Helme-Tõrva Elu

Hind 4 krooni

Nr 3 (243) 25. märts 2010
Tõrva linnavolikogus arutati ja otsustati 16. märtsil 2010
1. Kiideti heas Tõrva linna arengukava eelnõu ja suunati see avalikule väljapanekule ajavahemikul 18. märts kuni 8. aprill 2010. Igaühel on õigus esitada
arengukava eelnõu kohta ettepanekuid kirjalikult e-posti aadressil torva@torva.ee või Tõrva linnavalitsuse kantseleisse, aadressil Kevade 1, 68605 Tõrva.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Tõrva linnaraamatukogus, Tõrva linnavalitsuse kantseleis ja Tõrva linna veebilehel. Arengukava eelnõu avalik
arutelu toimub 12. aprillil 2010 algusega kell 16 Tõrva linnavalitsuse
koosoleku saalis, Kevade 1. Arengukava koostamist rahastab Norra ja
EMP regionaalarengu toetusskeem.
2. Võeti vastu 2010. aasta lisaeelarve mahus 280 373,85 krooni.
3. Kinnitati Tõrva linna sotsiaalabiameti struktuur ja teenistujate koosseis.
4. Kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude
piirmäärad.
5. Vaadati üle kehtestatud üldplaneering ja kiideti heaks selle muudatused.
6. Anti luba kinnisasja (Tamme tänav) omandamiseks munitsipaalomandisse.
7. Võeti seisukoht endise Patküla kooli hoone vana osa tuleviku osas.
Juta Karpov
Linnasekretär

Helme vallavolikogu istungil 25.02.2010

Tõrva gümnaasiumi pargis oleva Eesti Vabadussõja mälestussamba jalamil räägib Valga maavanema ülesandeid täitev Kalev Härk.
Vello Jaska

Tõrvas sisustasid Eesti Vabariigi
iseseisvuspäeva kaitseliitlased
Kolmapäeva, 24. veebruari päikesetõusu ajal hakkasid Tõrva linnas
lehvima sinimustvalged lipud. Paar
tundi hiljem kogunes aga inimesi
lähemalt ja kaugemalt gümnaasiumi
pargis oleva Eesti Vabadussõja mälestusmärgi juurde, et tähistada saabunud Eesti iseseisvuspäeva.
Mälestusmärgi jalamil seisid auvalves Kaitseliidu Valgamaa maleva
Helme üksikkompanii likmed.
Piduliku sündmuse algust tähistas kõlama hakanud Tõrva linna signatuur. Ja siis tardus rahvahulk paigale. Sest üle raagus pargipuude, üle
graniitse vabadussamba, üle talvise
laotuse hakkas helisema Eesti Vabariigi hümn. Lauljaid eesotsas Tõrva
meesansambliga saatis süntesaatoril
muusikakooli direktor Thea Leitmaa.
Päevakohase välijumalateenistuse
pidasid Immaanueli koguduse pastor
Enn Palmik ja õpetaja Lea Kärson.
„Hoiame südames nende kangelaste mälestust, kes langesid Eesti
Vabadussõjas, võideldes hambuni relvastatud põlisvaenlaste vastu. Ühtlasi
meenutame tänutundes neid mehi ja
naisi, kes tulid lahinguväljadelt tagasi
võitjatena,“ ütles pastor Enn Palmik.
Samas lisas kõneleja, et ta teab
inimesi, kes hoidsid kogu pimeda
okupatsiooniaja peidus vaba Eesti
sinimustvalget lippu. „See lipp hoi-

dis nende inimeste hinges hõõgvel
lootuste sädet. Ja see lootus täitus.
Ebainimlikkus oli sunnitud meie rahva vabadusiha ees taanduma,“ väitis
kõneleja.
Seejärel pöördus õpetaja Lea
Kärson palves Kõigevägevama poole.
„Hoia, Jumal, meie kodusid, meie
lapsi, meie vanemaid, meie maad ja
rahvast,“ palus ta.
Nende sõnade järel asetasid Valga maavanema ülesandeid täitev
Kalev Härk, Kaitseliidu Valgamaa
maleva pealik kapten Rein Luhaväli ja Helme üksikkompanii pealik
nooremleitnant Heldur Tellmann,
vabadusvõitlejad, ümberkaudsete
omavalitsuste esindajad ja teised
mälestussamba jalamile pärjad ja
lillesülemid.
Valga maavanema ülesandeid
täitev Kalev Härk ütles aastakümnetetaguseid aegu meenutades, et need
mehed, kes Eesti Vabadussõtta läksid,
uskusid ja lootsid, et toovad meie
rahvale vabaduse ja sõltumatuse. Ja
see soovunelm läks nendel rasketest
kaotustest olenemata korda.
„Hoidkem ja kaitskem siis seda
vabadust ja sõltumatust. Olgem üksteise vastu sallivamad ja leppivamad.
Hoidkem ja armastage oma lähedasi,
oma kallist Eesti maad ja rahvast,“
sõnas Härk.

Tõrva linnapea Agu Kabrits märkis, et rahvas on leidnud tee Eesti
Vabadussõja mälestusmärkide juurde.
„Peame tegema enesest kõik oleneva,
et need ausambad, mis meie sangarlikele vabadusvõitlejatele püstitatud,
püsiksid vankumatutena ja et me ei
unustaks iialgi, mida nad sümboliseerivad. Kandkem eneses ikka meie
esiisade ja -emade võitlusvaimu ning
vabadusiha,“ ütles Kabrits.
Samas kutsusid mõlemad kõnelejad rahvast üles aitama kaasa, et ka
Valga linnas saaks Eesti Vabadussõja
mälestussammas taastatud.
Kaitseliidu Valgamaa maleva teavituspealik Vello Jaska tänas rahvast
Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud mälestushetkedele tulemise eest ja palus seejärel kõiki maleva
Helme üksikkompanii korraldatud
üritustest osa saama.
Huvilised said näha näidislahingut suuskadel, tutvuda sõduri
metsaeluga, lasta õhupüssi. Lastele
pakkus aga elamusi sõit mootorsaani
ja ATVga. Kohal olid ka politsei ja
päästeameti esindajad, kes näitasid
nende käsutuses olevat tehnikat.
Tühja kõhu ja külma peletamiseks pakkusid aga naiskodukaitsjad
kõikidele maitsvat sõdurisuppi ja
sooja teed.
Vello Jaska

Mulgimaa kultuuriprogramm
Alanud on avalik konkurss programmi “Mulgimaa
kultuuriprogramm 2010–2013” projektidele aastal 2010.
“Mulgimaa kultuuriprogramm 2010–2013” on jätk
aastail 2000–2009 toiminud riiklikule programmile "Lõunaeesti keel ja kultuur".
Programmi üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada
Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi
ning keelelist eripära, mis on mulgimaalastele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.
Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi
kaitse konventsiooni eesmärkide täitmist ning selle abil
soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses.
Vastavasisulisi taotlusi võivad esitada asutused ja or-

ganisatsioonid.
Programmi täieliku teksti ning projektitoetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda kultuuriministeeriumi
veebilehel.
Taotlused tuleb esitada selleks ette nähtud blanketil,
mis on samuti kättesaadavad kultuuriministeeriumi kodulehelt (www.kultuuriministeerium.ee).
Taotluste esitamise tähtaeg: 1. aprill 2010
Taotlused esitada kultuuriministeeriumisse aadressil
Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.
Lisainfo:
Merje Müürsepp
Kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist
Tel 628 2381

• kuulati ülevaadet politsei tööst;
• otsustati Ala põhikool ümber kujundada lasteaed-põhikooliks;
• volikogu esindajaks Ritsu lasteaed-algkooli hoolekogusse nimetati Ave
Visor, Ala põhikooli hoolekogusse Liivi Arro;
• kehtestati uued täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord;
• kinnitati uued täiendavate sotsiaaltoetuste määrad;
• kehtestati uus puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord;
• võeti vastu valla 2010. aasta eelarve.
Tiina Õunpuu
Vallasekretär
Helme vallavolikogu määrus 25. veebruar 2010 nr 2, Tõrva

Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 pn 5 alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamisel lähtutakse Helme vallavolikogu 25. veebruari 2010. aasta määrusest nr 1 "Täiendavate
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord".
§ 2 Täiendavate sotsiaaltoetuste määrad
(1) Matusetoetust makstakse 2000 krooni.
(2) Päevases õppevormis õppivatele üldhariduskoolide 1.–9. klasside
õpilastele makstakse koolilõuna ja ja koolipiima toetust kokku kuni 14
krooni päevas, 10.–12. klasside õpilastele makstakse koolilõuna toetust
kuni 7 krooni päevas.
(3) Lasteaialastele makstakse lasteaia toidu ning koolipiima toetust
kokku kuni 15 krooni päevas.
(4) Sünnitoetust makstakse 5000 krooni.
(5) Esimesse klassi astuja toetust, nn“ranitsatoetust“ makstakse 500
krooni
(6) Vanurite sünnipäeva toetust makstakse:
1) 80., 85., 90. ja 95. juubeli korral 300 krooni;
2) 100. juubeli korral 1000 krooni;
3) alates 100. eluaastast igal sünnipäeval 1000 krooni.
(7) Puudega lapse toetust makstakse 500 krooni.
(8) Koolilõpetamise toetust makstakse:
1) põhikooli lõpetajale heade ja väga heade õppetulemuste
põhjal 300 krooni;
2) gümnaasiumi lõpetajale heade ja väga heade õppetulemuste
põhjal 1000 krooni;
3) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajale 1500 krooni;
4) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale 2000 krooni;
5) kutseõppeasutuse lõpetajale heade ja väga heade
õppetulemuste puhul 500 krooni.
(9) Laste jõulupaki toetuse suurus on kuni 75 krooni.
(10) Kütte kompenseerimise määraks on kuni 2250 krooni
§ 3 Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Helme vallavolikogu 26. novembri 2008.
aasta määrus nr 17.
(2) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010
Toivo Põldma
Volikogu esimees

Meeldetuletus ettevõtjale!
Vastavalt majandustegevuse registri seaduse § 26 peab ettevõtja esitama haldusorganile iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse
kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotluse alusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud
registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel http://www.
mkm.ee/mtr asuvast majandustegevuse registrist.
Täiendav info tel 766 5316.
Ene Berg-Jürgens
Registripidaja
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Helme–Tõrva Elu
Helme vallavolikogu määrus 25. veebruar 2010 nr 4, tõrva

Helme valla 2010. aasta eelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
pn 1, § 38 lg 1, valla- ja linnaeelarveseaduse § 2 lg 1, § 12 lg 1 ja Helme
valla põhimääruse § 51 alusel.
§ 1 Kinnitada Helme valla 2010. aasta eelarve tulud summas 25 975 182
(kakskümmend viis miljonit üheksasada seitsekümmend viis tuhat ükssada kaheksakümmend kaks) krooni vastavalt lisale 1.
§ 2 Kinnitada Helme valla 2010. aasta eelarve kulud summas 25 975 182
(kakskümmend viis miljonit üheksasada seitsekümmend viis tuhat ükssada kaheksakümmend kaks) krooni vastavalt lisale 2.
§ 3 Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010
Toivo Põldma
Volikogu esimees
Lisa 1 Helme vallavolikogu 25.02.2010. a määrusele nr 4

Helme valla 2010. a tulud
TULUD
Maksud
Tulumaks
Maamaks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Haridusasutuste majandustegevus
Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevus
Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus
Sotsiaalasutuste majandustegevus
Üüri- ja renditulud
Muu kaupade ja teenuste müük
Toetused
Koolitoit ja -piim
Haridusministeeriumi toetus
Majandus- ja kommun.min.toetus
Toetused valitsusektorisse kuuluvatelt SA-lt
Toetusfond (riigitoetus)
Toetusfond (haridus)
Toimetuleku- ja hooldajatoetus
Riiklik õppelaen
Kohaliku omavalitsuse üksustelt
Tulud varadelt
Intressitulud hoiustelt
Tulu maavaradelt
Vee erikasutus
Saastetasud
Kulude katteks suunatud pangajääk
TULUD KOKKU

12
10
2
1

100 000,00
100 000,00
000 000,00
803 000,00
60 000,00
300 000,00
40 000,00
20 000,00
850 000,00
33 000,00
500 000,00
11 396 426,00
195 305,00
330 000,00
500 000,00
70 000,00
6 409 132,00
3 020 485,00
550 000,00
79 504,00
242 000,00
270 000,00
40 000,00
100 000,00
95 000,00
35 000,00
405 756,00
2 5975 182,00

Lisa 2 Helme vallavolikogu 25.02.2010. a määrusele nr 4

Helme valla 2010. a eelarve kulud
KULUD
Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Rahandus- ja fiskaalpoliitika
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Majandus
Maakorraldus
Maanteetransport
Liikluskorraldus
Kaubandus ja laondus
Turism
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus/heitveekäitlus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine
Veevarustus
Tänavavalgustus
Kalmistud
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Raamatukogud
Rahvamajad
Muuseumid
Kontsediorganisatsioonid
Kultuuriüritused
Seltsitegevus
Kirjastamisteenused
Religiooniteenused
Muu vaba aeg
Haridus
Algkoolid ja põhikoolid
Õpilasveo eriliinid
Muu haridus
Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse
Hooldajatoetus
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Toitja kaotanute sotsiaalne kaitse
Noorte hoolekandeasutused
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused riskirühmadele
Riiklik toimetulekutoetus
Arendustegevus sotsiaalses kaitses
Sotsiaalhoolekande teenus
KULUD KOKKU

3 908 587,00
344 820,00
2 500 600,00
241 141,00
122 026,00
700 000,00
1 420 000,00
15 000,00
470 000,00
15 000,00
150 000,00
60 000,00
710 000,00
537 500,00
537 500,00
660 170,00
270 000,00
150 000,00
160 000,00
75 170,00
5000,00
85 000,00
85 000,00
2 155 025,00
426 200,00
470 065,00
577 650,00
260 610,00
65 000,00
30 000,00
50 000,00
63 000,00
100 000,00
112 500,00
12 417 274,00
7 721 304,00
650 000,00
4 045 970,00
4 791 626,00
60 000,00
600 000,00
1 813 000,00
112 000,00
70 000,00
434 290,00
643 106,00
10 000,00
711 080,00
106 000,00
232 150,00
25 975 182,00
Toivo Põldma
Volikogu esimees

Mälumängudest
Mälumänguhooaeg ei ole veel läbi,
kuid kokkuvõtteid võib juba teha.
Kõigepealt Maakilvast, mis Eesti
valdade ja väikelinnade mälumäng ja
kestnud juba aastaid (et mitte öelda
aastakümneid, ehkki mitte täpselt selle nime all).
Tõrva linna võistkond osales ka
tänavu. Seoses majandussurutisega
toimus tavapärase kolme eelvooru
asemel vaid kaks ning nende punktisumma alusel sai üle Eesti 50 paremat võistkonda finaali.
Esimene eesmärk oligi saada vähemalt finaali, sest oleks ju kuidagi kurb
piirduda vaid kahe mänguga. Esimese
eelvooru järel polnudki finaalikoht nii
väga kindel. Teise järel küll.
50 finaali jõudnut jagunevad reglemendi kohaselt veel Superliigaks
(15 esimest pluss järgmise alagrupi
parimad) ja Rahvaliigaks, kusjuures
Rahvaliiga omakorda A- ja B-alagrupiks. Tõrva võistkond Superliigast veel
unistada ei oska, sest sisuliselt on seal
mälumängijad, kes pea igal nädalavahetusel siin-seal üle Eesti mängimas
käivad ja on justkui profid amatööride
keskel.
14. märtsil toimus Rahvaliiga finaal, mis lõppes Tõrva võistkonnale
väga edukalt. Küsimused sobisid,
võistkonna sünergia soodustas vastuste leidmist – tulemuseks B-finaali võit
sellise punktisummaga, millega võiks
ka A-finaalis pea püsti uhkeldada!
Võidukasse võistkonda kuulusid

Laine Tangsoo, Jaan Tangsoo, Arwed
Puusalu, Siim Ausmees ja Margo
Metsoja. Vanasõna ütleb, et süües
kasvab isu, nii et näis, mis järgmine
aasta toob.
Kohalik Tõrva-Helme mälumäng
on tänavu kaasa haaranud tervelt 24
võistkonda, neist 12 noorte ja 12 täiskasvanute võistkonda.
Praeguseks on neljast voorust toimunud kolm. Kolmandas mängus
võtsid mõned võistkonnad endale ka
puhkuse, sest kolm paremat mängu

lähevad arvesse, seega püsitakse konkurentsis edasi.
Nagu näha, paremusjärjestus üldsummas ja nõrgim-mäng-välja järjestuses ei kattu, eriti noorte tabeliosas. Seega on viimases voorus, mis toimub 13.
aprillil, muutused täiesti võimalikud.
Lisaks mälumängudest veel niipalju, et 3. aprillil toimub Viimsis Eesti
koolinoorte mälumängu vabariiklik
finaal, kuhu pääsesid Tõrvast 12.a ja
8.a võistkonnad. Hoiame neile pöialt!
Laine Tangsoo

Tulemused kolme vooru järel:
Üldsumma

2 paremat
mängu

Üldsumma

2 paremat
mängu

Valga TBMM
Klubi

185

128

Tiku

117

87

Palupera

167

119

Suur Majandustõus

104

77

Pakane
Rõngu

135

93

M.E.S.A.

93

65

114

85

Misasja?

90

69

Krihvel
Helme vald

114

78

Mälukaotus

82

58

101

101

MisSulVigaOn?

82

64

Suislepa

90

71

Pesakotkad

79

64

Suured Kotkad

90

71

Taku

79

58

Täiskasvanud

Koolinoored

Mumbrud

85

67

Väärikad Kaotajad

70

53

Tõrva Lions

74

74

Nulliring

69

55

Viktor

64

64

Amneesia

50

37

33

Pink Ladys and
One Boy

22

22

Ankur

47

TÕRVA GÜMNAASIUMI UUDISEID
Märts on fantastiline kuu. Kuigi hanged on rinnuni ja termomeeter näitab vahel veel enam kui 20 miinuskraadi, arvatakse see siiski kevadkuude
hulka. Hea tahtmise juures võib samas juba kuulda mõnd linnukest laulmas
ja inimlapsel on tunne, et kohe ta tuleb -- see suur kevad, mis paneb veed
vulisema ja hinge õitsema.
Kuigi on vaheaeg, teeme ikkagi kokkuvõtte seni tehtust.
7. septembrist kuni 1. detsembrini kestis programmeerimise konkurss
„Tiigri jõulumäng“, mille käigus tuli õpilastel mõelda välja ja teostada arvutil
mäng, mille kohustuslikud elemendid olid tiiger ja jõulud ning siis võis fantaasial vabalt lennata lasta.
Nooremas vanuserühmas saavutasid kolmikvõidu Marel Jaama, Kadriann Kalamees ja Hardo Adamson. Juhendas õpetaja Katrin Kalamees.
Mängud on programmeeritud programmiga Scratch.
20. jaanuarist kuni 20. veebruarini oli Koolielu portaalis kõigil võõrkeelehuvilistel võimalik oma teadmisi proovile panna Webquesti võistlusel.
Internetist tuli otsida vastuseid etteantud küsimustele ning avaldada need
võõrkeeles oma võistkonna blogis.
Osaleda sai kuni kolmeliikmelistes võistkondades. Võistlus toimus neljas
keeles: inglise, saksa, vene ning soome. Tõrva gümnaasiumist panid end
proovile Merilyn Oldja, Deivi Pabbo ja Deivid Drenkhan, kellele saadeti ka
väikesed meened.
Veebruaris toimusid Valgamaa Miksikese pranglimise võistlused poolfinaali pääsemiseks. Poolfinaalis osalevad etappide alusel iga klassiastme
15 paremat 1.–6. klassini ja eraldi 10 paremat neidu ning 10 paremat noormeest 7.–12. klassini.
Kuna nimekiri on pikk, siis ei hakka siin punkte välja tooma, kuid nimetan kõik, kes poolfinaali pääsesid. Teadmiseks lugejale, et pranglimine
tähendab peastarvutamist.
3. klassi arvestuses pääsesid poolfinaali Karl-Reiko Laas, Michael Kevin
Karlson, Allan Alikas ja Pamela Paul.
4. klassist Renet Jagor, Helen Hiiob, Gredy Lillipuu, 5. klassist Sirle
Jaansalu. 6. klassist Joel Viskov, Kevin Sults, Ago Jaani, Jaak Lepik, Karl
Karpov, Karl Hannes Ilisson, Triin Jaansalu, Kaile Mumm, Meelis Matvei.
7. klassist Karl-Kristjan Kõverik, Kristo Oja.
10. klassist Lisanna Kaar, Marietta Juurikas, Sille Lääs, Ethel Heidi
Sepp, Kirsika Mägi, Liina Päss, Mari Jõemägi, Elina Kangur, Grettel Elbrecht,
Kristi Koppel, Alvar Kasak, Rasmus Saarniit, Risto Põldsalu, Tauri Taaleš,
Karl Kirt, Ago Laanejõe, Andres Neumann ja Jaan Vagula.
6. veebruaril toimus Valga gümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4–12.klassidele. Osalejaid oli väga palju ja kohti tuli meile erinevaid. Oluline on see, matemaatikahuvi säilib, sest ka tulevikus on meil vaja
leiutajaid, insenere ja teadlasi.
Oma vanuseklassis jagas 3.–4. kohta Meelis Matvei, juhendaja õpetaja
Aivi Mehide, 4. koha sai Laura Jaakson, juhendaja õpetaja Eve Tilk. Parima
tulemuse – 2. koha – sai Dagny Viks, juhendaja õpetaja Hiie Kokamägi.
Vaatamata sellele, et esimese kuue sisse tuli vaid kolm meie õpilast,
nimetame kõik osalejad ka siin ära, sest osavõtt on ise juba pool võitu!
Matemaatikaolümpiaadil osalesid Andres Holts, Gredy Lillipuu, Helen
Hiiob, Riho Padrik, Taido Purason (juhendaja õpetaja Eve Tilk), Erlis Sprenger, Merilin Reigo, Mihkel Õis, Christin Soots (juhendaja õpetaja Malve Zimmermann), Marel Jaama, Ago Jaani, Kevin Sults, Triin Jaansalu, Joel Viskov,
Karl Karpov (juhendaja õpetaja Aivi Mehide), Taavi Kärt, Eduard Lotov, Urmo
Kannukene, Alvar Kasak, Andres Neumann, Risto Põldsalu, Mari-Liis Oldja
(juhendaja õpetaja Hiie Kokamägi).
11. veebruaril toimus Tõrva gümnaasiumis poistekooride mentorkoolitus,
mida juhtis Lydia Rahula. Poistel oli erakordne võimalus laulda tõelise meistri
käe all ja seda kasutati meelsasti.
Loomulikult on ka meie oma muusikaõpetajad tõelised meistrid, sest
suudavad nii „igava“ asja nagu laulmine teha huvitavaks ka kõige väänikumale poisslapsele. Kannatust neile! Laulmine kogub populaarsust kõige
rohkem ikka siis, kui laulupidu tulemas, sest peole tahaks ikka saada!
13. veebruaril toimus Valga gümnaasiumis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Sealt tõime ära erinevates vanuseastmetes kõik kohad esimesest
kümneni, välja arvatud kuues ja üheksas. Kõiki õpilasi õpetab ja juhendab
õpetaja Tiia Tamm.
Oma klassi arvestuses sai 1. koha Kaija-Liis Kiidli, teise Urmo Kannukene, kolmanda Jüri Lääs, neljanda Christin Soots, viienda Janne Marita Kabanen, seitsmenda Eduard Lotov, kahekdsanda Mare Vahtre ja kümnenda
Dagny Viks. Tublid!

18. veebruaril toimus Tõrva gümnaasiumis moe-show. Valida oli kahe
stiili vahel: hiphop või barokk. Osales üheksa meeskonda, kellest kolm valis
barokk- ja kuus hiphop -stiili.
Hiphop-stiili võitis 7.b klassi grupp, kuhu kuulusid Gertu Pabbo, Alice
Rehkli, Nele Tomson, Kerttu Roosalu, Karinee Laas, Merlin Kalmus, Tuuli
Lill, Grete Savi, Jaanika Maidla ja Keidi Leppik.
Barokkstiili võidu noppis 12.b klassi esindus koosseisus Sandra Helk,
Laura Riiet, Piia Nurmela, Helin Elias, Ene Raal, Sindy Ilves, Dea Margus,
Laura Seer ja Janely Birk.
Žürii, kuhu kuulusid Kersti Sults, Külli Alumäe, Kadri Kuusksalu, Evelyn Kadak ja Carmen Põldsalu, oli otsuste langetamisel üksmeelne. Show külalisesineja
oli ansambel Leegitsev Sidrun, kelle solist staariotsingute saates esikolmikusse
jõudnud Marten Kuningas. Show sai teoks koostöös Tõrva avatud noortekeskusega projekti "Tegusalt kevadesse" osana.
19.–21. veebruaril toimus Jänedal iga-aastane Eesti 4H vabariiklik talilaager, kus osalesid noored alates 16. eluaastast. Meilt osalesid Risto Põldsalu, Kaidi Avloi ja Elina Kangur. Laagri eesmärk on noored koos tegutsema
panna. Viiakse läbi erinevaid koolitusi, tehakse stiilipidusid, näideldakse.
Kuna kohtade arv on piiratud, on igale klubile antud kindel osavõtjate
arv. Õnneks või õnnetuseks on Valgamaal ainus selline klubi Tõrvas, seda
juhendavad õpetajad Eve Tilk ja Luule Rikkand.
20. veebruaril toimus Valga gümnaasiumis ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Siin said juhendajatena käe valgeks ka kaks meie uut ajalooõpetajat,
kes on õpetanud teisi aineid, kuid nüüd omandavad lisaks ajalooõpetaja
eriala: Eve Tilk ja Sirle Jõgi.
Õpetaja elu on kord juba selline, et kui tahad koolis õpetada, tuleb
aeg-ajalt vastavalt kooli ja õpilaste vajadustele ümber ja juurde õppida. Ehk
innustab õpilaste võit ka õpetajaid! Jõudu!
Põhikoolis said oma vanuseastmes 3. koha Mare Vahtre (juhendaja Eve
Tilk) ja Maarit Meltsas (juhendaja Sirle Jõgi), 5. koha aga Urmo Kannukene
(juhendaja E. Tilk). Olümpiaadil osalesid ka Jüri Lääs ja Kelly Viks (juhendaja
E. Tilk).
Gümnaasiumiastme olümpiaad oli jagatud kolmeks erinevaks teemaks:
Teine maailmasõda, suured maadeavastajad ja Eesti 18. sajandil.
Kõige rohkem osavõtjaid oli Teise maailmasõja teemal. Seal sai
3.–4.koha Taavi Kaldma (juhendaja Luule Rikkand), 5. koha Karl Kirt (juhendaja E. Tilk), 8. koha Sandra Helk (juhendaja L. Rikkand) ja 9. koha Ago
Laanejõe (juhendaja E. Tilk). Teemal „Suured maadeavastused“ sai 2. koha
Sille Lääs (juhendaja E. Tilk) ja teemal „Eesti 18. sajandil“ esikoha Marili
Ilisson (juhendaja L. Rikkand).
1. veebruarist kuni 1. märtsini toimus vabariiklik taliolümpiateemaliste
muinasjuttude konkurss internetis koolielu portaalis. Konkursist võtsid meilt
osa Triin Jaansalu, Kadriann Kalamees, Kadi Lääts ja Marel Jaama.
Tüdrukud kirjutasid eesti keele tunnis õpetaja Katrin Priilahe juhendamisel muinasjutu, mis arvutiõpetuse tunnis õpetaja Katrin Kalamehe juhendamisel arvutil ümber trükiti ja ära saadeti. Tulemused selguvad õppeaasta lõpus.
1. märtsil sai avapaugu projekt „Tere, kevad 2010!“. See kestab
10. juunini, mil selguvad tulemused.
Üldse oleme osalenud viies sellises projektis. Sel aastal võtavad projektist osa Tõrva gümnaasiumi õpilased 7.a klassist ja õpilased ringist „Lugeda
on mõnus“ – kokku 28 õpilast. Projekti käigus juhendab õpilasi Katrin Priilaht.
Projekti eesmärk on panna õpilasi märkama kevade tulekut. Selleks
kirjutatakse kevade kohta luuletusi, joonistatakse pilte, tehakse fotosid kevademärkidest, vaadeldakse loodust ja käiakse õppekäikudel. Kogu projekt on
integreeritud õppetööga, nagu näiteks eesti keele, kunstiõpetuse, arvutiõpetuse, muusika, kehalise kasvatuse ja teiste tundidega.
Katrin Priilaht juhendab Tõrva gümnaasiumis ringi „Lugeda on mõnus“
juba 6. aastat. Ringis käivad lugemishuvilised õpilased. Sel aastal käidi
vabariigi teiste sõpruskoolidega Tartus Vanemuise teatris vaatamas etendust
„Kuidas kuningas Kuule kippus“. Ringil on valmimas ka kodulehekülg internetis.
4. märtsil toimus Tõrva gümnaasiumis emakeelepäevale pühendatud
üritus. Sel päeval vestis rahvajutte Piret Päär ja pärimusmuusikat tutvustas
Cätlin Jaago. Õpilastele meeldis üritus väga.
Tahan ära parandada eelmises leheartiklis tekkinud vea. 11. detsembril
Valga spordihallis toimunud koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel
sai kuulitõukes juuniorite vanuserühmas 1. koha Guido Kuum, mitte Rasmus
Saarniit, kes on endiselt parim 60 meetri jooksus. Vabandan eksituse pärast!
Uudised edastas Irja Käärik
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VEEMAJANDUSPROJEKTI
VEERG
Tõrvas on Euroopa Ühtekuuluvusfondi abiga alanud uue joogiveejaama ja reoveepuhasti ning
vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. Lepingud ehitusfirmadega
on sõlmitud. Kes vaadanud linna
interneti kodulehte, see juba teab.
Lisaks internetis olevale üldisele informatsioonile oleme linnavalitsusega võtnud nõuks jagada
linnakodanikele seoses neid puudutavate ehitustöödega veel täiendavaid täpsustusi ja nõuandeid.
Kõigepealt tuleb kahjuks öelda,
et sõlmitud lepingud ei kata torustike ehituse osas kogu linna territooriumi. Valikud on tehtud lähtuvalt rahastamisotsusest ja selliselt,
et eelkõige saaks välja ehitatud
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimiseks kõige vajalikumad lõigud. Need on juba välja
valitud ja lepingutega paigas ning
selle üle enam vaidlema ei pea.
Linnavalitsus tegeleb juba rahade otsimisega ka järgmisele
etapile, et kogu linna torustikud
lõpuni välja ehitada.
Ehitustööd ei puuduta sadeveetorustikke ega kraave, sest
need tööd ei ole abirahadega
kaetavad ning sellega peab tegelema linn omal kulul. Kui ehitustööde käigus peaks ette tulema
vajadus neid kahjustada, taastatakse need sellistena, nagu olid.
Mida siis linnakodanikust kinnistu omanik peaks teadma ja
tegema seoses alanud töödega?
Esmalt mõõdetakse üles kõik
ehitusse minevate tänavate ja nendega piirnevate kinnistute ning
hoonete asukohad ja maapinna
kõrgused ning koostatakse geodeetiline alusplaan. Sellele alusele
kantakse olemasolevad torustikud
ja kõik teised maa sees ja maa
peal olevad kaablid ja rajatised.
Lähiajal hakkavadki linnas liikuma erksates riietes geodeedid,
kes mõõdistusi teostavad. Palume
linnakodanikke neid igati aidata
ja nende küsimustele võimalikult täpselt vastata. Kui teil on
säilinud pabereid või jooniseid,
mis sisaldavad olemasolevate torustike ja kaevude ning kaablite
kohta andmeid, näidake neid
kindlasti geodeetidele.
Kui teile tuleb vesi mõnelt
teiselt kinnistult ja kanalisatsioon
voolab kuhugi ära, siis püüdke
need kohad võimalikult täpselt
välja selgitada. See lihtsustab
geodeetide tööd ja nii liigume
kiiremini edasi.
Geodeetilised mõõdistused võtavad aega kuu kuni paar. Järgmise tööna alustatakse projekteerimist ja kinnistute liitumiskohtade
valikut, aga sellest kirjutame juba
järgmises lehes. Seniks otsige välja
kõik omad vanad maja paberid ja
hakake mõtlema sellele, kus hakkab teil asuma köök, vannituba
ja tualettruum või teil on plaanis
ehitada hoopiski uus hoone.
Mitme korteriga elamud ja
mitme omanikuga kinnistud, arutage asju omavahel, enne kui
projekteerija tuleb. Selgituseks
niipalju, et liitumiskohad ehk
liitumispunktid hakkavad teil asuma kinnistust väljaspool, piirist
meetri kaugusel. Veetorustiku liitumispunkt on maakraan ja kanalisatsioonitorustikul vaatluskaev.
Etteruttavalt vastuseks linnakodanikele, kes juba saatnud
küsimusi konkreetsete tehniliste
lahenduste kohta ütlen, et koos
liitumispunktide asukohtade valikuga hakkame vaatama ka võimalikku parimat tehnilist lahendust.
Torustike sügavuse projekteerimisel jäävad määravaks tänavatorustik ja ehituslepingus sisalduvad
normid. Igale kinnistule leitakse
parim võimalik lahendus.
Harri Vihalemm
Tõrva linnahoolduse asutuse
projektijuht
tel 502 6286
harri@korbovek.ee

Tõrva tütarlastekoor pani
Tartu Peetri kiriku helisema
Tartu Tamme Lions-klubi korraldas Tartus Peetri kirikus heategevuskontserdi «Kus on kodukoht».
Sellel osales ka Tõrva laulustuudio
neidudekoor.
Kontsert tõi suure kiriku rahvast
täis: kohal oli umbes 400 inimest.
Iga kohaletulnu tegi oma südametunnistuse ja võimaluste kohaselt
annetuse Tartu Kristlikus Noortekodus elavate laste toetuseks.
Kontserdi juhatas sisse Peetri
koguduse õpetaja Ants Tooming.
«Tartus on küllaltki palju pere ja
kodu toetuse kaotanud lapsi. Kuid
päris tänavalapsi me Tartus enam
ei kohta,» väitis ta.
Tema sõnul on suured teened
selles, et linnas tänavalapsi pole,
just mittetulundusühingul Tartu
Kristlik Noortekodu, kes annab lastele peavarju ning pakub nendele
tuge ja turvatunnet. Kuid selleks on
mõistagi raha tarvis.
Kontserdil esines ka Tõrva
neidudekoor. Solistidena astusid üles Freddy Tomingas, Karl
Lääts, Sandra Karu, Katriin Horn
ja Bonzo ning viiuldaja Katrin
Kannukene. Esinemisega näitas
Tõrva neidudekoor oma jätkuvalt
kõrget taset.
Neidudekoori järel näitasid oma
kunsti Alen Veziko kvartett, Bonzo
ja igihaljas Tõnis Mägi.
Kristliku noortekodu juhataja

Maskeerituna metsas

Päev
Kaitseliiduga

Esineb Tõrva neidudekoor Maie Kala dirigeerimisel.
Külli Kool ütles kontserdi lõpus, et
noortekodu lapsed, kes ka kohale
olid tulnud, said meeldiva elamuse
ning veendumuse, et head inimesed
pole meie keskelt kadunud.
Tartu Tamme Lions-klubi president Margus Eensoo sõnul olid

Vello Jaska

ürituse korraldajad väga tänulikud,
et Tõrva neidudekoor heategevuskontserdile esinema tuli.
Kontserdi järel selgus, et kohaletulnud olid noortekodule annetanud umbes 30 000 krooni.
Vello Jaska

Tõrva gümnasistid tutvusid
kohalike autorite loominguga
Hiljuti toimus Tõrva gümnaasiumis kohtumine ajalooliste raamatute koostaja Heino Rossi ning ajakirjaniku ja kirjaniku Vello Jaskaga.
Mõlemad pajatasid põnevaid seiku
oma kirjatööde valmimisest.
Kohalviibijad, kellest enamiku
moodustasid kohaliku gümnaasiumi
õpilased, said teada, et Ross on pärit
Lääne-Virumaalt. Tõrva linna asus ta
elama juba üle 40 aasta tagasi.
Ross meenutas muuhulgas, kuidas koostöös kohalike ajaloohuvilistega sündis Helme koduloomuuseum.
Enamiku oma vabast ajast on
kirjamees saatnud mööda arhiivides ajaloolisi dokumente otsides
ja uurides. Leitud materjalidele
tuginedes on temalt viimastel aastatel ilmunud teosed «Orguse küla»,
«Helme-Tõrva ajaloost», «Simuna
– kihelkonna keskus» ning «Perekond Berg ja Sangaste».
Ross rääkis ka tööst arhiivides

ja nende üldisest olukorrast. Kuulajad said teada, et ajaloo uurijatel
peab olema raudset tahet ja külma
närvi, sest otsitavatele andmetele
jälile saamine võib kesta nädalaid
või kauemgi.
Näiteks Euroopas tunnustatud
maalikunstniku Carl Timoleon von
Neffi elulooraamatu ilmumisel aastal 2004 eelnes neli aastakümmet
materjali kogumist. Eriti väärtuslik
on raamat fotode poolest. Märkimist väärib, et ka kirjastamise riski
võttis Ross suuresti enda kanda.
Ka Vello Jaska rääkis kohalolnutele mõne sõna endast ja tutvustas
enda sulest ilmunut. Jaska on lõpetanud Tõrva keskkooli, Tallinna
Pedagoogilise Instituudi ning Tartu
Ülikooli žurnalistikaosakonna. Praeguseks on tema osalusel ilmunud
11 raamatut.
Eriti tulemuslik oli Jaskale
2008. aasta. Siis ilmusid luulevalimik «Kodulävel» ning uurimuslikud

koguteosed «Taasloodud Kaitseliidu
Valgamaa malev», üks osa raamatust «Eesti eest – pilguheit Kaitseliidu lähiminevikku (1988–2008)»
ning Tõrva meesansambli 40. aastapäeva kogumik «Lauludest helisevad aastad».
Samuti on ta toimetanud teiste
kirjameeste teoseid: Elmar Orava
«Lapsepõlve radadel», Boris Kulli
«Mälestuste kirevad killud», Aado
Kaasiku «Värsiread» ning Katrin
Kannukese ja Mall Lepiku «Jauram
läbi aegade ja helide».
Jaska avaldas kuulajatele, et
äsja valmis tal näidend «Vabakutselised elukunstnikud». Selle esietendus peaks toimuma eeloleval suvel
Hummuli vallas Pallo talu õues.
Autorid soovitasid gümnasistidel
võimalikult palju õppida, kasutada
ilusat talve suusatamiseks ja värskes õhus viibimiseks ning lugeda
väärt kirjandust.
Ants Kirsipuu

Veebruari toimetamised Alal
Ala kool on suutnud ka aasta
keskel jätkata hoogsalt sammumist.
Lisaks koolitööle tegeleme aktiivselt
ka muude enesearendusviisidega.
Kuigi veebruar oli lühike kuu,
mahtus siia tegevust palju. Kuu
algas raamatukogu üritusega 5.
veebruaril, mis oli pühendatud Ilon
Wiklandi 80. sünnipäevale.
Hommik oli mõnus, rahulik ja
kodune, nagu ikka meil need raamatukogu üritused on. Maimu Järve eestvedamisel olid esinemas nii
lapsed kui ka nende õpetajad. Tutvusime Wiklandi loomingu ja elusaatusega. Kuulasime lugusid raamatutest, mida ta illustreerinud on.
16. veebruaril saime hakkama
mõnusa ja vahva lumelinna ehitamisega. Kogu kool sai eelnevalt
jagatud meeskondadeks, mille eesotsas olid klassijuhatajad. Ehitati
seitse uhket kuju, millel ka praktiline kasutusvõimalus.
Kuna samasse aega langes sõbrapäev, valis Ala kool traditsiooniliselt kõige sõbralikumad tegelased,

kelleks sedapuhku olid nooremast
astmest Madis Sillaots ja Grete Ehatäht ning vanemast Reelika Viitak ja
Rauno Visor. Kõige sõbralikumaks
koolitöötajaks hääletati sedakorda
õpetaja Kaidi Kuškis.
Aitäh Liivi Arrole Ala rahvamajast, kelle korraldustöö tulemusena
said kooli hoovi peale kokku aetud
suured lumehunnikud.
19. veebruar möödus isamaalises võtmes. Nimelt oli meil külas
Kaitseliidu Valgamaa malev, kes
kogu meie pisikese koolipere metsa
viis. Seal sai lisaks mõnusa lumise
ilma nautimisele õppida, kuidas
üles panna sõduritelki ja seda soojaks kütta, kuidas kasutada pikki
suuski metsas liikumiseks, kuidas
siduda sõlme ja keeta katelokis
kuuseokkateed.
Ja oi kui mõnusalt maitses tavaline küpsis ürituse järel ka siinkirjutajale, kes muidu sellest eriti
ei hooli.
23. veebruaril tähistasime piduliku kontsertaktusega Eesti Vabariigi

92. sünnipäeva. Nagu ikka sellistel sündmustel, olid ka sedapuhku
külaelanikudki osalema oodatud.
Oma toreda panuse andis tantsu- ja
lauluansambel Hõbetäht. Aitäh muusikaõpetaja Ene Vilipuule, kes pani
kokku imearmsa ja koduse kava ning
jõudis ka õpetajad laulma panna.
Veebruaris tähistasime ka Ott
Arderi sünniaastapäeva, sedakorda
ülekoolilise raamatukoguhommikuga. Kuna tegu on traditsioonilise
sündmusega, jookseb seal alati kõik
nagu lepase reega. Kõik on omane
ja kodune.
Nii oli seegi kord. Maimu Järv
suudab panna tegutsema kõik, nii
lapsed kui õpetajad. Ja õnneks on
koolis piisavalt tublisid õpilasi, kes
kaaslase haigestumise korral ikka
appi tõttavad.
Nende ridade kirjapanemise ajal
on meil tulemas emakeelenädal,
mis peaks kogu kooli teatrimelusse
haarama.
Kädi Agu
Ala kooli huvijuht

Kõik Ala kooli õpilased ning õpetajad Kädi ja Evelyn käisid 19. veebruaril koos kaitseliitlastega metsas.
Esmalt tuli suur auto meie koolimaja
ette, võttis meid peale ja viis metsa.
Sõit iseenesest oli juba huvitav, sest
varem ei olnud enamus meist sõjaväeautoga sõitnud.
Metsa jõudes saime osa mitmetest toredatest tegevustest: suusatasime üsna laiade suuskadega, õppisime sõlmede sidumist, saime suure
puust kelguga üksteist sõidutada
ning nägusid maskeerida.
Nooremad, kes ei suusatanud,
mängisid huvitavat mängu, kus tuli
kilekotti kaitsta ning teiste mängijate
randmelt linte haarata.
Kuigi ilm oli imeline ning sadas
laia pehmet lund, olime rõõmsad,
kui saime minna suurde sooja telki,
kus ahi küdes. Jõime omapärase
maitsega kuuseokkateed, mis oli hea
turgutus.
Märkamatult oligi aeg sealmaal,
et pidime tagasi pöörduma. Arvan,
et kõik said kogemuse võrra rikkamaks ning loodan, et selliseid õppepäevi tuleb veel.
Elen Liigus

Raina Subi
villapildid
Pärnus elav Raina Subi avastas
kolm aastat tagasi nõelviltimistehnika. Esimesteks töödeks valis ta
lihtsamad tööd nagu vildist ehted,
lepatriinud, mänguloomad.
Järjepideva tööga tulevad kogemused ja tänaseks on Raina Subi
tuntud villapiltide meister. Pildid
teeb ta naturaalsest lambavillast ja
need on käsitsi nõelvilditud. Materjalid muretseb ta lambakasvatajatelt
ja käsitöökauplustest.
Tänaseks on ta leidnud oma oskuste väljendamiseks uue armastuse:
nõelviltimistehnikas lille- ja maastikupildid.
Näitusekülastajad Tõrvas andsid
nähtule kõrge hinnangu. Tõrva gümnaasiumi õpetaja Carmen Põldsalu
kasutas näitust käsitööringi tunni
läbiviimisel.
Ilmar Kõverik

Professorid
kammersaalis
Tõrva kirik-kammersaalis andsid
naistepäeva eel suurepärase piduliku
kontserdi professorid Mari Tampere
viiulil ja Aleksandra JuozapenaiteEesmaa klaveril.
Kavas oli F. Chopin ja L. van
Beethoven. Mõlemad muusikud avaldasid tänu Tõrva publikule ja ootavad uut kohtumist Tõrva kirik-kammersaalis.
Kontserdi läbiviimisel Tõrvas
osutasid abi Pille Lille Muusikute
Toetusfond, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Tõrva
Muusikakool, Tõrva gümnaasiumi
muusikaõpetaja Imbi Umbleja. Tänan!
Ilmar Kõverik
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Musitseerisid kolm sõpruskooli

Kõige enne oli vaikus. Ja siis tuli
muusika. Laupäeval, 13. veebruaril näitas see iidne jõud taas oma
ühendavat väge. Tõrva gümnaasiumi aulas kohtusid justkui kolm vana
sõpra. Karksi-Nuia muusikakool,
Tarvastu muusika- ja kunstikool ning
Tõrva muusikakool olid taas kokku
tulnud, et mängida ise ja nautida
teiste mängitut. Meloodiaga muusikapalast «Laul tammedest» algaski
sõpruskoolide kontsert. «See lugu
on meie kooli signatuuriks,» rääkis
Tõrva muusikakooli direktriss Thea
Leitmaa. Niimoodi, lihtsalt ja siiralt
juhatati sisse õhtupoolik, täis meeldivat ja mitmekülgset muusikat.
Kontserti alustas Õpetajate
kandleansambel koosseisus Ruth
Kuhi, Pille Bergmann ja Ave Visor.
Ehk oli just see esitus üks ehedamaid näiteid koolide omavahelisest
seotusest ja sellest, kuidas need
kolm sõpra üksteist täiendavad. On
ju Ave Visor, Tõrva muusikakooli
värskeim õpetaja, ise Karksi-Nuia
muusikakooli kasvandik.
Pärast kena kandlepala, võisidki
püünele asuda Karksi-Nuia muusikud. Direktor Margus Põldsepp juhtis
kuulajate tähelepanu asjaolule, et
seesugused kokkusaamised annavad
koolidele, nende õpilastele ja õpetajatele võimaluse võrdluseks teiste
koolidega. See aga on igati tervitatav,
sest ehkki aegade jooksul sõbralikult
kokku kasvanud, teevad kõik kolm
kooli muusikat pisut erinevalt. Nii
peab Põldsepp ja kogu Karksi-Nuia
muusikakool eriti tähtsaks ühismängu, aga ka pärimusmuusika ja kandlemängu alalhoidmist.
Viimast tõestasid elavalt kolm
noort neidu, kes oma varasele eale
vaatamata suutsid kandlest välja

võluda kaunist muusikat. Kümneaastane Grete Caisa Allik, kes on
juba pool oma elust pillimängu
õppinud, tõi kuulajateni G. Ph.
Telemanni «Laulu». Tüdruk jäi oma
esinemisega väga rahule. «Õpetaja kiitis,» lisas ta säravail silmil.
Teistest oma kooli esitustest meelis
Gretele kõige rohkem viimane.
See, kus lavale tuli suisa 9 liikmeline ansambel Viiuldaja ja Sõbrad,
rõõmustamaks rahvast lõbusate ja
huvitavas seades polkadega.
Järgmisena näitasid oma oskusi Tarvastu muusika- ja kunstikooli
õpilased. Selle kooli asutamisaastad
jäävad 1993. aastasse, kuid ehkki
tegutsetud ollakse teistest lühemat
aega, pole muusikaline tase seetõttu
kehvem. Otse vastupidi. Nende helipilt on tõeliselt huvitav ja isikupärane, nagu kontserti lõpetades sõnas ka
Thea Leitmaa. Esile tasuks tõsta kitarriansamblit, kelle mängitud Mozarti
«Väike öömuusika» otse kui uue hingamise sai. Ühes solist Kerttu Kruusalaga esitati ka The Beatlesi legendaarne «Blackbird», mis veel enam
tõi esile muusikakooli omapära.
Thea Leitmaa ütles, et viisakana
sõbrana lastakse ikka teistel enne
esineda, ja minnakse alles seejärel
lavale. Nii lõpetasidki kontserdi
Tõrva muusikakooli kasvandikud.
Nemad kinkisid publikule nii kauni
klaveripala, kui viiulihelid Eve Uuspalu esituses. Efektset pillimängu
näitas ka Urmo Kannukene, mängides saksofonil Perrini «Hällilaulu».
Kontserdi lõpetas Kristiina Kannukese ja Heinar Hernitsa viiuliduo.
Paar tundi täis kaunist muusikat
väiksemate ja suuremate muusikute
esituses möödus märkamatult.
Madis Hindre

Lõppes talvine matkahooaeg
Lumerohke talv on pakkunud
silmailu ning toonud matka- ja
suusaradadele hulgaliselt neid, kes
tunnevad rõõmu liikumisest.
Lõppesid ka Ritsu külaseltsi
korraldatud talvised matkad. Alustasime jaanuari lõpus ning viimane
viies matk toimus 7. märtsil. Oli
võimalus liikuda jalgsi või suuskadel. Kõikides matkades osalenud
said endale valida auhinnalaualt
sobiva meene.
28. veebruaril toimus Linna
küla 5. suusasõit. Võisteldi erinevates vanuseklassides. Naistest
olid kiiremad Laivi Valgepea ning
Tiina Neumann. Poiste ja meeste parimad olid Argo Neumann,

Keijo Kristo Pruus, Kristo Kangur,
Rando Allilender, Ivo Muru, Aivar
Lillipuu.
Iga vanuseklassi kolmele kiiremale anti medal, diplom ning
kingitus. Auhinnad said ka noorim
ja vanim osavõtja. Pärast suusatamist pakuti kõigile sooja suppi
ning teed.
Täname Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi, ASi Ritsu,
Ilmar&N OÜd, Skan Holz Helme
ASi, kellele abiga üritus teoks sai.
Ritsu külaselts soovib kõigile
kena kevadet! Kohtume matkaradadel!
Asta Tsirp
Ritsu külaseltsi juhatuse liige

TÕRVA LINNA
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LAULUKARUSSELL
2010

tervitab uusi ilmakodanikke

28. märtsil kell 12
Tõrva gümnaasiumi saalis.

ALA RAHVAMAJAS
APRILLIS
1. aprill kl 14
piirkondlik Laulukarussell
Helme, Hummuli ja Põdrala valla
laululastele
15. aprill kl 14
VAT Teatri etendus
ROBINSON & CRUSOE
pääse 30 krooni
30. aprill kl 21
Volbripidu – nõidade karaoke
ans Mesipuu
pääse 50 krooni

kohalikus ühiskondlikus tegevuses.
«Naised peavad saama jõuliselt kaasa
rääkida oma kodukandi elu parendamisel,» ütles Leetma.
Kristiina Ojuland märgib oma
läkituses Tõrva naisteühendusele
NaiRe, et on igati tervitatav, et NaiRe
15. tegevusaasta künnisel otsustati
asutada Reformierakonna naisteorga-

Väljaandjad:

likud teenindajad, kes nõustavad ja
abistavad inimesi nende igapäevaste
rahaasjade ajamisel. Näiteks kui klient
soovib õppida, kuidas maksta kaupluses kaardiga või automaadist välja võtta sularaha, on tellerid igati abiks nii
nõu kui jõuga. Üha sagedamini tuleb
kontorisse seeniorkliente, kel soov ära
õppida internetipangas toimetamine.
Swedbanki Tõrva kontoris saab
teha kõiki tavapäraseid pangatehin-

Helme–Tõrva Elu
Tõrva linnavalitsus
tel 766 5310, faks 766 1731,
Helme vallavalitsus
tel 766 8452, faks 763 3332.

teostab katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja
renoveerimistöid. Plekksepatööd.
Tel 506 2377, www.semt.ee

PEREJUUKSUR
Tõrva kesklinnas Tartu tn 4. Avatud E–R 9–17, L 10–14
Kokkuleppel oleme avatud ka hiljem.
Marylin 5362 7401, Kairi 5373 5901
LEIA ENDA JAOKS AEGA JA TULE KÜLASTA MEID JUBA TÄNA!

Kiirustage, kui te pole veel
vahetanud oma vanu aknaid
uute vastu!
Tellides meilt aknad
enne 15. aprilli,
paigaldame need tasuta.

Järgmine Helme-Tõrva Elu ilmub 22. aprillil.

Võimalik on tellida ka metallist
või puidust välisuksi.
Info: Tõrva Valga mnt 3,
tel 766 1525.

KIRIKUTEATED

Klaasimistööd,
akna- ja kasvuhooneklaaside
paigaldus.
Tel 5552 1774
Linnaraamatukogu vabandab
18.02 ilmunud lehte ekslikult sattunud vale nime pärast. Õige on: parim lugeja on Leida Sõlg.
Vabandame!

Toimetus ootab kaastöid hiljemalt 12. aprilliks.

28. märtsil

kl 11

01. aprillil

kl 18

02. aprillil

kl 11

02. aprillil
04. aprillil

kl 14
kl 11

04. aprillil

kl 14

11. aprillil

kl 11

11. aprillil

kl 14

TÄNUAVALDUS

palmipuudepüha jumalateenistus Helme kirikus
armulauaga
suure neljapäeva jumalateenistus Helme kirikus
armulauaga
suure reede jumalateenistus Helme kirikus
armulauaga
suure reede jumalateenistus Taagepera kirikus
ülestõusmispüha jumalateenistus Helme kirikus
armulauaga
ülestõusmispüha jumalateenistus Taagepera
kirikus armulauaga, laulab Sillervo
ülestõusmisaja jumalateenistus Riidaja
kirik-kabelis, laulab Tõrva meesansambel
valge pühapäeva jumalateenistus Tõrva
kirik-kammersaalis armulauaga, laulab Puhja
koguduse noortekoor Dionysius Miina-Liisa
Kuusemaa juhatusel

Tänan südamest Tõrva kiirabi
brigaadi – Tiina Rillo, Markko Jalas
ja Arved Kopp – ülikiire ja asjatundliku tegutsemise eest.
Siira lugupidamisega
Toivo Põldma

nisatsioon ka Valgamaal.
«Eesti ei lõppe Tallinna piiril ning
seetõttu on ääretult oluline, et ettevõtlikud naised, kes endasse usuvad, tegutseksid kõikjal üle Eesti, et anda oma
panus meie elukeskkonna igakülgseks
parandamiseks nii poliitiliste kui sotsiaalsete algatustega,» lausus Ojuland.
Harry Mägi

Swedbanki Tõrva kontor pakub meeldivat teenindust
Swedbanki Tõrva kontor on siinseid elanikke teenindanud juba aastakümneid. Selle aja jooksul on
muutunud nii mõndagi, näiteks panga logo ja nimi, kuid hea teeninduse
pakkumine on olnud läbi aegade
panga olulisem eesmärk. Ajaga on
muutunud ka kontori ruumid, mis
on kaasajastatud, et klientidel oleks
veelgi mugavam oma rahaasju ajada.
Kontoris on abivalmid ja sõbra-

OÜ SEMT

KASKAAD TS OÜ

Tõrvas loodi Reformierakonna naisteühenduse
NaiRe Valgamaa piirkond
Teisipäeval, 2. märtsil loodi Tõrvas Reformierakonna naisteühenduse
NaiRe Valgamaa piirkond. Ühendusse
kuuluvad teotahtelised ja positiivsed
naised erinevatelt elualadelt.
Valgamaa piirkonna naisteühendus NaiRe esinaise Ilona Leetma
sõnul loodi kohalik ühendus selleks,
et elavdada naiste aktiivset osalemist

TAANIEL TOOTMAA
19.01.2010
EMMA ENGELBRECHT
28.01.2010
RICHARD LASS
31.01.2010
EDWARD LASS
31.01.2010

guid ning küsida laenu-, liisingu- ja
investeerimisnõu.
Kontori juures asub ka sularahaautomaat, mis on klientidele avatud
ööpäevaringselt. Lisaks saab oma
igapäeva tehinguid teha mugavalt
läbi internetipanga või helistades
klienditoe numbrile 631 0310.
Tõrva kontor ootab kõiki uusi ja
vanu kliente aadressil Valga mnt 1.
Oleme avatud E–N 9–16 ja R 9–18.

EINO PÄRN
26.05.1922–18.02.2010

ERICH MÄGI
13.02.1927–04.03.2010

MEELIS LIIV
13.05.1967–21.02.2010

KOIDULA ABZALON
22.09.1929–08.03.2010

LAINE HELK
15.09.1929–20.02.2010

REGINA-JOHANNA POOL
16.10.1910–12.03.2010

MILVI RUUSAMÄE
01.06.1936–02.03.2010

Toimetaja:
Talvi Must, tel 763 2504,
e-post talvim@torva.edu.ee.

Kallist tädipoega
HEINO GRENTSMANNI
mälestab Vello Pärnust
ja avaldab kaastunnet
tema poegadele ja tütrele.

Tehniline teostus ja küljendus
OÜ Valgamaalase Kirjastus Valgas,
trükk AS TRÜKIS Jõhvis.

