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Vallavanema rubriik
Rauno Kuus

A

prillikuu volikogu istungil
oli ühe päevakorrapunktina arutelu all Puurmani kooli
nime küsimus. See teema on
jõudnud päris mitmeid kanaleid pidi ka meediasse ning
on tekitanud hulgaliselt vastukaja. See on iseenesest väga
hea, et on tulnud tagasisidet.

S

Mida rohkem inimesed ühes
otsustusprotsessis osalevad,
seda paremad otsused saavad.
Järgnevalt soovingi natuke
avada selle nimevaliku protsessi
tagamaid.
Aprilli volikogus ei võetud
vastu ühtegi otsust, mis oleks
Puurmani kooli nime lõplikult
paika pannud. Toimus laiapõhjaline arutele, kus osalesid lisaks
volikogu liikmetele veel Puurmani Vallavalitsuse liikmed ja
ametnikud. Toimus mõttevahetus erinevate nimevariantide
plussidest ja miinustest. Valik
on põhimõtteliselt kolme erineva nime vahel. Ühe nimena

Puurmani kool otsib nime
on laual variant – Puurmani
Kool, mis on määratletud nimena 2010. aastal vastu võetud
volikogu otsuses, kui otsustati
lõpetada Puurmani Gümnaasiumi tegevus alates 01.09.
2013 ja jätkamine põhikoolina.
Teise võimaliku nimevariandi
on välja pakkunud Puurmani
Gümnaasiumi juhtkond ja sellel
on ka õpetajate enamuse ja õpilasesinduse heakskiit – Puurmani Mõisakool. Kolmanda variandina on laual juba ka 2010.
aastal aruteludest läbi käinud ja
nüüd taas esitatud nimi – Julius
Kuperjanovi nimeline Puurmani Põhikool. Diskussioon käib
tegelikult kahe viimase variandi
valiku ümber.
Järgnevalt teengi üleskutse
inimestele, kes tunnevad, et

neid see teema puudutab ja
nad soovivad ka oma sõna sekka öelda, siis olge julged oma
arvamust avaldama. Selleks on
teil võimalus saata e-kiri aadressile info@puurmani.ee või
rauno@puurmani.ee. Samuti
võite tuua või saata oma seisukoha vallamajja ka paberil.
Avalikkuse ees vallavalitsus
oma arvamuse välja öelnud
inimeste nimesid ei avaldada.
Me kasutame saadud andmeid
üldistatult, lugedes kokku erinevate variantide kasuks antud
hääled. Kindlasti saab see
oluliseks sisendiks volikogule
nime otsustamisel.
Olen ka isiklikult palju
mõelnud, kumba nime eelistada ja tuleb tõdeda, et valik
on keeruline. Julius Kuper-

Mõtlesime südamele

üdamenädala raames toimus järjekordne tervisealane üritus “MÕTLEN
SÜDAMELE, PUURMANI
SAMMUD LOEVAD.” Apteeker Maire abiga saime
kontrollida vererõhku ja veresuhkru taset, Katrin raamatukogust oli koostanud
väljapaneku vastavasisulisest
kirjandusest. Järgnes ülevaade hiljuti Tartus toimunud
tervisekonverentsist, millest
osa võtsin ning jagasin põgusalt mõtteid professor Mihkel
Zilmeri ettekandest normaalse söömise teemadel. Edasi
toimus viktoriin, mis pani pea
tööle ja tekitas elevust. Küsimused koostasin ka tervise
teemadel. Et häälestada keha
ümber päevastest töömõtetest iseenda kvaliteetajale,
nautisime kümme minutit
mõtterännakut plaadilt „Hea Tervisenäitajate mõõtmine.
elu loomise praktikad”. Vaim tus osalejatele! Pühendage
pingetest puhanud, lülitasime ikka hetk iseendale ning liikehad liikumiselainele: esmalt kumisele, tunnistage, et see on
toimus soojendusvõimlemi- oluline. LIIKUGE ROHKEM,
ne, järgnes tempokas kõnd TOITUGE NORMAALSELT
keppidega. Tublimad läbisid JA LÕPETAGE MURETSEmarsruudi Kursi- Laasme rin- MINE - SEE ON PARIM VAgil, teised kõndisid lossipargis, NADUSVASTANE RAVIM !
ikka vastavalt oma hetkevõiIkka head enesetunnet
metele ning enesetundele. soovides Annela
Lõpuks tegime kokkuvõtteid
Üritust aitasid läbi viia
viktoriinist, kus osalejad said Puurmani Vallavalitsus, pekaasa väikesed temaatilised rearstikeskus, noortekeskus,
auhinnad. Maitses hästi ka raamatukogu, Puurmani MõiPuurmani Mõisa Sihtasutuse sa Sihtasutus, OÜ Maire Apköögis valmis pandud puu- teek ja Annela Järvik.
viljavalik, mis päeva lõpul
oli igati omal kohal. Aitäh
ilmataadile mõnusalt sumeda
õhtu eest ja muidugi tunnusAnnela Järvik loengut pidamas tervislikust toitumisest.

UUDISED

janovil on oma kindel koht
Eesti ajaloos ja iseseisvumisel.
Tänu tema tegevusele on ka
Puurmani mõisal koht Eesti
ajaloos. Olen ise korduvalt
rõhutanud, et Eestis on palju
kauneid mõisakomplekse, kuid
Puurmanile annab lisaväärtust
just Kuperjanoviga seonduv.
Vald koostöös kooli ja sihtasutusega on võtnud eesmärgiks
rajada Kuperjanovi ja Vabadussõja teemaline muuseumituba. Eestis on palju ajaloost
tuntud suurkujude nimelisi
koole. Samas oleksime üks
paljude seast. Mina eelistaksin
nimena Puurmani Mõisakooli
varianti. Mõiste „mõisakool“
on Eestis tänaseks muutunud
juba kaubamärgiks. Kuuldes
seda sõna, kangastub kohe

vaimusilmas kujutus uhkest
renoveeritud huvitava ajalooga
mõisahoonest, mida tahaks
külastada. Just see aitaks meil
eristuda teiste koolide seast ja
tuua meile tuntust ja rohkem
külastajaid mõisakompleksile.
Võimalik, et minu arvamust
on piisavalt kujundanud see, et
olen ise olnud tihedalt seotud
Puurmani mõisakompleksi
renoveerimisega ja külastanud
ka paljusid teisi mõisakoole.
Olen veendunud, et nimi ei
muuda halvemaks ega paremaks koolis antavat haridust.
Nimi on kõigest väline fassaad.
Ütleb ju vanasõnagi, et vahet
pole, mis värvi kass on, peaasi,
et hiiri püüab. Olge julged oma
arvamusi valda saatma.

PÄÄSTEAMET
hoiatab
Lõhkekehad on ohtlikud
Iga kevad toob demineerijatele kiired tööpäevad. Talvine
külm kergitab lõhkekehasid
sarnaselt kividega ning lume
sulades võib maapinnalt leida
erinevaid lõhkekehi. Samuti
võib laskemoon päevavalgele
tulla kaeve-, põllu- ja metsatöid
tehes. Enamus metsast, mis
on praegu raiekõlblik, pärineb
isamaasõja ajast ning seetõttu tuleb eriti ettevaatlik olla
metsades, mis asuvad lahingupiirkondades. Eestlased on
asunud taastama esivanemate
talukohti, vanad hooned aga
võivad peita endas üllatusi. Tihti
leitakse vanade majade lagedelt

või põranda alt sinna peidetud
lahingumoona.
Kõik lõhkekehad on alati
ohtlikud ja mitte mingil juhul ei
tohi neid puudutada ja ise transportida. Vähegi kahtlase eseme
leidmisel tuleb koheselt helistada numbril 112, sest hiljem võib
leid või selle asukoht ununeda.
Demineerijad vaatavad leitud
eseme üle ja võtavad siis vastu
vajalikud otsused. Probleem
ei teki mitte sellest, kui leid ei
osutu lõhkekehaks, vaid siis, kui
keegi saab mitteteatamise tõttu
vigastada või surma.

Lõkked ja grillimine
Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine
keelatud või on eeskirjades
ära määratud, mida lõkkes
põletada tohib. Kõik avalikel
üritustel tehtavad lõkked tuleb
Päästeametiga kooskõlastada.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida samu ohutusnõudeid. Tuld on lubatud teha
vaid nõrga tuulega – kui liiguvad ainult peenikesed puud,
puuoksad ja -lehed. Lõke või
grillahi peab olema hoonetest
ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad tugevama
tuulega kanduda väga kaugele.
Viisakas on arvestada, et lõkkest tulev suits võib häirida
naabreid. Metsas tohib lõket

teha vaid selleks ettenähtud ja
tähistatud kohas. Lõkke- või
grillimise koha vahetu ümbrus
tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ning muust
põlevmaterjalist. Lisaks on kasulik ümbritsev süttimisohtlik
kuiv maapind veega märjaks
teha ning lõkkekoht kivide või
mittesüttiva pinnasega piirata.
Kõik lõkked ja grillahjud peavad
kasutamise ajal olema pideva
järelevalve all ning käepärast
tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või
pulberkustuti. Pärast grillahju
kasutamist või lõkke tegemist
tuleb lasta põlevmaterjalil täielikult ära põleda või jäägid
kustutada.

Kalvar Tammine, LõunaEesti pommigrupi juhataja

Astra Pintson-Käo,
pressiesindaja
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16. aprillil toimus Puurmani
Põllumajandusühistu 2012.
majandusaasta aruandluskoosolek. Seekordne koosolek oli
juubelihõnguline, nimelt täitus
Puurmani PÜ 20. tegevusaasta.
Koosolek algas tervituskontserdiga, esinejateks Puurmani
Gümnaasiumi laululapsed.
Pärast koosoleku ametlikku osa
olid kõik kohalviibijad palutud
väikesele sünnipäevapeole.
Kultuurimaja fuajees pakuti
juubelitorti ja vahuveini ning
endised ja praegused töötajad
said heietada olnust ja tulevasest. Nüüd siis ülevaade
möödunud majandusaasta
tegemistest. 2012. aastat võib
lugeda kordaläinuks. Majandi
müügitulu kasvas 7%, ulatudes 2,1 milj.€-ni. Müügitulust
69,7% moodustas loomakasvatustoodang, 29,2% taimekasvatustoodang. Heameelt teeb
taimekasvatuse osatähtsuse
suurenemine. Varutud sai ka
küllaldaselt loomasööta: konservvilja 889 t, silo 10100 t.
Taasalustasime augusilo tootmist. Pikknurme SF juures
olevaisse 5 siloauku sai varutud
3700 t silo. Augusilo tootmine
on odavam ja kvaliteet ühtlasem, mis omakorda tagab
stabiilsema toodangu. Teravilja
müüsime 1581 t hinnaga 209
€ tonn, rapsi 540 t hinnaga
460 € tonn. Aasta-aastalt on
paranenud teraviljasaagikus,
eelmisel aastal saime suviteravilja 41,6 ts/ha ja taliteravilja 52
ts/ha. Hea saagikuse valemiks
on tublid mehhanisaatorid,
kaasajastatud põlluharimistehnika ja korralikult haritud
põllud. Jätkuvalt uuendame
oma masinaparki, plaani on
võetud uue traktori poolhaagise, teraviljakombaini Sampo ja
haagiskoguri Jumbo soetamine.

Oleme
tänulikud
Meie kodukohas on üks
koht.... koht, mis tavaliselt tekitab meis kõhedust,
hirmu või ärevust. Sinna
leiame enamus meist aegajalt tee. Kindlasti loodame
selles paigas saada abi oma
valudele-vaevadele või siis
seal taaselustada ajutiselt
„kaotatud naeratuse”. Just
selline asutus Puurmani
südames tekitab aga hoopis
meeldiva tunde. Tunde, et
oled sinna oodatud, et Sinu
heaks tehakse parim, mis
hetkel võimalik ning seda
kõike ikka rõõmsatena, osavõtlikena ja oma ala oskusi
tundvatena.
Aitäh teile, hambaarst
PILLE LEMBERPUU ja
abiline PILLE RIST, alatise
meeldiva ning sooja suhtumise eest oma patsientidesse. Olgu teil ikka õnne
oma igapäevased tegemised
ilusaks muuta!
Teie hambaraviteenuse
tänulikud kasutajad nii
lähemalt kui kaugemalt.
Annela Järvik

Puurmani Põllumajandusühistul täitus
20 tegevusaastat

Arvi Kink esineb koosolekulistele
sõnavõtuga.

Loodame säilitada häid suhteid
ka ilmataadiga, kes siiani on
meie tegevust soosinud. Loomakasvatuses oli möödunud
aasta keskmine. Piimatoodang
vähenes veidi, majandi 556
lüpsilehma tootsid igaüks 7783
kg piima. Tublid olid väikefarmid, kus piimatoodang tõusis,
Soometsa farmis keskmine
väljalüps 8886 kg ja Ässa farmis
8697 kg. Mõningane tagasiminek oli Pikknurme suurfarmis,
kuid ka nende tulemus oli tubli
7228 kg piima lehma kohta.
Piima müüsime 2012. aastal
4 139 367 kg keskmise hinnaga
0,307 € kg. Piima realiseerimine tõi majandile sisse 1273147
€. Loomade müügist laekus
kassasse 214063 €, 145 pullikut
müüsime Türki. Plaanitud uue
lüpsilauda ehitus lükkus tulevikku, kuna me ei osutunud
valituks toetussaajate hulka,
sellest hoolimata püüame ise

Töökaaslaste ees on kohalviibinud erinevatel aastatel juhtorganites osalenud ühistu liikmed.

jõudumööda uuendada ja remontida tootmishooneid ja
parandada töötajate elamistingimusi. Kaasa oleme löönud
ka heategevuses, toetades lapsi
ja tuleõnnetuses kannatanuid.
Töötajate palgafond suurenes
sel aastal 5%, aktiivselt kasutati
tervisetaastamiseks mõeldud
summasid. Majandi head tootmistulemused võimaldasid
2012. a maksta töötajatele ka
jõulupreemiat. 2012.aasta puhaskasum oli 293 559 €. Ühistul
on 106 liiget, neist töötajaid 23.
Puurmani PÜ juhatus tänab
kõiki töötajaid tehtud töö eest!
Loomakasvatusjuhid kuulutasid aasta parimaks farmiks
Soometsa lüpsifarmi.
Põgusa ülevaate Puurmani
PÜ ajaloost andis Ene Esnar.
Puurmani PÜ asutamiskoosolek toimus 26. veebruaril 1993.
a., millest võttis osa 344 asutajaliiget. Avalduse ühistuliikmeks

astumiseks oli esitanud 515
füüsilist isikut. Võeti vastu
ühistu põhikiri ning kuulutati
Puurmani PÜ kolhoosi, Rahva
Hääl õigusjärglaseks. Valitud
9-liikmeline juhatus kinnitas
1. märtsil ühistu tegevdirektoriks Jaak Kase, kes töötas sellel
ametikohal 1. oktoobrini 1995.
Juhatuse esimeheks valiti Rein
Annamaa. Hiljem on juhatuse
esimehena töötanud veel Jaak
Õim, Urve Mölter ja Ene Esnar.
Paralleelselt juhatusega töötas
ühistus ka 3-liikmeline revisjonikomisjon ja hiljem ühistu
nõukogu, millede vajadus on
käesolevaks ajaks oma tähtsuse
minetanud. 14. märtsil 1996. a
kinnitati Puurmani PÜ tegevdirektoriks Arvi Kink, kes töötab sellel ametikohal tänaseni.
Üle on elatud nii häid kui
halbu aegu ja õnneks ikka
püsima jäädud. 1998. aastal
jäid ühistu rahad Maapanka,

Pidulauda kaunistas 6 kg torti.

mis lõpetas pankrotiga, 2009.
aastal tuli masu, need tingisid
töötajate palgafondi vähendamise ning tõmbasid koomale
investeeringud. Kuid iga halb
saab kord otsa ja vaikselt tõusis
ühistu jälle jalule ning rühkis
edasi. Oleme remontinud ja
uuendanud tootmishooneid,
meie põldudel töötavad kaasaegsed masinad. Eks näitab
meie töö tulemuslikkust seegi,
et aasta-aastalt on paranenud

tootmistulemused ja sellega
koos ka töötajate heaolu.
Niikaua kui meis säilivad
unistused ja soovid paremuse
poole püüelda, tahtmine teha
ja olla edukas, seni hoiame ka
sind, Puurmani PÜ, noorena ja
vajalikuna. Õnne õuele, päiksepaistet päevadesse, vajalikke
vihmasabinaid, tervist ja tahet
töötegijatele, rõõmu ja rahu
südamesse!
Laine Lemberg

Vajaduspõhine peretoetus
Mis on vajaduspõhine
peretoetus?
Vajaduspõhine peretoetus
on toetus, mida makstakse
allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab
ja maksab kohalik omavalitsus
riigieelarvelistest vahenditest.
Taotlusi vajaduspõhise
peretoetuse saamiseks on
võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1.
juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1.
juulist 2013.
Vajaduspõhise peretoetuse
taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.
Vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri perekonna
esimesele liikmele kehtestab
Riigikogu igaks eelarveaastaks
riigieelarvega. Vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri
aluseks on Statistikaameti
poolt eelarveaastale eelneva
aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir.
Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir

2013. aastal perekonna esimesele liikmele 280 eurot
kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir
140 eurot kuus ning igale alla
14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. juulist
2013 kuni 2014. aasta lõpuni
9,59 eurot kuus ühe lapsega
perele ja 19,18 eurot kuus
kahe ja enama lapsega perele.
Alates 2015. aastast toetuse
suurus kahekordistub, st 19,18
eurot kuus ühe lapsega perele
ning 38,36 eurot kuus kahe ja
enama lapsega perele. Toetust
makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest,
kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike
peretoetuste seaduse alusel.
Lisaks vajaduspõhisele peretoetusele võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta
täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest.

kelle liikmete hulka kuulub
vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna
keskmine kuine netosissetulek
on taotluse esitamise kuule
eelnenud kolmel kalendrikuul
olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.
Vajaduspõhise peretoetuse
määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas
eluruumis elavad isikud, nende
abivajavad lapsed ja vanemad
või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või
ühise majapidamisega isikud.
Perekonna koosseisu loetakse
ka perekonnast eemalviibivad õpilased juhul, kui nende
rahvastikuregistrisse kantud
elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti
loetakse perekonna koosseisu
need õpilased, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha
aadressiandmetega, kuid kelle
Kellel on õigus vajaduseest makstakse perekonnaliikpõhisele peretoetusele?
mele lapsetoetust.
Vajaduspõhist peretoetust
Vajaduspõhist peretoetust
on õigus saada perekonnal, on õigus taotleda isikul, kellele

makstakse riiklike peretoetuste
seaduse alusel lapsetoetust.
Perekonna kohta saab esitada
ainult ühe taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.
Perekonna sissetulekute
hulka arvatakse kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva
kolme kuu tulud, mis ei ole
allpool erandina välja toodud.
Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu,
peretoetused (v.a kolmanda ja
järgneva lapse lapsetoetus kahe
lapsetoetuse määra ulatuses iga
nimetatud lapsetoetust saava
lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud
elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.
Vajaduspõhise peretoetuse
arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:
1. ühekordseid toetusi, mida
on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele
makstud riigi- või kohaliku
eelarve vahenditest;
2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi, välja
arvatud puudega vanema
toetus;

3. riigi tagatisel antud õppelaenu;
4. tööturuteenuste ja -toetuste
seaduse alusel makstavat
stipendiumi ning sõidu- ja
majutustoetust;
5. õppetoetuste ja õppelaenu
seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
6. riiklike peretoetuste seaduse
alusel makstavat kolmanda
ja järgneva lapse lapsetoetust
kahe lapsetoetuse määra (st
19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava
lapse kohta;
7. vajaduspõhist peretoetust.
Taotlemisele eelneva kolme
kuu sissetulekutest arvutatakse
välja keskmine kuine tulu. Kui
see jääb alla vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri,
on perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneva kolme kuu jooksul.
Kuhu pöörduda?
Toetuse taotleja (ehk isik,
kellele makstakse perekonna
liikmete hulka kuuluva lapse
või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise pe-
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Meeldejääv
näitemängupäev
12. aprillil toimus Esku-Kamari Koolis Põltsamaa piirkonna
lasteaedade näitemängupäev,
millest võtsid osa ka meie
lasteaia Pähklikese rühm. Tegemist ei olnud konkursi ega
võistlusega, vaid lapsed näitlesid sel päeval enda rõõmuks,
saades kogemuse ja ettekujutuse näitlejatööst. Ettekantavaks
näidendiks oli „Sõpra tunned
hädas“. Ürituse muutis laste

L

Keskkonnapäev koolis

jaoks eriti toredaks näitemängupäeva juht, kelleks oli
seekord Väike Nõid isiklikult
ning kelle juhendamisel saime
selgeks ka paar võlukunsti
trikki. Nägime palju toredaid
näidendeid, mis meile ka edaspidi kindlasti inspiratsiooni
annavad.
Karin Kava Vasakult Kätlin, Marta-Liisa, Petrik, Kevin, Lisete, Getlin
õpetaja ja ees kükitab Pauliine.

Saduküla noortekeskus tähistas
viiendat sünnipäeva

aupäeval, 13. aprillil oli
noortekeskuses palju sagimist, ettevalmistused sünnipäevapeoks olid täies hoos.
Tegelikul algasid ettevalmistused juba eelmisel päeval, kus
Marine, Jürgen ja Annika valmistasid sünnipäevaks küpsisetorti. Laupäeval kell 13.00
alustasime sünnipäevakavaga.
Esialgu algas noortekeskusele
õnnesoovide kirjutamine. Selleks sai iga grupp suure paberi,
markerid ja vildikad. Valmisid
kaunid plakatid ilusate soovide ja piltidega. Riputasime
kõik üles. Edasi hakkasime
võistlema lauajalgpallis. Võistkonnad olid kaheliikmelised

ja nooremad otsustasid, et ei
tee segavõistkondi, vaid on
koos omaealistega suurte
vastu. Napilt läks võit ikkagi
suurte võistkonnale vendadele Janar ja Jürgen. Need, kes
võistluses ei osalenud, elasid
aktiivselt kaasa või mängisid
Wii-d. Siis toimus viktoriin
noortekeskuse teemal, parimateks osutusid Jürgen ja
Rain. Seejärel hakkasime torti
sööma, mis oli väga maitsev.
Tänan kõiki tublisid ja aktiivseid noori, kes sünnipäevast
osa võtsid ja sellega päeva
rõõmsamaks muutsid. Aitäh
ka Pillele, kes tõi kingituseks
maitsva tordi.

Saduküla plakati valmistajad noortekeskuses.

retoetuse saamiseks avalduse
hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta
alaliselt või püsivalt elab.
Vajaduspõhine peretoetus
määratakse kolmeks avalduse
esitamisele järgnevaks kuuks.
Seejuures peavad lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse
saamise tingimustele (st olema
lapsetoetuse saajad) toetuse
taotlemise kuul.
Otsuse toetuse määramise
kohta teeb vallavalitsus kümne
tööpäeva jooksul pärast kõigi
dokumentide esitamist. Toetus
makstakse välja hiljemalt 20.
kuupäevaks igal avalduse
esitamise kuule järgneval
kolmel kuul.
NB! Perede puhul, kus on
põhikooli lõpetanud 16-aastane laps, võib taotuse esitamise korral septembrikuus
otsuse tegemine võtta kauem
aega, sest eelnevalt on vaja
saada andmed lapse õppimise
jätkamise ning sellega seon-

duvalt lapsetoetuse saamise
kohta.
Vallavalitsus võib jätta
vajaduspõhise peretoetus
määramata, kui vajaduspõhise
peretoetuse taotlejal või tema
eestkostetaval on õigus elatist
saada, kuid elatise saamise
kohta ei esitata dokumenti
või elatise sissenõudmisest
keeldutakse.
Toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse isikule
teatavaks kirjalikus vormis
viie tööpäeva jooksul, arvates
otsuse tegemise päevast.
Toetuse taotlemiseks
vajalikud dokumendid
Vajaduspõhise peretoetuse
taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende
isikukoodid või sünniajad.
Avaldusele tuleb lisada
dokumendid, mis tõendavad
perekonnaliikmete avalduse
esitamisele eelnenud kolmel
kuul saadud netosissetulekut ja
makstud elatise suurust.

Edaspidi on plaanis „Teeme ära” koristuspäeval korrastada taaskord kodukohta:
teeääri ja jalgpalliplatsi. Talgupäev toimub 4. mail, kell
11.00. Emadepäevaks valmib
kooli sündmusena õpilastega
tehtud näidend, toimub ka
näitus etenduse valmimisega
seotud vahenditest. Täpsemalt saab tegevusega tutvuda
emadepäevapeol. 1. juunil,
kui toimub traditsiooniliselt
lastekaitsepäev Sadukülas. Infot palun jälgida infostendilt.
Plaanis on ka esitada erinevaid
projekte, et muuta nii noorte
kui ka kogukonna elu paremaks. Kohaliku Omaalgatuse

Programmi sai esitatud taotlus
helitehnika soetamiseks ja
selle kasutamise õpperingiks.
ANK-i esitame arvatavasti
meediateemalise projekti,
millise väljundiga, on täpselt
selgumata. Ka jaanipäeva
korraldamine Sadukülas on
plaanis. Koostame töögrupi
ja otsime sponsoreid, et saada vajalikud vahendid ning
taaskord korraldada üks tore
koosviibimine. Loodan kõikide kogukonnaliikmete aktiivsele koostööle ja toetusele.

õpilastega kahepäevasel õppekäigul Saaremaal. Sealt tutvuti
kohaliku looduse ja erinevate
rannakooslustega.
Koolis viidi läbi ka keskkonnateemaline Kuldvillak,
mille koostasid Kerdo Kurs,
Kaisa Saluste ja Hanna-Stiina Pettai. Igast klassist valiti
parimad keskkonnatundjad
ja neid ka autasustati. Tänu
keskkonnanädalale said õpilased rohkem aimu meid ümbritsevast loodusest ja sellest,
kuidas teda paremini hoida.
Riin Teugijas
12. kl õpilane

Heategevuskontsert
Siilipesa mänguväljaku
uuendamiseks

L

apsepõlv ei kao kuhugi seni,
kuni meile lapsi juurde
sünnib. Ta lihtsalt muudab oma
kuju. Et mudilastel Siilipesas
oleks iga ilmaga mõnus õues
mängida, tuleks uuendada
lasteaia mänguväljakut. Toredad ja abivalmis inimesed
tulid mõttele korraldada mõnus
kontsert lasteaia mänguväljaku
uuendamise toetamiseks. Tekkis aga hulk küsimusi, mis pidid
enne üritust lahenduse saama.
Esimeseks väljakutseks oli
Annika Kattel
leida kontserdiks sobilik paik,
kus tunneksid end mõnusalt
nii väiksed kui ka suured lasteaiasõbrad. Meie oma saal oleks
väikseks jäänud. Palusin abi
Puurmani Mõisa SA juhatuse
liikmelt Liia Kekorainenilt, kes
oli lahkesti nõus lubama meile
ürituseks lossisaali.
Teiseks suuremaks ettevõtmiseks kujunes meelelahutuse
valik. Koostöös rühmaõpetajatega leidis ja õpetas lauludtantsud selgeks muusika- ja

liikumisõpetaja Margit Pettai.
Viimase lihvi andsime kogu
kollektiiviga koos. Kolmandaks ettevõtmiseks oli kohviku
korraldamine. Idee algataja ja
elluviija oli hoolekogu esimees
Kristi Virks. Tema tegi koostööd ka lastevanematega, kes
kohvikusse maitsvad koogid
küpsetasid.
Puurmani Lasteaed Siilipesa tänab kõiki heatahtlikke
annetajaid, kes toetasid meie
lasteaia mänguväljaku uuendamist. Ka kohvikust saadud tulu
lisandus lasteaia toetusfondi.
Mänguväljaku uuendamise
fondi laekus 935 eurot. Lisame
sellele ka veel lasteaia eelarvest
teatud summa ning juba suveks
on vanad atraktsioonid asendatud uutega. Usume, et soovide
täitumine annab põhjuse nende
paljunemiseks.
Imbi Sinimets
Lasteaed Siilipesa
direktor

Pühapäeval, 16. juunil 2013 toimub
Puurmani vallas KOGUMISRING

Võitjad lauajalgpallis.

Vaidlustamine
Vallavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise korral
on taotlejal õigus esitada vaie
maavanemale.
Kust saab täiendavat teavet?
Täiendavat teavet vajaduspõhise peretoetuse taotlemise
kohta saab elukohajärgsest
kohalikust omavalitsusest.
Näited vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
kohta 2013. aastal
• 4-liikmeline perekond,
kus on 2 täiskasvanut, üks
14-aastane või vanem laps ja
üks alla 14-aastane laps
Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 644 eurot (280 + 140
+ 140 + 84 = 644). Seega saab
pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneval kolmel kuul juhul,
kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine
netosissetulek on väiksem kui
644 eurot kuus.

12. märtsil toimus meie gümnaasiumis keskkonnakonverents 2013, kus õpilased rääksid, millistel õppekäikudel nad
sel aastal käisid: 7. klass oma
väljasõidust Torma prügilasse,
Jõgeva reoveepuhastusjaama
ja keskkonnaametisse, kus
saadi aimu jäätmete ja vee
taaskasutamisest ja loodushoiust; 5. klass külastas sügisel
Endla raba ning 4. klass koos
8. klassiga Parika raba. Seal
tutvustati looduskaitseala
vajalikkust ja seda, kuidas
looduskaitsealal liikudes käituma peaks. Sügise algul käis
12. klass koos mõnede 9. klassi

• 3-liikmeline perekond,
kus on 1 täiskasvanu ja 2 alla
14-aastast last
Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 448 eurot (280
+ 84 + 84 = 448). Seega saab
pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneval kolmel kuul juhul,
kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine
netosissetulek on väiksem kui
448 eurot kuus.
• 5-liikmeline perekond,
kus on 2 täiskasvanut, kaks
14-aastast või vanemat last ja
1 alla 14-aastane laps
Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 784 eurot (280 + 140 +
140 + 140 + 84 = 784). Seega
saab pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneval kolmel kuul juhul,
kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine
netosissetulek on väiksem kui
784 eurot kuus.

Kogumisringil võetakse elanikelt TASUTA vastu ohtlikke ja elektroonikajäätmeid.
Muid jäätmeid vastu ei võeta!
Ohtlikud jäätmed on:
Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid,
lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin, taimekaitse- ja
putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted,
elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid, patareid.
Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
Külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid,
kliimaseadmed, ventilaatorid, tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad,
kaalud, kohvimasinad, raalid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid, raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid,
muusikariistad, luminofoorlampide valgustid, sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, elektritööriistad.
Kogumisautode peatuspaigad ja ajad on järgmised:
KELLAAEG		
PEATUSKOHT
09.00 – 09.30 		
Kursi 4-krt elamu
09.50 – 10.20 		
Tõrves Ausi bussipeatus
10.40 – 11.00 		
Tammiku bussipeatus
11.20 – 11.40		
Hiie bussipeatus
12.00 – 12.20		
Härjanurme bussipeatus
12.40 – 13.00 		
Saduküla kauplus
13.20 - 13.40 		
Pikknurme kauplus
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.

Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK). Lisainfo KEJHK
telefonide: 38 52 175 või 38 52 200. Kogumisringe teenindab OÜ Kesto. Projekti rahastab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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Vastab vilistlane Mai Martin
1. Mis meenub Sulle Puurmani
nime kuulmisel?
Puurmani nime kuulmisel meenub mulle lapsepõlv
vanematekodus Laasme külas
ja koolipõlv meie kaunis koolimajas Puurmani lossis. Puurmanis elamise ja õppimise ajal
kuulsin tihti neilt inimestelt,
kes Puurmanit külastasid, et
Puurmani on ilus koht. Siis ei
saanud ma sellest ilu teemast
väga hästi aru, minu jaoks oli
Puurmani tavaline elamis- ja
õppimiskoht. Olen hilisematel
aastatel püüdnud igal suvel
Puurmanis käies ära käia ka lossipargis, tiigisaarikul ja jalutada
Pedja ääres. Mida kauem olen
Puurmanist eemal,seda rohkem
olen aru saanud, et Puurmani
lossipark ja Pedja jõe kaldad on
väga kaunid. Olles Eestis näinud
paljusid koolimaju, tunnen uhkust, et mul oli võimalus õppida
Puurmani lossis. Reisides olen
näinud ka paljusid lagunenud
mõisahooneid ja korrast ära
mõisaparke, siis olen mõelnud
tänutundega tublidele õpetajatele, õpilastele ja teistele, tänu
kelle hoolele on loss ja park läbi
pikkade aastate heas seisukorras
püsinud.
Olen lõpetanud Puurmani
Keskkooli 1963.aastal ja sellel
aastal möödub meie klassil
sellest 50 aastat. Me olime 6.
lend. Mul on meeles nii esimene
koolipäev, järgnevad kooliaas-

tad täis sisukaid õpinguid ning
samuti lõpuaktus, kust meid
heade soovidega iseseisvasse
ellu saadeti. Veel meenuvad
head ja nõudlikud õpetajad,
meie suurte pedagoogivõimetega klassijuhataja Valli Kook
ning tublid klassikaaslased.
Klassijuhataja aitas meil lahendada teismelistena maailma
tundmaõppimise käigus tekkinud keerukaid probleeme ja
oli meile alati abiks. Meie suur
klass on iga 5 aasta järel kokku
saanud. Klassi kokkutulekutel
on alati viibinud meie nooruslik
klassijuhataja. Ta on vahel naljatoonis meenutanud meie koerustükke, mille tagajärjel tekkinud pahandustest ta pidi meid
välja aitama. Kokkuvõttena on
Valli alati öelnud, et kõik oleme
tublid olnud. Enamuse meist on
elu Puurmanist eemale viinud,
kuid on ka neid kes on Puurmanile truuks jäänud. Näiteks Kai
Kink, Elle Rohtla, Vello Jalakas,
Rein Rähn ja Ants Kangur.
Paljudel meist on säilinud tihe
side Puurmaniga. Peale 2aastast
töötamist Puurmanis jätkasin
mina õpinguid Tartu Ülikooli
õigusteaduskonnas. Õppides
võisin veenduda, et olin saanud
Puurmanist hea hariduse, mis
võimaldas edukalt läbi teha
suure konkurssi sisseastumiseksamitel ja hästi õppida ülikooli
esimestel kursustel üldaineid.
Erinevate koolide väga erinev

õpetamise tase paistis kõige
rohkem silma saksa ja vene keelt
õppides. Heade teadmiste eest
neis ainetes olin tänulik saksa
keele õpetajale Lea Ojassalule ja
vene keele õpetajatele.
2. Millega praegu tegeled?
Räägi oma perest.
Praegu olen pensionil, kuid
ma olen end kursis hoidnud oma
eriala probleemidega ja osalenud Eesti Juristide Liidu poolt
korraldatud üritustel. Aeg-ajalt
teen ka eriala tööd ja lahendan
lühiajaliste lepingute alusel
töötades mõned minu poole
pöördunud isikute ja organisatsioonide õiguslikud probleemid.
Ma lõpetasin ülikooli 1969.
aastal juristina ja minu 40aastane erialane tööelu on möödunud
põhiliselt ﬁrmade majanduselus
tekkinud õigusprobleeme lahendades. Olen töötanud pikemat
aega juristina ja juriidilise osakonna juhatajana TÕIK Baltikas

Õnnitleme
pisipere sünni puhul

M

aikuu eakatele sünnipäevalastele soovib ajaleht kõigile
õnne ja tervist. Nimeliselt aga Aino Nahkurile, kelle pikast
ja huvitavast elust saab lugeda Tammiku küla raamatust. Ta on
jutustanud mulle oma lapsepõlvemälestusi ajast, kui isa alles elumaja ehitas. Maha tuli võtta metsa, kände juurida ja teha rasket
tööd. Eriti huvitavad on mälestused Ainol metsloomadest, kes
külastasid nende kodu ikka veel hiljemgi, kui maja oli valminud
ja selles elati. Ju oli ehitis sattunud karude-ilveste liikumisteede
lähedale. Tänasel päeval elab Aino kena pensionäri elu, kohtub
kindlasti korra nädalas, kui on kauplusauto päev, naabrinaistega
ja siis saab veidi nendega ka juttu vestetud. Õnne ja tervist!
Ell Maanso

Õnnitleme maikuu
eakaid sünnipäevalapsi
Mati Alev
Hele-Malle Valk
Virve Saul
Aadu Koll
Luule Kruustük
Erich Rähn
Herta Pere
Linda Tõruke
Anne Kiisel
Linda-Johanna Sügav
Salme Joona
Vello Pettai
Mahta-Rosalie Mark
Arvo Kaljulaid
Heldur Püi
Aino Jõgar
Aino Nahkur
Rein Paap
Linda Kose
Ants Tiidor
Aleksandra Luha
Maie Miiler
Helle Jalakas
Asta-Meeri Pukk
Lilja Kalm
Helle Timm
Madis Alabert
Leida Lään

03.05.1939
03.05.1942
07.05.1927
07.05.1939
10.05.1937
11.05.1931
12.05.1922
13.05.1941
14.05.1936
15.05.1932
15.05.1938
15.05.1941
16.05.1934
17.05.1938
18.05.1943
19.05.1929
21.05.1928
22.05.1941
26.05.1940
26.05.1941
27.05.1931
28.05.1941
28.05.1943
29.05.1929
29.05.1935
30.05.1941
30.05.1942
31.05.1934

(1973-1986) ja juriskonsuldina
AS Linettes (1988-2009).
Mul ei ole suurt peret, kuid
mul on hea elukaaslane. Noorusaastatel olid mul tihedad
sidemed oma vanemate perega.
Enamuse puhkustest veetsin
oma vanematekodus ja aitasin
neid majapidamistöödes. Töine
puhkus, elu ja töö looduses
laadis mind alati hea energiaga
järgnevaks tööaastaks ja aitas
mul keerulisi tööprobleeme lahendades vaimul virgena püsida.
3. Kuidas võib olla Sinu
tööst kasu oma koduvalla inimestele?
Minu tööst otsest kasu koduvalla rahvale eriti palju ei ole
olnud. Peale keskooli lõpetamist
töötasin ajutiselt Puurmani
Raamatukogu juhatajana ja
hiljem aasta tehases. Peale Tartu
Ülikooli lõpetamist töötasin
Jõgeva ATK-s piirkondliku juriskonsuldina ning teenindasin
kaks aastat juriidiliselt ka tolleaegset Rahva Hääle kolhoosi.
Alates 1973. aastast olen elanud
ja töötanud Tallinnas.
Mul on säilinud sidemed
Puurmani vallaga. Olen veetnud
tihti puhkusi ja vaba aega oma
vanematekodus ja suhelnud
Puurmani inimestega. Kui mõnikord on tuttavad inimesed
pöördunud minu poole juriidilise nõu saamiseks, siis olen neil
aidanud probleemi lahendada ja
vajalikku nõu andnud.

KRISTELLA,
ema Kerli Nautras

SIILIPESA

TÄNAME KÕIKI,
KES TOETASID
MÄNGUVÄLJAKU
UUENDAMIST
Suur tänu, et hoolite meist!

CRETE LIIS,
ema Moonika Heinmäe,
isa Alar Kund
LIISA,
vanemad Anu ja
Andres Koll

Puurmani Lasteaed Siilipesa
kollektiiv

MAIKUU KULTUURIELUST VALLAS
Puurmani Lasteaed Siilipesas
Emadepäev
Kevadine spordipäev
Siilipesa koristuspäev
Matkad loodusesse
Koolisaatmispidu
Lastekaitsepäev

10. mai
17. mai
mai
terve kuu
23. mai
31. mai

Puurmani Gümnaasiumis
Spordipäev 1.-3. klassile
13. 05
Kevadkontsert
17. 05
9.kl tutipidu
27. 05
Parimate õppurite päev
31. 05
Täpsem info kooli kodulehel www.puurmani.edu.ee
Saduküla Algkool-Lasteaias
Emadepäev
10. mai
Liikluspäev
22. mai
Viimane koolipäev, 4. klassi lõpetamispidu 4. juuni

LASTEKAITSEPÄEV
PUURMANIS 01. JUUNIL 2013

kell 10.00-11.00 valla noorimate kodanike VASTUVÕTT
lossis (kutsetega)
Info: Karmen Allev telefon 53341408
kell 12.00-17.00 TEGEVUST KOGU PERELE
Puurmani noortekeskuse ja vallamaja territooriumil
LAPSI SÕIDUTAB HOBUNE, MEISTERDUSNURK,
JOONISTAME toas ja õues,
NÄOMAALINGUD, PUNUME PATSE, LAKIME KÜÜSI
ÕNNELOOS hinnaga
20 senti tükk,
iga loos võidab,
müügitulu läheb
noortekeskuse
tegevustele
päeva jooksul esinevad
lastekollektiivid
Info: Keiu Kess
telefon 5349 4131
lapsega kõndima ehk
„KÄRURALLI“
Info: Kaija Raud
telefon 526 8856
töötab PUHVET
kell 16.00 pulgakommi-RATTARALLI
vallamaja juurest lasteaia poole viival kõnniteel
kuni 8 k.a. aastastele lastele
KIIVER KOHUSTUSLIK!!!
Registreerimine kella 15.30-st
Korraldajad jätavad õiguse teha muudatusi. Jälgi kuulutusi kohalikel teadetetahvlitel!
Info: Karmen Allev telefon 5334 1408 Airi Sinimets telefon 527 2615

Head pensionärid,

kes olete huvitatud
suvisest reisist!
Saame kokku 16. mail
Puurmani noortekeskuses
kell 16.00 ja paneme
plaanid paika.
Volikogu otsustas
Lubada korralisele
puhkusel Puurmani
vallavanem RAUNO
KUUS järgmiselt:

10. mai - 19. mai 2013
10 kalendripäeva

Apteek avatud
1. juunist 1. septembrini T, K ja N kella 9-14.00
Sotsiaalnõunik Enel Maide

ootab kliente Saduküla Perearstikeskusesse vastuvõtule
14. mail kell 9.00-11.30
Kaasa võtta toetuste taotlemiseks vajaminevad dokumendid.
Esimest korda vastuvõtule tulijatel palun eelnevalt sellest
teada anda telefoni teel 77 37 105.

16. mail kell 16.00 KEPIKÕND PUURMANIS.
Start noortekeskuse eest. Rohkem infot: 5334 1408 Karmen Allev

7. juuni - 16. juuni 2013
10 kalendripäeva
1. juuli - 28. juuli 2013
28 kalendripäeva

Mälestame
ULITA BURENKOVA 1922-2013

Toimetaja Ell Maanso
Telefon 773 7101
ell.maanso@neti.ee
Tiraaž 700
Väljaandja Puurmani Vallavalitsus
Trükk OÜ VALI Press

