Kuidas vallarahval valimistel läks?
SANDER SILM

Kohaliku omavalitsuse
valimised on juba ajalugu,
kuid sellegipoolest võiks pilgu peale visata, millise häältehulga kogusid valimistel
kandideerinud meie valla
elanikud.
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Kõlleste vald sai uued juhid
4. novembril aset leidnud Kõlleste vallavolikogu
valis vallavanema ning volikogu esimehe ja aseesimehe.
Volikogu koosseisus (tähestikulises järjekorras)
Jaak Juhkam (tuli sisse seoses Andrus Seeme valimisega vallavanemaks), Argo Kallastu, Mait Kiristaja,Valev Krebes, Roland Lepp, Toomas Pentsa,
Aivar Punning, Sulev Punning ja Raimu Vaikmäe
valis 7 poolt- ja 2 vastuhäälega volikogu esimeheks
Sulev Punningu.
Volikogu aseesimeesteks kandideerisid Valev
Krebes ja Roland Lepp ning aseesimeheks valiti Valev Krebes 7 poolthäälega.
Vallavanemaks kandideeris Andrus Seeme, kes valiti uueks vallavanemaks ühehäälselt.
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Septembrist alustas tegevust töötute tugiisik
PIRET KUIK,
tugiisik

Töö on kaasaja ühiskonnas
elu keskne osa. Töötamist
peab suurem osa inimestest oma kodanikukohuseks ja isikliku arengu vahendiks. Töötamine mõjutab tugevalt ka teisi eluvaldkondi - sõprussuhteid,
sotsiaalseid tegevusi, vabaaja veetmise võimalusi jne.
Suvel vallas praktiseerinud töötute tugiisikute uuringu tulemusena valmis tegevuskava järgnevaks aastaks
tööle asunud tugiisikule.
Praktika käigus uuriti meie
valla tööhõive olukorda ning
kaardistati erinevat staatust
omavad tööealised inimesed
(kaudne ja otsene meetod),
samuti ettevõtete/tööandjate

vajadused. Läbi viidi tööklubi Krootuses (1 grupp 5
kohtumisega) ning selle kogemus näitas, et kõige enam
vajavad tööta jäänud inimesed igasugust infot ja suhtlemist.
Tööklubid on saanud alguse aastakümneid tagasi
Iirimaal, kus nad on praegu
kujunenud kooskäimis- ja
suhtlemiskohtadeks. Klubide eesmärk pole pakkuda
inimestele kohe tööd, vaid et
seal käivad inimesed hakkaksid uuesti suhtlema ja
mõtleksid töö vajalikkuse
ning oma tuleviku üle.
Eestis oleme esimesed,
kes hakkasid tööklubisid
looma. Tööklubi on koht,
kus on võimalik harjuda
uuesti teistega suhtlema,
alustada uuesti kasvõi kirju-

tama õppimist (vahepeal ju
kõik ununeb), saada nõu ja
abi erinevate probleemide
puhul, harjuda kellaaegadest
kinni pidama ning õppida arvestama kaaslastega. Tugiisiku töö eesmärk on julgustada, ergutada tegutsema, suunata uurima ja anda infot kõigile, kes seda vajavad. Samuti on tugiisiku ülesanne teha
koostööd ettevõtjatega, Tööhõiveametiga ning viia kokku tööandjaid ja tööotsijaid.
Eksivad need, kes arvavad, et tugiisiku töö seisneb
kellegi toimetulekutoetuse
ära võtmises. Tugiisik on
sõltumatu ning tema töötasu,
kontoritarbed ja muud vahendid tasustatakse projekti
raames. Samuti on väga
heaks koostööpartneriks
vald, mille poolt on indivi-

duaalne nõustamis- ja vastuvõturuum ning kõik sellega
kaasnev. Tööklubid hakkavad toimuma Kõlleste vallavalitsuses volikogu esimehe
kabinetis.
Kõlleste valla tugiisikute
Merle Juhkami ja Piret
Kuiki vastuvõturuum on volikogu esimehe kabinetis.
Vastuvõtt ja individuaalnõustamine toimub esialgu igal
teisipäeval kell 10-15, tööklubide aeg sõltub grupile
sobivast ajast (ka õhtused
ajad on võimalikud).
Info tel.
53 475 701 Merle Juhkam
e-mail:
merle.juhkam@mail.ee
58 144 774 Piret Kuik
e-mail: piret.kuik@mail.ee

Laste laulukonkurssi
«Lauluvanker» korraldati
sel aastal veidi teisiti. Nimelt toimus 19. oktoobril
eelvoor, kus valiti igast vanusegrupist kolm paremat,
kes pääsesid edasi lõppvooru. Lõppvooru võitja omakorda pääseb ETV «Laulukaruselli» eelvooru. Kõlleste valda esindasid Krootuse
kultuuriseltsi kolm noort
lauljat: Riin Marii Sabre,
Kristjan Seeme ja Lilian
Seeme. Laste juhendaja on
Saidi Tsammeorg
Riin Marii osales 7-9 aastaste vanusegrupis, Kristjan
ja Lilian 10-12 aastaste hulgas. Nendes kahes vanusegrupis oli ka kõige rohkem
osavõtjaid. Eelvoorust pääses edasi 14 last, nende hulgas ka Lilian Seeme.
Finaalkontsert toimus Põlva kultuuri- ja huvikeskuses

Jõulupeod:
16.dets05 kell 20.00 Kõlleste
valla jõulupidu: Tantsuks ansambel «Rosin».
19.dets 05
kell 18.00
Laste jõulupidu: lasteetendus
«Punamütsike, päkapikud ja
jõuluvana.
21.dets 05
kell 16.00
Eakate jõulupidu: muusikat
teeb Toivo Nikopensius.
01.jaan 06
kell 00.30
Uusaastaööl loob mõnusa
meeleolu ja teeb elavat tantsumuusikat Raul Kivi.
Vasakult: Lilian Seeme, keskel Riin Marii Sabre ja paremal Kristjan Seeme.

5. novembril, kus iga osavõtja esitas kaks laulu. Liliani esituses kõlasid Anu
Röömeli «Tähekild» ja «Kas
poleks tore see» muusikalist
«Minu veetlev leedi».

Žürii (esimees Ülenurme
laulustuudio juhendaja Ursel
Oja) eelistas sel korral poisse ja nii tuli Lilianil leppida
II kohaga.
KERSTI SEEME

21. detsembri bussiringi
ajad:
Piigaste 14.35; Veskimõisa
14.40; Prangli 14.50; Liiva
15.00; Küka 15.05; Tõdu
15.15; Karaski 15.35; Ihamaru 15.40; Karilatsi 15.50;
Häätare 15.55

Kuidas sügisel liiklusõnnetusi vältida?
RAILIS RAUP,
vanemkonstaabel

Taas on kätte jõudnud aeg,
mil liiklusolud muutuvad eriti raskeks ja ohtlikuks. Pidevalt lühemaks jääv päev,
vihm, maha langenud lehed
ja esimesed öökülmad muudavad teeolud tunduvalt halvemaks. Seetõttu on praegu
väga oluline, et iga liikleja
teeks kõik endast oleneva,
tagamaks oma turvalisust.
Eelnevate aastate kogemus näitab, et esimese külma ja libedaga kasvab ka liiklusõnnetuste arv. Mida teha,
et ennast võimalike õnnetuste eest kaitsta?
Sõidukiomanikud peaksid
enne talvehooaja saabumist
kindlasti üle vaatama oma
sõiduki tehnilise seisukorra:
kas masinal on all korralikud
ja nõuetekohased rehvid,
millises seisukorras on auto
valgustusseadmed, kas esiklaas on terve ja kas klaasipuhastajad ikka töötavad.
Autoga sõitma minnes tuleb nii juhil kui kõigil autosviibijatel kindlasti kinnitada
turvavöö. Sõiduki liikumis-

kiiruse valikul tuleb arvesse võtta nii teeolusid, nähtavust, ilmastikutingimusi kui juhi oskusi ja kogemusi.
Kindlasti tuleb jälgida liiklusmärke ning
mitte ületada lubatud
sõidukiirust. Siinkohal
pole üleliigne sõidukijuhtidele meenutada, et
märkidel näidatud kiiruse puhul on tegemist
suurima lubatud kiirusega, mitte aga kohustusliku kiirusega.
Eriti hoolsad peavad
sügishooajal olema jalakäijad ja jalgratturid
ning ise selle eest hoolitsema, et nad pimedal ajal liigeldes korralikult nähtavad
oleksid. Helkur ei ole häbiasi, selle võib endale julgelt
külge riputada. Kahjuks
võib meie teedel ikka veel
näha liiklemas inimesi, kes
helkurit ei kanna. Paraku on
autojuhil tumedates riietes
inimest väga raske märgata
ja nii on ka õnnetused kerged tulema.
Liikluseeskirja kohaselt
tuleb halva nähtavuse korral

või pimedal ajal kõnniteeta ja
valgustamata teel liikudes
jalakäijal kasutada helkurit
või süüdatud laternat. Jalgrattal peab olema töökorras
pidur ja signaalkell, vähemalt
ühe ratta mõlemal küljel kollane helkur, pimedal ajal või
halva nähtavuse korral sõites
ees valge ja taga punane tuli
või viimast asendav punane
helkur.
2004. aasta septembrist
detsembri lõpuni toimus Eesti asulavälistel teedel pime-

dal ajal 38 liiklusõnnetust,
milles hukkus 16 ja sai vigastada 25 jalakäijat. Õnnetuste
peamisteks põhjusteks olid
jalakäijate kõndimine sõiduteel, lähedaloleva auto eest
üle sõidutee minek ning helkuri puudumine. 18 juhul
olid õnnetustesse sattunud jalakäijad purjus.
Põlvamaal registreeriti eelmise aasta septembrist detsembri lõpuni kokku 17 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25
inimest (neist neli raskelt).
Kolmel korral põhjustasid
liiklusõnnetuse jalakäijad, olles kõigil juhtudel õnnetuses
ise süüdi, kuna kõndisid pimedal ajal asulavälisel teel
ilma helkurita ja tumedas
riietuses. Kõik kolm olid alkoholijoobes. Vaid üks jalakäija sai kergeid vigastusi,
teised jäid õnnetuses terveks,
põhjustades kahel korral
autodele varalist kahju. 2004.
aasta sügis-talvisel perioodil
õnneks Põlvamaal liikluses
keegi elu ei kaotanud.
Turvalist liiklemist meie
heitlikes ilmastikutingimustes!

