiuse lossivaremed
• Laulupeotule viivad edasi mootorratturid
Kell 14.45 Sadala kõlakoda, lipuväljak ja tulealtar – rahvapidu
• Sadala rahvamaja kollektiivid tervitavad laulupeotuld
Kell 15.15 Vaiatu
• Somel naisrahvatantsurühm
• Anne Schasmin räägib Milvi Härmast
Kell 15.40 Tormas C. R. Jakobsoni ausamba juures
• Luule Lehemets tutvustab Torma kihelkonna seost lauluja tantsupidudega
• Tuleteekonna jätkudes toimub pikalauapidu
• Torma näitetrupi etendus Torma rahvamaja juures
• Torma kultuuritegelasi tutvustava näituse avamine
Kell 16.05 EELK Torma Maarja kogudus
• Õpetaja Mehis Pupart õnnistab laulupoetuld
• Torma puhkpilliorkester
Kell 16.40 Laulupeotule viimine Mustvee valla piirile, vallavanem Aare Olgo annab laulupeotule edasi Mustvee vallavanemale.
koor – Merike Katt
Segakoorid
1. Jõgevamaa gümnaasiumi segakoor – Maret Oja
2. Segakoor Sõbrahing – Mare
Talve
3. Palamuse segakoor Kuus
Õuna – Maret Oja
4. Jõgeva kammerkoor – Margus Kask
Meeskoorid
1. Jõgeva meeskoor Mehis –
Merike Katt

Puhkpilliorkestrid
1. Kaitseliidu Jõgeva maleva ja
Torma ühisorkester – Kristi Talistu
Rahvamuusikapeol osalevad
1. Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansambel Nöpsid – Eha
Niglas
2. Jõgeva muusikakooli rahvamuusikaansambel Tuustar –
Eha Niglas
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Noorimad vallakodanikud said kätte valla vapiga hõbelusikad
Jõgeva linna sünnipäeval saavad
väiksed sünnipäevalised
lastelinnas lustida
Lastelinnas on avatud Minifarmi
mängumaa, kus nii lapsed kui täiskasvanud saavad minifarmi pidamist harjutada puldiga mudelautode, põllumajandustöömasinate, mudeltraktorite ja
veoautodega. Tasuta on kaks batuuti,
väikese tasu eest saab sõita elektriautodega ja veereda zorb-palliga.
Oma tööd ja varustust tulevad tutvustama Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse,
Vanglateenistus ja NATO Briti sõdu-

rid. Maanteeamet on kohal kolme liikluskohtuse simulaatoriga: turvavöö-,
kaelatoe- ja kaalukokkupõrkestend.
Noortele viivad tegevusi läbi Töötukassa spetsialistid, Jõgeva kunstikooli õpetajad, Jõgeva Valla Noortekeskuse noortejuhid. Väljas on ka
Jõgeva valla noortevolikogu, kes tutvustab ennast noortele, teeb mänge ja
korraldab linna teemalise viktoriini.

Jõgeva valla noorimad kodanikud käisid 11. mail Jõgeva kultuurikeskuses Jõgeva vallavolikogu esimehe Raivo Meituse ja
vallavanema Aare Olgo vastuvõtul. Kutsutud oli 54 pisitüdrukut
ja -poissi koos oma vanematega.
Kõik kahjuks vastuvõtule tulla ei
saanud.

Valla poolse kingitusena said
kõik uued vallakodanikud endale valla vapiga hõbelusika, Eesti
Lastekirjanduse Keskuse ja kultuuriministeeriumi poolt lisandus sellele raamat „Pisike puu“.
Volikogu esimees Raivo Meitus avaldas lootust, et värsked
hõbelusika omanikud leiavad

lasteaia- ja kooliealiseks saades
sõpru, kes võtavad neid sellisena, nagu nad on, ning et suureks sirgudes saavad neist tublid inimesed. Vallavanem Aare
Olgo kinnitas, et vald võtab oma
kohustust pakkuda head alus-,
põhi- ja huviharidust väga tõsiselt ja tõdes, et nii mõnelgi tä-

nasel väikesel vallakodanikul on
šansse ära näha Eesti Vabariigi
200. sünnipäev.
Noorimate
vallakodanike
vastuvõttu korraldatakse Jõgeva
vallas kaks korda aastas: emadeja isadepäeva paiku.
JVT

Jõgeva muusikakooli lõpetas kaheksa noort muusikut
Laupäeval, 11. mail said Jõgeva muusikakooli lõputunnistuse kaheksa suurepärast
noort muusikut.

Tagareas vasakult:
Helis Kiis (viiul),
Anna-Liisa Aas (flööt),
Karoliina Kask (flööt),
Marta-Helene Hansing (viiul),
Kadi-Liis Viiar (viiul).

JVT

Esireas vasakult:
Kristiina Tamm (klaver),
Doris Piik (klaver),
Annabel Maksimov
(klarnet).

Helis, Marta-Helene, Kadi-Liis
ja Doris lõpetasid kooli kiituskirjaga.
FOTO: ÜLLAR MÄNDOJA

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool
võtab 2019/2020. õppeaastast
konkursi korras tööle
• inglise keele õpetaja
• klassiõpetaja (4. kl)
• kehalise kasvatuse õpetaja
Kandideerimiseks esitada avaldus,
CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad hiljemalt 30.05.2019 aadressil:
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool
Kooli tee 23, Jõgeva vald, Torma alevik, 48502 Jõgevamaa
või digitaalselt e-postiga tormapk@tormapk.edu.ee

Laupäeval, 25. mail kell 9–16 leiab Jõgeva linna sünnipäevalaadalt nii toidu
kraami, käsitööd, istikuid, tööstuskaupa kui palju muudki. Laste rõõmuks on
kultuurikeskuse pargis miniloomaaed. Kohal on jänesed, kitsed ning ratsu
tamiseks ponid. Laada-ala paikneb Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses. Olete
oodatud!
Laupäeval, 25. mail tähistatakse Jõgeva linna 81. sünnipäeva. Jõgeva kesklinnas
on
sünnipäevategevustega
hõivatud
kultuurikeskuse
ümbrus, kesklinna park, Kaubahalli ning Ärikeskuse parkla, vallavalitsuse esine parkla ja haljasala. Seoses linna

sünnipäevaga on kella 6–17
liiklusele suletud järgnevad
tänavad: Rohu tänav (Rohu 6
– Sauna tänava ristmik), Sauna tänav (Rohu – Aia), Aia tänav (Aia 4 – Aia 8), Lao tänav
(Suur – Aia), Suur 5 ja Suur 3
parklad (Pargi – Suur).
JVT

Täiendav info: direktor 524 4780 või
õppealajuhataja 5399 8663

Kiigemetsa Kooli vilistlaste kokkutulek
08. juunil 2019 kella 10.30–16.00
Oodatud on kõik Kiigemetsa Kooli aastatel
1999–2018 lõpetanud õpilased ja endised töötajad.
Päevakava:
10.30–12.00 Vilistlaste saabumine, registreerimine, tervituskohv
12.00–12.40 Koosviibimine väikeses saalis, aktus-kontsert
12.45–13.15 Lõunasöök kooli sööklas
13.20–14.20 „Klassijuhataja tund“ ja tutvumine kooliga
14.30–15.00 Vilistlaste ja koolitöötajate võistlused võimlas
15.15–16.00 Vilistlaste puu istutamine, kokkutuleku lõpetamine
Registreerimine:
• telefoni teel või saata sõnum numbrile 776 2943:
tööpäevadel kell 08.00–17.00 Eda Merilain Kiigemetsa Kooli juhiabi
• e-posti teel: kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee
Kohtumiseni kokkutulekul!

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
29. aprilli istungil:
1. Anti MTÜle Pommiauk luba
reklaami paigaldamiseks.
2. Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht Kassinurme
külas.
3. Muudeti Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva linnaraamatukogu ja Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi alaeelarvet.
4. Kinnitati Jõgeva valla 2019.
aasta eelarvesse sihtotstarbe-

lised tulud.
5. Määrati maaüksusele sihtotstarve ning teenindusmaadele
koha-aadressid ja sihtotstarve.
6. Seati isiklik kasutusõigus Telia Eesti ASi kasuks.
7.
6. mai istungil:
1. Lükati tagasi Jõgeva valla
teede pindamise riigihanke
pakkumused ning otsustati

korraldada uus hange.
2. Määrati teenindusmaa ning
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
3. Anti projekteerimistingimused elamu abihoone püstitamiseks Härjanurme külla.
4. Anti ehitusluba Jõgeva linnas
Suur tn 11 ärihoone laiendamiseks ning puurkaevu rajamiseks Kodismaa külla.
5. Anti otsustuskorras Hea

Hoog kasutusse ruumid Suur
5 hoones.
6. Kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks loa
andmine vallavara võõrandamiseks ning puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks
toetuse andmine ja Jõgeva
valla õpilasstipendiumid.
7. Kinnitati Jõgeva Valla Spordikooli direktori ametisse Toomas Klaarman.
JVT

JÕGEVA VALLA TEATAJA

23. mai 2019

Revisjonikomisjon ei koosne revidentidest
Vallavolikogu üks olulisemaid
komisjone on revisjonikomisjon. Selle ülesandeks on vallavalitsuse kui täidesaatva organi,
vallavalitsuse kui ametiasutuse
ja valla hallatavate asutuste,
samuti omavalitsusüksuse mõju
all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute
tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse
hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja
kontrollimine ning valla eelarve
täitmise kontrollimine ja hindamine.
Kui teised Jõgeva vallavolikogu komisjonid on kaheksaliikmelised, siis revisjonikomisjonil
on viis liiget. Ning kui teistes
komisjonides on ka volikogusse
mittekuuluvaid inimesi, siis revisjonikomisjonis on ainult volikogu liikmed. Hea tava eeldab,
et revisjonikomisjoni juhi kohal
on volikogu opositsiooni esindaja. Nii on see ka Jõgeva vallas:
revisjonikomisjoni esimeheks on
valitud EKRE fraktsiooni kuuluv
Raivo Põldaru.
„Samas on komisjoni liikmete hulgas siiski ülekaalus koalitsiooni esindajad, nii et minul
esimehena on raske oma tahet
läbi suruda,“ ütles Raivo Põldaru ja lisas, et komisjon moodustab päris hea meeskonna. Paljudel puhkudel jagatakse omavahel ära, kes millise probleemiga
tegeleb.
Komisjon tegutseb vastavalt
kinnitatud tööplaanile, aga aegajalt on vaja tegelda ka plaaniväliste asjadega, näiteks siis, kui
inimesed esitavad ettepanekuid,
kriitilisi märkusi või kahtlustusi.
Komisjonil tuleb need läbi arutada ja küsimustele vastused
leida.
„Senini on selliseid ettepanekuid ja märkusi tulnud põhiliselt
volikogu liikmetelt. Tõsi, ka üks
lapsevanem on saanud vastuse
oma lasteaiatasu arvestamist
puudutavale küsimusele,“ sõnas
Raivo Põldaru.
Sõna „revisjon“ komisjoni nimes viitaks nagu sellele, et komisjoni liikmed peaksid olema revidendid. Raivo Põldaru nii ei arva.
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Jõgeva valla kaasava
eelarve hääletus on
täies hoos!
30. maini toimub Jõgeva valla kaasava eelarve rahvahääletus. Iga
rahvahääletusel osalev inimene saab hääletada kuni kolme endale
meelepärase idee poolt.
Hääletada saab:
• elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS (jogeva.volis.ee), kus tuleb end tuvastada ID-kaardi või mobiil-IDga.
• Jõgeva vallavalitsuse kantseleis (Suur 5 II korrus). Esitada tuleb isikut tõendav dokument.
Rahvahääletusele suunatud ettepanekud:
1. Sadala kooli spordiväljaku korrastamine
2. Välijõusaali rajamine Torma spordihoone juurde
3. Jõgeva linna välijõusaal
4. Küüditatute mälestuskinnistu rekonstrueerimine
5. Aastaringselt kasutatav spordiväljak Jõgevale
6. EELK Jõgeva koguduse maja aia ja uste uuendamine, muusikalise inventari soetamine
7. Jõgeva kultuurikeskuse kontsertklaveri renoveerimine
JVT

Jõgeva vallavolikogu revisjonikomisjoni kuuluvad (vasakult) Peep Põdder, Raivo Põldaru, Matti
Tsahkna, Margus Kask ja Ene Sööt. Viimane kuulub praegu volikokku Mihkel Kübara asendusliikmena. FOTO: RIINA MÄGI
Mais võtab komisjon vaat- teostaja. Mööblihanke leping
„Ei ole mõeldav, et revisjonikomisjoni liikmed oleksid luse alla selle, kuidas ühine- polnud siis veel sõlmitud, aga
pidevalt majas ja otsiksid, ega mistoetuse summasid kasuta- komisjoni liikmetele ei jäänud
kusagilt mõni „kahtlane“ doku- tud on, sügise poole hakatakse siiski kahtlust, et maja õppeaasment silma hakka. Siis ei saaks uurima, kuidas on mõjunud ta alguseks sisustatud saab.
Kuni märtsikuiste valimisteni
vallavalitsus üldse toimida. Me kommunaalettevõtete ühinemieeldame siiski, et ametnikud ne. „Omavalitsuste ühinedes oli istus revisjonikomisjoni esimees
toimetavad oma asju parimat juttu kõige tarbijasõbralikumate Raivo Põldaru n-ö kahel toolil:
tahtes. Ning põhilise töö valla- hindade kehtestamisest kogu ta oli nii Riigikogu kui ka Jõgevalitsuse tegevuse kontrollimisel vallas, aga mitmel põhjusel pole va vallavolikogu liige. Riigikogu
teevad ära audiitorid. Kui saame selline skeem kõigis valdkonda- uude koosseisu ta ei kuulu.
„Ega see, et seadus parlasignaali mingi möödalaskmise des rakendunud. Ühest küljest
kohta, siis uurime konkreetset kindlasti sellepärast, et elu lä- mendis ja volikogus paralleelhebki kogu aeg kallimaks ning selt tegutseda lubab, väga hea
juhtumit,“ ütles Raivo Põldaru.
Üks lõik, millel komisjon viis või kümme aastat tagasi lahendus pole, tean seda oma
silma peal hoiab, on ühinemis- kehtestatud hindadega ei saagi kogemustest. Üks töö kipub ikka
lepingu täitmine. Jälgitakse ka enam süsteemi käigus hoida,“ teise tõttu kannatama,“ ütles
Raivo Põldaru. „Mina saan nüüd
eelarve täitmist, reservfondi tõdes Raivo Põldaru.
Revisjonikomisjoni liikme töö rahulikumalt keskenduda tööle
kasutamist ja seda, kuidas eri
alalõikudes, näiteks sotsiaal-, eeldab sageli vallaametnikega volikogus ja revisjonikomisjoni
tervishoiu-, haridus-, kultuu- vestlemist ja tutvumist nende juhtimisele.“
RIINA MÄGI
ri- ja spordivaldkonnas rahaga esitatud dokumentidega ning
toimetatakse. Ka riigihanked lõpuks vastava akti koostamist.
Jõgeva vallavolikogu revison vaatluse all. „Senini pole me Lisaks tavakoosolekutele võemidagi leidnud, mis kohtukulli takse ette ka väljasõiduistungeid
jonikomisjon
ette peaks viima. Hanked ongi natuke suurema seltskonnaga.
Raivo Põldaru (esimees)
tegelikult kahe otsaga asi. Ühest Aprilli alguses käidi näiteks vaaPeep Põdder (aseesimees)
küljest oleks ju ilus, kui me oma tamas, kuidas Jõgeva põhikooli
Margus Kask
valla firmade kasuks otsuseid uue hoone ehitamine edeneb, ja
teeksime ja neile töö tagaksime, uurimas, kas ollakse graafikus.
Ene Sööt
aga seadus sellist lähenemist ei Komisjoniga liitusid vallavalitsuMatti Tsahkna
se esindajad ja ehitusjärelevalve
soosi,“ sõnas Raivo Põldaru.

SUVEKESKUS KUREMAA
21. juuni kell 18.54 avatakse suvekeskus KUREMAA JÄRVE RANNAS
23. juuni Kuremaa jaanituli Moonakamehe rannas – kell 20.00 ansambel ONUD, õhtujuht. Pilet 5 eurot.
24. juuni kell 13.00 jõuab juubelilaulu- ja tantsupeo tuli Kuremaa lossi juurde Kuremaa Mõisateatrilt suvelavastus
„Priiusepäeva laulupidu“
lustlik
lugu
eestlaste esimese üldlaulupeo ettevalmistusest 1869. aastal
°
mängitakse
26.–28. juuni kell 20.00 Kuremaal
°
° piletid müügil üks tund enne etenduse algust, pilet 10 eurot.
28.–30. juuni üleriigiline harrastusnäitlejate suvekool
29. juuni Kaks teist korda ümber Kuremaa järve juuni matk
6. juuli või 7. juuli Kaks teist korda ümber Kuremaa järve juuli matk
14. juuli kell 19.00 mõisaklassika kontsert Kuremaa lossis. Pilet 5 eurot.
° Andreas Lend (tsello), Allan Jakobi (akordion). Kavas vahvad variatsioonid tšellole ja akordionile.
17. juuli kell 19.00 kontsertetendus DIIVA Kuremaa lossis. Pilet 7 eurot.
21. juuli Kohvikute päev Kuremaal ja kell 17.00 lossis Elina Nechayeva KONTSERT. Pilet 10 eurot.
25.–28. juuli JÕGEVATREFF
8. august kell 18.00 Barokkansambel Corelli Consort ja Jüri Kuuskemaa. Pilet 10 eurot.
9. august kell 22.00 ÖÖKINOS „Siin me oleme!“. Film on loodud Juhan Smuuli monoloogi „Suvitajad“ ainetel. 1. jaanuaril 1979
esilinastus „Siin me oleme!“ Eesti Televisiooni ekraanil. 40 aastat möödus esilinastusest. Pilet 5 eurot.
10.–15. august rahvusvaheline kabeturniir
17. august 12. küüslaugufestival, info: www.küüslaugufestival.ee
24. august rahvusvaheline vibuturniir
25. august Balti keti 30. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise BALTIC CHAIN VELOTUURI viimane, Eesti etapp – Kuremaa–Tallinn, Kuremaa–Palamuse ring, edasi Laiuse jne.
25. august Kaks teist korda ümber Kuremaa järve augusti matk
14. september 51. ümber Kuremaa järve jooks
Kaks teist korda ümber Kuremaa järve septembri matk
21. september annab suvekeskus Kuremaa sügiskeskusele Palamusele tiitli üle Paunvere väljanäitusel.

Mida tohib
panna avalikku
konteinerisse?
Avalikud pakendimahutid
Kollane – segapakend
Puhtad joogipudelid ja kanistrid, jogurti- ja võitopsid, õli-,
ketšupi-ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid), puhtad plastkarbid (salatikarbid),
joogitops, kilekotid, plastnõud, puhtad plastist ja metallist kaaned ja korgid, puhtad metallpurgid, konservikarbid, piima- ja
mahlapakendid.
Roheline – klaaspakend
Pandimärgita klaasist pudelid, valgest ja värvilisest klaasist
pudelid, klaaspurgid.
Sinine – paberi- ja kartongipakend
Pappkastid ja -karbid. Paberist pakendid (näiteks paberkotid,
pakkepaber). Lamineerimata kartong, lainepapp.
Avalikud pakendikonteinerite asukohad leiab Jõgeva valla kodulehelt.
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Eesti Buss OÜ teavitab, et alates 27.05.2019 toimuvad nende
sõiduplaanis seoses liinivõrgu ümberkorraldustega muudatused.
Alates 27.05.2019 ei ole enam käigus järgmised reisid:

Liin 165, Tartu-Rakvere, kell 10.00 väljumine Tartu bussijaa-

mast, Jõgeva bussijaamast väljumine kell 10.55.

Liin 165, Rakvere-Tartu, kell 14.00 väljumine Rakvere bussi-

jaamast, Jõgeva bussijaamast väljumine kell 15.20.

Eesti Buss OÜ liini nr 165 teenindamise viimaseks päevaks on

26.05.2019.
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Tule ja osale Vooremaa Kaareperes tegutseb väike, aga
poolmaratoni
toimekas autoremonditöökoda
virtuaaljooksudel!
Mis on virtuaaljooks?
Korraldaja kuulutab välja
kuupäevad ja distantsi, mil sa
saad joosta ükskõik kus maailma otsas ning selle jooksu
salvestada kas vastava mobiilirakendusega või GPS spordikellaga. Pärast jooksu saadad andmed vooremaamaraton@gmail.
com aadressile. Tee oma jooksu
andmetest screenshot ja lisa ka
see screenshot e-mailile. Enne
jooksu registreeri end meie kodulehel www.vooremaamaraton.
ee leitaval registreerimisvormil.
Kui sul pole GPS-iga kella,
siis kutsu jooksule kaasa sõber,
kel on GPSiga kell ning läbi distants koos temaga.
Miks osaleda VPM virtuaaljooksudel?
Et motiveerida end pidevalt
liikuma ja valmistuda 22. septembril toimuvaks Vooremaa
poolmaratoniks. Seal läbitakse
16 km matkates või 21,1 km
joostes.
Iga kuu pikeneb virtuaaljooksu distants natuke ja märkamatult jõuadki septembriks mõnusasse jooksu- ja matkavormi.
29. aprill–5. mai – 6 km
20–26. mai – 7 km
24–30. juuni – 9 km
22–28. juuli – 12 km

26. august–1. september – 16
km
Rada võib läbida joostes,
käies või kepikõndides. Distants
tuleb läbida ilma vahepeal kella
kinni panemata. Enne distantsi läbimist registreeri end lehel
www.vooremaamaraton.ee asuval registreerimisvormil.
Stardimaksud
Esimene kord (aprillis) oli tasuta. Edaspidi 5 eurot üks etapp.
Kõikidel etappidel registreerudes soodushind 17 eurot.
Auhinnad
Iga osaleja saab elektroonilise diplomi iga jooksu kohta.
Vähemalt kolmel etapil osalenutele medal (selle saab kätte Vooremaa poolmaratonil 22. septembril või saadame postiga).
Kõikide osalejate vahel loosime välja auhindu Vooremaa
poolmaratoni toimumise päeval
(22. septembril). Iga osalemiskord annab võimaluse osaleda
loosimises! Kui osaled kõigil
viiel etapil, siis on su nimi viiel
korral „loosirattas”.
Lisainfo: tel 525 8087 või
vooremaamaraton@gmail.com
HEAD JOOKSU- JA MATKASUVE!

Kaarepere vanas katlamajas ei
toodeta juba ammu enam soojust. Seal hooldab ja remondib
osaühing LP Green hoopis mootorsõidukeid – nii kahe- kui ka
neljarattalisi. Leader-programmist saadud toetus võimaldas
firmal vana katlamaja olulisel
määral laiendada. Nüüd mahuvad sinna ära ka kontori- ja
duširuum ning klientidele mõeldud puhkenurk.
LP Green on tegutsenud Kaareperes kümme aastat. Kõigepealt hakati pakkuma haljastusteenust – eraisikutele ja asutustele-ettevõtetele. Mõnda aega
pakuti seda ka hanke korras
kohalikule omavalitsusele. Haljastusteenuse kõrval on firma
pakkunud tootmis- ja ärihoonete haldusteenust, seda enamasti
Tartus.
Autode hoolduse ja remondi
teenust hakkas LP Green pakkuma 2016. aastal. Siis saadi
enda käsutusse Kaarepere endine katlamaja. Esialgu renditi
seda Palamuse vallavalitsuselt,
nüüdseks on LP Green hoone
ära ostnud.
„Autode remondi teenusele on alati turgu, sest inimestel
on sõita vaja ja auto, mis liigub,
ka kulub,“ ütles OÜ LP Green
juhatuse liige ja omanik Rainis
Poll, põhjendades, miks autoremonditöökoda käivitati. Teiseks
määravaks teguriks oli ettevõtja
enda huvi mootorsõidukite vastu. Samast huvist ajendatuna
harrastas ta omal ajal tõsiselt
ATV-de kestvussõitu, osaledes
selle ala Eesti karikavõistlustel.
„Tehnikasporti tehes õpid
masinaid päris hästi tundma,“
tõdes Rainis Poll.
Praegu on LP Greeni autoremonditöökojas ametis peale

LP Greeni autoremonditöökojas valitseb puhtus ja kord.
FOTO: RIINA MÄGI
tema veel üks inimene. Kel auto Uues hooneosas tehakse siiski
hooldust või remonti vajab, saab ka mõningaid puhtamaid reseal ära teha lasta kõik olulise- monditöid, nagu diagnostika- ja
mad tööd, kui pleki- ja värvi- elektritööd.
Tegelikult on ka katlamaja
mistööd välja arvata. Peale oma
kandi inimeste on remonditöö- vanas osas asuv remondiruum
kotta leidnud tee autoomanikke nii puhas, nagu ei tegeldaks
kogu Eestist. Mõned kliendid on seal üldse autode remontimitulnud kohale koguni Soomest. sega. Kontorist avaneb aga uks
Kui head teenust pakkuda, lei- idüllilisse vabaõhu-puhkenurka,
takse ettevõte üles ka nii väike- millist ei oskaks remonditöökoja
juurest otsidagi. Vana katlamasest paigast nagu Kaarepere.
Vanas katlamajas hakkas au- ja, mis varem silma riivas, näeb
toremonditöökoda üsna ruttu nüüd märksa kenam välja.
Et klientide vajadusi parekummitama ruuminappus: 65
ruutmeetrisele pinnale ei taht- mini rahuldada, on LP Greenil
nud kõik vajalik ära mahtuda. plaanis soetada ka rehvide monSeepärast võetigi Leader-toetuse taaži- ja tasakaalustusseadmed.
abil ette hoone laiendamine ja Siis saab Kaarepere töökojas ka
vana osa renoveerimine. Juurde rehve vahetada. Kaugemas tuleehitatud 84 ruutmeetrises hoo- vikus on plaanis töökojahoonet
neosas paiknevad nüüd ettevõt- veel pisut laiendada: vastav prote kontor, samuti duširuum, kus jekt on juba olemas. Rajataval
töötajad end pärast tööpäeva
pesta saavad. Ruumi jätkus ka
klientidele mõeldud puhkenurga sisseseadmiseks. Seal saab
autoomanik, kelle sõiduriistaga
töökojas tegeldakse, head masinakohvi juua ja aega veeta.

lisapinnal saab hakata tegema
plekitöid ning sinna mahub ka
värvikamber.
LP Greeni vahendusel on
võimalik endale ka auto soetada. Kasutatud, aga heas korras
autosid hangitakse Saksamaalt.
Esiteks sellepärast, et sealsetes
lume- ja soolavabades teeoludes püsivad need kauem korras,
teiseks sellepärast, et hinna ja
kvaliteedi suhe on soodne. Väga
odavaid autosid pole muidugi
mõtet nii kaugelt tuua. Mõistlik hinnapiir on kümne tuhande
euro kandis, aga selle raha eest
saab juba päris korraliku ja vastupidava sõiduriista. N-ö ehku
peale ühtegi autot ei tooda, vaid
otsitakse Saksamaa turult konkreetse kliendi soovidele vastav
masin.
Naljatamisi sai küsitud, kas
poleks targem klientidele kehvi
autosid tuua, siis saaks neid ju
tihemini remontida. Rainis Poll
kinnitas aga, et tema jaoks on
kliendi rahulolu kõige tähtsam.
„Kõige parem on, kui klient
peab masinaga ainult hoolduses
käima,“ sõnas ta.
RIINA MÄGI
Artikkel ilmub Jõgeva vallavalitsuse algatatud ja Leader-meetmest toetust saanud projekti „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik,
koostööaldis ja uuendusmeelne“
raames.

Kaarepere ja Palamuse seeniorid
pidasid koos kevadpidu

AVATUD REOVEEPUHASTITE PÄEV
Tule tutvu

reedel, 24. mail 2019 kell 10:00-16:00
Kuremaa reoveepuhastiga
laupäeval, 25. mail 2019 kell 10:00-14:00
Jõgeva linna reoveepuhastiga
Rohkem infot ürituse kohta: info@jvv.ee või
Jõgeva Veevärk OÜ kodulehel: www.jvv.ee

1. mail Kaarepere rahvamajas
toimunud eakate kevadpeo sisustasid laulu ja tantsuga seeniorkultuuritegijad nii paikkonnast kui ka Palamuse kandist.
Mõlema paiga väärikas eas isetegevuslased esinevad meelsasti
koos ka tulevikus.
Kooviibimise avasõnad lausus Kaarepere eakate klubi
eestvedaja Mare Okapuu. Ta
rõõmustas selle üle, et mõndagi
seenioride kultuurikollektiivi on
uusi liikmeid tulnud. „Kaarepere
lauluansambliga ühines näiteks
Ester Sass Jõgevalt,“ sõnas ta.
Kaareperest esines peol lauluansambel Helgi Kaevali ja
tantsuansambel Tantsulust Silvi
Rohtla juhendamisel. Palamuselt aga seenioridest seltskonnatantsijad ja Palamuse naislauljad
Kaja Uibopuu ja Kristiina Raja
juhendamisel. Etteastetes oli nii
rõõmu, nostalgiat kui ka vaimukust. Palamuse seeniortantsijad
esitasid hoogsa tantsu, mis õpiti
selgeks seoses nelja omavalitsuse ühinemisega Jõgeva vallaks.
Külalisesinejaks oli kevadpeol Põlvamaal tegutseva Ruusa
tantsuhuviliste seltsingu meeste
showtantsutrupp Nõtked ja Karvased Piret Varjundi juhendamisel.

lena Maksimova – klubi Härmalõng kauaaegne liige. Mare Okapuu kinkis talle kompvekikarbi,
mille kaant kaunistavad pildid
inimestest erinevate Eestimaa
kihelkondade rahvarõivastes.
„Mulle on elujõudu andnud
töö. Kahju, et paljud noored
peavad elama ja töötama Eestist
kaugemal.
Usun, et elu muutub siiski
paremaks. Äsja astus ametisse täitsa asjalik valitsus,“ arvas
Maksimova lühiintervjuus.
JAAN LUKAS

Palamuse eakate klubi Paunvere eestvedaja Õie Kurg
peab vastastikust koostööd oluliseks. FOTO: JAAN LUKAS
„Oleme korra Palamusel
külas käinud. Kahe piirkonna
eakad võiks aga rohkemgi ühis
üritusi korraldada. Nii on igati
vahvam, saab rohkem suhelda,“ ütles klubi Härmalõng juht
Mare Okapuu. Veel märkis ta, et
tänavu 13. oktoobril saab Härmalõng kahekümneaastaseks.
Vastastikust koostööd pidas
oluliseks ka Palamuse eakate
klubi Paunvere eestvedaja Õie

Kurg. „Kultuuriharrastamisele
aitavad palju kaasa entusiastlikud juhendajad ja teisedki abilised. Nii väärib igati kiitust meie
klaverisaatja Hillar Laane, kellega koos oleme esinenud mitmetel sündmustel,“ ütles Kaarepere
lauluansambli liige Virve Peterson.
Kaarepeare eakate kevadpeol
õnnitleti ka sünnipäevalapsi,
kellest vanim on 95aastane Je-

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:
Trükikoda TRÜKIS AS
Ilmub: kaks korda kuus
neljapäeviti, jaanuaris ja
juulis kord kuus
Tiraaž: 6600
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Helgi Herman, teatrigeeniga harrastusnäitleja
Vana-Jõgeva külas elav Helgi
Herman pälvis tänavu jaanuaris
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupi tunnustuspreemia
aktiivse tegevuse eest harrastusnäitlejana. Preemia ei ajendanud Helgit loorberitele puhkama jääma, vaid andis tema
lavateele hoopis vunki juurde:
viimase pooleteise kuu jooksul
on ta koju toonud kaks uhket
tiitlit – ühe Väätsal toimunud
huumoripäevalt „Maamees mui
gab“ ning teise Tartu- ja Jõgevamaa teatrifestivalilt Avifest.
Väätsal astusid Helgi ja tema
viimase aja põhiline lavapartner,
tabiverelanna Esta Sokk üles
tekstitu sketšiga „Elektrirongis“. Helgi kehastab seal peent
prouat, kelle reisikaaslaseks satub suurte kilekottidega mamsel. Linnaproua tegeleb oma asjadega, mamsel asub teda jäljendama, aga omal viisil: kui proua
vaatab telefonist pilte, võtab
mamsel välja laste koomiksiajakirja, kui proua „tuunib“ nägu
puudriga, puistab mamsel endale jahu näkku jne. Etteastele
andis lisaväärtuse elav muusika:
Helgi abikaasa Felix tuli omal algatusel Väätsale kaasa ja mängis
klaveril saatemuusikat – just nii,
nagu muusikud tummfilmiajastul kinos mängisid. Huumoripäeva „Maamees muigab“ peeti
Väätsal juba 23. korda. Helgi ja
Esta olid seal uustulnukad, ent
naasid koju peapreemiaga.
„Huumoripäeva žüriis olnud
Raimo Aas tõdes, et sketš võib
tõesti olla ka sõnatu, sest pilgud
ja kehakeel võivad olla niisama
kõnekad, kui tekst,“ ütles Helgi.
Huumoripäeval käik oli siiski
vaid väike kõrvalepõige, muidu
teevad Helgi ja Esta koos ikka
teatrit. Aprilli lõpus tõid nad
Tabivere rahvamaja teatri E.H.K
lipu all välja Esta tõlgitud ja
lavastatud tüki „Pihtide vahel“
(autor Galina Lavrinenko). Esietendus anti 27. aprillil Tabiveres, mai esimesel nädalavahetusel osaleti sama lavastusega
Avinurmes toimunud Tartu- ja
Jõgevamaa harrastusteatrite festivalil. Žürii, millesse kuulusid
näitleja Märt Koik, noorsootöötaja Marika Markus ja lavastaja
Lennart Peep, tunnistas „Pihtide
vahel“ Tartumaa parimaks lavastuseks: Tabivere jääb nüüd ju
Tartumaa piiridesse.
Žürii aplodeeris püsti
„Pihtide vahel“ räägib ühtaegu naljaka ja liigutava loo kahest
küpsesse ikka jõudnud lapsepõlvesõbrannast. Esta mängitav
naine on meest ja lapsi teenides kaotanud iseenda ning usu
oma väärtusse. Tema veidraid

Helgi Herman (vasakul) ja Esta Sokk Tabivere harrastusteatri viie aasta taguses absurdisugemetega lavastuses „Jaam“, mille aluseks oli Aleksandr Viteri samanimeline näidend. Tüki kolmandaks
osaliseks oli Esta tütar Katrin Sokk. FOTO: RIINA MÄGI
tegusid toidavad kinnismõtted
sellest, et mees teda petab, ning
sellest, et lapsepõlvesõbrannal,
keda mängib Helgi, elus paremini on läinud. Naiste suhted lähevad päris sassi, ent viimaks tuleb
leppimine ja edukam sõbranna
annab kodukanaks muutunule
eneseusu tagasi.
„Sellist asja, et festivaližürii tüki lõppedes püsti seistes
aplodeerib, polnud ma varem
näinud. Aga just see Avinurmes
meie etenduse lõpus juhtus,“
ütles Helgi Herman. „Ka žürii
sõnaline tagasiside oli super. Ja
mõned kohalikud teatrisõbrad
ütlesid, et meie lugu on nagu
päris elust maha kirjutatud. Tegime teksti analüüsimisel seekord ka eriti põhjalikku tööd, et
tuleks välja, miks meie tegelased just nii käituvad, nagu nad
käituvad. Me ei andnud lihtsalt
teksti, ei mänginud näidendit,
vaid olimegi need kaks naist,
Alma ja Selma.“
Esta Sokk on kujunenud
Eesti harrastusteatris omaette
fenomeniks: tal on hea nina,
leidmaks venekeelsest internetiruumist tuumakaid nüüdisaegseid teatritekste, ja oskus neid
näitlejate jaoks suupärasesse
eesti keelde ümber panna.
„Tänu sellele, et tuleme rahva ette materjaliga, mida Eestis
varem mängitud pole, saame
n-ö puhtalt lehelt oma asja teha.
Kivirähki või mõne teise autori
palju mängitud tüki puhul hakataks meie lavastust kohe mõne
eelmisega võrdlema,“ ütles Helgi Herman ja lisas, et Avinurme
festivalil avaldati arvamust, et
Esta võiks enda tõlgitud näidendid raamatuna välja anda.
Helgi Herman on ilmselt teat-

rigeeniga sündinud. Lapsepõlvekodus Põltsamaal tegi ta teatrit
õe, täditütre ja naabritüdrukutega. Eesriideks tõmmati tekk
kahe karjamaal kasvava puu vahele. Hiljem käis Helgi laste näiteringis, mida juhendas tollane
Põltsamaa kultuurimaja juhataja Eduard Põltsamaa. Lapsepõlve teatritegemised said jätku Jõgeval, kuhu Tartus tehnikakoolis
juuksuriks õppinud Helgi 1971.
aastal tööle suunati. 1980. aastate alguses käivitas kultuurimaja kunstiline juht Tiiu Rehtla
(praegu Villsaar) näiteringi ja
Helgi otsustas selles kaasa lüüa.
Noor ja roheline
Tollastest tükkidest on Helgil
hästi meeles „Pühapäev on tore
päev“ ja luulelavastus „Miski
peab olema püha“. Viimasega
kaitses Tallinna pedagoogilises
instituudis kultuuritööd õppiv
Tiiu Rehtla oma diplomit. Helgi oli toona osaline veel teisegi
inimese diplomi saamisel: Tiiu
kursusekaaslane Kalju Nurm otsustas välja tuua ambitsioonika
monotüki Edith Piafi elust ning
Tiiu „laenas“ talle selleks välja
oma trupi andeka näitleja – Helgi.
„Olin noor ja roheline ega
osanud sellise keerulise ülesande ees hirmu tunda. Ja asi ei
läinudki untsu,“ meenutas Helgi
ja avaldas kahetsust, et tema koduses arhiivis pole „Piafi“ lavastuse videosalvestist.
Helgi viimaste aastate teatritegemised on olnud seotud Palamuse ja Tabiverega.
„Olen üliõnnelik koostöö üle
Tabivere harrastajate kauaaegse
juhendaja Tõnis Lepaga. Tema
tegi selgeks põhimõtted, mille
vastu laval olles kunagi eksida

ei tohi,“ ütles Helgi.
Teatritegemine on talle varemgi tunnustust toonud. 2017.
aasta Kuhjavere külateatrite
festivalil tunnistati Helgi näiteks parimaks naisnäitlejaks ja
publiku lemmikuks, mullu Elvas toimunud Jõgeva- ja Tartumaa teatrifestivalil said Helgi ja
Esta aga Tartumaa parima duo
eriauhinna. Nii Kuhjaveres kui
ka Elvas mängiti Esta tõlgitud ja
lavastatud näidendit „Kõikehõlmavalt“ (autor Nikolai Koljada).
„Meil on Estaga üks maitse
ja sarnane arusaamine heast
teatrist ning me võime teineteist laval täielikult usaldada.
Kahekesi on hea teatrit teha ka
sellepärast, et suurema seltskonnaga on keerulisem proove
ja väljasõite teha,“ ütles Helgi
Herman ja lisas, et tihti teevad
nad Estaga proovi Helgi kodus.
Nii et Tartumaa parim lavastus
on osalt sündinud Jõgeva valla pinnal ning pool truppigi on
pärit Jõgeva vallast. Ka Tabivere
rahvamaja uus juhataja Kalev
Pärtelpoeg, kes Estale ja Helgile
teatritegemisel igapidi toeks, on
Jõgevalt pärit.
Helgi on viimasel ajal proovinud ka teisi toredaid asju, nagu
maalimine ja koos abikaasaga
bändi tegemine, aga vana armastus – teater – ei kao kuhugi.
„Kuni tekst meede jääb ja jalg
tatsub, olen püünel,“ sõnas Helgi.
Avifestil tunnustust leidnud
lavastusega „Pihtide vahel“ on
truppi E.H.K kutsutud juba mitmesse paika. 13. juulil astutakse
näiteks üles Kaarepere külapäeval.
RIINA MÄGI

XIII Ööraamatukogu „Öö on öö on öö on võrratu”
neljapäeval, 30. mail Jõgeva linnaraamatukogus
19.00 Ööraamatukogu avab uksed
19.15 Esinevad Liblikapüüdja näitlejad Kaspar Piik, Einar Susi ja
Doris Piik. Liblikapüüdjaid juhendab Lianne Saage-Vahur.
19.30 Muusikaline kingitus Andrei Zevakinilt
19.50 Liblikapüüdja Oskar Kull
20.00 Liblikapüüdja Sten Siirak
20.10 Janek Varblase veerandtund
20.25 Maria Mällas kandlel
20.35 Akvarelligalerii Kala näituse „Rahvusvaheline
akvarelliassortii” avamine
Kohvilaud
21.00 Vahur-Paul Põldma „Lihunik-luuletaja tegemata teod”
21.25 Ühislaulmine Eha Niglase saatel
21.55 Margus Kask ja meeskvartett Beati
22.25 Reine Koppeli ja Raine Lindepuu luuleraamatu
„Kokkupuutepunkt” esitlus koos Maria Mällasega

22.45 Gunnar Vasemägi näituse
„Väike, kuid igav” avamine
Ööraamatukogu jooksul kuuleb
parimaid palasid kirjanduslikult
omaloomingukonkursilt Betti
Alveri jälgedes 2019
• Ööraamatukogus on võimalus
raamatuid laenutada ja viivisevabalt tagastada
• Ööraamatukogus on ajal aega
• Ööraamatukogu toetab Eesti
Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp
Öös on üllatusi!

Öökuninganna

Maakonna tantsupidu
peetakse Sadalas
Veidi vähem kui kuu aega enne
Tallinnas toimuvat suurt tantsupidu saab Sadalas kokku meie
oma maakonna tantsurahvas.
Jõgevamaa tantsupidu „Ega hää
sõna konti murra“ peetakse umbes 750 tantsija ja rahvamuusiku osalusel 8. juunil Sadala
kõlakojas ja lipuväljakul ning
varasematest
samalaadsetest
pidudest eristavad seda julged
tehnilised uuendused.
Ave Anslani lavastatud tantsupidu räägib erilaadsetest inimsuhetest, sellest, et mõnikord on
inimestel üksteisele palju öelda,
aga mõnikord on parem hoopis
vaikida; et mõnikord suheldakse
üksteisega heatahtlikult, mõnikord ei saada aga üksteisest aru
jne. Peokavva valitud tantsud
just sellest räägivadki, nende
vahele näidatakse aga suurelt
LED-ekraanilt Janek Varblase
kirjutatud ja Jõgeva Linna Teatri
näitlejate mängitud vahesketše.
Ekraan ei jää tühjaks ka tantsude ajal: siis näeb sealt suures
plaanis tantsijate emotsioone
ning droonivõtteid väljakule
moodustunud kujunditest.
„Kuna kaameramehed on niikuinii pidu jäädvustamas ning
peo ülesvõtjatel ka droon kaasas, leidsime, et üles võetavat
pilti võib siis ju kohe publikule
näidata,“ ütles tantsupeo lavastaja ja idee autor Ave Anslan.
„Sketšid salvestasime varem selleks, et saaksime neid üles võtta sobivas keskkonnas, näiteks
poes, tänaval jne. Tahtsime ka
proovida, kuidas selliste filmilõikude produtseerimine ja peol
kasutamine üldse käib, sest meil
on järgmise naiste tantsupeo
tarvis mõned selleteemalised
mõtted idanemas. Maakonna
pidu on õige koht, kus uuendust
testida, üleriigiline pidu pole

enam katsetamise koht.“
Lavastaja sõnul on LED-ekraani kohale toov firma lubanud, et ekraanile kuvatav pilt on
ka päikeselise ilmaga nähtav.
Et tänavu on suure tantsupeo aasta, on loomulik, et maakondlikul peol näeb ka suure
peo tantse – igalt rühmaliigilt
ühe. Enamikul rühmadel tuli
ka üks uus tants õppida. Ainult
pererühmad tantsivad vaid ühe
tantsu – sellesama, mida esitatakse suurel peolgi. Lasteaia- ja
esimese-teise klassi rühmi suurele peole aga ei oodatagi, samuti vanaemade või memmede
rühmi. Neil on võimalus publiku
ette astuda just maakondlikul
peol.
Sadala kõlakoda ja lipuväljak
valmisid möödunud aastal ning
uus peopaik otsustati maakondliku tantsupeoga kohe ära proovida.
„Seal on olemas tantsuplats,
vajalikud
elektripaigaldised,
vaba pind, kuhu vaatajate tribüün püstitada, rahvamaja, mis
sobib peo „peakorteriks“, ning
ala, kus laata pidada,“ märkis
Ave Anslan.
Publiku tarvis rajatakse peopaika 485 kohaline tribüün. Lisaks tantsuetenduse vaatamisele saab külastada ka rahvamaja
taga peetavat eestimaise käsitöö
ja toidu laata. Laat avatakse kell
11, ent esialgu on sinna oodatud eelkõige peol osalejad. Kella 16-st on laat avatud laiemale
publikule. Pidu ise algab kell 17.
Peo pääsmed on juba Piletimaailmas müügil ja nende ostmist ei
tasu viimase hetke peale jätta,
seda enam, et eelmüügist ostes
on pääse ka pisut odavam, kui
peopäeval.
JVT
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Rahvusvahelisi võimalusi
pakkuv koostöölepe
Käesoleva aasta aprillis sõlmisid Jõgeva Valla Noortekeskus ja Sihtasutus
Archimedes koostööleppe, mille raames saame võimaluse tegeleda rahvusvahelise noorteinfo tutvustamisega
noortele ja noorsootöötajatele Jõgeva
maakonnas.
Nüüd saab meid kutsuda koolidesse rääkima erinevatest rahvusvahelistest mobiilsus -ja õppimisvõimalustest, samuti korraldame maakonna
noortekeskustes filmiõhtuid koos
vestlusringidega juba noortevahetustel osalenud noortega, kes räägivad
oma kogemuslugusid. Oleme esindatud 25. mail Jõgeva linna sünnipäeval
lastelinnas ja Siimusti suvealguspeol.
Oktoobris aitame läbi viia kampaaniat
TimetoMove. Tuleb üks põnev ja uudseid võimalusi täis aasta.

Euroopa Noortenädala raames
toimusid maakonnas erinevad üritused. Lohusuus koostöös Mustvee valla
noortekeskuse Lohusuu noortetoaga
toimus „Aardejaht QR koodiga ja demokraatia“, Põltsamaal toimus koostöös Põltsamaa valla noortevolikoguga
„Aardejaht ja demokraatia“ ja Jõgeva
vallas toimus koostöös Jõgeva valla
noortevolikoguga „Disko demokraatia
ja töötoad“.
Aitäh kõigile noortele, kes aitasid
neil sündmustel teoks saada ja loomulikult aitäh kõigile osalejatele, kes
tegid nendest üritustest meeldejäävad
mälestused!
RIIN JUURMA,
Jõgeva Valla Noortekeskuse
juhataja

JÕGEVA VALLA TEATAJA

23. mai 2019

Ajarännak aastasse 1869
Ajarännak on ajaloo õppimise
vorm, kus ajarändurid pöörduvad mingisse kindlasse hetke
minevikus ning elavad-mõtlevad-tegutsevad ajastukohaste
tegelastena. 3. mail rändasid
Jõgeva põhikooli ja Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi ajaloohuvilised õpilased aastasse
1869, et koos otsustada, kas ja
kuidas minna esimesele laulupeole. Ajarännak sai teoks Palamusel.
Ajarännakule eelnes suur
eeltöö: kuulati Tartu Linnamuuseumi lektorit , kes avas esimese
laulupeo tausta, loeti ja uuriti
erinevaid materjale, kujundati
ja õmmeldi oma koori lipp ning
mõeldi välja oma tegelaskuju ja
riietus ajarännakuks. Jõgeva põhikooli õpilased osalesid edukalt
ka ERMis läbi viidud laulupeoteemalisel viktoriinil.
Enne Palamusele sõitu said
Jõgeva õpilased selga rahvariided. Mõnedki tüdrukud kasvatasid hetkega endale habemetüüka ja vuntsid, sest laulupeoliste-lauljate hulgas olid aastal
1869 ainult mehed. Palamuse
muuseumis korraldati õpilastele

töötoad, mida viisid läbi õpetajad ja muuseumi töötajad. Palamuse gümnaasiumi õpilased
osalesid ajarännakul laulukoori
Paunvere Kuldkõrid ja Jõgeva
põhikooli õpilased Laiuse koori
lauljatena. Õpetajatest ja muuseumitöötajatest said kooliõpetaja, köster, vallavanema naine,
vallakirjutaja naine, taluperenaine ja mõisaproua Oettingen.
Kõik nautisid oma tegelaskuju
mängimist ja lustimist oli palju.
Esimene töötuba oli perenaise töötuba, kus arutasime, mida
ja kui palju laulupeole kaasa
võtta, kus on Tartu, kui pikk on
tee sinna ja millega sinna minna

oleks võimalik. Üllatas, et 19. sajandil oli inimeste maailm väga
kitsuke, et Palamuselt Tartusse
oli käimist nii vähe, et enamik ei
teadnudki, kus selline linn asub.
Samuti oli ehmatav avastada,
kui palju vajas tookordne laulupeoline moona, et kohale jõuda
ja kohapeal ära elada, ning et
hobuse-vankriga minek ei pruukinud kaugeltki iseenesestmõistetav liikumisviis olla.
Teises töötoas harjutasime
keisri hümni eesti keeles. See
oli esimesel laulupeol repertuaaris. Lauljaid saatsid Jõgeva
põhikooli viiulimängijad Helis
ja Marta-Helene, tänu kellele

Loodusaasta kevad Jõgeva aleviku lasteaias
Laiuse noortekas puhuvad
tegusad tuuled
Meie armsas ja väikeses Laiuse noortekeskuses on aprilli ja mai jooksul
väga palju põnevat toimunud. Noortele sai aprilli viimasel päeval korraldatud volbritrall, kus osales 25 noort.
Õhtu oli sisustatud väikese piknikuga,
millele järgnes nõidade sõit luuaga ja
lustakad õuemängud. Vahva oli see, et
noored tulid selle kõigega kaasa ja olid
selga saanud ägedad kostüümid!
Mai teisel nädalal tähistasime
emadepäeva. 9. mail ootasime enda
noortekeskusesse Signelly õpituba,
kes õpetas noortele, kuidas valmistada trühvlikomme. Noored said
valmistada komme enda emadele ja
vanaemadele või lihtsalt kohapeal
suu magusaks teha. See üritus oli iga
magusasõbra unistus, millest noored
siiani räägivad!
Ootame kõiki noori meie väiksesse aga armsasse noortekeskusesse!

Jälgi meie tegevusi Facebookis Laiuse
Noortekeskus/Jõgeva Valla Noortekeskus.
MARY MILLER,
Jõgeva Valla
Noortekeskuse Laiuse
noortekeskuse noorsootöötaja

Noortekeskus pidas sünnipäeva
Jõgeva Linna Noortekeskus sai aprillis
aasta vanemaks. Sel puhul pakuti 26.
aprillil, vaheaja lõpupäeval, noortele
vahvaid tegemisi. Külas käis OÜ Merkuur ülipõnevate mobiilsete töötubadega. Noortel oli võimalik valmistada
puidust kikilipsu, puidust seinakella
ja spinnerit. Töötubades sai proovida erinevaid tööriistu ja -vahendeid.
Erilist elevust tekitas noortes lasergraveerimismasin, millega oli võimalik
puidule põletada mitmesuguseid pilte ja valmistada pildiga puutükkidest

võtmehoidjaid. Kõige populaarsemaks pildiks osutus Naksitrallide pilt.
3. mail toimusid Jõgeva Linna Noortekeskuses Teeme Ära talgud. Talgute
käigus koristati noortekeskuse ruumid
ja pandi kokku uus riiul lauamängude
tarbeks. Tänu vahvatele noortele said
toad puhtaks, noored said suu magusaks ja talgute käigus avastati ka
ammu unustatud keksumäng.
MARJU SAVIAUK,
Jõgeva Linna
Noortekeskuse noortejuht

Palamuse lasteaed
peab juubelit
Palamuse lasteaed Nukitsamees tähistab tänavu oma viiekümnendat sünnipäeva. Viiskümmend aastat möödub ka omaaegse Kaarepere lasteaia
avamisest. Nüüdseks on see lasteaed
liidetud Palamuse lasteaiaga.
Seoses juubelitega on plaanis mitmesuguseid ettevõtmisi. 27.–31. maini on Palamuse lasteaia uues, mullu
valminud majas lahtiste uste päevad.
Kõik huvilised, kaasa arvatud kuna-

gised lasteaialapsed, võivad tulla maja
kaema.
Seoses tähtpäevadega avatakse nii
Palamuse lasteaia uue hoone kui ka
Kaarepere rühma õuel juubelipink.
Palamusel leiab pidulik sündmus aset
juba täna, 23. mail, Kaareperes 31.
mail peetava kevadpeo ajal (algab kell
16).
JVT

Meie lasteaed asub looduslikult
kaunis maapiirkonnas ja sellel
õppeaastal oleme leidnud palju
erinevaid võimalusi, kuidas õpetada lapsi väärtustama ja hoidma looduslikku keskkonda meie
ümber.
Oleme iga kuu käinud lastega pargis, vaadelnud looduse
muutumist eri aastaaegadel ja
õppinud märkama erinevusi.
Oleme pidanud pargis piknikku,
grillinud, selgeks on saanud tuletegemise ohud, oleme teinud
spordipäevi, meisterdanud ja
joonistanud.
Osalesime lastega mitmes
projektis, mis toetasid loodus
õpet. Linnusõprade projekti
käigus meisterdasime lastega
vanast grillist lindude söögimaja ja toitsime linde terve talve.
See andis meile ka võimaluse
neid jälgida. Teiseks ülesandeks
oli uurida kohalikelt inimestelt,
kuidas nemad linde talvel aitavad ja uurimusest tegime kokkuvõtva linnuräpi. Kolmandaks
koostasime lindude värviraamatu, mis aitab meil head teha.
Balsnack’i pere kogub kokku
kõik värviraamatud ning viib
need ühiselt Eesti suurimate

Jõgeva aleviku lasteaia lapsed õppisid selgeks prügiteemalise
näidendi, millega osaleti Palamusel näitemängupäevadel.
FOTO: ERAKOGU
linnusõprade nimel haiglatesse,
et tuua naeratus näole kõigile
lastele, kes ootavad terveks saamist! Pääsesime finaali ja meie
jaoks lõppes konkurss 3. kohaga.
Võtsime ka sellel aastal osa
talvisest matkamängust, mille
teema oli „Inimene ja loodus”.
Lisaks teemale oli seekordne
matkamäng erakordne – pühendatud VVV SA 20. sünnipäevale.
Meie matkast valmis väike video

ja meil oli õnne olla võitjate ridades ning nüüd ootame suure
huviga matka Vapramäe-Vellavere-Vitipalu loodusrajale.
Sel õppeaastal on meile oluline olnud ka prügiteema. Lapsed
teavad, kuhu prügi panna tuleb,
ja on saanud esimesed teadmised prügi sorteerimisest. Kevadel võtsime parki kaasa rehad ja
korrastasime oma piknikukoha
ümbrust. Lapsed õppisid selgeks
ka prügiteemalise näidendi, mil-

Palamuse noorte tegus kevad
Koolivaheaeg osutus Palamuse
noortele sisutihedaks ja võimalusterohkeks. Jüripäeval, 23.
aprillil külastas Palamuse noortekeskust Ilona Hanni Hairart
ja õpetas neidudele kolm erinevat tehnikat patsi punumiseks.
Neid harjutati üksteise peal,
ent omandati ka nippe, kuidas
ise endale kaunis punutis pähe
saada.
Järgmisel päeval külastasime
Palamuse muuseumi noortega,
kes polnud jõudnud ise veel uut,
detsembris avatud uhket muuseumihoonet külastada. Saime
toimetada töötoas, kus meisterdasime rinnamärke ja kasutasime puidupõletit. Uudistamist oli
nii muuseumi uues kui ka uuenenud vanas osas.
Kasutasime Tartu karjääriinfo pakutavat võimalust külas-

tada Vanemuise teatrit, kus sai
tutvuda asutuse igapäevatöö
telgitagustega ning uurida sealsete ametite ja töövõimaluste
kohta. Lavatagune elu osutus
väga põnevaks avastusretkeks.
Meid üllatasid rekvisiitide rohkus, kübarakoja peened näputööd, kostüümiladu, maalimisruum ning paljud muud asjad,
mille olemasolu teatrikülastaja
saalis istudes ei oska aimatagi.
Kert (12) kommenteeris õppekäiku: „Väga põnev näha, kui
palju tööd tegelikult ühe etendusega teatris tehakse ja kui
palju inimesi selleks vaeva näeb.
Võib-olla lähen ka ise kunagi
teatrisse tööle.“
27. aprilli õhtul toimus Palamuse rahvamajas noortebändide kontsert. Esinesid bändid
Palamuselt, Puurmanist, Tabive-

rest, Alatskivilt ja Põltsamaalt.
Üritus toimus juba kolmandat
korda ja näitas, et noored muusikud on väga julged ja andekad
laulude kirjutajad.
Koolivaheaja viimasel päeval
toimetasime
noortekeskuses,
kus toimus selle hooaja eelviimane magusaring. Magusaring
on huvihariduse ja huvitegevuse
raames omavalitsuse poolt toetatav huviring Palamuse noortele. Käime koos kaks korda kuus
ning püüame valmistada üha
keerukamaid küpsetisi. Emadepäeva eel lõpetasime selleks
korraks magusad toimetused ja
loodame jätkata sellega taas sügisel.
5. mail tegime talgukorras
koristustöid noortekeskuse esisel haljasalal. Muru sai riisutud
ning kõnnitee puhastatud. Ko-

kenasti helistikus püsiti. Viimases töötoas kirjutasime Kuremaa
mõisahärrale kirja, kus palusime
pisut ainelist toetust laulupeole
minekuks, sest sel ajal oli inimestel rahaga kitsas ja suvise
tööhooaja alguses oli raske sularaha leida. Töötubade vahele oli
mõlemal kooril ette valmistatud
tantsumäng, millest mõlemad
koorid osa võtsid. Päeva lõpus
esitasime kõik koos hümni (kõlas üllatavalt hästi!), lugesime
ette kirjad mõisahärrale ja saime tagasisidet perenaise töötoas
räägitust.
Õpilastele oli see üritus uudne ja huvitav ning need, kes rolli tõsiselt sisse elasid, nautisid
kogu ajarännakut täiega. Uued
teadmised, mille saime just ISE
mõeldes-arutades-tegutsedes,
kinnistuvad kindlasti hästi. Ennast 19. sajandi eestlasega samastades sai tunda uhkust ja
sarnasust ning tõdeda, et laulupidu on meie kõigi jaoks ühenduslüli nii ajas kui rahvuse identiteedis.
INARA EIN ja
ROBIN MAJOR,
Jõgeva põhikooli
8.a klassi õpilased
lega osalesime Palamusel näitemängupäevadel.
Volbripäeva nõiatrall algas
ühistantsimisega ja võistlusmängudega. Seejärel sai iga laps
õues ise endale koogi küpsetada
ja meekärjest mett peale panna.
Mai algul toimus meil sõpruskohtumine Karikakra lasteaia lastega Jõgeva aleviku staadionil. Karikakra lasteaiast oli
kohal kolm rühma. Võistlused
toimusid köieveos, hobuste võidusõidus, palliviskes ja kummitantsus. Vahepeal maiustasime
porgandite ja viinamarjadega.
Oli väga tore ja sportlik üritus.
Looduses õppimine on aidanud lastel paremini aru saada
ümbritsevast keskkonnast, aidanud kaasa laste kehalisele aktiivsusele ning õpetanud olema
säästlik ja loodust hoidev ka tulevikus. Aktiivselt tegutsedes on
aeg möödunud kiiresti ja meie
pisikestest on sirgunud koolijütsid. Sellel aastal saadame meie
lasteaiast kooli 7 rõõmsameelset
ja särasilmset last. Tuult teile
tiibadesse ja uute kohtumisteni!
MARJU KATTEL,
Jõgeva aleviku
lasteaia õpetaja

hale tulnud talgulised olid väikesed, aga väga tublid ja rõõmsameelsed. Pärast premeerisime
end isetehtud lõunasöögiga.
TEELE LAANES ja
MERILIN TOOME,
Jõgeva Valla Noortekeskus/
Palamuse noortekeskus

Ilona Hanni Hairart punumise
õpituba. FOTO: TEELE LAANES
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Sündmused Jõgeva vallas
25.05 kella 9–16 Jõgeva linna 81. sünnipäev: laat, lastelinn ja
kevadkontsert kesklinnas ja kultuurikeskuse
ümbruses
07.06 kell 9–16 Jõgeva laat Jõgeva kultuurikeskuse
ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
Info tel. 5805 1915.
TEATER
23.05 kell 17.30 kooliteatri Liblikapüüdja teatriõhtu
Jõgeva kultuurikeskuses
16., 18., 20., 27.06 kell 19 Palamuse amatöörteatri suvelavastus „Teie ebaõnn on teie endi kätes“ Palamuse laululaval
26., 27., 28.06 kell 20 Kuremaa Mõisateatri lavastus „Priiusepäeva laulupidu“. Pileti hind 10 €, müügil tund enne etenduse
algust kohapeal. Broneerimine: piibeteater@gmail.com. Eelmüük Kuremaa mõisas.
23.07 kell 19
suvelavastus „Piip ja Tuut lähevad kosja“
Palamuse laululaval
MUUSIKA
25.05 kell 16
suupillikontsert Palamuse rahvamajas,
esinevad kohalikud suupillikoolitusel osalejad
31.05 kell 19
Kristiina Ehini ja Silver Sepa luule- ja
lauludeõhtu „Aga armastusel on metsalinnu
süda“ Paduvere talumuuseumis. Tasuta!
31.05 kell 19
Palamuse Kultuuri kollektiivide kevadkontsert
Palamuse laululaval
02.06 kell 18
Marko Matvere ja Peep Raun kontserdiga
„Mulle meeldib maa“ Laiuse voorel.
Pääse: 10 €.
21.06 kell 18.54 suve esimene pidu Paduveres.
Õhtu peaesineja ansambel Vennaskond
21.06 kell 20
jaanipidu Palamuse laululaval, esinevad
MandoTrio ja Village Voice. Pääse: 5 €.
22.06 kell 20
Jõgeva linna jaanituli Jõgeva kultuurikeskuse
pargis
KINO
28.05, 14.06 kell 17.30 koguperefilm „Aladin“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €, perepilet
7 €.
28.05 kell 19.30 biograafiline draama „Valge vares“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionärile
ja õpilasele 2,5 €, perepilet 7 €.
07.06 kell 17.30 seikluslik koguperefilm „Pokémon: detektiiv
Pikachu“ Jõgeva kultuurikeskuses.
Pääse: 3,5 €, pensionärile ja õpilasele 2,5 €,
perepilet 7 €.
SPORT
24.05 orienteeruvalt kell 14 Tour Of Estonia vahefiniš Jõgeva
kesklinnas
24.05
VI Torma piirkonna laste kevadjooks. Üritus
on mõeldud lastele vanuses 3–16 aastat.
Osalevad kõik Torma ja Sadala koolide ja
lasteaialapsed. Info: aarne@torma.ee.
25.05
Rammumehe sarja võistlus „Jõgeva Jõmm
2019“. Võistlus toimub Jõgeva kesklinnas
Konsumi ja postkontori vahelisel alal
(info.jousport@gmail.com).
15.06 kell 11
Vooremaa vibukarika II etapp Siimustis.
Info: vooremaa.viburada@gmail.com,
Tiina Laurisson.
24.06 kell 14
Paunvere Rammumees Palamuse rahvamaja
parklas
VARIA
24.05 kella 10–16 avatud reoveepuhastite päev Kuremaal
25.05 kella 10–14 avatud reoveepuhastite päev Jõgeva linnas
30.05 kella 19–23 ööraamatukogu Jõgeva linnaraamatukogus
31.05 kell 10.30 kohtumine kirjanik Heiki Vilepiga Siimusti
raamatukogus
31.05 kell 11.30 tublide lugejate tänamine
Siimusti raamatukogus
31.05 kell 13
omaloomingukonkursi Betti Alveri jälgedes
pidulik lõpetamine Betti Alveri muuseumis
01.06–07.09
lugemisvõistlus „Siimusti suvemari 2019“.
Huvilised saavad lugemispassi
Siimusti raamatukogust.
01.06 kell 13
Luua 500 tähistamine Luua mõisas
04.06 kell 9
hommik Eeva Niinivaaraga. Korrastatakse
Eeva Niinivaara pargis mälestuskivi ümbrust,
istutatakse lilli, peetakse piknikut ja loetakse
Eeva Niinivaara luuletusi.
27.07 kell 12.30 Jõgevatrefi paraad Palamusel
KOOLID, LASTEAIAD, NOORED
24.05 kell 15.30 kevad- ja lõpupidu Jõgeva aleviku lasteaias
27.05 kell 17.30 Jõgeva põhikooli juhtkonna vastuvõtt
parimatele õpilastele Jõgeva kultuurikeskuses
30.05
koolisaatmispidu Kurista lasteaias
31.05
tähistatakse Jõgeva aleviku lasteaias
lastekaitsepäeva
31.05 kell 18
tantsukooli Cestants kevadpidu
Jõgeva kultuurikeskuses
01.06 kell 19
Noortelt noortele pidu Jõgeva
kultuurikeskuse välilaval. Peaesineja „Öed“.
Tantsulist vahepala pakuvad JJ-Street
tantsijad. Peo lõppedes viivad noori koju
bussid järgmistel liinidel: JõgevaVaimastvere-Torma-Sadala ja
Jõgeva-Laiuse-Kuremaa-Palamuse-Kaarepere.
09.06 kell 14
kontsert „Laste laulupäev 2019“ Jõgeva
kultuurikeskuses. Esineb üle-eestiline
adventkoguduse lastekoor ja mudilaskoor.

JÕGEVA VALLA TEATAJA
Õnnitleme Jõgeva valla noorimaid
kodanikke ja nende vanemaid!
Meeri Raja
Berit Look
Kelly Look
Alice Sofia Vaarma

• Müüa privaatne renoveerimist vajav maamaja Jõgeva linna lähedal.
Hind kokkuleppel.
Tel 5817 2199.
• Ostan maja Jõgeva
linna otse omanikult.
Võib pakkuda ka maja,
majaosa või I korruse
korterit Tartu linna.
Tel 553 9557.

25.04.2019
28.04.2019
28.04.2019
08.05.2019
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Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
õnnitlevad maikuu juubilare!
Ugo Piccinino
Anne Sirel
Helga Kaarepere
Elina Sammul
Aare Paavel
Ülle Tappel
Maire Karu
Gelmut Štainbaht
Maaja Pakkanen
Endla Matela
Rein Lalin
Ene Anni
Vello Laur
Aino Teder
Sulev Haug

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

Vadim Tšentropov
Helle-Mare Raudsepp
Endla Leiten
Ksenja Luks
Evi Välbe
Maie Jams
Valentina Kubenko
Leo Ensio Partanen
Milvi Prees
Helga Suur
Hilda Svjatõševa
Elvi Lehemets
Õie Komp
Jelena Maksimova

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

Jõgeva laat

07.06.2019
kell 09.00-16.00

Jõgeva Kultuurikeskuse
ümbruses. Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja
vanavara.
Info tel. 58051915.
Tule kogu perega!

SEENIORID
29.05 kell 15 Jõgeva linna eakate kevadpidu Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad Jõgeva linna eakate kollektiivid ja Boris
Lehtlaan.
KOGUDUSED
26.05, 02., 09., 16., 23.06 kell 11 teenistused Jõgeva koguduses
26.05 kell 13.30 kalmistute külastus. Transport Jõgeva kultuurikeskuse juurest.
26.05 kell 10 ülestõusmisaja kuuenda pühapäeva jumalateenistus Laiuse koguduses
30.06 kell 12 surnuaiapüha Siimusti kalmistul
30.06 kell 12 Jõgeva koguduse kalmistupüha jumalateenistus
Siimusti kalmistul
30.06 kell 14 surnuaiapüha Laiuse kalmistul
* Laiuse koguduse hooldajaõpetaja on alates 1. aprillist kuni kogudusele uue õpetaja kinnitamiseni Tartu praost Ants Tooming
(tel: 5394 5771, ants.tooming@eelk.ee)
NÄITUSED
30. maini näitus „Sada palamuslast“ Palamuse muuseumis,
perearsti- ja teenusekeskuses, raamatukogus, apteegis, kirikus,
gümnaasiumis, rahvamajas ja kaupluses vastavalt lahtioleku
kellaaegadele
30.05–28.06 Akvarelligalerii Kala esitleb: akvarellinäitus „Rahvusvaheline akvarelliassortii“ Jõgeva linnaraamatukogus
11.05–31.05 täiskasvanute keraamikanäitus „Südamega tehtud“ Betti Alveri muuseumis
17. maist juuni lõpuni Kiigemetsa Kooli õpilaste kunstitööde
näitus Siimusti raamatukogus. Laste juhendaja on Meedi Ümar.
02.05–01.07 kunstistuudio SUVI maalide näitusmüük Jõgeva
kultuurikeskuses
12.04–29.05 Tartu rahvaülikooli näitus „Tiit Varblane ja värvukesed” Jõgeva linnaraamatukogus. Joonistused ja pastellid on
möödunud aasta Luua suvelaagrist.
03.–30.06 Päivapäikese keraamikanäitus Palamuse muuseumis
Jälgi sündmusi: www.kultuurikava.ee (Jõgevamaa, Jõgeva vald)
Järgmine Jõgeva Valla Teataja ilmub 6. juunil.

„Rahvusvaheline akvarelliassortii“
30. maist 28. juunini
Jõgeva linnaraamatukogu II korruse lugemissaalis
Näituse avamine 30. mail kell 20.35 (ööraamatukogu ajal)
Akvarelligalerii Kala
Kingu 7 Jõgeva
akvakala@hot.ee
5190 6357

Jõgeva Linnaraamatukogu
Lai 4 Jõgeva Vallavalitsus
E-R 11-18, L 11-14
772 1572;
info@jogva.lib.ee

Näitust toetab Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Mälestame lahkunud
vallaelanikke
ELLEN PALANEN
NADEŽDA VIHMANN
MARIA SHISHKINA
KULLA TRUUS
VERA POPOVA
MAIRE LUKK

04.06.1954–30.04.2019
09.05.1946–04.05.2019
26.12.1930–05.05.2019
15.05.1952–08.05.2019
27.02.1933–11.05.2019
01.04.1948–12.05.2019

