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Alustati kolm aastat kestva projektiga „Hellenurme mõisahoones lasteaia arendamine
uue rühma toetamisel“. Sihtasutus Innove toetab Euroopa Sotsiaalfondi kaudu kokku
kuni 88 780 euroga lasteaia tegevust, st kuni lasteaias on kaks rühma, kuni 30 lapsele.
Seni eksisteerinud rühm, lisaks teise rühma kulud enamuses jäävad siiski kohaliku
omavalitsuse kanda (ca 104 tuhat eurot aastas), kuid abiks on toetus kindlasti.
Lõpetati Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi vahendusel
„Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ programmi kaks aastat kestnud projekti
„Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis“
tegevustega. 2015. aastal: toimus kuus kontserti Unustatud mõisad külastusmängu
päevadel - esinemas käisid Jüri Homenja, sopran Maria Listra ja Piia Paemurru
klaveril, Heidy Tamme, Palupera naiskoor Helletajad ja Kalle Raidsalu lõõtsal, Mait
Maltis pojaga ja kõlasid Vene romansid; toimusid õpitoad; 8 giid-retkejuhti
piirkonnast lõpetasid koolituste, et võtta edaspidi enda kanda piirkonna külaliste
vastuvõtmine; mõisakool sai koolile meenekonkursi kaudu hulgaliselt meened ja
ideidki; trükiti 500 eks kooli almanahhi. Projekti tegevusi kajastati valla veebilehe
erilehel. Toetust saadi kokku 40 144,99 eurot, omaosalus 7084,41 eurot.
Osaleti MTÜ Hellenurme Mõis projektis „Hellenurme lasteaiahoone ja mänguväljaku
rekonstrueerimine“. OÜ KOLMETI poolt restaureeriti lasteaia 5 akent. Liivimaa
Lossid OÜ rajas õuealale mängupaviljoni. Järelvalvet teostas OÜ Haspo. Töid
finantseeris Siseministeerium hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute
andmise programmist 11212 euroga, ühingu omaosalus 979 eurot, valla
kaasfinantseering 1000 eurot.
Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Hellenurme noortekeskuse
arendamine kohaliku kogukonna „veduriks““. EMP toetuste Vabaühenduste Fond
Avatud Eesti Fondi vahendusel toetas 6415 euroga projekti, mille käigus vahetati
kogemusi erinevate organisatsioonide vahel ja viidi läbi mitmetahuline
koolitustsükkel, mis sidustati omavahel suursündmuse korraldamisega. Projekt
viidi ellu partnerluses Palupera Vallavalitsuse, Puka Vallavalitsuse,
Mittetulundusühingu P-RÜHM, Kaitseliit Valgamaa maleva ja SA Taheva
Sanatooriumi asenduskodu osakonnaga. Palupera vald lisas projekti 700 eurot ja
Puka vald 300 eurot.
Lõppes MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Helid me ümber ja sees“.
Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus eraldasid Hellenurme noortekeskusele
projektitegevuste teostumiseks (muusikateraapia töötubade (folkloor, pilliõpe),
kogemusteõhtu Rannu noortekeskuse pilliõppe noortega ja lõpukontserti „Helid
me ümber ja sees" korraldamiseks) 440 eurot. Koduvald lisas 150 eurot.
Osaleti Nõuni maakultuurimaja projektis „IV Hellenurme järvejooksu
edasiarendamine ja liikumisharrastuse elanikkonnale lähendamine“. Projekti
elluviimiseks eraldas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 200 eurot.














Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA eraldas Palupera põhikooli lastekoorile 285 eurot
kollektiivi arendamiseks.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA eraldas Palupera põhikooli 2.-3.kl. tantsijatest
segarühmale 285 eurot kollektiivi arendamiseks.
Kultuuriministeeriumi programm „Teater maale“ tõi Nõuni kultuurimajja lastele
vaatamiseks teater „Banaanikala“ etenduse A.S.Puškini tekstile ja F.Chopini
muusikale „Muinasjutt kuldsest kalakesest“.
SA Heategevusfond andis heategevuskampaania „Aitan lapsi“ raames Palupera
põhikoolile tasuta piletid Ugala etendusele „Cipollino seiklused”.
Palupera põhikool sai Haridus- ja Teadusministeeriumilt tasuta vahendid
(termomeeter, sademete koguja, andmekoguja, pH ja temperatuuri sensorid, vee
mõõtmise KITid, niiskusemõõtja) väärtuses 808,47 eurot ülemaailmse koolide
keskkonna ja teadushariduse programmi GLOBE tegevusteks.
Palupera
põhikool
lõpetas
SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
keskkonnateadlikkuse programmi vahendusel kaks aastat kestnud projekti „Palupera
põhikooli õpilased rabateadlikeks“ tegevustega: raba, selle looduskoosluse uurimist,
loodushoidliku elu- ja käitumisviisi omandamist rabaga seoses omandati selgi aastal
erinevates Eestimaa rabades (nt räätsadel Luhasoos, Sangla rabas). Toetust saadi
aktiivõppeks 3455,50 eurot.
Valmisid Palupera mõisahoone hüdroisolatsiooni tööprojekti eriosa teeprojekt,
Hellenurme ja Palupera külade vee- ja kanalisatsioonitorustike (uusarendused)
tööprojektid
ning
Hellenurme
mõisa
lasteaiaruumide
tuleohutuse
ja
evakuatsiooniteede põhiprojekt.
Nõuni-Päidla-Hellenurme piirkonda rajati Euroopa Liidu struktuurifondide toel ESTSIDE 6 fiiberoptiline sidevõrk. Võrk ühendab sideoperaatorite võrgusõlmi ja ulatub
avalike asutusteni (Nõuni kultuurimaja-raamatukogu, Hellenurme noortekeskus,
Vallamaja-raamatukogu, lasteaed ja hooldekeskus). Telia Eesti AS pakub kvaliteetset
võrguühendust, püsiühendust või mobiilset internetti.

Elavnes huvitegevus, kultuuri- ja spordielu, vaba aja sisustamine, tulid tunnustused






Maakonna talimängude lõppvõistlustel oli kuni 2000 elanikuga valdade hulgas
Palupera vald kokkuvõttes taas I kohal. I koht saadi males ja murdmaasuusatamises, II
koht saadi lauatennises, III koht saadi suusasprindis, võrkpallis ja laskmises. IV kohale
jäädi teatesuusatamises ja kabes, V kohale tänavakorvpallis. Osaleti ka mälumängus ja
turniiribridžis, juhtide mitmevõistluses ja mälumängus.
Teenindati Tartu Maratoni nelikürituse toitlustuspunkte Astuveres, Hellenurmes ja
Palus.
Toimus XII Nõuni triatlon Nõuni järve ääres (ujumine-jalgrattasõit-jooks) ja
tilluduatlon (rattasõit-jooks).
Toimus IV Hellenurme suvejooks-järvejooks, Valgamaa 2015 jooksusarja üks
üritustest.















Toimus II Räbi küla jooksukross-metsajooks, Valgamaa 2015 jooksusarja üks
üritustest.
Orienteerumise XXIII Suunto Games võistluskeskus asus Räbi külas.
Vallateid läbis adrenaliini pakkuv Öörännak XI.
Jätkus traditsiooniline spordisari – küladevaheline VII jalgpalliturniir. Võitjaks tuli
Palupera küla võistkond, järgnes Hellenurme küla.
Nõuni Purjeklubi korraldas Nõuni järvel IV regati. Regatil võisteldi jahiklassides RSFevad, Optimist, Lutš/Laser standard.
Liikumisnädala raames toimus Nõunis südamematk „Teeme Pärdu talus hobusele pai“
ja oktoobris saadi osa tervisekontrollist.
Valla noored osalesid VI Valgamaa suvekoolis Marja talus, Valgamaa noorte
Kaitseliidu lastelaagris Palus, Nõuni purjeregatil, Palupera valla külade
jalgpalliturniiril.
Palupera valla noortevolikogu aitas korraldada Hellenurme suvejooksu; osales
Hellenurme võrkpalliplatsi heakorratalgutel; käidi külas koolis, noortekeskuses ja
noortetoas valla noortel; osales Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla sündmustel ja
kajastas meie tegemisi maakonna noortelehes Tankla; osaleti noortekonverentsil "Lahe
koolipäev“ (kokku sai võimaluse osaleda 12 valla noort) ning korraldati aastalõpu
tänuüritus. Noortevolikogu eestvedamisel käis 30 valla noort teatris Vanemuine,
nauditi komöödiat „Naeru Akadeemia“. Noortevolikogul oli 4 korralist noortevolikogu
töökoosolekut ning kohtuti riigikogu liikme Kalvi Kõvaga.
Hellenurme noored käisid Rannu noortega tutvumisõhtul ja nemad vastu meilgi,
hiljem käidi ka Rannu noortekeskuse sünnipäeval; osaleti ideekohvikutes Palupera
koolis, käidi diskotamas Nõunis, Otepääl ujumas, Tartus AHHAA keskuses, Rannu
noortega koos matkal „Jäljekütt“, perepäeval Nõunis, piknikul Lustimäel,
õppepäevadel „Metsa muusad Valgamaal“. Jaanipäeva peeti Palupera pritsikuuri
juures. Käidi abis Rõngu noortekeskuse mänguväljaku ülesseadmisel ja hiljem
korraldati koos sportlikke mänge; korraldati filmiõhtu; käidi spordipäeval, pallipäeval
ja klounikoolis Rõngus ning Hiugemäel vabaõhukontserdil; korraldati öökinosid ja
käidi Puka Noortepesa avamisel ning Puka perepäeval; noortekontserdil Rannu
Rahvamajas „Noortebändid rokkima“. Osaleti noortekeskuse töökoosolekutel, tähistati
sõbrapäeva, munadepühi, halloweeni, toimusid muusikateraapia töötoad ja
draamaõppe näitering, Ameerika õhtu, käidi noortekonverentsil „Lahe koolipäev“.
Toimus hulgaliselt kokandushommikuid ja –õhtuid, õpiti valmistama maitsvaid ja
loomingulisi tikuvõileibu. Tehti ka tööd, talgupäevadel Hellenurme palliplatsil,
Middendorffide kabelipargis ja noortekeskuses. Osutati korraldusabi Middendorff 200
juubelipidustustel. Juunikuus osaleti Hellenurme IV suvejooksul. Tutvuti noorkotkaste
ja kodutütarde tegemistega. Jõulupidu peeti maha nii oma noortekeskuses kui
Rõnguski. Alustati muinasjutuhommikutega.
Nõuni noored vaatasid ööfilme, diskotasid, matkasid, pidasid tüdrukute õhtut, koksisid
mune, mekkisid x-boxiavapeotorti, võistlesid mitmetel konkurssidel (I koht saadi
fotokonkursilt „Kevade algus Valgamaal“), jooksid Hellenurme IV suvejooksul,
osalesid piljardikoolitusel, noortevolikogu koosolekutel ja noortekeskuse tegemistes;








tähistasid vastlapäeva, sõbrapäeva, emadepäeva kevadkontserdi ja tordioksjoniga,
lastekaitsepäeva, vanavanemate päeva omaküpsetatud ahjuõunu vahukooremütsiga
pakkudes, mardipäeva, advente. Jõulupeol andis „Lendteater“ lasteetenduse
„Päkapikupealik Peeter“. Külas käis Leena ja Andrei tsirkusestuudiost „Väike
Balagan“. Õpitoas “Loome looma!” meisterdati plastpudelist vahva kiisupliiatsitops ja
pesulõksusügisussike. Tehti ka tööd küla koristustalgutel, Tartu Maratoni
toitlustuspunktides.
Nõuni kultuurimajas toimus piirkonna „Laululaps 2015“ võistlusvoor. Maakonda said
edasi meie Elerin Enno ja Gretten-Gelis Vesso.
Nõuni puhkealal korraldati traditsiooniline valla perepäev. Kaitseliit lasi relvi
uudistada, sai jälgida mudelskuutri kihutamist, meisterdati MTÜ „Palupera
Käsitöökoda“ juhendamisel niinenööri, vaadati tantsu ja tantsiti ise, sai hüpata
batuudil, purjetada ja lasta vibu, külas käisid Laheda lahedad mutid, küpsetati
pannkooke, mis maitsesid kaasatoodud moosi ja Savi talu külma piimaga imehästi.
Hellenurme veskimuuseum pakkus jõulude ajal jõuluolemisi mitmel moel hingele ja
kõhule.
Paljulapselised pered käisid Valgas jõulupeol.
Palupera vallast osales „Teeme Ära“ heakorratalgupäeval kaheksa objekti –
Middendorffide kabelipark Hellenurmes, Hellenurme noortekeskuse territoorium,
Nõuni puhkeala, Nõuni võrkpalliplats, Neeruti külaplats, Makita küla, Hellenurme
vesiveski veskitagune hoov ja Lilleallika suvekodu. Talgulised korrastasid oma talu ja
koduvalla objekte, tehes ära suure töö.
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Jalgpalliklubi FC ELVA korraldamisel toimus Palupera staadionil jalgpalliturniir
„Palupera Cup XI“ 10 poiste ja 8 tüdrukute võistkonnaga.
Septembrikuus leidis koolis aset põnev Teadlaste Öö nädal teemal „Teadus teeb
terveks“, mis pakkus ka kogukonnale osalemisvõimalusi.
GLOBE-projekti 20 tegutsemisaasta täitumisel kutsuti kooli GLOBE õpetaja Arvet
Silk Maapäeval USA suursaadiku vastuvõtule.
1. klass sai tunnustuse 10 parima klassi hulka jõudnuna Miksike õppekeskkonna eesti
keele võistluselt „Võistumiks“.
Võistumiksil matemaatikas sai 1.klassi viieliikmeline võistkond 24 osalenud
võiskonna hulgas VI koha.
Üks noor jalgpallur sai koduvallalt toetust 65 eurot, et osaleda Eesti Jalgpalli Liidu
suvelaagris Otepääl 5 päeva.
Tuletõrjealastel päästevõistlustel Rõngus said Palupera õpilased Gretten-Gelis Vesso,
Ave Riivik, Eleri Margus ja Kaisa Kesa III koha.
Inimeseõpetuse olümpiaadil osalenud kõik 3 õpilast 5.-7.klaasidest kutsuti
vabariiklikku lõpp-vooru Tallinna.
Mõttespordi olümpiaadil said kokkuvõttes meie õpilased 14.koha kabes ja 27.koha
males, üldkokkuvõttes 71 osalenud kooli hulgast 21.koht.











Kodanikupäeva interaktiivses viktoriinis said II koha võistkond Gretten-Gelis Vesso,
Ave Riivik, Eleri Margus ja Andre Lõhmus.
Valgamaa Euroopa Liidu infojahist tuldi tagasi I kohaga (Andre Lõhmus, Eleri
Margus, Karel Objartel ja Ave Riivik).
Geograafiapäeva tähistati ülekoolilise kaarditundmise võistlusega. Suurde Superfinaali
said parimad 7. kuni 9. klassi õpilased.
Maakondlikul konkursil „Huvitav inglise keele tund“ said 3-4. klasside arvestuses
meie 4. klassi õpilased Marite Marielle Treial, Kadri Laas, Terle Tamm ja Eve Riivik
oma tunniprojektiga „The Dream Team“ I koha, 3. klassi õpilased Hendrik Uuemaa,
Kaspar Paulus ja kunstnik Triin Kutsar said oma tunniprojektiga „Let`s play“ II koha
ning 3. klassi õpilased Markus Teder, Tarmo Põldsalu ja Andri Aarna said oma
tunniprojektiga „What can you do?“ III koha.
Coca Cola Plaza Paddingtoni joonistusvõistluselt tuli üks võidukoht õpilase Caroliis
Miksi tööle. Kingituseks Paddingtoni käekell.
Koolisisest tegevust rikastas võistlusmäng, kus koolimajas pääses ruumist ruumi
liikuma erineva ainevaldkonna ülesandeid lahendades, toeks internet ja teatmeteosed;
kooli mõisasse kolimise aastapäeva tähistati kõnevõistlusega; südame taaskäivitamise
alasel teavituspäeval saadi uusi teadmisi ja praktilisi oskusi; kooli sünnipäeva tähistati
traditsiooniliselt raadioviktoriini ja klasside küpsisetordi valmistamisega; sõbrapäev
kohvikuga; vastlapäev Pangodis Karl-Eeriku ratsatalus; stiilipäev „Igal klassil oma
stiil“; õpilaskonverents; pargiteatejooks südamenädalal; naljapäeval püstitati tobedaid
rekordeid; emadepäevale pühendatud kevadkontsert; tutipäev ja viimase koolikella
aktus; õpetajate päev „uute õpetajatega”; jõulupeol etendati näidend „Mõisahärra
kummitab! Ja päkapikud ka....“; korraldati mitmeid näitusi ja võistlusi.
Õppetööd rikastati mitmekülgselt ka kooliväliselt – õppeprogramm Tartu Ülikooli
Botaanikaaias „Tarbetaimed“; Otepää Looduspargiga ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutusega
koostöös
osaleti
mitmes
keskkonnaalases
ühistegevuses,
õppeprogrammis; käidi loodushariduspäeval Taevaskojas; Tervise Arengu Instituut
võimaldas Kaitse end ja aita teist programmi kaudu tõsta meie õpilaste teadlikkust
teemadel meelemürgid, raudtee ohutus, eriolukorrad, matkatarkused, esmaabi; Eesti
Jalgpalli Liit külastas aga meid kooliprojekti „Jalgpall kooli!“ raames; suuremad neiud
käisid Elva ilusalongis; käidi õppekäigul Tallinna Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus
näitusel „Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja“ oli väljapanek ka meie
mõisast; 1.-6. klassi õpilased käisid Tartus kinos vaatamas Hollandi kirjaniku Annie
M. G. Schmidti raamatu „Viplala lood“ ainetel tehtud filmi „Viplala“; kooli noored
GLOBElased (8. klassist Andre Lõhmus, ja Janno Vähi) esinesid Rakke konverentsil
oma ettekandega õhu saastatusest kooli ümbruses. Käidi AHHAA Teadlaste Öö
festivalil, Valgamaa haridusmessil „Vali nutikalt“ ja Tallinna haridusmessil „Noor
meister“; 9.klass käis etiketikoolitusel Viljandis restoranis Cassata ja pärast
pärimusmuusika aidas vestlusõhtul Tarmo Tiisleri ja Jalmar Vabarnaga teemal „Sport
ja muusika“; käidi õppeprogrammides Lilli Puhkekeskuses. Konguta kooliga vahetati
6.klassi õpilased; õppepäeval Rakverre käidi politseimuuseumis ja linnuses ning
Palamusel saadi osa programmist „Viimane koolikell“.

Lasteaiast


2014-2015 aastad ol lasteaias õppeaasta eesmärk Al. Th. von Middendorffiga seotud
paigad Hellenurmes ja pärimuskultuur, sest 2015. aastal möödus 200 aastat kuulsa
akadeemiku sünnist. Uus õppeaasta algaski pärast kuuse ärasaatmist lasteaia koridori
mõisa ajaloost stendide paigaldamisega, mida uuriti lisaks vanadele esemetele.
Lasteaia 20. aastapäevaks koostati uue aasta kalender, kus hulgaliselt pilte läbi ajaloo
ja valmis sai vilditud vaip, millel igale lasteaia lõpetanud lennule omane lill. Vaip
kaunistab ühte rühmaruumi. Osaleti „Lumejänese programmis“ Vellaveres, külastati
Rõngu pillimuuseumi ja tutvuti maanaiste seltsi kangastelgedel tehtud töödega, saadi
tarkusi juurde Lõuna Päästekeskuse programmist „Tulest targem“, emakeelepäeva
tähistati etlemiskonkurssiga,
osaleti Nõunis piirkonna „Laululaps 2015“
võistlusvoorus, teatrinädalal mängiti käpiknukkudega ja tuletati meelde nähtud
etendusi; Otepää Looduspark pakkus programme „Saame Pokudega sõbraks“ ja
„Sügispäev Sangastes“; vastlapäev hooldekeskuse mäel; mais toimus pargijooks lausa
kahe nädala kestel, kus igaüks korjas kokku oma läbitud kilomeetrid; südamenädalal
matkati, joonistati plakat südame tervisele sobivatest toitudest; osaleti „Mesilaste
programmis“ Vapramäel; liikumisnädalal korrati liiklusmärke ja käitumist maantee
ääres, ülekäigurajal, autos ning õpiti rattaga sõitmist paremal pool teed; matkati
Vitipalus piirkonna lasteaedade ühismatkal; mängupaviljon avati tervituskontserdiga;
sügisandide näitusele toodi huvitava kujuga juurvilju; õuesõppena meisterdati
mängupaviljonis looduslikust materjalist leheroose; leivanädala raames käidi Eesti
Põllumajandusmuuseumi programmis „Rukkileib meie laual“, kus lapsed said ise
leivakakukese teha, koorest võid kloppida, koodiga rukist peksta ja veskikiviga jahu
jahvatada; hingedepäeval käidi matkamas Middendorffide perekonnakalmistul, süüdati
küünlad, räägiti mõisa ajaloost ja hingedepäeva tähendusest. Käidi teatris Vanemuine
vaatamas „Nukitsameest“. Õnnetusest hoidumise nädalal rääkis hooldekeskuse
med.õde lastele väiksematest vigastustest, aga ka helkuri vajadusest, ohutusest
sõidukis ja veekogu ääres ning õpetas esmaabi andma sideme ja plaastriga. Jõulukuu
advendihommikutel räägiti muinasjutte, ei puudunud ka üllatused. Jõulupeol esitati
jõulunäidend „Jõulujänes“.

Muudest ettevõtmistest, faktidest ja tunnustustest vallas






Muudeti, täiendati Palupera valla arengukava 2012-2025 ja kinnitati tegevuskavad
2016-2020.
Kehtestati „Palupera põhikooli põhimäärus“.
Kehtestati „Tunnustamise kord“.
Kehtestati „Sotsiaaltoetuste suurused“.
Miti küla aktiivsed korraldasid suusatunneli lähistel kaks korda suvel Miti küla täikat.
Kordaläinud täikade, rohkete toetajate abiga püütakse alustada Palu puhkepaviljoni
korrastustöödega.

















Hellenurme küla lagunenud tootmishoonete piirkonnas toimus Kaitseliidu Lõuna
maakaitseringkonna taktikalise tasandi õppus SIBUL 2015.
Maakonna Kaunis Kodu tänuüritus toimus Palupera mõisakoolis.
Eesti inimeste abiga sai Palupera vallast Eesti 100 aarde hulka rahva tahtel koguni
kaks objekti: Hellenurme vesiveski ja Palupera mõis.
Oktoobrikuise infolehe Otepää Teataja vahel ilmus Hellenurme ja Palupera mõisaid
tutvustav erileht 4 lehel.
2015 möödus 200 aastat meie valla kuulsaima endise mõisniku, Hellenurme mõisa
suurkuju Al. Th von Middendorffi sünnist. Hellenurme kogukond pidas tähtpäeva
suursuguselt, püüti ikka mõisniku vääriliselt. Esinejad, tegevused ei tahtnud kuidagi
ühte päeva ära mahtuda. Ja nii siis toimetatigi kahel päeval, augusti- ja septembrikuus.
Teadlasele kohased ettekanded avasid taas uusi vaatenurki, saadi taas uut infot meie
kogukonnas elanud suurkuju kohta. Sõna võtsid esinejad koduvallast, hulga
külalisesinejaid, lapsed ja suured laulus jne. Mõisniku auks tegi suvel peatuse
Hellenurmes ka Eesti looduskaitse selts oma suvepäevade raames. Oli omapärane
kogemus toitlustada korraga siia bussidega saabunud 500 külalist. Ja suursündmustele
pani punkti mõisate ajast, 19.saj. pärit kammermuusika. Klaver-küünlad-veskihoone ja
oma ala meistrid duett Mati Turi (tenor) ja Martti Raide klaveril. Kogukonna koostöö
oli selle teo märksõnaks.
Saadeti teele järjekordne lend Palupera põhikooli lõpetajaid (5).
Kooli saadeti Hellenurme lasteaia 20. lend, 3 tüdrukut.
Vallas sündis 12 last - 6 poissi ja 6 tüdrukut. Esiklaps sündis 6 peres, teine laps 3
peres, kolmas laps 2 peres ja neljas laps 1 peres. Lastele korduvaid nimesid ei pandud
– Marten, Willem, Markus, Hendrik, Andero, Arti, Lisandra, Saskia, Meribel,
Maribel, Miia-Lisandra ja Anette.
Demograafiast vallas: vallaelanike arv 01.01.2015 – 1090, aasta jooksul registreeriti
sünde 12, surmajuhtumeid 9, sisseränne valda 25 ja väljaränne vallast 57 fakti.
Vallaelanike arv 31.12.2015 – 1061.
Osaleti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, Mittetulundusühingu Valgamaa
Partnerluskogu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu töös ning Tartu Maratoni nelikürituse
korraldamisel.
Tunnustati Palupera põhikooli tublisid õpilasi ja nende lapsevanemaid (vallavanema ja
kooli direktori vastuvõtt mõisahoones). Esines kloun Ummi.

Terje Korss, aprillis 2016.a.

