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Kõlleste valla leht nr 15, mai 2008

Prügi koht olgu prügikastis!
Prügi teema on Kõlleste
vallas väga teravalt üleval
olnud juba üsna pikka
aega. Inimesed koondusid
aktiivselt võimaliku jäätmekeskuse asukoha valiku protsessi ja olid selgelt
prügila rajamise vastu.
Selle protsessi käigus tekkis soe ja hea tunne, et
Kõlleste vallaga seotud
inimesed on keskkonnasõbralikud ja oskavad hinnata puhast loodust enda
ümber.
Kahjuks selgus aga kampaania ’’Teeme ära 2008”
raames, et väikeseid, isetekitatud prügimägesid on
Kõlleste valla kauni looduse keskel lausa palju.
Lootusrikkalt ootasime 3.
maid, et siis teadaolevad
’’prügimäed” metsa alt ja
jõeveertelt ära koristada.
Koristuspäevale registreerus 75 inimest ja 3. mail
tuli kohale veelgi rohkem,
ligikaudu 90 inimest. Kohale oli tuldud Tartust, Põlvast ja Tallinnastki, kõige
vähem oli aga inimesi, kes
Kõllestes igapäevaselt elavad. Prügi sai kokku korjatud ja metsaalused korda, päev oli raske ja väsitav, kuid õnneks ilm soosis
häid inimesi. Kokku korjati
üle 20 tonni erinevat prügi.
Siiani tundub uskumatu,
mida inimesed ise metsa

paania raames väga palju
neid inimesi, kes kõvahäälselt Kõlleste valla kaunist
loodust ja ilu säilitada soovisid. Kas nüüd, kui Jäätmekeskust valda ei tule,
on kõik teised mured tühised? Loomulikult on tänapäeval inimestel pidevalt
kiire ja küllap ei olnud ka
neil inimestel sellel päeval
aega. Õnneks leidus siiski
piisavalt inimesi, kes appi
tõttasid.
Loodetavasti suudame
üheskoos hoida oma valla
puhta ja prügivabana ega
vaata vaikides kõrvale, kui
näeme kedagi prügi maha
viskamas. Kui kõik me viskame oma prügi prügikasti, ei saa see sattuda teede
äärde ega metsa alla. Kõik
muutused saavad alguse
meist endist.

Ligi sadakond vabatahtlikku korjas 3. mail valla territooriumilt 20 tonni prügi.
alla viivad, näiteks: kottide
viisi laste kasutatud mähkmeid, pakendeid, riideid,
ehitusprahti, mööblit, televiisoreid jms.
Suur tänu koolilastele!
Suure tänu on ära teeninud ka kogu Krootuse koo-

li õpilased ja õpetajad. Õpilased koos klassijuhatajatega korjasid 2. mail teede
äärest kokku tohutu hulga
prügi. Suur, suur tänu!
Üks ebameeldivamaid
kohti koristamiseks oli Ihamaru bussipeatus ja palliplats. Tundub uskumatu,

aga tõsi on, et inimesed ise
on viinud bussijaama taha
põõsa alla laste mähkmeid,
pudeleid jms., lühidalt
kõikvõimalikku sodi, mida
kodus tekkida võib. Krootuse kooli 6. klassi õpilased korjasid vastikustunnet trotsides selle kohutava
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sodi kokku ning olid päeva
lõpuks veel heas tujuski.
Suur tänu!
Paljude heade inimeste
abiga saime oma valla veelgi ilusamaks ja puhtamaks.
Kurvaks teeb kogu selle loo
juures aga see, et miskipärast ei kohanud selle kam-

Teadmiseks kõigile
Kõlleste valla elanikele ja
kinnistuomanikele!
Alates 2008. aasta sügisest muutub kõigile KOHUSTUSLIKUKS omada
prügikasti ja sõlmida prügi äraveo leping.
Täpsem info korraldatud jäätmeveo ja vedama
hakkava firma kohta selgub juunis.

Piret Tomson

arendusnõunik

KÕLLESTE VALLAVOLIKOGU M Ä Ä R U S
Krootuse 29.veebruar 2008 nr 5
Valla eelarvest makstavate toetuste andmise korra kehtestamine
Määruse kehtestamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 5.
§ 1 Üldsätted
Käesoleva määrusega kehtestatakse Kõlleste valla eelarvest makstavate toetuste liigid, taotlemise , maksmise
tingimused ja kord.
(1) Sotsiaaltoetuse piirmäärad kehtestab vallavolikogu.
(2) Sotsiaaltoetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 2 Sünnitoetus
(1) Lapsele, kelle elukohaks on sünni registreerimisel
rahvastikuregistris Kõlleste vald, makstakse sünnitoetust .
(2) Sünnitoetuse suurus on 5000.- krooni . Sünnitoetus
makstakse välja kahes osas:
1) 2500.- krooni makstakse pärast sünni registreerimist;
2) 2500.- krooni makstakse lapse 1,5 aastaseks saamisel.
(3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.
(4) Sünnitoetust makstakse sünnitunnistuse koopia esitamisel.
§ 3 Matusetoetus
(1) Matusetoetus on ühekordne toetus, mille suurus on
2000.- krooni.
(2) Matusetoetust makstakse Kõlleste valla elanikuna
rahvastikuregistrisse kantud isiku surma korral.
(3) Matusetoetust makstakse surmatunnistuse koopia
esitamisel.
§ 4 Koolilõuna ja lasteaialaste toidu toetus
(1) Krootuse Põhikoolis õppivatele lastele on koolilõuna tasuta.
(2) Krootuse Lasteaias käivate laste toidu maksumuse

hüvitatava osa suuruse kinnitab vallavalitsus igal aastal
pärast valla eelarve vastuvõtmist.
§ 5 Krootuse Põhikooli 1. klassi astuja toetus
(1) Krootuse Põhikooli 1. klassi astujatele makstakse
ühekordset toetust 2000.- krooni.
(2) Toetus makstakse välja Krootuse Põhikooli poolt
esitatud 1. klassi astunud õpilaste nimekirja alusel.
§ 6 Põhikooli lõpetaja toetus
(1) Õpilastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kõlleste vald, makstakse ühekordset toetust põhikooli lõpetamisel 500.- krooni.
(2) Toetuse maksmine toimub koolide poolt saadetud nimekirjade alusel.
§ 7 Gümnaasiumide ja kutsekoolide lõpetajate toetus
(1) Õpilastele, kelle elukohaks rahvatikuregistri andmetel on Kõlleste vald, makstakse ühekordset toetust gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamisel 500.- krooni.
(2) Toetuse maksmine toimub koolide poolt saadetud nimekirjade alusel.
§ 8 Küttepuude ostmise toetus
(1) Toetus küttepuude ostmiseks on ühekordne toetus,
mida makstakse kord aastas rahaliste vahendite olemasolul, sotsiaalnõuniku ettepanekul üksikutele seadusjärgsete ülalpidajateta vähekindlustatud üle 70-aasta vanustele
või sügava puudega inimestele vallavalitsuse korralduse
alusel. Toetust ei maksta metsaomanikele. Ühekordse
toetuse suuruseks on kuni 1500.- krooni.
(2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus.
§ 8 Lastelaagris osalemise toetus
(1) Toetust lastelaagrites osalemiseks makstakse lapsevanema või hooldaja avalduse alusel ja rahaliste vahendite
olemasolul eelistades vähekindlustatud, ühe vanemaga ,
puudega last kasvatava ja paljulapseliste perede lapsi.
(2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kir-

jalik taotlus.
§ 9 Toetus õnnetusjuhtumi korral
(1) Õnnetusjuhtumi (tulekahju jms) korral makstakse
ühekordset toetust avalduse esitamisel vallavalitsuse korralduse alusel.
(2) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus arvestades
õnnetusjuhtumi suurust valla eelarve piires.
§ 10 Muud toetused
(1) Toetusi seoses raske majandusliku olukorraga, ravimite, invaabivahendite muretsemiseks ja teistel põhjustel
võidakse maksta rahaliste vahendite olemasolul esitatud
avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel.
(2) Toetust lastele prillide muretsemiseks makstakse
aastas kuni 500.- krooni.
(3) Üle 70-aastastele ja raske nägemispuudega inimestele makstakse ühekordset toetust 60% prilliklaaside maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000.- krooni aastas.
(4) Rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus maksta toetusi kindlale sihtgurpile vallavalitsuse korralduse alusel .
(5) Sihtgruppidele makstavad toetused makstatakse
välja nimekirja alusel ilma taotlejate avaldusteta.
§ 11 Toetuste väljamaksmine
(1) Määratud toetus makstakse taotlejale viie tööpäeva
jooksul vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest alates.
(2) Toetus makstakse taotlejale vallavalitsuse kassast
sularahas, kantakse tema pangakontole või taotleja avalduse alusel teenuse osutaja pangakontole.
§ 12. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 19. mai
2006. a. määrus nr 5 “Valla eelarvest makstavate toetuste
korra kehtestamine”
(2) Määrus jõustub 10. märtsist 2008. a.

Sulev Punning
Volikogu esimees

