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TÕRVA VALD

Hoogsast minevikust tegusalt tulevikku!

Lähtume põhimõttest: anname endast alati parima, töö on tegemiseks, tööl ei molutata, raha tuleb lugeda hoolikalt,
üle oma varju ei hüppa ja iga asi omal ajal. Aga kindlalt ainult edasi.
Neli esimest aastat ühtset Tõrva
valda on kohe-kohe mööda saamas ja uued kohalikud valimised
on ukse ees. Nii nagu iga vastsündinu, vajas ka vastsündinud valla
kasvamine kohanemist uue keskkonnaga, harjutamist, treenimist
ja oli aeg sammude seadmiseks.
Julgen väita, et meie ühise vastsündinu, Tõrva valla, kohanemine
on olnud üle ootuste hea ja nii
esimesed kui järgmised arengusammud julgelt kindlad. Seda
seetõttu, et selle vastsündinu
vanemad, Tõrva valla inimesed ettevõtjad, aktivistid ja otsustajad
- on kahe jalaga maa peal ja kaalutlevad inimesed, kes vajadusel
vaidlevad, arutlevad, aga suudavad
ka leida kompromisse ja ühiselt
ühise eesmärgi nimel väljas olla.
Head Tõrva valla inimesed! Volinikud, kolleegid, sõbrad ja tuttavad!
Ma tänan võimaluse eest, et sain
olla Tõrva valla esimene vallavanem. See on olnud pöörane, kuid
äärmiselt huvitav ja väljakutsetest pakatav teekond selle maimukese hoidmisel ja kasvatamisel.
Oleme oma meeskonnaga volikogus ja vallavalitsuses andnud
endast parima, et vallainimeste
elujärg oleks parem, tegevused mitmekesisemad, ilme
nägusam ja
teod tegusad.

Nii oleme saanud tehtud kaunis
suure hulga nelja aasta taguselt
lubatud asju – valmis said nii Tõrva
linna keskväljak, ujula kui ka kergliiklusteed Tõrvas ja Hummulis,
pea terve vald sai uue ja säästliku
tänavavalgustuse, Ritsu küla uued
asfaltteed, mida oodati seal juba
aastaid, Helme kalmistu peavärava esises laiub nägus parkla.
Helme alevik sai uued küttesüsteemid ja Pokardi küla vee- ning
kanalisatsioonisüsteemid ja paljugi muud veel valla erinevais
paigus…
Meid viimased poolteist aastat
saatnud küll tõusvate, küll langevate viirusepuhangute kiuste on
meie kultuuritegijad suutnud siiski
elus hoida traditsioonilised kultuurisündmused eri piirkondades,
kuid korraldada ka uusi silmapaistvaid suursündmusi, mis on pakkunud kultuuri ja meelelahutust nii
kohalikele kui külalistele väljastpoolt. Jätkunud on huvitegevused
nii noortele kui vanadele, juurde
on tulnud uusi.

Selle nelja aastaga on Tõrva vallal
jalad kindlalt maha saadud ja tuleb
minna edasi. Palju on tehtud, aga
palju on veel teha.
Kui kahe aasta eest hakkasime
pakkuma kõikide valla lasteaedades tasuta toitu, siis järgmisel
valimisperioodil tahame kaotada
ka lasteaia kohatasud, et leevendada vanemate rahalist koormust. Et oleks enam kultuuri ja
meelelahutust, soovime Tõrva
kõrtsihoone ümber ehitada kultuuri- ja meelelahutuskeskuseks,
et lisaks suvistele üritustele ja
kammersaalis toimuvatele kõrgkultuurisündmustele oleks Tõrva
valla elanikel võimalik nautida
kultuurilisi ülesastumisi ja lõõgastuda Tõrva vallast välja minemata, imeilusa keskväljaku ääres.
Et Tõrva vallas oleks ja tuleks
enam noori peresid, näeme vajadust eraldi noorte perede soodusprogrammi loomiseks, mis
sisaldab nii soodustingimustel

Siililegi on aga selge, et selleks,
et kõiki neid ja teisi planeeritavaid
vajalikke toredusi valla eelarvest
teha saaks, peame hea seisma, et
meie ettevõtete käsi käiks hästi,
nad areneksid edasi, inimestel
oleks tööd ja laekuksid maksud.
Seetõttu on vajalik olemasolevaid
ettevõtteid aidata nii palju kui
võimalik - on selleks siis uus teejupp, kiire interneti soodustamine
või ülikiire asjaajamine vallavalituse poolt. Täiesti uue asjana
soovime luua uue tööstusala
Helme alevikku, kuhu saaks meelitada investeeringuid, kutsuda
ettevõtteid, kes pakuksid tööd.
Ja üks purskkaev kuluks ju Tõrva
linna ära ja meie väärikad võiksid
saada veelgi rohkem rakendust,
näiteks väärikate ülikooli näol.

Häid mõtteid on veel,
teha on tegelikult
tõesti palju.
Mõtetest pole ju kunagi väga
puudu olnud, tegijatest aga tihti
küll. Jutumeeste ja lubajate kontsentratsioon on alati suurem kui
tegijate, ja seda igas valdkonnas.
Selle nelja-aastase Tõrva valla
omavalitsuse poolne arengugarant on kindlasti olnud ka
stabiilne poliitiline keskkond.
Volikogus on hakkama saadud suuremate võitlusteta,
aga teame, et see pole
mitte igal pool nii. Võta
või meie naabrid siitsamast Valgamaalt. See
on olulisem kui esmapilgul tunduda võib –
kui omavalitsuse
poliitikud kogu aeg
kraaklevad, millal
siis tööd tehakse?

Kahtlemata, kõiki
ja kõigi soove pole
me suutnud veel
täita. Kõik otsused
pole olnud kõigile
mokka mööda. Ei tea,
kas kunagi nii ongi,
kahtlen. Aga oleme lähtunud põhimõttest, et
anname endas t alati
parima, töö on tegemiseks,
tööl ei molutata, raha tuleb
lugeda hoolikalt, üle oma
varju ei hüppa ja iga asi omal
ajal. Aga kindlalt ainult edasi.
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maa ja laenu saamist kui vajadusel kolimisel toetusega abiks
olemist.

E-HÄÄLETUS
11. oktoober kell 9.00 kuni
16. oktoober kell 20.00
www.valimised.ee

EELHÄÄLETUS
keskuste jaoskondades 11.–14. oktoober
kõigis jaoskondades 15.–16. oktoober
kell 12.00–20.00

Ega tihti vist tehtagi. Ja ega siis
maksa ka loota väga kindlale ja
kiirele arengule. Siinkohal kutsun
üles oma häält andes mõtlema,
kas ja kes suudavad seda väärikalt
hoida, on varasemalt oma tegude
ja käitumisega selle krediidi ära
teeninud. Veelkord, rääkida on
lihtsam kui teha.

Toeta meid! Meie
peale võid kindel olla!
Oleme nendele valimistele tulnud
35-liikmelise meeskonnaga, et
paluda Sinu toetust ja voli, et
hoida, arendada ja seista Tõrva
valla hea käekäigu eest.
Saan kinnitada, et see on kõige
laiapõhjalisem valimistel osalev
nimekiri, kus on esindajaid erinevatest valdkondadest ja eagruppidest. Kandideerijate seas on
mitmeid kõrgeid omavalitsusjuhte, ettevõtjaid, eakate eest
seisjaid, kogukondade eestvedajaid, spordientusiaste, spetsialiste ja lihttöölisi üle kogu valla.
Meie ühised teadmised ja kogemused peaksid looma ideaalse
kokteili Tõrva valla targaks käekäigu suunamiseks ka järgmisel
neljal aastal.
Me hoiame ja väärtustame inimesi, haridust ning kultuuri,
elukeskkonda ja soosime ettevõtlust. Ühtse meeskonnana
pakume väärikat ja kaasavat
valitsemist. Meie eesmärgiks on
aktiivsed inimesed ja kogukonnad oma eripäradega üle Tõrva
valla, kus areng ja innovatsioon
on au sees.
Tõrva vald on nelja aastaga arenenud palju ning seisab kindlalt
kahe jalaga maa peal, kuid nüüd
oskame juba joosta järgmiste
saavutuste poole – Tõrva vald kui
parim paik elamiseks, töötamiseks, puhkamiseks ja kodu rajamiseks.

VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER
hääletamine kõigis
jaoskondades
kell 9.00–20.00
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Suurte kogemustega juht Enn Mihailov Aivar Uibu: korrastatud
tahab kaotada lasteaiatasud
objektid nii linna- kui
maapiirkonda!

Tõrva vallavolikogu esimees
Enn Mihailov on konkreetse
jutuga mees, kes on volikogu liige olnud aastast
1991. Varasem Hummuli
vallavanem ning praegune Tõrva vallavolikogu esimees
Enn Mihailov on
justkui stabiilse kohaliku
poliitika
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musternäide.
Tema valijad tunnevad teda läbi ja lõhki, teavad, et tegemist on
sõnapidaja poliitikuga ning usaldavad tema otsuseid.

Noored on meie tulevik
Mihailovi sõnul on oluline, et vallas oleks hea elada
ühtviisi nii lasteaialastel kui eakatel. Samas ei saa
mööda faktist, et sündimus on langevas trendis ning
valla rahvastik on aasta-aastalt vähenemas. „Tõrva
vallas peab olema peredel hea lapsi saada ja neid
kasvatada. Lubaduse pakkuda valla lasteaedades
tasuta toitu oleme ellu viinud, järgmine konkreetne
samm on kaotada lasteaiatasud ning leevendada
seeläbi koormust perede rahakotile,“ sõnas Mihailov.
„Minu jaoks on väga tähtis ka see, et lasteaed asuks
kodule võimalikult lähedal,“ kummutab Mihailov
kuulujutud, justkui oleks plaanis mõne lasteaia sulgemine. Mihailov on ise kahe lapse isa ning nelja
lapselapse vanaisa.
Pärast lasteaia lõpetamist peab noor saama kvaliteetse ja laiapõhjalise hariduse, et kasvada arukaks
ja ratsionaalse mõtlemisega vallakodanikuks. „Haridussüsteem peab olema korralik ja noorte vajadustele
vastav ning hea haridus peab tulema eranditult igast
valla koolist,“ sõnas Mihailov. Üheks sihiks on haridussüsteemi parendamine ning ettevõtlusõppe suurem
integreerimine koolide õppekavasse.
Samuti peab Mihailov tähtsaks perearsti ja arstiabi kättesaadavust. „Uue Tõrva tervisekeskuse
ehitusega lahenevad kindlasti probleemid seoses
kättesaadavusega ning paranevad arstide töötingimused,“ usub Mihailov.

Esindab Hummuli kogukonda
Mihailov on Hummulis elanud juba üle 40 aasta ning
seetõttu tunneb kohalikke muresid ning rõõme läbi ja
lõhki. Mihailov lubab, et jätkab ka edaspidi seismist
Hummuli kogukonna eest. „Olen seda meelt, et Hummuli kool peab saama kergspordihalli,“ sõnab Mihailov
ning lisab, et see sai lisatud ka Reformierakonna
valimisplatvormi ning teoks see järgnevatel aastatel

kindlasti saab. „See muudab kooli siinsete inimeste
jaoks tunduvalt atraktiivsemaks ning loodetavasti leiab
rohkem lapsi tee meie toredasse mõisakooli. Jätkuvalt
peame arendama Hummuli parki ja puhkeala, lisaks
ehitama külakiige.“ Ühe murekohana toob Mihailov välja
ka kortermajade parkimisprobleemi, mida vald võiks
toetada omalt poolt parkimisalade laiendamise näol.

Pikasilla puhkeala saab korraliku paadislipi
Kirgliku kala- ja jahimehena tuntud Mihailov ei unusta
meeles pidamast ka mõttekaaslasi. Pikka aega on
soovitud Pikasilda korralikku paadislippi, mis lahendaks
paadiomanike mured. „Pikasilla puhkeala on väga
potentsiaalikas koht, mis vajaks senisest enam vallapoolset toetust, et areneda mitmekülgseks vaba aja
ja puhkuse veetmise kohaks,“ sõnas Mihailov. Uus ja
korralik paadislipp annab Pikasillale võimaluse kerkida
puhkekohtade rivistus veelgi populaarsemaks paigaks.
Lisaks Pikasillale on oluline ka teiste väiksemate
asulate konkurentsivõimelisus. Turismi ja vaba aja
võimaluste arendajana nähakse ka praegu ehitusjärgus olevat Mulgi Elamuskeskust, mis paikneb Sooglemäel, Ala küla vahetus läheduses. Võtmetähtsusega
objektid ei pea paiknema üksnes Tõrva linnas, vaid
kogu vallas on kauneid ja perspektiivikaid kohti.

Ettevõtlust tuleb toetada
Mihailov on sõnapidaja mees ja seetõttu teab, et
tunduvalt olulisem lubaduste andmisest on ka nende
täitmine. „Selleks on vaja raha valla eelarves. Kui
pakud mingi lubaduse, oleks mõistlik ka öelda, millist
probleemi see aitab lahendada, kas on reaalne vajadus ning raha selle elluviimiseks,” räag̈ ib Mihailov.
Tõrva Vallavolikogu esimees toetab ettevõtluse arengut, mis on kõige alus hästi toimivas vallas, sest
tasuvat töökohta on vaja igaühel. Maapiirkonnas on
konkurentsivõimeliste ettevõtete edukas käekäik
kriitilise tähtsusega. „Meie nimekirjas on palju ettevõtjaid, mis võimaldab saada meil kohest tagasisidet
ettevõtluses esile kerkivate probleemide osas ning
saame neile operatiivselt reageerida,“ sõnas Mihailov.
„Siiani on koostöö ettevõtjatega sujunud väga ladusalt ning kindlasti jätkame nii ka tulevikus.“
„Väärtustan kõrgelt seda teadmiste, oskuste ja
elutarkuste kogumit, mis on kõigil neil inimestel, kes
sel aastal kandideerivad meie nimekirjas Tõrva Vallavolikokku,“ räag̈ ib Mihailov ning lisab, et Reformierakonna nimekirja eelis on see, et esindatud on pea iga
suurem Tõrva küla ning erinevad eluvaldkonnad, mis
võimaldab paremini suhestuda iga valla elanikuga
ning mõista nende soove ja vajadusi.
„Hea lugeja, tule kindlasti valima! Teed kindlasti
õige otsuse! Oleme ikka kahe jalaga maa peal, nii on
kõige kindlam!“

Tiiu Vips: oleme loonud toimiva
sotsiaalvõrgustiku
Olen elanud ja
sündinud Tõrvas - sügavate
juurtega põline
kodukoha patrioot. Tunnen
uhkust meie
valla saaTIIU VIPS 117
vutuste üle
ja olen rõõmus, et oleme seda kõike koos
saavutanud.
Olen selle koosseisu vallavolikogu liige, volikogu sotsiaalkomisjoni esinaine ja SA Tõrva
Haigla nõukogu liige. Suurt rõõmu
valmistab mulle tegelemine
kogukonna nende inimestega,
kes vajavad sotsiaalset tuge.

Tunnen head meelt, et oleme
suutnud luua hästitoimiva sotsiaalvõrgustiku kompetentsete
spetsialistidega ja töötanud välja
sotsiaaltoetuste ja -teenuste
süsteemi toimetulekuvõime
parandamiseks. Vastavalt osakonna eelarve võimalustele
oleme suurendanud toetuste
summasid - matusetoetus on
suurenenud 300 eurole, keemiaravi ja dialüüsiravi transporditeenus 150 eurole aastas, sünnitoetus 500 eurole jne.
Sotsiaalteenused on leidnud
rohkem kasutamist inimeste poolt,
kes tervislike probleemide tõttu
vajatavad kõrvalabi. Uue teenusena lõime häirenuputeenuse.

Edaspidi tuleb rohkem tähelepanu
pöörata eluruumide korrastamisele, mis mõeldud neile, kes ei ole
suutelised eluruumi hankima või
seda korda tegema.
SA Haigla nõukogu liikmena on
minu südameasi, et hooldekodu
teenus oleks kvaliteetne. Julgen
arvata, et olukord hooldekodus on
tundmatuseni muutunud tänu tublidele töötajatele, kes tõeliselt hoolivad.
Koduvalla pensionäride seltsi
Eluratas eestvedajana on suur
rõõm tegeleda eakatega, kes on
oma märkimisväärse panuse juba
andnud, pakkudes neile meeldivaid
vaba aja veetmise võimalusi, kus
igaüks tunnetab, et nad on hoitud.

Keskkonna ja ehituse eest vastutava abivallavanemana
seadsin möödunud neljal aastal prioriteediks kergliiklusteed ning välisvalgustuse. Kogu valla välivalgustuse uuendamine lõppes hiljaaegu, lisaks on kohe
muutumas tänavad viimaks valgemaks ka Rulli
külas. Ehitasime uue kergliiklustee Tõrva-Roobe
suunal ning mitmetel olemasolevatel kergliiklusteedel suurendasime liiklejate ohutust valgusAIVAR UIBU 119
tuse rajamise näol.
Lisaks osalesin Tõrva gümnaasiumi staadioni
kauaoodatud rekonstrueerimise ja silla ehituse
projektis ning kandsin hoolt kümnekonna kolehoone lammutamise eest, et
meie kodukoht muutuks meeldivamaks ja turvalisemaks.
Olles juhtinud 21 aastat Põdrala valda, tean ja tunnen põhjalikult ka
Riidaja piirkonna inimeste muresid ja rõõme. Seisin ja seisan jätkuvalt selle
eest, et modernseid lahendusi ja korrastatuid objekte võiks senisest enam
märgata ka maapiirkondades.
Tulevikku silmas pidades soovin panustada Tantsumäe silla ja Vanamõisa
hüppetorni rekonstrueerimisse, Riidaja mõisapargi korrastamisesse ning
Hummuli ja Ritsu staadionite parendamisse. Plaanis on rajada uued kergliiklusteed Tõrva-Rulli, Tõrva-Patküla ning Ala-Taagepera marsruutidel, Riiska
linnaosa kaasajastada ja Pikasilla puhkeala laiendada. Teha on veel küllaga!
Valla arengus on toimunud märgatav progress, mille üle võime uhkust
tunda, kuid leidub jätkuvalt ka kitsaskohti ning ruumi uuendustele.

Giia Timpson: külade hääl
tuleb teha kuuldavamaks!
Ühine tegutsemine on võti selleks, et külades elujõud
ei raugeks ning kogukonna elu muutuks atraktiivsemaks ja mitmekesisemaks.
Olles juba teist aastat Ritsu külavanem ning nüüdseks ka Ritsu külakeskuse perenaine, tean, et alguses
on initsiatiivi haarata üsna hirmutav ning väljakutseterohke, kuid igal juhul on lõpptulemus seda
GIIA TIMPSON 122 väärt. Läbi ühistegevuste kasvab ühtsustunne
ning see on parim ravim ääremaastumise vastu.
Olen valmis nõu ja jõuga olema toeks ka kõigile
teistele, kes võtavad külaelu juhtimise enda kätesse.
Väga tähtis on läheneda igale piirkonnale individuaalselt, sest kogukonna soovid ja võimalused on erinevad. Ainult koostööna jõuame selleni,
mida kogukond tegelikult soovib! Kui selleks on ürdiaia rajamine, siis nii
ongi ja seda tuleb teha!
Tõrva valla külade erinäolisus on hindamatu rikkus, hoidkem seda ning
teeme ennast veelgi kuuldavamaks ja nähtavamaks. Mina võin julgelt öelda,
et olen Ritsu ja terve Tõrva valla suur patrioot.

Monika Horn: hooliv
suhtumine on peamine
Inimese suurimateks väärtusteks ja alustaladeks pean
peret, kodu ja kodukohta. Olen neljandat põlve Hummuli
elanik ning pean oma päritolu ning juuri väga olulisteks.
Töötan Tõrva Haigla ja Tõrva Tervisekeskuse juhatajana ning minu südameasjaks on uue hingamise andmine Tõrva Tervisekeskusele, mille ehitustööde
ettevalmistamisega praegu intensiivselt tegeleme. Uuenenud ruumid võimaldavad perearsMONIKA HORN 124 tidel osutada tervishoiuteenust veelgi kvaliteetsemalt ning valla elanikud pääsevad arsti
juurde senisest tunduvalt mugavamalt.
Pean väga oluliseks inimlikkust ning minu prioriteet on tagada igati
professionaalne hooldusteenus Tõrva ja Hummuli hooldekodu klientidele.
Eakad ja puuetega inimesed on väga haavatav sihtgrupp ning nende lähedased vajavad täielikku kindlustunnet teenuse headuses. Töötame pidevalt
hooldekodu elamistingimuste parandamise nimel – praegu on töös Tõrva
Haigla katuse, karniisi ja rõdude remont ning proovime ka sisetingimusi
võimaluste piires järk-järgult parandada.
Kuigi COVID-19 pandeemia on suurendanud tervisekeskuse ja haigla
personali töökoormust, saan julgelt väita, et meeskonnas töötavad kohusetundlikud ja pädevad töötajad, kes hooldekodu klientidest hoolivad.
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Tõrva vald – parim paik elamiseks,
töötamiseks, puhkamiseks
ja kodu rajamiseks!
Meie valimisplatvorm PAREMINI HOITUD Tõrva valla arendamise jaoks:
1. TASUV TÖÖKOHT KÕIGILE!
• Parendame olemasolevat ettevõtlustaristut .
• Alustame Helme tööstusala arendamisega.
• Toetame Taagepera piirkonna arenemist Lõuna-Eesti
atraktiivseimaks turismisihtkohaks.
• Loome üle valla külakeskustesse kaugtöökohad .
• Rajame munitsipaalkorterid, et elavdada ettevõtlust
ning leevendada eluasemeprobleemi.
• Tegeleme uute investorite ja töötajate ligimeelitamiseks
aktiivselt Tõrva valla turundamisega.
2. ATRAKTIIVSEIM KOHT ELAMISEKS!
• Alustame noorte perede toetusprogrammiga
(maa eraldamine soodustingimustel, kolimistoetus jne).
• Ehitame Tõrva kõrtsihoonest keeglisaaliga
meelelahutus- ja vabaajakeskuse.
• Toetame Tõrva Motoklubi tegevust
motospordikompleksi rajamisel Härma karjääris.
• Teeme Ritsu välijõusaali.
• Rajame Tõrva kesklinna purskkaevu.
• Loome lastele ja noortele mänguväljakuid ja aktiivse
vaba aja veetmise võimalusi üle terve valla.
• Ehitame Vanamõisa järvele uue hüppetorni
ja teeme rannaala korda.
• Teeme Pikasilda uue paadislipi.
• Rekonstrueerime Riidaja mõisapargi.
• Parandame Hummuli rahvamaja saali akustikat.
• Jätkame valla teede seisukorra parendamist.
• Seisame kiire interneti tuleku eest nii
maapiirkondadesse kui ka linna.
• Jätkame maapiirkondades puhta vee ja kanalisatsiooni
ning juurdepääsuteede rajamise toetamist.
• Teeme Tõrva kinohoone korda.
• Alustame kergliiklusteede väljaarendamisega
Ala-Taagepera, Tõrva-Patküla ja Tõrva-Rulli suunal.
• Leiame lahenduse Pokardi aleviku
puudulikule heakorrale.
• Jätkame Helme kalmistu parklate
ja teede parendamist.
• Rajame korraliku petangiväljaku.
• Seisame tiheda liiklusega vallateede
kõvakattega katmise eest.
• Leiame rakenduse endisele Pikasilla koolihoonele.
• Rajame Hummuli mõisaparki valgustuse.
• Uuendame Karjatnurme ja Ala küla vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid.

3. KVALITEETNE HARIDUS JA
RIKKALIK KULTUURITEGEVUS
KODU LÄHEDAL!.
• Kaotame lasteaedade kohatasud.
• Ehitame Hummuli põhikooli juurde
kergspordihalli.
• Uuendame Riidaja multifunktsionaalse
spordiväljaku.
• Tugevdame ettevõtlusõpet koolides.
• Seisame lasteaiaõpetajate,
noorsootöötajate
ja huvikooliõpetajate palkade
ühtlustamise eest kooliõpetajate
palkadega.
• Parendame Hummuli ja Ritsu
staadionid.
• Jätkame traditsiooniliste kultuuri- ning
tähtürituste korraldamist nii maal kui
ka linnas, sealhulgas Tõrva TulePäevade korraldamist.
• Toetame kultuurikollektiivide ja
täiskasvanute huvitegevust .
• Ehitame Tõrva gümnaasiumi juurde
valmis õpilaskodu
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Tõnu Jaansalu: teede
korrashoid on jätkuvalt
prioriteet
Alustuseks üldist
tausta - kogu
Eestis jagunevad teed järgmiselt: riigi
t e e d ,
koh a l i ku
omavalitTÕNU JAANSALU 121 suse teed,
Riigimetsa
Majandamise Keskusele kuuluvad teed ja
erateed. Kõikide teede korrashoiu
puhul on vastutajaks tee omanik.
Tõrva vallale kuuluvaid teid on kokku
229 kilomeetrit, millele tuleb teha
nii suvel kui talvel pidevat hooldust.
Elu näitab seda, et rääkida ja
lubada on hea, aga tegutseda eelarve nappide vahenditega ja reaalseid asju ära teha on suur väljakutse. Tõrva vallavalitsuses töötades on valla teede korrashoid ja
arendamine minu vastutusalas ning
selles valdkonnas peab „kõige
õigema tee“ valik tagama kõige
suurema hulga inimeste rahulolu.
Oleme viimasel kahel aastal
panustanud teede korrashoidu
rohkem kui kunagi varem – valla
eelarvest on sel ajal suunatud teedesse kaks korda enam vahendeid

4. VÄÄRIKAS VANANEMINE NING
HÄSTI TÖÖTAV TERVISHOIU- JA
SOTSIAALSÜSTEEM!
• Ehitame Tõrva polikliiniku hoonest
tänapäevase perearstikeskuse.
• Alustame väärikate ülikooli programmiga
ning pakume eakatele nutiõpet.
• Seisame mitmekesise eriarstiabi
kättesaadavuse eest kohapeal.
• Jätkame eakate ühingute ja ettevõtmiste toetamist.
• Tagame võimalustekohased vajalikud sotsiaalteenused
ning -toetused
5. AKTIIVSED JA TOETATUD NOORED!
• Rekonstrueerime Riiska linnaosa korvpalliväljaku vingeks
laste ja noorte mängupargiks.
• Rajame Ritsu ujula hoonesse siseekstreemspordihalli.
• Toetame noorte algatusi ja tagame neile mitmekülgsed
vabaajategevused.
• Pakume noortekeskustes ettevõtlusprogramme.
• Toetame Tõrva valla noortevolikogu tegemisi.
• Hoiame huviringides osalemise tasud madalad.
• Toetame Tõrva Raadio tegevust.
• Käivitame Tõrva TV.

kui eelneval perioodil.
Siiski peame möönma, et vallas
on veel teid, mille olukorra üle me
uhked olla ei saa ja mille kordategemise eest peame hea seisma
tulevikus. Samas saame välja tuua
ka konkreetseid õnnestumisi, kus
lisaks jooksvale kruusateede uuendamisele üle kogu valla, said täielikult uuendatud Ujula ja Kesk tänavad
Ritsus, samuti sai uue asfaltkatte
Riiska linnaosas asuv Kanarbiku tee.
Kõvakattega kaeti teid Kalme piirkonnas, Taageperas, Tõrva linnas ja
Riidajas.
Lisaks valla teede korrastamisele oleme ellu kutsunud erateede
remonditoetuse, mis on osutunud
väga suureks abiks valla elanikele.
Tulevikus plaanime õla alla panna ka
kortermajade teede ja parklate
korrastamisele.
Lisaks teedele oleme mõelnud
ka bussisõitjate peale – rajati bussipeatused Tõrva uue Coopi kaupluse juures ning paigaldati bussiootepaviljonid Linna külla, Karjatnurme
ning lähiajal saab uue ka Jeti küla.
Hea Tõrva valla kodanik – Sinu
tagasiside on meile oluline, et
oskaksime veelgi paremini ootustele
vastata. Võta julgesti ühendust!

6. AUS JA KAASAV VALLAJUHTIMINE NING
TUGEVAD KOGUKONNAD!
• Korraldame volikogu istungeid valla eri kohtades,
et olla muredele ja rõõmudele lähemal.
• Jätkame kaasava eelarve rakendamist.
• Kaasame ettevõtjad ja külade esindajad regulaarselt
toimuvate ümarlaudadega valla juhtimisse.
• Toome omavalitsuse juhtimisse rohkem erasektori
juhtimismeetodeid.
• Toetame igakülgselt külaliikumisi ja -seltse.
• Leiame lahenduse Soontaga külamajale.
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PAREMINI HOITUD TÕRVA VALD oktoober 2021

Kindlalt edasi
kogu valla eest!
TÕRVA VALD

MAIDO RUUSMANN

116

Tõrva vallavanem

GIIA TIMPSON

Tõrva vallavolikogu esimees

122

Ritsu külavanem

MEELIS KALDMA

128

134

EVE LAAR

INDREK VALNER

RIHO VALTNER

140

146

EVELIN TIIVEL

129

135

Autojuht

MONIKA HORN

124

ALBERT RÜÜTEL

130

Kvaliteedĳuht

ENE-AET SÖÖT

141

ERGO SILLAT

RIHO VIITAK
Ettevõtja

Tõrva abivallavanem

HARRY MÄGI

136

125

131

REIN REINSALU

137

ELGO ÜKSVÄRAV

126

VAHUR SAAR

KALJU TIPKA

143

149

Ettevõtja

ENN NUGIS

132

ILONA TIIGI

127

SYNE JABLONSKI

133

Ettevõtja

138

ANDRES SAAREP

139

Välitööde juht

144

Masinist

AGU KABRITS

121

Arendusspetsialist

Ettevõtja

Pikasilla puhkeala peremees

148

AHTI SAAR

TÕNU JAANSALU

Vallamajanduse osakonna juhataja

Ettevõtja/volikogu liige

Ettevõtja

142

120

Ettevõtja/volikogu liige

MARGE UDRAS

HARDO LUST

HELEN ELIAS
Maksuaudiitor

Pereõde

Ettevõtja

147

119

AIVAR UIBU

Sportlane/volikogu liige

Klienditöö juht

Hummuli Põhikooli direktor

MARGUS MIKK

118

Tõrva haigla juhataja

Volikogu liige

Tõrva Petanque klubi eestvedaja

Sotsiaaltööspetsialist

123

Ettevõtja/külavanem/volikogu liige

Ettevõtja/volikogu liige

MARTTI REBANE

EERO VIISU

TIIU VIPS

Eakate eest seisja/volikogu liige

Ettevõtja/volikogu liige

Tõrva Motoklubi president

INDREK SARAP

117

ENN MIHAILOV

ÜLLAR JAANI

145

Ettevõtja

150

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juht

reform.ee/torva
E-HÄÄLETUS
11. oktoober kell 9.00 kuni
16. oktoober kell 20.00
www.valimised.ee

EELHÄÄLETUS
keskuste jaoskondades 11.–14. oktoober
kõigis jaoskondades 15.–16. oktoober
kell 12.00–20.00

VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER
hääletamine kõigis
jaoskondades
kell 9.00–20.00

