Helme-Tõrva Elu

Hind 0,26 €

Nr 2 (277) 28. märts 2013
Helme Vallavolikogu istungil 28.02.2013
• kehtesati valla munitsipaalharidusasutuste uus palgakorraldus;
• kinnitati vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseis.
Alates 01.04.2013 suureneb sotsiaalhooldustöö spetsialisti ametikoht
0,2 ametikoha võrra ja avahooldustöötaja töökoht 0,1 koha võrra;
• pärast 2. lugemist võeti vastu valla 2013. a eelarve;
• võeti vastu määrus jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise
korra kohta.
Tiina Õunpuu
vallasekretär

Tõrva Kodu pidas
soolaleivapidu
Tõrva Kodu on elukohaks psüühilise erivajadusega inimestele, kellele pakutakse uutes peremajades ööpäevaringset erihooldusteenust. Tõrvasse kerkinud kuues kümnekohalises peremajas saab pakkuda teenust kokku 60-le
nii vaimupuudega kui psüühikahäirega
inimesele. Praeguseks on Tõrvas uue
elupaiga leidnud 55 ASi Hoolekandeteenused senist klienti, ruumi on ka
uutele tulijatele.
Tõrvasse rajatud majad pakuvad
nende elanikele kaasaegset elukeskkonda, aga mis peamine – kaasavat ning tegusat elukorraldust. Majad koosnevad
kahest tiivast, kummaski on viis kliendikohta, pesuruum, WC ja abiruum. Lisaks on igas peremajas moodsa köögitehnikaga varustatud avar köök-elutuba ning personaliruum. Kõik ruumid on
kohandatud erivajadusega inimestele.
Tõrva Kodu valmimine on osa suuremast erihooldekodude reorganiseerimisprojektist. Projekti käigus ehitab AS Hoolekandeteenused Euroopa regionaalarengu fondi toel nüüdisaegsed uued elupaigad erivajadusega inimestele Eestimaa
11 paika. Kokku valmib 55 kümnekohalist peremaja, mille kogumaksumus on
rohkem kui 26 miljonit eurot. Tänaseks
on valminud juba 44 peremaja üheksas
asukohas üle Eesti.
Tõrva Kodu lõi Tõrvasse 21 uut töökohta. Tööd leidsid 19 tegevusjuhendajat, vanemtegevusjuhendaja ja kodu juht.
Tõrva peremajade projekteerija on
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Innopolis Insenerid OÜ, ehitaja AS Nordecon koos oma tütarettevõtte Eston
Ehitus AS-iga. Mullu märtsis alanud
ehituse maksumuseks kujunes kokku
2,9 miljonit eurot.
Lisaks Tõrva Kodule valmis hiljuti
Lõuna-Eestisse Tartumaale teinegi samalaadne pereküla Kodijärve Kodu.
Sealsesse viide peremajja käib praegu
vilgas kolimine. Viljandi linnas Näituse
tänaval ja Viljandi lähedal Karulas valmisid sama projekti käigus peremajad
möödunud aastal.
19. märtsil pidas Tõrva Kodu meeleolukat soolaleivapidu. Külaliste sõnavõttudest õhkus südamlikkust, soojust

ning soovi, et Tõrva Kodu saaks nende
asukatele tõeliseks koduks. Ka kaasatoodud kingid muudavad kodu hubasemaks. Meeleolu aitas luua rahvatantsuansambel Liisud, muusikalise meelelahutuse eest hoolitses Arnold Looga.
Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindutakse iga päev, kui luuakse klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas. Et tegevusjuhendajatel jätkuks ikka pikka ja kannatlikku meelt, südameheadust ning
soojust kõigi jaoks. Selline töö pole jõukohane igaühele. Hoolealustele aga
head kohanemist!
Talvi Must

Tõrva noored iluvõimlejad noppisid medaleid
Ritsu algkooli 4. klassis õppiv Grete-Lisette Gulbis sai 9.–10. märtsil Tartus A. Le Coqi spordimajas toimunud
iluvõimlemisvõistluste Lootuste Karikas
avaetapil oma vanusegrupis 45 võistleja hulgas esikoha.
Teine Tõrva iluvõimleja, gümnaasiumi 5. klassis õppiv Rose-Marie Riitsalu saavutas samal võistlusel oma vanuserühmas 2. koha.
Lootuste Karikas on üle-eestilistest
võimemisvõistlustest kaalukaim, seal
osalevad kõik parimad eri piirkondades
tegutsevate klubide sportlased.
16.–17. märtsil toimus aga Tartus
VK Rütmika lahtine kevadturniir, kus
Grete-Lisette Gulbis saavutas oma vanuseastmes taas esikoha. Rose-Marie
Riitsalu esitust kroonis aga seekordki
oma vanuserühma 2. koht.
Grete-Lisette tegeleb iluvõimlemisega juba viiendat aastat treener Elsa Sinijärve käe all. Tüdruk ütles, et talle meeldib võimlemise juures kõige rohkem
võistlemine ja kavade koostamine. Tulevikus tahabki ta koreograafiks saada.
Tütarlapse päevad on väga pingelised, sest koolis õppimisele lisaks käiakse kuus korda nädalas ja ikka kolm tundi korraga vaheldumisi võimlemistreeningutel Tartus ja Otepääl. Lisaks on
Grete-Lisette õppinud neli aastat balletti. Ka käesoleval aastal käib ta kolm kor-

Grete-Lisette Gulbis ja Rose-Marie
Riitsalu
Neil Viskov
da nädalas seda kunsti treener Helena
Toominga juhendamisel õppimas ning
harjutamas.
«Iluvõimlemise ja balleti õppimine
meeldivad mulle väga,» rääkis Grete-Lisette. «Mõnikord on küll raske, aga olen
rahul. Kuna olen ka varem kõrgeid koh-

ti saavutanud, tahaks üha enam võistelda. Olen väga tänulik emale, kes mind
iluvõimlemise juurde viis ja nüüd iga
päev treeningutele sõidutab.»
Rose-Marie Riitsalu tegeleb iluvõimlemisega samuti viiendat hooaega. Tema käib Tartus iluvõimlemistreeningutel viis korda nädalas – kui võistlused
tulemas, siis rohkemgi. Tema varasem
treener oli Margit Saidla, sellest hooajast harjutab tüdruk Teivi Tedre käe all.
Lisaks treenib ta kaks korda nädalas
balletiõpetaja Eva Lutsu käe all.
Rose-Marie suur eeskuju on võimlemisklubi Janika omaniku Janika Möldri tütar Carmel Kallemaa. Rose-Mariegi
tahab saada sama edukaks. «Olen saanud iluvõimlemisvõistlustelt juba 17
medalit. Minule meeldib individuaalvõistlus rohkem kui rühmvõimlemine.
Kuigi ka selles olen saavutanud häid tulemusi,» selgitas tüdruk.
Rose-Mariele meeldib veel mitme
spordialadega tegelda. Eriti südamelähedased on talle kergejõustik ja suusatamine. Veel osaleb ta aktiivselt Tõrva kunstistuudio ja oma ema Ulvi Riitsalu juhendatava tantsustuudio Lys tegemistes.
Sellel kevadel sõidab Rose-Marie
Saksamaale Düsseldorfi iluvõimlemise
ja aprillis Barcelonasse rühmvõimlemise võistlustele.
Vello Jaska

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
1 787 061,00
30
Maksutulud
895 700,00
3000
Füüsilise isiku tulumaks
768 700,00
3030
Maamaks
127 000,00
32
Tulud kaupade ja teenuste müügist
95 600,00
3500, 352
Saadavad toetused tegevuskuludeks
776 061,00
352.00.17.1
Tasandusfond (lg 1)
376 986,00
352.00.17.2
Toetusfond (lg 2)
254 024,00
3500, 352
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
145 051,00
3825, 388
Muud tegevustulud
19 700,00
382500-382520 Sh kaevandamisõiguse tasu
8 000,00
382540
Sh laekumine vee erikasutusest
2 500,00
3882
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
1 700,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
1 777 099,00
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks
337 083,00
40
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
413
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
294 833,00
4500
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
452
Mittesihtotstarbelised toetused
42 250,00
Muud tegevuskulud
1 440 016,00
50
Personalikulud
672 720,00
55
Majandamiskulud
733 579,00
60
Muud kulud
33 717,00
PÕHITEGEVUSE TULEM
9 962,00
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
-451 264,00
381
Põhivara müük (+)
5 000,00
15
Põhivara soetus (-)
41 000,00
3502
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
408 502,00
101.2.1
Osaluste müük (+)
101.1.1
Osaluste soetus (-)
101.2.2
Muude aktsiate ja osade müük (+)
101.1.2
Muude aktsiate ja osade soetus (-)
1032.2
Tagasilaekuvad laenud (+)
1032.1
Antavad laenud (-)
382
Finantstulud (+)
65
Finantstkulud (-)
6 762,00
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))
-441 302,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS
377 885,00
20.5
Kohustuste võtmine (+)
408 502,00
20.6
Kohustuste tasumine (-)
30 617,00
1001
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) 63 417,00
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI
2 200 563,00
01
Üldised valitsussektori teenused
243 769,00
01111
Valla- ja linnavolikogu
22 540,00
01112
Valla- ja linnavalitsus
159 750,00
01114
Reservfond
33 717,00
01600
Muud üldised valitsussektori teenused
21 000,00
01700
Valitsussektori võla teenindamine
6 762,00
03
Avalik kord ja julgeolek
0,00
03100
Politsei
0,00
03200
Päästeteenused
0,00
03600
Muu avalik kord
0,00
04
Majandus
127 176,00
04210
Maakorraldus
950,00
04510
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
68 311,00
04511
Liikluskorraldus
350,00
04710
Kaubandus ja laondus
10 500,00
04730
Turism
3 065,00
04740
Üldmajanduslikud arendusprojektid
44 000,00
04900
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)
0,00
05
Keskkonnakaitse
39 500,00
05100
Jäätmekäitlus ,heakord
39 500,00
05200
Heitveekäitlus
0,00
05300
Saaste vähendamine
0,00
05400
Linna haljastus, puhastus, lumekoristus
0,00
05600
Muu keskkonnakaitse
0,00
06
Elamu- ja kommunaalmajandus
470 202,00
06100
Elamumajandus
20 000,00
06300
Veevarustus
418 502,00
06400
Tänavavalgustus
13 000,00
06602
Kalmistud
17 200,00
06603
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
1 500,00
07
Tervishoid
1 500,00
07210
Üldmeditsiiniteenused
1 500,00
08
Vabaaeg, kultuur ja religioon
150 007,00
08102
Sporditegevus
29 050,00
08201
Raamatukogud
31 815,00
08202
Rahva- ja kultuurimajad
44 985,00
08203
Muuseumid
17 845,00
08206
Kontsertorganisatsioonid
4 155,00
08208
Kultuuriüritused
2 500,00
08209
Seltsitegevus
3 000,00
08300
Kirjastamisteenused
4 027,00
08400
Religiooniteenused
700,00
08500
Teadus- ja arendustegevus
6 010,00
08600
Muu vaba aeg
5 920,00
09
Haridus
823 428,00
09210
Lasteaed-Algkool
251 200,00
09212
Põhikool
304 278,00
09600
Õpilasveo eriliinid
20 000,00
09800
Muud hariduse kulud
247 950,00
10
Sotsiaalne kaitse
344 981,00
10110
Haigete sotsiaalne kaitse
3 000,00
10121
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
37 000,00
10200
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
122 000,00
10201
Muu eakate sotsiaalne kaitse
800,00
10300
Matusetoetus
3 750,00
10401
Päevakeskused
33 733,00
10402
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
43 535,00
10600
Eluasemeteenused riskirühmadele
700,00
10701
Riiklik toimetulekutoetus
84 048,00
10900
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus
16 415,00
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Hõbetäht laulab ja tantsib lustiga
Neliteist aastat tagasi ühel hilissügisesel õhtupoolikul sai Ala rahvamaja juures kokku grupp eakaid inimesi,
kes panid aluse ansamblile Hõbetäht.
Idee autorid olid rahvamaja juhataja
Liivi Arro ja meie esimene laulu- ja
tantsuõpetaja Ene Vilipuu, kes meid
juhendas aastani 2012.
Regulaarselt käiakse koos teisipäeviti. Tullakse rõõmuga, sest astuda talvepakasest sooja, kohviaroomiga täidetud rahvamajja, kus ootavad
sind naeratavad aatekaaslased – paremat ei oska soovidagi.
Kui laulu- ja tantsuproovid on tavaline tegevus, siis on alati huvitavad
ka külajutud, mis sinna paratamatult
juurde kuuluvad. Need ju pidevas
muutumises ja alati uudsed!
Korra kuus peame ka jooksva kuu
sünnipäevi. Hõbetähega liitunud Niina Nõgene Põdrala vallast on vaieldamatult meie peolaudade tippkulinaar.
Ilma Niina valmistatud sünnipäevatordita õiget tähtpäeva nagu polekski. Aukohal on ka Helga Lillevälja
küpsetatud lihapirukad.
Saabuv kevad tõotab tulla töine
ja esinemisrohke. Esinemiste rea avab
eakate tantsupäev 7. aprillil Tsirguliinas. Suvine suurüritus on Valgamaa
tantsupidu, järgnevad valla päev juulis ja eakate päev oktoobris. Aasta lõ-

petab jõulupidu Ala rahvamajas, kuhu on oodatud kõik Helme valla eakad.
Ürituste vahele mahuvad sõpruskohtumised ja tantsukollektiivide küllakutsed.
Möödunud aastal külastasime Läti Gulbene linna menukat rahvatantsupidu, kuhu oli kutsutud peale eestlaste ka leedu rahvatantsukollektiivid.
Äsja, 13. märtsil olime külalisteks
Tõrva Eiderattal. Tantsisime ühistantse ja laulsime koos. Mitmel korral on
meil külas käinud ka eakate kollektiivid Karksist.
Täname oma uusi juhendajaid Viive Andersood ja Silvi Abolkalni, kes
staažikate õpetajatena on suutnud eakad isetegevuslased oma taktikepi all
kindlatesse raamidesse panna. Täname ka Helme vallavanemat Tarmo
Tamme, kes on meie tegevust igati
toetanud.
Hõbetäht on alati olnud avatud
uute liikmete kaasamiseks. Eriti oodatud on rahvatantsijad ja kõrgema häälerühma lauljad. Kindlasti ei öelda ära
meeshäältele. Algaastail laulis Hõbetähes neli meest.
Head Helme valla inimesed, rahvamaja uksed on teile valla!
Eva Paulus
Hõbetähe liige

Ritsu kooli õpilased osalesid
Mulgimaa omaloominguvõistlusel
Ritsu kooli 3. ja 4. klassi õpilased
võtsid osa Tarvastu omaloominguvõistlusest „Minu Mulgimaa“. Lapsed kirjutasid luuletusi Eestimaast ja
kodust. Mulgi murdesse aitas luuletused seada meie kandi kirjamees
Vello Jaska.
14. märtsiks olid meie kooli
õpilased Reivo Tennosaar, Merit
Mäekalle, Karmen Mõts, Grete-Lisette Gulbis, Evert Pinka ja õpetaja Asta Tsirp kutsutud Tarvastu
valla Käsitööaita pidulikule aktusele.
Päev oli väga tore, kuna tutvustati Tarvastu muuseumit. Saime
uudistada vana aja asju. Muuseumis oli tõmbenumbriks sulega kirjutamine. Imetleda sai ka huvitavat
ja harivat näitust „Moodne rehemaja“.
Mustla rahvamajas oli aga välja
pandud fotonäitus Mustlast läbi
aegade. Pärast ringkäiku algas autasustamine, kus anti kätte au- ja tänukirjad. Evert Pinka võitis 3. ja
4. klasside arvestuses 1. koha oma
luuletusega „Kodu“.
Tegelikult pole tähtis võit, kuna
kõik õpilased, kes osa võtsid, on võitjad. Aktus lõppes Mulgi hümni „Kodukotus“ lauluga ning kringli söömisega.
Jaana Veri
Ritsu lasteaia-algkooli õpetaja

Omaloominguvõistlusest osavõtjad
Asta Tsirp
KODU
Tiiä, kodu om koht, kus oleme piap
me isadel, emadel, lastel om ää.
Tiiä, kodu om koht, kus ellust ja siirst
ja armastust kikel
ku päikese kiirgust.
Tiiä, kodu om koht, kus oiame ütte
ning kodun meil kikel ausa om suhte.
Tiiä, kodu om koht, kus võle om liigne,
Ku me oman kodun
tunneme piire.
Ku mure om suur ja tunne om paha
siis ärä sa ütle, et minnä ei taha.
Piap olema koht, kus olla om ää
siis om mu kodu,
mu koduke.
/Evert Pinka/

Selgusid piirkondlikule võistlusele
pääsenud laululapsed
Lauluvõistluse “Valgamaa laululaps 2013“ Helme valla voor oli Ala
rahvamajas 14. märtsil.
Osales 18 laululast: Alalt seitse,
kelle juhendaja Syrle Eesik, ning Ritsust 11, keda juhendab Katrin Viskov.
Võisteldi viies vanuserühmas. Žürii koosseisus Viive Andersoo, Ülle
Taal ja Tõnis Järv valis välja parimad.
Piirkondlikule lauluvõistlusele pääsesid:
3–4aastastest
SIRELIN MELTSAS (Ritsu lasteaed)
5–6aastastest
MARK LUCA VOLTER ja KAISA
TIMPSON (Ritsu lasteaed), KAROLINE KREPP (Ala lasteaed)
7–9aastastest
KÄRT MOORA ja KARMEN MÕTS

(Ritsu kool), KEVIN KÖSTER (Ala
kool)
10–12aastastest
KAIRO VAHER (Ritsu kool)
13–15aastastest
KALMER KÄHR ja KRISTI VISTER
(Ala kool)
Piirkondlik lauluvõistlus on
13. aprillil algusega kell 12 Ala rahvamajas. Osalevad Helme, Hummuli ja
Põdrala laululapsed.
Samas tähistati 14. märtsil ka
emakeelepäeva. Ala kooli lapsed esitasid luuletusi ja laulis kooli mudilaskoor. Ürituse lõpus said maiustada
kõik lapsed. Täname Helme valda toetuse eest. Suur tänu ka esinejatele,
õpetajatele ja helimees Jüri Salule.
Liivi Arrro
Ala rahvamaja juhataja

Kultuurimaja tegemised
LUMINE VEEBRUAR
12. veebruar – suur vastlapäev ja lumesimman
Sellel aastal tähistati vastlapäeva
Vanamõisa mäel. Tegevusi leidsid päeva jooksul nii lapsed kui ka täiskasvanud. Võisteldi pikimas lius, toimus kiireima kelgumeeskonna valimine ja
võisteldi lustakas teatevõistluses. Mäe
peal toimunud võistlusi viisid läbi
Leana Lihtne ja Harald Laidre.
Et kelgutamishoos keegi haiget ei
saaks, olid raja ääres abiks vabatahtlikud Tõrva gümnaasiumist ning Aivar
Lillipuu ja Jaanus Võrk. Ulvi Riitsalu
juhendamisel tantsiti lumetantsu. Äärmiselt populaarseks osutus sõitmine
buraanidel, sõidutajateks Tauno Neumann ja Tanel Toots.
Linnarahvale mõeldud vastlatralli
lõpetas lumesimman Valdeko Kalamehe läbiviimisel. Mõnusa kõhutäie
maitsvat hernesuppi sai iga osaleja.
Suurima tänu avaldame Läti Saatkonnale supi valmistamise eest.
Tõrva kultuurimaja tänab Harald
Laidret, Imre Michalskit, Tauno Neumanni, Tanel Tootsi, Aivar Lillipuud,
Jaanus Võrku, Ulvi Riitsalu, Valdeko
Kalameest, Arnold Loogat, Läti Saatkonda, Musta Kõusti kõrtsi, Niina Ilissoni, vabatahtlike Tõrva gümnaasiumist ja Tõrva avatud noortekeskust.
24. veebruar – EV 95
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidustused toimusid Tõrva gümnaasiumis ja selle lähiümbruses koostöös
Kaitseliidu, päästeameti ja politseiga.
Aastapäev algas, nagu juba ka eelnevatel aastatel traditsiooniks kujunenud, Vabadussõjas langenute mälestamisega gümnaasiumi juures asuva mälestussamba juures.
Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting viis läbi jumalateenistuse. Sõna
võttis Tõrva linnapea Agu Kabrits ja
sellele järgnes traditsiooniline pärgade asetamine mälestussambale.
Aastapäev jätkus kontsertetendusega „Sünnimaa ajalugu”, kus vaatajate silme ees rullus laulude, tantsude ja
etenduse kaudu lahti Eestimaa ajalugu alates Vabadussõjast. Kontsertetenduse kunstilised juhid olid Valdeko Kalamees ja Ene Vilipuu, esinesid Tõrva
taidluskollektiivid.
Pärast suurejoonelist etendust
jätkusid tegevused gümnaasiumi
parklas, kus Kaitseliit oli üles seadnud oma tehnika, toimus näidislahing ja viktoriin. Päästeamet ja politsei näitasid oma tehnikat. Sai võistelda aja peale inimese päästmises.
Pakuti sõdurisuppi, teed ja pidupäevakringlit.
Tõrva kultuurimaja tänab Kaitseliitu, päästeametit, politseid, kõiki esinenud kollektiive, Valdeko Kalameest,
Ene Vilipuud, Imbi Umblejat, Ulvi Riitsalu, Reet Koppelit, Anne Jaaksoni,
Novella Hansoni, Tõnis-Rein Ainsod,

Eve Vallistet, Thea Leitmaad, Agu Kabritsat ja Arvo Lastingut.
TEATRIKUU MÄRTS
9. märts – teatrikuu avamine
Teatrikuu avamisel kultuurimajas
esietendus „Romeo, Julia ja Hamlet
ehk kuidas me seda teeme”, räägiti
teatrijuttu, toimus tantsuõhtu ja viktoriin.
Eve Valliste rääkis harrastusteatri
tegemisest ning sellest, milliseid huvitavaid ja naljakaid seiku on aastatepikkune kogemus endaga toonud. Seejärel esietendus Laine Tangsoo loodud
ja lavastatud näidend „Romeo, Julia ja
Hamlet ehk kuidas me seda teeme”,
mis kirjeldas ühe kooliteatritrupi etenduse lavaküpseks vormimist humoorikas võtmes. Etenduse vaheajal toimus
kohtumine Tõrvast pärit, praegu TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemias näitekunsti tudeeriva Adeele Sepaga. Adeele rääkis oma praegusest elust ja õpingutest, avas meile näitekunsti õppimise tagamaid ja rääkis tulevikuplaanidest.
Teatrikuu avamine kasvas üle lõbusaks tantsuõhtuks. Esines ansambel
koosseisus Harald Laidre, Anu Vares ja
Tõnu Kirt. Tantsuõhtu vahepalaks oli
teatriteemaline viktoriin, mille huvitavad küsimused koostas Eve Valliste.
Viktoriini võitis kultuurimaja näiteringi meeskond.
Tõrva kultuurimaja tänab Tõrva
gümnaasiumi näitetruppi, Laine Tangsood, Adeele Seppa, Eve Vallistet, Harald Laidret, Anu Varest ja Tõnu Kirti.
14. märts – „Johannes”
Teatrikuu jätkuna esietendus
14. märtsil Tõrva kultuurimajas
Abja kultuurimaja noorte näitetrupi
esituses näidend „Johannes“. Näidendi panid kokku noored ise ja selle lavastas Triinu Menning. Kõnealune teatritükk peegeldas valusaid
probleeme, mis meie ühiskonnas,
koolis ja ka perekondades kahjuks
järjest enam kõneainet pakuvad: peretülid, koolikiusamine ja enesetapp.
Teismelise suhtumist neisse valusatesse probleemidesse aitasid vaatajani tuua väga dünaamiline liikumine ja sobilik muusika.
Tõrva kultuurimaja tänab Abja
kultuurimaja noorte näitetruppi, Triinu Menningut ja Arnold Loogat.
24. märts – „Nõia tütar”
Märtsikuu teatrisündmused lõpetas Tõrva kultuurimaja näitetrupi
„Nõia tütar”.Teatrikuu kolmanda esietenduse lavastas Kiira Soovares, esinesid Tõrva teatritrupi näitlejad Siiri
Lopsik, Heli Holm, Maie ja Mati Oja,
Kalle Vister, Vello Jaska, Ain Juurikas,
Tiina Hiiob, Asta Mäeorg, Rein ja Silvi Veski, Marika Soots, Kaido Sooläte,
Margus Kender jt.
Tõrva kultuurimaja tänab oma maja näitetruppi.

TULEKUL
1. aprillil kell 19 – Komöödiateatri etendus „Kala neljale” Tõrva
gümnaasiumi aulas. Osades: Helgi Sallo, Elle Kull, Endrik Kerge, Anne Paluver või Diana Klas.

Seda legendaarset telelavastust
Heino Mandri, Ita Everi, Luule Komissarovi ja Ines Aruga peaosades mäletatakse siiamaani. Vähesed teavad
aga, et see põhines saksa autorite
kuuldemängul, kuid on olemas ka
spetsiaalne teatriversioon, mida nüüd
uues tõlkes esmakordselt mängitaksegi.
Teener Rudolf on juba 30 aastat
kolme õe – Charlotte, Cecilie ja Clementine – heaks töötanud. Kõigiga
neist on ta salaja intiimsuhetes olnud,
nii et keegi teiste seiklustest ei tea.
Truu teenistuse eest on kõik kolm teda oma testamendis meeles pidanud.
Kui Rudolf osa pärandusest ennetähtaegselt kätte saada tahab, on sellel
ootamatud tagajärjed ja lugu läheb
kriminaalselt põnevaks. Selles komöödias leidub nii musta huumorit, irooniat kui peent sõnalist nalja. Lavastus
on pühendatud Elle Kulli 60 ja Helgi
Sallo 70 aasta juubelile.
13. aprillil kell 18 – LYSi naisrahvatantsurühma 5. aastapäeva tantsuetendus Tõrva kirik-kammersaalis
14. aprillil kell 14 – “Tõrva linna laulukarussell 2013” Tõrva kirikkammersaalis. Iga vanusegrupi kaks
paremat pääsevad edasi maakondlikule lauluvõistlusele “Valgamaa laululaps
2013”.

Tõrva laulustuudio kaks solisti pääsesid lõppvooru
Laupäeval, 16. märtsil peeti Võru
kultuurimajas Kannel maha 8. üle-eestilise poiste võistulaulmise Lõuna-Eesti
vahevoor. Lisaks neljale valgamaalasele osalesid Ida-Viru-, Jõgeva-, Põlva-,
Tartu-, Viljandi- ja Võrumaa laulupoisid.
Tõrva laulustuudiost pääses võistulaulmise vahevoorust finaali 10–11aastaste vanusegrupis Egnar Hernits, keda

juhendab Novella Hanson. Kuni 16aastaste, häälemurde läbiteinud noormeeste vanusegrupis pääses edasi lõppvooru Valdek Ott, juhendaja Maie Kala. Valdeku laulu saatsid ka laulustuudio taustalauljad Klaarika Ilisson, Merili Moosus ja Kadi-Triin Terve.
17. märtsil valiti välja ka Põhja-Eesti vahevoorust edasipääsenud. Võistluse lõppvoor on 6. aprillil Türi kultuuri-

majas.
Vabariiklikel duettide konkurssil
22. märtsil Viljandis esindavad Tõrva
laulustuudiot 8.–9. klasside vanuserühmas Klaarika Ilisson ja Valdek Ott, juhendaja Maie Kala. 10.–12. klasside vanuserühmas võistlevad Brigita Sillaots
ja Gertu Pabbo, keda juhendab Novella
Hanson.
Tõrva laulustuudio

Ritsu lapsed käisid tõukekelgu- ja räätsamatkal
Kolmapäeval, 6. märtsil toimus
meie kooli tõukekelgu- ja räätsamatk.
Matk toimus projekti „Matkates targemaks“ raames.
Matk algas tõukekelkudega koolimaja eest. Meid õpetasid sellel päeval
Imre, Jürgen ja Viljar. Metsas sain teada palju puude kohta. Saime mõõta
puude vanust. Selleks on vaja spetsiaalset puuri.
Räätsadega on põnev kõndida, ei
vaju lumme. Matka pikkus oli 7 kilo-

meetrit. Õppisin sellel päeval seda, et
metsas tuleb käia lahtiste silmadega,
siis saad teada metsa märke lugedes
palju huvitavat.
Merit Mäekalle
3. klassi õpilane
Alguses olin ma esiridades, aga
varsti jäin tahapoole. Puhkepauside ajal
õpetati meid puid tundma. Sain teada,
et kuuskedel on pinnapealsed juured,
sarapuul on talvel süsimustad pungad,

tammepungad on ühes kohas mitu tükki koos. Kuuskede ja mändide vanust
määratakse, lugedes suuremate okste
kohti. Puude kõrgust arvestatakse ühe
aparaadiga.
Metsas jätkus matk räätsadega.
Alguses ma ei osanud nendega kõndida, kuid harjusin peagi. See matk
meeldis mulle väga ja tahaksin seda
korrata.
Virmo Papagoi
4. klassi õpilane
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VEERG
Esimesed kevade märgid on juba selgelt näha-tunda. Päike naeratab, linnud
vidistavad rõõmsalt ja lumi sulamas. Samas on öökülmad vist kestvamad ja karmimad, võrreldes kogu talvise perioodiga. Vaatamata külmale ilmale ja lumele
on Tõrva linnas käinud nobe töö nii veeja kanalisatsioonitrasside kui ka reoveepuhasti ehitusel. Tööd on esialgselt kavandatud ajagraafikus ning enne aastalõppu peaks kõik valmis saama.
Olulisemad toimunud tegevused on
järgmised:
Töös on leping konsultandiga, kes
teostab kõikidele ehitustöödele insenerija omanikujärelevalvet.
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide torutöödel tegutseb kolm töögruppi. Peatöövõtja Merko Infra AS koos oma alltöövõtjatega toimetab usinalt. Väikesed
probleemid – tänavate sulgemised, kokkulepped linnaelanikega liitumispunktide osas jne – lahendatakse operatiivselt.
Praeguseks on torutöödest protsentuaalselt tehtud umbes 12% ning kogu lepingu hinnast tasutud umbes 14%. Vahe tuleb sellest, et töövõtjal on õigus teatud
protsendi ettemaksele. Töid teostatakse
lõikude kaupa, mis tähendab, et lõpptulemusest saame rääkida siis, kui kõik lõigud tehtud, trassid survestatud, üle kontrollitud ning uue reoveepuhastiga ühendatud. Suuremad tööd on kavandatud
soojemale kevadsuvisele perioodile. Siis
alustatakse ka tänavate ja teede katete
taastamistöödega. Tööd lõpetatakse kava kohaselt tänavu oktoobris.
Paralleelselt torustike ehitustöödega
on töös ka reoveepuhasti ehitus. Teostatakse osaliselt projekteerimistöid ning
toimuvad ehitustööd. Peatöövõtja Schöttli Keskkonnatehnika AS koos oma alltöövõtjatega on oma tegemistega esialgselt
kokkulepitud ajagraafikus ning tööd kavatsetakse lõpetada tänavu juuliks. Praeguseks on tehtud umbes 15% kavandatud töödest ning kogu lepingu hinnast tasutud umbes 22%. Siin on tegemist samuti ettemaksega, mis lepingu teisel perioodil tasaarveldatakse.
Tehnoloogiliste protsesside teostamiseks ning süsteemide hooldamiseks vajaliku tehnika, torustike survepesuauto ja
reoveepuhasti tehnoloohiliste abiseadmete ehk tõstuk-traktori ja aunasegaja
hankimiseks on lepingud sõlmitud. Esialgsete prognooside kohaselt võib tehnika Tõrva linna saabuda juba mais.
Tõrva linna veemajanduse projekti
jaoks tervikuna on lahenenud ka üks väga oluline probleem. Pärast põhjalikku
analüüsi ning vastava taotluse esitamiseks
vajaliku teabe kogumist Tõrva Veejõud
OÜ poolt ning taotluse esitamist on keskkonnainvesteeringute keskus edastanud
ELi ühtekuuluvusfondist saadava finantseerimise taotluse rahuldamise otsuse
muudatuse, mille kohaselt on kogu veeprojekti rahastamise mahtu suurendatud
30% võrra. Projekti abikõlblike kulude kogumaksumus on selle tulemusena
9 611 785, 93 eurot, millest ühtekuuluvusfondist tasutakse 84,47%. Ülejäänud
osa kuulub tasumisele omavahenditest.
Kahjuks ei osutunud võimalikuks katta kõiki Tõrva linna veemajandusprojekti finantseerimisvajadusi. Eelarve puudustest tulenevalt jääb kavandatud töödest välja amortiseerunud ning kasutuses mitteolevate puurkaevude tamponeerimine ning osaliselt ka Riiska linnaosa
vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine. Uute võimaluste otsimine nende
tööde teostamiseks vajalike finantsvahendite leidmiseks jätkub. Samas ei ole need
tööd ka hetkel möödapääsmatud ega takista kogu süsteemi käikuandmist 2013.
aasta lõpuks.
Infot veemajandusprojekti kohta on
võimalik leida meie veebilehelt www.torvaveejoud.ee. Täiendavatele küsimustele saame vastata koostöös projekti järelevalve Inseneriga.
Kontaktandmed:
telefonitsi 517 9729
e-post: lembit@torva.ee
Lembit Talli
OÜ Tõrva Veejõud
projektijuht

Tõrva teatrikuu on täies hoos
Tõrvas on käimas teatrikuu, mille
avas gümnaasiumi näiteringi eestvedaja Laine Tangsoo näidendi esietendus
kultuurimajas.
Näitemängu «Romeo, Julia ja
Hamlet ehk kuidas me seda teeme»
tõid 9. märtsil vaatajateni Tõrva gümnaasiumi õpilased. Etendus oli kaasahaarav ning tegelased mängisid oma
rolli usutavalt. Publik tänas näitlejaid
tugeva aplausiga.
«Põhjus, miks liitusin näiteringiga,
on soov end arendada. Kui alustasin,
ei saanud õieti sõnagi suust. Ei julgenud isegi klassi ees luuletust lugeda,»
sõnas üks osatäitjatest, 10.a klassi õpilane Romet Piller.
«Ajapikku aga tuli julgus ja kogemused. Ma pole küll saanud eriauhindu, aga sisimas mõtlen, et need võiksidki ajada mu uhkeks. Ehk tunneksin,
et olen peajagu teistest üle ja pingutused jääksid vähemaks. Tõrvas on palju
võimalusi näidelda ja kõiki tuleb maksimaalselt kasutada,» lisas noormees.
8.a klassi tüdruk Klaudia Sarah
Kaar ütles, et näiteringi tõttu on ta saanud väga palju esinemiskogemusi ja
leidnud enesele hea ning lõbusa seltskonna. Eriti tore pidi aga tütarlapse sõnul olema publik tänulik aplaus.
«Näidendid on huvitavad ning ringi rahvas alati sõbralik ja rõõmsameelne,» ütles esimest aastat Laine Tangsoo
juhendatavas ringis osalev 7.a klassi
õpilane Michell Luik. «Ükski näiterin-

Õpetaja Eve Valliste räägib teatrikuu avamisel Tõrvas sügavalt juurdunud teatritegemise traditsioonidest.
Vello Jaska
gi proov ei möödu meil naeru ja tantsuta.»
Ka 6.b klassi tütarlaps Sandra
Grossberg ütles, et talle meeldib näiteringis väga. «Seal on huvitav. Loodan,
et saan ka järgmisel aastal osaleda,»
sõnas tütarlaps.
Etenduse järel said kohalolijad
teadmisi näidata teatriteemalises viktoriinis, mille küsimused koostas õpetaja Eve Valliste. Need puudutasid Tõrva näitekunsti ja kultuurielu tervikuna.

Elamuslikuks osutus ka kohtumine
mitmekülgse tõrvalase, Ugala teatrisse
tööle asuva noore näitleja ja lavastaja
Adeele Sepaga.
Teatrikuu jätkuna sai 14. märtsi
õhtul kultuurimajas näha Abja kultuurimaja noorte näitetrupi esituses näidendit «Johannes». Vaatajate ees kangastusid aktuaalsed pereprobleemid –
teismeliseikka jõudnud laste ja nende
vanemate vahelised suhted. Etendusest
koorus välja mõte, et hukka mõista on
alati lihtsam kui mõista ja püüda ühes
suunas edasi minna.
24. märtsil esietendus Tõrva kultuurimajas Juhan Liivi näidend «Nõia
tütar». Näidendi lavastas Kiira Soovares, mängis Tõrva teatritrupp.
Teatrikuu avamisel andis pedagoog
ja kultuuritegelane Eve Valliste ülevaate Tõrva kultuuriellu sügavalt juurdunud teatrikunsti viljelemisest läbi
aegade.
„Tõrvas on näitekunsti harrastatud
juba aegade hämarusest alates. Siin on
olnud tugevaid lavastajaid ja andekaid
näitlejaid,“ ütles Valliste.
Tema sõnul oli 50ndatel aastatel
Tõrva keskkoolis põhiline lasteetenduste lavale tooja Helmi Suuder. Teine
suurkuju, kes praegu kahjuks unustatud talent, oli Heldur Vatsel, kes oli helilooja ning lavastas ka näidendeid nii
keskkoolis kui kultuurimajas.
„Vatsel oli Eesti operetihelilooja.
Teda kutsuti isegi Eesti Kálmániks. Ta

on kirjutanud kümmekond menukat
operetti, millest enamik on ka Vanemuise teatris lavastatud,“ jätkas Tõrva
teatrielu tundja.
Tuntud teatrientusiastid olid veel
Aino ja Arnold Jakobson, kusjuures esimene neist kirjutas ka ise näidendeid.
Tema lastenäidendit „Kummituste loss“
on lavastatud mitmes kooliteatris.
„Eriti suurejoonelised ja mahukad
olid Arnold Jakobsoni lavale toodud
näidendid. Selle mehe hindamatuks
teeneks tuleb lugeda seda, et ta rakendas oma lavastustes nii suuri kui ka
väikesi õpilasi ning suutis lavastamise
protsessi kaasata kogu koolipere.“
Viimaste aastate tuntum lavastaja
oli Valliste sõnul Salme Sepp. “Tema lavastatud Vello Jaska näidend „Otsida
ja leida“ pälvis 1985. aastal harrastusteatrite ülevaatusel vabariigi laureaadi tiitli,” lisas Valliste.
„Praegu jätkab Tõrva kultuurimajas näidendite lavale toomise traditsiooni Kiira Soovares. Tema lavastatud
vabaõhuetendused on Vanamõisa järve ääres 1600 vaataja ette toodud Vello Jaska „Tõrva legend“ ning Pallo talu õuel etendunud „Kui lõhnab maarjahein“, „Vabakutselised elukunstnikud“, „Valgete pilvede lend“ ja paljud
teised,” rääkis Valliste.
Tõrva gümnaasiumis jätkavad aga
näitekunsti traditsioonide edasi kandmist Eve Valliste ja Laine Tangsoo.
Vello Jaska

Ala põhikooli tegemised
21. veebruaril toimus Ala põhikooli 5.–9. klassile loeng rändrahnudest.
Loengut pidas geoloog Kalle Suuroja,
lisaks näitas ta hulgaliselt fotosid. Selgitati, mis vahe on rändrahnul ja hiidrahnul. Hiidrahn on rahn, mille ümbermõõt on üle 25 meetri.
Samas tutvustati Eesti hiidrahne.
Suurimaks peetakse Nõva valla põhjaranniku lähedal asuvat Toodrikivi.
Toodrikivi puhul küll vaieldakse,
kas seda saab lugeda maismaal asuvaks
hiidrahnuks, sest enamik ajast on ta vee
all ning välja paistab kivist väike nukk
ainult väga madala veeseisu korral. Meremeeste jaoks on tegemist salaliku kariga. Kivi pärineb Osmussaare ja Krassi saare vahel asuvast Neugrundi meteoriidikraatrist, mis on üle 530 miljoni aasta vana. Plahvatanud asteroidi läbimõõt oli umbes kilomeeter.
Mitme hiidrahnuga on seotud
muistendid ja legendid. Vainupea külas asuv Kaarnakivi olla rahvajutu järgi ühel udusel ööl Soomest Vainupea
randa tulnud, hommikul istunud selle
otsas kaaren. Õhtuti roninud rannapiigad kivi otsa ootama oma merelt saabuvaid peigmehi. Samuti minevat kivi
alt käik põrgusse, selle kaudu käivat
Vanapagan väljas.
Räägiti ka hiidrahnudest maailmas. Euroopas võib hiid- või rändrahne leida näiteks Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Taanist. Eesti on aga
hiidrahnude poolest Euroopa rikkaim
maa, samuti asub siin Põhja-Euroopa
jäätumisala suurim maismaal asuv
hiidrahn – Letipea Ehalkivi.
Eestis paikneb ka suurim ohvrikivi –
Iila külas asuv Ellukivi. Maailma 140
suurimast rahnust 120 asuvad Eestis
ning sellele on väga lihtne seletus: Skandinaavia poolt libises mandrijää ühtse
massiivina Läänemere lamedasse nõkku ning sealt edasi lõuna poole. Liustikud haarasid kaasa kive ning külvasid
need uutesse paikadesse. Kõigepealt pudenesid kogukamad ja raskemad rahnud.
Eestis asub enamik hiidrahnudest
põhjarannikul, Lõuna-Eesti rahnud on
väiksemad ja paiknevad hõredamalt.
Samuti jääb Läti vägevaim rändrahn
alla Lõuna-Eesti suurimale ning Leedu
suurim jääb omakorda alla Läti suurimale.
Eestis on suurem osa rändrahnudest kaitse all, kuid maailmas on suuri rahne kasutatud mitmeti: Venemaal
tahuti näiteks Kõuekivist alus Vaskratsaniku monumendile. Saksamaal aga

Õppepäeval said õpilased uusi teadmisi Läänemerest.
tehti rahnust tarbe- ja kunstiesemeid,
millest kuulsaim – hiigelsuur kauss –
asub Berliini Muuseumisaarel. Eestis
rääkis baltisaksa geoloog Gregor von
Helmersen esmakordselt vajadusest
võtta suured rändkivid kaitse alla juba
1879. aastal.
Helme vallas asub samuti üks hiidrahn: Helgikivi, mille ümbermõõt on
30,2 ja kõrgus kaks meetrit.
Loengu lõpus said kõik küsimusi
esitada. Kalle Suuroja rääkis veidi sellestki, kuidas temast sai geoloog. Seejärel moodustati grupid: koostati ja lahendati ristsõnu ning täherägastikke
loengust saadud info põhjal.
Pärast loengut toimus Ala rahvamajas pidulik kontsertaktus, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 95. sünnipäevale. Esinesid Ala kooli laululapsed,
memmede rahvatantsurühm Hõbetäht
ning külalised Lätist Naukšene vallast.
26. veebruaril said lasteaia lapsed
ja algklasside õpilased tänu projektile
“Aitan lapsi” vaadata Viljandi Ugala
teatris etendust „Suur maalritöö“. See
oli kirjanik Ellen Niidu samanimelise
lasteraamatu järgi valminud tore lugu
maalrist, kes aitab maailma värve luua.
Vaatajate silmade all jutustatakse ja
maalitakse valmis lugu, kuidas mered
said siniseks ja maasikad punaseks. Jutustaja oli Carita Vaikjärv ja kunstnik
Oleg Titov. Hiljem said lapsed ise oma
teatrielamused paberile maalida, valminud töödest seati üles näitus.
1. märtsil Valga spordihallis aset
leidnud haridusmess «Vali nutikalt!» oli
Valgamaal esimene omataoline. Võimalustega haridusmaastikul käisid tutvumas ka Ala põhikooli 8.–9. klasside
õpilased.

Evelyn Tamm

Messil tutvustasid end Valga, Tõrva, Miina Härma, August Kitzbergi nimeline ja Otepää gümnaasium, samuti Lähte ühisgümnaasium ning Tsirguliina ja Puka keskkool.
Erialade valikut tutvustasid Luua
metsanduskool, Võrumaa kutsehariduskeskus, Valgamaa kutseõppekeskus
ja Räpina aianduskool. Kõrgkoolide
võimalusi tutvustasid Eesti Maaülikool,
Tartu Ülikool, Eesti Lennuakadeemia,
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning
Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
Organisatsioonidest tutvustasid
noortele endi pakutavaid võimalusi Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni
Liit, Rajaleidja karjäärikohvik, kaitseressursside amet, Eesti Töötukassa,
Valgamaa noorsootöökeskus Tankla,
Väliskogemus, VeniVidiVici, Dream
Foundation ja EURES. SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti bürood esindas
Seiklejate Vennaskond.
Osalejatel oli võimalus külastada
ka ettevõtteid: puitmööblit tootvat ASi
Valga Gomab Mööbel, jalatsite valmistajat ASi Moon ning ajalehe Valgamaalane toimetust.
Osa sai võtta loosimistest, viktoriinidest ja meelelahutusprogrammidest.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli boksis sai
kontrollida oma veresuhkru ja hemoglobiini näitusid.
Ürituse jooksul esinesid paljud Valgamaa noortebändid ning päeva lõpus esitas südamliku kontserdi Marek Sadam.
12. märtsil toimus 4.–7. klassi õpilastele õppeprogramm PrügiVaheTund.
SA Teeme Ära on 2008. aastast tegutsenud prügikoristustalgute korraldamisega. Nüüd on nad otsustanud koos
keskkonnainvesteeringute keskuse ja

Tootjavastutusorganisatsiooni OÜga
käia 150 koolis ja propageerida läbimõeldud tarbimist ja jäätmete keskkonnasõbralikku käitlemist.
Õppeprogrammist saadi teada,
missugune on tootmise mõju keskkonnale, kuidas saaks asju taaskasutada
ning miks ja kuidas sorteerida prügi.
Õpilasi pani imestama, et ühe tavalise T-särgi tootmiseks kulub 100 liitrit
vett. Meil on puhast vett külluses, aga
maailmas sureb palju inimesi, sest joogivett pole. Koolis kasutatakse iga päev
paberit, aga iga konteiner vanapaberit
säästab looduses ühe kasvava puu. Paneb mõtlema! Leidsime erinevaid viise,
kuidas paberit säästlikult kasutada.
Lastele jagati teadmisi prügi sorteerimise vajalikkusest ning seletati,
kuidas seda teha. Kokkuvõtteks pidid
programmis osalenud õpilased sõnastama reeglid, kuidas käituda keskkonnasõbralikult. Jätkutegevustena saab
veel osaleda fotojahil „Prügi õudus“
ning tegevustes, mis vähendavad jäätmete teket või suurendavad jäätmete
sorteerimist.
14. märtsil viisid juhendajad Tartu
keskkonnahariduskeskusest läbi Läänemere õppeprogrammi.
Programm käsitles järgmisi teemasid: Läänemere elustik muutuvas ajas,
Läänemere kalad, hülged ja nende kaitse, õlireostus ja selle likvideerimine, õlireostuse mõju lindudele, keskkonnamürgid ja nende mõju elustikule, Läänemere ajalugu, Läänemere selgrootud
ja soolsus, linnud ja nende kaitse.
Õppepäeval lahendasid õpilased
ülesandeid, tegid praktilisi töid, määrasid selgroogseid ja selgrootuid loomi. Tegevust toetas keskkonnainvesteeringute keskus.
Emakeelepäeva auks viidi läbi viktoriin, mis sisaldas küsimusi eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja kultuuri kohta.
Osavõtjad olid tublid ning tulemused
tasavägised ja pisikese auhinna said
kõik õpilased. Olgu siinkohal ära märgitud iga vanuseastme parimad: 1.–3.
klassis Triin Visor, Lisette-Valerie Maidla, Kevin Köster; 4.–6. klassis Kadri
Aria, Kalmer Kähr, Kätlin Kivit, Anty
Leppik, Joonas Murnek, Sandra Orav;
7.–9. klassis Kairi Peetersoo, Kaisa Pinka, Reimo Saar, Maarja Brunn, Merit
Sillaots, Kristi Vister, Elen Liigus ja Geimo Saar.
Õpetajad
Evelyn Tamm ja Kaidi Kuškis,
9. klassi õpilane
Elen Liigus
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Kevade keskuse arvutipoes
* Arvutite remont ja hooldus
* Ordi arvutite garantiiremont
* Mustvalge ja värviline paljundus A4
* Dokumentide kiletamine
* Videokassettide digitaliseerimine
Kojukutsed: 501 5282,
info@silverarvuti.ee
Kauplus avatud E–N 12–17
Väljakutsed E–N 9–12, R 9–17

SOOJUSPUMPADE
INFOPÄEV
Helme vallamajas Tartu tn 20, Tõrva
3. aprillil kell 18
Eesti Soojuspumba Liidu (ESPL) esindaja Jüri Miks
Tutvustatakse soojuspumpa kui tänapäeva kõige efektiivsemat, taastuvat ja
saastevaba kohalikku küttevormi liiki.
Soojuspumpade levikust Eestis ja mujal ning nende kasutamise tulevikuperspektiividest võrdlevalt teiste kütteliikidega. Konkreetsed ja praktilised näited.
Erinevatest soojuspumpadest ja nende kasutamise otstarbekusest, komplekslahendustest ning projektide rahastamise võimalustest.
Firmade ning nende kaubamärkide tutvustamine.
Lisainfo: tel 508 6772, espel@solo.delfi.ee
Jüri Miks
ESPLi tegevdirektor

Vaata ka: www.helme.ee

Aasta 2012 Helme
raamatukogus

PRINTERIKIIRABI
Saatke oma tühi tahmakassett
Tõrva Maximast Tartu Zeppelini
Smartposti pakiautomaati.

TÄITMINE -10%
UUS KASSETT -20%
Tagasi saadame kasseti
Teile juba oma kuludega!
Printerikiirabi:
E–P kl 8–20,
tel 504 3459,
www.edukad.ee

Kollektsionäär
ostab
münte, märke, medaleid, ordeneid.
Huvi pakuvad ka vanemad
postkaardid, fotod ja raamatud.
Küsi lisainfot
tel 5399 6098, Rene.

Mulgimaa
laste
folklooripäev
Ala rahvamajas
toimub 4. aprillil
algusega kell 10.

TÕRVA
KIRIK-KAMMERSAALIS

Möödunud aastal oli raamatukogutöös nii muresid kui ka rõõme.
Vähenes piirkonna elanike ja seega pisut ka lugejate, laenutuste ja külastuste arv.
Muret tegi taas õpilaste vähene lugemus. Loeti põhiliselt kohustuslikku
kirjandust. Ei tea, kas selles olid süüdi rasked õppeprogrammid või avatud
arvutimaailm.
Arvnäitajate languse tingis ehk
seegi, et riigi rahalise toetuse eest kohustusime ostma lektüüri, mida lugeja eriti ei armasta. See kõrgetasemeline perioodika, nagu Akadeemia, Keel
ja Kirjandus, Kunst, Muusika, ei huvitanud külaraamatukogu tavalugejat.
Lugeja vajab midagi kerget, lihtsat
ja hingele. Nii osutusidki loetavamateks raamatuteks naiste hulgas armastusromaanid ning meestele meeldis
enim lugeda kriminaal- ja ajaloolisi romaane.
Ritsul olid tublid lugejad Elve Vihur, Tiiu Galka, Ester Viilup, Virve
Tamm, Urve Kolomin, Milvi Kondike,
Kalju Lutt, Aino Kukk, Mart Toomsalu
jt. Aktiivsed lugejad Helmest olid Maimu Erdfeldt, Eldi Ilisson, Vaike ja Maie
Kolju, Laine Reimund, Asta Rehkli,
Tiiu Rosenberg ja Juss Saar.
Kalme päevakeskuses olid tublid
lugejad Milvi Horn, Mare Värnik, Virve Orav, Leili Mõttus ja õpilastest Marina Tamela. Suur aitäh abi eest laenutamisel päevakeskuse juhatajale Mare
Adamsonile!
Raskete aegade tõttu ei suutnud
inimesed kodudesse ajalehti ja ajakirju tellida, mistõttu raamatukogu oli
koht, kus neid ohtrasti loeti. Igapäevased lugejad olid Aino Laanemets, Tii-

5. aprillil kell 18
kontsert “Meeletu rüütel”
Esinevad Voldemar Kuslap ja Henn
Rebane.
7. aprillil kell 14
A. Le Coqi kammerkoori kontsert
“Valge pühapäev”
13. aprillil
tantsustuudio LYS kontsert

na Toomingas, Marko Rammi jt. Vanema perioodika kojulaenutusel tekkis
lausa järjekord.
Aprillis korraldame ürituse „Raamat ja roos“, kus täname parimaid lugejaid ja aktiviste. Tublimad aktivistid
olid Elve Vihur, Marika Martin ja Asta
Tsirp.
Vaba aja sisustamiseks ja raamatupropaganda eesmärgil korraldas raamatukogu mitu huvitavat üritust, nagu näiteks eakatele mälestusõhtu
„Noorusaja sõnajalaõit otsimas“, emakeelepäeva puhul õpilastele „Murdeid
siit ja sealt“, joonistusvõistlus õpilastele „Minu kodu“. Tänan südamest Ritsu lasteaia-algkooli õpetajat Asta Tsirpi meeldiva koostöö eest!
Lõppenud aastal tahtsime lugejate
hulgas näha ka töötuid, et hoida neid
kursis ühiskonnaeluga ja pakkuda kirjanduse abil meelelahutust. See meil
aga eriti ei õnnestunud. Ju siis on nende huvi pühendatud millelegi muule,
mis neile südamelähedane.
Rahvas on tänulik, et vähemalt
meie vallas pole raamatukogusid kinni pandud ja et raamatukogust on
võimalik tasuta teenust saada. Tegelikult see tasuta kätte ei tule. Riik,
vallavalitsus ja volikogu on need organisatsioonid, kes raamatukogu majandavad ja rahvale tasuta teenust pakuvad.
Senikaua, kuni on raamatukogus
lugejaid, tegutsevad omavalitsus ja
raamatukogu ikka rahva parema teenindamise nimel. Tulevik oleneb ju
ainult teist endist, lugupeetud lugejad.
Soovime teile head lugemist ja
rohkelt kohtumisi raamatukogus!
Kaie Tähe

Helme–Tõrva Elu
tervitab uusi ilmakodanikke
SIMO SAARMANN
25.01.2013

MIA LUISA LUMI
22.02.2013

20. aprillil kell 14
Põlva lõõtsakooli ja Põlva kandlekooli õppeaasta lõpukontsert
21. aprillil kell 14
kohtumine sarjast “Juured” –
koolijuht Reinhold Zirnask ja
“Meie lugu”

Pakume tööd
Tõrva Maximas
KASSAPIDAJATELEMÜÜJATELE,
LETITEENINDAJATELE
ja KORISTAJALE
personal@maxima.ee
tel 602 3116

RAAMATUPIDAMISTEENUS
Tel 517 0613, e-post: kreedorv@gmail.com

PÜHADE JUMALATEENISTUSED
28. märtsil kell 18
29. märtsil kell 11
29. märtsil kell 14
31. märtsil kell 11
31. märtsil kell 14
7. aprillil kell 11
7. aprillil kell 14

Meil on tulevikku!

suur neljapäev armulauaga Helme kirikus
suur reede armulauaga Helme kirikus
suur reede Taagepera kirikus
ülestõusmispüha armulauaga Helme kirikus
ülestõusmispüha armulauaga Taagepera kirikus,
laulab Hõbetäht
ülestõusmispüha Riidaja kirik-kabelis
valge pühapäev Tõrva kirik-kammersaalis armulauaga,
laulab kammerkoor A. Le Coq, juhatab Eve Paap

ALIDE KAUR
14.11.1917–04.03.2013

METSAMATERJALI,
RAIEÕIGUSE,
KINNISTUTE OST.
LEMEKS VALGA AS,
tel 764 2278, 5347 8387,
Leho Möldre,
leho.moldre@lemeks.ee

Väljaandjad:

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

VOLDEMAR FELDMANN
28.02.1928–09.03.2013

Toimetaja:
Talvi Must, tel 763 2504,
e-post talvi.must@gmail.com

Tehniline teostus ja küljendus
AS Ühinenud Ajalehed Valgas,
trükk AS TRÜKIS Jõhvis.

