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Aare Olgo: ”Kogemus maksab!”
Jõgeva vallavanem Aare
Olgo on töösse sisse elanud
ning asunud koos meeskonnaga nii igapäevasemaid
probleeme lahendama kui
uue omavalitsusega kaugemasse tulevikku vaatama.
Paljud teavad teid kui
Jõgeva linna põliselanikku,
kuid tegelikult on teie juured vist hoopis ühes Jõgeva
valla külas?
Mu vanaema ja vanaisa kodu
oli Laiuse külje all Alaveres.
Vanaisa on omakorda pärit Kivijärve lähedalt Teilma külast.
Minu päritolu tuli kord jutuks
ka ajalooprofessor Aadu Mustaga. Mu pikka kasvu ja toona
heledaid juukseid vaadates,
arvas ta, et pärinen tõenäoliselt
mõnest Rootsi grenaderist, kes
Põhjasõjas Laiusele kauemaks
peatuma jäi. Alavere talu on
praeguseni meie pere maakodu.
Aja puudusel jõuan sinna harva.
Õuna- ja marjaaed annab aga
endiselt saaki.
“Tänud, kuid kas see just
õnn on?“ – nii on öelnud
mõnedki omavalitsusjuhid, keda ametisse valmimisel õnnitlesin. Millest
selline suhtumine? On
see eestlasele omane tagasihoidlikkus või midagi
sügavamat?
Ma arvan, et see pole tagasihoidlikkus. Haldusreformi üks
olulisemaid etappe, omavalitsuste liitumine, tuli läbi viia suhtelisel lühikese ajaga. Sellest on
tingitud uued ülesanded, millest
paljud olid ette teada, kuid on
ka ootamatuid katsumusi. Haldusreformi ettevalmistamisel ei
osanud riigiasutused ega ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon
kõike ette näha – iga päev toob
kaasa üllatusi. Jõgeva on maakonnakeskus, mistõttu antakse
meie vallale kohustusi, mis on
enne olnud maavalitsuse kanda.
Omavalitsusjuhi tööga kaasneb
ka kriitika, mis kord konstruktiivsem, kord isiklikum. Seda arvesse
võttes ei kaasne vallavanema
tööga tõesti selline õnn nagu pere
või heade sõpradega koos olles,
suusavõistlust vaadates või head
raamatut lugedes.
Uutes omavalitsustes on
oluline sünergia tekkimine.
Missugused on selle kuju-

Jõgeva vallavanem Aare Olgole meeldivad originaalsed
foto: erakogu
mõtted ja algatused.
nemise iseärasused Jõgeva
vallas?
Kõige olulisem on, et inimesed
ja kogukonnad hakkasid mõtlema
ühes suunas. Praeguseks on see
mõtteviis veel arengustaadiumis.
Omapära ja traditsioonid peavad
püsima jääma. Samas usun, et
varem või hiljem hakkame end
tundma üsna ühtse perena. Paikkonnakesksed või ka selle ülesed
huvitavad ja haaravad ideed on
alati teretulnud. Omavalitsus
püüab leida võimalusi nende
toetamiseks. Mulle isiklikult
meeldivad originaalsed mõtted
ja algatused – neid tuleb toetada.
Millised on teie arvates
olulisemad teemad Jõgeva
vallavalitsuse esimestel
istungitel?
Omavalitsuse käekäik sõltub
ennekõike inimestest, kellele
üks või teine töö on usaldatud.
Nii pean eriti vastutusrikasteks
päevakorrapunkte, kus arutasime
omavalitsuse struktuuri. Vastav
visioon pidi valmis saama viie
päevaga. Tean, et vallavalitsust
on ka kritiseeritud ametnike arvu
suurendamise tõttu. Tegelikult
oleme selles suunas läinud vaid
siis, kui see on tõesti hädavajalik.
Riigi delegeeritud funktsioonide
tõttu läheb vaja senisest rohkem
sotsiaaltöötajaid. Lisajõudu eeldab sisuka ja põhjaliku omavalitsusajalehe välja andmine ja suhtluse korraldamine välisriikide
koostööpartneritega. Praegustel
omavalitsustel on sõprussuhted
tosina piirkonnaga. Uue aasta

esimesed kolm kuud töötavad
kõik raamatupidajad, et lõpetada oma valla aastaaruanded.
Ei Torma, Palamuse ega Jõgeva
raamatupidajad ei saa teha teise
piirkonna aruandeid.
Praegu on koos teiega
ametis kolm abivallavanemat. Üks neist ühineb meeskonnaga jaanuaris. Kuivõrd
võiks seda seltskonda nimetada neljaks musketäriks?
Neli musketäri oli tõesti väga
tugev meeskond, keda ühendas
diviis “üks kõigi ja kõik ühe
eest!”. Praegu pole ei minus
ega ka abivallavanemates dartanjanlikku nooruslikku uljust
ega kärsitust. Pigem võiks meid
kõiki võrrelda Athose, tema
sisemise rahu, tarkusega ning
väärikusega.
Maaparandusliku kõrgharidusega Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres
Vään on parimaks maaparandaja õpikuks nimetanud
Anton Hansen Tammsaare
“Tõde ja Õigust”. Mis võiks
olla parim omavalitsusjuhi
õpik?
Andrese arvamus on mulle
tuttav, oleme sõbrad. Omavalitsusjuhi õpikuna ei oskaks ma
hoobilt ühtegi ilukirjanduslikku
raamatut välja pakkuda, kuid
pärast opositsiooni ebakonstruktiivseid ettepanekuid meenuvad
ehk leitnant Dub ja kadett Biegler Jaroslav Hašeki satiirilisest
romaanist “Vahva sõdur Šveiki
juhtumised maailmasõja päe-

vil”. Palju jõudu ja sihikindlust
olen saanud ka Romain Rollandi
romaanist “Collage Breugnon”,
mille peategelase motoks on
“Elame veel”.
Mis on hetkel teie öökapiraamat?
Tööst viivad mõtted kõrvale
ja aitavad puhata raamatud.
Palamuse mehe Oskar Lutsu,
kes nüüd ka Jõgeva vallale kuulsust tooma hakkab, üks lühemaid avalikke kõnesid kõlas nii
“Raamat, raamat ja veelkord
raamat!”. Öökapil on mul põnevikud, aga ka tuntud inimeste
memuaarid. Kahjuks on mul
nii kiire, et kolmapäevase Eesti
Ekspressigi jõuan läbi lugeda
laupäeva õhtuks. Minu praegused tööpäevad kestavad tavaliselt
hommikul kella kaheksast õhtu
kella kaheksani.
Kuidas on teie jaoks alanud jõulukuu?
Päris valge jõuluaeg pole veel
saabunud, lumised tänavad ja
haljasalad vahelduvad poristega. Mõneti meenutab detsembri
algus just sellist novembrit,
mida kirjeldab Andrus Kivirähk
romaanis “Rehepapp”. Esimesel
advendil külastasin sündmusi
Laiuse ja Palamuse kirikus, Sadala rahvamajas ja Kuremaa lossis.
Detsembris tähistas 25. aastapäeva Jõgeva EELK kogudus. Jõulukuul ja aastavahetusel külastan
jumalateenistusi erinevates kirikutes. Rõõm on tõdeda, et meie
vallakeskusele annab vaimset
ja hingelist lisaväärtust juurde
kahe uue pühakoja kerkimine.
Valmimas on luteri kirik, mille rajamisele aitab kaasa riigikogu ja
Jõgeva vallavolikogu liige Aivar
Kokk ning Moskva Patriarhaadi
Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku
Jõgeva Issanda Risti välja toomise Püha koguduse kirikuhoone.
Novembri teine pool ja jõulukuu on möödunud valla erinevate piirkondade ja asutustega
tutvudes. Kuulame ja kogume
inimeste ootusi ja lootusi, et saada häid mõtteid meie edasisteks
tegevusteks. Külastustega alustasime kaugematest kohtadest.
Ringkäigud lõpetame Jõgeva
linnas, kus paljud asutused ja
MTÜ-d meid juba pikisilmi ootavad. Seal, kus olen käinud, on
inimesed ja nende tegemised
mind positiivselt üllatanud.
JAAN LUKAS

Pühapäeval, 17. detsembril kuulutas Eesti Evangeelse Luterliku
kiriku piiskop Joel Luhamets (pildil) Jõgeval välja jõulurahu kogu
Eestimaale. Piiskop rääkis, et vajame ja igatseme rahu maailma ja
rahu südamesse. “Kuid kas me teame, mida on selleks vaja, et see nii
oleks? Jeesus vaatas kord kurvastusega Jeruusalemmale ja ütles: “Kui
ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd
on see sinu silmade eest peidus”,” lausus Luhamets. Piiskop lisas, et
kolmandal advendil jääme ootama teda, kes ütles: “Rahu ma annan
teile!”. Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kutsus üles märkama üksikuid inimesi. Just jõulude eel on neil raske, sest ühiskond rõhutab
koosolemise väärtust. Oluline on vaadata, mida saab ühiskond teha,
et üksindusest saaks koostegemine.
Jõulurahu tule süütasid piiskop Joel Luhamets ja riigikogu aseesimees Enn Eesmaa. Kolmanda advendiküünla linna jõulukuusel läitsid
Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja vallavanem Aare Olgo.
Jõuluootuse muusikalist meeleolu lõi Tallinna poistekoor Lydia ja
Tomi Rahula juhendamisel

Jõuluootus Jõgeva vallas
3. detsembril tähistati Jõgeva vallas jõuluootuse algust.
Valla eri paigus süüdati esimesed advendiküünlad, nauditi
meeleolukaid pühadekontserte ning tunti rõõmu lähedastega koos veedetud ajast.

Jõuluootuse meeleolu lõid Laiuse kirikus Lauri Liiv ja
Olav Ehala. Advendiküünla süütas vallavanem Aare Olgo.

Kuremaa lossis süütas advendiküünla vallavanem Aare
Olgo. Advendimeeleolu lõid metsosopran Helen Lokuta,
keda saatis klaveril Ralf Taal ning Kuremaa naisansambel
Vello Pütsepa juhendamisel.

Advenditervitused viis Vaiatusse ja Tormasse Jõgeva abivallavanem Mati Kepp. Torma rahvatantsijad traditsiooniliselt jõulukuuse all.

Advendiaja saabumise tähistamine on Sadala rahvamajas pikk traditsioon – kohalik kogukond on kokkuhoidev
ja toetav. Advenditavade tähendusest kristluses rääkis
EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart.
Koos Jõgeva vallavanem Aare Olgoga süütas ta esimese
advendiküünla. Laulis segakoor “Sõbrahing”. FOTOD: ERAKOGU
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Seeme sai külvatud, loodame et
hakkab idanema

Jõgeva vallavolikogu
ja vallavalitsus

Torma valla koduste laste kommipakid
saab kätte valla sotsiaalteenistusest
igal tööpäeval 9.00–16.00.
Palume vanematel detsembrikuu jooksul
pakkidele järele tulla!
Torma valla sotsiaalteenistus,
776 2903

Nelja omavalitsuse ühinemine
on teoks saanud, Jõgeva vald on
moodustunud, kuigi riikliku registrikoodi saab alles pärast uue
Jõgeva valla põhimääruse vastuvõtmist 14. detsembri volikogus.
Valimiseelsel perioodil rõhutasin volikogu liikme kogemuste
väärtust uue suurvalla juhtimisel
ning kutsusin üles tegema Jõgeva vallast hariduse näidisvalda.
Siis ei osanud ma unenäoski
ette näha, et mul endal tuleb
vallavalitsuses hakata seda ka
ellu viima. Selliseid pakkumisi
tehakse kord elus ja neile ei
saa ära öelda. Ma tänan kõiki
otsustajaid mulle antud toetuse
eest. Ma tean, et sellega kaasneb
töö, veelkord töö, koostöö ja
vastutus.
Kogemused kõigis
valdades
Mul on õnn olnud seotud olla
kõikide ühinevate omavalitsustega. Olen 25 aastat töötanud
üldhariduskooli direktorina nii
põhikoolis kui gümnaasiumis,
noore mehena anti võimalus
juhtida 11 aastat laste- ja noorte
spordikooli. Sündinud olen Jõgeva vallas Laiusel, kus möödus
enamik ka minu tööaastatest
Laiuse põhikooli direktorina.
Noorus- ja kooliaastad möödusid
Palamusel, kus lõpetasin keskkooli. Minu esimene töökoht oli
Torma põhikoolis. Jõgeva linnas
olen elanud juba 40 aastat. Olen
kuulunud 15 aastat Jõgeva vallavõi linnavolikogusse, neist neli
aastat olnud ühtlasi volikogu
esimees. See kõik andis julguse

abivallavanema ametikohale
asumiseks. Minu vastutusalasse
kuulub hariduselu, kultuuri- ja
noorsoo- ning sporditöö korraldamine. Alustasin meie allasutuste ja nende juhtide kartoteegi
koostamisest. Selgus, et meie
hallata on 37 allasutust, umbes
525 töötajaga ja õpilasi on 1250
ringis. Lisaks asub meie valla territooriumil kolm riigikooli, üks
era-, üks riiklik muuseum. Kultuuri- ja sporditegevust korraldavad paljudes kohtades MTÜ-d,
nende arv ulatub üle saja.
Ringkäikudel selgub
olukord
Tööle asudes alustasin kohe
ka ringsõite valla allasutustesse.
Olen enamuse jõudnud läbi käia,
mõned ootavad veel ees. Tunnen heameelt, et väga paljudes
kohtades on kaasas olnud ka
vallavanem Aare Olgo. See, mis
ringsõitudel selgus, ei olnud üllatav. Meie koolide-, lasteaedade
hooned on heas või rahuldavas
korras, asutuste eesotsas on
motiveeritud juhid ja vajalik
personal olemas. Murelikuks
teevad meie väiksemad koolid ja
lasteaiad, kus ametikohti napib
ja vajadus eeskätt lahendada õpilastele ja lastele tugisüsteemide
võimalus. Kohapealset kultuurielu on eri paikades lahendatud erinevalt. Kultuurikeskus
tegutseb iseseisvalt vaid Jõgeva
linnas, Palamuse kandis pakub
kultuurialast teenust valla allasutus Palamuse Kultuur, Torma
kandi kolm seltsimaja on antud
rendile külaseltsidele ja endises

Jõgeva vallas tegutsevad MTÜ-d.
Meie valla 11 raamatukogu on
kõik avatud igal tööpäeval terve
päeva, mõned ka lisaks nädalavahetusel. Kõige aktiivsemana
on end näidanud Palamuse gümnaasium. Olen osalenud nii kooli
sünnipäeval, kui lastevanemate
koosolekul. Aitäh neile kutsumast ja usun, et kõigil Palamuse
inimestel oli meeldiv kuulda
vallavanema kinnitust, et Palamuse gümnaasiumiosa sulgemise plaane lähiajal ei ole. Suurt
rõõmu valmistas riigieksamite
tulemuste teadasaamine. Meie
maakonna gümnaasiumidest
kõige ees Jõgevamaa gümnaasium, siis Palamuse gümnaasium
ja alles siis ülejäänud koolid.
Missugused tegevused
ootavad ees?
Avatud noortekeskuste töö oli
lahendatud seni väga erinevalt.
Administreerimise ja töötasude
ühtlustamiseks asutame erinevate noortekeskuste koostööks
valla allasutuse Jõgeva Valla
Noortekeskus. Kiiresti on vajalik
erinevate spordi-, kultuuri- ja
huvihariduse toetuste kordade
kehtestamine, sest uus aasta on
ju peagi kohal.
2018. aasta eelarve eelnõud
koostasid eelmised vallad eraldi.
Nüüd püüavad finantsistid seda
kokku sulatada. Kuna tänased
vallajuhid ei ole koostamisel osalenud, ei ole 2018. aasta eelarves
koalitsioonilepingu täitmisega
arvestatud.
Eelolevatel aastatel soovime
koalitsioonilepingu alusel:

• võimaldame soovijatele
võõrkeeleõpet juba lasteaias,
• tasuta toit igale lasteaialapsele,
• seome lastaiaõpetaja töötasu
kooliõpetaja töötasuga,
• võimaldame koolis hommikupudru igale soovijale,
• rakendame aktiivselt tööle
Kuremaa spordikooli,
• toetame noorte huvitegevust
ja huviharidust
• tagame igale õpilasele ettenähtud tugiteenused
• kaasajastame valla noortekeskused
• võimaldame koolides tasuta
autosõiduõppe ja juhieksami
Seeme on külvatud, kasvuks
vähemalt minimaalsed tingimused loodud, loodame kevadist
tärkamist. Kui mitte järgmisel kevadel, siis ülejärgmiselt ootame
ühinemisjärgse ajutise segaduse
lõppemist ja inimestele osutatavate teenuste kvaliteedi tõusu.
Arvo Sakjas,
abivallavanem

Töö suure Jõgeva valla toimimiseks käib 24/7

Tähelepanu, Jõgeva linna elanik!
Kui pühadekuusk muutub üleliigseks, siis palun vii see Piiri pargi
kruusaauku mälestuskivi kõrvale. 13. jaanuaril jätame Lumetrallil
ühiselt kuuskedega hüvasti.

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa Jõgeva muusikakooli
60. aastapäeva sündmuste korraldamisele!
Suur tänu toetajatele: Ain Malm ja A. P. Mets OÜ,
Toomas Vahur ja Jõgeva Majandusühistu, Kairit Kiipus
ja Ruudumuster OÜ, Sirje Arand, AMU teenused OÜ,
Helle Kajaste ja Jõgeva kultuurikeskus.
Jõgeva linn selgitab välja 2017. aasta parimad tegemised ja ettevõtmised ning tunnustab nende elluviijaid.
“AASTA TEGU” kandidaatide poolt saab
hääletada: jõgeva.ee

Aeg pärast kohalike valimisi
on tähendanud tihedat tööd suure ja ühise Jõgeva valla toimima
saamiseks. Samamoodi tõotavad
intensiivset tööd lähikuud, sest
ees seisab veel kõige olulisema
– kompetentse ja tegusa vallavalitsuse mehitamine ning ka uute
struktuuride ja alusdokumentide
paika loksutamine.
Uues Jõgeva vallavalitsuses
on paika pandud kolme juhi
ülesanded – vallavanem Aare
Olgo, abivallavanem hariduse ja
kultuuri valdkonnas Arvo Sakjas
ja abivallavanem majanduse alal
Mati Kepp. Meie kolme eesmärgiks on aasta lõpuks paika saada
uue valla toimimiseks vajalikud
alusdokumendid, struktuur ja
leida inimesed, kes alates jaanuarist hakkavad tegelema uue
valla probleemidega.
Muudatuste tegemiseks
tuleb palju kuulata ja kohtuda inimestega
Palju on mõistetavalt küsitud,
mis saab praeguste omavalitsuste töötajatest. Püüame selles osas
leida võimalikult valutud ja sujuvad lahendused ning korraldada
uute ülesannete kiire ülevõtmise.
Tänase seisuga jätkavad endiste
omavalitsuste ametnikud selle
aasta lõpuni oma tööd nagu
varem. Osa inimesi jätkavad
oma tööd veel ka järgmise aasta
alguses, kuni 2017. aasta toimingud on aruandluses kajastatud ja
aasta tulemused kokku võetud.
Seega toimub praegu tegevus
neljas endises omavalitsuses ja
uues suures Jõgeva vallas. Et uue
suure ja toimiva vallani jõuda,

tegeleme kõik kolm hallatavate
asutustega tutvumisega, et viia
end kurssi senise tegevuste ja
probleemidega. Väga oluline
ja võtmetähtsusega töö osa on
inimestega kohtumine ning
nende kogemuse ja nägemuse
kuulamine. Samal ajal tegeleme
ametikohtade komplekteerimisega. Suurvald saab toimida oskusliku ning tegusa meeskonna
ühistööna, seega ongi viimastel
nädalatel suurem osa tööajast
sisustatud erinevate koosolekute
ja kohtumistega. Tänaseks ei ole
otsused kõikide ametikohtade
osas veel langetatud. Teeme tööd
selle nimel, et aasta lõpuks saaks
kõik vallaametnikud paika.
Jõgeva põhikooli ehitamise
ettevalmistus jätkub
Mul tuleb samuti veel aasta
lõpuni tegeleda peaasjalikult Jõgeva linna asjaajamise ning küsimustega. Kõige suurem teema
Jõgeva linnas on põhikooli ehitus. Tänaseks on projekteerimise
ja ehituse hange läbi viidud ning
eelprojekti baasilt püüame koostöös projekteerijaga leida võimalikult koolisõbraliku variandi.
Projekteerija on juba kooliperele
ja raamatukogu töötajatele tutvustanud uuemat varianti, mille
nad on heaks kiitnud. Viimasele
lahendusele püüame nüüd koos
arendusspetsialisti Erki Tederiga saada kooskõlastused ka
rahastajalt. Vana koolihoone
lammutatakse plaanide kohaselt
veel sellel aastal ning uue ehitus
peaks algama järgmise aasta jaanuaris. Loodame väga, et ehitus
saab valmis 2019. aasta kevadel

ja siis sama aasta sügisel saavad
lapsed õppima uude kaasaegsesse koolimajja.
Ehitusvaldkonnas on
projektid töös
Meedias on palju juttu olnud
Palamuse lasteaia valmimisest.
Oleme ka selle lahenduses iganädalastel nõupidamistel jõudsalt edasi liikunud. Volikogu
otsusega on lubatud võtta laenu
lasteaia ehituseks, et likvideerida
võlgnevused ehitajale. Tänase
seisuga saab öelda, et lasteaia
ehitus on graafikus ja lasteaed
valmib tähtaegselt. Palamuse
lasteaed saab olema vabariigi
üks kaasaegsemaid.
Kuremaal käib praegu ümberehitus külalistemaja kaasajastamiseks. Vana ehituse puhul tuleb
ikka töö käigus välja lisatöid,
mida projekteerimise käigus
ette ei näe, nii ka külalistemaja
ehitusel. Lisatööde finantseerimine saab lahenduse kuu keskel.
Kohe uue aasta alguses tuleb
töösse Kuremaa mõisa peahoone vestibüüli restaureerimine.
Töö sisu on Kuremaa mõisa
peahoone soklikorruse lääneosa
kohandamine muuseumiks ning
peavestibüüli restaureerimine ja
korrastamine. Projekt on valmis,
esimene töökoosolek on juba
toimunud.
Hetkel on just ehituse valdkond peamine, millega olen
tegelenud ja tuleb ka lähiajal
intensiivselt toimetada. Lahendamist vajavad näiteks Torma
ja Palamuse teeninduspunktide
töö korraldamine alates nende
juhtimisest teenuste osutami-

seni. Üheks oluliseks arutelu
teemaks saavad olema kindlasti
kommunaalteenused, praegu
pakuvad teenuseid iga endise omavalitsuse territooriumil
erinevad ettevõtted. Vastavalt
ühinemislepingule tuleks need
liita üheks toimivaks ettevõtteks.
Seega võib öelda, et esimesed
suured sammud on uue ühendvalla loomise ja käimalükkamise
nimel astutud, aga pingelisem
aeg on veel ees. Ka vajab iga uus
struktuur ja meeskond aega alguses harjuda, et kohaneda ning
ühine töörütm leida. Seni on
olnud sündmuste arengutempo
aga igati plaanipärane ning kõik
asutused, ametnikud ja inimesed
väga koostööaldid. Seega jätkab
nii volikogu kui ka vallavalitsus tegutsemist ühise eesmärgi
nimel, et ehitada üles ja saada
võimalikult kiiresti toimima uus
tugev ja arenev Jõgeva vald.
Mati Kepp,
Jõgeva abivallavanem
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Ülevaade vallavolikogu istungist
Jõgeva Vallavolikogu I
koosseisu 3. istung toimus
30. novembril Jõgeva vallamaja saalis.
Istungil osalesid kõik 27 volikogu liiget.
Päevakorras oli:
1) Mai Treial andis ülevaate
Jõgeva valla põhimääruse väljatöötamise ajutise komisjoni
tööst. Volikogu pikendas komisjoni tööperioodi.
2) Volikogu otsustas võtta
laenu Palamuse lasteaia välise
taristu ehitusega seotud kulude
katmiseks.
3) Volikogu kehtestas Jõgeva

linna 2017. aasta 3. lisaeelarve.
4) Otsustati korraldada ümber
Jõgeva valla ametiasutused.
5) Võeti vastu otsus Jõgeva
valla ametiasutuste struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu
kohta.
6) Kehtestati Jõgeva valla
ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele
ja oskustele esitatavad nõuded.
7) Volikogu otsusega võeti
vastu Jõgeva valla ametiasutuste
palgajuhend.
8) Kinnitati Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisud.
9) Määrati kooli pidaja esinda-

jad Jõgeva valla haridusasutuste
hoolekogudesse.
10) Soome Vabariigi 100.
sünnipäeva sündmustel osalemiseks lähetati volikogu esimees
Kaarinasse.
11) Jõgeva Vallavolikogu otsustas mitte jätkata Jõgevamaa
Omavalitsuste Liidus.
Volikogu muutis sel istungil
välja saadetud päevakorrapunktide järjekorda kahel korral.
Jõgeva linna põhimääruse §21
lõike 4 kohaselt saab päevakorda
kinnitada ja kinnitatud päevakorda muuta volikogu poolthäälte enamusega. Paraku leidis

volikogu opositsioon, et selles
osas Jõgeva linna põhimäärus
ei kehti ja lahkus istungilt 4.
päevakorrapunkti arutelu juures.
Volikogu jätkas tööd.
Vallavolikogu I koosseisu 4.
istung toimus 14. detsembril ja
5. istung toimub 28. detsembril.
Nendest saab lugeda jaanuari
numbris.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel https://server.amphora.ee/
jogevavv/index.aspx
TRIIN PÄRSIM,
Jõgeva vallavolikogu
teine aseesimees

ÜLEVAADE vallavalitsuse novembri- ja
detsembrikuu ISTUNGITEST
Torma
vallavalitsuse osas
20. novembri istungil:
1) otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine;
2) anti nõusolek Välja katastriüksuse moodustamiseks
Jõgeva vallas Tõikvere külas
ning selle liitmiseks Väljaotsa
kinnisasjaga.
27. novembri istungil:
1) anti nõusolek rahaliste vahendite kasutamiseks;
2) otsustati anda ehitusluba
Vaiatu Küla Seltsile rahvamaja
katuse ja fassaadide osaliseks
rekonstrueerimiseks;
3) otsustati anda ehitusluba
Sadala Külade Seltsile rahvamaja
fassaadide rekonstrueerimiseks;
4) otsustati anda ehitusluba
puurkaevu rajamiseks aadressil
Jõgeva vald Leedi küla Lehtjõe;
5) määrati Jõgeva vallas Oti
külas asuva Pällu katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustunud Pällu ja Uue-Pällu katastriüksuste nimed, kasutamise
kitsendused ja sihtotstarve;
6) anti nõusolek Jõgeva vallas
Kõnnu külas ühisomandis olevate ehitiste juurde ostueesõigusega 0,41 ha maa erastamiseks
ühisomandisse.
Palamuse
vallavalitsuse osas
27. novembri istungil:
1) otsustati määrata toimetulekutoetust 446 eurot ja 19 senti;
2) otsustati määrata sotsiaaltoetust valla eelarvest 697 eurot
ja 71 senti;
3) otsustati raske ja sügava
puudega isikute sotsiaalteenuste
eest tasumine;
4) otsustati hajaasustuse programmis osalemise projekti aruande heakskiitmine;
5) otsustati jäätmeveoga liitumisest vabastamine;
6) otsustati tunnistada Kaarepere rahvamaja saali põranda renoveerimise ehitustööde
lihthanke edukaks pakkujaks
Aktsiaselts Cobra Grupp;
7) otsustati maksta huvihariduse toetust lapsevanema avalduse alusel.
4. detsembri istungil:
1) otsustati vajaduspõhise
peretoetuse määramine;
2) otsustati ehitisele kasutusloa andmine.
Jõgeva
vallavalitsuse osas
20. novembri istungil:
1) otsustati anda projekteeri-

mistingimused Sadukülas Mõisavahe 28 asuva silohoidla projekteerimiseks;
2) otsustati anda projekteerimistingimused Sadukülas Mõisavahe 28 asuva lägahoidla
projekteerimiseks;
3) otsustati anda projekteerimistingimused Sadukülas Mõisavahe 30 asuva kuivati projekteerimiseks;
4) otsustati anda projekteerimistingimused Sadukülas Mõisavahe 28 asuva loomakasvatushoone projekteerimiseks;
5) otsustati anda ehitusluba
puurkaevu ja veetorustiku ehitamiseks asukohaga Lepa, Palupere küla, Jõgeva vald;
6) kiideti heaks Hanna Raidvere aruanne projektile „Veesüsteemi rajamine Möldri kinnistule“;
7) eraldati 675 eurot MTÜ-le
Jõgeva Valla Ettevõtjate Liit;
8) eraldati reservfondist 1490
eurot Kurista lasteaiale Karukell
kütteõli eest tasumiseks;
9) võeti teadmiseks informatsioon Kuremaa Raamatukogu,
Kuremaa Lasteaed-Algkooli,
Siimusti lastekodu Metsatareke
ja Vaimastvere Kooli eelarvete
muutmisest;
10) kinnitati Katlamajade
Hoolduse OÜ hinnapakkumine Siimusti Lasteaed-Algkooli
gaasipaigaldise ümberehituseks
koos projekteerimisega maksumusega 3870 eurot (koos käibemaksuga). Eraldati 3870 eurot
Jõgeva valla 2017. aasta eelarvest reservfondi tegevusalalt
gaasipaigaldiste ümberehituste
eest tasumiseks.
27. novembri istungil:
1) otsustati tasuda Jõgeva valla eelarvest Iisaku Hooldekodus
ööpäevaringsel hooldusteenusel
viibiva isiku hoolduskulusid;
2) otsustati hooldajatoetuse
määramine puudega lapse hooldamise eest;
3) lõpetati hooldajatoetuse
maksmine seoses hooldaja
surmaga;
4) otsustati küttetoetuse maksmine üksikule vanaduspensionärile;
5) kinnitati novembrikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri. Toetus makstakse välja
Puurmani valla eelarvest;
6) Muudeti Jõgeva Vallavalitsuse 18.09.2017 korraldust nr
417 “Riigi omandisse jäetavale
vabale põllumajandusmaale kasutusvalduse seadmine”;
7) otsustati anda nõusolek
maaüksuste riigi omandisse
jätmiseks, määrati maaüksustele

lk 3

JÕGEVA VALLA INFOLEHT

koha-aadressid ja sihtotstarbed;
8) otsustati anda ehitusluba
puurkaevu ja veetorustiku ehitamiseks asukohaga Siimu, Alavere
küla, Jõgeva vald;
9) otsustati anda ehitusluba
puurkaevu ja veetorustiku ehitamiseks asukohaga Jõe aedlinn 9,
Vana-Jõgeva küla, Jõgeva vald;
10) otsustati anda ehitusluba
suvemaja 1 ehitamiseks asukohaga Nurga, Kärde küla, Jõgeva
vald;
11) otsustati anda ehitusluba
suvemaja 2 ehitamiseks asukohaga Nurga, Kärde küla, Jõgeva
vald;
12) otsustati anda kasutusluba
abihoonele Kerbi, Võikvere küla,
Jõgeva vald;
13) kanti maha Jõgeva vallavalitsuse kasutuskõlbmatu
inventar soetusmaksumusega
2756,79 eurot.
30. novembri istungil:
1) otsustati edastada Jõgeva
Vallavolikogule määruse „Jõgeva
valla 2017. aasta 4. lisaeelarve“
eelnõu.
4. detsembri istungil:
1) otsustati määrata hooldajatoetus raske puudega lapse
hooldamise eest;
2) otsustati määrata raske
puudega täisealisele isikule hooldaja ja otsustati hooldajatoetuse
maksmine;
3) lõpetati hooldajatoetuse
maksmine seoses hooldatava
surmaga;
4) otsustati võimaldada raske
puudega lapsel kasutada psühholoogilise nõustamise teenust;
5) otsustati anda ehitusluba
tankimisseadme ehitamiseks
asukohaga Kuremaa tee 51,
Laiuse alevik, Jõgeva vald;
6) otsustati anda ehitusluba
puurkaevu ja veetorustiku ehitamiseks asukohaga Otsa, Patjala
küla, Jõgeva vald;
7) otsustati eraldada Lustivere
Põhikoolile raha ühe õpilase individuaaltundide läbiviimiseks;
8) otsustati esita Jõgeva Vallavolikogule otsuse eelnõu “Vallavara omandamine”.
Jõgeva
linnavalitsuse osas
27. novembri istungil:
1) muudeti linna asutuste alaeelarveid ja kinnitati eelarvesse
sihtotstarbelised laekumised;
2) otsustati anda projekteerimistingimused Pargi tn 11 elamu
projekteerimiseks;
3) otsustati anda ehitusluba
Rohu tn 10 koolimaja ümber-

ehitamiseks;
4) nõustuti Jõgeva linna
omandis oleva Tartu maantee
L1 kinnisasja jagamisega kaheks
katastriüksuseks Tartu maantee
L1 sihtotstarbega transpordimaa
ja Tartu maantee 3c sihtotstarbega tootmismaa;
5) otsustati Jõgeva linna hallatavate asutuste juhtidele lisatasu
maksmine.
4. detsembri istungil:
1) eraldati reservfondist EELK
Jõgeva Kogudusele 250 eurot
koguduse 25. aastapäevaks;
2) otsustati anda Ants Joalale
teenindajakaart ja sõidukikaart
sõidukijuhina taksoveol töötamiseks;
3) muudeti Jõgeva Linnavalitsuse 6. novembri 2017
korraldust nr 255 Aasa tn 8a
maariba erastamiseks ja Aasa tn
8 kinnistuga liitmiseks ühisomanike osas;
4) muudeti lasteaia Karikakar
hoolekogu koosseisu;
5) otsustati linnavara tasuta
võõrandamine;
6) lubati korraldada 10. detsembril Jõgeva jõulujooks.
uue Jõgeva valla osas
20. novembri istungil:
arutati Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendi, ametnikele
esitatavate nõuete ning struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
eelnõusid.
22. novembri istungil:
1) kiideti heaks ja otsustati
esitada vallavolikogule otsuse
eelnõu Jõgeva valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamiseks ning
määruse eelnõud Jõgeva valla
ametiasutuste palgajuhendi ja
ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele, oskustele
esitatavate nõuete kehtestamiseks;
2) määrati vallavalitsuse liikmete tööjaotus, vastuvõtuajad ja
vallavanema asendamise kord.
4. detsembri istungil:
1) määrati uue ametiasutuse
Jõgeva Vallavalitsuse töö korraldamiseks 1. jaanuarist 2018
struktuuriüksuste ülesanded ja
pädevus;
2) kehtestati uue ametiasutuse
Jõgeva Vallavalitsuse töö korraldamiseks teenistujate värbamise
ja valiku kord.
Jõgeva linnakantselei,
776 6501

Haldusreform kui üks tähtsmaid reforme
Kohe-kohe on aasta 2017 saamas ajalooks. Seisame ehk selle sajandi ühe enim meie elu muutva reformi – haldusreformi lävepakul.
Peagi avame oma riigi ajalooraamatu sajanda lehekülje. On mida
meenutada ja mille üle põhjust mõelda, mida oleme saavutanud või
millest oleme ilma jäänud. Küllap võiks selliste sõnadega alustada
üht pidulikumat kõnet. Aga eestlasliku kombe kohaselt ei saa ükski
pidupäev mööduda ilma argiprobleemideta.
Mu hinges on minoorseid noote. Kui meie, uue valla rahvateenrid
tahame olla tõesti kogu valla teenistuses, ei tohi aga kunagi vaadata
elule vaid ühest vaatenurgast. Iga suure muutuse algus on raske või
kui soovite teistmoodi võrdlust, siis uue elu sünd on nii rõõmuhekt
aga ka valulik. Sellest vaatenurgast võiks teatud paralleeli tõmmata
ka uue valla sünnile – on rõõmu, on valu, kellel vedada raske koorem,
kellel soov see koorem igahinna eest kraavi ajada, on kiirustamist ja
on palju konarlikkust ja reformile järelejõudmatust ka riigi IT-majanduses. Praegu saame volikogu istungitest teha kahjuks üksnes helisalvestusi, VOLIS-es töötamise võimalus avaneb uuel aastal. Istungi
fonogrammi on võimalik kuulata soovijail vallavolikogu kantseleis
(Suur tn. 5), selleks tuleb eelnevalt aeg kokku leppida. Siis avaneb hea
võimalus vajadusel istungil räägitut üle kuulata, olgu soov ükskõik
mille jaoks, kasvõi kirjutise puhul toetuda faktidele. VOLIS-e puhul
oli see võimalus koduntlahkumata ju palju mugavam.
Uue valla juhtkonnast töötavad praegu vallavolikogu liikmed ja
uus vallavalitsus. Ametnikud aga töötavad kuni aasta lõpuni oma
ühinemise eelses vallas. Alles 1. jaanuarist 2018 alustab üks omavalitsusüksus – Jõgeva vald uue struktuuri ja ühiste töötajatega.
Seda aga siiski veel ühe erandiga: raamatupidajad, finantstöötajad
panevad 2017. aasta majandustegevuse aruanded kokku igaüks oma
piirkonna kohta eraldi.
Olen poliitikas olles saanud oma ristsed, tean kuidas teha koostööd
ja tean kust algab mäng. Praegu pole aega mängida ja “võtteplatsilt”
lahkumiseks. Seda enam, et ka “võtteplatsil” toimetamine hüvitatakse
rahaliselt. Töötame ja vaidleme siis ikka koos, niikaua kui vaja, et
selguks rahvale parim otsus. Töötada tuleb aga nii, et opositsionääri
töötund ja koalitsioonis oleva rahvateenri töötund oleks samaväärselt tasutud, mitte vahekorras, et kui oled opositsioonis võid
südamerahuga vastu võtta 100 eurot tunnitasuna ja väljamarssida,
koalitsioonisaadiku osaks jäägu 25 eurot tunnitasu, nagu juhtus
vallavolikogu 3. istungil.
Meie edu võti on inimestes, rahva püsimajäämises ja oma riigi hoidmises. Me vajame turvalisust ja eetilisi väärtusi – hoolivust, austust
ja mõistmist. Olen sel aastal Eestimaal ringi käies ja sõites kohanud
külades ja vallakeskustes senisest rohkem ehedat tänu ja siirust.
Eesti memm ja taat on ikka harinud
põldu, kasvatanud lapsi ja murdnud
leiba, ilma et maailmale oma valude
üle kaebaks või oma saavutuste pärast
uhkeks läheks. Väärtustagem nende
mälestust, nende auks istutatud puid
või rajatud mälestusmärke.
Me ei tohi unustada minevikku, eriti
neid inimesi, kellele võlgneme tänu,
kelle jõupingutuste varal on rajatud
oma, Eesti riik.
Rahulikku advendiaega ja terviserohket uut aastat soovides!
Mai Treial,
vallavolikogu esimene aseesimees

OPOSITSIOONI VEERG
Opositsiooni arvamust ignoreeritakse
Jõgeva vallavolikogu on pidanud kolm istungit. Kui esimesel istungil andis koalitsioon edasi sõnumi koostöösoovist opositsiooniga,
siis nüüd, pärast kolmandat istungit, olen aru saanud, et see oli tühi
sõnakõlks! Olen püüdnud olla volikogu töös konstruktiivne, koju
saadetud istungimaterjalid korralikult läbi töötanud. Olles leidnud
vastuolusid, siis ka neile tähelepanu juhtinud. Leian, et konstruktiivse opositsiooni roll ongi selline. Valimisliit Vooremaa soovib seista
selle eest, et volikogu oleks tõeline kodanike esindusorgan, mis on
avatud uutele ideedele ja seisukohtadele, alahindamata samas juba
toimivaid lahendusi. Olles lubanud valimisliidu Vooremaa valijale
anda teavet volikogu tööst, olen oma lubadust järginud: volikogu
istungitest saab lugeda minu blogist, mis on leitav aadressil https://
terjerudissaar.blogspot.com.ee.
Meie riigitasandi poliitikat iseloomustab võimul olevate erakondade
suutmatus teha koostööd teiste erakondadega. Jõgeva vallavolikogu
istungitel ilmneb sama tendents. Alatiste komisjonide esimehed ja
aseesimehed on valitud ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
muudatuse tõttu said komisjoni aseesimeesteks opositsiooni liikmed.
Probleemid volikogus tekkisid komisjoni liikmete kinnitamisega
komisjonidesse. Asjad, millele pöörab tähelepanu opositsioon, ei
ole kuidagi sobivad koalitsioonile ning esitatud ettepanekuid ignoreeritakse, isegi siis, kui pööratakse tähelepanu seadusega vastuolus
olevate otsuse eelnõudega! Seaduse järgi tuleb volikogu komisjoni
koosseisu kujundamisel arvestada erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Ent kuna Jõgeva vallavolikogu koalitsioon
oli omavahel kokku leppinud, et opositsioonile antakse kahekümne
ühe koha asemel kaksteist komisjonikohta, siis tekkisidki probleemid!
Et selline käitumine ja seaduse eiramine pole vastuvõetav mulle ega
ka teistele opositsioonisaadikutele, esitasime Jõgeva maavanemale avalduse
vastuvõetud otsuste osas järelevalve
läbiviimiseks. Soovime saada vastust,
kas Jõgeva vallavolikogu poolt vastu
võetud otsus “Jõgeva Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine” on ikka seaduspärane.
Kätte on jõudnud detsembrikuu
keskpaik ja kohe saabub talvine pööripäev. Soovin teile kauneid talvepühi!
Terje Rudissaar,
valimisliit Vooremaa
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Tähetunnil täitus veerand sajandit loomise ime Jõgeval
1989. aastal oli Maimu
Valdmann Raadi kalmistul
Betti Alveri matustel. Ta
lubas poetessi mälestust
hoida. Veerand sajandit
hiljem on Betti Alveri luulepäevad fenomen, mis toob
koolinoored üle terve Eesti
Jõgevale. Nii ka tänavu 24.
ja 25. novembril.
Betti Alveri mälestuse hoidja
Maimu Valdmann on kogu luuleteatri ajaloo talletanud. Tema
arhiivist leiab “Tähetunni” materjale selle algusest peale. Viie
aasta kaupa on mappide vahele
kogutud ajalehelõikeid, fotosid,
tänukirju, kuulutusi, kavasid
ning plakateid. Arhiivis saab hea
ülevaate luuleteatri tähelennust.
Näiteks selgub allikaid lapates, et
Jõgeval oli ka enne “Tähetundi”
luuletaja mälestuseks luuleõhtuid korraldatud.
1992. aasta novembri lõpu
Vooremaas kirjutab Vaike Käosaar, kuidas tähistatakse Jõgevalt pärit poetessi sünnipäeva:
“86 aastat tagasi sündis Jõgeval
Betti Alver. Täna põlevad Jõgeva
noortekeskuses küünlad, kõlavad
flöödihelid, noored loevad Betti
Alveri luulet.” Maimu Valdmann
rääkis sel päeval oma ideest luua
Betti Alveri fond, kuhu saab raha
koguda ning hakata luuletaja
mälestust laiemalt teadvustama.
Volikogu toetas Maimu mõtet,
temast sai fondi esinaine.
Hindamatud kaasteelised
Maimu tunnistab, et toona
ei osanud ta mõeldagi, et Betti
Alveri luule ka 25 aastat hiljem
teeb noorte südamesse pesa.
“Noored loevad luulet,” teab
Maimu “Tähetunni” kestvuse saladust. Alveri mälestuse hoidjana
kinnitab ta, et kogu luule- ja teatrimaagia on saanud võimalikuks
paljude kaasamõtlejate toetusel.
“Tähetunni” toimumine ja
Betti Alveri mälestuse talletamine on meeskonnatöö. Selles on
oluline roll Lianne Saage-Vahuril
ja kooliteatril Liblikapüüdja.
Maimu räägib, et Lianne SaageVahur ja Taisto Liivandi on talle
andnud häid mõtteid. Toomas
Vahuri majanduslik mõtlemine
ning Kaja Pärtelsi vilumus, täpsus ja hool on hoidnud neid õigel
rajal. Viktor Nõmm on aastaid
korraldanud luulesõprade majutamist koolis.
Alveri mälestuse jäädvustamisse kaasati luuletaja tundjad
ja tuttavad Lehte Hainsalu, Aili
Paju, Tartu Ülikooli kirjanduse
professor Karl Muru ja õppejõud
Ele Süvalep. Maimu käis ikka ja
jälle, kui poliitiline võim vahetus,
Jõgeva linnavalitsuse juhtidele
selgitamas Alveri mälestuse
jäädvustamise eesmärke. Olemas

Esimene Tähetund 1993. Tähetunni juht Merit Kärp annab luuletaja Ave Alavainule
FOTOD: MAIMU VALDMANNI ARHIIVIST
tänutäheks küünla.

1996. a. tähistati Betti Alveri 90. sünniaastapäeva. Betti
Alveri fondi esinaine Maimu Valdmann annab Jõgeva 1.
keskkooli direktorile Taisto Liivandile üle fondi aastapreemia.
on kirjaniku mälestuspark, sünnimaja ja luulepäevad – Maimu
on alati näinud Betti loomingu
talletamist laiemalt. Ja nii on ka
läinud – 1996. aastal sai Betti
Alveri sünnikodu mälestustahvli,
Betti Alveri 90. sünniaastapäeval
avati skulptor Terje Ojaveri loodud mälestusmärk “Rotunde”,
poetessi 100. sünniaastapäeval
2006. aastal avati tema sünnimajas Jõgeva raudteejaama
kõrval muuseum. 2006. aastal
sai gümnaasiuminoorte luulefestival “Tähetund” lisaks põhikooli õpilaste teatrifestivali
“Tuulelapsed”.
Nii see algas – oma ja
oodatud
“Püüame koos panna hetkeks
aja seisma, /---/ et vaadata enese
ja teiste sisse...,” nii tervitasid
korraldajad Betti Alveri Fond ja

Viies Tähetund keskendus Juhan Viidingu loomingule.
Külas oli tema õde Mari Tarand ja ema Linda Viiding, kelle
noored sisse piirasid ning innukalt kuulasid ja küsitlesid.

Jõgeva I keskkool Jõgeval 1993.
aastal esimest korda luulesõpru.
Akadeemiasse ehk žüriisse kutsuti toona Ele Süvalep, Toomas
Lõhmuste, Iivi Lepik, Tanel Tomson, Andres Noormets, Urmas
Reinmaa ja Jüri Leesment.
Aino Ehala kirjutas 1993. aastal Õpetajate Lehes, et talvekuu
viimasel nädalavahetusel korraldati Betti Alveri loomingule
pühendatud esimene festivalkonkurss “Tähetund”. “Kahel
päeval astus üles 22 üksikesinejat
ja 27 truppi Eesti eri paikadest.
Iga etteaste oli omanäoline, haarav ja kaasa mõtlema kutsuv.
Peapreemiad pälvisid Saaremaa
ühisgümnaasiumi kava „Pirnipuu” (juhataja Rita Ilves) ja
üksikesinejatest Paide 3. keskkooli
õpilane Juula Salmari. /---/ Esimest korda andis ka Betti Alveri
fond oma preemiad. Need said

Jõgeva 1. Keskkooli kooliteatri
juhendaja Lianne Saage ja Kersti
Karro Jõgeva kultuurimajast.”
Teist “Tähetundi” nimetab
Vaike Käosaar 1994. aasta 3. detsembri Vooremaas juba omaks ja
oodatuks. Betti Alveri tekstid oli
puudutanud loomingulisi noori
Eesti eri paigus. Oli selge, et “Tähetund” polnud sähvatus, vaid
on loodud kestma. “Betti Alveri
sünniaastapäeva paiku tullakse
edaspidi sel moel igal aastal jälle.
Nii on nüüdseks kokku lepitud –
sõnatult ja sõnaliselt. See kujunes
välja ja teisiti enam ei saagi.”
Veel aasta ja kolmandal “Tähetunnil” annab fond lisaks
aastapreemiatele esmakordselt
välja stipendiumi ühele Jõgeva
noorele, kes õpib kõrgkoolis
humanitaaralal. Esimese stipendiumi võttis vastu toona Viljandi
kultuurikolledžis III kursusel
teatrialal õppiv Martin Algus.
Betti Alveri Fondi stipendiumi on
pälvinud 20 noort. 2011. aasta
novembris jätkab fondi tööd
MTÜ Tähetund.

mõttes harida, et laiendaks meie
kirjandusalast silmaringi.”
Viljandi kultuurikolledži teatrikateedri juhataja Andres Noormets oponeeris sellele seisukohale: “Kõige tähtsam on siiski
seesmine side tekstide vahel. Kui
see on olemas ja hoiab tekste koos,
siis pole üldse oluline, et need
tekstid pärineksid ühelt autorilt
või ühest luuletusest.” Kirjanik
ja psühhiaater Vaino Vahing
leidis, et intiimluule oli esitatud kavades jäänud suhteliselt
tagaplaanile. Kõlama lõid rohkem sotsiaalsed, üldinimlikud
probleemid. Andres Noormets
kiitis, et 21 luulekava moodustasid tervikpildi, nad hakkasid
tahes-tahtmata kuidagi kokku
kõlama, resoneerima. “Võib öelda, et üks põlvkond on andnud
meile intervjuu, on näidanud end
lähi- ja sisevaates. Kokkuvõttes jäi
minu jaoks valitsema romantiline
alatoon, sensuaalsus.”
Eesti Draamateatri näitleja
Kersti Kreismann oli 1995. aastal
nähtu üle kriitiline. “Ei ole mõtet
luulet lugedes põhjendamatult
mööda lava lonkida – see uinutab ja väsitab vaatajat. Kui pole
põnevaid metafoore, mis liikumist
nõuavad, võiks lihtsalt seista või
istuda.” Tallinna pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna
teatrikateedri juhataja Toomas
Lõhmuste sai kolmel aastal
kogetut võrreldes nentida, et
esinejate tase on märgavalt võrdsustunud ja tõusnud. “Eelnevatel
kordadel on olnud lihtsam n.-ö.
sikke lammastest eraldada. Mõni
trupp on end juba luuleteatriks tituleerinud. See eeldab aga dramaturgi ja dramaturgilist sidusainet
tekstide vahel.”
“Tähetunni” teatrimaagiat
tundnud räägivad
Näitleja ja lavastaja Toomas
Lõhmuste: “Luulepäevade näol on
Jõgeval tekkinud selline imetabane “hullude” kokkutulek, kus mul
on mõnus olla, sest ma olen ise ka
hull – lausa diagnoosiga juhtum.”

Kirjanik Vaino Vahing: “Need
kaks päeva Jõgeval on mõjunud
suisa teraapiliselt. Siinne eluterve õhkkond kummutab meedia
tekitatud väärkujutluse, et tänapäeva noored on enamasti kas
vägivaldsed või narkomaanid.
Ma ei saa aru, miks üleriigilise
levikuga päevalehed skandaale
jahivad, aga nii positiivsest
asjast nagu Tähetund mööda
vaatavad?”
Kirjanik ja lavastaja Urmas
Vadi: “Me tulime siia selleks, et
saada üllatatud, rabatud, vapustatud. Ja tänu teile me seda ka
saime.”
Kirjanik Jan Kaus: “Mina kartsin siia tulles kõige rohkem seda,
et hakatakse niisama, käed kõrval, etlema. Aga nägin hoopis
üllatavalt sügavat ja mitmekihilist lähenemist luuletekstidele.
Ja otse hämmastav, missugused
tekstid olid üles leitud!/---/ Viin
siit kolleegidele kaasa sönumi,
et luuletaja tasub olla ka tänapäeva Eestis, sest on olemas suur
hulk noori, kes luulet loevad ja
luuletekstidega väga huvitavat
kahekõnet peavad.”
Näitleja ja lavastaja Ain Mäeots: “Näha sai siin tükati ka
tapvalt halli ja igavat teatrit, aga
sellest, mida tipud pakkusid, oleks
õppida kutselistel teatritegijatelgi:
uus põlvkond toob ju ikka kaasa
uued ideed.”
Näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe: “Luule ja luulelavastused
on minu jaoks südamelähedane
teema, sest olen ise koos sõbra
Jaanus Rohumaaga luulelavastusi
teinud ega arva üldse, et luule on
mingi “plikade värk”. See, mida
ma siin kahe päeva jooksul nägin,
mõjus äärmiselt inspireerivalt ja
jõudu andvalt.”
Teatrikriitik Jaak Allik: “Oh,
kuidas tahaks mitukümmend aastat noorem olla ja ise Tähetunnil
kaasa teha!”
Kasutatud Maimu Valdmanni
arhiivimaterjale

Millest räägib akadeemia?
Kolmanda “Tähetunni” akadeemia ehk žürii kogunes festivali esimese päeva õhtul. Kindlaid otsuseid veel ei tehtud, ent
arutelu oli viljakas. Tartu ülikooli
kirjandusõppejõud Ele Süvalep
tegi jutuotsa lahti: “Ikka ei ole
paljud trupid esitanud täpset
kava, kelle luulet loetakse./---/
Eriti nooremate autorite puhul
ei tarvitse ju suurimgi kirjandusspetsialist teada, kelle tekstiga
on tegemist. /---/ Selline luulelugemine võiks ju meid ka ses

Kolmas Tähetund 1995. Akadeemia koos Lianne Saage
ja Maimu Valdmanniga.

1996. aastal astusid esimest ja praeguseni viimast korda
Jõgeva kultuurikeskuse lavale Eesti muusikaakadeemia lavakunstikooli 18. lennu noored näitlejad etenduses „Lugu
valgest varesest“. Laval olid tänased tuntud näitlejad nagu
Tiit Sukk, Liina Vahtrik, Külli Teetamm, Andero Ermel,
Erki Laur, Tiina Tauraite, Veikko Täär, Andres Roosileht,
Harriet Toompere, Merle Kullas, Hilje Murel, Kleer Maibaum, Igor Baturin, Taavi Teplenkov, Jan Uuspõld. Neid
juhendas Priit Pedajas.
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Palamuse Lions klubi kinkis noortele
jalgpalluritele jalgpallisaapad
Kui Palamuse Lions klubi president Aime Ilves
Palamuse gümnaasiumi
võimlasse jõudis, oli poiste
jalgpallitrenn juba alanud.
Kaasas oli tal kingituseks
16 paari jalgpalliputsasid.
Rapla Lions klubi otsustas
noori sportlasi toetada jalgpallijalatsitega. Vajalikud jalanõud
annetasid norrakad. Rapla Lions
klubilt said ka Palamuse kolleegid heategevuseks 33 paari
putsasid Jõgevamaa noortele
jalgpalluritele kinkimiseks. Esimesed õnnelikud olidki Palamuse jalgpallipoisid, kellele
praegune Lions klubi president
Aime Ilves ja eelmine president
Voldemar Ilves jalgpallijalatsid
üle andsid. “Peagi külastab Lions
klubi Palamuse esindaja Vaimastvere jalgpallipoisse, kes saavad
samuti rõõmustada uhiuute
jalgpallijalanõude üle,” sõnas

Jalgpallipoisid kingitustega, keskel Aime Ilves. FOTO: ERAKOGU
Aime Ilves.
Jalgpallur Arto Reinik oli
ootamatust jõuluüllatusest liigutatud. “Arvan, et peame olema väga tänulikud sellistele
heategevusorganisatsioonidele,
kes toetavad ja aitavad inimesi.
Tänu sellistele inimestele sünnib
igal pool palju head,” lausus
noormees. Arto ütles, et tal oli

putsasid kindlasti vaja. Enda
omad olid juba väikseks jäänud.
“Nüüd saab kevadel uute jalanõudega treeninguid jätkata,”
märkis poiss. “Väga äge, et saime
uued putsad!”, rõkkas vutisõber
Joonas Aus kingitust nähes.
Palamuse noorsootöö- ja spordijuht Anneli Paaldo rääkis, et
poisid said varajase jõulukingi

Palamusel toimus XXI Paunvere
kabeturniir

– imesid ikkagi juhtub. “Noorte
nägudest oli näha, et nad olid
väga õnnelikud. Suured tänud
Palamuse Lions klubile toreda
ja lahke jõulukingi eest. Loodan,
et see innustab poisse veelgi
rohkem treenima,” lausus Anneli
Plaado. Ta lisas, et kingitus tuli
kiirelt ja ootamatult. “Reedel
suhtlesin Lions klubi presidendiga ja juba esmaspäeva õhtul
olid nad Palamusel ja jagasid
putsasid,” lausus noorsootöö- ja
spordijuht. Anneli kinnitas, et
poistel on väga suur huvi jalgpalli vastu, igas trennis käib korraga
keskmiselt 15 huvilist. Poisse
treenivad põhiliselt Jõgeva SK
Noorus 96 treenerid Priit Jõeäär ja Lauri Indus. Pallimängu
hasardist on haaratud erinevas
vanuses noored.
MARGE TASUR

Torma spordihoone ja SK Torma Sport tegemised
Päevad mööduvad kiiresti ja peatselt lõpeb aasta
2017. Tuleval aastal alustame juba uue Jõgeva valla
hallatava asutusena. Teen
väikese kokkuvõtte meie
tegemistest.
Torma spordihoone on tänaseks tegutsenud üle kümne
aasta. Selle aja jooksul oleme
leidnud endale püsiva klientuuri, kes regulaarselt kasutavad
spordihoone teenuseid. Juba
neljandat suve järjest tulevad
meile laagrisse Peterburi noored
korvpallurid.
Me ei ole spordialade ringi
väga suureks ajanud, vaid püüdnud tegeleda aladega, millel
on siinkandis pikk ja edukas
traditsioon.
2017. aasta oli edukas SK
Torma Sport võrkpalluritele.
Naiskond tuli maakonna meistriks, Credit24 rahvaliiga finaalturniiril Kiilis saavutati II koht,
60. Vooremaa karikavõistlustel
III koht. Meeskond saavutas
maakonna meistrivõistlustel II

Koolivaheajal
oleme avatud:
22.12, 27.12–30.12, 02.01.18
kell 18–20.30
03.01–10.01 Peterburi
korvpallurite laager

Info: Aarne, 520 2235

koha. Ka noortest mängijatest
on moodustunud korralik püramiid. Jõgevamaa noorte meistrivõistlustel olime väljas kõigis
vanuseklassides. Eesti meistri- ja
karikavõistlustel osalesid U12,
U14 ja U16 vanuseklassi tüdrukud. Selleks, et vabariiklikel
võistlustel suurematele keskustele vastu saada ja medalite eest

2017. aasta oli SK Torma Sport võrkpalluritele edukas.
FOTO: ERAKOGU

võidelda tuleks uues Jõgeva
vallas moodustada erinevate
klubide parematest mängijatest
igas vanuseklassis üks esindusvõistkond.
Jaanuari teises pooles on lubanud Tormasse tulla Bigbank
Tartu esindusvõistkonna mõned
mängijad koos treeneritega, et
teha noortele üks näidistreening.
Loodan, et selline kohtumine an-

nab lastele lisaenergiat spordiga
tegelemiseks.
Torma spordihoones alustati
novembris esmakordselt jalgpallitreeninguga, kus osalevad nii
poisid kui tüdrukud. Jätkuvad
traditsioonilised korvpalli- ja
tennisetreeningud.
Aarne Neimann,
Torma spordihoone juhataja

Punaste juustega tüdruk linnaraamatukogus
Jõgeva autor Toomas
Reisalu alias Tuomas Wirkkunen avaldas oma esimese romaani pealkirjaga
“Punaste juustega tüdruk”,
mida esitles 7. detsembril
2017 Jõgeva linnaraamatukogus.
Romaan räägib Liibanonis röövitud Eesti jalgratturitest, nende
vabastamisest ning sellest, mis
toimus tegelikult kulisside taga.
Tegemist on ilukirjandusliku
teosega, kuigi sisaldab aastatetaguseid tõsielusündmusi.
Käsikirja aitas toimetada kirjanik Teet Kallas. Pealkirja kohta
ütleb autor, et raamatumaailmas
ringi vaadates, on populaarsed
raamatud pealkirjadega “Tüdruk
rongis”, “Lohetätoveeringuga
tüdruk” jne, siis oli ta kindel,
et pealkiri peab sisaldama sõna
“tüdruk”.
“Ütleme nii, et see on üks
turundusnipp,” ütles autor ise.
“Raamatuid ostavad põhiliselt
naised ning mehedki loevad
naiste ostetud raamatuid. Ja
kinnitan, et raamatus on ka

Toomas Reisalu võttis esitlusele kaasa ka kolm oma maali.
punaste juustega tüdruk täiesti
olemas, neid tüdrukuid on seal
isegi mitu.”
“Punaste juustega tüdruk” on
autori sõnul esimene osa triloogiast ning järge sellele plaanib ta
avaldada järgmisteks jõuludeks,

Täiskasvanute arvestuses oli
osalejaid 21. Meeste arvestuses
võitis Andrus Tull, teise koha
saavutas Ain Rool ja kolmandaks
tuli Kaljo Siimer. Naiste arvestuses võitis Triinu Jalg, teise koha
sai Merilii Jalg ja kolmanda Aili
Visnapuu. Paremad said autasuks medali, diplomi, karika ja
kinkekaardi. Lõpliku paremusjärjestuse leiab huviline Jõgeva
kabeklubi kodulehelt (http://
jogevakabeklubi.ee/turniirid/
Paunvere2017/ ).
Täname Jõgeva kabeklubi
kohtunikke Ülar Poomi ja Uno
Plakki ning Karmo Toomet Palamuse Kultuurist abi eest võistluse
läbiviimisel! Suur tänu ka kõigile
osalejatele!
ANNELI PLAADO,
Palamuse kultuuri
noorsootöö- ja spordijuht

Torma korvpallipoisid olid Vinnis teised
Novembri alguses osalesime
Torma põhikool 6.–9. klassi poistega Meistriliiga finaalturniiril
Vinni spordihoones, kus saime
teise koha.
Esimese alagruppi mängus
võitsime Rakvere G seisuga
53:38. Teises mängus võitsime
Nõmme PK seisuga 62:30. Esimese päeva viimase mängu
mängisime Puiga PK-ga, mille
võitsime seisuga 55:16. Pärast

edukat spordipäeva saime preemiaks ujuma.
Teine võistluspäev algas võiduga Parksepa KK üle seisuga
57:19. See võit tähendas meile
pääset finaali. Finaalis kahjuks
kaotasime seisuga 43:45. Vastased tabasid üheksa kaugviset.
Auhinnaks saime diplomi ja
medali.
Kaarel Välb, 7. klass

Torma põhikooli poisid saavutasid
korvpallivõistlusel teise koha

Koolivaheajal
oleme suletud:
23.12–26.12, 31.12, 01.01

Spordihoone kollektiiv
soovib kõigile rahulikke jõule
ja sportlikku uut aastat!

26. novembril toimus Palamuse gümnaasiumis traditsiooniline
Paunvere kabeturniir. Korraldajateks olid Jõgeva kabeklubi ja
Palamuse Kultuur.
Võisteldi viies vanuseklassis:
pisikadetid, minikadetid, juuniorid, mehed ja naised. Planeeritud
oli ka kadettide vanuseklass, ent
selles vanuses võistlejaid kohale
ei tulnud. Ka juuniore osales
vaid kaks. See-eest tuli võistlema
palju pisi- ja minikadette – kokku 25 noort. Kuigi alguses oli
plaanitud pisi- ja minikadettide
vanuserühmas poiste ja tüdrukute tulemuste üle koos arvestust
pidada, siis kohapeal otsustasime siiski poisse ja tüdrukuid
eraldi autasustada. Esikolmik
sai auhinnaks medali, diplomi
ja kinkekaardi. Kabeturniiri pilte
ja noorte tulemusi on võimalik
näha valla kodulehelt.

kolmandat osa aga juba ülejärgmisteks.
Autor ise end veel kirjanikuks
ei nimeta, pigem peab ta end
ajakirjanikuks, kes vahendab
ajakirjanikuna kokkupuutunud
lugu.

FOTO: MEERI REMMELG

Raamatukogu sai kingituseks
autori pühendusega raamatu,
mis jõuab lugejate kätte. Raamatukogust saab seda raamatut
ka osta.
Tea Lall

Torma põhikooli poisid Kris
Urvik, Erki Urvik, Kert Pärn ja
Andreas Sass käisid 18. oktoobril
Tallinnas. Nad osalesid koolide
vahelistel 3x3 võistlustel korvpallis 8.–9. klasside poiste arvestuses. Poisid saavutasid seal teise
koha, Rapla ühisgümnaasiumi
järel. Kolmandaks tuli Tallinna
reaalkool. Alagrupis olid peale
Torma põhikooli veel Laagri
kool, Jüri gümnaasium I ja Pirita
majandusgümnaasium. Esimese
mängu Laagri kooli vastu võtsid
poisid 11:6 võidu, teises mängus
võideti Jüri gümnaasium 10:9 ja
viimases alagrupimängus võideti
Pirita majandusgümnaasiumi

12:5. Pärast alagrupimänge läksid nad kokku teises alagrupis
teiseks jäänud Tallinna Nõmme
põhikooli II meeskonnaga, sealt
võeti 12:6 võit ja saadi poolfinaali. Poolfinaali vastaseks oli
Vanalinna Hariduskolleegium
ja saadi võit tulemusega 15:9.
Finaali vastaseks tuli Rapla
ühisgümnaasium, kes oli samuti kõik varasemad mängud
võitnud. Mäng oli tasavägine ja
pingeline, kuid lõpuks jäid peale
Rapla poisid 15:11. Kokkuvõttes
oli hea tasemega võistlus, mänge
oli raskemaid ja kergemaid, kõik
poisid mängisid hästi.
Kris Urvik

Raamatukogus loovad naised ilu

Jõgeva linnaraamatukogus avati jõulueelne käsitöönäitus, kus on
väljas nelja naise looming.
Külli Hansaar on Haapsalu sallide kudumise meister. Filigraansed
mustrid nõuavad täpsust ja kannatlikku meelt. Tema udupeened sallid
libisevad sõrmusest läbi ning tõestavad oma õhulist õrnust paljudes
värvitoonides. Mannekeenil on näha isegi sini-must-valge värvikombinatsioon. Eevi Kuslapile Kuremaalt pole võõras ükski käsitöötehnika.
Ta on oma oskusi jaganud ka Kuremaa käsitööringis. Ja eriti kuulsad
on tema kassivaibad. Anu Lippuri ruumilised kaardid nõuavad fantaasiat, palju aega ja hoolikust. Tema loomingusse kuuluvad samuti
tervistavad mee- ja teesegud. Elli Rohtmetsa rahvariidevööd on pärit
erinevatest kihelkondadest ja kaunistavad iga naist.
Külastage meie näitust enne jõule ja leidke midagi ka jõuluvana
kingikotti.
Meeri Remmelg
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Palamuse koolis valiti taas Tootsi ja Teelet
Oskar Lutsu Palamuse
gümnaasiumi 24. novembril toimunud aastapäevaaktusel valiti kooli
tänavuseks Tootsiks ja
Teeleks Mart Enel ja Anni
Zimmermann.
Abiturientide hulgast Tootsi ja
Teele valimisel on selles koolis
pikk traditsioon: Tootsi valiti
neljakümne esimest, Teelet kolmekümnendat korda. Valimisõigus on kooli viienda kuni kaheteistkümnenda klassi õpilastel,
samuti õpetajatel. Mardi ja Anni
Tootsiks ja Teeleks “ristimise”
tseremoonia viis läbi Palamuse
O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus.
Klassijuhataja Kadri Lille sõnul on Mart Enel tootsilikult
rahutu hingega, aga väga tegus
ja nutikas noormees. Ta on
kooli õpilaskogu liige, tantsib
rahvatantsurühmas, täidab kooli
üritustel helitehniku ülesandeid
jne. Hiljuti osales Mart aga ühes
eriti uhkes ettevõtmises. Kes
viimasel ajal uudiseid jälginud,

Palamuse gümnaasiumi tänavuseks Teeleks ja Tootsiks
valiti Anni Zimmermann ja Mart Enel.
FOTO: ERAKOGU
teab, et novembri lõpus tähistati
saja aasta möödumist päevast,
mil Eesti Maanõukogu kuulutas
end kõrgeima võimu kandjaks
Eestis. Sel puhul kutsuti kokku
nn noorte maapäev, milles esin-

datud Eesti eri piirkondade noored. Maapäeva 106 liiget, Mart
Enel nende hulgas, osalesid 28.
novembril pidulikul Riigikogu istungil, kus parlamendile anti üle
nendesamade noorte maapäeva

liikmete koostatud Eestimaa
noorte manifest.
Anni on klassijuhataja sõnul
tubli õppija, aga ka andekas laulja, tantsija ja näitleja. Ta on loomult leebe, ent oskab, kui vaja,
ka teisi suunata. Ja igasugusteks
hulludeks tükkideks on ta ka valmis. Näiteks möödunud sügisesel
teemaõhtul “Leib ja lilled” kehastas Anni Dave Bentonit ning läks
samas grimmis koolimajast koju
isa sünnipäevakülalisi üllatama.
Tänavusel “Leib ja lilled” õhtul
astus Anni aga rahva ette eesti
tõugu sinimustvalge koerana.
“Ega selle grimmi alt ka Annit
eriti näha olnud,” ütles klassijuhataja Kadri Lille muiates.
Tema sõnul oli Tootsi ja Teele
valimine seekord päris raske, sest
abiturientide hulgas on neid, kes
kõnealuseid tiitleid vääriksid,
üsna mitu. Tootsi ja Teele valimine on tore traditsioon, mis toob
Palamuse kooli ellu igal sügisel
omajagu elevust.
RIINA MÄGI

Kadritrallil lustiti koos vanavanematega
Palamuse valla lasteaias
Nukitsamees tähistati hiljutist kadripäeva vahva
kadritralliga, mis leidis
aset kohalikus rahvamajas.
Kadriõhtul sai rahvas esimest korda esinemas näha
lasteaednikest koosnevat
tuliuut kapelli.
Kadritralliks oli Nukitsamehe
õpetajad eesotsas muusikaõpetaja Maire Tammega kokku
pannud toreda kava ning kolme
vanema rühma lastele (kõige
pisemad jäeti siiski lasteaeda)
päevakohased laulud-tantsud ja
laulumängud selgeks õpetanud.
Ja nagu kadrisandid ikka, olid ka
umbes kuuskümmend kadritrallil osalenud lasteaialast riietunud
valgesse.
Kadritrallil astus üles lasteaednikest moodustatud tuliuus
kapell. Selle moodustamise mõte
tuli Nukitsamehe lasteaia Kaarepere rühma muusikaõpetajalt
Helgi Kaevalilt. Temaga lõid
kampa Palamuse rühmade muusikaõpetaja Maire Tamm, õpetaja
assistent Liivi Õun ja värskelt
pensionile läinud Eha Saar, kes
varem õpetas kooliminejate
rühma. Maire mängib kapellis
akordioni, Helgi kontrabassi,
Liivi kannelt ja Eha jauramit.
Juba siis, kui naised ühe korra
kokku mängida olid proovinud,
otsustasid nad ära, et kadritrallil
lähevad nad esimest korda rahva
ette. See andis proovidele – need
toimuvad Kaarepere rahvamajas
– indu juurde. Ka osa pille, mida
kapell kasutab, pärinevad Kaarepere rahvamaja pillipargist. Repertuaar koguneb nii, et igaüks
võtab proovile lugusid kaasa ja
üheskoos vaadatakse üle, mida
võtta, mida jätta.
Oma lõbuks
“Mängime rohkem oma lõbuks, aga täna oli tore ka rahva
ees olla,” sõnas Helgi Kaeval.
Nende esimene etteaste võeti
igatahes väga soojalt vastu.
Kadritralli publiku hulgas
moodustasid üsna suure osa
vanaemad ja vanaisad.
“Lähenemas on Eesti Vabariigi
sajas sünnipäev ja me arvasime,
et kadritrallist võiks saada selline üritus, mis mitut põlvkonda
ühendab,” selgitas Nukitsamehe
lasteaia direktor Marika Merusk.
“Tänapäeva elutempo on ju
kiire ning pere laiem ring ei saa
võib-olla väga tihti kokku. Meie
tahame aga oma lastele just pereväärtusi edasi anda.”

Kadripäeva peol tutvustati kadripäeva kombeid.

FOTO: ERAKOGU

Kuremaa lasteaed-algkoolis
kadride ja kirjandusega
9. novembril tähistasime isadepäeva ühise perepäevaga.
Alustasime koolitusega “Helkuriga kooli ja koju” ja iga osaleja
sai kingituseks helkuri. Päev
jätkus laste kontserdiga, mis
oli pühendatud kõigile isadele.
Pärast kontserti said isad koos
lastega omale helkuri valmistada. Pidu lõppes maitsva kringli
maiustamisega.
14. novembril kogunesid muinasjuturingi õpilased raamatukokku, et tähistada lastekirjanik
Astrid Lindgreni 110. sünniaastapäeva. Moodustati rühmad ja
toimus viktoriin kirjaniku raamatutest, mille küsimused koostas
raamatukogu juhataja Marika.
Pärast kokkuvõtete tegemist ja
võitja selgumist sai iga rühm
endale kingituse valida.

17. novembril kogunes 1. ja 4.
klass hommikul raamatukokku,
et küünlavalgel kuulata Põhjamaade lastekirjanduse tutvustust
ja seejärel ettelugemist.
Kadripäeva tähistasime koos
lasteaiaga. Kõik osalejad olid
riietanud end kadrideks. Peol
tutvustati kadripäeva kombeid,
lahendati salakirju ning mõistatusi. Seekord maiustati kamapallide ja kommidega. Peo
lõpetasime ühiste mängude ja
tantsudega. Kuu viimane nädal juhatas sisse peagi algava
advendiaja. Alustasime akende
kaunistamisega. Kooliõpilastel
lõppes 1. trimester ja ootas väljateenitud tunnistus.
Heli Vahermets
Kuremaa lasteaed-algkooli
klassiõpetaja

Linnutaja lasteaed on jõuluootuses

Nukitsamehe lasteaia lapsed olid kadritralliks õppinud selgeks päevakohased laulud.
FOTO: RIINA MÄGI
Lapsi saatis kitarril muusikaõpetaja Maire Tamm.
Et vanavanemad ikka kadritrallile tuleksid, nähti lasteaias
natuke vaeva. Lapsed meisterdasid nimelt ise kutsed – nii
ema- kui isapoolsetele vanavanematele. Ning selline personaalne
lähenemine kandis vilja.
“Lapsevanemaid ja vanavanemaid tuli kohale uskumatult
palju ja me oleme selle üle väga
õnnelikud,” kinnitas Marika
Merusk.
Vanaemad-vanaisad kiitsid aga
toredat pidu ja tublisid lapsiõpetajaid.
“Väga tore ja lõbus pidu oli,”
sõnas Eda Kütt. “Väga meeldis
kapelli etteaste, samuti see, et
lapsed nii julged olid. Ka väiksemad lapsed julgesid võõral
inimesel käest kinni võtta ja
tantsuringi minna.”
“Selline tunne tekkis, nagu
oleks tagasi lapsepõlve sattunud,” tõdes Toomas Puusepp.
Nii tema kui ka mõned vanaemad tuletasid meelde ka oma
kunagisi mardi- ja kadrisandiks
käimisi.
“Minu lapsepõlvekodu oli
Saare vallas. Et meie peres oli
peale minu veel kolm poissi ja
tüdruk ning naabritel ka viis last,
siis käisime kadrit ja marti jooksmas päris suure seltskonnaga.
Vanaema aitas meile kostüümid
kombineerida ja eeskava kokku
panna. Meie ikka laulsime ja
tantsisime, mitte ei piirdunud

mõistatuste küsimisega, nagu
mõned tänapäeva sandid. Kui
mu oma lapsed sanditamise
eas olid, käisin veel nendegagi
koos marti ja kadrit jooksmas.
Päris lõbus oli,” ütles Toomas
Puusepp.
Ingrid Juuse kasvas üles Tapa
lähedal ning tema ja naabrilaste
mardi- või kadrisandiringid
olid päris pikad, sest talud olid
hajali. Kostüümid kombineeriti
vanadest rõivastest, aga ka kardinatest ja voodilinadest. Näo ette
pandi maskid või tehti ema huulepulgaga endale “nägu pähe”.
Eda Kütt ütles, et Eerikveres, kus
tema kasvas, panid sandid selga
vanad puhvaikad või kasukad.
Üldiselt kogunes mardi- ja
kadrisandi annikottidesse ikka
komme ja õunu, aga Saaremaal
kasvanud Marika Merusk meenutas, et meremehest naabrionu
jagas, kui mardi- või kadriõhtul
kodus juhtus olema, santidele
Jenkki nätsu, millest enamik
lapsi tollal vaid und võis näha.
Nätsu näriti nii kaua, kui see üldse võimalik oli, nätsupaber pandi
aga tallele kui kallis reliikvia.
Vaat sellised ajad olid.
Iti, Kusti ja Nuki
Peale kadritralli leidis Nukitsamehe lasteaias aset veel teinegi
tore sündmus. Selles lasteaias on
nimelt kombeks, et igal aastal
detsembri algul valitakse nende

laste hulgast, kes järgmisel aastal
kooli lähevad, Iti, Kusti ja Nuki.
Selleks ettevõtmiseks on saadud
inspiratsiooni Palamuse koolis
aset leidvast Tootsi ja Teele valimisest. Itit, Kustit ja Nukit, kes
on teatavasti tegelased Oskar
Lutsu lasteraamatust “Nukitsamees”, on valitud juba 1995. aastast alates ning valiku tegemisel
lähtutakse lapse iseloomujoonte
sarnasusest nimetatud tegelaskujude omadega.
Tänavu kuulutati Itiks Susanna Soots, Kustiks Imre Vadi
ja Nukiks Oliver Jõemets. Nagu
ikka, seoti Itile ette põll ning
Kustile ja Nukile kaela rätt. Nuki
sai pähe ka väikesed nahast sarvemuksud. Kogu tseremoonia
viis läbi Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi arendus- ja
projektijuht Janek Varblas.
Kui tavaliselt kuulutatakse uus
Iti, Kusti ja Nuki välja Palamuse
kihelkonnakoolimuuseumis, siis
seekord tuli muuseumihoone
remondi tõttu teha seda mujal.
Õnneks lubas Palamuse veski pererahvas ürituseks veski ruume
kasutada. Selle eest on lasteaed
Lea ja Jaak Isotammele väga
tänulik.
Palamuse vallas kuulutati tänavune aasta juba selle algusest
alushariduse aastaks. Kadritrall
ning Iti, Kusti ja Nuki valimine
panid sellele aastale kena punkti.
RIINA MÄGI

Lasteaed on ehitud, kõikjal
valmistutakse jõulupidudeks,
hõljub piparkoogilõhna ja salamisi liiguvad päkapikud.
Jõulukuu algas meil imeilusalt. Õues sadas laia lund, kogu
lasteaiapere oli kogunenud kuuse ümber. Iga rühm kirjutas oma
jõulusoovid paberile ja riputas
küünaldes säravale jõulupuule.
Lasteaiapargis tantsiti ja lauldi
ja oi üllatust, kui meie sekka
saabus jõuluvana. Ta tuli lastega
kohtuma ja uuris, kas teda sellel
aastal ka külla oodatakse. Rühmad andsid talle üle jõulupidude
kutsed.
Kolmandat korda on lasteias
jõululaat, avatud on ka jõulukohvik. Laadal leidub hulgaliselt ilusaid ja huvitavaid jõulukaupasid
ning uhkeid kooke ja pirukaid.
Nipitiride rühm õpib pokudega
Pokuaabitsast. Nad sõidavad jõulukuul Pokumaale, kus osalevad
programmis “Heade soovide
aeg – jõulukuine eriprogramm”.
Muusikaõpetaja Lii Karro kirjutatud projekti “Igale lapsele
oma pill” rahastati. Üleskutsega
“Kingitus kodukandi lastele”
saadi lasteaeda lisaks rühmajagu väikekandleid ja džembesid.
Pilliprojekti toetajaid tänati
kontserdiga.
Kõikides rühmades toimuvad
suured ettevalmistused maakonnas toimuvaks Eesti Vabariik 100
sünnipäeva näituseks “Lasteaiad
Jõgevamaal”. Meie agarad õpetajad, õpetaja abid ja lapsed on
saanud selleks näituseks valmis
suure Torma lasteaia Linnutaja
maketi koos maja, lipuväljaku,
rikkaliku pargi ja mänguväljakuga.

Enne jõulukuud olid aga tähelepanu keskmes isad, mardid
ja kadrid. Novembris tähistas
Midripere rühm isadepäeva
kontserdi ja ühise peolauaga.
Lapsed küpsetasid isadele maitsva porgandikoogi. Rühmas oli
näitus isadest ja vanaisadest, kus
juures laste intervjuud. Nipitiride rühmas toimus poiste nädal
“Vinks-vonks poisid”. Torma
põhikooli õpetaja Mare Maasik
õpetas positele robootikat. Naerumummude rühm valmistas aga
isadepäeva üllatusi.
Naerumummude ja Midripere
vanemad lapsed tegid Voore
aktiviseerimiskeskuses eakatele
üllatuskontserdi. Naerumummude pere mardisandid külastasid
Torma eakaid Memme-Taadi
villas.
Kadrilaupäeval oli lasteaiasaal täis toredates kostüümides
marte ja kadrisid, keda võtsid
vastu pereemad Mari ja Kadri
oma väikese kapelliga. Räägiti
mardi- ja kadripäevakommetest,
ennustati ilma, lahendati mõistatusi. Muusikaõpetaja Lii Karro
eestvedamisel viidi läbi tõeline
Eesti mäng, täpselt nii, nagu on
nähtud ETV-s.
Nipitirid lõpetasid hingedekuu
laste algatatud projektiga “Öö
lasteaias”. Lapsed said mängida
Mummupesa lastehoiurühmas
ning seal õhtusööki süüa. Kohal
oli ka üllatuskülaline kääbusküülik Uugu. Õhtu lõppes lõbusa
padjasõjaga.
Linnutaja lasteaeda tahavad
lapsed tulla ja neil on siin hea
olla.
Eda Vasenko,
Linnutaja lasteaia õpetaja

Linnutaja lasteaias käis külas jõuluvana.

FOTO: ERAKOGU
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Palamuse pritsumeeste aasta

BETTI ALVERILE PÜHENDATUD
XIII LUULEPÄEVAD
TUULELAPSED 2018
Ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgunud
on suureks puuks.
Mu pilk on märg. Mu salajõud on virgunud.
Mu hing jääb truuks...
( Betti Alver)
Armsad luule-ja teatrisõbrad!
Kui lumevaip katab Eestimaad, ootame teid taas Jõgevale,
Betti Alverile pühendatud luulepäevadele
TUULELAPSED, mis toimuvad 19. ja 20. JAANUARIL 2018.
Osalema ootame noori 1.–9. klassini.
Sel aastal on teema “ILMARUUMI SALALAEGAS”
Kuni 15-minutilise etenduse palume lavale seada
LEHTE HAINSALU LUULEST.
Info ja osalusankeet MTÜ Tähetund kodulehel!
Küsimuste tekkimisel kirjuta või helista Liannele:
lianne@aasa21.ee, 517 9056
IKKA ILU HÄÄDUST ME ÜMBER...
Korraldajad

MTÜ Palamuse Pritsumehed
on piirkonna turvalisusse panustanud nüüdseks juba üle viie ja
poole aasta. Selle aasta üheteist
kuuga oleme reageerinud rohkem kui sajale väljakutsele.
Kui tuletõrjeauto juba vilkuritega välja sõidab, siis on midagi
valesti tehtud või midagi tegemata jäetud. Seepärast on vaja
järjest enam tähelepanu pöörata
ennetavale tegevusele.
Palamuse pritsumehed tegid koostöös Palamuse vallaga
projekti “Kodud ohutumaks”.
Selle käigus remonditi neljas
majapidamises kütteseadmed.
Lisaks paigaldati nendesse ja
veel kuude kodusse vingugaasi
andurid. Need on väga vajalikud kodudes, mida köetakse
puiduga või kus on kasutusel
gaasikütteseadmed. Selline andur annab varakult teada, kui
tuppa on tunginud lõhnatu ja
värvitu gaas, mis tekib materjali
mittetäielikul põlemisel (näiteks
kui siiber suletakse liiga vara või
köetakse poolkinnise siibriga).
Selleks projektiks saime toetust
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (KÜSK). Oma panuse andis
ka Palamuse vald. Siinkohal

tänan pritsumeeste nimel Palamuse valda, kes on meie MTÜ-d
kõigi tegutsemisaastate jooksul
toetanud!
Meile olid sel aastal olulisteks
sündmusteks MTÜ Palamuse
Pritsumehed viienda aastapäeva tähistamine kevadel ning
komandohoonele uue katuse
paigaldamine. Katuse vahetuseks saime toetust Riigikogu nn
“katuserahadest” (toetasid EKRE
ja SDE).
Gümnaasiumi miniväljakule
rajasime eelmise talve alguses
uisuväljaku, et oleks koht, kus
ohutult talvemõnusid nautida.
Kui ilmataat lubab, siis on plaanis liuväli rajada ka algavaks
talveks.
Et meie kõigi kodud oleksid
ohutud, tuleb hoida korras kütteseadmed ja elektrisüsteemid. Kui
soovite saada tuleohutusalast
kodunõustamist, siis võtke ühendust oma elukoha lähima päästekomandoga ja kutsuga päästjad
külla. Palamuse Pritsumeeste
valvetelefon on 524 0247.
Turvalisi jõulupühi ja tegusat
uut aastat!
Palamuse pritsumeeste nimel
MARGUS KAASIK

Palamusel jagati Kaspareid
Aasta hakkab taas kord läbi
saama, aga kultuuriinimeste
hoog ei rauge. Palamuse vallas
jätkus aasta viimastesse kuudesse nii teatrit, tantsuõhtuid, õpitubasid kui ka kontserte. Äärmiselt
tegusad on eakad, kes käivad
koos õdusaid õhtupoolikuid
veetmas, tantsimas ja laulmas.
8. detsembril toimus Palamuse rahvamajas kollektiivide
kontsert, kus võis näha väga
mitmekesiseid etteasteid. Esinesid lauljaid, tantsijad ja pillimängijad. Nende etteastete vahele
oli amatöörteater oskuslikult
lõbusad sketšid põiminud. Jagati ka tunnustusi kollektiivide
liikmetele, kes on kõige kauem
osalenud või silmapaistnud.
Teist korda anti välja harrastusnäitlejate preemiat, mis kannab Kaspari nime. Selle pälvisid
sel aastal kaks näitlejat, Susan
Kolde ja Janek Varblas, mitme
eri rolli eest. Tunnustused andis

üle esimene Kaspari laureaat
Kaspar Sulp.
Vaid kaks päeva hiljem naerutas Palamuse rahvamajas kõiki
kuulajaid Jarek Kasar, kes oma
loomingu kõrvale ka lustakaid
lugusid pajatas.
Aasta lõppu on jäänud veel
mõned jõulupeod ja -kontserdid. Uut aastat alustame kohe
kinopäevaga nii suurtele kui ka
väikestele. Samuti toimub 5.
jaanuaril Kaarepere rahvamajas
esimene klubiõhtu koos ansambliga Ma & W.
Jälgige meie tegemisi ikka valla lehes ning Palamuse Kultuuri
Facebooki lehel ja kodulehel
(palamusekultuur.weebly.com).
Külastage ikka meie üritusi ja
võtke osa tegevustest! Palamuse
Kultuur soovib kõigile ilusat
jõuluaega ja tegusat uut aastat!
EHTEL VALK,
Palamuse Kultuuri juhataja

Vali jõulupuu endale istandusest

Ingli puudutus – Airaan õpiruumis
Lumehelbeid langeb nii aknale
kui maapinnale. Soojakraadid
küll sulatavad, aga jällegi langevad helbed katavad maad lumevaibana. Lumi on märk peagi
saabuvast jõuluajast.
Advendiküünalde süütamine
ja jõuluootus lume tulekuga
ajendab ka Airaan õpiruumis
osalejaid kuduma, heegeldama,

tikkima, õmblema jõuluteemalisi kindaid, sokke, linikuid
ning valmistama soovikaarte.
Teemakohaste kaunistustena on
jõulude ajal olnud ikka jõuluinglid. Sümboolselt on see soojus ja
rahu ning paneb meid mõtlema
tänutundega peagi mööduvale
aastale. Oleme neid valmistanud pärlitest, lõiganud paberist,
heegeldanud lõngast. Aita fotole
jäid vanaema Sirje heegeldatud
inglid, mida saab kasutada väikese kingipakendina ja hiljem
võib kingi saaja need oma kuuse
külge riputada.
Head õpiruumis osalejad,
kaunist jõulukuud ja rõõmsaid
kohtumisi! Meie kõikide südamlikud jõulusoovid toredatele
Jõgeva suurvalla elanikele, et
meie päevi saadaksid hoolivus,
armastus ja rõõm!
AITA SAKSING,
MTÜ Airaan juhataja

Raamatukogu kutsel käis Siimustis Piret Päär – eesti näitleja, jutuvestja, Muinasjutukooli eestvedaja, koolitaja,
suulise pärimuse spetsialist. Päär rääkis lastele südamlikke ja õpetliku sisuga rahvajutte ning juhatas sisse advendiaja. On ju taas mõnusaim aeg juttude kuulamiseks,
rahulikku jõuluaega kõigile raamatusõpradele!
Toetas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.
TEKST JA FOTO: TIINA MIHHAILOV

Siimusti raamatukogus on 20. detsembril kell 15
Eeva Niinivaara mälestustund.
Musitseerib Reine Koppel, kaetud teelaud.
Info: Siimusti raamatukogu 776 2093,
siimustiraamatukogu@gmail.com

Paljude perede jõulutraditsioonide hulka kuulub ühine
metsaminek ning sealt endale
jõulukuuse valimine. Mis oleks,
kui valiks jõulukuuse hoopis
istandusest?
Jõulukuuse järele metsa minek
on traditsioon, mida pole suutnud murda ka meie järjest enam
linnastuv elustiil. Või õigem
oleks öelda, et just osalt seetõttu lähevad tuhanded inimesed
jõuluajal ikka ja jälle metsa,
et valida ise endale loodusest
kuusepuu.
Kuid Eestis on aasta-aastalt
muutumas järjest populaarsemaks ka jõulupuude valimine
istandusest. Põhjuseid on siin
mitmeid: sobiva jõulukuuse leiab
istandusest vaieldamatult kiiremini kui metsast. See on väga
mugav, sest puud maha võtmata
näeb enne iga kuuse iseärasusi
ja õige leidmiseks ei pea palju
kõndima.
Torma alevikus on jõulukuuskede istanduse rajanud OÜ Picea
Grupp ning ettevõtte esindaja
Taavi Tõntsu sõnul on ka nende
istanduses külastajate arv aasta-

aastalt kasvanud. “Istanduses
saab teha rahulikult väikese
jalutuskäigu, valida kuusk välja,
võtta puu maha ise või lasta seda
teha meie töötajal ning lahkuda
juba koos pakitud jõulupuuga,”
rääkis ta.
Eriti agarad istanduse külastajad on sealjuures lastega
pered, kuna lapsed on ju teadupärast üsna kannatamatud,
kuid istanduses leiavad nad ilusa
kuusepuu kiiresti ning samas
saavad ka teadmisi, kuidas ja kus
jõulukuuski kasvatatakse.
Taavi Tõnts kummutas ka
väite, nagu oleks jõulukuused
istanduses väga kallid. “Meie istanduses maksavad jõulukuused
suurusest sõltuvalt 10–30 eurot
tükk,” tõi ta näite.
Torma kuuseistandus on külastajatele avatud kuni 23. detsembril kella 9–16 ja 24. detsembril kella 9–14.
Oma tulekust võiks soovitavalt
ette teatada telefonil 515 6391
või meilitsi: info@piceagrupp.ee.
Lisainfot istanduse kohta
leiab: kuusepuu.ee ja facebook.
com/www.kuusepuu.ee

Jõgeva jäätmejaam on

23.–26. detsember SULETUD

Teistel päevadel kehtivad tavapärased lahtiolekuajad.
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Detsembri- ja jaanuarikuu
sündmused Jõgeva vallas
Jõgeva linn
20.12 kell 12
talvemuinasjutt “Mašake ja kolm karu”.
		
Pääse: 5 €.
20.12 kell 19
Tanja, Nele-Liis Vaiksoo ja Marta Laan “Kiiksuga
		
jõulud“ Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Pääse 19 €/17 €.
29.12 kell 20
aastavahetuse pidu Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Avatud on baar. Pääse: detsembris 18 € ja 15 €,
		
samal päeval 20 € ja 18 €.
05.12–05.01.18 Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
		
rahvusliku tekstiili erialal üliõpilaste kindanäitus
		
“Põlvest põlve, käest kätte” Betti Alveri muuseumis
04.12–jõuludeni käsitöömeistrite Eevi Kuslapi, Elli Rohtmetsa
		
ja Külli Hansaare näitus “Naised loovad ilu” Jõgeva
		
linnaraamatukogu laste lugemissaalis
04.12–31.12
Johannes Haava fotonäitus “Talvised hetked”
		
Jõgeva kultuurikeskuses
30.11–03.01.18 Eugenija Pilypaitiene akvarellinäitus “Minu kodu
		
on Nemunase sinisel joonel” Jõgeva
		 linnaraamatukogus
17.11–31.12
Ardi Kivimetsa mälestusnäitus Jõgeva
		 linnaraamatukogus
05.01.18 kell 19 uusaastakontsert Jõgeva kultuurikeskuses.
		
Esineb “Latvian voices”. Pääse: 10/8 €.
13.01.18 kell 14 Talvefestival Jõgeva linnas kruusaaugu ümbruses
17.01.18 kell 19 komöödiateatri etendus “Kohe näha, et vanad
		
sõbrad”. Pääse: 15 €/13 €.
19.–20.01.18
Betti Alveri pühendatud luulefestival “Tuulelapsed”
		
Jõgeva kultuurikeskuses
Jõgeva vald
20.12 kell 15.30 Kuremaa lasteaed-algkooli jõulupidu lasteaiale
20.12 kell 17
Kuremaa lasteaed-algkooli jõulupidu algkoolile
31.12 kell 22
Aastavahetuspidu Vaimastvere kooli võimlas.
		
Esineb ansambel “Village Voice”, pääse 5€.
Torma vald
21.12 kell 16
Sadala Külade Teatri laste näitetruppide
		
5. aastapäeva tähistamine näitetruppide
		
esietendusega “Neli eesti muinasjuttu” Sadala
		
rahvamajas. Pääse: 1 €.
21.12 kell 18
C. R. Jakobsoni nimelise Torma põhikooli
		
jõulupidu Torma rahvamajas
22.12 kell 20
särtsakas jõuluõhtu Sadala rahvamajas.
		
Esinevad Sansaara tantsutrupp ja
		
tantsuansambel “Irena ja Ivar”. Pääse: 5 €.
Palamuse vald
28.12 kell 12
eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
04.01 kell 12
lastefilm “Pettson ja Findus:
		
Maailma parimad jõulud” Palamuse rahvamajas
04.01 kell 19
film “Igitee” Palamuse rahvamajas
05.01 kell 20
aasta alguse klubiõhtu ansambliga Ma&W
		
Kaarepere rahvamajas
12.01 kell 15
nukuteatriring Palamuse noortekeskuses
25.01 kell 18
Kalle Kolde vaimne jututuba “Vaimu vägi”
		
Palamuse rahvamajas
KOGUDUSED
Jõgeva Babtistikogudus
24.12 kell 11 	 jõululaupäeva jumalateenistus advendikohviga
25.12 kell 11
jõulu I püha jumalateenistus
		
vokaalansambliga Beati
EELK Laiuse kirikus
24.12 kell 15
jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kell 13
I jõulupüha jumalateenistus
31.12 kell 13
vana-aasta jumalateenistus
07.01.18 kell 13 jumalateenistus
EELK Jõgeva kogudus
24.12 kell 11
IV advendipühapäev jumalateenistus
24.12 kell 17
jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kell 11
I jõulupüha jumalateenistus
26.12 kell 11
II jõulupüha jumalateenistus
31.12 kell 11
vana-aasta jumalateenistus
07.10.18 kell 11 jumalateenistus
EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kogudus
24.12 kell 17
Püha jõuluõhtu jumalateenistus. Toimub
		
korjandus. Kaastegevad Oskar Lutsu Palamuse
		
gümnaasiumi õpilased, juhendajad Aive Jõessar
		
ja Mariliis Merusk.
25.12 kell 11
I jõulupüha jumalateenistus. Toimub korjandus.
25.12 kell 16
I jõulupüha kontsert “Laulame üheskoos
		
kaunimaid jõululaule”. Kaastegevad Palamuse
		
laulustuudio ja Põltsamaa ühisgümnaasiumi
		
lauluklass, juhendaja Karmo Toome. Külalissolistid
		
Kadri Tegelmann ja Tim Kuypers. Kontserdi
		
korraldamist toetab OÜ Paunvere Agro.
31.12 kell 11
jumalateenistus
06.01.18 kell 15 kolmekuningapäeva kontsert. Esinevad Palamuse
		
segakoor KUUS ÕUNA ja vabaõhumuuseumi
		
segakoor, dirigendid Maret Oja ja Elo Lutsepp.
		
Vabatahtlik annetus.
07.01.18 kell 11 jumalateenistus. Teenistusi viib läbi
		
hooldajaõpetaja Urmas Oras.
		
NB! Jumalateenistuste ja kontsertide
		
ajal on kirik soe.
EELK Torma Maarja kogudus
24.12 kell 14
jõululaupäeva jumalateenistus, esinevad
		
Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma valla ühend		
orkester Kristi Talistu juhatusel ning segakoor
		
“Sõbrahing” Mare Talve juhatusel.
25.12 kell 11
1. jõulupüha jumalateenistus
31.12 kell 14
vana-aasta jumalateenistus
Kaastööd, info ja vihjed saata vallaleht@jogeva.ee
Väljaandja: AS Seitung

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

Kuremaa lossis avatud käsitöö kaubamaja.
Kui sul on huvi korraldada Kuremaa lossis sündmust, pulma,
sünnipäeva vms, siis küsi julgesti infot telefonil 502 7541 või
tiina@kuremaaloss.ee. Samadelt kontaktidelt saad ka vormistada
broneeringu.
SÜNNIPÄEVAPIDU LASTELE Kuremaa lossis koos meisterdamisega. Kuremaa loss on suurepärane koht lapse sünnipäevapeo
pidamiseks. Sünnipäevalaud vastavalt tellija soovile.
Kuremaa loss tänab kõiki toetajaid, abilisi. Erilised tänusõnad
kuuluvad Kuremaa inimestele ja asutustele.
Kuremaa lossi sündmuste ja tegevuse info Tiina Tegelmann,
502 7541, tiina@kuremaaloss.ee
OLETE OODATUD!
SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
soovib kaunist pühadeaega ning
meeldivat koostööd 2018. aastal
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