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Veebruar meie riigi
lähiajaloos
Veebruarikuus on meie minevikus
teoks saanud vähemalt kaks meie rahvale olulisemat eesmärki.
24. veebruaril tähistasime riigi sünnipäeva – iseseisvuspäeva – seekord
95. korda.
Eesti iseseisvumiseni jõudmiseks tuli läbida sajanditepikkune tee, eesti rahvas ei olnud seda tungi kaotanud aastasadade jooksul.
Rahvuslik ärkamisaeg ja Esimene
maailmasõda tõid iseotsustamise unistuse üha lähemale. Olles Vene keisririigi koosseisus, olenes suhteliselt palju ka arengutest Venemaal. Pärast
keisri kukutamist andis Ajutine Valitsus Eestile autonoomia Vene riigi koosseisus.
Eesti ühendati üheks kubermanguks, kubermangukomissariks sai Jaan
Poska. Omavalitsuslik võim läks Eesti
Maapäevale, varsti sai omavalitsuse etteotsa Konstantin Päts. Saadi luba ka
Eesti rahvusväeosade moodustamiseks
ning maailmasõja rinnetelt hakati eestlasi kodumaale koondama. Oktoobris
1917 jõudsid Saksa väed Lääne-Eesti
saartele.
Pärast oktoobripööret Petrogradis
haarasid kommunistid võimu ka Eestis,
kuid nende ettevõtmistes pettus rahvas
kiiresti. Kui seni ei oldud veel taotletud
täielikku lahkulöömist Venemaast, siis
nüüd oli see vajadus ilmselge.
14. veebruaril 1918 alustasid Saksa
väed pealetungi Eesti mandriosas. Eestlased hakkasid kohtadel võimu üle võtma.
Juba jaanuaris 1918 olid juhtivad
eesti poliitikud arutanud tulevikuväljavaateid. Iseseisvusmanifesti töötas välja Juhan Kukk, selle kiitis heaks Maapäeva vanematekogu.
Otsustati ära kasutada venelaste
lahkumise ja sakslaste saabumise vahele jäävat aega, et võtta võim ja kuulutada välja Eesti Vabariik. Moodustati erivolitustega Päästekomitee, mille esimeheks sai Konstantin Päts, liikmeteks Jüri Vilms ja Konstantin Konik – kui kolme suurema partei esindajad Eestis.
Päästekomitee kavandas algul omariikluse välja kuulutada 21. veebruaril

Haapsalus, kus olid 1.
Eesti polgu väeosad,
kuid juba varahommikul olid Saksa väed
linna hõivanud ja
plaan ei õnnestunud.
Ka järgmisel päeval
Päästekomitee väljasõit Tartusse ebaõnnestus, sest enamlased
olid tugevdanud kontrolli Tallinnast väljasõidu üle.
Siis tekkis mõte kuulutada iseseisvus välja 24. veebruaril Estonias etenduse vaheajal. Kuid enamlaste väljakuulutatud piiramisseisukorra tõttu keelati
avalikud üritused.
Järgnevalt peeti vajalikuks iseseisvusmanifest mitmesse linna laiali saata.
23. veebruaril saabus Pärnusse Ajutise Maavalitsuse töötaja, kaasas paar
eksemplari iseseisvusmanifesti. Siis korraldati manifesti trükkimine ja neid
kleebiti linnas üles.
23. veebruari õhtul kell 20 toimus
Pärnus Endla teatri rõdult Iseseisvusmanifesti ettelugemine. Tõrvikute põledes
luges Maapäeva saadik, advokaat Hugo
Kuusner manifesti kõva häälega ette.
Seejärel lauldi ,,Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm“, sõdurid lasid aupauke, hõisati ja
pilluti mütse õhku.
Järgmisel päeval toimus Pärnus Eesti pataljoni rongkäik ning raekojas koostati ,,Akt Eesti demokraatliku vabariigi
väljakuulutamise kohta Pärnu linnas“.
23. veebruaril võtsid rahvuslikud
jõud Tallinnas võimu üle. 24. veebruari hommikul heisati Toompea torni sinimustvalge lipp. Pärastlõunal hakati linnas manifeste üles kleepima.
24. veebruari pärastlõunal sõitsid
Päästekomitee liikmed Riigipanga
(praegu Eesti Pank) juurde, mis sai nende residentsiks. Anti välja esimesed päevakäsud ja korraldused ning moodustati Eesti Ajutine Valitsus.
25. veebruaril peeti koolides aktusi
ja kirikutes jumalateenistusi. Keskpäeval luges Ajutise Valitsuse peaminister
Konstantin Päts Reaalkooli trepilt sinna
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kogunenud rahvale manifesti ette. Toimus sõjaväeparaad. Paraadi järel jõudsid sakslaste eelväed Tallinna kesklinna. Algas Saksa okupatsioon, mis kestis
sama aasta novembri alguseni.
Eesti omariiklusega ei leppinud ka
kommunistlik Venemaa. Punaarmee
väesalgad tungisid üle idapiiri ning
28. novembril 1918 algas Vabadussõda. Sõja alguse rasketes taandumislahingutes karastus Eesti Rahvavägi,
suurt rolli etendasid vabatahtlikest
kooliõpilased, appi tulid Soome vabatahtlikud, Tallinna reidile saabus Briti
sõjaväeeskaader.
1919. aasta veebruari alguseks oli
Eesti pind vaenlase vägedest puhastatud, järgnes aga veel ligi aasta kestev
sõjategevus.
Detsembris 1919 alustati Tartus ligi
kaks kuud kestnud rahukõnelusi Venemaaga. Rahuleping Eesti Vabariigi ja
Nõukogude Venemaa vahel kirjutati
Tartus alla 2. veebruaril 1920. Eesti rahusaatkonna esimees Jaan Poska tähendas: ,,Tänane päev on kõige tähtsam
Eestile tema ajaloos viimase 700 aasta
kestel, sest täna esimest korda Eesti
määrab ise oma rahva tuleviku saatuse
lõplikult.“
Rahulepingule allakirjutanute hulgas oli ka meie kandi Küti talust pärit
kindralmajor Jaan Soots.
Lepinguga Venemaa tunnustas tingimusteta Eesti iseseisvust ja loobus igaveseks ajaks kõigist varasematest õigustest Eesti suhtes.
Nüüd oleneb juba meist endist, kui
hästi meie riigil läheb. Hoiame ja hindame siis oma riiki.
Toivo Põldma

1. Volikogu kuulas ära informatsiooni linnavalitsuse ja hallatavate asutuste vahepealse tegevuse kohta.
2. Volikogu võttis vastu Tõrva linna 2012. aasta lisaeelarve.
3. Toimus Tõrva linna 2013. aasta eelarve 1. lugemine.
4. Volikogu muutis Tõrva linnavolikogu 26.06.2007 määru-

sega nr 14 kinnitatud „Tõrva linna ehitusmäärust“.
5. Volikogu muutis Tõrva linnavolikogu 20.12.2011 määrusega nr 25 kehtestatud „Tõrva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korda“.
6. Volikogu tegi muudatused OÜ Tõrva Veejõud põhikirjas.
7. Volikogu kehtestas Tõrva linna sotsiaalabiameti uue põhimääruse.

381
15
3502
4502
101.2.1
101.1.1
101.2.2
101.1.2
1032.2
1032.1
382
65

20.5
20.6
1001

01
01111
01112
01114
01600
01700
03
03100
03200
03600
04
04210
04350
04360
04510
04511
04710
04730
04740
04900
05100
05200
05300
05400
05600
06
06100
06400
06601
06602
06603
07

Tõrva linnavolikogu 22.01.2013 istungil
arutati ja otsustati:

1. Volikogu liikmed külastasid hoolekandeküla Tõrva Kodu ja
kohtusid AS-i Hoolekandeteenused direktori Liina Lannoga.
2. OÜ Tõrva Veejõud projektijuht Lembit Talli andis volikogule ülevaate veemajandusprojekti töödest.
3. Volikogu kuulas ära informatsiooni linnavalitsuse ja hallatavate asutuste vahepealse tegevuse kohta.
4. Volikogu võttis vastu Tõrva linna 2013. aasta eelarve.

5. Volikogu otsustas lubada linnavalitsusel anda OÜ-le Tõrva
Veejõud lühiajalist laenu kuni 40 000 eurot käibemaksu tasumiseks projekti „Valga maakonna veemajandusprojekt – Tõrva linn“ läbiviimisel.
6. Volikogu kuulas ära linnavalitsuse vastused volikogu liikmete Tiiu Loormani, Eero Viisu, Ahto Ani ja Ülle Juhi esitatud selgitustaotlustele.
7. Kinnitati eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
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Tõrva linnavolikogu 19.02.2013 istungil
arutati ja otsustati:
1. Volikogu kuulas ära Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ülevaate politsei tööst Valgamaal ja Tõrva piirkonnas.
2. Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni sekretär Ave Visor andis ülevaate komisjoni tööst ja volikogu tegi muudatuse alaealiste komisjoni koosseisus, kaasates komisjoni lisaks Tõrva
linna, Helme ja Põdrala valla esindajatele ka Hummuli valla
esindaja.

3. Volikogu kuulas ära informatsiooni linnavalitsuse ja hallatavate asutuste vahepealse tegevuse kohta.
4. Volikogu võttis vastu Tõrva linna 2013. aasta lisaeelarve.
5. Volikogu kehtestas Tõrva linnavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu ja teenistusgrupid.
6. Volikogu kehtestas Tõrva linna sotsiaalabiameti teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgrupid.
7. Toimus Tõrva linna terviseprofiili 1. lugemine.
Signe Kiin
Linnasekretär

2 727 973,00
1 293 200,00
1 231 000,00
9 000,00
1 200,00
52 000,00

Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
352.00.17.1
Tasandusfond (lg 1)
352.00.17.2
Toetusfond (lg 2)
3500, 352
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
3825, 388 Muud tegevustulud
382500-382520 Sh kaevandamisõiguse tasu
382540
Sh laekumine vee erikasutusest
3882
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
40, 41, 4500 Antavad toetused tegevuskuludeks
40
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
413
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isiku
4500
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
452
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
60
Muud kulud
32
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Tõrva linnavolikogu 18.12.2012 istungil
arutati ja otsustati:

Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks

09600
09800
10
10110
10120
10121
10201
10300
10402
10500
10701
10702
10900

INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE
JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Avalik kord ja julgeolek
Politsei
Päästeteenused
Muu avalik kord
Majandus
Maakorraldus
Elektrienergia
Soojamajandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Liikluskorraldus (linna buss)
Bussijaam
Turism
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)
Heitveekäitlus
Saaste vähendamine
Linna haljastus, puhastus, lumekoristus
Muu keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajandus
Tänavavalgustus
Linnahoolduse Asutus
Kalmistud
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus (v.a. spordikoolid)
Laste muusika- ja kunstikoolid
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused
Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Muuseumid
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Haridus
Eelharidus (lasteaiad)
Gümnaasiumid
Õpilasveo eriliinid
Muud hariduse kulud (maakonna)
Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

1 700,00
3 100,00
2 727 796,14
267 583,26
122 133,67
1 918,00
143 531,59
2 460 212,88
1 694 057,88
722 973,00
43 182,00

500 000,00

40 000,00
40 000,00
15
-730
500
500

960,00
157,92
000,00
000,00

230 157,92

2 978 803,02
284 209,44
19 022,00
190 150,91
43 000,00
17 036,53
15 000,00
9 952,36
1 406,06
7 000,00
1 546,30
171 244,73
23 244,73
6 600,00
35 074,00
10 000,00
21 716,00
20 507,48
19 683,74
32 510,78
1 908,00
79 637,00
5 777,00
230,00
10 000,00
54 500,00
9 130,00
187 211,76
11 954,00
65 000,00
103 807,76
5 450,00
1 000,00
5 640,00
5 640,00
421 512,63
61 977,73
82 261,00
54 954,00
6 240,00
53 883,85
132 893,05
1 918,00
4 285,00
23 100,00
1 570 246,83
452 625,47
1 113 665,36
1 160,00
2 796,00
249 148,27
1 000,00
32 000,00
43 274,34
48 196,00
6 240,00
44 303,00
32,00
27 250,33
9 252,00
37 600,60
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Liikumine Kodukant ootab
kandidaate
Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone
igast maakonnast esitama kandidaate konkursile „Kogukonna pärl 2013“.
Konkurss toimub juba teist aastat ja
selle eesmärk on tunnustada kogukonna arengusse panustavaid peresid
üle Eesti. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita veebiankeet hiljemalt 31.
märtsiks aadressil www.kylaelu.ee.
Eesti Külaliikumise Kodukant tegevjuhi Kaie Toobali sõnul annab konkurss juba teist aastat võimaluse esile
tõsta ja tunnustada kogukonda panustavaid peresid.
„Eestimaal leidub palju peresid,
kes teevad oma kogukonna heaks oluliselt rohkem, kui keegi meist ette oskab kujutada. Eelmisel aastal tõime
koostöös regionaalministriga 15 aktiivset peret avalikkuse tähelepanu alla, et ärgitada inimesi märkama ja riiki väärtustama kodanikuks olemise
olulist tunnust – vabatahtlikku tegevust,“ rääkis Toobal.
Ta lisas, et kogukonda panustavate perede tunnustamise algatus võeti
ühiskonnas hästi vastu ning see innustas jätkama konkurssi „Kogukonna
pärl“ ka sel aastal.
Konkursi eesmärk on esile tõsta
just neid perekondi, kes siirast soovist
ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevnemisse. Kandidaatidena nähakse peresid, kes toonud kohalikku
ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud
loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet
eluhoiakut.
Kandidaate võivad esitada kõik
inimesed ja organisatsioonid, konkursi tähtaeg on 31. märts 2013.
Veebiankeedi saab täita konkursi
kodulehel www.kylaelu.ee või otse
järgnevalt lingilt: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formk
ey=dDc4UVhYS1JlMTNqQjlFZWlZb
2NuX0E6MQ#gid=0
Tunnustust väärivate kandidaatide sekka sobivad nii noored pered kui
eakamad, nii ammu maal elavad kui

hiljuti linnast maale kolinud, samuti
väikeste linnakogukondade aktiivsed
pered.
Peamine, et kõigi nende initsiatiiv
ja pealehakkamine, head mõtted ja
koostöösoov on nakatanud kogukonda ühiselt asju ette võtma ja koosolemisest rõõmu tundma.
Liikumise Kodukant komisjon töötab laekunud ankeedid läbi ja teeb
eelvaliku lõplike tunnustusotsuste tegemiseks järgemööda igas maakonnas. Kokku tunnustatakse kogukonna
pärli tiitliga 15 peret üle Eesti. Projekti „Kogukonna pärl“ elluviimist toetatakse regionaalministri valitsemisalast.
Regionaalminister Siim Kiisler ütles algatust kommenteerides, et loodetavasti kujuneb sellest aastatepikkune traditsioon, sest hoolivad inimesed, kes mõtlevad oma koduuksest
kaugemale, väärivad igati tunnustust.
„Selle konkursiga tõstetakse esile
just perekondi, kes kannavad edasi tugeva kogukonna toimimise aluseks
olevaid väärtusi: need on koostöö ja
ühistegemine, aktiivsus ja algatusvõime. Kuid ka leidlikkus – oskus piiratud ressurssidega palju korda saata,“
märkis Kiisler.
2012. aastal, mil konkurss „Kogukonna pärl“ toimus esimest korda, esitati üle Eesti kokku 125 kandidaati,
kelle seast tunnustati igas maakonnas
üht peret, Valgamaal Pille ja Indrek
Valneri peret Helme vallast Taagepera külast.
Lisainfo
Kaie Toobal, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, tegevjuht
tel 505 8426
e-post kaie@kodukant.ee
www.kodukant.ee
www.kylaelu.ee
Taavi Linnamäe, regionaalministri
nõunik
tel 5332 5653, 612 5110
e-post taavi.linnamae@siseministeerium.ee
www.siseministeerium.ee

Vabatahtlike koordinaator
alustas tööd
Detsembris valis Tõrva noortevolikogu vabatahtlike koordinaatori.
Selleks osutusin mina. Minu ülesandeks jääb Tõrva linnas ja selle ümbruses olevate vabatahtlike koondamine
ja erinevatele tegevustele suunamine.
Senimaani on vabatahtlike otsimine
erinevatele üritustele olnud suhteliselt kaootiline, seetõttu otsustas noortevolikogu, et sellega hakkab tegelema üks noortevolikogu liikmetest.
Esimesed sammud on astutud.
Olen koostanud vabatahtlike listi, kuhu olen kokku koondanud vabatahtlikke üle kogu Tõrva. Hetkel on seal
20 inimest, kuid loodan, et see list
suureneb veelgi.
Teiseks olen juba paljudele inimestele saatnud kirja, kus tutvustasin
koordinaatori tööd ning vajadusel
saavad nad pöörduda vabatahtlike
saamiseks minu poole. Ning tänu kirjade laialisaatmisele osales vastlapäeval kuus vabatahtlikku, kes said oma
ülesannetega väga hästi hakkama.
Kindlasti seisab mu silmade ees
kaks suuremat üritust. Üks neist on
Tõrva Loits ning teine randade korrastamine. Tõrva Loits on küll veel kau-

gel, kuid juba täna saab noori koondada ja olla abiks ka planeerimisprotsessis. Randade korrastamiseks üritan
läbi projekti saada rahalist toetust.
Kohe kindlasti on neid üritusi tulemas veel ja veel, kus on vaja abikäsi. Ning mainisin ka oma kirjas, et vabatahtlikke võib kaasata ka juba ürituse planeerimise juures, sest osa noori on just pigem huvitatud juba algusest peale sündmuse korraldamisel
kaasa aitamisest.
Minu arvates on meie ümber väga
aktiivseid noori, kellega lihtsalt ei ole arvestatud. Minu ülesanne ongi kaasata
neid aktiivseid noori. Ja kindlasti saab
igaüks, kes on olnud kuskil vabatahtlik,
endale vabatahtliku passi, mis võib kunagi hiljem aidata kaasa töö leidmisel.
Kui ka sina tunned, et sa oled
tõesti aktiivne ning sa tahaksid kaasa
lüüa erinevate ürituste organiseerimisel või lihtsalt abistada mingit moodi,
siis minu e-mail on hardo28@gmail.
com, kuhu võib iga kell mulle kirjutada või võite ka helistada tel
5596 8728. Noored on meie tulevik!
Hardo Adamson,
Tõrva vabatahtlike kordinaator

Teade
Alates 2013. aasta 1. märtsist on uued hinnad Helme valla päevakeskustes
osutatavatel teenustel: pesu pesemine hakkab maksma 1 € kord, pesu kuivatamine (Ala päevakeskuses) 1 € kord, duši või vanni kasutamine 1 € kord. Toimetulekutoetust saavatele peredele on pesu pesemine ja kuivatamine 2 korda kuus
tasuta ja duši või vanni kasutamine 2 korda kuus igale pereliikmele tasuta.
Arvestust peavad päevakeskuste töötajad.

Maaturg on abiks
maaomanikule
Tänaseks on maareform Eestis
jõudnud lõpusirgele ja enamus metsaning põllumaast leidnud endale omaniku. Paraku on erinevatel põhjustel
vaja aeg-ajalt omandit müüa.
Tavainimesele ei ole see igapäevane tegevus ning pea alati on päevakorral mitmed küsimused: «Kas saadav
hind on hetke parim? Kas tehing on
turvaline? Kas ostja on usaldusväärne?
Millele on vaja veel tähelepanu pöörata?»
Müümisel on alati eesmärgiks saada antud hetke parim hind. Kuidas siis
leida oma metsa- või põllukinnistule
ostja, kes oleks piisavalt usaldusväärne ja pakuks ka parimat hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus
ja see, millised on tehingu läbiviimise
juures ilmnevad riskid. Selleks olemegi loonud spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise enampakkumiste keskkonna,
mille eesmärk on aidata eraomanikel
maa müügil läbi oksjoni saada parim
võimalik hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis pühendunud metsa- ja põllukinnistute ning kasva metsa raieõiguse müügile. Tänaseks oleme tegutsenud juba veidi üle aasta. Alustasime
ostametse.ee nime all ja keskendusime eelkõige metsakinnistute ning kasvava metsa raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine on nii müüjatele kui ostjatele lihtne ja mugav. Internetioksjon tagab
suure ostjate-pakkujate ringi, mis on
üks eeldus parima hinna kujunemisel.

Avalikult veebis korraldatud enampakkumisel teevad sobiva alghinna puhul
pakkumisi kõik Eesti suuremad metsaettevõtted, kokkuostjad ja põlluostjad.
Tänaseks on meie andmebaasis pea
200 metsaostuklienti ja loomisel põlluostuklientide andmebaas. Juba korraldatud metsaoksjonitel on müüjad
saanud alghinnast tuhandeid eurosid
suuremat tulu. Tänaseks on läbi maaturg.ee korraldatud oksjonite uue omaniku leidnud üle poolesaja metsakinnistu või kasvava metsa raieõiguse.
Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on pakkujatel väga
keeruline omavahelisi kokkuleppeid
sõlmida ja nende täitmist jälgida, sest
osalejad selguvad alles oksjoni jooksul. Kõik pakkujad peavad end identifitseerima ID-kaardiga või läbi pangalingi, mis tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute
koostamisel ja tehingute nõustamisel,
et oleksid tagatud sõlmitavate kokkulepete täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate riskid, mis kaasnevad
tehingutega. Pakume abi kuni tehingu
lõpuleviimiseni notaris.
Oluline on ka, et portaalist on võimalik leida maksimaalne informatsioon müüdava kinnistu või kasvava
metsa kohta. Seega esmase nägemuse
müükiminevast kinnistust saab kujundada ilma loodusesse minekuta.
Maaturg.ee keskkonnas saab oma
metsa- ja põllukinnistut või kasvavat
metsa müüa iga maaomanik. Vajalik
on metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava metsa müügi puhul

kehtiv metsateatis. Portaali kasutajatele ei ole määratud liikmemaksu ega
muid püsitasusid.
Kui kinnistu koosneb metsamaast
ja põllumaast, siis parima hinna saamiseks on enamjaolt kasulik müüa
mets ja põld eraldi, sest huvilised võivad olla erinevad. Seda on võimalik
meie portaali kaudu teha. Ostjate leidmisel pakume abi kinnistu jagamise
korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud metsa- või põlluostjalt pakkumine kinnistu ostuks, siis oleme andnud soovitusi korraldada müük ikkagi läbi oksjoni, mis annab kinnituse ja veendumuse, kas pakutav hind on hetkel turu parim.
Teate oksjonite toimumise kohta
saavad kõik portaali andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt infokirja näol.
Maaturg.ee on loodud koostöös
haamer.net keskkonna ja meeskonnaga, kellel on täna juba pea viis aastat
internetioksjonite korraldamise kogemusi. Maaturg.ee põhineb haamer.net
välja töötatud tarkvaral, mida täna kasutavad varade realiseerimiseks mitmed kohtutäiturid ja pankrotihaldurid. Sealhulgas Eesti Kaitsevägi.
Oksjoni portaali leiab aadressilt
www.maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja
põllutehinguid! Lisainfo saamiseks
võtke meiega julgesti ühendust!
Mirko Metsaoru
arendusjuht
5344 3610

Ettevõtlikud naised!
Hea võimalus liituda laenugruppidega!
Ettevõtlikud naised! Kas te olete
mõnikord unistanud ettevõtjakarjääri
alustamisest või kui juba praegu tegutsete ettevõtjana, oma tegevuse laiendamisest? Kui see unistus on jäänud
pelgalt raha taha, siis on MTÜ ETNA
Eestimaal teie probleemile lahendus.
Ettevõtlike maanaisi ühendav
MTÜ ETNA Eestimaal alustas mullu
suvel koos Maaelu Edendamise HoiuLaenuühistuga projekti ETNA Mikrokrediit, mille eesmärk on pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu
maal elavatele naistele.
Mullu sügisest alustaski Eesti erinevates piirkondades tegevust kümme
mentorgruppi, kus siis ettevõtlusest
huvitatud naised said suurte kogemustega mentorite käe all aimu nii ettevõtluse telgitagustest kui ka iseenda

nõrkadest ja tugevatest külgedest.
Üks nendest mentorgruppidest tegutseb ka Tõrvas ning seal käivad koos
Helme-Tõrva piirkonna ettevõtlikud
naised.
“Mikrokrediidi mentorgrupis osalemine on loonud kontaktid Tõva-Helme-Põdrala-Hummuli piirkonna nii tegutsevate kui alustavate naisettevõtjate vahel, kusjuures kogemuste jagamine ning sõbralik toetus tegutsevate ettevõtjate poolt julgustab ka alustavaid
ettevõtjaid,” rääkis laenugrupi liige
Anne Pai.
Alates tänavu veebruarist jätkavad
aga mentorgrupid tööd juba laenugruppidena, kuhu liitunud naised
saavad soodsa intressiga laenu ettevõtlusega tegelemiseks. MTÜ ETNA Eestimaal esinaine Sirje Vällmann lisas, et

laenugrupid ongi mõeldud eelkõige
mikroettevõtlusega tegelevatele naistele.
“Paljud maal elavad naised tegelevad tegelikult ju elustiiliettevõtlusega, kus on käigus väikesed summad, samas ei ole nad pankadele atraktiivsed laenukliendid. ”Väike rahasüst annab väikesele ettevõtmisele
hoo,“ rääkis ta.
Seega, Hummuli, Helme ja Põdrala valla ettevõtlikud naised! Kui laenugrupis osalemine pakub teile huvi,
siis andke sellest teada kas Aino Suurmannile meiliaadressil aino@fem.ee
või Tiiu Voitkile meiliaadressil christinegild@hotmail.com.
ETNA Mikrokrediidi projekt rahastab Avatud Eesti Fond Kriisiprogrammi raames 268 794 euro ulatuses.

Tõrva ja Helme noortest
said üheks päevaks Morna linna juhid
19. jaanuaril tulid Tõrva ja Helme
noored kokku Tõrva avatud noortekeskusesse, et tutvuda lähemalt kohaliku omavalitsuse tööga. Noori oli
koolitama tulnud EBSi õppejõud Anto Liivat, kes pärast koolitamist korraldas noortele väga meeldejääva simulatsiooni.
Pikk päev algas loengu vormis, kus
noored said põhiteadmisi kohalikust
omavalitsusest ning volikogu tööst. Pärast seda moodustati kohalolijatest
meeskonnad, kes pidid kohalike omavalitsuste (KOV) teemalisele viktoriinile lahendusi leidma erinevaid seadusi
uurides.
Pärast viktoriini hakkas pihta päeva
põnevaim osa. Noored jagunesid loosi
teel erinevatesse erakondadesse, kes
hakkasid kandideerima kujutletava
Morna linna volikokku.
Erakondadel tuli välja mõelda oma
lubadused ning moodustada oma va-

limisnimekiri. Pärast nende tutvustamist hakkas pihta valimiskampaania,
mille käigus kerkis esile nii mõnegi
pealtnäha vaikse noore vägagi hea kõneoskus.
Hääletustulemuste käigus selgus
aga, et valimised võitis just see erakond,
kes tegi kõige vähem tööd endale häälte kogumiseks. Noored õppisid sellest,
et vahel ei tasu liiga palju üle töötada,
kuna see võib tuua rohkem kahju kui
kasu.
Kui valimised olid läbi, hakkas pihta koalitsioonipartnerite leidmine. Põdurate, Pensionäride ja Väetite Erakond, kes valimised võitis, valis enda
koalitsioonipartneriks Eliidipartei Parem Morna! ning üheskoos kirjutati alla ka koalitsioonilepingule. Samal ajal
aga hakkas kaotajaerakond Marumornalased tegema koalitsioonile vastutööd.
Õhtu tipuks sai saadet «Vabariigi

Kodanikud» jäljendav debatt, kus laua
taha istusid vastvalitud Morna linnapea
Triin Jaansalu, Eliidipartei juht Karl
Kirt, Marumornalaste esindaja Karl Karpov ning linna kodanikke esindav, kuid
samad valimised kaotanud Margo
Metsoja. Laua taga istudes tuli noortel
praktiseerida nii oma väitlemis- kui ka
veenmisoskusi.
Tänu kogu KOV töö läbimängimisele said noored palju paremini aru,
kuidas miski asi käib ning miks poliitikud käituvad just nii, nagu nad seda
teevad. Usun, et sel päeval saadud
teadmised pole ühelegi noorele toonud kahju, vaid pigem suures koguses
kasu nii praeguses kui ka tulevases
elus.
Ürituse viis Tõrva Noortevolikogu
läbi Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL)
osaluskogude arengufondi rahastamise
toel.
Triin Jaansalu
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Helme–Tõrva Elu

Tõrva gümnaasiumi uudiseid
Mis motiveerib inimest paremini
õppima, rohkem töötama? Kas igale
tulemusele on mõõdupuu? Kas kõike
peab alati kellegi või millegagi võrdlema? Kas hea on ikka piisavalt hea
või saaks veel paremini?
Küsimusi on palju, aga vastuseid
vaid üks: igaühele oma. Üht motiveerib tulemus, teist auhind; mõni meist
võrdleb end alati teistega, teine mitte
kunagi.
Oluline teadmine, et iga inimene
on maailmas ainulaadne ja unikaalne,
annab meile õiguse teha nii, nagu
õigeks peame, sest kui ühele on tähtis vaid esimene koht, siis teine on
rõõmus, et leidis endas julguse minna
rinda pistma tugevamate ja targematega.
Tunnustagem siis iga inimest sellisena nagu ta on ja julgustagem ikka
oma lapsi minema kiiremini, kõrgemale, kaugemale, jättes neile vabaduse valida ja otsustada.
Olümpiaadide hooaeg hakkab
lõppema. Kaheksast sel õppeaastal
toimunud olümpiaadist võttis Tõrva
gümnaasium osa seitsmest.
Avastardi tegi 7. detsembril 2012
üleriigilise inglise keele piirkondlik
olümpiaad gümnaasiumiastmele.
Meie õpilasi osales 9.–10. klasside arvestuses said kaksikvõidu Rannar Park
ja Merli Kraavi. Matthias Markus jagas 6.–7. kohta ja Marian Orav 8.–9.
kohta.
11. klasside arvestuses sai 2. koha
Brenda Kukk, 5. koha Eduard Lotov,
8. koha Ilona Kikas. 12. klasside arvestuses sai 4. koha Ragne Margus ja
5. koha Sandra Karu. Inglise keelt
õpetavad Tõrva gümnaasiumis Maris
Jaama ja Tiiu Madal.
Samal päeval toimus ka üleriigilise saksa keele olümpiaadi piirkondlik
voor, kus osales Kelli-Kaia Moora. Saksa keele osakaal võõrkeeleõppes jääb
aasta aastalt järjest väiksemaks ja nii
osaleski olümpiaadil kogu maakonnast vaid kaheksa õpilast.
11. klasside arvestuses osales vaid
kaks õpilast ja Kelli-Kaia oli oma konkurendist parem, tulles 1. kohale, kuigi punktisumma oli väiksem 10. ja 12.
klassi esimese koha punktidest. KelliKaia õpetaja on Sirle Jõgi.
Geograafiaolümpiaad toimus
8. detsembril meie kodukoolis ja seega oli ka Tõrva gümnaasiumist kõige
rohkem osavõtjaid – 17 õpilast. Kõige
paremini läks Urmo Kannukesel, kes
sai gümnaasiumi arvestuses 1. koha.
3. koha sai Tarmo Ranne, 4. koha Silver Holm ja 5. koha Kelly Viks.
9. klasside arvestuses sai 2. koha
Marel Jaama ja 6. koha Triin Jaansalu. 8. klasside arvestuse sai 6. koha
Eva-Lotta Jõemägi, 7. koha Sander
Lepik, 9.–10. kohta jagas Karl Egert
Sepp. 7. klasside arvestuses sai 7. koha Laura Jaakson. Geograafiat õpetab
Tõrva gümnaasiumis Laine Tangsoo.
12. jaanuaril 2013 toimus Tõrva
gümnaasiumis üleriigilise keemiaolümpiaadi Valga piirkonnavoor.
Olümpiaadist võttis osa 43 õpilast Valgamaa kaheksast koolist. Tõrva gümnaasiumi esindas 13 õpilast, keda
õpetab Anne Õunapuu.
Kõige paremini läks sel korral 9. ja
11. klasside arvestuses, kus Tõrva gümnaasiumi õpilased said kaks esikohta:
9. klassis Ago Jaani ja 11. klassis Urmo
Kannukene. Väga tublid olid ka Kevin
Sults (9. kl, 3. koht), Marel Jaama
(9. kl, 4. koht), Cris Hallik (8. kl,
5. koht) ja Gerol Kallo (12. kl, 2. koht).
Kuigi aasta-aastalt väheneb keemiahuviliste õpilaste arv, pakkusime
endiselt konkurentsi Valga põhikooli-

le, kes tegi 8. klasside arvestuses kolme esimese kohaga puhta töö.
19. jaanuaril 2013 toimus Valga
gümnaasiumis üleriigilise matemaatikaolümpiaadi Valga piirkonnavoor.
Tõrva gümnaasiumist osales olümpiaadil kaheksa õpilast. Kaasas käisid
õpetajad Hiie Kokamägi, Aivi Mehide
ja Malve Zimmermann, kes koos teiste õpetajatega laste töid parandasid.
Kui võrrelda keemiatulemustega,
siis matemaatikas nii hästi ei läinud,
kuid koht on koht. 10. klasside arvestuses võttis mõõtu kuus õpilast ja kuigi punktitulemused jäid oodatust
väiksemaks, siis 1. koha sai Urmo
Kannukene. 9. klasside arvestuses tuli 7. kohale Marel Jaama ja 8. klasside arvestuses jagas Sander Lepik
7.–8. kohta.
26. jaanuaril toimus Valga gümnaasiumis üleriigilise füüsika- ja
2. veebruaril bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavoor. Füüsikaolümpiaadil
osales 13 ja bioloogiaolümpiaadil
21 Tõrva gümnaasiumi õpilast. Õpilasi saatsid nende aineõpetajad: füüsikaõpetaja Avo Sults ja bioloogiaõpetaja Marge Kaiv.
Füüsikaolümpiaadil olid meie õpilastest paremad 9. klasside arvestuses
Kevin Sults, kes sai 2.–3. koha, Triin
Jaansalu, kes sai 5. koha ja Ago Jaani, kes sai 6. koha. 8. klasside arvestuses sai Eneli Uusmets 7. koha.
Kuna gümnaasiumiosas oli osavõtjaid väga vähe ja ka punktisummad üsna väikesed, siis jätan siinkohal kohad nimetama, kuigi ka siin tulid meile nii 1. kui 3. koht.
Bioloogiaolümpiaadil näidati väga häid tulemusi ja rebimine oli üpris
tihe. 7. klasside arvestuses tuli 2. kohale Gredy Lillipuu 132 punktiga
169st võimalikust ja 3. kohale Kaie
Leppik 129 punktiga.
Olgu veel nimetatud, et 1. koha
sai Lüllemäe põhikooli õpilane 135
punktiga. Saja punkti piiri ületasid
veel ka Andres Holts (113 punkti ja
9. koht) ning Helen Hiiob (102 punkti ja 13. koht).
8. klasside arvestuses tuli 6. kohale Eva-Lotta Jõemägi 95 punktiga.
9. klasside arvestuses oli Marel Jaama
126 punktiga teine, Triin Jaansalu jäi
105 punktiga 11. kohale.
Gümnaasiumiosas enam nii palju
punkte ei kogutud. Kõige paremini
läks 11. klasside arvestuses Urmo
Kannukesel, kes sai 1. koha 34 punktiga 50 võimalikust.
12. klasside arvestuses sai Maarit
Meltsas 2. koha 23 punktiga ja
10. klasside arvestuses jagasid Karoliine Puusalu ja Merli Virki 17 punktiga 1.–2. kohta. Paremate tööde hulgas saadeti edasi viis tööd meie kooli
õpilastelt: nende autorid olid Gerdy
Lillipuu, Kaie Leppik, Marel Jaama,
Urmo Kannukene ja Maarit Meltsas.
14. veebruaril võeti Valgas mõõtu
arvutamises – Nuputa võistlusel. Tõrva gümnaasium pani seekord välja
kaks võistkonda. Paremini läks 5.–6.
klasside võistkonnal, kuhu kuulusid
Miko Sein, Allan Alikas, Madis Lepikov ja Askar Neumann, kes said 2.–3.
koha, jagades seda Puka keskkooli
võistkonnaga.
Võistkondi saatsid matemaatikaõpetajad Hiie Kokamägi ja Malve Zimmermann. Võiduka meeskonna kahte
õpilast õpetab Aivi Mehide.
Aitäh kõikidele õpilastele ja õpetajatele, kes meie kooli lippu ikka kõrgel hoiavad!
Irja Käärik
Tõrva gümnaasiumi
õppealajuhataja

* Peanahk muutub ruttu rasvaseks? * Juuste väljalangemine?
* Kuivad ja katkevad juuksed?
* Kõõm, dermatiit, psoriaas?
* Värvid juukseid?
* Tahad teada, millised juuksehooldusvahendid Sulle kõige paremini sobivad?

Tule peanaha- ja juusteuuringule!
Registreerimine tel 5699 9866 (Valga)
Lisainfo www.trihholoogiakeskus.ee

Tegemised Ala koolis jaanuaris-veebruaris
24. jaanuaril kuulasid lasteaia ja algklasside lapsed ornitoloog Riho Kinksi
loengut talilindudest. Õpiti tundma meie
kõige tavalisemaid talviseid aialinde.
Saadi uusi teadmisi lindude rändest ja
toitmisest. Õueretkel jälgiti linde binokliga lähemalt. Koos meisterdati linnusöögimaju taaskasutatavatest materjalidest.
Nädalavahetusel aga said kõik huvilised lüüa kaasa talvisel aialinnuloendusel. Tegevused toimusid osana keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK)
projektist „Loodusele lähemale“.
29. jaanuaril matkasime räätsadel
Teringi rabas. Tegemist oli projekti “Aastaajad rabas” neljanda tegevusega. Pärast kolmandat tundi läksime koolimaja ees ootavasse kollasesse bussi ning
sõitsime Lillisse.
Kohale jõudnud, pakuti meile „põdrapabulaid“, mis õnneks olid kõige tavalisemad šokolaadikommid. Seejärel
anti meile kätte räätsad ning õpetati
neid jalga panema. Kui see vaevaline
toimetus sai tehtud, võtsime ette matka Teringi rabas. Räätsadel kõndimine
meenutas pardi paterdamist.
Metsas ja rabas võis märgata palju
loomade tegevusjälgi. Kohe alguses nägime metssigade jälgi songitud maalapil (lisaks jalajälgedele söömisjäljed ja
väljaheited). Sealsamas olid oravate näritud käbid. Nägime puudel üraski
uuristatud urge, kus magasid sääsed.
Märkasime ka põdra, jänese, kitse, hiirte ja ilvese jälgi.

Räätsamatk
Mängisime loomade mängu: moodustasime metssea- ja hundikarja ning
igaüks sai endale rolli, näiteks üks oli
metsseakarjas kesik, teine emis, kolmas
hoopis hundikarjas hüljatu ehk üksik
jne. Korraldati viktoriin, kus pidi vastama Eesti ajalooga seotud küsimustele.
Matka lõppedes lasime hea maitsta
küpsetatud leival ning teel. Kingituseks
saime raamatuid ja pealambid.
12. veebruaril tähistasime koos Ala
rahvamajaga vastlapäeva. Kelgutamisest
ja lumest meisterdamisest said osa võtta nii koolilapsed kui ka külaelanikud.
Koolihoovi meisterdati siuglema toredad
maod, tervitamaks alanud maoaastat.
14. veebruaril toimus sõbrapäeva
matk tõukekelkudel. Mõnus retk võttis
nii mõnelgi võhma välja. Pirukad ja tee
sihtpunktis pühkisid aga kiirelt väsimu-

2 × Kaja Hass

se. Metsajutud lõkke ümber lisasid põnevust ja andsid jututeemat matka lõpuni.
15. veebruaril käis meil keskkonnaametist külas Murel Truu, kes pidas
loengu teemal „Sood – meie kaasavara“. Üritus toimus projekti „Aastaajad
rabas“ osana. Saime teada, kuidas sood
tekivad, mis on soode arenguastmed.
Samuti rääkis Murel Truu soos kasvavatest taimedest ning seal elutsevatest lindudest-loomadest.
Paljud õpilased polnud varem sellele mõelnud, et tegelikult on märgalad
väga tähtsad puhta vee reservuaarid
ning seetõttu on nende hoidmine ülimalt oluline.
õpetajad Evelyn Tamm ja
Kaja Hass
õpilased Kairi Peetersoo (7. kl) ja
Sandra Orav (6. kl)

Küünlakuised tegemised Ritsus
Ritsu lasteaed-algkoolis toimus
12. veebruaril vastlapäeva tähistamine.
Lasteaialapsed said pikka liugu lasta lumelinnas. Küll oli tore kelguga mäest alla tuhiseda! Kõik osalejad said kaela
šokolaadist medali.
Koolilastel toimus samal ajal staadionil suusavõistlus, mida aitas korraldada Ritsu Spordibaas. Hea on tõdeda,
et kõigil lastel on olemas suusad. Suur
aitäh vanematele, kes selle eest hoolt
kandnud, et lapsed saavad talverõõme
nautida.
Suusavõistluste tulemused:
1.–2. kl T 1. Adriana Orlov
2. Charlotte Saarmäe
3. Birgit Saar
1.–2. kl P 1. Andre Laanemets
2. Kenert Soots
3. Väino Lensment
3.–4. kl T 1. Grete-Lisette Gulbis
2. Karmen Mõts
3. Siiri Kotselainen
3.–4. kl P 1. Evert Pinka
2. Reivo Tennosaar
3. Reljo Kasemets
Vastlapäev lõppes oa- ja hernesuppi
ning vastlakukleid süües.
14. veebruaril – sõbrapäeval – oli
koolis avatud sõbrakohvik, kus 3. ja 4.
klassi õpilased kauplesid oma küpsetis-

Loomade karneval
tega, mida oli kodus koos emadega valmistatud. Suured tänud neile vanematele, kes aitasid lapsel sõbrapäeva meeldejäävaks muuta.
Õpilased ise valisid sellel päeval endi hulgast kooli kõige sõbralikuma tüdruku, kelleks osutus Karmen, kõige sõbralikumaks poisiks sai Evert. Lauldi karaoket sõbralauludest.
Päeva lõpus loositi sõbrakingitused,
mida lapsed olid kaasa toonud.
Oli tõeliselt tore sõbrapäev.
15. veebruaril oli lasteaias sõbranä-

Mai Jõgi

dala lõpetamine loomakarnevaliga.
Kõik lapsed ja töötajad olid loomakostüümides. Seal oli kasse, karusid, konni, isegi kilpkonni ja teisi toredaid loomi. Pidu algas mininäidendiga
„Kana Kaaga ja tema ustavad sõbrad“. Etenduse olid selgeks õppinud
oma maja töötajad.
Koos mängides, tantsides ja lauldes
tehti kalli-kalli oma sõpradele. Pidu lõppes ühise kommisöömisega.
Ülle Taal
Ritsu lasteaed-algkooli direktor

Noortevolikogu plaanid
Noortevolikogu 2013 aasta tegevuskava keskendub väga tugevalt noortevolikogu tegevuse tutvustamisele linnaelanikele. Ikka on kostunud väljaütlemisi, et noortevolikogu institutsioon on
ebavajalik. Loodetavasti on asi siiski
teadmatuses. Noortevolikogu ise on tõdenud fakti, et meediatöö ja suhtlemine
linnaelanikega on jäänud nõrgaks ja just
seetõttu tahetakse seda oluliselt parandada.
Hiljemalt märtsi alguseks viib noortevolikogu läbi küsitluse noorte seas eesmärgiga kaardistada noorte jaoks tähtsamad teemad. Seeläbi saab noortevolikogu teada noorte probleeme Tõrva linnas
ja seeläbi sisendit ka oma tegevusteks.
Noorteuuringut veab eest projektijuht
Kristiina Omuk.
Aseesimehe Triin Jaansalu eestvedamisel oleme kirjutanud Eesti Noorteühenduste Liitu projekti. Projekti eesmärgiks on korraldada noortele kohtumisi
eriliste inimestega. Kokku on plaanis esimesel poolaasta kolm kohtumist ning üritustesarja õnnestumisel on noortevolikogul eesmärgiks projektiga ka järgmisel

poolaastal jätkata. Selle kohta tuleb peagi rohkem informatsiooni noorte uudisteportaalis.
Juba aprillis või mai lõpus plaanib
noortevolikogu koos vabatahtlikega minna randu koristama, et rannahooajaks
randasid ettevalmistada. Noortevolikogu
on tähelepanu juhtinud kehvale olukorrale meie randades. Väsinud rannavalvemajad, mädanenud sillalauad ja istumiskohad ei ole populaarsetele suplusrandadele kuidagi kasuks. Noortevolikogu tahab asja parandada, et rannad näeksid
külastajatesõbralikumad välja.
Sel aastal on plaanis juba kolmandat
korda anda üle Tõrva Noortevolikogu auhind, mis läheb ümbruskonna inimesele,
kes on teinud rohkem kui ühiskond on
temalt seda oodanud. Esimene noortevolikogu auhind läks Hilma Karule ning teine auhind eelmisel aastal Liia Ortusele.
Oktoobrikuisteks linnavolikogu valimisteks paneb noortevolikogu ka oma
valimisplatvormi kirja. Nimelt on eesmärgiks sõnastada ootused uuele linnavolikogu koosseisule, millele võiks järgmisel
neljal aastal Tõrva linnas tähelepanu suu-

nata. Peasuunitlus saab olema noorsootöö, haridus ja muud noortega seonduvad teemad.
Käivitunud on ka Tõrva Noorte
Uudisteportaal aadressil www.torvanoored.ee, kus kajastatakse regulaarselt kõiki sündmusi, mida võiks noori huvitada.
Portaal vajab veel palju tööd, kuid sellel
aastal peaks see täielikult valmis saama.
Käima lükkame ka vabatahtlike koordinaatori ameti, mida veab eest Hardo
Adamson. Eesmärk on koondada kõik
Tõrva linna vabatahtlikud ühte andmebaasi, et vajadusel vabatahtlikega oleks
lihtne ühendust võtta. Lisaks sellele saab
iga ürituste korraldaja vabatahtlike koordinaatoril abi küsida vabatahtlike leidmisega. Koordinaator on tänaseks päevaks
juba tööle hakanud ning ootab pakkumisi koostööks.
Noortevolikogul on selleks aastaks
seatud palju eesmärke ja seega tegemisi
on enam kui küll. Kõik ettepanekud ja
mured on oodatud minu postkasti aadressil karlkirt@gmail.com
Karl Kirt,
Tõrva Noortevolikogu esimees
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Helme–Tõrva Elu

TÄHELEPANU!
Riigisisene
kaugbussiliin nr. 381
VALGA – TÕRVA – TARTU
Liiklus toimub iga päev.
Kehtiv alates 18.02.2013

Tõrva gümnaasiumi kunstiõpetuse
õpetaja Gerta Vister külastas õpilastega
Tartu Kunstnike Liidu kunstniku Reet
Sepa näitust Tõrva kirik-kammersaalis.
Samas viidi ka läbi kunstiõpetuse tund.
Toredaks sündmuseks sõitis kohale
ka Reet Sepp ise.

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

Eesti Vabariigi aukonsul Keenias
Nairobis Kadri Humal Ayal (vasakult)
koos tütar Petraga, Tõrva gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetaja Gerta
Vister, kunstnik Reet Sepp ja pedagoog ning kodu-uurija Kaie Humal.

Helme–Tõrva Elu
tervitab uusi ilmakodanikke
VEIKO SOOTS
19.12.2012

RISTO MIDRI
16.01.2013

Liini teenindab Arilix OÜ
Väljumise aeg

Peatus

17.15
17.23
17.27
17.29
17.31
17.32
17.33
17.36
17.38
17.40
17.41
17.43
17.45
17.48
17.50
17.53
17.55
17.58
18.00
18.03
18.06
18.06
18.10
18.11
18.13
18.15
18.18
18.19
18.21
18.22
18.23
18.26
18.39
19.00

Valga bussijaam
Metsniku
Piiri
Asu
Hummuli
Soe
Kullimäe
Ristimäe
Käärikmäe
Roobe mõis
Roobe ristmik
Riiska
Tõrva
Härma
Rulli
Männiku
Sildu
Pikasilla
Purtsi
Pühaste
Salulaane
Koruste
Kingu
Rõngu kalmistu
Rõngu
Tilga
Kirepi
Puiestee
Tammiste
Uderna tee
Enno
Elva
Nõo tee
Tartu bussijaam
Lisainfo tel 5346 8600

UUED

TÄISPUIDUST VOODID!
TEILE SOBIVATES
MÕÕTMETES JA TEGUMOES!
www.voodimeister.ee
www.voodimeister.
ee
Tel 518 3981, 520 2054
Tõrva Tammiku 9

LUULE KUUS
(30.01.1962 )
elukoht Tõrva Kooli 20
Maksa ära
oma ammune võlg!
Rahvalikudlauludjakandlelood
niitantsimiseks,kuulamisekskui
kakaasaͲ
laulmiseks!

Tel:5043202
simmaniduo@gmail.com

Väljaandjad:

Aasta 2012 arvudes Tõrvas

Mari Kulli nimelise kultuuripreemia laureaat Imbi Umbleja ja naiskoor Heli.
Naiskoor Heli esitas Mari Kulli nimelise kultuuripreemia kandidaadiks oma dirigendi Imbi Umbleja.
Imbi Umbleja on Tõrva gümnaasiumi muusikaõpetaja, ta juhatab kooli lastekoori, poistekoori ja segakoori.
Peale põhitöö juhatab naiskoori Heli ja segaansamblit Sillervo
Ilmar Kõveriku tekst ja fotod

Valgamaa Erametsaühing
on metsaomaniku esmane nõuandja
Aasta-aastalt on kasvanud metsaomanike arv, kes leidnud tee Valgamaa
Erametsaühingusse nõu ja abi saamiseks. Lisaks metsaomanike teenindamisele ning nõustamistele osutab Valgamaa Erametsaühing metsaomanikele
reaalset abi ka nende metsade majandamisel:
• korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi
koos vajalike dokumentide vormistamisega ning järelevalve teostamisega tööde üle,
• korraldame metsa ülestöötamist,
vormistame vajalikud dokumendid, korraldame raietööd ning turustame metsamaterjali väljatuleku alusel, teostame
järelevalvet,
• korraldame kinnistu müügi enampakkumisi,
• osutame abi raielankide uuendamisel ning taotleme selleks toetust.
Info: Atso Adson, tel 5649 3197,
atso.adson@erametsaliit.ee
Metsas toimetamiseks on vajalik
kehtiv metsamajandamiskava, kuhu
metsakorraldaja on kirja pannud soovitused vajalike metsamajanduslike tööde tegemiseks. Kui metsamajandamiskava on aegunud või puudub, aitame
tellida uue ning taotleda kulude katteks
toetust. Sellel aastal on metsamajandamiskava toetuste taotluse esitamise
tähtajad 1. märts ja 1. august.
Et saaksime metsaomanikega tihedamalt suhelda ja koostööd teha, on
soovitatav metsaomanikul astuda Valgamaa Erametsaühingu liikmeks.
Valgamaa Erametsaühingus on
2013. aasta jaanuari seisuga 223 liiget.
Asume Valga linnas Kesk tn 12 (Valga
Maavalitsuse 4. korrus). Info: Helju

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

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

Leosk, tel 5624 7325, helju.leosk@valgamv.ee
Ühistu liikmetele aitame:
• organiseerida lageraielankidele
maapinna ettevalmistamise, broneerime istutamiseks vajamineva istutusmaterjali ning aitame vajadusel organiseerida istutustööd. Taotleme toetust metsauuendustööde läbiviimiseks ning taimede ostuks,
• taotleda toetust metsamaaparandamiseks,
• ühistaotluse korras taotleda toetust metsatehnika soetamiseks,
• taotleda Natura 2000 toetust ja
meetme 1.5 “Metsa majandusliku väärtuse parandamine” toetusi.
Ühistu liikmed saavad kasutada ühistu vara- halumasinaid Pilkemaster (ööpäev kasutamist 10 €), tasuta kasutada
sõiduauto järelhaagist, laasimise saagisid, metsauuendamiseks vajalikke vahendeid (istutustorud, labidad, panged).
Liikmeks astumisel on ühekordne
sisseastumismaks 6.50 €, juriidilistel isikutel 35 €, aastane liikmemaks on 0,32
€/metsamaa hektari kohta.
Igal metsaomanikul on õigus saada
konsulendilt tasuta individuaalnõustamist kuni 2 tundi. Üle kahetunnise
nõustamise korral tuleb tasuda konsulendile 10% tunnihinnast. Tunnihind on
26 €. Meie konsulendid on Enn Tomson,
tel 511 5728; Andres Rõõmus, tel 516
3302 ja Atso Adson, tel 5649 3197.
Ühistu on ainuvõimalik tulevikutee,
kuidas väikeomanikud oma metsast
suuremat kasumit saada võivad. (Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse
liige, Eesti Mets nr 2 2012)
Helju Leosk
Valgamaa Erametsaühing

Tõrva linna elanike arv rahvastikuregistri järgi seisuga 01.01.2013 oli
2962, 1386 meest ja 1571 naist. Võrreldes eelmise aastaga on elanike arv vähenenud 65 inimese võrra.
Linnavalitsuses registreeriti 24 lapse sünd.
Esmakordselt sai emaks kolm naist,
teine laps sündis viieteistkümnesse per-

re, kolmas laps kolmes peres, neljas kahes peres ja ühes peres sündis seitsmes
laps. Sündis 12 poiss- ja 12 tütarlast.
Surmajuhtumeid registreeriti aasta
jooksul 45, sealhulgas 4 mujalt, 17 Tõrva elaniku surm registreeriti mujal. Suri 32 naist ja 26 meest.
Ene Berg-Jürgens
Registripidaja

Aasta 2012 arvudes Helme vallas
Seisuga 1. jaanuar 2013 on rahvastikuregistri andmetel Helme valla elanikuks registreeritud 2174 inimest, võrreldes 1. jaanuari 2012 seisuga on valla elanike arv vähenenud 41 inimese
võrra.
2012. aasta jooksul tuli Helme val-

da elama 62 inimest, lahkus 101.
Vallasiseselt vahetas elukohta 43
inimest.
Sündis 25, suri 27 inimest.
Malle Hiller
Helme vallavalitsus
tehniline sekretär

Koolitus matusekorraldajatele
Rahvakultuuri Keskus korraldab sel
aastal järjekordse koolituse matusekorraldajatele ja leinakõnelejatele.
Seekord on üks eesmärk leida uusi
inimesi eriti Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonnas, kuid oodatud on ka töötavad
inimesed, kes soovivad ennast täiendada. Esimene koolituspäev toimub
11. märtsil Tartu maavalitsuse ruumides aadressil Riia 15.
Matusekorraldaja töö eetilistest põhimõtetest ja suhtlemisest leinajatega
räägib hingehoidja Naatan Haamer, matuse korraldamise tavadest Tallinna Matusebüroo direktor Toomas Daum.
Aastakümneid tagasi, mil matusekorraldusega tegelesid kohalikud tava-

ndinõukogud, olid nende juurde koondunud ka leinatalituse läbiviijad. Pärast
Eesti iseseisvuse taastamist pole selle
ala töötajatele korraldatud süsteemset
väljaõpet ega täienduskoolitusi.
Kolm aastat tagasi alustas Rahvakultuuri Keskus koolitustega matusekorraldajatele ja leinakõnelejatele, koolituspäevi on olnud kolm ja neist on osa võtnud
selles valdkonnas töötavad inimesed.
Info ja registreerimine tel 600 9291
ja www.rahvakultuur.ee / Kursustele
saab registreeruda 1. märtsini.
Hille Tarto
Rahvakultuuri Keskuse
avalike suhete juht
hille.tarto@rahvakultuur.ee

ALVAR KUTSAR
03.05.1959-09.12.2012

AINO KARU
24.01.1930-02.01.2013

AUGUST ILISSON
04.04.1925-12.12.2012

ELNA JAAKSON
11.03.1930-24.01.2013

HELGI-EMILIA VIJAR
25.07.1923-13.12.2012

ELVIRA ROMANOVA
20.07.1917-01.02.2013

ILMAR TALPSEPP
28.09.1959-14.12.2012

HARRI-JOHANNES MÖLDER
04.12.1933-14.02.2013

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

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

