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Uus vald on sündinud
24.10.2017 kuulutati välja Jõgeva vallavolikogu valimistulemused ehk sündis
uus Jõgeva vald.
Ühise omavalitsuse moodustavad Jõgeva linn, Jõgeva vald,
Palamuse vald ja Torma vald (v.a
Võtikvere küla) ning Puurmani
valla Härjanurme, Jõune, Pööra
ja Saduküla külad ning Pajusi
valla Kaave küla.
Kuni selle aasta lõpuni tegutsevad eraldi ametiasutustena
Jõgeva linnavalitsus, Jõgeva vallavalitsus, Palamuse vallavalitsus
ja Torma vallavalitsus. Vallavolikogu ja vallavalitsus kui organ
(vallavanem, abivallavanemad
ja mittepalgalised valitsuse liikmed) tegutsevad uue valla üleselt, nende kasutuses on senise
nelja omavalitsuse ametnikud ja

töötajad. 1.01.2018 alustab tööd
ühine ametiasutus ehk Jõgeva
vallavalitsus, kuhu viiakse üle
suurem osa seniste omavalitsuste ametnikke ja töötajaid.
Vallavalitsuse osakondadena
jäävad tegutsema Palamuse ja
Torma endistes vallamajades teenuskeskused, kus saab ka uuest
aastast nõu küsida ning elanikele
vajalikke toiminguid teha.
Hetkel kasutatakse asjaajamises dokumendiplankidel kuni
uue vapi ja lipu kehtestamiseni
Jõgeva linna kehtivaid sümboleid.
Ühisvalla sümboolika leidmiseks on läbiviidud konkurss,
kuid oodatakse veel tagasisidet
Riigikantseleilt. Siis selgub, kas
komisjoni poolt välja valitud
vapp ja lipp vastavad heraldika-

Ühinenud valla
peamised
näitajad

nõuetele või tuleb lasta autoritel
kavandeid täiendada.
Uuel vallal on koostamisel ka
uus koduleht jõgeva.ee. Esialgu
leiab kodulehelt vallavolikogu
ja vallavalitsusega seotud info,
muu info on täiendamisel. Aasta
lõpuni jäävad toimima ka senised omavalitsuste veebilehed.
Ühinemisprotsessi käigus toimunud koosolekute protokollide
ja ühinenud omavalitsuste ühinemislepinguga on võimalik tutvuda: jõgeva.ee/haldusreform.
Katrin Rajamäe,
ühinemise koordinaator

Elanikke – 14 214 (1.01.2017
rahvastikuregister)
Pindala – 1 031 km2
Eelarve – ligikaudu 15 milj
Volikogu liikmed – 27
Lasteaiad – 12
Üldhariduskoolid – 10
Huvikoolid – 3
Luua Metsanduskool
Kultuuri- ja rahvamajad – 8
Spordiasutused – 3
Raamatukogud – 11
Majanduslikult aktiivsed
MTÜ/sihtasutused – 335
Majanduslikult aktiivsed
ettevõtted – 1021

Jõgeva vallavolikogus valiti vallale uued juhid
9. novembri Jõgeva vallavolikogu istungil valiti
16 poolthäälega Jõgeva
vallavanemaks Laeva vallavanem ja varasem Jõgeva
linnapea Aare Olgo.
Lisaks vallavanemale kinnitas
volikogu ametisse kaks abivallavanemat. Majandusvaldkonda
hakkab juhtima endine Jõgeva
abilinnapea Mati Kepp. Hariduse, kultuuri ja spordivaldkonna
eest vastutab senine Puurmani
mõisakooli õppealajuhataja Arvo
Sakjas. Jõgeva vallavalitsuse
meeskonnaga liitub uuel aastal kolmaski abivallavanem,
kes hakkab tegelema sotsiaalvaldkonnaga. Ühtlasi kinnitas
vallavolikogu ametisse seitsmeliikmelise vallavalitsuse, mille
koosseisu kuulub vallavanem,
kolm abivallavanemat ja kolm
valitsuse liiget, kelleks on Vello
Lukk (Eesti Keskerakond), Urmas Astel (Eesti Keskerakond)
ja Kalle Pint (Eesti Reformierakond).
Valitsusse valitud volinike
asemel asuvad volikogus asendusliikmetena tööle Kristian
Vaarpuu (Sotsiaaldemokraatlik
erakond), Enn Kurg (Eesti Keskerakond), Väino Ling (Eesti
Keskerakond) ja Matti Tsahkna
(Eesti Keskerakond).
Valitud vallajuhid tahavad end
kiirelt kurssi viia suurvalla erinevate piirkondade tegemiste ja
ootustega. Esmajärjekorras tuleb
lahenda personaliküsimused ja
struktuur paika seda.
“Meil on palju allasutusi, tahame kõiki neid külastada ning rääkida nende plaanidest,” lausus
Olgo. “Tahan, et vald hakkaks
korralikult tööle. Esimese sammuna on vaja vallavalitsusest kujundada töötav meeskond – juht
ei tee üksi midagi. Jõgeva peab

Vallavanem
Aare Olgo
Lõpetanud Tallinna Polütehnilise
Instituudi mehaanikainseneri erialal. Suured kogemused
KOV-i juhtimises nii linnast kui
maalt. Tunneb hästi majandusja finantsvaldkonda. Valitsuses
tegeleb valla juhtimisega ning
finantsvaldkonna, personali
ning avalike suhetega. Poliitikas alates 2002. aastast. Eesti
Keskerakonna liige, valitud viiel
korral volikokku.

9. novembri Jõgeva vallavolikogu istungil valiti vallale uued juhid.
olema eluterve ja korralik vald,”
rääkis vallavanem Aare Olgo.
Kõige tähtsamaks sammuks peab
ta linna, kolme valla, Puurmani
ning Pajusi külade ühe mütsi
alla toomist. Olgo tunnistas, et
suure valla vallavanem on olla
keeruline, ent töökusega saab
kõigest üle. “Kuna meil on tugev
vallavalitsus, kogenud inimesed,
siis saame hakkama,” kinnitas
ta. Oma tugevuseks peab Olgo
kogemusi nii Jõgeva abilinnapea ja linnapeana kui Laeva
vallavanemana. “Jõgeva valla
juhtimisse võtan eelkõige kaasa
suure töökogemuse. Tänases
haldusreformi situatsioonis on
raske ilma selleta hakkama saada,” lausus Olgo.
Aare Olgo tõi tähtsamate projektidena välja uue põhikooli
ehitamise, et valla õpilastel oleks

tagatud kaasaegne koolikeskkond ning kvaliteetsed õppimisvõimalused. “Panustame võimalikult palju sotsiaalvaldkonda
ning pöörame tähelepanu noorsootööle,” märkis vallavanem.
Näidetena saab välja tuua tasuta
toidu kõigile lasteaialastele ning
hommikpudru kooliõpilastele.
Lisaks on plaanis hakata koolis
gümnaasiumiõpilastele tasuta
autosõidu algõpet andma. “Nii
saavad noored juba varakult
sõiduki juhtimise kogemused,
teadmised liiklusohutusest ning
nad on ka tööturul konkurentsivõimelisemad,” lausus vallavanem.
Abivallavanem Mati Kepp rääkis, et soovib esmajärjekorras eri
piirkondade majandusvaldkonna
inimestega vestelda, et vaadata
koos üle töömahud ning komp-
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lekteerida meeskond. “Struktuuri paika sättimisel kasutame ära
juba töötavad inimesed. Mõned
neist tuleb ümber paigutada,
osad soovivad aga pensionile
minna,” rääkis Mati Kepp. Abivallavanem Arvo Sakjas kinnitas, et hariduse valdkonnaski
on kiirelt vaja struktuur paika
saada ning inimestega mehitada. Sakjas rääkis, et plaanis on
Kuremaa spordikool korralikult
käima panna. Noorsootöötajad
tahavad teha ühe allasutuse,
mille alla koonduvad valla kõik
üheksa keskust. “Koolilõunad ja
lasteaiatasud tuleb ühtlustada.
Oluliseks küsimuseks on lasteaia
õpetajate palgad. Kuuldavasti
paneb riik õla alla ja aitab omavalitsusi, kes ise panustavad,”
loetles Sakjas mõningaid lahendamist nõudvaid teemasid

Abivallavanem
Arvo Sakjas
Lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri erialal. Valitsuses haldab
haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja
sporditööd ning tervisedendust.
Kümmekond aastat Eestimaa
Rahvaliidu liige. Hetkel erakonnatu. Viimasel paaril valimisel
kuulunud Eesti Keskerakonna
valimisnimekirja. Kohalikus
poliitikas tegutsenud 2002.
aastast. Kuulunud kolme Jõgeva
vallavolikogu ja ühte Jõgeva linnavolikogu koosseisu. Neli aastat
Jõgeva vallavolikogu esimees.

Abivallavanem
Mati Kepp
Lõpetanud Eesti Põllumajanduse
Akadeemia agronoomia erialal.
Pikaajalise omavalitsuste juhtimise kogemusega: Torma vallavanem, Riigikogu liige, Mustvee
linnapea, Jõgeva abilinnapea.
Valitsuses tegeleb majandusvaldkonnaga.
Kogemused põllumajandusettevõtjana. Jõgevamaa jahimeeste
ühingu juhatuse liige.
Poliitikas 1996. aastast, Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige.
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Keskerakond, Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond
võtsid neljaks aastaks Jõgeva valla juhtimise vastutuse
20. oktoobril allkirjastasid
Keskerakond, Reformierakond
ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Kuremaa lossis koalitsioonilepingu, millega kinnitati Jõgeva valla
juhtimine järgnevaks neljaks
aastaks. Lepingus kokkulepitud
tegevuste elluviimisel on Jõgeva
vald tasakaalustatud arenguga
tugev omavalitsus.
Juhtimine ja kaasamine
• Seisame valla ühtse ja tasakaalustatud arengu eest;
• suurendame e-keskkonnas
osutatavate avalike teenuste
mahtu ja parandame kvaliteeti;
• toetame kaugtöö võimaluste
loomist valla eri piirkondades;
• aktiveerime koostööd sõprusomavalitsustega Jõgeva valla
arengu toetamiseks;
• alustame kohe Jõgeva suurvalla maine kujundamisega;
• toetame kogukonnakogude
toimimist ühinemispiirkonnas –
Jõgeva linn, Torma vald, Jõgeva
vald, Palamuse vald, Puurmani ja
Pajusi valla liituvad külad;
• aktiveerime kriisikomisjoni
töö. Käivitame ööpäevaringse
valvetelefoni erakorralistest
probleemidest teavitamiseks
Jõgeva vallas;
• jätkame kaasava eelarve
praktikat;
• kaasame otsustusprotsessi
huvigruppe ja eriala spetsialiste.
Elukeskkond
• Viime lõpule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise;
• loome ühise ja tugeva kommunaalettevõtte pakkumaks
kõigile vallaelanikele kvaliteetset
ja kättesaadava hinnaga teenust;
• loome munitsipaaleluaseme
fondi Jõgeva vallas, osaleme võimalusel riiklikes programmides;
• aitame kaasa elamumajanduse kaasajastamisele;

Koalitsioonilepingule kirjutasid alla Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisnimekirjade esinumbrid Aare Olgo, Raivo Meitus, Mati Kepp
foto: marge tasur
ning uue volikogu koalitsiooni liikmed ja asendusliikmed.
• soodustame mahajäetud ja
ohtlike hoonete lammutamist
või kasutusse võtmist ning nende
ümbruse heakorrastamist;
• jätkame Hajaasustuse programmi rakendamist. Toetame
küttekollete renoveerimist ja
vingugaasiandurite soetamist
eakatele, erivajadustega inimestele ja paljulapselistele peredele;
• rakendame valla hoonetel
energiasäästumeetmeid. Selgitame välja valla arengu tagamiseks
vajaliku vara, otsustame mittevajaliku vara kasutuse;
• uuendame ja rajame mänguja spordiväljakuid;
• toetame päästekomandode
jätkamist ja loomist. Toetame
politsei rattapatrulli tegutsemist.
Kaalume munitsipaalpolitsei
loomist;
• aitame kaasa kiire internetiühenduse loomisele;
• tegutseme poollooduslike ja

looduslike veekogude säilitamise
ja hoidmise nimel;
• viime läbi heakorrakonkursi
ja jõulukaunistuste konkursi.
Majandus-arendus
• Tegutseme aktiivselt riigi
regionaalarengu programmide ja
Euroopa Liidu struktuurifondide
vahendite kaasamisel Jõgeva valla elukeskkonna arendamiseks;
• toetame kohaliku tooraine
väärindamist ja väiketootjate
koostöövõrgustikke ning kogukonnateenuste arendamist;
• arendame taristu ettevõtluse
vajadustest lähtuvalt;
• kutsume ellu noorte ettevõtluskonkursi;
• soodustame ettevõtlust turismiobjektide arendamisel.
Transport ja teed
• Võtame eesmärgiks kõigi
Jõgeva valla teede muutmise

Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsus
peavad ühendama oma jõud
Jõgeva vallavolikogu on teinud oma esimesed otsused –
valitud on volikogu esimees,
aseesimehed, volikogu komisjonide esimehed, vallavanem
ja abivallavanemad. Volikogu
komisjonide liikmed valitakse
järgmisel volikogu istungil, mis
toimub 30. novembril.
Volikogu esimehena soovin, et
volikogus oleks töine ja konstruktiivne õhkkond. Toetan igati
volikogus algatatud laiapõhjalisi
arutelusid valla tähtsates küsimustes. Kindlasti on oluline
avalikkuse kaasamine valla arengusse ning volikogu poolt informatsiooni ja selgituste jagamine
otsuste tegemisel.
Volikogu liikmed on rahva
poolt valitud esindajad, kelle
poole võivad valla elanikud alati
pöörduda kui on probleeme,
muresid või kui on ka asju, mille
üle rõõmu tunda. Seega peaksid
volikogu liikmed olema rohkem
kursis vallas toimuvaga – olgu
need siis hariduse, kultuuri,
spordi või üldise arenguga seotud teemad. Kuulan hea meelega
kodanike arvamusi ja ettepanekuid, minu poole võib alati
pöörduda. Igast ettepanekust,
mõttest võib vahel välja kujuneda väga tore ettevõtmine, mis

annab vallale uue hingamise.
Pean oluliseks, et kõigi ühinenud piirkondade inimesed tunneksid ennast ühise kogukonnana ning uues omavalitsuses oleks
igas eas inimestele tagatud võimalused hästi hakkama saada.
Peab säilima igale piirkonnale
omane vaim ja hea elukeskkond.
Kodukoha areng ja jätkusuutlikkus on mulle oluline. Kõige
tähtsam on peatada inimeste
lahkumine vallast. Omavalitsuse
ülesanne on pakkuda elanikele
head avalikku teenust, keskkonnasõbralikku ja turvalist elukeskkonda, lasteaiakohti ja head
haridust ning mitmekesiseid
võimalusi vaba aja veetmiseks.
Tarvis on soodustada ja arendada ettevõtluskeskkonda, et tekiks
juurde uusi töökohti ja rohkem
inimesi tuleks meie valda elama,
siis suureneb ka omavalitsuse
tulubaas. Tänane trend näitab, et
inimesed kogunevad keskustesse
ja keskuste lähedale. Järelikult
on loogiline, et ka teenust saab
sealt, kuhu inimesed on koondunud.
Esimeste aastate otsused uues
vallas on väga olulised, sellest
oleneb kogu valla areng ja kuvand – kas soovime, et meie
vald oleks jätkusuutlik, edukas,

atraktiivne ja inimsõbralik, kuhu
soovitakse tulla elama või “eesti
keskmine”?
Volikogu ja vallavalitsus peavad ühendama järgmise nelja
aasta jooksul oma jõud, et mõne
aasta pärast öelda – sellises vallas ma tahangi elada!
Soovin volikogule ja vallavalitsusele jõudu ja jaksu valla
juhtimisel ning heade mõtete
elluviimisel.

RAIVO MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu esimees

tolmuvabaks;
• kergliiklusteede rajamine ja
ühendamine turvalise liiklemise
ja tervisespordi edendamise
eesmärgil;
• korraldame valla suurimate
asulate ühistranspordi elukeskkonna vajadustele vastavaks –
integreeritud transport rongi- ja
bussiteenuse tarbimiseks teenuskeskustes. Tasuta bussitranspordi juurutamine;
• korrastame ja valgustame
valla bussiootekojad;
• märgistame ülekäigurajad
avalikus kasutuses olevate asutuste juures;
• kaasajastame kogu valla
tänavavalgustuse.
Haridus, noorsootöö
• Säilitame kodulähedased
koolid!
• Ehitame valmis Jõgeva Põhikooli ja toetame investeeringuid

koolide ja lasteaedade korrastamiseks;
• ühtlustame lasteaia osalustasud. Tasuta lasteaiasöök kõigile
valla lastele;
• alustame õpilaskodu rajamise osas läbirääkimisi riigi ja teiste
omavalitsustega;
• toetame noorte huviharidust, huvitegevust ja noortekeskuseid;
• lasteaiaõpetajate palgatõusu
seome õpetaja palga miinimummääraga;
• võõrkeeleõpe juba lasteaeda;
• ööpäevane ja nädalavahetuse
rühm lasteaias lastele, kelle
emad- isad töötavad graafiku
alusel;
• kõigile gümnaasiumiõpilastele valla poolt tasuta sõiduõpe
ja juhieksam;
• jätkame ja juurutame hommikupudru programmi;
• ehitame Jõgeva Põhikooli
juurde spordihoone, parandame
haridusasutustes sportimisvõimalusi;
• laiendame valla spordikooli
tegevust;
• valla stipendiumid edukatele gümnaasiumiõpilastele,
kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele.
Kultuur ja sport
• Toetame kultuuri-, spordisündmusi ja traditsioone;
• renoveerime ja arendame
kultuuri- ja spordihooneid;
• säilitame külaraamatukogude võrgustiku;
• jätkame toetuste maksmist
kultuuri- ja spordivaldkonna
MTÜ-dele ja sihtasutustele ning
tagame konkurentsivõimelise
töötasu treeneritele ja juhendajatele;
• toetame külaplatside kasutuselevõtmist ja välja arendamist;
• aitame kaasa nutirevolutsioonile – põlvkondade lõimu-

mine, noored õpetavad nutiseadmete ja digimaailma kasutamist;
• tagame elanikele valla spordi- ja kultuuriüritustel osalemiseks bussitranspordi;
• käivitame programmi – Kuremaa – Jõgeva valla suvepealinn, Palamuse – Jõgeva valla
sügispealinn, Jõgeva – Jõgeva
valla talvepealinn ja Torma – Jõgeva valla kevadpealinn.
Sotsiaalne kaitse ja terviseedendus
• Tagame elanike vajadustele vastavate sotsiaalteenuste
kättesaadavuse kõikides piirkondades;
• rajame Jõgeva Haigla baasil
Tervisekeskuse, tagame tervishoiuteenuse kõigis piirkondades;
• arendame sotsiaaltransporti;
• tõstame elanike teadlikust
tervislike eluviiside edendamise
kaudu;
• toetame valla eakaid hooldekodu kohamaksu tasumisel;
• jätkame sünnitoetuste, ranitsatoetuste ja matusetoetuste
maksmist;
• tasume vallaelanikele õendushooldusabi teenuse kasutamisel Jõgeva Haiglas nende
omaosaluse osa;
• mitmekesistame valla hooldekodude teenuseid ja rakendame tegevusse eakate ja puudega
inimeste päevahoiu, arendame
toetatud elamise teenust;
• väärtustame omastehooldust ja asendushooldust, selleks
arendame edasi pakutavaid tugiteenuseid arvestades hoolduskohustuse raskust ja siduvust;
• toetame Tšernobõli veteranide hambaravi;
• parandame Siimusti lastekodu Metsatareke elamistingimusi;
• toetame sotsiaalvaldkonna
MTÜ-sid.

Uus vald tuleb kogemuste ja
oskustega sisustada
Ajaloost on teada, et ratsionaalse haldusterritoriaalse korralduse poole püüdlemine on
inimkonna sooviks olnud aastatuhandeid. Veidi tagasi vaadates,
siis ka aastatel 1920–1938 seati
eesmärgiks väikeste, alla 2000
elanikuga valdade ühendamine,
sest neis kulus enam kui pool
rahadest halduskuludeks. Üks
toonastest reformiideoloogidest
ja hilisem Tartu Ülikooli rektor
Edgar Kant on öelnud, et kohalike omavalitsuste reformimine on
alati ja kõikjal raskemaid küsimusi valitsemise alal. Imelik, just
sellelt mõttelt, millele viitas TTÜ
professor Sulev Mäeltsemees
ühes oma kunagises haldusreformi ettekandes, tabasin end pärast
uue vallavolikogu teist istungit.
Ega alanud reform tähendagi
üksnes piiride nihutamist, vaid
eesmärgiks on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku
elu terviklikult arendada. Nüüd
pole muud, kui uuele vundamendile rajatud hoone kogemuse ja
pädevusega sisustada.
Haldusreformi seaduse §16
mõtte kohaselt võib kuni uue
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruse
kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitut, seega

meil Jõgeva linna sümboolikat ja
põhimäärust. Oleme oma eeltöödes jõudnud nii kaugele, et Jõgeva valla vapi ja lipu konkrusile
laekunud 36 erinevat kavandit
on konkursikomisjon läbi arutanud ja hinnanud ning saatnud
Riigikantselei sümboolika asjatundjatele oma valikud hindmiseks ja kooskõlastamiseks. Et ikka
kõik kenasti hierhaldika rangete
nõuetega kooskõlas oleks. Loodame, et lähemal ajal saab vallavolikogu juba konkursikomisjoni
ettepanekud otsustada võtta ning
kinnitada konkursil osalejatele
ettenähtud auhinnad. Kuidas aga
edaspidi olemasolevat sümboolikat säilitada ja kasutada, selleks
on mõttekas kehtestada eraldi
kord. Samuti ka olemasolevate
logode ja tunnuslausete edasine
kasutamine. Loodan, et leiame
ühised väärtused ja sümboolika,
mis kestab läbi aja.
Peamiseks alusdokumendiks
on valla põhimäärus, millele
seadusandja on kohaliku omavalitsuse seaduses andnud kohustusliku kataloogi, millised õigusnormid peavad põhimääruses
sisalduma. Eesmärk on sätestada
valla sümbolid ja tunnustusavaldused, valla õigusaktide
avalikustamise ja jõustumise

kord, volikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord, volikogu
ja tema tööorganite töökord,
vallavalitsuse moodustamise
kord, vallavanema valimise
kord, vallavalitsuse pädevus
ja töökord, valla arengukava,
eelarvestrateegia ning eelarve
koostamise ja finantsjuhtimise
üldised põhimõtted, valla eraõiguslikes isikutes osalemise kord,
valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste moodustamise
kord ning valla esindamise kord.
Ka uue põhimääruse projekt
on eelnevalt haldusreformi töörühmas ette valmistatud ja viimasel vallavolikogu istungil
moodustatud laiapõhjaline ajutine komisjon hakkab esitatud
muudatusettepanekuid läbi töötama ja esitab dokumendi vallavolikogule vastuvõtmiseks. Uus
Jõgeva valla põhimäärus annab
enam võimalusi kaasamiseks ja
sisuliseks tööks volikogus. Seda
kõigile volikogus esindatud rahvaesindajatele. Vaadakem mõttes
tulevikku. Jõudsamalt edasi
liikuda saab üksmeele ja konsensuse olemasolul. Uus põhimäärus
soovib selleks hea abiline olla.
MAI REIAL,
volikogu
esimene aseesimees
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungitest
Jõgeva Vallavolikogu I
koosseisu 1. istung toimus
26. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuses.
Istungil osalesid kõik 27 volikogu liiget.
Volikogu kutsus kokku Jõgeva
valla valimiskomisjoni esimees.
1) Valla valimiskomisjon korraldas volikogu esimehe valimise. Volikogu valis esimeheks
Raivo Meituse Reformierakonna
nimekirjast.
2) Volikogu otsustas valida
kaks aseesimeest. Esimeseks
aseesimeheks valiti Mai Treial
Keskerakonna nimekirjast. Teiseks aseesimeheks valiti Triin
Pärsim Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna nimekirjast.

3) Volikogu kuulas ära ja võttis vastu Jõgeva linnavalitsuse,
Jõgeva vallavalitsuse, Palamuse
vallavalitsuse ja Torma vallavalitsuse lahkumispalved. Linnavalitsus ja vallavalitsused täidavad
oma kohustusi kuni uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni.
Jõgeva Vallavolikogu I
koosseisu 2. istung toimus
9. novembril Jõgeva vallamaja saalis.
Istungil osalesid kõik 27 volikogu liiget.
1) Ülevaate ühinemisläbirääkimiste protsessist andsid juhtkomisjoni esimees Margus Kask
ja koordinaator Katrin Rajamäe.
2) Volikogu muutis ühinemis-

lepingut ja täiendas seda kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 543 sõnastusega.
3) Volikogu valis vallavanemaks Aare Olgo (KE). Vallavanema ettepanekul kinnitati 7-liikmelise struktuuriga vallavalitsus.
Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Aare Olgo (KE), Arvo Sakjas
(KE), Vello Lukk (RE), Kalle Pint
(RE) ja Mati Kepp (SDE). Palgalisele vallavanema ametikohale
nimetati Aare Olgo ning abivallavanemate ametikohtadele Arvo
Sakjas ja Mati Kepp. Üks abivallavanema ametikoht jääb täitmata.
4) Volikogu vabastas endised
valitsused ametist ja kohustustest ning määras ametist
vabastatud vallavanematele ja

Erakond/valimisliit

Kohtade
arv

Eesti Keskerakond

8

Eesti Reformierakond

6

Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit

4

Valimisliit “Uus Jõgeva”

3

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2

Valimisliit Vooremaa

1

Valimisliit Kõigi KODU

1

KOKKU

27

2) muudeti linna asutuste alaeelarveid ja kinnitati eelarvesse
sihtotstarbelised laekumised;
3) kinnitati kunstikooli tasuliste teenuste hinnakiri keraamikaahjude kasutamiseks;
4) lubati kasutada tasuta kultuurikeskuse ruume 2. novembril
Jõgevamaa Noortekogu noorte osaluskohviku toimumiseks
ja 19. detsembril Jõgevamaa
Gümnaasiumi korraldatavaks
vähihaigete laste toetamise heategevuskontserdiks;
5) lubati FIE-l Sirle Sillaste
korraldada 15. detsembril kultuurikeskuse ümbruses jõululaat.

23. oktoobri istungil:
otsustati anda kasutusluba
Kirsi tn 5 gaasipaigaldisele ja
Aia tn 40 välispordiväljakule
ning ehitusluba Sõnajala tn 7
elamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks.

6. novembri istungil:
1) muudeti linna asutuste
alaeelarveid;
2) otsustati anda ehitusload
Suur tn 95 automaattankla
rajamiseks koos platsi ja kommunikatsioonidega;
3) kinnitati Aasa tn 8a maariba
erastamine ja liitmine Aasa tn
8 kinnistuga ning Aasa tn 10a
maariba erastamine ja liitmine
Aasa tn 10 kinnistuga, määrati
maa maksustamishind ning

30. oktoobri istungil:
1) lubati Reklaamtreiler OÜ-l
paigaldada Estakaadi tn 1a parkimisplatsile reklaam kuni 20.
novembrini.;

Kübar (IRL).
9) Valla valimiskomisjon registreeris istungi kestel järgmised asendusliikmed: Arvo Sakjas
(KE), Matti Tsahkna (KE), Väino
Ling (KE), Enn Kurg (KE), Kristian Vaarpuu (SDE).
10) Toimus Jõgeva valla põhimääruse esimene lugemine.
Moodustati ajutine komisjon
põhimääruse eelnõule laekuvate
ettepankute menetlemiseks.
Vallavolikogu I koosseisu
3. istung toimub 30. novembril kell 15.00 Jõgeva
vallamaja saalis (Piiri 4).
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel https://server.amphora.ee/
jogevavv/index.aspx
Vallavolikogu teine
aseesimees Triin Pärsim
Olnud Torma vallavanem ja Jõgeva maavalitsuse planeeringute
nõunik. Lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusvarade kasutamise
eriala ning linna- ja tööstusmaastike korralduse magistriõpingud. Naiskodukaitse Jõgeva
ringkonna Torma jaoskonna
liige. Osaleb aktiivselt piirkonna
seltsitegevuses ning kodanikuühiskonna arendamises. Peres
kasvab kaks last.

26. oktoobril I istungile kogunenud Jõgeva vallavolikogu
liikmed:

liikmeks asendusliige Enn Kurg; Vello Luki nimetamisega vallavalitsuse liikmeks asus vallavolikogu liikmeks asendusliige Väino Ling ja
Urmas Asteli nimetamisega vallavalitsuse liikmeks asus vallavolikogu
liikmeks asendusliige Matti Tsahkna.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Mati Kepi nimetamisega abivallavanemaks asus vallavolikogu liikmeks asendusliige Kristian Vaarpuu.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: Raivo Põldaru, Enn Kivi
Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Triin Pärsim, Mati Kepp
Eesti Reformierakond: Raivo Meitus, Jaano Terras, Girt Kaarepere,
Andrei Fedossovski, Ain Viik, Tiina Teppan
Valimisliit Vooremaa: Terje Rudissaar
Valimisliit “Uus Jõgeva”: Tiit Lääne, Raul Soodla, Voldemar Ilves
Eesti Keskerakond: Peep Põdder, Vello Lukk, Mai Treial, Urmas Astel,
Marek Saksing, Aare Olgo, Heli Raevald, Marko Saksing
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit: Aivar Kokk, Priit Põdra, Ahto
Vili, Mihkel Kübar
Valimisliit Kõigi KODU: Hardi Perk
Muudatused Jõgeva vallavolikogu istungil – 09.11.2017
Eesti Keskerakond: seoses Aare Olgo valimisega vallavanemaks asus
vallavolikogu liikmeks asendusliige Arvo Sakjas.
Arvo Sakjase nimetamisega abivallavanemaks, asus vallavolikogu

ÜLEVAADE Jõgeva linnavalitsuse oktoobri- ja
novembrikuu ISTUNGITEST
16. oktoobri istungil:
1) muudeti linnavalitsuse ja
kunstikooli alaeelarvet;
2) kinnitati 2017/2018. õppeaastaks lasteaia Karikakar ja
Rohutirts hoolekogu;
3) lubati MTÜ-l Kääpa OTT
korraldada 4. novembril kultuurikeskuse ümbruses otse tootjalt
tarbijale kaupade müük;
4) otsustati suurendada OÜ
Jõgeva Veevärk osakapitali olemasoleva osa nimiväärtuse suurendamise teel mitterahalise
sissemaksega, milleks on vee- ja
kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalik infrastruktuur.

(VL Vooremaa), arengu- ja reformikomisjon Andrei Fedossovski
(RE) ja Mihkel Kübar (IRL),
majanduskomisjon Jaano Terras
(RE) ja Voldemar Ilves (VL Uus
Jõgeva), haridus- ja noorsootöökomisjon Kristian Vaarpuu (SDE)
ja Priit Põdra (IRL), kultuuri- ja
spordikomisjon Marek Saksing
(KE) ja Ahto Vili (IRL) ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon
Tiina Teppan (RE) ja Raul Soodla
(VL Uus Jõgeva). Komisjonide
koosseisud kinnitatakse järgmisel
istungil.
8) Valiti revisjonikomisjon
koosseisus: Raivo Põldaru
(EKRE) – esimees, Peep Põdder
(KE) – aseesimees, Ain Viik (RE),
Matti Tsahkna (KE) ja Mihkel

Vallavolikogu esimene
aseesimees Mai Treial
Juristi haridusega (Tartu Ülikool). Olnud Riigikogu nelja
kooseisu liige, sealhulgas sotsiaalkomisjoni esimees, Jõgeva
linnavolikogu liige, aseesimees
ja esimees. Varasemalt töötanud
maasekretärina Jõgeva maavalitsuses. Poja ja tütre ema ning
nelja lapse vanaema.

Vallavolikogu esimees
Raivo Meitus
Sündinud ja kasvanud Jõgevamaal. Olnud Jõgeva linnavolikogu liige, abilinnapea ja linnapea.
Eesti Maaülikooli magister majanduse ökonoomika ja juhtimise
eriala, lõpetamisel magistriõpe
Tallinna Ülikoolis riigiteaduste
erialal. Läbisin “Kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammi koolituse 2016-2017”.
Abielus, poja ja tütre isa

Jõgeva vallavolikogu mandaatide jaotus

volikogu esimeestele haldusreformi seaduse järgsed hüvitised.
5) Volikogu otsustas volikogu
esimehe palgalise ametikoha
ja määras volikogu ja valitsuse
palgalistele ametikohtadele töötasud ja hüvitised. Vallavanema
töötasuks määrati kuus 3500 €,
volikogu esimehele sellest 90%
ja abivallavanematele 85%.
6) Volikogu kehtestas Jõgeva
Vallavolikogu ja Vallavalitsuse
liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise korra.
7) Otsustati moodustada kuus
volikogu alatist komisjoni ja
valiti volikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed
vastavalt: eelarvekomisjon Peep
Põdder (KE) ja Terje Rudissaar

seadusjärgsed kitsendused ja
piirangud;
4) lubati Star Entertainment
Group OÜ-l kasutada 12. novembril tasuta spordikeskuse
ruume isadepäevale pühendatud
ürituse korraldamiseks.
15. novembri istungil:
1) otsustati Jõgeva vallavalitsuse eelarvest puudega inimese
toetuse ja olmetoetuse määramine ja maksmine;
2) muudeti lasteaia Rohutirts
alaeelarvet;
3) eraldati Jõgeva linna eelarve reservfondist Jõgeva muusikakoolile 300 eurot rahaliseks
kingituseks asutuse 60. sünnipäeva puhul;
4) kiideti heaks ja otsustati
esitada vallavolikogule määruse
eelnõu Jõgeva linna 2017. aasta
3. lisaeelarve kehtestamiseks;
5) otsustati vallavalitsuse
istungite ettevalmistamise ja
läbiviimise ning ametiasutuste
asjaajamise korraldamine.
Jõgeva linnakantselei
776 6501

Praegu Jõgeva vallavolikogu liikmed:
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: Raivo Põldaru, Enn Kivi
Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Triin Pärsim, Kristian Vaarpuu
Eesti Reformierakond: Raivo Meitus, Jaano Terras, Girt Kaarepere,
Andrei Fedossovski, Ain Viik, Tiina Teppan
Valimisliit Vooremaa: Terje Rudissaar
Valimisliit “Uus Jõgeva”: Tiit Lääne, Raul Soodla, Voldemar Ilves
Eesti Keskerakond: Peep Põdder, Mai Treial, Marek Saksing, Heli
Raevald, Marko Saksing, Enn Kurg, Väino Ling, Matti Tsahkna
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit: Aivar Kokk, Priit Põdra, Ahto
Vili, Mihkel Kübar
Valimisliit Kõigi KODU: Hardi Perk

Haldusreformi järel muutuvad aadressid
Pärast haldusreformi jääb
Eestis alles 79 kohalikku omavalitsust – 15 linna ja 64 valda.
Reformi käigus muutub 11 maakonna piir. Muutuvad ka paljude
külade nimed (enamik neist
Saare- ja Võrumaal), sest samas
omavalitsuses ei või olla mitut
samanimelist küla.
Aadressiandmeid hallatakse
Eestis keskselt aadressiandmete
süsteemi infosüsteemis (ADS).
Siit võtavad aadressiandmeid
kõik teised suuremad andmekogud. Haldusreformiga seotud
aadressimuudatused tehakse
masskannetena pärast kohalike
omavalitsuste valimisi, seega

muutuvad andmed automaatselt
ka näiteks rahvastikuregistris ja
ehitisregistris.
Pürast haldusreformi saab
Eestis olema viis nn linna-linna
ehk linnasisest linna: Haapsalu,
Paide, Tartu, Pärnu, Narva-Jõesuu. Seega mõne küla aadressis
hakatakse nimetama ka linna.
Posti sihtnumbreid ei ole plaanis sel aastal muuta ning kõik
postisaadetised saavad kindlasti
kohale viidud nii uue kui ka vana
aadressi alusel. Pärast haldusreformi lõppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte
varem kui 2018. aastal. Omniva
teavitab kliente sihtnumbri muu-

datusest vähemalt 2 nädalat
ette. Sihtnumbri muudatuse info
postitatakse kliendi postkasti.
Näiteid uutest
aadressidest:
Jõgeva maakond, Jõgeva vald,
Jõgeva linn, Suur tn 5
Jõgeva maakond, Jõgeva vald,
Saduküla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald,
Palamuse alevik
Tartu maakond, Tartu linn,
Tähtvere küla
Allikas: Maa-ameti koduleht

Infolehe nimekonkurss
Jõgeva valla ühine infoleht vajab nime! Pane oma fantaasia tööle ja saada
oma idee e-posti aadressil: vallaleht@jogeva.ee 30. detsembriks.
Parima nime autorile meened.
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Vabariigi ja Jõgeva linna sünnipäeval näeb uhket lilleilu
Mai Treial kinkis Jõgeva
linnale sada krookuse ja
sada tulbi sibulat, et tuleval
aastal tähistada õiteiluga
nii Eesti Vabariigi 100. kui
Jõgeva linna 80. sünnipäeva.

Kirjanduspäeva avab muuseumi juhataja Toomas Muru.
FOTO: MARGE TASUR
Seejärel esineb Ly Lestberg.
Täna, 23. novembril on Betti Alveri sünniaastapäev, kus meenutame Jõgevalt pärit suurkuju ja pühendame talle ja tema loomingule
ühe pärastlõuna.
Seekord tutvustame dokumentaalfilmi valmimist, mis vaatleb ja
mõtestab Betti Alveri elu ja loomingut. Meenutame ka kevadel meie
hulgast lahkunud Betti Averi süvauurijat professor Karl Muru ning
vaatame temast loodud lühifilmi.
Päevakava:
12.00 Toomas Muru – sissejuhatus kirjanduspäeva teemasse
12.20 Ly Lestbergi ettekanne Betti Alveri filmi tegemisest ja
katkendeid filmist “Kõik need pärlid ja piiberellid”
13.50 lühifilm “Kummardus Karl Murule ja tema
südamedaamile luules”
14.30 Ly Lestbergi ülevaade lühifilmi tegemisest
Filmide loomist on toetanud: Eesti kultuurkapitali Kirjanduse
sihtkapital ja Jõgevamaa ekspertgrupp, Jõgeva linnavalitsus, SA
Betti Alveri muuseum

T

Mai Treial rääkis, et ta oli juba
mõnda aega mõelnud, mida kinkida oma riigile ja linnale. “Kes
koob lipu, kes laulab – sümpaatseid kingitusi on erinevaid. Minu
kingitus on lilled, mis pakuvad
silmailu nii elanikele kui külalistele,” selgitas ta.
Kohaliku elanikuna tundis
Mai Treial, et kevaditi võiks
linnas olla veel rohkem õiteilu
ning muruplatsidelgi võiksid
lilled nina välja pista. Lillede
valikul pidas ta silmas, et nende

hooldamisega väga palju tööd
juurde ei tuleks. “Krookused on
tänuväärsed lilled. Nad õitsevad
ära, siis saab muru niita ning
uuel kevadel puhkevad nad taas
õide,” sõnas Treial.
Sinakaslillad kuljusekujulised
krookused “Grand Maitre” on
endale uue kodu leidnud Hea
Linna Vaimu juures muruplatsil
ning pistavad nina mullast välja
juba varakevadel. Krookused
alustavad õitsemist vahetult pärast lume sulamist, tavaliselt jääb
õitsemine aprilli. Enamasti kestab õitseaeg paar-kolm nädalat.
Tulpidest hakkavad kevadel
õitsema kollaste õielehtede ja
punasete triipudega “Giuseppe
Verdi”, sidrunkollane “Conterto”
ning leegitsevoranž täidisõitega
“Orange Princess”. Haljastus-

Mai Treial kinkis Jõgeva linnale krookuse- ja tulbisibulaid.
foto: marge tasur

spetsialisti Taivo Paeveeri abiga
on tulbid leidnud koha SuurPiiri-Puiestee ringristmiku haljasalal ning seal lähedal asuvas

hortensiapeenras. Nii tervitavad
värvilised õied kevadel kõiki
linna saabujaid
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VÕISTLUSKESKUS ASUB
JÕGEVA SPORDIKESKUS
VIRTUS EES!
Võistlusel osalejaid tuleb
tervitama ka jõuluvana!

AJAKAVA:

Tuhat tänu kõigile, kes osalesid “Iga issi on supermees” kogupereüritusel ja laadal. Just tänu teile sai vahva pidupäev peetud. Täname kõiki toetajaid ja abilisti.
Üritust toetasid: Jõgeva linnavalitsus, Jõgeva vallavalitsus, Põltsamaa kauplus Leiuministeerium, Pöörased Seiklused, JAH Teenus OÜ, Särka Sport, Egmont Estonia, Yass Stuudio, Unicom Ehitus, Olivia, Jõgeva spordikeskus Virtus,
Cestants tantsukool, Kronopal, JJ-Street, Sadala Agro, Maiu Trennid, Jõgeva kultuurikeskus, Valge Kassi Maja, Goldmerk Games, Webetex, Molami Stuudio, Jõgevamaa spordiliit Kalju, Reklaamiikoon, Meelelahutuskeskus, Päästeameti
Jõgeva komando, Politsei-ja Piirivalveameti Jõgeva jaoskond, Kaitseliidu Jõgeva malev, Noorte Kotkaste Jõgeva malev,
Kodutütarde Jõgeva ringkond, Naiskodukaitse Jõgeva ringkond, Maanteeamet, RP puit – servamatalaud, Bitwise,
kohvik Ateljee, MiniFarm, Virtuse kohvik, Jõgeva põgenemistuba, ansambel Valideerimata.
Täname meeskonda: Merlin Naudre, Margus Hüva, Kreete Pärtelpoeg, Andrea Randmaa, Anneli Puusepp, Kristi Zelinski, Ester Puusepp Kätlin Lehmus, Margus Hüva, Raivo E. Tamm, Monika Maasing, Andres Niinemäe, Kairi Sumero,
Erich Zelinski, Annemari Koller, Merit Viitman.
Ürituse protokolle ja pilte näeb Facebooki lehel “Isadepäev” ja kodulehel www.isadepaev.eu.
Peakorraldaja Renee Köök hakkab koos meeskonnaga planeerima juba uut kogupereüritust. Ole toimuvaga kursis
meie kodulehel www.isadepaev.eu ja Facebookis: Pöörased Seiklused.

10.00 Võistluskeskuse avamine
10.00 - 12.00 Stardimaterjalide väljastamine
10.00 - 11.30 Kohapealne registreerimine
12.00 Jooksu ja kepikõndijate start
12.31 Eeldatav võitja finisheerumise aeg
13.30 Autasustamine
16.00 Jõgeva linna jõulupuu juures kuulutatakse
välja üleriiklik jõulurahu.
Kõiki lõpetajaid ootab soe supp ja kuum tee!
Info ja registreerimine:
(+372) 5345 0542 | klubi@prorunner.ee
www.prorunner.ee/joulujooks

FOTO: ANDRES NIINEMÄE

Kaitseväelane Kalvi Luhamäe võitis Torma kabeturniiri
Naiskodukaitse Torma
jaoskond ja Jõgeva kabeklubi korraldasid Torma
spordihoones isadepäevale
pühendatud kabeturniiri.
Meestest võitis Kalvi Luhamäe, naistest Triin Pärsim
ja lastest Siim Luhamäe.
Meestest kabeturniiri võitnud
Kalvi Luhamäe teenib praegu
Eesti Kaitseväes Jõhvis. Võit
kodukandis tuli tema arvates tugevas konkurentsis. “Huvi kabe
vastu hakkasin tundma väikese
poisina. Mängima õpetas mind
isa. Temaga olengi vist kõige
rohkem mänginud ja eks sealt
ongi kabepisik tulnud ja arenenud,” sõnas noormees. Kalvi
arvates on kabe üks vaimsemaid
võistlusalasid, sest on palju
valikuid, otsuseid ja võimalusi,
kuidas käiku teha. “See arendab
mõistust ja on parem kui tänapäeva arvutimängud, kus ainult
“tapetakse””, ütles ta.
Luhamäe sõnul tegi Torma
kabevõistluse põnevaks võima-

Isadepäeva sündmusel said
lapsed meisterdada, joonistada
ja teha näomaalinguid. Pidupäevatordi valmistasid naiskodukaitsjad. Perepäeva panustasid Torma vallavalitsus, Veski
külalistemaja, Pro Grupp Invest
OÜ, Liina ja Leimar Must, firmad
MaksiBussid ja Rauduks.
Eesti edukas kabetaja Algo Laidvee andis simultaani.
FOTO: ERAKOGU

lus mängida meistriga. Kalvi
Luhamäe ütles, et kabet on
võimalik mängida ka ajateenistuses. “Aega jääb selleks siiski
vähe, sest sõdur ei maga, vaid
puhkab. Tore, kui Jõgevamaal
toimuksid aeg-ajalt erinevates
paikades kabevõistlused. Arvan,
et osalejaid nendele jätkuks,”
märkis Luhamäe. Lastest osutus
võidukaks Siim Luhamäe, kes on
Kalvi Luhamäe vend. Siim õpib
Sadala kooli teises klassis.
Naistest parimaks tulnud Triin

Pärsim ütles, et tema peres õpetas kabe selgeks isa Jüri Pärsim.
“Ta oli ka osav maletaja ja bridžimängija. Mõttemängud sobisid
talle,” ütles Triin, kes on Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna juhatuse ning Torma jaoskonna liige.
Turniiri algul tutvustasid kabemängu Jõgeva kabeklubi juhatuse liige Uno Plakk ja Eesti
üks edukamaid kabetajaid Algo
Laidvee, kes andis ka simultaani.
Jõgeva kabeklubi juhatuse esimees Ülar Poom oli peakohtunik.

Kabeturniiri tulemused
Mehed:
I Kalvi Luhamäe
II Ats Hanst
III Aigar Annok
Naised:
I Triin Pärsim
II Terje Tähtjärv
III Kätlin Ridal
Lapsed:
I Siim Luhamäe
II Kaarel Eerik Kruus
III Markus Aleksander Teppan
Võistlustel osalesid Nele Tõnissoo, Jarno Nukka, Katrin Luhamäe ja Jaana Seppa.
JAAN LUKAS

Kääpa OTT (Otse Tootjalt Tarbijale)
ja KIRBUTURG
PALAMUSE RAHAVAMAJAS
PÜHAPÄEVAL, 26. NOVEMBRIL KELL 11–13
Tule OSTAMA VÕI MÜÜMA
NII UUSI KUI KASUTATUD ASJU!
Täpsem info kultuur@palamuse.ee või 5306 0460,
Facebookis: Kääpa Ott või tel 528 9500

30. november – 3. jaanuar
Jõgeva linnaraamatukogu lugemissaalis
Akvarelligalerii KALA esitleb
EUGENIJA PILYPAITIENE
akvarellinäitus
MINU KODU ON NEMUNASE SINISEL JOONEL
Toetab Ees� Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp

Jõgeva jõululaat

15. detsembril kell 9–16
Jõgeva kultuurikeskuses ja selle ümbruses
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
jõulukaubad ja käsitöö.
Info tel 5805 1915.
Tule kogu perega!
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“Kohtume raamatukogus!”
Nii võiks iga päev öelda,
kuid mitu aastat on see
ka raamatukogupäevade
tunnuslause olnud. 20.–30.
oktoobrini oli seetõttu raamatukogus rohkem üritusi.
Raamatukogupäevade alguses oli tore üllatus, kui ilmus
raamatukogude eriala-ajakiri
Raamatukogu neljas number,
milles on mitu lehekülge juttu
ja pilte meie raamatukogust. Ja
“kaanetüdrukuks” meie direktor
Meeri. Intervjuu Meeri Remmelgaga tegi ajakirja peatoimetaja
Mihkel Volt, pealkirjaks “Meie
raamatukogu ongi magnet ja
inspiratsiooniallikas”.
Loomingulised töötajad
Mihkel Volt: “Meeri Remmelg
on Jõgeva Linnaraamatukogu
eesotsas olnud aasta jagu. See
rohkelt puude ja põõsastega
ümbritsetud hoone paistab silma loovate töötajatega, kellest
õige mitu on sinasõbrad kaunite
kunstidega. Tahtsime fotograaf
Teet Malsroosiga selles toredas
tõsiasjas selgust saada ja nii me
Jõgevale raamatukokku külla
läksimegi.” Ajakirja saab lugeda
linnaraamatukogu lugemissaalis.
Raamatukogupäevad avati
seekord Pärnus, seal toimus ka
traditsiooniline kirjanduse tundmise võistlus. Jõgevamaad esindasid Maris Paas Vaimastverest,
Laidi Zalekešina Mustveest ja
Ene Sööt Jõgevalt. 14 võistkonna
seas saavutati 4. koht.
Kai Braun avas oma sünnipäeval, 23. oktoobril kojulaenutuses
akvarellinäituse, kus oli nii loodus- kui ka linnavaateid, samuti
kauneid lillemaale.
Raamatukogupäevade ajal
käib alati mõni tuntud inimene
raamatukogus “kätt proovimas”
ehk laenutab tunni aja jooksul
inimestele raamatuid. Seekord
tutvusid meie tööga lähemalt
kultuurikeskuse eakate juhendaja Egelt Põhjala ja Jõgeva
abilinnapea Mati Kepp laenutusosakonnas ning noorsootöö
peaspetsialist Kaire Sakjas lasteosakonnas.
Raamatukogupäevade ajal
toimus kolmas ringkäik sarjast
“Tule Jõgevat avastama”. Ringkäigu viis läbi Sirje Narits, ta
tutvustas maju, kus on Jõgeva
Linnaraamatukogu enne praegust asunud, räägiti ka Jõgeva
teistest kultuuriasutustest ja
nende majadest. Meenutati, missugune oli Betti Alveri muuseumi
maja enne renoveerimist ja kuidas see kõik teoks sai. Ringkäigul
osales 10 inimest, kes pärast said
raamatukogus kuuma teed juua
ja raamatukogu kroonikaraama-

Kirjanikud vasakult Adam Cullen, Kristjan Haljak, Kärt Hellerma ja Mihkel Kaevats.
FOTO: PIRET KIISLER

tuid lehitseda.
Lasteraamatukogus toimusid
ettelugemised, näitused, saadi
oma teadmisi proovile panna
viktoriinis ja osaleda paberikunsti tegemises.

pilguga”. Ootame huviga Siim
Pauklini järgmisi raamatuid, kõik
tema senised raamatud on meie
raamatukogus saadaval.

Filosoofiline teadlane

Kirjanik ja endine diplomaat
Jaak Jõerüüt oli raamatukogus
külas 25. oktoobri õhtul, teda
ootas suur seltskond kirjandushuvilisi. Jõerüüt rääkis oma
kirjanduslikust tegevusest ja
diplomaadi elust. Saime teada,
kust on pärit tema nimi ja esivanemad, mis ajenditel kirjanikud
kirjutavad, kuidas näeb välja
Eesti kaugelt vaadates. Elevust
tekitas nn õnneliku lapsepõlve
küsimus, mis ühest vastust ei
leidnudki. Kuna Jõerüüt oli Jõgeval esimest korda, siis külastas ta
ka Betti Alveri muuseumi. Sealse
ekspositsiooni videolõikudes jagavad oma mälestusi Betti Alverist nii tema kui ka abikaasa Viivi
Luik. Jõerüüt kiitis muuseumi
väljapanekuid ja maja hubasust.
Kõik Jõerüüdi 22 raamatut on
raamatukogus lugejaid ootamas,
peagi saabub ka kõige uuem, sel
kuul välja antud raamat “Elu lehekülgi lehitsetakse kiiresti”, mis
sisaldab novelle ja lühiromaani.

Jõgevalt pärit teadlane ja
kirjanik Siim Pauklin esitles 20.
oktoobril Jõgeva raamatusõpradele kahte sel aastal ilmunud
raamatut: “Viis ürgelementi
ja koer” ning “Ahela ots ehk
Jooksus inimene”. Esimene on
haikudekogu, kus argised pildid
inimloomuse erinevatest külgedest tekitavad äratundmise,
näide lk 37: “Õunapuutüved /
jäneste näritud / rohkem kui
naabril”.
Teises, filosoofiliste esseede
raamatus on tunda, et loodusteaduste kõrval on Siimul ka suured
humanitaarteadmised.
Siim Pauklinilt ilmus ajakirja
Vikerkaar 10–11 kaksiknumbris
neli pikemat luuletust. Samas
numbris oli ka tema sel aastal
ilmunud raamatute arvustus
Pille-Riin Larmilt. Temalt ongi
pärit tsitaat, mis Siimu väga hästi
iseloomustab: “Pauklinil on välja
kujunenud oma hääl, tema siilipomin kõlab meie noorte keskpäraste poeetide kooris... kas
just möirgena, aga solistihäälena
küll.” (Vikerkaar 10-11/2017 lk
189). Kes tahab tutvuda Pauklini
filosoofilisema poolega, lugegu
3. novembri Sirbist tema lugu
“Armastuse fenomen teadlase

Esimest korda Jõgeval

Rändavad kirjanikud
Kirjaniketuur on nagu raamatukogupäevade järellainetus.
Seekordne 14. Sõnaränd tõi meile 9. novembri õhtul ehk mardilaupäeval neli toredat kirjanikku.
Kärt Hellerma, prosaist, kriitik ja

luuletaja, luges oma uusi luuletusi. Tema kõige uuem luulekogu
on “Hõbeda laulud”. Lastele on
ta kirjutanud neli raamatut.
Tõlkija ja luuletaja Adam Cullen on pärit Minnesotast, kuid
valdab vabalt eesti keelt. Ta on
Eestis alates 2007. aastast ja selle
ajaga saanud kõige olulisemaks
eesti kirjanduse inglise keelde
tõlkijaks. Temalt on ilmunud
kakskeelne luulekogu “Lichen
/Samblik”, sealt luges ta ette
nii eesti kui ka inglise keeles.
Tal oli siiralt hea meel, et tema
esikraamat on meie raamatukogus olemas. Ja tegelikult on ta
õppinud viiulimängijaks!
Mihkel Kaevats, kirjandusinimeste perest pärit luuletaja,
esseist ja tõlkija, luges meile
oma luuletusi mitmest kogust.
Tema esimene luulekogu ilmus
tegelikult Olev Olematu nime all.
Kristjan Haljak oli seltskonnas
kõige noorem luuletaja ja tõlkija.
Kristjan tõlgib prantsuse keelest,
töötab praegu Inglise Kolledžis
prantsuse keele õpetajana ja on
Tallinna Ülikooli doktoriõppes.
Temalt on ilmunud kolm luulekogu, millest “Uus inimene” on
ka meie raamatukogus.
Kirjanike Liidu, kultuuriministeeriumi ja rahvusraamatukogu
korraldatud kirjanike külaskäigud kõigisse Eesti maakondadesse on igal pool väga populaarsed.
Ja kui tegime statistikat, siis
– 20 päeva jooksul käis meie
raamatukogus oma loomingut
tutvustamas kuus kirjanikku.
Ene Sööt

Fotograaf Ardi Kivimetsa sünniaastapäeva tähitakse mälestusnäitusega
7. detsembril möödub
seitsekümmend aastat nimeka fotograafi ja ajakirjaniku Ardi Kivimetsa
(1947–2015) sünnist. Mälestusnäitus tema fotoloomingust jääb Jõgeva linna
raamatukogus avatuks aasta lõpuni.
Ardi Kivimets sündis Tartus,
kus lõpetas Johannes Semperi
nimelise Tartu 8. keskkooli.
Fotograafia alaseid teadmisi ja
oskusi õppis ta legendaarselt
fotograafilt Eduard Sellekeselt
(1886–1976). Tartus töötas Ardi
fotograafina teeninduskombinaadis Täht. Toona ilmusid
mitmed tema fotod ajalehes

Edasi. Jõgeva sai Ardi Kivimetsa
ja tema pere elukohaks 1974.
aastal. Ta oli üks eestvedajad
siinse värvifoto ateljee rajamisel
ja arendamisel. Varsti kutsuti
ta tööle rajoonilehte, hilisemasse Jõgeva maakonnalehte
Vooremaa. Toimetuses oli Ardi
nii fotograaf kui ajakirjanik.
Kaamera ja märkmikuga jõudis
Ardi Kivimets ka paljudesse tänastesse Jõgeva valla paikadesse.
Jõgeva Sordiaretuse Instituudis
ja Jõgeva näidismajandis oli ta
asutuse infolehe toimetajaks.
“Sordiaretuse Instituudis korraldas oma esimese näituse ka
Jõgeva fotoklubi, mille asutajateks Ardiga olime,“ meenutas

fotograaf Harald Lindok.
Ardi Kivimets pälvis auhindu
nii Eestis kui ka kaugemal korraldatud fotovõistlustel. Tema
pilte valiti esinduslikesse raamatutesse. Raamatus 20. sajandi
sajast suurkujust on Ardi foto Alo
Mattiisenist.
“Ardi Kivimetsa 70. sünniaastapäevale pühendatud mälestusnäitusele valisime välja tema
fotod erinevatest aegadest ja
stiilist,” lausus näituse korraldanud MTÜ Piltijad juhatuse
liige Johannes Haav. Samuti on
vaadata fotod Ardist, mis peegeldavad andeka loomeinimese
vaimuerksust, uudishimu, positiivset ellusuhtumist.

“Ardi Kivimetsa õppisin põhjalikumalt tundma Vana-Jõgeva
küla elanikuna. Selles paigas asus
ka tema maakodu. Kohtusime
Ardi Kivimetsaga sageli Pedja
jõe ääres kala püüdes. Ta tundis
siirast huvi inimeste käekäigu
vastu ja armastas loodust, jutustas põnevatest paadimatkadest
paljudel Eestimaa veekogudel.
Tema mälestuseks näituse korraldamine on MTÜ Piltijad poolt
tänuväärne ettevõtmine,” ütles
Jõgeva vallavolikogu kultuuri-ja
spordikomisjoni esimees Marek
Saksing. Näituse koostamist toetas Kultuurkapitali Jõgevamaa
ekspertgrupp.
Jaan Lukas

14. detsembril kell 15–19
Betti Alveri muusemis
Oma loomingu õhtumüük

Müügil maalid, keraamika, käsitööesemed,
ehted, kaardid, kosmeetika, taimetee,
suupisted ja küpsetised.
Avatud ka kohvik!
Lisainfo: Heli Järv, 5558 1072
www.bettimuuseum.eu

Palamuse rahvamajas
alustas tööd naislauljate ring.
Koos käiakse neljapäeviti kell 10.
Juhendaja on Kristiina Raja.
Kõik huvilised on oodatud.

Jõgeva Koolituskeskuse uued kursused
alates 27. novembrist Jõgevamaa gümnaasiumis
Soome keel algajad esmaspäeviti kell 17.15–18.45
Inglise keel algajad kolmapäeviti kell 17.15–18.45
Vene keel taasalustajad neljapäeviti kell 17.00–18.30
Rohkem infot ja kursustele registreerimine kuni 25. novembrini:
www.jogevakoolitus.eu, jogevakoolitus@gmail.com, tel 520 7409

Jõgeva linnaraamatukogus on Ardi Kivimetsa
mälestusnäitus avatud aasta lõpuni.
MTÜ Piltijad
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3. detsembril 2017 kell 12.00
EELK Laiuse kirikus kontsert
Jõuluootus
ja advendiküünla süütamine
Esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala

Kontsert on tasuta
Pärast kontser� pakutakse pastoraadis sooja rosinasuppi ja piparkooke

Tasuta bussid toovad ja viivad ning peatuvad bussipeatustes:
11.00 Vägeva, 11.03 Tooma, 11.10 Kärde, 11.20 Vaimastvere,
11.30 Kurista, 11.35 Õuna, 11.40 Jõgeva alevik,
11.43 Mutso rist, 11.50 Laiuse kirik
10.30 Siimus�, 10.35 Painküla, 10.40 Metsakatsejaam,
10.50 Kassinurme, 11.05 Mooritsa, 11.08 Kuremaa;
11.12 Soomevere, 11.17 Kaude, 11.25 Kivijärve,
11.35 Mõisaküla, 11.45 Laiuse kirik

3.detsembril kell 17.00
Torma alevikus
Advendiaja õnnistab EELK Maarja Koguduse
õpetaja Mehis Puppart
Tervitused vallavolikogu liikmelt
Esinevad Torma taidlejad

15. detsembril kell 12.00
TORMA RAHVAMAJAS
TORMA VALLA EAKATE
JÕULUPIDU
Info ja transpordisoov telefonil 776 2903
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Novembri ja detsembri
sündmused Jõgeva vallas
JÕGEVA LINN
23.11 kell 15
töötuba “Tuleviku arhitektid” Jõgeva kultuurikeskuses
24.–25.11
Betti Alveri luulepäevad Jõgeva kultuurikeskuses
24.11 kell 17.30 õhtuseminar Betti Alveri muuseumis, teadmisi
		
ja kogemusi jagab PEETER LIIV
29.11 kell 19
Henrik Normann “Kraaniga hunt Bankokist”
		
Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 15 € /13 €.
30.11 kell 15
Jõgeva vallavolikogu istung Jõgeval Piiri 4 saalis
30.11–03.01.18
Eugenija Pilypaitiene akvarellinäitus “MINU KODU
		
ON NEMUNASE SINISEL JOONEL”
01.12 kell 12, 06.12 kell 19.30 ajalooline draama “Igitee” (Eesti		
Soome-Rootsi, 2017) Jõgeva kultuurikeskuses
03.12 kell 16.00 esimese advendiküünla süütamine, 16.30 advendi		
kontsert “Jõuluaja hällilaulud” Jõgeva kultuurikeskuses
06. ja 08.12 kell 17.30 koguperefilm “Paddingtoni seiklused 2” 2D
		Jõgeva kultuurikeskuses
08.12 kell 19.30 draamafilm “Mehetapja/Süütu/Vari”
		
(Eesti 2017) Jõgeva kultuurikeskuses
10.12 kell 14 –15.45 kaarikusõit hobusega. Kell 16 Jõgeva
		
muusikakooli jõuluetendus ja teise advendiküünla
		süütamine
12.12 kell 14
eakate jõulupidu Jõgeva kultuurikeskuses
14.12 kell 15–19 Oma loomingu õhtumüük Betti Alveri muuseumis.
		
Müügil maalid, keraamika, käsitööesemed, ehted,
		
kaardid, kosmeetika, taimetee, suupisted ja
		
küpsetised. Avatud ka kohvik!
		
(Heli Järv, tel 5558 1072).
13.12 kell 19
Tallinna linnateatri etendus “Köster” Jõgeva
		
kultuurikeskuses. Pääse: 18 /15 €.
15.12 kell 9
Jõgeva jõululaat Jõgeva kultuurikeskuses ja
		selle ümbruses
17.12 kell 16
Tallinna poistekoori kontsert Jõgeva kultuuri		
keskuses. Kell 17.15 järgneb üle-eestiline jõulurahu
		väljakuulutamine.
20.12 kell 19
Tanja, Nele-Liis Vaiksoo, Marta Laan “Kiiksuga
		
jõulud“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 19 /17 €
09.12 kella 10–15 EELK Jõgeva koguduse jõulumüük Jõgevamaa
		
ärikeskuses (Keskuse poes)
16.12 kell 12.00 EELK Jõgeva koguduse 25. aastapäev
17.12 kell 11
kolmanda advendi jumalateenistus, pärast jagavad
		
Soome sõbrad EELK Jõgeva koguduses jõuluputru
PALAMUSE VALD
24.11 kell 12.20 kooli aastapäeva aktus ning Tootsi ja Teele valimine
		
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis
24.11 kell 12–15 eakate õdus õhtupoolik Kaarepere rahvamajas
24.11 		
kadripäeva käsitöö õpituba väljasõiduga Vaivara
		
valda. Valmistatakse ehte- või fotolaegast.
		
Lisainfo kultuur@palamuse.ee; tel 5306 0460
26.11 kell 10
Paunvere kabeturniir Palamuse gümnaasiumis
26.11 kell 11
Kääpa OTT ja kirbuturg Palamuse rahvamajas
29.11 kella 18–20 jõulu- ja õnnitluskaartide ning jõulukaunistuste
		
valmistamine Kaarepere rahvamajas (Helgi Kaeval,
		
tel 5669 2479)
03.12 kell 17
advendi kontsert Palamuse kirikus. Esineb Tartu
		
naiskoor Emajõe Laulikud, dirigendid Vilve Maide
		
ja Mariell Piispea. Kontserdile järgneb küünla
		
süütamine rahvamaja kuusel ning soe tee ja
		piparkoogid rahvamajas
04.12 kella 18–20 vilditud lukuprossi valmistamine Kaarepere rahva		
majas, osalustasu 2 € (Helgi Kaeval, tel 5669 2479)
6.12 kella 18–20 paberist punutud kuuse või pärja valmistamine
		Kaarepere rahvamajas
		
(Helgi Kaeval, tel 5669 2479)
08.12 kell 19
taidluskollektiivide kontsert Palamuse rahvamajas
09.12 		
võtmehoidja valmistamise õpituba Palamuse
		noortekeskuses
10.12 kell 19
Jarek Kasari kontsert Palamuse rahvamajas.
		Pääse 10/7€.
15.12 		
eakate klubi jõulupidu Palamuse rahvamajas
17.12 		
Palamuse laulustuudio jõulukontsert
		Palamuse rahvamajas
JÕGEVA VALD
25.11 kell 16
Misjonikoori muusika ja sõna õhtu
		
Laiuse Püha Jüri kirikus
25.11 kell 18
kultuuriselts “JENSEL” 25 Kuremaa lossis.
		
Pääse 2 €.
01.12 kell 10
Siimusti raamatukogus juhatab advendiaja sisse
		
jutuvestja Piret Pääri
02.12 kell 10–16 jõululaat Kuremaa lossis. Lossi 2. korruse saalis
		
esineb kell 11 Kuremaa avatud noortekeskuse
		
teatritrupp ja kell 13 segakoor SERVITI.
03.12 kell 12
kontsert “Jõuluootus” ja advendiküünla süütamine
		
Laiuse kirikus. Esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala.
		Tasuta!
03.12 kell 19
kontsert “Jõuluootus” Kuremaa lossis.
		
Esinevad Helen Lokuta ja Ralf Taal.
11.12 		
Laiuse Jaan Poska põhikooli sünnipäev
14.12 		
Laiuse lasteaia sünnipäeva tähistamine
16.12 kell 19
JÕULUOOTUS. Kolmas advent “Jõulud mõisas,
		
Corelli Consort 25!” Kuremaa lossis.
		
Pääse 5 €. www.corelli.ee
17.12 kell 15
kultuuriselts “JENSELI” lauluklubi ootab üheskoos
		
laulma kaunimaid jõululaule
19.12		
jõululaat Laiuse Jaan Poska põhikoolis
20.12 kell 15
Eeva Niinivaara mälestustund Siimusti raamatukogus
TORMA VALD
03.12 kell 11
esimese advendi jumalateenistus EELK Torma Maarja
		
koguduses. Esineb rahvamuusikaansambel “Sirgutii”
03.12 kell 15.30 advendiaja alguse tähistamine Sadala rahvamajas
03.12 kell 18
hubane advendiaja avamine jutuvestja Piret Pääriga
		Vaiatu rahvamajas
15.12 kell 12
Torma valla eakate jõulupidu Torma rahvamajas.
		
Info ja transpordisoov telefonil 776 2903.
22.12 kell 20
särtsakas jõuluõhtu tantsumuusika
		
Sadala rahvamajas. Pääse: 5 €.
Kaastööd, info ja vihjed saata vallaleht@jogeva.ee
Väljaandja: AS Seitung

TEATED EAKATELE
• EAKATE HUVITEGEVUSRINGID: LAULUSÕBRAD (E kell
11.30, Jõgeva kultuurikeskuses, juhendaja Hillar Laane), JÕGEVAHE PERE SEENIORIDERÜHM (rahvatants, T ja N kell 10,
Jõgeva kultuurikeskuses, juhendaja Maimu Karv), VÄÄRIKATE
NÄPUTÖÖRING (käsitööring, R kell 10–12, Jõgeva kultuurikeskuses, juhendaja Janne Vaabla), TERVISEVÕIMLEMINE 60+
(alustab 20. novembril, E/K kell 13–14, Jõgeva kultuurikeskuses,
juhendaja Marika Prave).
• EAKATE INFOTUND JA VESTLUSRING. Jõgeva eakate
infotund toimub iga kuu viimasel esmaspäeval kell 11 Jõgeva
kultuurikeskuses. Korraldab eakate huvijuht Egelt Põhjala.
(Järgmine infotund toimub 27. november kell 11).
• EAKATE KINO! Head kinohuvilised! Teeme proovi lõunakinoga ja kutsume teid 1. DETSEMBRIL KELL 12 vaatama ajaloolist
draamat “Igitee”. Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm
“Igitee” jutustab ühest ajaloo hämarusse suikunud peatükist –
Soome ameeriklaste saatusest nõukogude režiimi all. “Igitee” on
pühendatud Soome Vabariigi 100. sünnipäevale. Pääse: pensionärile 2 €, perepilet 5 €.
• JÕGEVA LINNA EAKATE JÕULUPIDU. Toimub 12. DETSEMBRIL, algusega kell 14 Jõgeva kultuurikeskuses. Osalemine
TASUTA!
Jõgeva eakate huvitegevuse infoveeb
https://www.facebook.com/jogevaeakatehuvitegevus/
Jõgeva eakate huvitegevuse infoveeb on huvialaseks infokanaliks
vanemaealistele Jõgeva elanikele, kellel puudub otsene kontakt
eakate huvijuhiga. Infoveebis jagatakse tagasivaadet Jõgeva eakatele toimunud üritustest, sündmustest ja koosloomest.
Meie visiooniks on jagada igapäevaselt ilusaid ja inspireerivaid
hetki, koosloomevõimalust ja argipäevast elurõõmu, olles ühenduslüliks vanema ja noorema põlvkonna vahel, pakkudes sealjuures
innovaatilist vaatenurka pensioniealiste inimeste elukvaliteedile
ja võimalustele.
Olete oodatud seda teekonda jagama ja sellest osa saama!
Jõgeva eakate huvijuht Egelt Põhjala
egelt@jogevakultuurikeskus.ee, 5816 1378

10. detsembril kell 12.30
pärast jumalateenistust
Palamuse kiriku pastoraadi
II korruse saalis
koguduse liikmete ja
töötegijate ühine jõululõuna.
Osalemisest anda teada 5. detsembriks
(tel 502 7541, Tiina Tegelmann)

EELK TORMA MAARJA KOGUDUSES
PÜHAPÄEVAL, 3. detsembril kell 11
1. ADVENDI JUMALATEENISTUS
Esineb rahvamuusikaansambel “Sirgutii”
Kui sul on huvi korraldada Kuremaa lossis sündmust, pulma,
sünnipäeva vms, siis küsi julgesti infot telefonil 502 7541 või
meiliga tiina@kuremaaloss.ee. Samadelt kontaktidelt saad vormistada ka 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!

Pärast jumalateenistust toimub pastoraadis toitlustamine ja
jagatakse humanitaarabina sooje riideid.
BUSSI SÕIDUGRAAFIK: 9.50 Sadala bussijaam,
9.55 Vaiatu bussijaam, 10.05 Näduvere, 10.10 Lilastvere,
10.20 Ulvi bussijaam, 10.30 Võtikvere bussijaam,
10.40 Kõnnu bussijaam, 10.45 Torma teemaja, 10.50 kirik.
Kõik soovijad võetakse ka teeäärest peale.
Pärast üritust toob buss tagasi.
INFO: Mehis Pupart (koguduse õpetaja): tel 5562 5116;
Natalja Peltomaa: tel 518 6373.

