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TalverõõmudJuba mõned aastad olen valmistanud oma majaesise-
le maale lumest tähemärke: tiigri, draakoni, sel aastal 

mao. Lumest tähemärkide meisterdamine on rõõmuks 
endale, et aknast vaadata, ja Võhma linna lastele, kes 
minu majast mööda lähevad, kui hommikul lasteaia ja 
kooli poole suunduvad. Silmailu on pakkunud skulptuu-
rid ka teistele linnakodanikele. Tore on, kui inimesed 
käivad minu meisterdatud loomi vaatamas ja pildista-
mas.

Ühest küljest palju lund rõõmustab inimesi, kuid tei-
sest küljest lumerohkus toob ka palju tööd juurde. Veeb-
ruarikuu on läbi, päike on hakanud käima kõrgemalt, 
kohe-kohe saabub kevad ja ilmselt kauaks enam lumest 
maokuju ei jätku. Käin oma kätetööd ikka aeg-ajalt res-
taureerimas ja proovin seda pikemaks ajaks säilitada.

10. veebruaril kell 9.30 algas maoaasta. Seda aastat 
nimetatakse musta vesimao aastaks. Madu on esteet ja 
on alust arvata, et inimesed peaksid rohkem tähelepa-
nu pöörama sel aastal iseendale, mõtlema oma väljaüt-
lemistele ja viisakatele kommetele. Madu arvatakse ka 
tarkuse sümboliks. Ma arvan, et rohkem tarkust läheb 
meil kõigil vaja. Tore on see, et maoaasta lubab korda-
minekuid peaaegu kõigile tähemärkidele.

Omalt poolt soovingi inimestele head maoaastat ja 
tänan kõiki, kes minu kätetööd on käinud imetlemas ja 
tunnustavaid sõnu öelnud.

Leida Kuld

Eesti Vabariik 95
24. veebruaril, meie sün-
nimaa 95. sünnipäeva 
hommikul kell 7.30 heisa-
ti pidulikult riigilipp Pika 
Hermanni torni, asetati pär-
jad Vabadussõja Võidusam-
ba jalamile, mälestamaks 
meie sünnimaa kaitsjaid. 
Jumalateenistus Toomkiri-
kus, kaitsejõudude paraad 
Tallinnas Vabaduse välja-
kul, pidulik kontsert Estonia 
kontserdisaalis, presidendi 
vastuvõtt. Nii nagu terve 
Eesti erinevais paigus tähis-
tasime ka meie, Võhma rah-
vas, vabariigi 95. sünnipäe-
va Võhma gümnaasiumis.

Kõlas lipulaul segakoor 
Leelolt ja lipud kandsid 
sisse Võhma noorkotkad. 
Pärast ühiselt lauldud Eesti 
hümni luges gümnaasiumi 
ajalooõpetaja Valdis Naa-
ber ette manifesti. Sõna 
päevakohaseks tervituseks 
sai Võhma linnapea Avo 
Põder. Oma tervituses tegi 
linnapea väikese läbilõike 
riigi hetkeolukorrast, mis 
puudutab kohalikke omava-
litsusi, ja soovitas kohalikke 
elanikke hoidma kokku ja 
olema koostöövalmis meie 
väikeses Võhma linnas.

Traditsiooniliselt, nagu 
sellel päevale kohane, õn-
nitles linnapea kohaletul-
nud vabadusvõitlejaid-ve-
terane Johannes Sibulat ja 
Hans Savisikku.

Esmakordselt anti välja 
Võhma linna Sära aunime-
tus, mille omanikeks said 

silmapaistva ühiskondliku 
tegevuse, linna maine tõst-
mise ja paikkonnale tuntuse 
toomise eest MTÜ Sinule 
ja VAS Kanarbik eestvedaja 
Riho Teras.

Võhma linna parima 
sportlase preemia pälvis kä-
sipallur Sten Maasalu.

Tähtpäeva ametlikule 
osale järgnes meeleolukas 
kontsert, kus esinesid kul-
tuurikeskuse rahvatantsu-
ringid Tald ja Apsat ning 
Lilleke. Kõlasid laulud ko-
dust, kodumaast ja keva-
dest eakate segaansamblilt 
Elulõng, segakoorilt Leelo 
ja Maarika laulusõpradelt. 
Vahvate tantsudega hullu-
tasid publikut Cilly väikesed 
tantsulapsed.

Kontserdi lõpetas Põlt-
samaa puhkpilliorkester 
Urmas Mägi juhatusel, keda 
suure ja sõbraliku aplausiga 
lavalt lahkuda ei lubatud.

Ja fuajees ootas osalejaid 
väike pidulaud.

Oli tõesti armas päev ja 
selle kordaminekuks olid 
suureks abiks gümnaasiumi 
direktor Kristel Vahtra, ma-
jandusjuhataja Ene Kohala, 
huvijuht Tiina Tart, güm-
naasiumi sõbralikud kokad 
ja Ilme Luht kultuurikesku-
sest.

Palju õnne meile kõigile!

Riina Pakane
kultuurikeskuse direktor

Austatud 
linnakodanikud!

Taas on kätte jõudnud kevad ja peagi saabub ka suvi, 
mil Võhma linn tähistab linnastaatuse saamise 20. 

sünnipäeva. Seda teeme kõik koos 2.–3. augustil, mil 
taaskord toimuvad Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti 
laat. Kutsun kõiki huvilisi üles välja käima ideid, keda kül-
la kutsuda ja kuidas saaks üritus huvitavamalt läbi viidud. 

Oma ideid võite saata e-postiaadressile 
 aare@vohma.ee või telefonil 528 6574.

Aare Järvik, abilinnapea

Sten Maasalu on alates lasteaiast tegelenud spordiga, 
alustades maadluse ja jalgpalliga. Käsipalli vastu tek-

kis huvi 4. klassis, treeneri Tiia Püvi käe all. Hiljem kutsuti 
Sten Viljandi Spordikooli käsipalli osakonda. Praegu män-
gib noormees A-klassi meeskonnas, esiliiga ja meistriliiga 
Viljandi esinduses.

2012. a kevadel osales U-18 vanuseklassi käsipalli Eu-
roopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril, 2013 jaa-
nuaris U-21 vanuseklassi käsipalli maailmameistrivõistlus-
te kvalifikatsiooniturniiril Montenegros.

Eakate ühiselamu perenaine Raili (vasakul) ja organiseerija 
Elke Klara hubases korteris, kus kolm tegusat eakat naist saa-
vad koduselt koos elada. Foto: Kaspar Pokk.

MTÜ Sinule tegutseb juba pikemat aega selle nimel, 
et elu Võhmas paremaks muuta. Läbi erinevate pro-

jektide pakuvad nad erinevaid teenuseid ja üritusi, näiteks 
kunstiring, pensionäride peod, uisuväljaku rajamine ja 
hooldamine.

Eraldi märkimisväärne on uus ühiselamu (4-toaline 
korter), mis on mõeldud eakatele naistele.

Korter, kus kolm naist saavad koos elada, teineteisele 
tuge ja kindlustunnet pakkuda. Keegi pole enam üksi, aga 
igaühel on ka oma tuba ja privaatsus. Perenaine astub iga 
päev läbi ja käib vajadusel sisseostu tegemas.

Kõik toad on remonditud, aknad ja uksed on vahetatud. 
Korter on väga soe ja hubane.

Tänu sellele projektile ei ole eakad väiksemate tervise-
hädade korral enam sunnitud hooldekodusse kolima. Hool-
dekodusse elama asudes kaovad paljud suhted ja ka asjad, 
mis on inimestele olulised. See projekt annab osadele Võh-
ma eakatele võimaluse veeta oma vanaduspäevad Võhmas.

Riho Teras on MTÜ Võhma aiandusselts Kanarbik üks 
eestvedajaid ja tänu tema abile toimub Võhmas laat 

Võhma Juurikas. Kuigi laat on pisike, on ta eriline, sest siia 
tullakse müüma taimeharuldusi. Paljuski on see just Riho 
teene, et laata on hakatud nimetama taimegurmaanide 
kokkutulekuks. Tuntud aednikud, kollektsionäärid ning 
väikeaiandid hoiavad huvitavat kaupa just selle laada jaoks 
ning siin on, mida otsima tulla. Tänu Riho eestvedamisele 
on laadal välja pandud fotonäitus kohalikest inimestest, mis 
talletab Võhma elu-olu.

Sten mängib käsipalli nr 10 all!. Foto: Eesti Käsipalliliit.
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Võhma kooli asutamisajaks peetakse aastat 
1855, kuid gümnaasiumiharidust sai Võhmas 

hakata omandama tunduvalt hiljem, alates 1975. 
aastast.

Nagu Eestis üldiselt, on ka Võhma problee-
miks rahvastiku vähenemine, mistõttu on ka koolis 
õpilaste arv pidevalt vähenenud. Kui 2001. aastal 
õppis Võhma Gümnaasiumis 395 õpilast, siis 2012 
oli neid ainult 185. Põhikooli õpilaste arv on vii-
mastel aastatel olnud stabiilne, kuid arvestades põ-
hikoolist gümnaasiumiastmesse õppima minejate 
osakaalu, siis kindlasti piisav gümnaasiumiastme 
probleemideta toimimise tagamiseks. Õpilaste 
arvu vähenemine on mõju avaldanud ka kooli ra-
hastamisele. Kui põhikooli osas katab riigipoolne 
toetus õpetajate palgakulud täielikult, siis gümnaa-
siumiastmes tuleb omavalitsusel teha otsus: kas 
maksta osa kulusid oma eelarvest või kool ümber 
korraldada. Riigi poolt antav õpetajate palgaraha 
kaetakse täies ulatuses ainult juhul, kui gümnaa-
siumiastmes on vähemalt 63 õpilast. Võhmas on 
täna gümnaasiumiastmes kokku 24 õpilast ning 
sügisest langeb see järsult veelgi.

Teine probleem on gümnaasiumiastmes paku-
tava hariduse kvaliteet: koolil tuleb tagada kolme 
erineva õppesuuna võimaldamine, kuid nii väikese 
õpilaste arvu korral on see väga problemaatiline. 
Gümnaasiumi pidamisel tuleb täiendavalt tagada 
võimekus pakkuda lisaks kohustuslikele õppeaine-
tele ka valikõppeaineid ja kujundada valikõppeai-
netest vähemalt kolm õppesuunda gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas sätestatud nõuete kohaselt.

Oluliselt on meid mõjutanud ka riigi otsus la-
hutada põhikooli ja gümnaasiumiastme rahasta-
mine. Kuni 2013. aastani oli võimalik katta güm-
naasiumiastmes puuduolevat palgaraha põhikooli 
arvelt, siis nüüd see enam lubatud ei ole. Kõik see 
tähendab, et 2013. aastal tuleb ainult palgavahen-
deid gümnaasiumiastmesse suunata üle 32000 
euro ning puuduolev summa suureneks lähiaasta-
tel veelgi. Seetõttu kerkib üles küsimus: kas linna 
raha selliselt kasutada on kõige otstarbekam või 
oleks mõistlik teha selle rahaga midagi muud, mis 
tooks kasu rohkematele linnaelanikele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on 
omavalitsuse ühe peamise ülesandena toodud koo-
lieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumi-
de ja huvikoolide ülalpidamist, kui need on oma-
valitsuse omanduses. Haridusvaldkonna olulisust 
näitab ka see, et hariduse valdkonna osakaal eelar-
ve kogumahust on olnud aastaid üle 50%. Samas on 
olukord aasta-aastalt muutunud keerukamaks nii 
õpilaste arvu vähenemise kui ka rahastamisreeglite 
muutumise tõttu.

Linnavolikogu arutas 21. märtsi istungil Võhma 
Gümnaasiumi võimalikku tulevikku ning otsustati, 
et tekkinud olukorda arvestades on ainuõige Võh-
ma Gümnaasium ümber korraldada põhikooliks 
2015/2016. õppeaastaks. Kooli gümnaasiumiastme 
tegevus lõpetatakse järkjärgult: 2013/2014. õppe-
aastal ei avata 10. klassi, 2014/2015. õppeaastal 
ei avata 10. ja 11. klassi. Kindlasti saavad Võhmas 
kooli lõpetada täna õppivad õpilased ning tänas-
tele põhikooli õpilastele tagab linn gümnaasiumi-
hariduse kättesaadavuse mõnes Võhmale lähimas 
gümnaasiumis. Igal juhul tasub oma muredega 
gümnaasiumihariduse kättesaadavuse osas tulla 
linnavalitsusse ning leiame kõikidele küsimustele 
koos vastused.

See oli kindlasti kõikide volinike jaoks raske ja 
emotsionaalne otsus, kuid gümnaasiumiastmega 
jätkamise korral oleks ka lähiaastatel võimatu teha 
linnas muid investeeringuid ning linna areng saaks 
tugeva tagasilöögi. See raske otsus võimaldab teha 
teisi hädavajalikke investeeringuid, mis on kasuks 
rohkematele inimestele.

Luule Tiirmaa

Linnapea veerg

Avo Põder Vahelduva pilvisusega
Eelmisel korral kirjuta-

des tõdesin ise, ja ütleks 
seda veel nähtavasti nii mõ-
nigi tuttav särasilm, et olen 
ümbritsevasse pigem pessi-
mistlikult suhtuv. Vabariigi 
aastapäeval sai ka meediast, 
eelkõige niinimetatud ping-
viinide paraadil osalenuilt 
mitmel korral kuulda, et 
küll seda virisemist on ikka 
palju – olgem ikka optimis-
tid ja „päikest!“ meile kõigi-
le. Loomulikult, ega sobigi 
viriseda, kui sind on vastu-
võtule kutsutud ja puha.

Mul ei ole ka päikese 
vastu midagi. Eelmisel suvel 
seda nappis ja nüüd haigus-
te käes vaevleme. Õnnestub 
viirus seljatada ja haigusleh-
te mitte võtta? Haiguslehte 
endale ju naljalt lubada ei 
saa. Jah, see pole õige, et tõ-
bisena tööl käiakse, aga te-
gelikkus selle tingib.

Virisemisel ja virisemi-
sel on aga minu silmis vahe. 
Meil üritatakse virisemiseks 
nimetada asjadest rääki-
mist. On teemasid, mille 

puhul arvatakse, et piisabki 
sellest, mis kindlate kõnele-
jate poolt teleekraanilt maha 
öeldud, ja ülejäänutel pole 
sest midagi arvata. Asjadest 
otsesõnu ja ausalt rääkimist 
nimetatakse emotsiooniks 
(„ärgem muutugem emot-
sionaalseks“) ja peetakse 
kohati suisa ennekuulma-
tuks.

Küllap jõuab selles aas-
tas meiegi lehe veergude-
le neid lugusid, kus juttu 
sellest, kui hästi kõik on. 
Ja need, kes nii ei arva, on 
virisejad ja pessimistid. Siis 

tuleb lihtsalt teada, et tõde 
on kusagil keskel: kõik pole 
kunagi päris korras ja päris 
kõik pole kunagi hukas. Ala-
ti saab paremini, hea tahte 
korral isegi palju paremini. 
Aga see eeldab, et võimalu-
si märgatakse ja tahetakse 
koos midagi ära teha. Mis-
kit, mis kasulik kogukonna-
le, mitte üksnes iseendale. 
Kui kõik pidevalt päikseline 
paistaks, siis see pimestaks 
ja need võimalused jääksid 
lihtsalt märkamata.

Äsja lugesin lehest 
Ameerika Psühholoogia 
Ühenduse uurimusest, mil-
lest selgus, et ülemäärane 
optimism ja parema tulevi-
ku lootmine on seotud või-
metuse tekkimisega. Tead-
lased vaatlesid 1993.–2003. 
aastal Saksamaal kogutud 
andmeid 40 000 inimese 
kohta. Leiti, et pessimism 
tuleviku osas võib julgus-
tada inimesi elama, võttes 
kasutusele näiteks tervise 
ja turvalisusega seostuvaid 
ettevaatusabinõusid. Laie-

mas plaanis tähendaks see, 
et pessimistlikum vaade 
suunab lahenduste otsimi-
sele ja vajalike strateegiate 
väljatöötamisele. Kui isik-
likus plaanis võivad meie 
vaated pikaealisusele kaasa 
aidata või seda vähendada, 
siis ühiskondlikus plaanis 
suurendab või kahandab see 
võimalust kujuneda sellisel 
keskkonnal, milles elada ta-
hame. Kõik oleneb sellest, 
mida ja kuivõrd oleme nõus 
selle nimel panustama.

Ei kutsu teid üles pessi-
mistlikult maailmale vaa-
tama. Küll aga kutsun üles 
olema tähelepanelik, kui 
keegi teid pidevalt „päikese-
ga“ pimestada püüab ja vä-
heses optimismis süüdistab. 
Ma ei usu, et meil seda vähe 
on. Seda on parasjagu. Liig-
ne optimism uinutaks mee-
led ja jätaks meid laenatud 
loorberitele puhkama.

Luule Tiirmaa

Head 
linnakodanikud!
Alates 1. märtsist 2013 on taas avatud Võhma linna-

saun, mis renoveeriti spordiklubi Võhma eestveda-
misel ja Võhma linnavalitsuse ning Leader programmi 
rahastuse toel. Remonditöö teostajaks oli Dii Ehitus OÜ, 
mille omanikuks on Janek Lindau.

Siinkohal toome välja sauna lahtiolekuajad ja hinnad.

SAUN AVATUD:
REEDETI
Mehed 14.00–17.00 (sissepääs kuni kella 16.00ni)
Naised 18.00–21.00 (sissepääs kuni kella 20.00ni)

LAUPÄEVITI
Naised 10.00–15.00 (sissepääs kuni kella 14.00ni)
Mehed 16.00–21.00 (sissepääs kuni kella 20.00ni)

Täiskasvanud 1,70 eurot, 
pensionärid ja lapsed 1,20 eurot.

Soovime kõigile hüva leili ja mõistvat suhtumist sauna-
mõnude nautimisel!

AS Võhma ELKO
Spordiklubi Võhma

Filmiõhtu fi lmiga “Lõunalaius”

Viljandimaa teleajaloo esimene saatesari “Lõuna-
laius” tuli esmakordselt eetrisse 2009. aasta suvel 

telekanalis nimega TV14. Viljandimaa Omavalitsuste 
Liidu ja Viljandi linna rahalisel toel sündinud teleajaki-
ri tõi igal nädalal vaatajate ette maakonnas toimunud 
sündmuseid ja meenutusi. Igas saates tutvustas harras-
tusajaloolane Heiki Raudla vaatajatele ka mõnda Viljandi 
linna ajaloolist paika, sündmust või isikut.

Nüüd, neli aastat hiljem, on võimalik seda kuuma ja 
kaunist suve üheskoos Võhma televisiooni vahendusel 
meenutada. Esimeses saates tuleb juttu Olustvere mõi-
sakompleksi viinaköögi taastamisloost, külastame Rita 
Raave ja Enn Põldroosi näitust Tarvastu kirikus, uurime, 
kuidas sujusid 2009. aasta suvel Noore Tantsu festiva-
li ettevalmistused ning saame tuttavaks Viljandi linna 
noorte giididega.

Saatesarja autori ja teostaja, täna OÜ Lõunameedia 
juhina tegutseva teleajakirjaniku Imre Annuse sõnul 
läks “Lõunalaius” ajalukku saatesarjana, mis tõestas, et 
ka televisiooni mõistes suhteliselt askeetlike vahendite 
ja hea tahte varal on võimalik oma kodukohta audiovi-
suaalses formaadis tutvustada ning loodud positiivse ku-
vandi kaudu ka elukeskkonnale tervikuna uut hingamist 
pakkuda.

Neljapäeval, 28. märtsil kell 18 näitab 
Võhma Ekraan ülalkirjeldatud sarja esimest fi lmi.

Head fi lmi nautimist!

Võhma Linnavalitsus 
tuletab ettevõtjatele 

meelde, et läheneb regist-
reeringu õigsuse kinnita-
mise tähtaeg 15. aprill. Üle 
tuleks vaadata oma regist-
riandmed majandustegevu-
se registris (MTR) ja vajadu-
sel neid muuta või kinnitada 
andmete õigsust vormiko-
hase registreeringu õigsu-
se kinnitamise taotlusega.

Majandustegevuse re-
gistri seaduse kohaselt peab 
MTR-is registreeringut 
omav ettevõtja igal aastal 

alates 15. jaanuarist kuni 15. 
aprillini esitama kinnitu-
se registreeringu õigsuse 
kohta.

Registreeringu õigsuse 
kinnitamise eest riigilõivu 
tasuma ei pea.

Majandustegevuse re-
gistrisse registreerimiseks, 
registreeringu muutmiseks 
ja registreeringu õigsu-
se kinnitamiseks taotluste 
blanketid (jaekaubandus, 
hulgikaubandus, teenindus, 
toitlustamine, kaubanduse 
korraldaja) ning vastavad 

juhendid leiate majandus-
ministeeriumi kodulehelt: 
http://mtr.mkm.ee/default.
aspx?s=vormid. Taotluste 
blankette saate ka kohale 
tulles linnavalitsusest.

NB! Registreering, mille 
andmeid õigeaegselt ei kin-
nitata, peatatakse 1. mail 
ning süsteem kustutab au-
tomaatselt registreeringu 1. 
novembrist.

Ettevõtjal, kelle regist-
reering on peatatud või kus-
tutatud, ei ole õigust vasta-
val tegevusalal tegutseda.

Ettevõtjal on võima-
lus registreeringu õigsust 
kinnitada järgmiselt:
• ettevõtjaportaali https://

ettevotjaportaal.rik.ee/ 
või kodanikuportaali 
www.eesti.ee kaudu;

• edastades digitaalselt all-
kirjastatud taotlus e-posti 
aadressil: siiri@vohma.ee

• esitada taotlus registree-
ringu teinud haldusorga-
nile: Võhma Linnavalit-
sus, aadressil Tallinna tn 
15, Võhma 70603.

Lisainfo telefonil 437 7228.

MTR-is registreeringu õigsuse kinnitamise 
tähtaeg läheneb

Võhma 
hariduselust
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Kortermajade energiatõhususe 
teemaline teabepäev 

koos info jagamise ja aruteludega 
8.aprill 2013, kell 16.30-18.30 

Vabaduse plats 2, Viljandi Maavalitsuse suures saalis 
III korrusel 

1. “Miks ja kuidas renoveerida ning mis on senised tule-
mused” - Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuu-
ri energeetika ekspert 

2. Parimad praktikad - Lea Jürimaa, Viljandist, Männimäe 
25 KÜ esimees 

Teabepäevast osavõtt on tasuta. 

Teabepäeva korraldavad: Tartu Regiooni 
Energiaagentuur Viljandimaa Omavalitsuste Liit Viljandi 

Maavalitsus

  silmade kontroll
  silmarõhu mõõtmine
  prillide müük
  prillide pisiremont
   optilised päikeseprillid

3. aprillil 2013. a kella 10-st 
Võhma Linnavalitsuse I korruse saalis

Silmade kontroll maksab 6 eurot. 
Prillitellijale on kontroll TASUTA.

INFO ja etteregistreerimine telefonil 437 7228

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida näge-
misteravust ja tellida vastavalt sellele prille. Prillitellijale 
on kontroll TASUTA. Võimalus mõõta silmarõhku.

Vastuvõtule on soovitav ette registreerida.

PAKUME
Prilliraamid:
* plastikraamid alates 15.90 eurot
* metallraamid alates 54.90 eurot

Prilliklaasid:
* mineraalklaasid alates 26.90 eurot
* plastikklaasid kõvapinnaga alates 26.90 eurot
* plastikklaasid arvutikaitsega alates 39.90 eurot
* õhendatud plastikklaas alates 59.90 eurot
* bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90 eurot

Pensionäridele prillide tellimisel hinnasoodustus -10%.

Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel. 
Postikulu maksame meie.

Hea kodanik, kui Sa ei ole 
kodanikualgatustesse 

kaasatud või ei ole oma ideed 
kodanikualgatuse kaudu veel 
realiseerinud ja vajad innus-
tust, et kodanikualgatustes 
kaasa lüüa. Aktiivne koda-
nik ja eestvedaja, kui Sa tun-
ned huvi, soovid välja töötada 
või ellu rakendada uut ideed, 
toodet või teenust, leida mõt-
tekaaslasi. Tule Viljandimaa 
inspiratsiooniseminari-
le 25. aprillil 2013. aastal 
Viljandis Vabaduse plats 6 
saalis. Seminari abil kaasame 
inimesi kodanikualgatuslikku 
tegevusse, töötame välja uusi 
ideid ja tutvustame ühendus-
te tegevust avalikkusele.

Inspiratsiooniseminari 
tulemusena saab osaleja jul-
gust ja kindlust kodanikual-
gatustes osalemiseks, leiab 
sarnaselt mõtlejaid, saab oma 
oskusi rakendada. Seminar 
innustab ja inspireerib osa-
lejat alustama kodanikualga-
tuslikus tegevuses juba täna.

Saa inspiratsiooni

Päevast päeva kiirustades 
arvame end palju jõudvat. 
Tihti jääme siiski hiljaks ja 
midagi olulist jääb tegemata. 
Nii jäid Karlile edasi andma-
ta ka tervitused, mis vabarii-
gi aastapäeva eel maakonna 
teisest servast temale saade-
ti. Need jäid ootama, et mä-
lumängu ajal jälle kohtuksi-
me. Aga ei läinud nii.

Nii saavadki need tervi-
tused praegu läkitatud sinna, 
kuhu Karl suundus.

Mälumängus oli Karl 
hindamatu meeskonnaliige: 
kohusetundlik, laia silma-
ringiga, võiduhimuline. Ar-
vestades aastaid, mis Karlil 
käidud, ei saa kiitmata jät-
ta tema sihipärast tegevust 
oma vaimu erksana hoidmi-
sel. Ajalehtede ja raamatute 
lugemine, ristsõnade lahen-
damine, male ja muud mõt-
temängud ning enese jaoks 
planeeritud reisid toitsid 
uudishimu, andsid tegevust 
„hallidele ajurakkudele“ ja 
põlemist hingele. Mälu ja 
mõtlemise treenimises ning 
kasutamises võiks ta palju-
dele eeskujuks olla.

Tundus, et Karl ei saa ku-
sagile kaduda. Mõni inimene 
näib nagu igiliikur olevat. 
Aga ei ole. Siia tullakse siis-
ki vaid korraks. Loodame, 
et tema otsiv hing leiab rahu 
neil radadel, kus praegu käi-
mas.

Jääme Sinust puudust 
tundma, Karl.

Luule Tiirmaa
Valdis Naaber

(kaaslased mälumängus)

In Memoriam KARL NÕMM  
30.05.1929 –28.02.2013

Meie hulgast on lah-
kunud aktiivne pen-

sionär, kultuurikeskuse 
ringides agar osaleja Karl 
Nõmm.

Karlile meeldis juba lap-
sena lugeda ja kolmandas 
või neljandas klassis olid tal 
kõik Kilingi-Nõmme koo-
li raamatukogu raamatud 
läbi loetud.

Karl jätkas õpinguid 
Pärnu miilitsakoolis, kõrg-
hariduse omandas Tartu 
Ülikoolis ajalugu õppides, 
praktikal olles toimetas 
Tartu Postimehes naljarub-
riiki.

Töömeheteed alustas 
Karl Pärnus miilitsana, 
seejärel töötas erinevatel 
kõrgetel parteilistel ameti-
kohtadel mitmes rajoonis, 
hiljem kehalise kasvatuse 
õpetajana Haimre Põhi-
koolis ja Jäneda Tehniku-
mis, matemaatika-, male- 
ja sõjalise õpetajana Lihula, 
Märjamaa ja Võhma Kesk-
koolis. Samuti on Karl ol-
nud Lihula Spordikomitee 
esimees.

Enne Võhmasse tulekut 
töötas Karl ajalooõpetajana 
Lähte Keskkoolis. Orien-
teerumisvõistlustel tutvus 
ta Võhma Keskkooli di-
rektoriga, kes kutsus teda 
Võhmasse tööle. Lisaks 
õpetajatööle organiseeris 
ta maleringi (malemäng oli 
Karli elus tähtsal kohal) ja 
temast sai ka maleõpetaja. 
Karli kuulsaim õpilane on 
Eesti Vabariigi üks pari-
maid naismaletajaid Tuuli 
Vahtra. Karl tegi 9 aastat 
järjest ka täiskasvanute 
malet.

Tema elus oli olulisel ko-
hal sport: harrastas orien-
teerumist, oli hea laskja, 
armastas suusatada (on lõ-
petanud 11 Tartu maratoni 
pika distantsi), on käinud 
suusamatkadel Arhangels-
kis ja Karjalas, kõrbematkal 
Karakumis, sõitnud Jawaga 
Krimmis, Karpaatides ja 
mööda Gruusia sõjateed 
Tbilisi. Spordis on I järk 
males, kabes, suusatami-
ses, laskmises, matkamises, 
kaasaegses kolmevõistlu-
ses, orienteerumises, mida 
ta pidas oma peamiseks 
spordialaks, langevarjus-
pordis III järk. 1994. a 
võistles isegi veteranide 
MM-il Šotimaal.

Karl Nõmm käivitas 
Võhmas esimesed mälu-
mängud ja mängis ise mä-
lumängu elu lõpuni.

Algkoolist alates on ta 
kogunud marke ja märke, 

17. veebruaril toimus Võhma 
aiandusseltsi Kanarbik eest-
vedamisel teabepäev okas-
puude kasvatamisest kodu-
aias. Lektoriks oli kutsutud 
Eesti dendroloogiaseltsi pre-
sident Aino Aaspõllu. Loeng 
toimus Võhma kultuurimaja 
suures saalis ja huvilisi oli 
kogunenud nii Võhmast kui 
kaugemalt. Aino Aaspõllu 
on kasvatanud okaspuid aas-
takümneid ning tema rik-
kalikke kogemusi oli rohke 
pildimaterjali taustal põnev 
kuulata. Võrreldes tänapäe-
va võimalusi aastakümnete 
taguse ajaga, siis praegu on 
saabunud külluse aeg. Toona 
kasvasid koduaedades põhi-
liselt torkavad kuused, mida 
tunti rahvasuus hõbekuuse 
nime all, ja sabiina kadakad. 
Elupuud olid eelkõige kal-
mistupuud, kuid nüüd on 
valik paisunud nii suureks, et 
nappide teadmistega on raske 
selle “õige” leidmisel. Kahju, 
et meil müüakse sageli Eesti 
kliimasse sobimatuid okas-
puuvorme. Näiteks kalifornia 
ebaküpressi ostetakse lihtsalt 
ilusa välimuse järgi, kuid pä-
rast esimest talve on pettu-
mus suur, kui taim pole meie 

madalaid temperatuure üle 
elanud.

Kõiki Aino rikkalikke ko-
gemusi ja näpunäiteid edas-
tada ei jõua, aga mõned hu-
vitavad faktid, mida ilmselt 
paljud ei teadnud. Huvitav 
oli see, et loodusest kadaka 
koduaeda toomisel ei pea il-
makaari jälgima, vaid tuleb 
istutada hõredam külg lõu-
na poole, siis kasvab taim 
tihedaks igast küljest. Lisaks 
soovitati kohast, kus taim 
looduses kasvas, kaasa võtta 
natuke mulda ning segada see 
aias istutusauku. Nii kohaneb 
taim aia oludega paremi-
ni. Kasvamamineku saladus 
peitub mullas elavates mik-
roorganismides (mükoriisa). 
Kui loodusest taimi tuua, siis 
peaks jälgima ka seda, et kui 
aias on kasvukoht päikseli-
ne, siis peaks taime tooma ka 
päikselisest kasvukohast.

Okaspuuvormide soeta-
misel peaks läbi mõtlema, 
millise kasvukujuga ja kui 
suurt taime on soov saada. 
Analüüsimist vajab ka see, 
millised on aias mullastiku-
tingimused. Kuigi tavalisel 
aiamullal kasvavad meil pa-
kutavatest okaspuudest ena-

Viljandi inspiratsioonise-
minari päevakava:

12.30–14.30 Üllatusesineja
15.00–17.00 Töötoad:
• Käsitöö ja taaskasutus
• Kogukonna areng
• Loodusharidus
• Kohalik toit
• Sotsiaalteemad
• Kultuuripärand

Tule kohale, saa tutta-
vaks kodanikeühendus-
te eestvedajatega ning vii 
oma algatus ellu.

Anna oma osalemisest 
teada hiljemalt 19. april-
liks e-postiaadressil kristi@
viljandimaa.ee või telefonil 
4330446.

Rohkem infot leiad Vil-
jandimaa Arenduskeskuse 
kodulehelt arenduskeskus.
viljandimaa.ee/et/inspirat-
siooniseminar.

Kristi Lõhmus
kodanikeühenduste 

konsultant

samuti münte – otsis, ostis, 
vahetas.

Pensionipõlves reisis 
palju: Karl on reisinud läbi 
kõik Euroopa riigid ja käi-
nud ka Egiptuses ja Hiinas.

1999. a alates tantsis 
Karl veteranide segarüh-
mas „Tantsurõõm“. Viima-
sed tantsud olid 2011. a su-
vel Viljandi Lossimägedes.

Karl mängis näidendi-
tes „Tühjad hällid“ ja „Püve 
talus“.

Karl uskus, et võib ela-
da 100 aastaseks, sest ta ei 
joonud, ei suitsetanud, tegi 
iga päev hommikuvõim-
lemist, liikus värskes õhus 
(ka viimasel ajal, kui jalad 
ei tahtnud sõna kuulata) 
ja püüdis mitte vihastada, 
lisaks tegeles aktiivselt kõi-
gega, mis mõttetegevust 
arendada aitas.

Karl oli väga seltskond-
lik, humoorikas ja leidis 
kergelt sõpru. Ta pidas kir-
javahetust sõpradega üle 
maailma.

Avaldame sügavat kaas-
tunnet poegadele ja tütar-
dele peredega.

Võhma linnavolikogu ja 
-valitsus

Võhma kultuurikeskus
Eakate klubi Elulõng

Mälestame tulihingelist spordimeest
KARL NÕMME

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Spordiklubi Võhma

mik, siis väga liivase ja kuiva 
pinnase korral on parem aeda 
valida okaspuid kadakate 
ja mändide hulgast. Samas 
kadakate puuduseks on oht 
nakatuda seenhaigustesse. 
Seda on võimalik vältida, 
kui roomavate vormide alu-
ne maapind katta kas kivide 
või multšiga. Seenhaigusesse 
nakatumise põhjuseks on vä-
hene õhu liikumine ja vanade 
taimeosade taime alla jät-
mine. Järelikult, kui kevadel 
okaspuude võrast vanad kui-
vanud okkad välja puhasta-
da, siis peab need ka puu alt 
ära koristama. Siiski, tüvele 
poogitud kadakad haigestu-
vad tunduvalt harvem, kuna 
nad on maapinnast kõrgemal 
ning seetõttu õhk liigub nen-

de võras. Kui valgusoludest 
rääkida, siis poolvarjulist 
kasvukohta vajavad jugapuud 
ja tsuugad. Nii päikselises 
kui poolvarjulises kasvuko-
has saavad hakkama hariliku 
kuuse vormid-sordid kui ka 
elupuud.

Kui arvestada, et okas-
puud on aeglasekasvulised ja 
istikud väiksed, siis võib neid 
julgelt sobitada püsililledega. 
Siiski tasuks jälgida, et eriti 
jõulise kasvuga püsililled ei 
kipuks noori okaspuid läm-
matama.

Katsetage julgelt ja nauti-
ge oma koduaeda!

Helle Treier
Võhma aiandusseltsi 

Kanarbik liige

Okaspuude teabepäev
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Meeldejäävad kultuurielamused märtsis

3. märtsil korraldas Võhma Ajaloo Sõprade Selts Võhma 
kultuurijuhi ja tunnustatud rahvatantsuõpetaja Roman Pär-
na 100. sünniaastapäeva mälestuseks konverentsi.
Tantsuisa Roman Pärna õpilased läbi aegade: vasakult Riina 
Remmer, Lia Ots, Aino Piirsalu, Reet Lauk, Anne Hajanen, 
Valentina Teor, Vaike-Aivi Sillat, Natalie Saluste, esireas 
vasakult Valli Veski, Leida Lehtla, Regina Puusepp, Elma 
Koort. Foto: Anne Hajanen.

Märtsi alguses andsid 
vahva kontserdi Maa-

rika laulusõbrad. Publik nau-
tis laule poistelt ja kõlasid 
omaloomingulised laulud. 
Tore on teada, et noored 
solistid mitte ainult ei esi-
ta teiste autorite laule, vaid 
kirjutavad neid ka ise. Ja kõ-
lavad nad oivaliselt. Poiss-
solistidele oli see kontsert ka 
väikeseks eelprooviks suure-
male konkursile Võrus, Eesti 
Meestelaulu Seltsi (EMLS) 
poolfinaalis.

Laulude kirjutajana ja esi-
tajana on juba suuremat tun-
tust kogunud Võhma güm-
naasiumi 6. klassi õpilane 
Agatha Dooni Murro.

On raske edasi anda seda 
emotsiooni, mis tekib neid 
noori kuulates ja veel ras-
kem on seda kirjas kirjelda-
da. Oleme nende esinemi-
sele kaasa elanud praktiliselt 
sellest ajast. kui nad argli-
kult oma esimesi esinemisi 
kultuurikeskuse laval tegid. 
Paljud on juba neiu ja noor-
mehe ikka jõudnud. Milline 
töö ja eneseületamine on 
selle kasvu ajal toimunud. 
Olen kindel, et mitmed meie 
pilgu all kasvanud noored so-
listid on leidnud või leiavad 
oma kutsumuse. Väga suur 
roll nende nn lauljateel on 
vanematel, rääkimata nende 
õpetajast Maarika Reiman-

dist. Esinemised erinevatel 
kontsertidel, konkurssidel, 
lauluproovid jne nõuavad va-
nematelt hoolt ja tähelepanu. 
Toimuvad nad ju enamasti 
väljaspool töö- ja kooliaega, 
tihti kaugemal kodust. Mõt-
len sellele sageli siis, kui arut-
letakse aunimetuste jagamise 
üle. Kas mitte need noored 
ja perspektiivikad pole meie 
väikese linna mainekujunda-
jad ja särad? Miks lükata tä-
helepanu tulevikku?

Siinkohal oleks paslik lu-
gejatele edasi anda üks e-kiri, 
mis saabus minu postkasti 
pärast Võrus esinemist (saat-
jaga kokkuleppel avaldan sel-
le muutmata kujul).

Saan uhkusega öelda, et 
tänasel EMLS poolfinaali 
konkursil Võrus, kus oli koos 
pool Eestit, said meie Võhma 
poisid uskumatult häid tu-
lemusi: Markus Koks I koht, 
Vaiko Aasaküla II koht.

Minu Viljandi poisid 
laulsid samuti väga edukalt: 
Rimo Bachmann I koht ja 
Jarnis Leenurm III koht.

Züriis olid Anu Taul, Kait 
Tamra ja Urmas Lattikas.

Finaal on Türil 6. aprillil.
Ma olin õnnelik ja ra-

hul juba siis, kui pääsesime 
maakonna võitjatena Võrus-
se. Täna oli kohal väga palju 
tublisid laulupoisse, ausalt 

öeldes ei eristanud minu kõrv 
meie poisse teistest – eks ma 
olen ise nende vigade ja sa-
mas ka plussidega harjunud. 
Pigem oli kuulda väga eri-
liste häältega imelisi poisse 
pea igast linnast. Konkurss 
oli väga tasavägine, võitja-
tel pidi olema see müstiline 
“MISKI“, et nad eristusid ja 
edasi said.

Türile minnes ei ole mul 
mingeid ootusi, tahangi öel-
da, et praegune saavutus on 
minu meelest tippude tipp. 
Meie konkurendid on ena-
masti ju stuudiote poisid, kes 
saavad laulmise tunde um-
bes 2 x 45 min nädalas. Mil-
line luksus! 

Tänan teid abi ja toetuse 
eest laste õpetamisel!

Maarika Reimand

9.  märtsil kutsusime kul-
tuurikeskusesse mehi koos 
abikaasade, sõbrannade ja 
ämmadega naistepäeva selts-
konnaõhtule jalga keerutama 
ja osa saama mõnusast õhtu-
poolikust.

Tantsutajaks oli suure-
pärane ja muusikute seas 
paljukiidetud bänd Veskikivi 
Tartust.

Peoõhtu tantsuvaheaega-
del pakkus peolistele kultuu-
rielamusi rahvusvaheliselt 
tuntud Lustilinna balleti-

teatri esitrupp (äsja naasnud 
Euroopa turneelt Pariis-
London-Viin) ning Metsatu-
ka rahvamaja varieteetrupp 
“Sädetallad”, kes olid meie 
laval esmakordselt ja arvata-
vasti sellisel kujul ka viimast 
korda.  Milline koreograa-
fia, milline menu, millised 
artistid!? Midagi nii fantas-
tilist pole kultuurikeskuse 
saal veel näinud ega kuulnud. 
Tegelikult koosnesid mõ-
lemad trupid Võhma näi-
teringi Rassijad liikmetest, 
eelkõige meestest. Esitatud 
showprogramm oli valminud 
Olev Rassi juhendamisel, 
Luule Tiirmaa ideekavandil.

Vaatamata kasinale pub-
likule, oli meeldejääv ja lõbus 
pidu. Kõik naised said mees-
telt kingituseks „igikestva lil-
le“ ja hea tuju.

Taas pean kordama ees-
pool kirjutatut, et meeleolu 
ei ole võimalik kirjaridades 
edasi anda, seda peab ise 
tundma.

Teadmiseks kõhklejaile, 
et seltskonnaõhtutele tasub 
tulla, ja pole ka tingimata 
tähtis, et kaaslaseks pole ke-
dagi haarata – sõpruskon-
naga või üksi, elamuse saab 
alati.

Riina Pakane
Võhma kultuurikeskuse 

direktor

SPORDIST

Kolmapäeval, 27. veeb-
ruaril mängiti Võhma 

kultuurikeskuses traditsioo-
nilist malematši Suure-Jaani 
ja Võhma piirkonna maleta-
jate vahel. Kuna maletradit-
sioonid meie linnas on pisut 
hääbumas, siis kasutasime 
abiväge Põltsamaalt kahe 
mängija appitoomisega. 
Viimastel aastatel on oma 
ülekaalu näidanud naabrid, 
võites matše järjepanu, siis 

sel aastal olid üllatuslikult 
paremad meie maletajad 
10/1/2–9/1/2. Võhma män-
gijatest olid parimad Mati 
Kärt ja Villu Ojassalu, kes 
võitsid mõlemad mängud.

Tänan osalejaid ja Rii-
na Pakast, kes aitasid kaasa 
võistluse heale korraldusele.

Aare Järvik
abilinnapea

Malest

SK Tääksi meeskond, 
eesotsas Võhmast pärit 

meestega, osales 26. jaanuaril 
Viljandi saalijalgpalli meist-
rivõistlustel. Alagruppi kuu-
lusid Suure-Jaani United, JK 
Viljandi Tulevik I, FC Õieke 
ja JK Viljandi Tulevik Vana-
kesed.

Esimeses mängus mindi 
kohe vastamisi eelmise aasta 
võitja Viljandi Tuleviku esin-
dusmeeskonnaga. Kohe algu-
sest peale hakkas meeskon-
nal viltu vedama ning mängu 
lõpuks näitas tabloo seisuks 
10:1 Viljandile. Pärast seda 
mängu olid mehed löödud, 
kuid motivatsioon selline 
häbi maha pesta oli suur. Ette 
rutates võib öelda, et sellega 
saadi suurepäraselt hakkama 
ning ennastsalgavat võitlust 
näidates enam häbisse ei jää-
dud.

Teises mängus oli vasta-
seks Viljandi Tuleviku Vana-
kesed, keda võideti seisuga 
5:3. Järgmisena kohtuti FC 
Õiekesega, võit tuli raskelt, 
kuid lõpuks siiski üsna kind-
lalt, tulemuseks jäi 4:1.

Kuna Tuleviku esindus-
meeskond oli juba endale 
alagrupi esikoha kindlusta-
nud, siis „vanad sõbrad“ Suu-
re-Jaani United ja SK Tääksi 
selgitasid alagrupist teisena 

edasipääseja. Kuigi kõik oo-
tasid väga pingelist ja tulist 
vastasseisu, siis seda seekord 
ei tulnud. Tääksi läks kiirelt 
3 väravaga ette ning lõppseis 
oli ainult vormistamise küsi-
mus.

Sellega olid siis poolfinaa-
li paarid selged: Tulevik I läks 
vastamisi Tarvastuga ja Tääk-
si eelmise aasta teise koha 
omaniku Barcelona 600-ga.

Kuna esimeses poolfinaa-
lis võitis Tarvastu Tulevikku, 
siis tahtis Tääksi iga hinna 
eest Tulevikuga taaskohtu-
mist vältida. Sellega saadi ül-
latuslikult hakkama ning 1:0 
võiduga tagati koht finaalis 
ning eelmise aasta finalistid 
olid tõrjutud 3.–4. koha män-
gule, mille võitis Tulevik. Ees 
ootas finaal.

SK Tääksi läks finaa-
li kolm korda juhtima, kuid 
alati suutis Tarvastu vastata. 

Normaalaja lõpuks oli seis 
3:3 ja lööma mindi penal-
teid. Kindlamad olid Tääksi 
mehed ning suurüllatus oligi 
sündinud. Seega on SK Tääk-
si selle aasta saalijalgpalli 
meister.

Selle aasta esimene kuld-
medal tuli aga samuti Viljan-
dis toimunud Tulevik Cupilt, 
mis korraldati kolmanda ja 
neljanda liiga meeskondade-
le. Alagrupis võideti Welco 
Elekter 1:0, Tuleviku Noored 
2:0, FC Kiur’uga mängiti vii-
ki 1:1 ning alagrupi viimases 
mängus alistati suurelt FC 
Õieke. Poolfinaalis kohtuti 
Tõrva Warrioriga, normaal-
aeg lõppes viigiliselt 0:0 ja 
penaltitega kindlustas Tääksi 
koha finaalis. Finaalivasta-
seks tuli teisest poolfinaalist 
Imavere. Mäng oli väga tuli-
ne ja ei puudunud ka kiirabi. 
Jällegi lõppes mäng viigili-

selt, tulemusega 1:1. Aga ka 
seekord olid Tääksi mehed 
penaltites kindlamad ning nii 
kindlustati turniirivõit.

Ka individuaalsed auhin-
nad tulid Tääksi meestele. 
Parim väravavaht oli Valmo 
Must ja turniiri parim mängi-
ja Kaido Kaljula.

Veel osaleti Põltsamaa ja 
Suure-Jaani turniiridel, kust 
saadi vastavalt 6. ja 4. koht.

Märtsi esimesel ja teisel 
päeval käis meeskond Soo-
mes, kus mängiti kahe päeva 
jooksul kaks mängu Seinäjo-
kis kohalike meeskondadega. 
SJK Kerho 07 meeskonnale, 
kes mängib Soome teises lii-
gas, kaotati suurelt 13:0 ja 
SJK U-19 meeskonnale kao-
tati 7:0. Selliseid tulemusi 
võis ka oodata, kuna seljataga 
oli pikk reis ja need olid esi-
mesed mängud sellel aastal 
väljas.

10. märtsil osaleti nelja 
meeskonna turniiril Paides, 
kus vastasteks olid Türi, Jär-
va-Jaani ja Koeru meeskon-
nad. Türi meeskond alistati 
1:0, Järva-Jaanile kaotati 0:1 
ja Koerut võideti 3:2 – ja ta-
suks teine koht.

Nüüd mängitakse veel 
paar sõpruskohtumist, et olla 
valmis Eesti meistrivõistlus-
teks ja saavutada paremad 
tulemused kui eelmise aasta 
9. koht.

Kristo Kalistratov

SK Tääksi tuli Viljandimaa meistriks

Head linnaelanikud ja sõbrad!
Taas on alanud kevad ja päike paistmas kõrgelt. Tervis on inimeste 

kalleim vara ja liikumine tähtsaim tegevus organismile.
SK Võhma koostöös Viljandimaa Tervisetoaga korraldab

SÜDAMENÄDALA 

Võistkond koosneb 3 naisest ja 3 mehest. 
Erinevad alagrupid noored ja veteranid.

3+3 võrkpalliturniiri eesmärgiks on pakkuda võrkpalliharrastajatele
võimalust proovile panna oma oskusi ja visadust võrkpalliväljakul. 

Selgitada välja parimad võistkonnad võrkpalli- ja tantsuplatsil.

Viljandimaa meistrid.

Õnnitleme!

22.–23. veebruaril 2013 Riias toimu-
nud rahvusvahelistel Kr. Kundzina 
20. mälestusvõistlustel vabamaad-
luses noortele sai Eesti matimees 
auhinnalise koha. Võistlustel osales 
noormaadlejaid seitsmest riigist.

Kuni 63 kg konkurentsis oli Vil-
jandi maadlusklubi “Tulevik” sportlane Kevin Aas 
(Võhma Gümnaasiumi 7. klassi õpilane) kolmas.

Palju õnne, tugev maadluspoiss Kevin, ja jõudu-jaksu 
edaspidisteks võistlusteks ja rekorditeks!

Võhma karikasarja 
5. ETAPP LAUATENNISES  

toimub pühapäeval, 5. mail 2013 
algusega kell 11.00 

Võhma Gümnaasiumi spordisaalis.

30. märtsil kell 10 
Võhma gümnaasiumi spordihoones 

korraldab spordiklubi “MIX”
VIII võrkpalliturniiri 3M + 3N

Tulge kohale ja saage osa ühest põnevast üritusest!

raames
pühapäeval, 21. aprillil kell 10.00 rahvamatka, 

mille pikkuseks on kuni 7 kilomeetrit (hetkel veel marsruuti pole paika 
pandud, kuid ürituse ajaks on sellega kõik korras).

Pärast matka pakume suppi, teed ja püüame ka Teie vererõhku mõõta.

Ilusat kevade algust soovides Aare Järvik SK Võhma
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Kooli tegemised:
www.kool.vohma.ee

Seekord lehes

Lahing peeti lauldes
Õpilased teatriõhku 
nuusutamas
Ja muudki

Esimene laululahing peetud

Ko²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikooremKo²l ikoorem
Pool jaanuari ja veebruar 

takkapihta kuuldus üle 
koolimaja lauluhääli kõla-
mas. Nädalast nädalasse 
muutusid need julgemaks 
ja selgemaks, nii nagu laulu-
sõnad pähe kulusid ja esine-
miskindlus kasvas.

27. veebruaril toimus 
koolis laululahing, mis oli 
pühendatud Eesti Vabariigi 
95. aastapäevale. Sellest tin-
gituna olid kohustuslikud 
laulud klassidele valitud 
isamaalised. Igal klassil tuli 
esitada kaks laulu – lisaks 
kohustuslikule veel ka üks 
vabalt valitud laul. Klassid 
jagunesid võistlustules kol-
me rühma, millede hulgast 
valiti vanuserühma parim ja 
üldvõitja.

Ettevalmistusprotsess 
oli igal klassil erineva pik-
kusega, kuid olulisem on 
siiski see, et kõik klassid 
osalesid ja keegi ei pidanud 
laval piinlikkust tundma.

Esines ka õpetajate an-
sambel, kes küll võistluses ei 

osalenud, kuid õppis selgeks 
vanema astme kohustusliku 
laulu. Kohal oli väga palju 
õpilasi ja ka pealtvaatajaid. 
Külaliskollektiivina esines 
segakoor „Leelo“.

H i n d a m i s k o m i s j o n , 
kuhu kuulusid Agnes Kurg 
(Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskooli muusi-
kaõpetaja, Olustvere Põhi-
kooli muusikaõpetaja, sega-
koor Lehola dirigent), Aare 
Järvik (Võhma abilinnapea), 
Riine Ant (Viljandi Maa-
valitsuse noorte infojuht), 
Silva Murik (õppealajuha-
taja), Viivika Lepp (pikapäe-
varühma õpetaja), tegi oma 
otsused järgnevalt:

Vanuserühma 1.–4. kl 
parim: 2. klass.

Vanuserühma 5.–8. kl 
parim: 5. klass.

Vanuserühma 9.–12. kl 
parim: 10. ja 11. klasside 
koondklass, kes oli ka lau-
lulahingu üldvõitja.

Idee algatajaks ja suur-
teks abilisteks pean üld-

Võidukas 10. ja 11. klassi ühendkoor (foto Gea Rumjantseva)

võitjate klassi. Tänan kõiki 
õpilasi, kes võtsid osa laulu-
lahingust!

Järgmises laululahingus 
juba uus teema ja uued lau-
lud!

Maila Juudas
Muusikaõpetaja

Tüdruk, kellel ei ole aega igavust tunda
4. klassis õpib tüdruk, kes on 
juba kuus aastat järjekindlalt 
spordiga tegelenud. See on 
Grete-Liis Kändma. Kui ta 
oli 4-aastane, arvas tema pa-
rima sõbranna ema, et tüd-
rukud võiksid hakata koos 
iluvõimlemise trennis käima. 
Grete-Liis ei mäleta, et tema 
arvamust oleks küsitud, aga 
ega ta vastu ka polnud ning 
sellest ajast peale ongi ta te-
gelenud iluvõimlemisega.

Grete-Liis sõidab iga 
päev Viljandisse trenni, va-
hele ei jää ka laupäevad ning 
pühapäevad. Koju jõuab 
tüdruk alles pärast kaheksat 
õhtul. Siis peab koolitük-
ke õppima hakkama ja ega 
muuks aega üle ei jäägi. Vä-
simust ei tunne ta aga eriti 
sageli. Ikka käib Grete-Liis 
ringi rõõmsa näo ja säravate 
silmadega.

Juba sõna ´iluvõimlemi-
ne´ vihjab sellele, et tegu on 
ilusa spordialaga. Iluvõim-
lemine on sport, mis kombi-
neerib endas nii balleti ele-
mente, võimlemist, tantsu 
kui ka vahendite oskuslikku 
käsitlemist. Võitjaks osutub 
see võimleja, kes teenib žü-
rii poolt kõige enam punkte. 
Žürii hindab väga erinevaid 
komponente, milleks on 
hüpped, tasakaalud, pöör-
ded, painduvus, vahendite 
käsitlus, kava teostus ja ar-
tistlikkus.

Iluvõimlemiskavad on kas 
vabakavad, kavad rõnga, pal-
li, kurika, lindi või hüpitsa-
ga. Varem tegeles Grete-Liis 
vabakava ja rõngaga, nüüd 
on lisandunud ka kurikad. 
Vastavalt sellele, kuidas ede-
neb sportlase vanus ja koge-
mus, tuleb ka juurde vahen-
deid. Iluvõimlemise juures ei 
mängi mitte väikest rolli ka 
võistluskostüümid. Grete-
Liisi võistluskostüümid õm-
meldakse Tallinnas. Mis värvi 
kangast see tuleb ja kui palju 
on selle peal sädelust, on kos-
tüümikandja enda otsustada.

Pikk kogemus ja visa töö 
tagab ka head tulemused 

võistlustel. Lisaks sellele, et 
Grete-Liis on noppinud lu-
gematuid häid kohti erine-
vatel Eestis toimunud võim-
lemisturniiridel, on tal juba 
arvestatav pagas välismaal 
võistlemise kogemust. Gre-
te-Liis on võistlemas käinud 
näiteks Portugalis, Poolas, 
Itaalias ja Inglismaal. Poolas 
oli tüdruku sõnul eriti lahe. 
Eks ikka sellepärast, et seal 
saavutas ta esikoha. Seal 
oli veel tore sellepärast, et 
terve pjedestaali vallutasid 
Eesti tüdrukud. Nagu suur-
tegi sportlaste võistlustel, 
suruti seal seistes üksteisel 
kätt ja õnnitleti edu puhul. 

Välisvõistlustel käib Gre-
te-Liis praegu koos emaga, 
kuid suuremaks saades hak-
kab kindlasti juba iseseisvalt 
reisima.

Sellise pöörase elutem-
po juures ei oska Grete-Liis 
ometi millegi üle kurta. Ta ei 
pea isegi dieeti pidama, sest 
millegi magusa või krõpsu-
paki järele eriti ei isutagi. 
Kuulsaks saamist ta samuti 
tähtsaks ei pea, oluline on, 
et saab trennis käia ja sporti 
teha, tänu sellele on tal ka 
palju toredaid sõpru.

Marju Roosileht

Grete-Liis Kändma seisab kõrgeimal astmel (foto erakogust)

Nalja otse 
elust
9. klassi noormehed Gerd 
Kanteri võistlusalast: Ketta 
loopimine.

7. klassi noormees: „Mul 
pole matemaatikas ühtegi 
kahte. Ainult ühed ja kol-
med.“

Uudissõnu: huudissimu 
(uudishimu), pesodenüüm 
(pseudonüüm), tšutski 
(tšuktši).

Kogunud 

Marju Roosileht

Susside sahinal 
parema tervise 
poole

25. veebruarist 1. märtsi-
ni toimus koolis sussinä-
dal, mille eesmärgiks oli 
tähelepanu juhtida vahe-
tusjalanõude kandmise 
olulisusele. Kuigi umbsete 
välisjalanõude vahetamine 
siseruumidesse sobivama-
te vastu on kasulik nii iga-
ühe enda jalgadele kui ka 
teiste tervisele, sest koo-
limaja püsib nii puhtam, 
on koolis õpilasi, kes seda 
regulaarselt ei tee. Sellepä-
rast kuulutas kooli tervise-
nõukogu välja sussinädala 
konkursid, et tunnustada 
neid, kes mitte ainult ei 
vaheta jalanõusid, vaid on 
valmis ka üht kindlat tüüpi 
jalanõud välja otsima, lae-
nama või lausa ise meister-
dama.

Sussinädalal loeti klas-
sides igal hommikul üle 
sussikandjad ja jagades 
nende arvu koolis olnud 
õpilaste arvuga saadi tea-
da terve nädala keskmine 
osalusprotsent. Kõige usi-
namad sussikandjad olid 2. 
klassis.

Igal õpilasel ja õpetajal 
oli võimalus valida ka oma 
lemmiksuss. Selleks said 
konkursil osaleda soovi-
jad lasta esmaspäeval oma 
susse pildistada. Tervise-
nõukogu hinnangul 15 pa-
rima seast said kõik soovi-
jad oma lemmiku valida. 
Lemmikuks oli ülekaalu-
kalt Kardo Karu sussipaar.

Tiina Tart
Huvijuht

Kardo Karu võidusussid (foto Tiina Tart)
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Kes oli Roman Pärn ja 
miks teda veel tänagi 

hästi mäletatakse?
Roman Pärn oli 30 aastat, 

1955–1985, Võhma kultuu-
rimaja juhataja ja ringijuht. 
Kõik kohalikud üritused 
toimusid tema eestvedami-
sel. Saal oli alati rahvast täis, 
eeskavad muljetavaldavad. 
Palju oli esinemisi väljaspool 
Võhmat.

03.03.2013 korraldas 
Võhma Ajaloo Sõprade Selts 
Võhma kultuurikeskuses 
Roman Pärna 100. sünniaas-
tapäeval tema mälestuseks 
konverentsi. Peale ajalooselt-
si liikmete oli kohale tulnud 
üsna palju Võhma elanikke, 
kes Roman Pärna mäletavad, 
temaga koos kultuurimajas 
töötasid, laulsid, tantsisid või 
tema juhendamisel tantsu 
õppisid.

Konverentsi juhatas sis-
se Aare Järvik. Seejärel oli 
kohalviibijatel võimalus vaa-
data 11. klassi õpilase Mar-
tin Remmeri koostatud slai-
diprogrammi Roman Pärna 
elu ja tegevuse kohta, mis põ-
hineb tema uurimistööl „Ro-
man Pärna elutöö Võhmas“. 
Martini tööst sai teada, et 
Roman Pärn elas lapsest saa-
dik Võhmas ja käis siin koolis. 
Õpetaja Kairi Ibruse isa ole-
vat mäletanud, et koolis käis 
ta väikese ponihobusega.

Roman armastas sporti 
teha ja osales isetegevuses. 
Noorena mängis ta jalgpalli, 
hiljem harrastas jooksmist 
ja suusatamist. 1988. a 12. 
märtsi ajalehe „Tee Kommu-
nismile“ artiklis on Roman 
Pärn vastanud küsimusele, 
millest tulenevad tema ka-
destamisväärne tervis ja elu-
rõõm: „Nelikümmend aastat 
olen igal hommikul päeva 
alustanud võimlemisega. 
Jooksen ja suusatan. Kolm-
neli kilomeetrit kerget jooksu 
on päris tavaline asi. Noorest 
pärast tegime hoolega sporti, 
mängisime jalgpalli ja tegime 
muudki. Kutsusime mujalt 
juhendajaid, kui ise hakkama 
ei saanud. Alevi spordiväl-
jakul käis kogu aeg tegevus. 
Hiljem olen püüdnud jätkata 

ja praeguseni pean tantsu-
treeningud vastu, ei aja hin-
geldamagi.“ Roman Pärn oli 
seda intervjuud andes juba 
75-aastane. Tema mainitud 
alevi spordiväljak asus too-
kord umbes praeguse kultuu-
rimaja esisel alal.

Roman Pärna mäleta-
takse kui väga mitmekülgset 
inimest. Ta tantsis, laulis, 
mängis kontrabassi, oli hea 
näitleja ja tantsuõpetaja, lõi 
palju omaloomingulisi tant-
se, õmbles ise nende jaoks 
kostüümid. Oli hea kokk, 
tema tehtud küpsetised olid 
väga maitsvad.

Oma mälestustest rää-
kisid ka Endel Rõuk, kes oli 
Roman Pärna naabrimees üle 
30 aasta, ja Regina Puusepp, 
kes meenutas Roman Pärna 
juhendatud memmede tant-
surühma, selle liikmeid ja te-
gemisi.

Kairi Ibrus rääkis kohal-
viibijatele, et koolis on teoksil 
veel teinegi projekt Roman 
Pärna mälestuse jäädvusta-
miseks. Nimelt valmistavad 
õpilased õpetaja Toomas Is-
raeli juhendamisel pinki Ro-
man Pärna mälestuseks. Pink 
on plaanis paigutada endise 
kultuurimaja platsile. 1934. a 
valminud kultuurimaja asus 
Tallinna ja Tartu tänava va-
helises nurgas ja hävis tule-
kahjus 13.02.1995. a. Õpetaja 
Kairil oli ettepanek, et lisaks 
Roman Pärna mälestuse 
jäädvustamisele võiks kuida-
gi jäädvustada ka mälestuse 
sellest majast, mis oli Roman 
Pärnale nagu teiseks koduks. 
Kõigile meeldis Aivi Sillati 
idee, et see võiks olla mäles-
tuskivi, millel jäädvustatud 
kultuurimaja kujutis. Tehti 
ettepanek, et linnavalitsus 
võiks algatada annetuste ko-
gumise ja aidata hoolt kanda 
selle idee teoks saamise eest. 
Eriti tore oleks, kui see val-
miks juba järgmisel aastal, 
mil kultuurimaja ehitamisest 
möödub 80 aastat.

Pärast konverentsi lõppu 
sõideti Roman Pärna hauale 
Arussaares, asetati sinna lille-
kimp ja süüdati küünlad.

Riina Remmer

TEATED

Teel suurele lavale

4. märtsil käisid 2., 5. ja 8. 
klassi õpilased draamaõpetu-
se aine raames Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemias 
ja teatris Ugala.

Kultuuriakadeemias võt-
tis meid vastu Kalju Komis-
sarov koos oma tudengitega, 
kes õpivad teatrikunsti eriala. 
Kõigepealt uuriti Võhma õpi-

lastelt, kuidas näevad välja 
nende draamaõpetuse tunnid 
ning seejärel tegime koos tu-
dengitega erinevaid harjutu-
si, millega nemad näitlejaks 
õppimist alustasid, mida tee-
vad ka kogenud näitlejad iga 
esinemise eel.

Ugalas viis Silvia Soro 
õpilased teatrimajja ekskur-

sioonile, kus sai näha kõike, 
mis jääb lava taha ning sai-
me ära käia ka nii väikse kui 
ka suure saali laval, seigelda 
pikkades koridorides, keldris 
ja käia lava all, näha heliku-
jundaja ja valgustaja tööposte 
ning suuri kostüümiladusid.

Õpilaste muljed õppekäi-
gust:

• Kultuuriakadeemias oli 
palju juba tuntud näitlejaid 
ja neilt sai autogramme kü-
sida.

• Tegime koos tudengitega 
näole soojendusharjutusi ja 
mängisime mänge.

• Teatritudengid olid tore-
dad, sest nad olid julged ja 
tulid kõigist olukordadest 
ilusti välja.

• Ma poleks uskunud, et 
Ugalas on nii suur garde-
roob näitlejate riiete jaoks.

• Natuke imelik oli, kui suur 
on tegelikult teater /../ ja 
valgus ja helipult on nii 
suured, et ei saanud aru, 
kuidas neid juhtida.

• Lavalt tundus saal tegeli-
kult väiksem, aga esineda 
oleks seal päris hirmus.

• Ma ütleksin, et see oli tore 
päev.

Tiina Tart
Huvijuht, draamaõpetaja

Kalju Komissarov jagab 2. klassile teatritarkust (foto Tiina Tart)

Roman Pärna 
mälestust 
talletatakse ka koolis

Kultuuripärandi aasta 2013 
„Pärijata pole pärimust“. „Lugu loob, jutt juhib“

Alustuseks mõned mäles-
tused: 

… Isa võttis mind põlve-
dele jutustamise ajal ja kui 
oli hästi põnev, siis ootama-
tult raputas või torkis mind, 
et ma asja väga südamesse ei 
võtaks – ta oli hea jutuvestja 
ja neid jutustamisi ei unusta 
ma kunagi, nii mõnedki vead 
annan talle andeks, kui mee-
nutan lapsepõlve.

… Külmade ja tuisuste 
ilmadega jäeti mind vanaisa 
poole, ta elas lasteaia lähe-
dal. Istusime kahekesi sooja 
leso peal ja ma võisin lõpma-
tuseni tema jutte kuulata.

… Meenuvad mälestused, 
mida rääkis onu Valdo Pant 
– tavaliselt lõkke ääres maal: 
vanast ajast, reisidest, huvita-
vatest inimestest. Ta pidas las-
test väga lugu ja alati oli meil 
omavahelisi saladusi, mida 
keegi ei tohtinud teada peale 
meie. See oli nii põnev, kui sul-
le usaldati suur saladus.

…Vanaisa oskas jutusta-
des asjad naljakateks teha. 
Kui ma haigeks jäin, siis 
nõudsin alati teda voodi 
juurde jutustama. Ükskord 
olin kõrges palavikus, ronisin 
vanaisa selja taha köögidiiva-
nile soemüüri äärde ja nõud-
sin juttu. Paha olemine läks 
kohe kergemaks.

… Ema luges õhtuti mui-
nasjutte, tihti oli ta raskest 
tööst nii väsinud, et tukastas 
suisa poolelt sõnalt, nuru-
sime ikka loo lõppu. See on 
hea mälestus, saan nüüd aru, 
kui oluline oli emale isegi 
une küüsis vaeveldes lapsega 
suhtlemine. Nii tuli mõnikord 
ka täitsa teistsugune lõpp loo-
le, sest ema istus silmad kinni 
ja luuletas ise lõpud. See oli 
tore. Tookord tundus see ole-
vat mäng.

… Ema luges vahel raa-
matust ette rõõmsaid lugusid 
ja siis ta naeris nii, et tal tulid 
pisarad silma. See, et emal 
oli hea meel, tõi mulle ka hea 
tuju.

Isegi see väike kimbuke 
erinevate inimeste mälestusi 
räägib meile sellest, kui ko-
sutavad ja olulised on olnud 
lapsepõlves kogetud jutuvest-
mishetked. Seda enam paneb 
imestama, miks me nüüd 
täiskasvanutena ise nii vähe 
selliseid hetki oma lastele 
aga ka enestele võimaldame. 
On ju jutuvestmise teel ajast 
aega, põlvest põlve edasi an-
tud põhitõed ja väärtushin-
nangud, mis aitaksid inime-
sel elus toime tulla. Inimese 
eluväärtused määravad, mil-
lisena tajub ta ümbritsevat 
keskkonda ja olukordi. Väär-
tustega kaasneb motivatsioon 
ja see paneb inimese mingis 
suunas tegutsema. Seda, kui-
das oleks mõistlik toimetada 
elu järjepidevust silmas pida-
des, öeldi mälestuste, perepä-
rimuse, kodukohas juhtunud 
lugude, aga ka muinasjuttu-
de, muistendite ja müütide 
kaudu. Minevikupärimuse 
taustal oli/on inimesel ker-
gem ennast määratleda, oma 
kohta leida. Ka tänapäeva 
massi- ja internetikultuurist 
täidetud maailmas tahavad 
lapsed veel kuulata ka aegade 
taguseid tõestisündinud lu-
gusid, aga ka jutustaja poolt 
siiralt pajatatud muinasjutte.

Rudolf Steineri sõnul va-
hendatakse muinasjuttude 
abil inimtunnetust nii, nagu 
seda mingil muul moel pole 
võimalik teha. Lastel ja ka 
täiskasvanutel on tugev vaja-
dus piltide järele, mis ei pee-
gelda igapäevase kogemuse 

maailma. Kui me ei paku 
lapsele muinasjutupilte ja 
muinasjutukeelt, siis täidab 
tema hingesisu “tänavaloba”. 
Argielu triviaalsed fantaa-
siavaesed kõnekatked valluta-
vad hingepõllu ja sellest tekib 
umbrohupõld. Meenub ka 
üks Fred Jüssi mõttemõlgu-
tus, et egas harimata maalapp 
kuskile kao, sinna kasvavad 
vaid uued taimed, nõgesed, 
ohakad ja muu selline.

Juba kakskümmend üks 
aastat on Rahvakultuuri Kes-
kuses tegutsev Jutukool järje-
kindlalt hoolt kandnud jutu-
vestmispõllu harimise eest. 
On korraldatud õppepäevi, 
seminare, kursusi, suvelaag-
reid ja jutuüritusi-kontserte. 
Välja antud mõned rahvaju-
turaamatud ja valminud ka 
DVD „Lugu tahab rääkimist“.

Käesolev Kultuuripärandi 
aasta 2013 võimaldas elu pro-
jektile „Lugu loob, jutt juhib“, 
mille raames Rahvakultuuri 
Keskuse Jutukool tutvustab 
Viljandimaa raamatukogu-
des ja koolides jutuvestmis-
traditsiooni ja ka rahvajutu-
pärimust. Projektil on kaks 
osa, üks kevadel – Jutukooli 
külaskäik, Piret Päär räägib 
lugude vestmisest traditsioo-
nis ja tänapäeval ja jutustab 
oma lemmiklugusid. Sügi-
sel, novembrikuus aga peaks 
teine osapool mõne lugude-
vestmisega seotud üritusega 
hakkama saama. Olgu see siis 
lugude jutustamine, kogumi-
ne, näitus või mistahes teine 
ettevõtmine.

Loodame siis, et see aas-
ta innustab pärijaid pärima, 
aga eelkõige pärandajaid ise 
jagama oma rikkust… Kuna-
gi juhtus minuga selline lugu. 
Sõitsin Võrumaale ühele jutu-
õhtule. Korraldaja-perenaine 

oli mulle vastu tulnud, autos 
oli ka tema väike tütar kaa-
sas. Sõidame siis. Äkki näen 
tee ääres ühte imelist talu. 
Küsin, kes seal küll elab, vist 
õnnelikud inimesed, sest see 
oli väga ilusa koha peal, suu-
red põlispuud, mäenõlvakul, 
mets talu taga, looklev tee 
mäekülje all … Aga kutsuja 
hakkas jutustama: “Oi, see on 
õnnetu, see on neetud talu. 
Oli seal perepojal teenijatüd-
rukuga laps, aga abiellus tei-
sega, rikkaga. Siis too tüdruk 
lapsega tuli üle mäe ja pani 
needuse talu peale. Ei ole seal 
keegi õnne leidnud …“ Vaata-
sin tükk aega veel seda kohta 
tagant autoaknast, samamoo-
di see väike tüdruk. Sõidame 
edasi. Seal väike saunakoht, 
kokkuvajunud vana onnike, 
aga sellel kohal selline võimas 
iseloom, et kohe sunnib mär-
kama. Küsin: “Kes siin elas?“ 
Vastuseks saan: “Ahh, siis üks 
külaullike oli, pidas pulli toas. 
Käis lavka juures, pull nöö-
riga käekõrval, leiba ostmas, 
siis tuli jälle koju.“ Naersime. 
Ütlesin: “Vägevad lood teil 
siin!“ Ja siis see väike tüdruk 
küsib ema käest:“ Ema, miks 
sa mulle neid lugusid pole 
rääkinud?“

Vastus tuli kiiresti: “Sa 
pole küsinud ju ka!“

Jah, aga nad ju ei teagi kü-
sida, kui meie ei räägi.

Piret Päär
Rahvakultuuri Keskus

Suulise pärimuse 
spetsialist, Jutukooli 

eestvedaja ja koolitaja, 
jutuvestja

www.rahvakultuur.ee/jutu-
kool
http://piretpaar.com

Kultuuripärandi aasta 2013 „Pärijata pole pärandit“ esitleb:
Rahvakultuuri Keskuse jutukooli projekt

„Lugu loob, jutt juhib“
Lugude vestmisest räägib ja lugusid jutustab jutuvestja Piret Päär

Võhma Gümnaasiumis 2. aprillil
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PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1 324 450
30 Maksutulud 483 177

Füüsilise isiku tulumaks 475 677
Maamaks 7 500

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 130 163
Riigilõiv 500
Haridusasutuste laekumised majandustegevusest 22 022
Lasteaiatasu 5 382
Lasteaia toiduraha 6 325
Gümnaasiumi toiduraha 5 500
Muusikakooli tasud 2 485
Gümnaasiumi töövihikud 450
Gümnaasiumi muud 1 880
Laekumised teistelt omavalitsustelt 85 000
Kultuuriasutuste laekumised majandustegevusest 383
Sotsiaalasutuste laekumised majandustegevusest 10 314
Elamu-ja kommunaalmajanduse laekumised 10 000
Üldvalitsemisasutuste laekumine majandustegevusest 20
Üüri- ja renditulud 808
Koha- ja platsimaks 105
Hoonestusõiguse seadmise tasu 52
Muude kaupade ja teenuste müük 959

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 708 037
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 76 322
Põllumajandusministeerium: koolipiim 2 460
Rahandusministeerium: õppelaen+maksud 687
Toetused valitsussektori sihtasutustelt 5 680
Toetused muudelt 7 989 
Eesti- Läti programmi projekt 59 506
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 39 575
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 39 575

352 Mittesihtotstarbelised toetused 592 140
Tasandusfond 255 436
Toetusfond 336 704
Puuetega laste hooldajatoetus 5 259
Toimetulekutoetus 24 492
Hariduskulud 262 266
Haridusinvesteering 4 278
Lasteaia õpetajate täiendkoolitus 296
Koolilõuna 22 113
Õpilaskodu 18 000

3825, 388 Muud tegevustulud 3 073
Laekumine vee erikasutusest 1 156
Saastetasud 1 917

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 1 284 099
sh antavad toetused 137 047
sh muud tegevuskulud 1 147 052 

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade ja kontogruppide kaupa
01 Üldised valitsussektori teenused 155 723
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 11 184

Toetused ja liikmemaksud
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 144 539
50 Personalikulud 116 133
50 Erisoodustused 375

Võhma linna 2013. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse 
kohaliku omavalitsu-

se korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 1, kohaliku omavalit-
suse üksuse finantsjuhtimi-
se seaduse § 23 lg 2 alusel 
ning kooskõlas Võhma Lin-
navolikogu 28. juuni 2012. 
a määrusega nr 9 ,,Võhma 
linna eelarve koostamise, 
vastuvõtmise, täitmise ja 
aruandluse kord”.

§ 1. Kinnitada Võhma 
linna 2013. aasta eelarve 
kogumahus 1 377 148 (üks 
miljon kolmsada seitseküm-

mend seitse tuhat ükssada 
nelikümmend kaheksa) eu-
rot vastavalt lisale nr 1.

§ 2. Kinnitada Võhma 
linna 2013. aasta eelarve se-
letuskiri vastavalt lisale nr 2.

§ 3. Määrust rakenda-
takse tagasiulatuvalt 1. jaa-
nuarist 2013.

§ 4. Määrus jõustub kol-
mandal päeval pärast Riigi 
Teatajas avaldamist.

Ants Pihlak
Linnavolikogu esimees

Võhma Linnavolikogu 21. veebruari 2013. a määruse nr 2 Lisa 1
Võhma linna 2013. aasta eelarve

55 Majandamiskulud 28 031
01111 Linnavolikogu 5 560
50 Personalikulud 4 123
55 Majandamiskulud 1 437
01112 Linnavalitsus 130 661
41 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 278
50 Personalikulud 109 594
50 Erisoodustused 375
55 Majandamiskulud 19 414
01114 Reservfond 6 892
01330 Muud üldised teenused (Valimised) 2 704
50 Personalikulud 2 416
55 Majandamiskulud 288
01600 Liikmemaks ja ühistegevuse kulud 9 906
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 9 906
02-03 Avalik kord ja julgeolek 959
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 639
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 320
55 Majandamiskulud 320
02100 Kaitseliit 639
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 639
03100 Politsei 320
55 Majandamiskulud 320
04 Majandus 60 361
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 26 269

Linnateede ja tänavate korrashoid 26 269
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 34 092
50 Personalikulud 16 689
55 Majandamiskulud 17 403
04210 Maakorraldus 10 165
50 Personalikulud 7 368
55 Majandamiskulud 2 797
04510 Linnateede ja tänavate korrashoid 26 269
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 26 269
04511 Liikluskorraldus 575
55 Majandamiskulud 575
04900 Majandusalase tegevuse haldamine (Transport) 23 352
50 Personalikulud 9 321
55 Majandamiskulud 14 031
05 Keskkonnakaitse 27 462                
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 25 237
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 2 225
55 Majandamiskulud 2 225
05400 Haljastus 24 500
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 24 000
55 Majandamiskulud 500
05100 Prügivedu 2 962
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 237
55 Majandamiskulud 1 725
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 31 081
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 27 090
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 3 991
55 Majandamiskulud 3 991
06400 Tänavavalgustus 17 000
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 17 000
06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 3 991
55 Majandamiskulud 3 991
06602 Kalmistud 2 515
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 2 515
06603 Hulkuvate loomadega seotu 385
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 385
06605 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmaj. 7 190
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 7 190
07 Tervishoid 28
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 28

Ravikindlustuseta isikud 28
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 137 684
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 920

Seltside tegevustoetused 1 920
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 135 764
50 Personalikulud 74 191
55 Majandamiskulud 61 573
08102 Sporditeenused 7 478
55 Majandamiskulud 7 478
08105 Võhma Muusikakool 44 455

50 Personalikulud 36 439
55 Majandamiskulud 8 016
08109 Vabaaja- ja spordiüritused 3 914
55 Majandamiskulud 3 914
08201 Raamatukogu 23 300
50 Personalikulud 16 589
55 Majandamiskulud 6 711
08202 Kultuurikeskus 41 936
55 Personalikulud 19 279
55 Majandamiskulud 22 657
08208 Kultuuriüritused (Võhma linna päevad) 10 418
50 Personalikulud 404
55 Majandamiskulud 10 014
08209 Seltsitegevus 1 920
4500 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 920
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (Linnaleht) 4 263
50 Personalikulud 1 248
55 Majandamiskulud 3 015
09 Haridus 758 886
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 98
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 758 788
50 Personalikulud 557 013
50 Erisoodustused 320
55 Majandamiskulud 201 455
09110 Alusharidus (Lasteaed Mänguveski) 140 255
50 Personalikulud 106 160
55 Majandamiskulud 34 095
09220 Gümnaasium 596 831
50 Personalikulud 450 853
50 Erisoodustused 320
55 Majandamiskulud 145 560
41 Õppetoetused 98
09800 Teised vallad ja linnad 21 800
55 Majandamiskulud 21 800
10 Sotsiaalne kaitse 111 915
40, 41, 
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 51 356
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 60 559
50 Personalikulud 26 480
55 Majandamiskulud 34 079
10121 Muu puuetega inimeste kaitse 13 626
10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (Hooldekodud) 28 710
55 Majandamiskulud 28 710
10200 Päevakeskus 8 001
50 Personalikulud 5 764
55 Majandamiskulud 2 237
10201 Sotsiaalhoolekande teenused (Koduteenus) 11 009
50 Personalikulud 10 881
55 Majandamiskulud 128
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 8 785
4130 Sünnitoetus 750
4138 Matusetoetus 2 850
4130 Lapsehoiuteenus 1 970
4138 Ühekordne toetus 3 215
10600 Eluasemeteenused (sotsiaalkorter) 2 237
55 Majandamiskulud 2 237
10701 Toimetulekutoetus 28 945
4131 Sotsiaaltoetused 28 945
10900 Muu sotsiaalne kaitse (Sotsiaalabi) 10 602
50 Personalikulud 9 835
55 Majandamiskulud 767

PÕHITEGEVUSE TULEM 40 351

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -34 989
381 Põhivara müük
15 Põhivara soetus -33 549

2011. aasta teede raha
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Eesti-Läti programmi projekt
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
382 Finantstulud  60
65 Finantskulud -1 500

Laenude intressid

EELARVE TULEM 5 362

FINANTSEERIMISTEGEVUS -58 000
20.5 Kohustuste võtmine
20.6 Kohustuste tasumine -58 000

1001   LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -52 638

Võhma Linnavolikogu 21. 
veebruari 2013. a määruse nr 2

Lisa 2

Võhma linna 2013. aasta eelarve 
seletuskiri

2013. aasta Võhma linna eelar-
ve lühiülevaade

2013. aasta linnaeelarve koos-
tamisel on arvestatud konserva-
tiivsuse põhimõtet nii tulude kui ka 
kulude planeerimisel. Eelarvemaht 
on suurenenud võrreldes 2012. aas-
taga. 2013. aasta eelarve kogumaht 
on 1  377  148 eurot (põhitegevuse 
tulud 1,324 miljonit € + investee-
rimistegevuse tulud + finantsee-
rimistegevuse tulud + likviidsete 
vahendite planeeritav jääk aastava-
hetusel 0,053 miljonit €).

Põhitegevuse tulude suuruseks 
on kavandatud 1,324 miljonit eu-
rot, suurenemine võrreldes 2012. 
aasta eelarvega 3,46%, põhitege-
vuse kulude kavandatav suurus on 
1,284 miljonit eurot ja põhitege-

vuse kulud suurenevad võrreldes 
2012. aastaga 2,13%. Põhitegevuse 
tulemi suuruseks on 40 351 eurot 
(põhitegevuse tulud miinus põhite-
gevuse kulud).

Füüsilise isiku tulumaksu sum-
ma on eelarvesse kavandatud 2012. 
aasta laekunud summa korrutatud 
4,51%, kokku 475 677 eurot. Nime-
tatud maks moodustab üle 98,85% 
linna maksutuludest ja 35,9% linna 
põhitegevuse kogutuludest. Saada-
vad toetused moodustavad 53,46% 
ja tulud kaupade ning teenuste 
müügist 9,83% põhitegevuse tulu-
dest.

Linn annab 2013 aastal spor-
di-, kultuuri-, sotsiaal- ning hari-
dusvaldkonnas tegevuskuludeks 
1,0 miljonit eurot. Põhitegevuse 
kuludest 59,10% moodustavad 
kulud haridusele, 19,44% sotsiaal-
sele kaitsele ja kultuurivaldkonna-
le, 8,7% majandusvaldkonnale ja 
12,65% üldiste valitsussektori tee-
nuste katteks.

Majandamiskulude eelarve kasv 
2013. aastal on eeskätt tingitud kau-
pade ning teenuste hinnatõusust.

Investeerimistegevuse kulud 
on 34 549 eurot.

Võhma linna 2013. aasta eelarve 
koostamine

Võhma linna 2013. aasta eelar-
ve eelnõu ja seletuskiri on koostatud 
juhindudes kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusest, KOFS-ist ja 
Võhma linna arengukavast.

2013. aasta Võhma linna eelar-
ve eelnõu ja seletuskiri on koosta-
tud koostöös hallatavate asutuste ja 
linnavalitsusega.

Hallatavatele asutustele ja lin-
navalitsusele oli 2013. aasta eelarve 
projekti koostamisel aluseks ja pii-
riks 2012. aasta eelarve. Kulud tuli 
kavandada eelkõige asutuste tava-
päraseks ülalpidamiseks ning keh-
tivatest õigusaktidest ja sõlmitud 
lepingutest tulenevate kohustuste 
täitmiseks.

2013. aasta linnaeelarve eel-
nõus on kajastatud eelarveosad 
vastavalt KOFS-ile.

Kõik võrdlusandmed on too-
dud KOFS-is sätestatud uue eelar-
veliigenduse järgi.

Linnaeelarve sisu
2013. aastal tuleb eelarvet 

koostades aluseks võtta KOFS ja 
selle rakendusaktides sätestatu. 
Uue seaduse põhilisemad muuda-
tused puudutavad keskpika eelar-
vestamise põhimõtete juurutamist 
ning finantsjuhtimise läbipaistvuse 
suurendamist.

Linna eelarve on eelarveaasta 
põhitegevuse tulude, põhitegevu-
se kulude, investeerimistegevuse, 
finantseerimistegevuse ja likviid-
sete varade muutuse plaan koos 
täiendavate nõuete, volituste ja 
informatsiooniga, mis on aluseks 
vastava aasta tegevuste finantsee-
rimisele.

Eelarve peab olema kooskõ-
las linna eelarvestrateegiaga, kuna 
KOFS nõudis selle koostamist hil-
jemalt 2012. aastal, siis saab eel-
arvestrateegia aluseks 2013. aasta 
linnaeelarvele.

Eelarve on koostatud kassa-
põhiselt – kohaliku omavalitsuse 
üksus võib valida, millisel mee-
todil eelarvet koostada. KOV on 
kohustatud eelarve koostama tek-
kepõhiselt hiljemalt järgmise aasta 
kohta pärast seda, kui riigieelarve 
on koostatud tekkepõhiselt. Seni 
on riigieelarve koostatud kassapõ-
hiselt.

Linna eelarveaasta algab 1. jaa-
nuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eel-
arve eelnõu, vastuvõetud eelarve, 
eelarve muudatused ja lisaeelarved 
avalikustatakse. Eelarve jõustub eel-
arveaasta algusest. Eelarve ja kogu 
seletuskiri on koostatud eurodes.

Linnavalitsus arutab septemb-
ri–novembrikuu jooksul eelarve 
eelnõusse jõudnud tegevusi ja raha-

summasid ning võimalikke lahen-
damist vajavaid küsimusi. Pärast 
seda esitab linnavalitsus hiljemalt 
üks kuu enne eelarveaasta algust 
eelarve eelnõu koos lisadega linna-
volikogule.

Eelarve eelnõule lisatakse vas-
tavalt seadusele seletuskiri andme-
tega eelmise eelarveaasta tegelike, 
käesolevaks eelarveaastaks mää-
ratud ja eelseisvaks eelarveaastaks 
kavandatud tulude ja kulude kohta 
vastavalt nende liigendusele. And-
med on volikogule toodud tegevus-
alade lõikes.

Tulud linnaeelarves
Linnaeelarve kohaselt kajastati 

eelnenud aastatel tulude eelarve-
osas ka tulu vara müügist ja in-
vesteeringuteks saadavaid toetusi, 
samuti intressitulu – nüüd on need 
eelarveosad kajastatud investeeri-
mistegevuse eelarveosas.

Järgneb lk 8
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Põhitegevuse tulud
Eelarve täitmine

2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
30             Maksutulud 463 920 463 901 483 177
32             Tulud kaupade ja teenuste müügist 131 573 131 279 130 163
3500,352  Saadavad toetused tegevuskuludeks 646 497 681 066 708 037
3825,388  Muud tegevustulud 3 045 3 881 3 073
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1 245 035 1 280 127 1 324 450

Võhma linnaeelarvesse laekub maamaks ja osa füüsiliste isikute tulu-
maksust. Saadavate toetuste hulgas kajastuvad tasandus- ja toetusfondi 
summad, kaupade ning teenuste müügitulud, mis kujunevad hallatavate 
asutuste teenuste müügitulust, teistelt omavalitsustelt laekuvast haridus-
asutuste kohamaksust ja lasteaiatasudest.

Investeerimistegevuse tulud
Eelarve täitmine

2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
381   Põhivara müük (+) 0 390 0
3502  Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)             38 136 64 600 0
382    Finantstulud (+) 60 60 60
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU 38 196 65 050 60

Finantstuludeks on toodud intressitulu pangas hoitavalt rahalt.

Kulud linnaeelarves
Eelarves on kulud jaotatud tegevusalade järgi. Tegevusalad jagunevad vas-
tavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud eelarve klassifikaatorile 
järgnevalt:
01 Üldised valitsussektori teenused
02 Riigikaitse
03 Avalik korda ja julgeolek
04 Majandus
05 Keskkonnakaitse
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
07 Tervishoid
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon
09 Haridus
10 Sotsiaalne kaitse
Vastavalt KOFS-is sätestatule tuleb põhitegevuse kulu jagada omakorda 
antavateks toetusteks ja tegevuskuludeks.

Põhitegevuse kulud
Eelarve täitmine 

2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
Sh antavad toetused 113 513 130 161 143 821
Sh tegevuskulud 1 035 105 1 127 140 1 140 278
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 1 148 618 1 257 301 1 284 099

Investeerimistegevuse kulud
Lisaks põhitegevuse kuludele kajastuvad eelarves ka investeeringukulud.

Eelarve 
täitmine 2011

Eelarve 2012 
kassapõhine

Eelarve 2013 
kassapõhine

15   Põhivara soetus (-) -100 390 -13 347 -33 549
65   Finantskulud (-) -6 446 -6 600 -1500
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULU  KOKKU -106 836 -19 947 -35 049

Finantseerimisetegevuse kulud
Eelarve 

täitmine 2011
Eelarve 2012 
kassapõhine

Eelarve 2013 
kassapõhine

20.6   Kohustuste tasumine (-) -119 585 -89 082 -58 000
FINANTSEERIMISTEGEVUSE KULU KOKKU -119 585 -89 082 -58 000

Selles eelarveosas on kajastatud laenukohustuste tasumine konkreetsel 
aastal.

Likviidsed varad
Eelarve täitmine 

2011
Eelarve 2012 
kassapõhine

Eelarve 2013 
kassapõhine

1001    LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 
             ( +suurenemine, -vähenemine)

-60 365 -21 153 -52 638

2011. aasta alguse kassajäägi ja aasta lõpu kassajäägi vahe oli 60 365 eurot. 
2012. aasta algul oli kassajääk 21 153 eurot. 2013. aasta alguse kassajäägiks 
on 52 638 eurot.

LINNAEELARVE KOONDTABEL

Konto-
grupp

Kirje nimetus
Eelarve
täitmine

2011

Eelarve 2012
kassapõhine

Eelarve 
2013

kassapõ-
hine

2013 
vrd

2012

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1 245 035 1 280 127 1 324 450 42 023
30 Maksutulud 463 920 463 901 483 177 16 976

32
Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 131 573 131 279 130 163 -1 116

3500,352
Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 646 497 681 066 708 037 26 971

3825,388 Muud tegevustulud 3 045 3 881 3 073 -808
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 1 146 013 1 257 301 1 284 099 26 798

sh KOKKU antavad toetused 114 259 130 161 143 821 13 660
sh KOKKU muud tegevuskulud 1 034 223 1 127 140 1 140 278 13 138

01 Üldised valitsussektori teenused 142 965 147 325 155 723 8 398
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks 10 780 11 184 11 184 0
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 132 185 136 141 144 539 8 398
02 Riigikaitse 630 639 639 0
40, 41, 4500

452
Antavad toetused 
tegevuskuludeks 630 639 639 0

50, 55, 60 Muud tegevuskulud
03 Avalik kord ja julgeolek 320 320 320 0
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 320 320 320 0
04 Majandus 41 523 59 241 60 361 1 120
40, 41, 4500

452
Antavad toetused 
tegevuskuludeks 5 305 26 269 26 269 0

50, 55, 60 Muud tegevuskulud 36 218 32 972 34 092 1 120
05 Keskkonnakaitse 24 580 24 548 27 462 2 914
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks 22 718 22 328 25 237 2 909
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 1 862 2 220 2 225 5
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 26 369 24 474 31 081 6 607
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks 21 468 20 483 27 090 6 607
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 4 901 3 991 3 991 0
07 Tervishoid 13 28 28 0
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks 13 28 28 0
50, 55, 60 Muud tegevuskulud
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 155 683 172 566 137 684 -34 882
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks 7 931 3 917 1 920 -1 997

50, 55, 60 Muud tegevuskulud 147 752 168 649 135 764 -32 885
09 Haridus 660 613 720 626 758 886 38 260
40, 41, 4500

452
Antavad toetused 
tegevuskuludeks 20 128 98 -30

50, 55, 60 Muud tegevuskulud 660 593 720 498 758 788 38 290
10 Sotsiaalne kaitse 93 317 106 701 111 915 5 214
40, 41, 4500
452 Antavad toetused tegevuskuludeks 45 394 47 185 51 356 4 171
50, 55, 60 Muud tegevuskulud 47 923 59 516 60 559 1 043
PÕHITEGEVUSE TULEM 99 022 22 826 40 351 17 525

Eelarve
täitmine

2011

Eelarve 
2012

kassapõhine

Eelarve
2013

kassapõhine

2013 vs
2012

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -71 245 45 103 -34 989 10 114

381 Põhivara müük +) 0 390 0
            

-390
15 Põhivara soetus -) -102 995 -13 347 -33 549 20 202
3502 Põhivara soetuseks saadav

sihtfinantseerimine +) 38 136 64 600 -64 600
4502 Põhivara soetuseks antav

sihtfinantseerimine -)
101.2.1 Osaluste müük +)
101.1.1 Osaluste soetus -)
382 Finantstulud +) 60 60 60 0
65 Finantskulud -) -6 446 -6 600 -1 500 5 100

EELARVE TULEM 27 777 67 929 5 362 62 567
ÜLEJÄÄK(+)PUUDUJÄÄK( -)

FINANTSEERIMISTEGEVUS -88 142 -89 082 -58 000 -31 082
Kohustuste võtmine (+) 31 443
Kohustuste tasumine (-) -119 585 -89 082 -58 000 -31 082
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -60 365 -21 153 -52 638 31 485
(+suurenemine, -vähenemine)

PÕHITEGEVUSE TULUD
30 MAKSUTULUD
Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struk-
tuuris eraldi vastavat liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise 
isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud maksud, mida Võhma linnas ei 
ole. Maksude laekumist reguleerib maksukorralduse seadus.
Tulumaksu osas planeerib Võhma linn 2013. aastal laekumist 5% võrra 
suuremana võrreldes 2012. aastaga.

Eelarve täitmine 
2011

Eelarve
2012

Eelarve
2013

Maksutulud kokku 463 920 463 901 483 177
3000-  Tulumaks 455 038 455 145 475 677
3030 -  Maamaks 8 882 8 756 7 500

3000 – Füüsilise isiku tulumaks
Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füü-
silise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. 
Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja rii-
gi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu määr (11,57%). 
Võhma linna maksumaksja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri alu-
sel Võhma linn –maksumaksja elukohana kalendriaastal käsitatakse mak-
suhalduri peetavasse maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. 
jaanuari seisuga kantud elukohta.
3030 – Maamaks
Riik on otsustanud koduomanikud maamaksust vabastada ja kompensee-
rida omavalitsustele nii saamatajääva summa. Muudatus jõustub  2013. 
aastal.
Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 
Maamaksu arvestamise aluseks on Maksu- ja tolliameti 2012. aasta and-
med maade kohta, mille eest on maksuteade väljastatud. Võhma linna 
haldusterritooriumil on maamaksumääraks 2013. aastal 2,5% maa mak-
sustamishinnast.

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST
Eelarve 
täitmine 

2011

Eelarve
2012

Eelarve
2013

Tulud kaupade ja teenuste müügist 131 573 131 279 130 163
320 -       Riigilõiv 1 127 807 500
3220 -    Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 106 223 107 217 107 022
3221-     Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste 
majandustegevusest

1 818 383 383

3224-     Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 5 730 10 314 10 314
3225-     Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste 
majandustegevusest

12 955 10 000 10 000

3229-     Laekumised üldvalitsemisasutuste 
majandustegevusest

315 20 20

3233-    Laekumised muude majandusküsimustega 
tegelevate asutuste majandustegevusest

3 156 2 486 1 872

3237-    Laekumised õiguste müügist 249 52 52
Selle tegevusala all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse 
ja muusikakooli teenuse eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toidura-
ha ja õppekulu summad, mida tasuvad lapsevanemad, samuti muusikkooli 
tasud. Siin sisalduvad tulud hallatavate asutuste teenuste eest.
Riigilõivude summade laekumine näidatakse samuti selles eelarveosas 
– riigilõiv on riigilõivu seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv 
summa juriidiliste toimingute tegemise ja dokumentide väljastamise eest. 
Linna eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt seadusega kehtestatud ju-
riidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide 
väljastamise eest, registreeringud MTR-s, kasutuslubade, kirjaliku nõus-
oleku läbivaatamise eest ja ehitusloa väljastamise eest.

35 SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS 
Eelarve täitmine 

2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
Saadavad toetused tegevuskuludeks 646 497 681 066 708 037
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 34 196 97 831 115 897
Mittesihtotstarbelised toetused 612 301 583 235 592 140

Saadavad toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.
Riigieelarvest sihtotstarbelistest toetustest on olulisemad koolipiima toe-
tus, õppelaenude hüvitamise summad.
Mittesihtotstarbeliste toetuste all kajastatakse tasandus- ja toetusfondi 
summasid. Toetusfondi hulka kuulub haridustoetus, koolitoidutoetus 1.–
9. klassile, toimetulekutoetused, sotsiaalteenuste korralduse ja arenduse 
toetus ja puuetega laste hooldajatoetus.
Rahastamismudelis on vahendid jaotatud tinglikult kaheks – õigusaktidest 
või hariduspoliitikast tulenevad kõikide koolide osas ühelaadsed ning kind-
lapiirilised kulud ja kohalikust eripärast ja/või valikutest tulenevad kulud.
Nii näiteks on õigusaktidega paika pandud pedagoogide palga alammäär, 
klassijuhataja minimaalne lisatasu, õppekavade maht jms. Need tingimu-
sed kehtivad ühtemoodi kõikide koolide jaoks.

Omavalitsusüksusele tehakse riigieelarvest hariduskuludeks eraldisi läh-
tudes õpilaste arvust koolis. Vahendite jaotamise aluseks on Eesti Haridu-
se Infosüsteemi järgne õpilaste arv 10. novembri seisuga.
Toimetulekutoetuste summa arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande 
seaduse § 42 lõige 3, mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja lin-
navalitsustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse 
korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud 
toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetule-
kutoetuse maksmise tingimustest. 
2013. aasta riigieelarve seaduse § 2 lõike 8 punkt 1 kohaselt on toimetule-
kutoetuse määr pere esimese liikme kohta 76,7 eurot kuus. Teisele ja igale 
järgmisele pereliikmele kehtestatud kaaluks on 0,8. Seega perekonna teise 
ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri määr on 61,36 eurot kuus.

38 MUUD TEGEVUSTULUD
Eelarve täitmine 

2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
Muud tegevustulud 3 105 3 881 3 073

Siin kajastuvad vee erikasutuse summad ja saastetasud.

PÕHITEGEVUSE KULUD
Eelarve 

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
PÕHITEGEVUSE KULUD 
KOKKU

1 176 816 1 257 301 1 284 099 26 798

sh antavad toetused 111 095 130 161 143 821 13 660
sh muud tegevuskulud 1 065 721 1 127 140 1 140 278 13 138

VALDKOND 01 – ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
Eelarve 

täitmine 2011
Eelarve 

2012
Eelarve 

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
 40,41,4500,452

11 373 11 184 11 184 0

Muud tegevuskulud
50,55,60

126 311 136 141 151 313 15 172

Kokku 149 411 147 325 162 497 15 172

Tegevusala 01111 – Volikogu
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 4 080 4 123 4 123
55 Majandamiskulud 724 1 437 1 437

Volikogu tegevuskulud kokku 4 804 5 560 5 560

Volikogu hüvitise real on volikogu esimehe tasu koos maksudega. Majan-
damiskulude all on kajastatud koolituskulud, sideteenused ja vastuvõtu-
kulud.

Tegevusala 01112 – Linnavalitsus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 102 384 105 825 109 969
55 Majandamiskulud 24 998 20 122 19 414
41 Antavad toetused 1 127 1 278 1 278

Linnavalitsuse tegevuskulud kokku 128 509 127 225 130 661

Linnavalitsuse tegevuskulud on 2013. aasta eelarves  2012. aasta  eelarvega 
suurenenud.
Tegevusala 01114 – Reservfond

Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve
täitmine

2012 
eelarve

2013 
eelarve

60 Reservfond 0 4 634 6 892
Muud tegevuskulud 0 4 634 6 892

Reservfondi summade eraldamise otsustab linnavalitsus ja esitab voliko-
gule kasutamise aruande.

Tegevusala 01600 – Muud üldised valitsussektori teenused
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Eesti Linnade Liidu liikmemaks 692 703 745
45 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 

liikmemaks
3 311 3 311 3 272

45 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 
ühisüritused

4 674 4 663 4 660

45 Võrtsjärve Ühendus MTÜ 1 229 1 229 1 229
Muud antavad toetused kokku 9 653 9 906 9 906

VALDKOND 02 – RIIGIKAITSE
Kontoklass Rea nimetus 2011eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Muud antavad toetused 630 639 639

Muud antavad toetused kokku 630 639 639
Antavate toetuste real on toetus kaitseliidule ja noorkotkastele.

VALDKOND 03 – AVALIK KORD JA JULGEOLEK
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
55 Majandamiskulud 320 320 320

Avalik kord ja julgeolek kokku 320 320 320
Tasumine toimub politseile lepingu alusel.

VALDKOND 04 – MAJANDUS
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
 40, 41, 4500, 452

7 912 26 269 26 269 0

Muud tegevuskulud
50, 55, 60

28 876 32 972 34 092 1 120

Kokku 41 523 59 241 60 361 1 120

Tegevusala 04210 – Maakorraldus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 6 868 6 906 7 368
55 Majandamiskulud- Mõõdistamine 1 209 2 797 2 797

Maakorralduse kulud kokku 8 077 9 703 10 165

Tegevusala 04510 – Maanteetransport
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused tegevuskuludeks 8 549 26 269 26 269

Maanteetranspordi antavad toetused 
kokku

8 549 26 269 26 269

Maanteetranspordi kulude alla kuuluvad teede hoolduse lepinguga, lume-
koristamise kuludega ja teede remontimisega (pindamine, aukude lappi-
mine) seotud kulud.
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Tegevusala 04511 – Liikluskorraldus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
55 Majandamiskulud 0 370 575

Liikluskorralduse kulu kokku 0 370 575

Liikluskorralduse kuludes kajastuvad liiklusmärkidega seonduvad kulud, 
samuti ülekäiguradadega seonduv.

Tegevusala 04900 – Muud majandamiskulud
Kontoklass Rea nimetus 2011 

eelarve
täitmine

2012 
eelarve

2013 
eelarve

50 Tööjõukulud 8 870 8 868 9 321
55 Majandamiskulud 16 026 14 031 14 031

Muud majandamiskulud kokku 24 896 22 899 23 352

Muude majandamiskulude all on kajastatud bussijuhi palk ja kõik linna 
sõiduauto ning bussiga seonduvad kulud (nt sõidukite kütus ja remont).

VALDKOND 05 – KESKKONNAKAITSE
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks 40, 41, 4500, 452

22 718 22 328 25 237 2 909

Muud tegevuskulud 50, 55, 60 1 862 2 220 2 225 5
Kokku 24 580 24 548 27 462 2 914

Tegevusala 05100 – Jäätmekäitlus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 618 1 237 1 237
55 Majandamiskulud 1 242 1 725 1 725

Jäätmekäitluse kulud kokku 2 860 2 962 2 962

Jäätmekäitluse tegevusala alla kuuluvad ohtlike jäätmete kogumise ja pa-
berkonteinerite tühjendamise kulud.

Tegevusala 05400 – Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused tegevuskuludeks 21 720 21 091 24 000
55 Majandamiskulud 0 495 500

Bioloogilise mitmekesisuse ja 
maastiku kaitse kulud kokku

21 720 21 586 24 500

Siin kajastuvad kulud haljasalade hoolduse leping AS Võhma ELKO-ga ja 
pargi hoolduse ning haljastuse kulud.

VALDKOND 06 – ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
 40,41,4500,452

21 054 20 483 27 090 6 607

Muud tegevuskulud 50,55,60 4 562 3 991 3 991
Kokku 26 369 24 474 31 081 6 607

Tegevusala 06400 – Tänavavalgustus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused tegevuskuludeks 10 225 10 226 17 000

Tänavavalgustuse kulud kokku 10 225 10 226 17 000

Tänavavalgustuse haldamise ja hooldamisega tegeleb AS Võhma ELKO, 
kellele linn tasub nii elektri kui ka valgustuse korrashoiu eest.

Tegevusala 06601– Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
55 Majandamiskulud 3 623 3 991 3 991

Elamu-ja kommunaalmajanduse 
kulud kokku

3 623 3 991 3 991

Majandamiskuludes kajastatakse linnale kuuluvate korteritega seotud kulud.

Tegevusala 06602 – Kalmistud
Kontoklass Rea nimetus 2011 

eelarve
täitmine

2012 
eelarve

2013 
eelarve

45 Antavad toetused tegevuskuludeks 3 501 2 515 2 515
Kalmistute kulud kokku 3 501 2 515 2 515

Siin kajastatakse kalmistute toetamiseks antavad toetused. Suure-Jaani ja 
Pilistvere kalmistud.

Tegevusala 06603 – Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused tegevuskuludeks 552 552 385

Hulkuvate loomadega seotud tegevus 
kokku

552 552 385

Lemmikloomade varjupaiga teenuse osutamiseks on sõlmitud leping Var-
jupaikade MTÜ-ga.

Tegevusala 06605 – Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevused
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused tegevuskuludeks 8 468 7 190 7 190

Elamu-ja kommunaalmajanduse 
tegevusega seotud tegevus kokku

8 468 7 190 7 190

Nende tegevuste toetamiseks on sõlmitud koostööleping. Siia kuluvad 
saunaga seotud kulud, linna kuusega seonduvad kulud.

VALDKOND 07 – TERVISHOID
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
 40,41,4500,452

13 28 28 0

Kokku 13 28 28 0

Tervishoiukulude all kajastatakse kindlustamata isikutega seotud kulusid.

VALDKOND 08 – VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
 40,41,4500,452

7 931 3 917 1 920 -1 997

Muud tegevuskulud 50,55,60 147 752 168 649 135 764 -32 885
Kokku 155 683 172 566 137 684 -34 882

VABAAJA JA SPORDITEENUSED

Tegevusala 08102 – Sporditegevus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 0 0 0
55 Majandamiskulud 1 933 7 478 7 478

Sporditegevuse majandamiskulud kokku 1 933 7 478 7 478

Tegevusala 08109 – Spordiüritused
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
55 Majandamiskulud 5 898 4 914 3 914

Spordiürituste kulud kokku 5 898 4 914 3 914

Antavate toetuste summad moodustavad toetused sporditegevuseks eri-
nevatele ühendustele. Majandamiskuludes sisalduvad spordiürituste ku-
lud, mida tasutakse arvete alusel.

Tegevusala 08105 – Võhma Muusikakool
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 32 685 35 024 36 439
55 Majandamiskulud 4 779 8 186 8 016

Muusikakooli kulud kokku 37 464 43 210 44 455

Muusikakooli kulud on võrreldes 2012. aasta eelarvega suurenenud.

Tegevusala 08212 – Laululava
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Personalikulud 5 023 0
55 Majandamiskulud 17 576 32 686 0

Laululava majandamiskulud kokku 22 599 32 686 0
Eesti-Läti programmi projekt.

KULTUURITEENUSED
Tegevusala 08201 – Raamatukogu

Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve
täitmine

2012 
eelarve

2013 
eelarve

50 Tööjõukulud 15 488 15 520 16 589
55 Majandamiskulud 6 344 6 711 6 711

Raamatukogu tegevuskulud  kokku 21 832 22 231 23 300

Raamatukogu kulud on 2012. aasta eelarvega võrreldes suurenenud.

Tegevusala 08202 – Kultuurikeskus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 18 494 18 176 19 279
55 Majandamiskulud 21 720 22 657 22 657

Kultuurikeskuse tegevuskulud  kokku 40 214 40 833 41 936

Kultuurikeskuse tegevuskulud on võrreldes 2012. aasta eelarvega suure-
nenud.

Tegevusala 08208 – Kultuuriüritused (Linna päevad)
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 403 404 404
55 Majandamiskulud 13 323 12 630 10 014

Kultuuriürituste tegevuskulud  kokku 13 726 13 034 10 418

Siin on kajastatud linna päevadega seotud kulud.

Tegevusala 08209 – Seltsitegevus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
45 Antavad toetused 7 478 3 917 1 920

Seltsitegevusele antavad toetused 
kokku

7 478 3 917 1 920

Antavate toetuste all kajastuvad tegevustoetus ja ürituste toetused MTÜ-
dele ja seltsidele.
Tegevusala 08300 – Ringhäälingu- ja kirjastamise teenused (Linna-
leht)

Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve
täitmine

2012 
eelarve

2013 
eelarve

50 Tööjõukulud 1 465 1 248 1 248
55 Majandamiskulud 3 074 3 015 3 015

Linnalehe tegevuskulud  kokku 4 539 4 263 4 263

Siin on kajastatud linnalehe toimetamisega ja trükkimisega seotud kulud.

VALDKOND 09 – HARIDUS
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
 40,41,4500,452

20 128 98 -30

Muud tegevuskulud 50,55,60 660 593 720 498 758 788 38 290
Kokku 660 613 720 626 758 886 38 260

Tegevusala 09110 – Lasteaed Mänguveski
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 90 703 101 900 106 160
55 Majandamiskulud 32 652 35 116 34 095

Lasteaia tegevuskulud  kokku 123 355 137 016 140 255

Lasteaed Mänguveski tegevuskulud on võrreldes 2012.aasta eelarvega 
suurenenud.

Tegevusala 09220 – Gümnaasium
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
41 Antavad toetused 20 128 98
50 Tööjõukulud 389 254 404 534 451 173
55 Majandamiskulud 126 549 157 820 145 560

Gümnaasiumi tegevuskulud  kokku 515 823 562 482 596 831

Gümnaasiumi 2013. aasta eelarve on suurenenud võrreldes 2012. aasta 
eelarvega. 

Tegevusala 09800 – Muu haridus, sh hariduse haldus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
55 Majandamiskulud 21 435 21 128 21 800

Muu hariduse tegevuskulud  kokku 21 435 21 128 21 800

Majandamiskulude all kajastatakse summasid, mida me maksame teistele 
omavalitsustele lasteaiateenuse ja koolitusteenuse eest. Võhma linna re-
gistreeritud lapsed, kes käivad teiste omavalitsuste haridusasutustes.

VALDKOND 10 – SOTSIAALNE KAITSE
Eelarve

täitmine 2011
Eelarve

2012
Eelarve

2013
2013 vrd 

2012
Antavad toetused
Tegevuskuludeks 40,41,4500,452

47 059 47 185 51 356 4 171

Muud tegevuskulud 50,55,60 42 502 60 349 60 559 210
Kokku 93 317 107  534 111 915 5 214

Tegevusala 10121 – Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
41 Toetused puuetega inimestele ja 

nende hooldajatele
9 234 8 367 13 626

Antavad toetused kokku 9 234 8 367 13 626

Toetused puuetega inimestele sisaldavad endas hooldajatoetust ja puuete-
ga laste hooldajatoetust.

Tegevusala 10200 – Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 4 664 5 360 5 764
55 Majandamiskulud 21 082 30 947 30 947

Hoolekandeasutuste tegevuskulud  kokku 25 746 36 307 36 711

Tööjõukuludes kajastub Päevakeskuse perenaise palk ja maksud. Majan-
damiskuludes kajastuvad lisaks päevakeskuse kuludele ka vanurite hoole-
kandeasutustes viibimine. SA Suure-Jaani Ravikeskus ja SA Viljandi haigla. 

Tegevusala 10201 – Muu eakate sotsiaalne kaitse (Koduteenus)
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 9 946 9 944 10 881
55 Majandamiskulud 97 128 128

Koduteenuse tegevuskulud  kokku 10 043 10 072 11 009

Muu eakate sotsiaalne kaitse kulud sisaldavad tasulise koduteenuse töö-
jõukulusid.

Tegevusala 10402 – Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
41 Peretoetused 7 137 8 785 8 785

Muu perekondade tegevuskulud  kokku 7 137 8 785 8 785

Peretoetused on sünnitoetus, toiduraha soodustus, koolitoetoetus, kütte-
toetus, matusetoetus, muu toetus ja lapsehoiuteenus.

Tegevusala 10600 – Eluasemeteenused (Sotsiaalkorter)
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
55 Majandamiskulud 2 202 3 823 2 237

Sotsiaalkorteri tegevuskulud  kokku 2 202 3 823 2 237

Majandamiskuludes kajastuvad sotsiaalkorteriga seonduvad kütte- ja 
elektrikulud.

Tegevusala 10701 – Riiklik toimetulekutoetus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
41 Toimetulekutoetus 29 022 30 033 28 945

Riiklik toimetulekutoetus 29 022 30 033 28 945

Toimetulekutoetusteks eraldab vahendid riik, linnavalitsus eraldab toetu-
se vastavalt seaduses toodud korrale. Siia kuuluvad riigi poolt eraldatud 
kulutused sotsiaalteenuste osutamise haldusele ja arendamisele.
2013. aasta riigieelarve seaduse § 2 lõike 8 punkt 1 kohaselt on toimetule-
kutoetuse määr pere esimese liikme kohta 76,7 eurot kuus. Teisele ja igale 
järgmisele pereliikmele kehtestatud kaaluks on 0,8. Seega perekonna teise 
ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri määr on 61,36 eurot kuus.

Tegevusala 10900 – Muu sotsiaalne kaitse , sh sotsiaalse kaitse haldus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
50 Tööjõukulud 9 401 9 380 9 835
55 Majandamiskulud 532 767 767

Muu sotsiaalse kaitse tegevuskulud  kokku 9 933 10 147 10 602
Tööjõukuludes kajastub sotsiaalnõuniku töötasu koos maksudega. Majan-
damiskuludes kajastuvad sideteenuste ja koolituste kulud.

INVESTEERIMISTEGEVUS
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
INVESTEERIMIS-
TEGEVUS KOKKU

-71 245 45 103 -34 989

381 Põhivara (+) 0 390 0
15 Põhivara soetus (-) -102 995 -13 347 -33 549
3502 Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+)
38 136 64 600 0

4502 Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-)

0 0 0

101.2.1 Osaluste müük (+) 0 0 0
101.1.1 Osaluste soetus (-) 0 0 0
101.2.2 Muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0 0
101.1.2 Muude aktsiate ja osade soetus (-) 0 0 0
1032.2 Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0 0
1032.1 Antavad laenud (-) 0 0 0
382 Finantstulud (+) 60 60 60
65 Finantskulud (-) -6 446 -6 600 -1500

Põhivara müük
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
381 Põhivara müük 0 390 0

2013. aasta eelarves ei ole varade müüki. 

Põhivara soetus
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
15 Põhivara soetus -102 995 -13 347 -33 549

2013. aastal on investeeringute kulud vähenenud.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
3502 Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine
38 136 64 600 0

Finantstulud
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
382 Finantstulud 60 60 60

Finantstuludes on toodud intressitulu pangas hoitavalt rahalt.
Järgneb lk 10
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Ristsõna
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Tervi-
serajal tuleb olla ettevaatlik, et tervisele liiga ei teeks”. 
Õigeid vastuseid laekus 35.
Loosiõnn naeratas Maie Põldmale (Põldma).
Õnnitleme võitjat ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupon-
gid palume tuua linnavalitsusse sekretäri kätte (samast saab 
kätte auhinna) või panna I korrusel asuvasse postkasti.

OÜ Prenton ostab põllu- ja metsamaad.
Ago Vingissar 505 1303

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud kodumasinaid/
elektroonikat, autoromusid, tsikleid, põllutehnikat, rattaid, 
tööriistu, metalli jne. 
Transport, äravedu, demontaaž TASUTA!
Info 58947301

Kõik õmblusteenused Võhmas. Stiilinõuanded.
Rita  5666 3206, rita2007@hot.ee

OÜ TM Energy teatab:
Müüa lõhutud küttepuid, 30 ja 50 cm, lehtpuu, 
metsakuiv kuusk. Info 523 5877.
Müüa küttepuid: lepp, metsakuiv kuusk. Info 526 3881.
Müüa lõhutud küttepuid. Info 5336 3931.
Müüa küttepuid, lõhutud 30 ja 50 cm, kuiv, märg.
Info 775 2018, 5191 8165.

KARL NÕMM
30.05.1929 – 28.02.2013

Mälestame

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud. 
Pilistvere kogudus

PILISTVERE  
KOGUDUSE 
TEATED

Jumalateenistused talvekirikus
igal pühapäeval kell 13.00

Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud

Kontakt: Hermann Kalmus 55 32 789 
hermann.kalmus@eelk.ee 

29. märts, R  Suur Reede. Palvus kell 18 õhtul
30. märts, L  Vaikne laupäev. 

Ööpalvus suures kirikus südaööl
31. märts, P  Kristuse Ülestõusmispüha. 

Jumalateenistus armulauaga kell 13
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Finantskulud
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
65 Finantskulud -6 446 -6 600 -1500

Finantskuludes kajastuvad laenude intressid.

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
20.5 Kohustuste võtmine (+) 31 443 0 0
20.6 Kohustuste tasumine (-) -119 585 -89 082 --58000

Kohustuste tasumine
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
20.6 Kohustuste tasumine -) -119 585 -89 082 -58000

Siin kajastub laenude tagasimaksmine.
Võhma linnal on seisuga 31.12.2012 järgmised fi nantskohustused:
Laenud
Rahandusministeeriumile 364 000 eurot aastani 2017 jääk 31.12.2012 
206 474 eurot
Swedbank 95 800 eurot aastani 2015 jääk 31.12.2012   41 936 eurot
Tagasi on plaanis maksta 2013. aastal:
Rahandusministeerium 38 350 eurot
Swedbank   19 650 eurot
Kokku on planeeritud laenude tagasimakseid 58 000 euro suuruses summas.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Kontoklass Rea nimetus 2011 eelarve

täitmine
2012 

eelarve
2013 

eelarve
1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

(+suurenemine, -vähenemine)
-60 365 -21 153 -52 638

2011. aasta alguse kassajäägi ja lõpu kassajäägi vahe oli 60 365 eurot.
2012. aasta algul oli kassajääk 21 153 eurot.
2013. aasta alguse kassajääk 52 638 eurot.

Anne-Ly Krammil (Kramm) ja Endel 
Margal (Mark) sündis 15. märtsil

tütar NELE

ÕNNITLEME MÄRTSIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSI!

85 15.03  KALJU VARES
84 12.03  MILVI KIRSIPUU
 21.03  SYLVI PALMISTE
83 18.03  RAISSA PAJO
82 01.03  MILVI MÜÜRISEPP
 02.03  RAUNI NOOR
 11.03  REGINA PUUSEPP
81 08.03  LINDA LIBE
80 08.03  VAIKE TULTS
 29.03  ANNA KÕLI
75 03.03  KRISTA MÕTT
 11.03 IRENE RAUDAVA
 13.03  ENNO KALLAS
 22.03  LUULE TREIER
 30.03  MAI KALLAK
60 01.03  HELLE LOIGU
 14.03  IMRE LAAS
 18.03  MILVI MEIDLA
 31.03  INGE ANT

Algus lk 7

84 12.03  MILVI KIRSIPUU
 21.03  SYLVI PALMISTE
83 18.03  RAISSA PAJO
82 01.03  MILVI MÜÜRISEPP
 02.03  RAUNI NOOR
 11.03  REGINA PUUSEPP
81 08.03  LINDA LIBE
80 08.03  VAIKE TULTS
 29.03  ANNA KÕLI
75 03.03  KRISTA MÕTT
 11.03 IRENE RAUDAVA
 13.03  ENNO KALLAS
 22.03  LUULE TREIER
 30.03  MAI KALLAK
60 01.03  HELLE LOIGU
 14.03  IMRE LAAS

Aeg voolab kui jõgi ja kaasa teid kannab.
Aeg juustele eluhõbeda annab.
Aeg kauneid aegu meelde toob
ja sooja tunde südamele loob.


