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Kõlleste valla leht nr 12, juuni 2007

23. juuni JAANIPÄEV
Krootuse mõisapargis
PÄEVANE PROGRAMM:
10.00 - jooks ümber järve
11.00 - tänavakorvpall, võrkpall ja lastele osavussõit jalgrattal rahvamaja ees
ÕHTUNE PROGRAMM:
18.00 - Külalisesinejad Rahvusooper Estoniast
* Esinevad naisansambel “Viska Viit”, naisrahvatantsurühm “Krookus”.
19.30 - Rammumehe võistlus “Kõlleste Koljat”
* Tantsuks mängib ansambel “Kännu Kukk Band”, õhtut juhib Madis Ligi.
LASTELE BATUUT
AUHINNAD!
KESKÖÖL ILUTULESTIK
NB! Vihmase ilma korral jaanipäeva õhtune programm Krootuse rahvamajas.
INFO TEL: 53 506 947
“KÕLLESTE KOLJATI” ALAD:
* jooks liivakottidega (liivakotid on 100 kg ja nendega tuleb joosta 25m edasi ja 25m tagasi)
*õllekasti hoidmine aja peale
*kivide kandmine (kivid - 80kg, 100kg, 120kg, 130kg - tuleb viia 10m joone taha)
* kangi tõmbamine (kang tuleb tõmmata erinevate raskustega üle põlvede, igal võistlejal on 3
katset)
* kummi kantimine (kummi tuleb kantida 3 korda ühele ja 3 korda teisele poole aja peale)
Punktide andmine toimub võistlejate arvu järgi. Kui punktide arv jääb viiki, siis läheb arvesse
kangi tõmbamise koht.
Auhinnad antakse esimesele kolmele ja parimale oma valla Koljatile.
Alade vahel võistlused ka pealtvaatajatele ja kaasaelajatele!
NB! Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise!
INFO TEL: 53 506 947
MTÜ Operetitrupp, Tallinn, Estonia
Krootuse mõisapargis
23. juunil 2007
kell 18.00
“Vallutanud Meeli Operett”
OPERETI JA MUUSIKALI TEATRALISEERITUD
KONTSERT-ETENDUS
KAVAS: katkendeid, ansambteid, duette ja laule operettidest:
Johann Staruss - Mustlasparun, Franz Lehar - Lõbus lesk, Naeratuste maa; Imre Kalman Silva, Carl Zelter - Linnukaupleja, Sigmund Romberg - Kõrbelaul; Ralf Benatsky - Kolm musketäri, Eduard Künneke - Õnnelikku reisi, Ahvatlev leek, Onupoeg Bataaviast; Rudolf Frimel
ja Nicolas Stothart Rose Marie; Pat Abraham - Savoy Ball, Robert Stotz - Veenus siidis, Boris
Korver - Laanelill; Edgar Arro ja Leo Normet - Rummu Jüri; Fred Raymond - Mask sinises;
muusikalidest: Frederic Lowe - Minu veetlev leedy, John Kander - Kabaree, Cole Porter - Suudle mind Kate, Gerd Natschinski - Minu sober Bunbury;
ooperitest: Wolfgang-Amadeus Mozart - Don Giovanni; Jacques Offenbach - Hofmanni lood;
George Bizet - Carmen; G. Puccini - Boheem.
Muusikajuht Reet Kivari voi Aarne Talvik voi Jaanus Juut
lavastus Ülo Matesen, tantsud Janis Garancis ja Tuuli Peremees Esitavad: Marika Köstner,
Tatjana Timofejeva, Marianne Tomikas, Irmeli Kannel, Ülo Matesen, Aivar Kaldre, Andres Kask
ja instrumentaaltrio.

Mälestame
August Tühis
Enno Kaha
Valter Karon
Kalev Simenson
Pärja Agette Hank
Lea Kivirand

Üritused Krootuse
rahvamajas ja
mõisapargis
18. august VALLAPÄEV
7. september kell 19.00-23.00 DISKO
14. september kell 21.00			
tantsuõhtu koos JÜRI HOMENJAGA
Info tel: 53 506 947 või 23 416

Taoline väike kena jäätmejaam rajatakse ka Kõlleste, Kanepi, Laheda, Valgjärve
ja Vastse-Kuuste valla keskustesse (pildil Mikitamäe jäätmejaam). Jäätmejaama
saab tuua tasuta taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed, prügi äreveo eest peab
maksma igaüks ise.						
Rein Kalle foto

Lääne-Põlvamaa jäätmekava toob
korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaamad
Põlvamaa keskkonnateenistus kiitis heaks Kõlleste, Kanepi, Valgjärve,
Laheda ja Vastse-Kuuste
valla ühise jäätmekava,
mis on aluseks piirkonna
jäätmemajanduse arengule järgnevatel aastatel.
Ülesandeid ja tegevusi
on jäätmekavas palju, sest
üha suurenevad jäätmekogused ja karmistuvad
keskkonnanõuded sunnivad jäätmetega väga tõsiselt tegelema.

Prügivedu kõigile
On arvestatud, et inimesel tekib keskmiselt 200300 kg olmejäätmeid aastas. Seetõttu oli jäätmekavast ehmatav lugeda, et
vaid kolmandik sellest kogutakse ja veetakse prügilasse. See on märk sellest,
et suur hulk inimesi ei täida jätkuvalt oma kohustust
muretseda prügikonteiner
ja sõlmida leping jäätmefirmaga. Lootuses hoida
kokku kümmekond krooni,
veetakse prügi metsadesse,
põletatakse lõkkes ja ahjus
ning kaevatakse maasse.
On ilmselge, et selline ebaseaduslik ja keskkonnavaenulik „jäätmekäitlus“ tuleb
lõpetada.
Ainus, ka mujal arenenud maailmas toimiv
lahendus prügistamist vähendada on kõigi jäätmetekitajate (majapidamised,
ettevõtted) haaramine ühtsesse jäätmeveosüsteemi.
Viie valla baasil moodustatakse üks suur jäätmeveopiirkond, mille teenindamiseks valitakse välja kõige
soodsamat hinda pakkuv
jäätmeveofirma. Kõik jäätmetekitajad kantakse andmebaasi ja liitumine on
kohustuslik. Nende jaoks
ei muutu suurt midagi, kes
juba praegu seadust täi-

davad ja prügiveolepingu
on sõlminud. Kes lepingu
sõlmimisest kõrvale püüab
hiilida, peab tasuma minimaalse arve nii või teisiti.
Tühjendama peab konteinerit tiheasustusaladel kord
kuus ja hajaasustuses kord
kvartalis.
Kohustuslik jäätmevedu
võib tunduda karm, kuid
ulatuslik prügistamine ja
järjest kasvavad kulud metsaaluste koristamiseks ei
jäta muud võimalust. Jäätmevedu võiks sellisel kujul
nendes valdades rakenduda
järgmise aasta alguses.

Vallakeskustesse tulevad jäätmejaamad
Lisaks olmeprügile tekivad inimestel ka paljud muud jäätmeliigid. Nii
ongi jäätmekavas üheks
tähtsamaks tegevuseks ette
nähtud jäätmejaamade rajamine. Jäätmejaamades
hakatakse koguma neid
jäätmeliike, mida korraldatud jäätmevedu ei hõlma. Jäätmejaama saab tuua
näiteks vanarehve, elektrija elektroonikaseadmeid,
(telerid, arvutid, raadiod,
külmkapid jne), metallijäätmeid, pakendijäätmed,
suurejäätmed (vana mööbel) ja ohtlikke jäätmeid
(akud ja patareid, kemikaalid, päevavalguslambid
jne).

Jäätmekäitluse arenguks on vajalik ühine
jäätmekeskus
Jäätmejaamad rajatakse
valdade tõmbekeskustesse.
Et motiveerida elanikke
oma jäätmeid sorteerima
ja jäätmejaama tooma, on
jäätmete üleandmine seal
tasuta. Jäätmejaamade rajamine on äärmiselt oluline
ja nii on ka alustatud nende
rajamiseks projektlahenduse koostamist. Esimesed

jäätmejaamad võiksid valmis olla järgmisel aastal.
Nagu jäätmekava olemasoleva olukorra analüüsist selgub, on paljude
jäätmeliikide osas jäätmete käitlemise võimalused puudulikud. Peatselt
muutub oluliselt kulukamaks jäätmete senine peamine käitlusviis – vedu ja
ladestamine prügilasse,
kuna piirkonda teenindavad nõuetele mittevastavad
tugiprügilad (Adiste, Räpo,
Aardlapalu) suletakse hiljemalt 16.07.2009.
Arvestades, et üha rohkem jäätmeid tuleb enne ladestamist töödelda ja taaskasutada, on uute jäätmete
käitlemiseks mõeldud kohtade rajamine hädavajalik.
Nii näiteks tuleb oluliselt
suurendada biolagunevate jäätmete taaskasutamist
(lisaks haljastujäätmetele
tuleb eraldi koguda ja käidelda ka köögijäätmed);
seoses üha hoogustuva ehitustegevusega muutub üha
tähtsamaks ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohane käitlemine; paljude
jäätmeliikide osas jääb esialgu lahenduseks ladestamine prügilasse.
Nii ongi ka piirkonna
jäätmekava eelnõus arvestatud, et paljude jäätmeliikide käitlemine sh lõppladestamine lahendatakse ühiselt koostöös teiste
Kagu-Eesti omavalitsustega, rajades selleks KaguEesti jäätmekeskuse. Oluline on, et jäätmekeskus ei
paikneks jäätmetekitajatest
liiga kaugel, jäätmekeskuse paiknemisega läheduses
on arvestatud ka piikonna
jäätmekavas.
Rein Kalle
Põlvamaa keskkonnateenistus

