
Ühel ilusal talvepäeval, 24. veebruaril, mil aktiivselt grupitöös ja väärt mõtteid tuli neilt 
kodus istumise põhjusi oli rohkem kui üks, palju, vähemtähtsad ei olnud ka täis-
leidis umbes 30 soorukat tee rahvamajani, et kasvanute grupitöö tulemused. Kuigi tegu oli 
arutada küla tuleviku üle. Sel päeval sai algust mängulise grupitööga, sai nende põhjal teha 
tehtud uue Sooru Arengukava koostamisega. mitmeid huvitavaid järeldusi.
Tihti küsitakse, et milleks meile arengukava? Keskkonnast ja vaba aja veetmisest lähtuvalt 
Egas jah, olgem ausad, kellele seda ikka vaja oli esmane järeldus, et soorukate jaoks on asi 
on, kui just külarahvas ise ei taha kokku tulla, nr 1 Sooru järv, järelikult tuleb sellele arengu-
aeg maha võtta ja mõelda kodukandi kava koostamisel ka rohkem tähelepanu 
mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Eestis on pöörata. Oluliseks objektiks peeti mängu-
sadu külasid, kellel ei ole oma arengukava ja väljakut, mida kahjuks siiani veel pole.
pole ka arengut, samas võib öelda, et on ka Teenindus- ja haridussfääris peeti tähtsaks 
sadu külasid, kellel on arengukava, aga suuremat ja paremat poodi ning peaaegu 
samuti pole arengut. Viimase puhul on tihti kõigist grupitöödest selgus, et päevakorda  
tegu nn sahtli-arengukavaga ehk arengukava tekkis kooli olemasolu, mida tinglikult saab 
lastakse kirjutada kellelgi targemal ja nimetada koolitusvajaduseks.
külarahvas ei tea sellest suurt midagi – pole Kõige rohkem poleemikat tekitas ühise 
neid kaasatud protsessi ega teavitatud sellest. ruumikasutuse teema, mis on arengukavades 
Õnneks on soorukad teisel arvamusel ja huvi suhteliselt uus nähtus ja kätkeb endas 
ning osalus esimesel kokkusaamisel oli suur. kokkuleppeid seoses ümbritseva keskkonna 
Üheskoos leiti, et arengukava peaks ja võiks (põllud, metsad, hekid, teed, ühiskasutuses 
ikka olla rahva omavaheline kokkuleppe, mitte olevad/tahetavad platsid, väljakud, rajad,  
lihtsalt sahtli-arengukava, mis tihti mõeldud jne) kasutamisega. Peamiselt pöörati 
vaid investeeringute saamiseks. Samas jäi tähelepanu mänguväljaku puudumisele ehk 
küsimuseks, kui palju inimesi peaks kaasama, ridaelamute vahelise maa kuulumisele riigile, 
kas piisab kolmekümnest, kes esimesel korral mis segab arendustööd ja tegemisi.
kohal olid või jõuaks ikka enamike maja- Kui grupitöödes oli peamiseks ülesandeks nn 
pidamiste elanikeni. Ühiselt leiti, et peaksime PIIRIDETA SOORU KÜLA ARENDAMINE siis ka 
võimalikult paljudeni jõudma kas või enamikes töödes kajastus palju sellist, mis oli 
küsitluste teel. Peeti oluliseks, et kõikide mõeldud mitte otseselt ainult külaelanikele 
sihtgruppide huve tuleb arvestada ja hea vaid just turistidele/külalistele. Hiljem jäi 
oleks, kui kõikidel gruppidel on esindajad ning küsimuseks, kui suurt Soorut praegused 
kontaktisikud. Määratlesime ära küla siht- elanikud tahavad, sest kõik arenguvajadused 
grupid: lapsed 7-15a, kesk- ja kutsekooli räägivad sellest, et kui tahta külla 
noored, töötavad ja õppivad noored (k.a need, korralikumat teenindussfääri, peaks selleks 
kes külas alaliselt ei ela), noored lastega olema ka elanike arv suurem.
pered, tööealised, ettevõtjad, järve taga olev Küla arengukava on valdade ühinemise 
küla (edaspidi nimetame ”Tagaküla”) ja korral ainus külaelanike arvamust 
pensionärid. kajastav dokument, seega kutsun teid 
Oluline on kaasata arengukava tegemisse ka endiselt ülesse kaasalööma ja- mõtlema.
lapsi ja noori – õnneks oli neid esimesel Tänud kõigile, kes said kohale tulla ja 
kohtumisel parajalt palju. Nad osalesid oma ideid paberile panna!!!
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Ühel päeval läks Alice teeristile ja nägi seal puu otsas Irvikkassi.

„Millist teed valida?“ päris ta. „Kuhu sa tahad minna?“ küsis kass.

„Ma ei tea,“ vastas Alice. „Siis pole ju vahet,“ vastas kass.

MINEVIK, OLEVIK VÕI TULEVIK - VALIK ON... ?

/Lewis Carroll/

Marek Mekk
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NALJANURK

Brünett blondiinile:

"Kuule, lähme 

vaatama, kuidas 

"Kalev" ja "Rock" 

omavahel mängivad.”

"Mängivad mida?"

"Hmm, korvpalli...”

"Ära lollita: 

kommikarp ja õlu 

omavahel?!"

TULE ÕPPIMA 
Valgamaa KutseõppekeskuseSSE 

                                     * müügikonsultant 0,5a
   
Koolil on olemas ühiselamu, õpilastele on sõidusoodustus, 
koolilõuna toetus ja tublidele stipendium. 
NB! Täiendkoolitus igale eale.
OLULISED KUUPÄEVAD:
15.juuni-19.august 2009 dokumentide vastuvõtt
21.august kell 10.00 vestlused ja katsed
LISAINFO:  
e-post:  
Lembitu 2 Valga

www.valgamaa.kok.ee
info@valgamaa.kok.ee

*  3,5a * Logistika klienditeenindaja 3a
*  3a  * Laohoidja  3a 
*   3a * Kodumajandus 3a
*  3a *  1a
* Autotehnik 3,5a    (vähemalt 17-aastane) 

Kokk
Müüja
Tisler
Rõivaõmblus Palkmaja ehitaja

Tõlliste vallas on võrkpall tõesti võrratu!

Tõlliste valla meistrivõistlustel võrkpallis võitis esikoha Tsirguliina Keskkooli võistkond 
kooseisus: Janek Vares, Siim Granovski, Tõnu Lepiste, Christo Saega, Ott Mihailov, Sander 
Rannakivi ja Tamar Kaljuste.
Teise koha saavutas Sooru võistkond, kolmanda Iigaste ja neljanda koha Tagula võistkond.
Tsirguliina Keskkooli noored võrkpallurid on hästi arenenud, võtavad tublisti osa treeningutest 
ja võistlusmängudest ning saavad ka häid kohti maakonna võistlustel.

Tõlliste valla meistrivõistlused lauatennises toimusid Tsirguliina rahvamajas. Noormeestest I 
koht - Tamar Kaljuste, II koht - Oliver Koroljov, III koht - Tanel Kaljuste. Meestest I koht - Alvar 
Kaljuste, II koht - Marko Nõmmik, III koht - Kalmer Karja. Naised võistlesid kaks päeva hiljem 
ja nende kohad: I koht - Pille Illak, II koht - Margi Tohus, III koht - Anne Juust. Meeste 
superfinaalis, ehk siis noormeeste parima Tamar Kaljuste ja meeste parima Alvar Kaljuste 
vaheline kohtumine lõppes noorema venna, Tamari, peale jäämisega.
Õnnitleme võitjaid ja täname osavõtjaid!

Lauatennis

*  2a * Veokorraldaja 1a  
*  2a *  1a

Sotsiaalhooldus
Rätsepatöö Müüja

TÄNASES MAJANDUSE KEERULISES OLUKORRAS ON PARIM AEG 
ENESE TÄIENDAMISEKS VÕI UUE ELUKUTSE OMANDAMISEKS  

NÕUANNE

Põhihariduse baasil:

Keskhariduse baasil:

Kutsekeskhariduse baasil:

Arne Nõmmik

Arne Nõmmik

http://info@valgamaa.kok.ee
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Tõlliste valla 2009a eelarve koostamine vallavalitsuse poolt on 
siiani olnud läbi aegade kõige keerukam ja palju vaidlusi tekitav. 
Kui valitsus vähendab omavalitsustele määratud summasid, siis 
mõjub see üsna valusalt ka omavalitsuse majandamisele ja võib 
ka öelda eksisteerimisele. Vallavolikogu eelarvekomisjon koos 
vallavalitsusega arutasid mitmel korral, kuidas toime tulla  
vähendatud eelarvega.
Meie valla eeliseks on see, et hetkel meil laenukoormus puudub 
ja seetõttu saame planeerida ehituste, projektide alustamist või 
lõpetamist. Nii mõnigi kavandatud ehitus tuli jätta reservi, sest 
hetkel on teadmata tegelik selle aasta tulubaas. Eelarve tuli 
koostada prognooside põhjal ja väikese varuga. On oht, et suvel 
tuleb vastu võtta uus nn. miinuseelarve... Aga loodame kõige 
paremat.
Kärpeid tehti kõikides valdkondades: transpordikulud, kooli 
bussiring, ajalehtede ja ajakirjade tellimused, komandeeringud, 
kontoritarbed, kultuuri- ja spordiüritused, koolitused, autokooli 
toetus jne..., kokkuvõtlikult: vähendati majanduskulusid.
Otsustati lõpetada ehituses olevad ja lisaks ehitada järgnevad 
objektid: Tsirguliinas staadioni ehituse lõpetamine, Tsirguliina 
Keskkooli sissesõidutee ja siseõue renoveerimise lõpetamine, 
Tsirguliina Keskkooli ehitusprojekt (ventilatsioon), Sooru 
Rahvamaja  vä l i s fassaad i  renoveer imise  pro jekt i  
kaasfinantseerimine MTÜ Sooru Arendusele,  Laatre I kalmistu 
kabeli katuse remont, Paju Mälestusmärgi Eesti Energia liitumis-
leping ja jaotuskilbi paigaldamine, kanalisatsioonitrasside 
remondiks ja hoolduseks, veetrasside  remondiks, valla teede 
hooldustöödeks, Sooru Lasteaia rekonstrueerimise 
kaasfinantseerimine, vallamaja remonttöödeks...
Reservi planeerituna ehk siis esimesel võimalusel teostada 
järgnevad objekid: Sooru tänavavalgustuse remont, Sooru 
Raamatukogu remont, Iigaste muuseumi ehitusprojekt, Sooru 
puhkeala ehitiste remont, Laatre päevakeskuse tuletõrje-
süsteem, Sooru Lasteaia mängumaja remont...
Selle aasta eelarvega on võimalik tutvuda valla koduleheküljel. 

TÕLLISTE VALLA 2009 aASTA EELARVE 
ON VASTU VÕETUD!

Ilmataat kinkis Sooru 
suusapäevale ehk siis 
Tõlliste valla meistri-
võistlustele suusatamises 
kena ta lve i lma.  Ku i  
eelmisel aastal tuli lume 
puudumisel võistlused ära 
jätta, siis sel aastal on 
suusatamise võimalused 
olnud tunduvalt paremad. 
Ku i d  i k k ag i  j ä ä vad  
kripeldama kokkulepped 
maaomanikega suusaraja 
kasutamise osas. Kahju 
suusatajaist, eriti lastest 
ja teistest suusahuvilis-
test, kes peavad lasku-
m i s t e l  o l e m a  v ä g a  
ettevaatlikud, et ei kukuks 
l e p a v õ s s a ,  m i s  o n  
põlvepikkune, kuid mida ei 
julge ka ära võtta. Küll 
tahaks tunda seda ühist 
külatunnet, et meil oleks 
üh i se id  tegemis i  j a  
arusaamu. Arvan, et ka sul 
tekib hea ja soe tunne, kui 
sinu küla kiidetakse ja 
inimesed lubavad oma 
k o d u õ u e l / k i n n i s t u l )  
sporditegevust arendada. 
Ligi 30 suusapäevast 
osavõtjat olid kõik tublid 
ja peakohtunikul  Juust 
Annel oli piisavalt tööd 
ajavõtmisel.

SOORUS OLI TORE
 SUUSAPÄEV

Parimatest parimad vastavalt vanuse-
klassidele: Helena Peik, Margit Lõhmus, 
Piia Ardel, Sairos Tamm, Ervin Peik, Mati 
Luht, Martin Adusoo, Taavi Vihmann, 
Stella Möldre, Johanna Ardel, Pille Illak, 
Kersti Merimaa....
Ü l l a t u s ! ! !  V a l g a  m a a k o n n a  
valdadevahelistel suusavõistlustel 
klassikalise stiilis Käärikul (10.märtsil) 
saavutas vastavalt oma vanuseklassis 
esikoha ehk kuldmedali Pille Illak  
Tsirguliinast ja Tanel Kaljuste (poisid kuni 
18a.) pronksmedali.
Palju õnne! Arne Nõmmik

Arne Nõmmik



  Hea Sooru elanik!

Ootame Sind järjekordsele mõttetalgule!

Kodukandist  ja teineteisest hoolivad 
elanikud moodustavad koha, 

kus on hea elada!

Saame kokku:

22. märts kell 16.00, 

SOORU RAHVAMAJAS!

Arutame: 

   ... millist Soorut tahame näha                       
     aastate pärast? 

   ... kuidas Soorut lastele paremaks muuta?
   ... millist Soorut tahaksime näidata 
       meie külalistele?

Ootame kõikide külaelanike 
aktiivset osalust!

  
Kohtumiseni PÜHAPÄEVAL! 
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Sooru  külalehe  väljaandja
MTÜ  Sooru Arendus   Piia Ardel 

Tel.  76 79 860;  52 679 54

Arutelu juhib:
 
Marek Mekk

LOOMINGULISI 

LÄHENEMISI 

* Filatelist kogus julgust.

* Viiulimängija oli  

   kiiksuga.

* Trummimehel oli pea 

   pulki täis.

* Solist laulis sunniviisil.

* Hambaarst keeras 

   plommid kihva.

* Näitleja mängis mäkra.

* Tuleneelaja jättis 

   publikule kustumatu 

   mulje.

* Grimeerija käis tööl 

 üksnes nägusid tegemas.

KEVADE OOTEL

udulooris taevas

vaikselt ohkab 

vaevas

kust küll maale tuli

tinaraske lumi

astud astud astud

kevadele vastu

sajab sajab sajab

lund veel katus ajab

peagi saabub õhtu

midagi jääb õhku

haruldast ja harva

terashalli karva...

http://tere.kevad.edu.ee

väljavõte  internetist
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