»

Rahvatantsijate
pidu
Tantsutallad
toimus juba
17.korda
»

lehekülg 5

lehekülg 3 ja 6

Noorsootöö
käib
koostöös!
»

lehekülg 4

Elva
aukodanik
on Tõnis
Mägi

Infoleht
»

Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja

Ühtse Elva valla suunal
Hea lugeja! Hoiad oma käes peagi ühinevate Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja
Rõngu valdade esimese ühise infolehe numbrit. Infolehe loomine oli üks ühinemislepingus
kokku lepitud punktides, leht hakkab edaspidi
ilmuma kaks korda kuus ning jõuab Sinu postkasti tasuta.

Rõngu Vallavolikogu otsustas esitada Puka
Vallavolikogule ettepaneku algatada piiride
muutmise menetlus Puka valla külade -Aakre,
Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja RebasteRõngu valla koosseisu arvamiseks. Ettepaneku
tegemise põhjuseks on Aakre piirkonna elanike pöördumine Puka ja Rõngu Vallavolikogude
poole. Tegemist on juba viienda samasisulise
pöördumisega.
» jätkub, lk. 7

Rannu
Rannu Konguta
Konguta

Quo vadis, Puhja kool?

Elva
Elva

Rõngu
Rõngu

Elva Linnaraamatukogus on Rein
Kuresoo fotonäitus „Muutuv Võrtsjärv“,
kus on kõrvtatud Võrtsjärve arhiivipildid
tänapäevaste vaadetega.
Võrtsjärve muutumine ajas ei tule ilmselt
kellelegi üllatusena, küll aga võib arhiivipiltide
võrdlemine fotodega tänasest päevast lausa
jahmatama panna. Juba mõnekümne aastaga
on toimunud drastilised muutused nii järve

kinnikasvamise, veetaseme kui ka järve-äärse
elu osas.
Rein Kuresoo on näituse koostamisel uurinud arhiivipilte ning suhelnud Võrtsjärve
piirkonna inimeste ja Limnoloogiakeskuse
teadlastega ning tõdeb: „Umbes sada aastat
tagasi leidus pilliroogu vaid Pikasillas ja
mõnes varjulises lahesopis, siis nüüd palistab
kogu Võrtsjärve randa 50-300 meetri laiune
roostik, kaldad on võssa kasvanud või koguni

VALLA INFOKANDJA
Veebruar 2017, Nr 1
infoleht@elva.ee

Aakre piirkond soovib kuuluda
Rõngu valda

Võrtsjärv
Võrtsjärv

Muutuv Võrtsjärv
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SELLES NUMBRIS

Puhja
Puhja

Ühine leht võimaldab meil edastada korraga
infot kõikide ühinevate omavalitsuste elanikele, kuna leht ilmub kaks korda kuus, on Sinuni
jõudev info värskem ja päevakajalisem. Igast
lehest leiad oma koduomavalitsuse lehekülje,
et teada saada, mis just sinu kodukohas toimu
mas on, samal ajal saad end kursis hoida ka
teistes meie ühinemispiirkonna omavalitsustes toimuvaga. Lehes jätkavad ilmumist Sinu
jaoks harjumuspärased rubriigid ning ühine nuskeskustes ja
teised detailid.
kultuuri- ja spordiürituste kalender.
Samuti tuleb läbi
Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu viia Elva valla
ja Rõngu valdade ühinemine toimub pärast sümboolikakonkurss,
oktoobris 2017 toimuvaid valimisi. Olgu kokku leppida piirkonsiinjuures veel täpsustatud, et Palupera vald nakogude moodustajaguneb haldusreformi järgselt kaheks- Elva mise põhimäärus ning
valda hakkavad kuuluma Astuvere, Atra, ühtlustada omavalitsuste
Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja infosüsteemid, registrid
Urmi külad, ülejäänud Palupera valla külad ja andmekogud, et tagada
antakse üle Otepää vallale. Enne oktoobrit uue omavalitsuse ilma
tegutsevad kõik omavalitsused tavapäraselt tõrgeteta toimima hakkamine.
ning Sulle teada-tuntud asukohtades. Pärast
Et kõik planeeritud tegevused saaks õigeühinemist hakkab vallakeskus asuma Elvas,
kuid praegustes piirkondades jätkavad tege- aegselt tehtud, jätkavad tööd ühinemislepingu
vust teenuskeskused, et pakkuda igapäevaselt allkirjastamise eelsel perioodil loodud valdvajalikke avalikke teenuseid.
kondlikud komisjonid (sotsiaal-, haridus-,
majandus- ja kultuurikomisjon), kuhu kuuEnne sügist tuleb ühinevate omavalitsuste luvad oma ala spetsialistid ja ametnikud ning
esindajatel ühinemislepingus sätestatu alusel juhtkomisjon, lisaks vallasekretäride ja vallakokku leppida ja välja töötada uue valla töö vanemate töörühm. Mitmete planeeritud tegealustamiseks vajalikud õigusaktid, ühtlusta- vustega on ka juba alustatud, jaanuarist käis
da erinevad korrad, luua uue omavalitsuse ja kahel korral koos vallavanemate töörühm, et
teenuskeskuste struktuuri projekt- millised arutada uue omavalitsuse struktuuri üle, sama
osakonnad ja ametikohad on uues vallava- teemat arutati ka juhtkomisjoni koosolekul.
litsuses, milliseid teenuseid pakutakse tee- Vallasekretärid on alustanud olulisemate

Hind: 0,50€

Ulila Keskus
saab EAS-i toel
säästlikuma
küttelahenduse

Palupera
Palupera

õigusaktide projektide loomisega, arutatud
on ühishangete korraldamise võimalusi, ühiselt
plaanitakse korraldada näiteks korraldatud
jäätmeveo hange.

Puhja gümnaasium saab meetme “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020”
abil üle 840 000 eurose toetuse, et kohaldada
kooliruumid oma vajadustele vastavaks. Lisaks
Puhja koolile saavad toetust veel 21 kooli üle
Eesti.
» jätkub, lk. 5

Tähelepanu, Konguta kooli
vilistlane!
Pöördume Teie poole armsad Konguta kooli
vilistlased!
Oleme koostamas kooli 25. sünnipäevale
pühendatud almanahhi. Ootame Teie mälestusi ja meenutusi kooliskäimise ajast.
Jagage ja levitage, et sõna saaksid kõik, kes
soovivad.
Kirjutisi ootame 17. veebruarini aadressile
elin.kiin@konguta.edu.ee.

Hea tulevase Elva valla elanik, püüame Sind
uue ühise infolehe abil kursis hoida piirkonnas
toimuvaga, et juba ühinemise eelselt oleksid kursis oma praegustes naabervaldades,
Eesti parim koolikokk tuleb
aga peagi juba ühises Elva vallas toimuvaga. Palupera vallast
Loodame, et võtad muudatused hästi vastu.
ETV saates “Eesti parim koolikokk” valiti 12
finalisti seast parimaks koolikokaks Palupera
Head lugemist!
Põhikooli koolikokk Leelo Reha. Parim selgitati välja konkursi kaudu, kus tuli valmistada
Kertu Vuks
toimetaja
aja peale erinevaid roogasid- Leelo võlus kõiki
oma lihtsuse ja soojusega, mida kiirgas tema
roogadest ikka korralikult. Kaileen Mägi andis
saatega seoses välja kokaraamatu “Koolikoka
raamat”, kõik kellel on soovi, saavad vahvaid
retsepte ka kodus proovida.
metsastunud, rüsijää on veeretanud suuri kivirahne siia-sinna, lained lõhkunud liivakivipanka, varingud koopad kinni ajanud, endised
rannaluited kadunud. Mõistagi on toimunud
suured muutused ka Võrtsjärve-äärsete inimeste eluolus.“
Näitust saab külastada raamatukogu lahti
oleku aegadel. E-R 11-19; L 11-16.

Infolehe nimekonkurss
Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja,
Rannu ja Rõngu valdade (tulevase Elva
valla) ühine infoleht vajab toredat
nime!
Pane oma fantaasia tööle ja saada
oma idee e-posti aadressil infoleht@
elva.ee enne
1. märtsi 2017. Palun lisa ka oma
kontaktandmed. Võitjale auhind!
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ELVA

Austatud
Elva lehe lugeja!
Elame tohutul infoajastul, mil informatsiooni saabub meile kõikvõimalikest kanalitest,
mille tõelist olemust on tihtilugu keeruline
hinnata. Populaarseks on saanud võltsuudiste
produtseerimine, valeinformatsiooni levitamine ajakirjanduses ei ole harv nähtus. 27.
jaanuari ajalehes Sirp on pikemalt käsitletud
tõejärgse ajastu olemust ja siinkohal nõustun
Rain Kooliga, kes on tabavalt nimetanud seda
uduketramiseks. Uduketramist kohtab igal
pool, nii suures meedias kui ka väiksemates
väljaannetes, rääkimata sotsiaalmeediast.
Desinformatsiooni levik võib põhjustada palju
segadust, s.h maine kahjustamist. Seepärast
otsustasime eelmisel suvel välja hakata andma
objektiivset infolehte Elva leht, kus juures Elva
linn oli üks vähestest omavalitsusest, kellel
siiani puudus oma infokandja. Tänu edukale
haldusreformile Elva piirkonnas saab nüüdsest
infoleht palju suurema kõlapinna. Vastavalt
ühinemislepingule on kokku lepitud oma infokandja väljaandmises uues Elva vallas. Ühises
koostöös leiti, et otstarbekas on ühtset lehte
välja hakata andma juba käesoleval aastal.

Elva tunnustab

Elva Linnavolikogu tunnustab Elvaga seotud
inimesi ja ettevõtmisi.
Elva aukodanikuks nimetatakse laulja ja
Soovin lugejale põnevat avastamist oma helilooja Tõnis Mägi. Elva linna aukodaniku
uue, Elva valla tegemiste kohta!
tiitel antakse erilise austusavaldusena meie
tuntud ja armastatud lauljale. Ta on elanud
pikalt oma perega Elva linnas Peedul.
Elva teenetemärgi saab raamatu „Elva ajast
aega. Jutustusi Elva ajaloost” autor ja ajaloohuviline Kalju Hook, kes on koostanud ajaloonäituse Elva vaksalisse ning valmistab ette
uut näitust koostöös Elva Muuseumisõprade
Klubiga.
Elva teenetemärk antakse ka Enn Kangurile,
kes on pühendunud võrkpallitreener ja spordimees. Lisaks on ta ligi kakskümmend aastat
töötanud Elvas Verevi rannas vetelpääste
ülemana.

Täiendavad
liiklusmärgid
Linnavalitsuse tellimusel koostati detsembris 2016 Liikluslahendus
OÜ poolt kesklinna liiklusuuring.
Olemasoleva liiklussageduse hindamiseks teostati liiklusloendus Kesk
tn ja Puiestee tn ristmikul, parkimisuuringud kaubanduskeskuse parklas,
analüüsiti jalakäijate liikumisi ning
tehti ettepanekuid liikluslahenduse parandamiseks. Kesk ja Puiestee
tänava ristmikule soovitati paigal
dada täiendavad liiklusmärgid.
Kesk tänava ja Valga maantee poolt
lähenejatele lisati peatee märk ning
Puiestee tänavale lisati anna teed
märk. Täiendavad märgid muudavad
liikluskorralduse autojuhile oluliselt
selgemaks.

Eva Kams
Elva linnapea

Võeti vastu Pikk tn 12 krundi detailplaneering
Elva Linnavalitsus võttis 1. veebruaril toimunud istungil vastu Pikk tn 12 krundi detailplaneeringu. Planeeringuala asub kesklinnas
Arbi järve kaldal ca 1,3 ha suurusel alal, krundil
asub pooleliolev kultuurimaja (nn „tondiloss“).
Alale kavandatakse kaks krunti:
krunt üks moodustatakse kuni kolme ärija elamuhoone ehitamiseks, hoonete suurim
lubatud ehitusalune pindala ja kõrgus ei või
ületada olemasoleva hoone kõrgust ja ehitusalust pindala.
krunt kaks moodustatakse supelranna ja
jalgradade teenindamiseks ja jäetakse avalikku
kasutusse, krundile võib püstitada supelranna
rajatisi.

Toidupank tegutseb
linna ruumides
Elva Linnavalitsus andis MTÜle Hoolekoda
tasuta kasutamiseks ruumid Kesk tn 21-M5
toidupanga ja uuskasutuse teenuse osutamiseks kuni 2017. aasta lõpuni. Elva linnas on
Toidupank tegutsenud alates juunist 2012.
Toidupanga vahendusel on abistatud 43
peret, kus kasvamas 1-6 alaealist last. Vähesel
määral on toetatud ka lasteta toimetulekutoetust saavaid inimesi ning MTÜ Iseseisev Elu
kliente. Toidupank toimub kaks korda kuus.
Toidupanga tegevusega seoses on vähenenud
linna sotsiaalosakonnale esitatud erakorraliste
toetuste taotlused, see aga näitab, et osutatav
teenus on kaasa aidanud perede majandusliku
olukorra paranemisele.
Ruumides toimub ka uuskasutus, kuhu inimesed saavad annetada asju, mis on muutunud
nende kodus üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt
veel kasutuskõlbulikud, puhtad ja terved. Nii
saavad kasutatud asjad minna uuele ringile.
Toidupanga tegevust korraldab MTÜ Hoolekoda. Koostöö toimub Elva Linnavalitsuse
sotsiaalosakonnaga, kelle kaudu saadakse abi
vajavate perede nimekiri.

Elva kultuuripreemia „Elva täht” saajaks on
LendTeater. Elvas on möödunud suvest oma
teatrimaja, kus poole aastaga mängiti üle 40
etenduse. LendTeater on võitnud preemiaid
riiklikel ja maakondlikel festivalidelt.
Elva noortepreemia saab Miikael Johan
Tamm, kes korraldab Elvas noortele harivaid ja
meelelahutuslikke vestlusõhtuid EXIT. Lisaks
on ta rahvusvahelise noortelaagri English
Camp üks korraldajatest ning tegelenud juba
7. klassist kiriku noortetööga.
Elva kultuurisponsori tiitli vääriliseks osutus
Elva Tarbijate Ühistu, kes on toetanud erinevaid Elva kultuuri- ja spordiüritusi ning eelmisel suvel andis oma hoone tasuta LendTeatri
kasutusse.

Planeeringuga kavandatav on kooskõlas
üldplaneeringuga, ala asub keskuse segaotstarbelisel maal.
Planeeringu avalik väljapanek toimub
15. veebruarist kuni 1. märtsini, väljapaneku jooksul on linnavalitsusele võimalik esitada
planeeringu kohta kirjalikke arvamusi aadressil Elva 6157 Kesk tn 32 või elva@elva.ee
Planeeringuga saab tutvuda linnavalitsuse
linnamajandusosakonnas (Elva Kesk 32, II
korrus, kabinet 211) tööpäevadel kella 16.30-ni
ja kodulehel http://elva.ee/detailplaneeringud.

Elva Gümnaasium otsib oma meeskonda TUGIISIKUT
Tugiisikut vajatakse I kooliastme õpilasele. Töökoormus 20 tundi nädalas.
ROHKEM INFOT: Tarmo Post, 522 5144, tarmopost@elvag.edu.ee. ASUKOHT: Elva, Puiestee 2

Humanist521 Lt BT

Elva Huviala-ja Koolituskeskus kutsub

Beebikoolis avame uue rühma
kõige pisematele beebidele, 3-6 kuud
Humanist521 Lt BT

Humanist

Humanist

Ootame huvilisi kolmapäeviti, alates 8.veebruarist kell 11.30 Pikk 8.
Lisainfo: http://elva.ee/beebikool

Elvas jagati
beebiraamatuid
Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös
Kultuuriministeeriumiga on välja andnud
raamatu „Pisike puu“. See on beebiraamat,
mis on mõeldud kingitusena 2015.–2018.
aastal Eestis sündinud ja sündivatele lastele.
Kinkeraamatu eesmärk on toetada laste luge-

ELVA SAUN
Saun kuhu tullakse rõõmsalt vihaga

N
R
L

13 - 20
Puiestee tn 2

mishuvi ja väärtustada eesti lastekirjandust.
Raamatusse „Pisike puu“ on nopitud luuletusi
ja jutte tuntud ja armastatud eesti lastekirjanike loomingust. Raamatud antakse üle kolm
korda aastas toimuvatel laste sündide pidulikul tähistamisel Elva raekojas. Need, kel pidulikul sündmusel osaleda ei õnnestu, saavad
raamatud kätte kohalikest raamatukogudest.
Info:raamatukogu@elva.ee, tel 7456 755.

KONGUTA
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Kuulus Kongutalane

Head naabrid!
su kaasalööjatele ja positiivset meelt lugejaInfoleht, mida praegu käes hoiad, on tore, tele!
Aga kui Konguta kanti tulete, siis kiirustage
positiivne samm meie omavalitsuste ühinemisprotsessis. Loodame, et selline ühine ettevõtmine aitab meil
üksteist paremini tundma õppida,
sest meil kõikidel on midagi põnevat ühisesse „katlasse“ panna - ja
ma ei mõtle praegu rahakatelt.
Näiteks tänu Kongutale võivad
ka meie head naabrid varsti uhkusega ütelda, et on pärit samast
vallast, kust ilmatark Vadim
Želnin, Eesti nahakunstile aluse
pannud Eduard Taska, kuulus
tenor Ivo Kuusk või kaasaegne
kuulsus Luisa Värk.
Me toome ühiskatlasse omalt
poolt kaasa ka toredaid traditsioone. Juba 12 aastat on 20. augustil
toimunud Konguta valla külade päev, mida aeglaselt, et mõni Viinamäe tigu teid jalust
korraldavad külad järgemööda. Neli pidu veel maha ei jookseks!
Parimate soovidega
ja siis võime teatepulga „suurele ringile“ anda.
Esta Tamm
Traditsioone on veel... aga küll me jõuame
Konguta vallavanem
sellest kõigest uue lehe veergudel kirjutada.
Palju energiat lehetegijatele, head sulejook-

Vadim Želnin

(12. veebruar 1909 Peterburi – 3. mai 1996
Konguta vald, Vellavere)
Eesti esimene kuulus ilmatark sündis Peterburis, aadliperekonna vanima pojana. Tarkust,
headust ja ausust õppis Želnin loodusest. Ta
oli eriline oma sügava austusega kõige elava
vastu, mistõttu sai tuntuks ja omaseks kogu
eesti rahvale.
Piibuga mees oli tuntud kui nutriakasvajata,
julge tõuaretaja, ornitoloog, ja muidugi ilmeksimatu ilmaennustaja.
Talve ennustas ta sea põrna pealt. Viljasaaki
aga puude järgi. Kui leppadel on palju urbi
(isasõisi) tulevat rikkalik leiva-aasta kui aga
käbikesi (emasõisi) tulevat vilets rukkisaak.
Kuuskede rohke õitsemine ennustavat aga
head kartuliaastat. Kuuldavasti oli loodusmees
teinud ka igasugu eksperimente, näiteks paaritanud kolhoosi sigu metssigadega.
Želnin oli aastatel 1955–1970 Vellavere
kolhoosi esimees. Eesti Loodusuurijate Seltsi
auliige. Kalju Lomp kirjutas tema elust raamatu
„Ilmatark“. Härra ise kirjutas elu jooksul palju
artikleid, lisaks ka kaks raamatut: “Nutriakasvatuse kogemusi Vellaveres”. Valgus, Tallinn,
1978. ja “Läbi aastaaegade” (fenoloogilised
Mikk Jaasi- Tamm ja Rico Renar Reenumägi. vaatlused). Toimetanud Jaan Eilart. Valgus,
02. veebruaril toimus 11. korda maakond Juhendaja Katrin Libe
Tallinn, 1985.
lik küünlapäeva luulekonkurss 1. -4. klassi
õpilastele. Loeti Heiki Vilepi luuletusi. Kir- Teraapiakoerake Muhv rõõmustas lasteaia
janik osales ise 2. klassi žüriis, ta rääkis lastele Teokeste rühma lapsi. Muhv näitas lastele, et
oma elust ja tööst. Meie kooli esindasid väga oskab käskluse peale istuda ja lamada, maiust
tublilt: Uku- Veli Õunapuu (2.koht), Taali küsida ning käppa anda. Koer oskas üle õpetaja
Lehtveer, Emili Külaots (5.koht) ja Rasmus jala hüpata ja jala alt läbi roomata. Iga triki Vallavolikogu 25. jaanuari 2017 istungil:
Kivari (3.koht). Luuletuste illustreerimise eest sai koer maiuse ja julgemad lapsed said ise võeti vastu otsus lõpetada Konguta valla 2017 eelarve
konkurss: Emili Külaots (1.koht) ja Rasmus koerakesele maiust anda. Lastele väga meeldis projekti I lugemine ja suunata eelarve projekt teisele
Kivari (3.koht). Juhendajad: Lily Šanin, Elin väike koerake!
lugemisele. Muudatusettepanekud esitada 06.02.2017.
Kiin ja Astrid Külaots
Teokesed teevad pika pai väikesele Muhvile, Otsuse vastuvõtmise poolt 7 volikogu liiget: Priit Värv,
26.jaanuar toimunud maakondlikul inglise õpetaja Margitile ja kõigile neile, kes õpetavad Aivar Õun, Liina Tamm, Margus Reinoja, Agu Kasetalu, Jüri
keele olümpiaadil 1.koht: Otto Jaasi- Tamm, koeri inimesi abistama!
Lamp, Märt Meesak; vastu keegi ei ole, erapooletuid ei ole;

Foto: internet

Kooli ja lasteaia uudised

Vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst

Konguta tantsumemmede aasta algas
hoogsalt!
Südatalvine Tantsupäev

Memmede tantsurühm Pihlakobar on sel
aastal juba kaks korda esinemas käinud.
Nõo Rahvamaja kutsus meid osa võtma
pühapäeval, 29. jaanuaril, toimunud Süda
talvisest Tantsupäevast. Kohal olid memmede rühmad, et üksteisele esineda ja vaadata
kevadiseks memme-taadi peoks õpitud tantse.
Vahepaladena oli vaimustav võimlemiskava
Tõravere naistelt ning ansambel MESI astus
üles laulukavaga.
Tantsupäeva üheks osaks oli käsitöö näitus,
mis koosnes iga rühma poolt kaasa toodud
esemetest. Saime imetleda kaunist näputööd
ja soovi korral käsitööd ka kaasa osta.
Pidu lõppes ühiselt seltskonnatantse tantsi
des. Oli tore pärastlõuna.

Talvefestival Tantsutallad

Laupäeval, 4. veebruaril osalesime Rannu
Rahvamajas toimuval talvefestivalil Tantsutallad. Teemaks oli “Reis ümber Maailma”. Iga
rühm oli oma kõige meeldejäävamast reisist
väikese meenutuse teinud. Meie lugu rääkis
suvisest reisist Haapsallu. Tahtsime paadiga
“Kallis Mari” (kasutusel filmis Pilvede all)
sõitma minna. Kui me umbes kaks kilomeetrit
olime paadini jooksnud, tuli välja, et tugeva
tuule tõttu paat ei väljunudki.
Tantsutaldadest oleme osa võtnud juba 2005

KOIDULA VÄÄRSI

21.03.1954 - 19. 01. 2017
Mälestame. Tunneme kaasa omastele.

põhist peretoetust 9 perele summas 720 €; jaanuari kuul
sündinud juubilaridele juubelitoetust summas 100 €; paljulapseliste peredele lasteaiatoidu toetust summas 105,51
€; toimetulekutoetust ühele perele summas 46 €; 15-le
avalduse esitanud kodanikule toetust summas 1275 €.
Vallavalitsuse 2. veebruari 2017 istungil:

võeti vastu otsus delegeerida Konguta Vallavalitsusele

eraldatakse vallale kuuluvas sotsiaalmajas eluruum

hanke läbiviimine Konguta vallas Karijärve külas asuva

Konguta valla elanikule;

karijärve tee /reg nr 3310041 rekonstrueerimiseks. Otsuse

võeti vastu korraldus hüvitada Konguta Vallavalitsuse

vastuvõtmise poolt 6 volikogu liiget: Priit Värv, Liina

teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajatele haigus-

Tamm, Margus Reinoja, Agu Kasetalu, Jüri Lamp, Märt

hüvitist 70% ulatuses teenistuja/töötaja viimase kuue

Meesak; vastu keegi ei ole, erapooletuid ei ole

kuu keskmisest töötasust, alates teisest kuni kaheksanda

Vallavolikogu istungite salvestusi saab kuulata:

haiguspäevani nõuetekohaselt vormistatud töövõime-

www.konguta.ee.

tuslehe alusel;
-määratakse hooldaja sügava puudega isikule.

Vallavalitsuse 16. jaanuari 2017 istungil:

Maris Sirendi

eraldatakse Konguta valla elanikule eluruum vallale

vallasekretär

kuuluvas munitsipaalmajas;
antakse välja ehitusluba Konguta

aastast alates ja see on meil üks oodatumaid
esinemisi. Tantsurühmi on seal palju, memme
dest noorteni ning hea on end tunda sellisel
mitmekesise rühmaliikidega peol esinemas.
Pihlakobar esines esimesena ja seega algas
pidu meie tantsudega AASTAD ja TANTSI
SA. See oli tore, sest saime pärast rahulikult
vaadata teisi. Tantsud olid hoogsad ja kandsid
endas rõõmu ning rahvas aplodeeris pidevalt
kaasa. Peagi oli kava esitatud, rühmajuhid
tänatud ning õhtu jätkus Simmaniga. Tantsuks mängisid Lõõtsavägilased ning külakosti
pakkusid Valguta Nägusad Moorid ja FC Elva
tantsutüdrukud. Nende esinemine läks rahvale
nii südamesse, et käte plaksutamine ei tahtnud
kuidagi vaibuda.
Oli ilus tantsuline õhtu. Pihlakobar tänab
juhendaja Kaie Talit.
Tantsija Elle Peri

vallas, Pööritsa külas, Seeri kinnistule
elamu laiendamiseks;
kiidetakse heaks K.T poolt esitatud
hajaasustuse programmi projekti
„Karjamõisa puurkaevu veepuhastusseadmete paigaldamine“ aruanne,
toetust makstakse välja summas
261.47 eurot;
sed Konguta vallas, Metsalaane ja
Kurelaane külas 9-le katastriüksusele
mikrotorusüsteemi ja fiiberoptilise
sidekaablite paigaldamiseks.
Vallavalitsuse 19. jaanuari 2017
antakse volitus Konguta Kooli direktorile lepingu sõlmimiseks tugiteenu-

Konguta valla teenekate kodanike ja edukate õpilaste tunnustamine.
Volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt.

se osutajaga;
tühistatakse Konguta vallavalitsuse
18.06.2015 korralduse nr 83 punkt 1.9
mine“, kuna projekti taotlejal ei olnud

Tervitame uut vallakodanikku ja soovime
vanematele armastust ja hellust laste
kasvatamisel!

23. veebruaril kell 17:00
Konguta Koolis

istungil:

„Metsavahi talu salvkaevu süvenda-

Egle Heimoneni ja Leho Viinalassi perre
sündis 20. jaanuaril tütar

Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva aktus

antakse projekteerimistingimu-

võimalik projekti planeeritud viisil läbi

Mõõtmatu kui meri on mure,
lõputu kui lootus on lein…

hooldajatoetust 33 hooldajale summas 915 €; vajadus-

viia.

ansambel
ESTONIAN VOICES
kontsert

Vallavalitsuse 24. jaanuari 2017
istungil:
määratakse sotsiaaltoetused vastavalt sotsiaalkomisjoni 23.01.2017
koosolekul vastuvõetud otsusele:

Ootame kõiki vallakodanikke!
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PALUPERA

Hea Palupera valla
elanik

Terje Korss
Palupera vallavanem

Alates käesolevast lehenumbrist saavad
aasta lõpus Elva valda ühinevad seitsme Palupera valla küla elanikud uudiseid piirkonnast
lugeda uuest infolehest. Nõuni piirkonna
seitse küla saavad endiselt postkasti infolehte
Otepää Teataja. Mõlemat lehte saab aga endiselt ka vallamajas lugeda.
Palupera valla 533 elanikku rikastavad
haldusreformi järgselt oma tuludele lisaks
suurvalda ka kogukonna ajalooga - kaks
mõisakompleksi (põhikool ja lasteaed), raudteejaam, vesiveski, perek. Middendorffide
kalmistu, Lustimäe puhkekoht. Lisaks noortekeskus, loodav teeninduskeskus raamatukogu ja kultuurimajaga ning suurim tööandja
Lõuna-Eesti Hooldekeskus. Tutvustusi neist

kõigist ja ühinevast seitsmest külast saab
lugeja järgnevatest lehenumbritest. Selge
on ka see, et kõik need asutused ja objektid
nõuavad toimimiseks kulusidki. Saab otsa
alanud kukeaasta, lõppevad töös olevad projektid, saavad kulutatud ühinemistoetusedki.
Palupera kogukonna aktiivne esindus saab
juba sel aastal sisukalt kaasa rääkida meie
piirkonna arengusuundade kokkuleppimisel,
mis täpsustavad ühinemislepingut, kuni 2018.
aasta suurvalla eelarve projekti koostamiseni.
Oluline kindlasti on ka sügisel valitava suurvalla volikogu liikmete tarkus, huvid, nägu.
Aktiivsust ja positiivsust Palupera kogu
konnale edaspidiseltki!

Hellenurme lasteaialaste talvematk „Jäljed
lumel”
19. jaanuaril olid Hellenurme lasteaia lapsed
juba hommikul elevil ja teatasid kõigile, et
meie läheme täna matkama. Peagi kogunetigi lasteaia õuemaja terrassile, kus Otepää
looduskeskuse keskonnahariduse spetsialist
Margit Turb, tutvustas lastele erinevate loomade nahku ja rääkis ulukite elust talvel. Igaüks
sai oma käega katsuda kui pehme on jänese,

Foto: Maarika Vähi

hoopis karu omaks pidasid. Enne matka alustamist mindi koos Hellenurme mõisa parki ja
matkajuht andis ülesande hoolega ringi vaadata. Oh seda rõõmu kui äkki märkasid lapsed
ühe puu all oravat ja teise juures mäkra, kes
imekombel end rahulikult kõigil lastel paitada lubasid. Loomulikult olid need üllatused
looduskeskuse töötajate korraldatud. Loomakesed ära vaadatud asuti matkateele,
et otsida loomade tegutsemise jälgi
metsast. Üsna lasteaia lähedalt avastati
kopra toimetamise tunnused – teravaks
näritud puutüved. Iga uue ja tundmatu
jälje korral võeti appi „Jäljeaabits” ja
määrati Margiti abiga kindlaks nende
omanik. Matka käigus õnnestus lastel
ära näha metskitse, jänese, rebase, hiire
ja metsnugise liikumisjäljed lumel.
Vahelduseks tehti lõbusaid liikumismänge, mis aitasid läbi oma kogemuse
kinnistada teadmisi loomadest. Matka
lõpetuseks küpsetati ise lõkkel viinereid, pisteti põske puuviljaampse ja
joodi sooja teed. Suur tänu Margitile
õpetliku ja põneva matka eest.
Maarika Vähi
Hellenurme lasteaia direktor

rebase, kähriku ja nugise kasukas. Tähelepanelikut uuriti kopra saba ja jäsemeid. Imestust
tekitas suur metsseanahk, mida lapsed esmalt

Palupera Vallavolikogu istungil 24. jaanuaril 2017 otsustati:
Võtta vastu Palupera valla 2017. aasta eelarve.

seotud omaosaluse kulude katteks.

Kehtestada isikliku abistaja teenuse osutamise kord.

Keelduda Puka Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste

Võtta laenu kuni 300 000 € Palupera valla eelarvestratee-

alustamiseks Rõngu Vallavolikogu ja Puka Vallavolikoguga

gias kavandatud investeeringuprojektide teostamisega

ühise omavalitsuse moodustamise eesmärgil.

Palupera Vallavalitsuse istungil 24. jaanuaril 2017 anti välja
korraldused:

Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste
(Otepää, Palupera, Puka, Rõngu ja Sangaste vald)

noorsootööalane koostööprojekt

Tegevusi (okt.2016 – dets.2018) rahastatakse haridus-ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja
nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuseparandamine“ alusel ESF
kaasrahastusel. Leping Eesti Noorsootöö Keskuse ja MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse
vahel (partnerite volitatud esindaja).
Projekti eesmärk - eesmärgiga tuua piirkonda täiendavaid noorsootöö teenuseid. Projekti
sihtgrupiks (kellele tehakse) on noored vanuses 7-26 aastat, kes elavad KOVide tegevuspiirkonnas. Piirkonna visioon: Lõuna-Eesti piirkonna noorsootöö on mitmekülgne, kättesaadav,
järjepidev ning põhineb noorte omaalgatusel.
Projekti rahaline maht: 113041 eurot. Projekti ajaline kestus: oktoober 2016 – detsember
2018.
Tegevuste sisu, toimumisajad jm teatatakse KOV ja noortekeskuste veebilehtedel,
piirkondlikes infolehtedes ja ühismeedias.

TEGEVUSE NIMETUS

ELLUVIIMISE PERIOOD

Lastejooga ring
Rändnoorsootöötaja(d)
Noortepäevad
Kalastusring
Draamaõpe
Teadusring
Robootikaring
Kogemuspõhine õpe
Looduspäevad
Suvekool
Ettevõtlikkuse arendamine
Kodanikuhariduse ring
Valla aktiivsemate noorte tunnustamine
Ühise infovälja loomine noorsootöö võimalustest piirkonnas ja käesolevast
projektist
Sotsiaalse toimetuleku oskuste töötoad piirkonna üleselt ja noortekeskuses
vastavalt teemale
Murdepunkt
Noorteraja mõttetalgud
Nooruse matk
Fond rahvusvahelises projektides osalemiseks omafinantseeringu
rahastamiseks
Võrgustikutöö
Piirkonna rahvusvahelise noorsootöö koordinaator

okt.2016-juuli 2017
okt.2016-okt.2018
okt.2016-mai 2018
okt.2016-aug.2018
okt.2016-mai 2018
okt.2016-mai 2018
okt.2016-okt.2017
okt.2016-mai 2018
juuli 2017-juuli 2018
juuli 2017-juuli 2018
okt.2016-okt.2017
veebr.2017-sept.2018
mai 2017-mai 2018

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Seitsmendal jaanuaril toimus Elva raekojas noorte virtuooside Arko Naritsa ja endise
Palupera Põhikooli õpilase Argo Jentsoni
klaverikontsert. Nimelt on noormeestel oma
klaveriansambel Argo & Arko klaveriduo.
Kontsert oli kõigile huvilistele tasuta ja vaatamata üpriski krõbedale külmale oli rahvast
ikka rohkesti kokku tulnud.
Esitamisele tuli enam tuntud palasid nagu
näiteks Sergei Rahmaninovi “Romance” aga ka
vähem tuntuid nagu nende endi koolikaaslase
Calvin Pärna ooperipopurii. Mina isiklikult
võin öelda, et kogu kontsert ja esitus oli nii

Keelduda T.A-le toimetulekutoetuse väljamaksmisest

Väljastada Corle OÜ-le projekteerimistingimused ELA111

2017.aasta jaanuarikuul.

Elva-Kirepi-Hellenurme-Rõngu-Puka mikrotorusüsteemi

Määrata ja maksta jaanuarikuul:

ja fiiberopiliste sidekaablite projekteerimiseks.

toimetulekutoetust 6-le perele kogusummas 1279,07

Paluperakad käisid Valgas prõmmutamas

Väljastada Väänikvere Agro OÜ-le ehitusluba kaarhalli

eurot;

Kairit Leesalu

ümberehitamiseks Hellenurme külas.

hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;

Määrata Palupera külas asuva Atsi katastriüksuse siht-

-äiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72

otstarbeks elamumaa.

eurot;

Omandada Palupera vallale OSAÜHINGULE PALUPE-

sotsiaaltoetust kuuele majanduslikesse raskustesse sat-

RA-AGRO kuuluv Heki katastriüksus suurusega 329m2

tunud isikule kogusummas 120 eurot;

maksumusega 980 eurot.

ühele perele kriisiolukorra toetust summas 30,70 eurot;

Tasuda Sihtasutusele Otepää Tervisekeskus hooldus-

ühele lapsele toetust prillide ostuks summas 33 eurot.

4.12.1951 – 2.02.2017

okt.2016-aug.2018
okt.2016-sept.2018
okt.2016-aug.2018

head, et tõid vahepeal isegi kananaha ihule
ning eriti tore on näha oma endise klassivenna
Argo sellist tohutut arengut mängides seda
maagilist pilli.
Loodame, et ka tulevikus kuuleme neist
andekatest noormeestest veel!
Ave Riivik
Palupera Põhikooli vilistlane

30.04.2017.

PEETER SULA

jaan.2017-mai 2018
aug.2017-okt.2017
okt.2016-juuni 2018

Maagiline
klaverikontsert

elamu ja majandushoone projekteerimiseks Räbi külas.

puudujääv summa 291,07 eurot kuus ajavahemikul 01.02.-

okt.2016-mai 2018

Eesti
tuleviku heaks

Väljastada OÜ-le Freestyle projekteerimistingimused

teenuste eest A.I. kohamaksu maksmiseks pensionist

okt.2016-mai 2018

20. jaanuaril käisid Palupera kooli 9.klassi
õpilased Maivi Laane ja Tuuli-Maria Tamm
Valgas omaloomingulise luule konkursil „Luuleprõmm“.
Konkurss oli väga põnev ja omanäoline, kus
esitati luuletusi erinevatel teemadel. Tuuli-Maria esitas kokku kolm luuletust, millest
kaks rääkisid armastuse võludest ja valudest
ning kolmas loodusnähtustest. Maivi looming
kirjeldas inimeste hingeelu ja sõprussuhete
loomust. Maivi luuletus osutus oma vanuserühma võitjaks, mis viib ta edasi luuleprõmmi
Eesti meistrivõistlustele „Noorte Luuleprõmm
2017” esindama Valgamaad.

Vahel on üksi olla etem,
Kui olla tähtsusetu teiste keskel.
Või kanda kõigest kõigile ette.
Elada tuleb vaid hetkes,
Ses teadmata eluretkes.
Ümbritsemas on inimesed halvad ja head,
Milliseid on rohkem, seda ei tea.
Me valime sõpru,
Kuid aru ei saa,
Kes on see tõeline,
Või kes võltsilt näkku naeratab.
Mõnikord tekib tunne
Võtta eest mask ja visata tulle.
Leppida sellega, mis on
Ja kaotada enda näolt
See negatiivne emotikon.
Maivi Laane

PUHJA

Kõik uus võib olla ka hästi
ära unustatud vana
Meie ümber ringleb iga päev erikujulist
infot. On ülimalt tähtis, et me selles infopadrikus endale olulise ja mis peamine
- kasuliku info üles leiame. Valla tasandil
on hea mõelda selle peale, kellele ja millist sõnumit me erinevate kanalite kaudu
edastame ja kui selge on teave. Peagi
Elva vallaks koonduvad omavalitsused on
algust teinud inforuumi loomisega - esimeseks ühiseks meediakanaliks saab valla
infoleht.
Ka ilma reaalsete ühinemisplaanideta
peeti lähivaldades koostööd juba varemgi
oluliseks. Nimelt alustasid 2012. aastal koostööseminare Elva linna ning Puhja, Rõngu ja
Rannu vallad, et tõsta piirkonna kui terviku
haldussuutlikkust. Mitmetel nõupidamistel
ja koolitustel jõuti sarnastele seisukohtadele
mitmetel teemadel ning üheks neist oli ühise
inforuumi loomine. 2013. aastal tegutseti
väga tõsiselt inforuumi kaardistamise ja käi-

vitamisega, eestvedajaks oli siis MTÜ Lääne
Tartumaa Arenduskeskus. Edasine töö jäi soiku
valimisjärgse poliitilise tahte muutumise tõttu
ja mõte jäi kalevi alla paremaid aegu ootama.
Täna on eelnimetatud neljale vallale lisaks
ka Konguta ja Palupera vallad alla kirjutanud
ühinemislepingule ja inforuumi loomise reaalsed sammud on ajalehe näol juba astutud.
Meile sobiv inforuum hakkab toimides loodetavasti säästma aega, raha ja energiat.
Vahur Jaakma
Puhja Vallavolikogu esimees
Priit Pramann,
Puhja vallavanem

Ulila Keskus paremaks ja säästlikumaks
Puhja valla Ulila aleviku piirkondlik kogukonna- ja noortekeskus, Ulila haruraamatukogu ja kohaliku kogukonna ühendus Sooveere
tegutsevad endise Ulila põhkooli ruumides.
Kooli tegevus lõppes seal juba 1999. aastal.
Hea on see, et suur maja ei seisa mahajäetuna.
Halb on aga, et tegevused jagunevad kahe korpuse vahel ja et vaid üks korpus on säästlikul
maaküttel. Teist kütab elekter.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringutoetuste programm on
mõeldud just selliste olukordade lahendamiseks ja piisava rahalise võimekuse andmiseks.
16. jaanuariks käesoleval aastal esitas ka
Puhja Vallavalitsus omapoolse taotluse, et toetuse abil saaks edaspidi pakutavaid teenuseid
osutada otstarbekamalt, säästlikumalt ja Ulila
kogukonnale sobivamalt.
Eesmärgiks on Ulila Keskuse kahekorruselise
korpuse renoveerimine ja tegevuste ümberkolimine kolmekorruselise korpuse elektriküttega ruumidest maaküttega korpusesse.
Sellega kaasneb suur kütteenergia kokkuhoid
ning ruumide märksa otstarbekam kasutami-

Quo vadis, Puhja kool?
Päivi Märjamaa
Puhja Gümnaasiumi direktor
Üldharidust antakse Puhja vallas ühes asutuses, korraga kolmes majas, kogupinnal 5714
ruutmeetrit. See teeb ruumi rohkem kui 20
ruutmeetrit iga meil õppiva õpilase kohta.
Majandusinimeste arvates võiks see number
olla umbes 10-12 ruutmeetrit. Siis oleks maja
ratsionaalselt kasutatud ja hoonete ülalpidamine ei võtaks nii suurt osa omavalitsuse
eelarvest. Haridusinimesed seevastu ei räägi
ruutmeetritest, pigem funktsionaalsest õpikeskkonnast. Et ikka oleks võimalik hästi õpetada ja õppida, et kogu koolikeskkond tervikuna toetaks õpilase arengut. Ja et koolimajas

Et ikka oleks võimalik
hästi õpetada ja
õppida

ei oleks lihtsalt klassid ja koridorid, vaid iga
ruutmeeter koolimajast kõnetaks. Samas oleks
kõik praktiline, mugav, esteetiline.
Puhja kool ei ole omataoliste seas erandmaapiirkonna koolid on kogenud juba mitmeid
aastaid õpilaste arvu vähenemist või vähenemismärkidega stabiilsust ja seda, et koolihooned kõhnunud õpilaste arvu ümber üha
avaramaks jäävad. Samas ei saa alati öelda, et
ruumiga laiutamine koolikeskkonnale kasuks
tuleb ja majas toimuvat põhiprotsessi ehk
õppimist toetab.
Teame, et kui Haridus- ja teadusministeerium asus kavandama Eesti üldhariduskoolide
võrku, tellis ta 2014. aastal Poliitikauuringute
Keskuselt Praxis uuringu „Eesti põhikooli- ja

gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020“.
Uuringu eesmärgiks oli luua ülevaade gümnaasiumivõrgu kujundamise võimalustest ja
prognoosida gümnaasiumivõrk maakonniti.
Samuti kujundas uuring arusaama, milline
on võimalik kohane põhikooli- ja gümnaasiumivõrk meie omavalitsustes. Kui arvestada, et Eestis võiks olla Praxise hinnangul
352 põhikooli, siis see on 123 vähem kui täna
põhikooliharidust pakkuvaid koole. Kui 60%
põhikooli lõpetajatest jätkaks haridusteed
gümnaasiumis, võiks Praxise analüüsi järgi
aastal 2020 tegutseda Eestis 58 gümnaasiumi,
mis on ainult kolmandik praegustest gümnaasiumiharidust pakkuvatest koolidest.
Selge on ka see, et sihttaseme ligilähedanegi
saavutamine sõltub suuresti omavalitsuste
otsustest ja poliitilisest tahtest. Puhja omavalitsus alustas oma valla hariduse andmise
võimaluste ja vajaduste põhjalikumat analüüsimist juba 2014. aasta märtsis. Aasta jooksul
toimus suurema või väiksema ringi haridusarutelusid rohkem kui paarikümnel korral. Finaal
saabus volikogu 27. veebruari 2015 otsusega,
mis nägi ette gümnaasiumihariduse andmise
järk-järgulise lõpetamise Puhja vallas. Lisaks
gümnaasiumiõppe valikute ja võimaluste
vähesuse argumendile, sai sama määravaks
ka asjaolu, et vähese õpilaste arvuga gümnaasiumiastme tegevuse lõpetamine annaks
omavalitsustele võimaluse suunata rohkem
raha põhikooliastmesse.
Reaalne elu näitab aga, et osaliselt vabaneva taristu haldamist tuleb ju endiselt jätkata.
Seega kulud ei vähene sama ruumi ja hoonete korral sedavõrd, et rahaline juurdekasv
põhikoolis ka reaalselt tuntav oleks. Sestap
oli loogiline, et Puhja omavalitsus otsustas
pärast koolivõrgus tehtud muudatust moel või
teisel oma põhikoolihoone teha kaasaegseks,
säästlikuks ja meeldivaks õpikeskkonnaks.

5

ne. Säästetakse arvestuslikult 57%
aasta keskmisest energia kogutarbimisest ehk
rahas üle 7200 euro. Veelgi tähtsam on, et Ulila
Keskuse kasutajad saavad projekti rakendumise järel soojemad ja funktsionaalselt paremini
korraldatud ruumid.
Ulila Keskuses pakutakse tegevusi ja teenuseid erinevas vanuses sihtgruppidele. Toimuvad beebipäevad, erinevad loovus-, kunsti- ja
käsitööringid, õpitoad, kokandusring lastele
ja noortele, eakate kooskäimised vähemalt 5
päeval nädalas. Noortele suunatud sündmuste
korraldamisel tullakse kokku ka mujalt Eestist.
Valla poolt pakutakse Ulila Keskuses järgmisi
sotsiaalteenuseid: saun ja pesupesemise võimalus, mis on puudustkannatavatele peredele
tasuta. Sporditegevuses on aktiivses kasutuses jõusaal. Lastele ja noortele on sisustatud
mängutuba. Püsikasutajaid aasta lõikes on
kokku 540 inimest ja kasutajate arv heades
tingimustes kindlasti suureneb.
Ulila Keskuse renoveerimise lahendus ning
taotlus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele
sündis Puhja Vallavalitsuse, sihtasutuse Puhja
Valla Arendus ja mittetulundusühingu Sooveere
väga heas koostöös. Sooveere on ühing, mis tegelebki kohaliku kogukonna
ja elukeskkonna edendamisega.
Vahur Jaakma,
SA Puhja Valla Arendus
juhatuse liige
Kristina Ermel,
Ulila Keskuse juhataja

Ulila Keskus (Foto: Indrek Kärner)

Kuna Haridus- ja Teadusministeerium
kuulutas 2016 aasta alguses välja kohalikele
omavalitsustele ettepanekute vooru investeeringute kava koostamiseks meetmesse
“Põhikoolivõrgu korrastamine prioodil 2014–
2020”, oli paras aeg taotleda toetust pindala
optimeerimisega kaasnevate kulude katteks.
Ettepaneku esitamise tähtaeg oli 30.06.2016.
Teada fakt, et ehitamiseks läheb vaja palju
raha, tingib raha investeeringuteks jagamisel
päris tiheda valikusõela. Suure eeltöö tegemiseks moodustasime töögrupi, kuhu kuulusid
Puhja vallavanem Priit Pramann, kooli direktor Päivi Märjamaa, SA Puhja Valla Arendus
juhatuse liige Vahur Jaakma, sama sihtasutuse
konsultant Indrek Kärner ning projekti koordinaator Marek Joost ja arhitekt Tõnu Laanemäe.
Arutelude ja konsultatsioonide tulemusena
vormistasime SA Innove-le ettepaneku, mis
arvestab suurt huvigruppi ja nii sotsiaalset
kui majanduslikku otstarbekust.
Teadaolevalt esitasid sarnase taotluse 35
omavalitsust. 16.jaanuaril 2017 saabus vastus,
et Puhja Vallavalitsuse esitatud projekt „Gümnaasiumi ümberehitamine kaasaegseks õpikeskkonnaks ja koondumine ühte hoonesse“
toetuse summaga 840 548 eurot on arvatud
„Perioodi 2014-2020 põhikooli õppehoonete
investeeringute kava“ eelnõusse. Toetuse oma
projektidele said peale Puhja veel 21 Eestimaa

kooli.
Oleme arvestanud, et olemasolev 4-korruseline hoone seab küll omad piirangud ruumi
planeerimisel, kuid hoone täiendamise ja
kaasajastamisega saab siiski luua mõistlike
kuludega muutunud õpikäsitust võimaldava
koolimaja.
Näiteks paigaldame projekti käigus hoonele, mille valdav osa õpperuume asuvad lõunakaares, spetsiaalsed päikesesirmid. Või et
killustatult kõrvalhoonetes toimuv õppetegevus koondub ühte koolihoonesse, mis muudab
loomulikult ka olemasolevat ruumiplaneeringut: klassiruumide suletud süsteem muutub
avatumaks, iga nurk koolihoonest kasutust
leidvaks ja mitmeotstarbeliseks. Kõige atraktiivsem muudatus on aga läbi kahe korruse
ulatuv multifunktsionaalne aatrium. Selles
hakkab olema kooli raamatukogu, lugemisnurgad, aula ja söögisaal.
Käesoleval hetkel käib juba detailne projekteerimistöö, mille lõppemisel on võimalik
välja kuulutada ehitushange. Täpne ajakava
ehitustegevuseks on veel täpsustamisel.
Kooli füüsiline keskkond ei ole midagi
õppetööst eradiseisvat, vaid terviku üks osa.
Puhja kool liigub oma tegevustega sobivaima
õpikeskkonna poole.

Pildil on kavandatav uus koolimaja Viljandi maantee poolt vaadatuna, esiplaanil aatrium. Pildi autor Tõnu Laanemäe.
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Hea lugeja, hea
tulevase Elva valla
kodanik!

Viimase aasta jooksul on ühinevad omavalitsused teinud mitmesugust koostööd, et
luua terviklik ja toimiv uus omavalitsus. See
on olnud paljuski teoreetiline koostöö.
Infoleht on esimene praktiline projekt, kuhu
kõik ühinejad on kaasatud. See, et infoleht
ilmub palju varem kui teoks saab ühinemine
ise, on positiivne märk tegelikust koostöötahtest.

Uuel lehel on kolm peamist eesmärki. Viia
lugejani kogu piirkonna uudised ja sündmused. Kajastada lehes kõigi kogukondade erinevaid traditsioone. Aidata kaasa Elva valla uue
kuvandi loomisele.
Soovin uue valla lehele edu!
Maano Koemets
Rannu vallavanem

Tantsutallad viisid meid koos tantsijatega
Viive Vink, fotod Marko Hõrak
bussireisile
Rannu Rahvamaja rahvatantsijate talvine
pidu Tantsutallad on väga pika traditsiooniga
üritus. Sel aastal toimus pidu juba 17. korda.
Tartumaa tantsijate hulgas on see väga populaarne. Ja kuuldused toredast peost on jõudnud
kaugemalegi. Sel põhjusel ongi korraldajad
pidanud piirama osavõtjate arvu. Kahel vii-

masel aastal on rühmade esinemised seotud
terviklikuks etenduseks. Sel aastal kandis pidu
pealkirja „Reis ümber maailma“. Lavastaja
Ave Anslan kogus kokku esinevate rühmade
reisimuljed ning kaks „bussijuhti“ pajatasid
etteastete vahele neid lugusid. Esinemised on
rühmi viinud nii Türki, Šotimaale, Gruusiasse
ja veel väga paljudesse riikidesse. Igast reisist
võib pajatada pikki lugusid. Kes pidi lõunamaale minema bussiga, millel konditsioneer
ei töötanud. Teisel ei sulgunud pagasiluuk ja

kotid hakkasid teele pudenema. Ühel rühmal
oli päeva jooksul 11 esinemist ja seda eri
kohtades. Türgi reisjuht arvas, et kui bussitäis
naisi läheb Musta merre ujuma, siis nad õigeks
ajaks esinema ei jõua ja keeldus neid bussist
välja laskmast. Eesti naised said siiski oma
tahtmise. Üks bussijuht tundus reis alguses nii
väsinud, et tantsijad käisid ükshaaval temaga vestlemas. Nii püsis mees
ärkvel. Ühel laevareisil suutsid meie
tantsijad laeva mitu korda pimendamist korraldada. Samas on meie
tantsijate esinemisi alati soojalt vastu
võetud ning imetletud meie rahvariideid. Tantsutaldadel tantsiti ikkagi
põhiliselt eesti rahvatantse. Samas
oli ka rühmi, kes olid reisidelt kaasa
toonud teiste maade tantse. Tantsud
olid hoogsad ja publik elas esinejatele
kaasa. Rannu Rahvamaja tänas peo
lõpus juhendajaid ja esinenud rühmi
tänukirja ja väikese meenega. Seejärel
läks lahti simman ansambliga „Lõõtsavägilased“. Vaheajal hõivasid tantsuplatsi oma kelmikate etteastetega Valguta „Nägusad Moorid“
ja Elva FC Flora tantsutüdrukud.
Pidu kestis varajaste hommikutundideni.

Kohtumiseni
18. Tantsutaldadel
2018. aastal!

Rannu Kooli näitering käis Jõgeval
luulepäevadel
13. ja 14. veebruaril toimusid Jõgeval
1.–9. klassi õpilastele mõeldud ja Betti
Alverile pühendatud luulepäevad, mille
nimeks Tuulelapsed. 2017. aasta võistluse
teemaks oli „Elu on täis kummalisi asju
– mis on mängult ja mis on päris...?!“ Ülesandeks oli seada lavale Heljo Männi või/ja
Henno Käo luulet. Erinevates luulekavades
nägi põnevat liikumist, hästi valitud muusikat (näiteks mängis üks noormees laval
oma loomingut viiulil), põnevaid valguslahendusi jm – luule ei ole lihtsalt etlemine,
Rannu Kooli näitering laval
lapsed panevad luule laval elama.
Rannu Kooli õpilased käisid üritusel esimest ööbisid Jõgeva Põhikoolis, lastele mõeldes oli
korda. Esinemine Jõgeval oli juhendaja Liina õhtul ka koolimajas pidu ansambliga HajaNageli käe all ka trupi esimene etteaste. Kooli meelsed Kunznikud. Peapreemiad jäid seekord
käisid seekord esindamas Merit Kinsigo, Oskar koju toomata, kuid žürii tunnustas näiteringi
Kolk, Laura-Liisa Tõldsepp, Karmen Virkus, vanema kooliastme õpilasi Kerttu Kukut ja
Martiina Tenno ja Kerttu Kuku. Meie õpilased Martiina Tennot. Martiina sai ka tänukirja kui
kandsid ette Heljo Männi luulet. Rannu Kooli luulepäeva üks parimatest näitlejatest. Rannu
lapsed olid õnnelikud, et said võimaluse esine- trupp sai kaasa komme ja vahva raamatu, kuid
da suurel laval, aga mis veel tähtsam – võõra kõige tähtsam on see, et lastele meeldis esinepubliku ees. Tore oli üritus juba seetõttu, et da ja nad said suure kogemuse võrra rikkamaks.
lapsed veetsid aega teises keskkonnas ja said
kogeda, mida teised õpilased teevad. Noored
Õpetaja Liina Nagel

Rannu Vallavolikogu 24.01.2017 istungil otsustati:
algatada Ristiku ja Luhaneeme kinnistute detailplanee-

kasutusõigus on vajalik objektidele rahastuse taotlemiseks

ringu koostamine, kinnitada lähteseisukohad, nõustuda

Leader programmist. Kasutustähtaeg 8 aastat;

planeeringu koostamisel Võrtsjärve piirkonna üldpla-

seada isiklik kasutusõigus munitsipaalomandis olevale

neeringu muutmisega ehituskeeluvööndi osas ning jätta

Rannu alevikus asuvale Pirni maaüksusele maakaabelliini

keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata;

ja liitumiskilbi rajamiseks ja haldamiseks Elektrilevi OÜ

anda osa Rannu alevikus asuvast Rannu pargist kasu-

kasuks;

tamiseks MTÜ-le Tõusvad Tähed eesmärgiga ehitada ja

Rannu Vallavalitsus võttis täiendamiseks tagasi aiamaade

paigaldada sinna noorte välitegevusala atraktsioonid. Maa

kasutamise korra eelnõu.

Rannu Vallavalitsuse istungitel vastuvõetud olulisemad
otsused:
jagada omaniku soovil Neemisküla külas asuv Kraavi

kulude osaliseks katmiseks;

kinnistu kaheks maaüksuseks, määrata sihtotstarve ja

väljastada kasutusluba elamu kasutamiseks Tamme külas

koha-aadress;

Männiku maaüksusel;

algatada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride välja-

kinnitada hajaasustuse programmi käigus Rannu Vallava-

selgitamise menetlus järgmiste maaüksuste osas: Teeääre

litsusele esitatud Kulno Tõldsepa projekti „Väike-Kivistiku

(Vehendi küla), Koplipõllu (Kaarlijärve küla), Järve tee

puurkaev“ lõpparuanne;

(Rannu alevik), Kiviääre (Suure-Rakke küla), Koplimäe

väljastada kasutusluba valminud pesukeskuse osa kasu-

(Rannu alevik);

tamiseks Estover Piimatööstus OÜ toiduainete tööstuse

maksta MTÜ-le Tõusvad Tähed toetust 156 eurot

hoones Kaarlijärve külas.

17.02.2017 toimuva muusikali „Boyband“ piletite ostu-

EESTI VABARIIGI
AASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD
KONTSERT-AKTUS
23. veebruaril kell 17.00
Rannu vald
mälestab

Rannu Rahvamajas

23. veebruaril kell 11.00 mälestushetk
Rannu Vabadussõja mälestusmärgi juures Rannu kalmistul.

Armin Aavastik
21.09.1928 – 10.01.2017
Arri Koger
25.06.1929 – 13.01.2017
Aleksandra Nikolaveja
5.05.1937 – 16.01.2017
Ella Niinsalu
1.04.1929 – 2.02.2017

Esinevad Meisterjaan ja
Rannu Rahvamaja laulustuudio
õpilased
Vallavanema sõnavõtt ja tänukirjade jagamine
Suupistelaud

RÕNGU

Head rõngulased ning
tulevased Elva valla
elanikud
Kas keegi oleks uskunud 10-15 aastat tagasi,
et alates 2018. aastast eksisteerib suur üle 14
000 elanikuga Elva vald. Tänaseks on ühinemisleping sõlmitud ning käesolev aasta on
üleminekuaasta, kus vallad õpivad üksteist
tundma ning püüavad uut ühtsustunnet luua.
Head inimesed Rannust, Puhjast, Elvast, Kongutast, Paluperast ja Rõngust, Teie käes on
üks esimesi pääsukesi sellel teel – esimene
ühine infoleht. Leian, et sündinud leht on väga
oluline samm ühinenud valdade ühtsustunde
loomisel ning üksteise info jagamisel.
Rõngu vallavolikogu otsustas, et esialgu
jätkame veel paralleelselt Rõngulase väljaandmist ja lähikuudel otsustatakse, millal
antakse välja viimane Rõngulane. Volikogu
liikmed leidsid, et kõigepealt peab uus infoleht
ennast tõestama, kas ilmuvad artiklid on heal
tasemel ning kas käesolev leht on parem kui
Rõngulane. Aga siinjuures on oodatud kõigi
ettepanekud ja kaastööd meie infolehtedele.
Paar sõna ka möödunud aastast. Keeruline
ning väga töine aasta oli ta nii volikogu, vallavalitsuse ja vallamaja ametnikele. Lisaks tavatoimetustele vallas langes väga suur koormus
neile, kes ühinemisprotsessi ette valmistasid.
Ei olnud nädalatki, kus poleks toimunud 2-3
koosistumist erinevatel teemadel. Nendel kokkusaamistel erinevates teemakomisjonides

(majandus, sotsiaal, haldus, kultuur jmt) lepiti
kokku põhimõtted, mis said kirja ühinemislepingusse. Alati ei sündinud need otsused
kergelt – vaieldi, arutati ning lõpuks jõuti selleni, et kõikide ühinevate valdade volikogud
olid nõus ühinemislepingule alla kirjutama.
Peale haldusreformi ettevalmistamise
tegeles vallamaja Rõngu rahvamaja ja Rõngu
lasteaia renoveerimise projektide ettevalmistamisega, mille ehitustöid ka alustati. Viidi
lõpule Rõngu lasteaia renoveerimise I etapp.
Alustati Puiestee tänava kõnnitee rajamiseks
ettevalmistavate ehitustöödega. Valmistati
ette piirkonna konkurentsivõime programmi
projekte.
Ka 2018. a algus on näidanud, et ka see aasta
saab olema töine. Lisaks tiheda ehitusgraafiku
elluviimisele tuleb toimetada ühinemislepingu tegevuskava järgi, et valmistada ette
dokumentatsioon uue valla asutamiseks ning
üleandmise protsessid seoses endise ametiasutuse (vallavalitsuse) likvideerimisega.
Ette valmistada tuleb kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised.
Edu ja jõudu kõigile!
Lugupidamisega
Aivar Kuuskvere
Rõngu vallavanem

Rõngu sotsiaalkomisjoni liige kohtus
ministriga
27. jaanuaril kohtus minister Jevgeni Ossinovski Elva Haiglas Lääne-Tartumaa tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatega. Minister pani
ette, et kohalolijad esitaksid neid huvitavaid
küsimusi. Kõigepealt sooviti kuulata alkoho-

Foto: Ann Vaida
lipoliitikast. Et ministri sellekohaseid seisukohti on meedias palju käsitletud, siis siin neid
kordama ei hakka. Inimesed peaksid vähem
alkoholi tarvitama, siis on ka terviseprobleeme
vähem.
Avaldati arvamust, et meditsiiniõdede töö
on koormav ja stressirohke. Ei ole normeeritud, kui palju patsiente peab ühel meditsii-

PALJU ÕNNE!

RÕNGU VALLAVALITSUSES
Jaanuarikuul tegeles vallavalitsus 2017. a vallaeelarve
eelnõu ettevalmistamisega. Kuna enne valdade ühinemist

ka esimene väljamakse 7500 eurot.

soovib vallavalitsus Rõngus sel aastal veel palju ehitada

Vaatamata sellele, et lund praegu napib, pikendati jaa-

ja investeerida, siis nõudis eelarve kokkupanek palju

nuaris lepingud lumetõrjeteenuse osutajatega OÜga

rehkendamist, prioriteetide seadmist ning arutelusid

Melior-M, OÜga Tipe Torutööd ja FIEga Rannar Lehis.

fraktsioonides ja komisjonides. Nii on näiteks rahvamaja

Vallavalitsus otsustas pikendada lepingut Rõngu Maa-

ja lasteaia renoveerimise kõrval otsustatud vallale soetada

naiste Seltsiga Rõngu turupaviljoni kasutamiseks kuni

uus 27-kohaline buss, mis hakkab vallarahvast (eelkõige

2019. aastani.

õpilasi) teenindama alates juunikuust. Samuti on selle
aasta prioriteediks Puiestee kõnnitee valmisehitamine.

Marina Lehismets

Jätkuvalt on otsustatud toetada meie tublisid vabataht-

vallasekretär

likke päästjaid vallaeelarvest ning jaanuaris tehti neile

RÕNGU VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istung toimus 2. veebruaril 2017. Päevakord oli

jooksul. Rõngu volikogu otsustas esitada Puka Vallavoliko-

pikk ning ettevalmistatud eelnõusid ja materjale oli palju.

gule ettepaneku algatada piiride muutmise menetlus Puka

Vallavalitsus esitas volikogule II lugemiseks ja vastuvõt-

valla külade (Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja

miseks 2017. a vallaeelarve eelnõu. Kuna vallavalitsuse ja

Rebaste) Rõngu valla koosseisu arvamiseks. Jääme huviga

volikogu komisjonide poolt oli tehtud põhjalik eeltöö, siis

ootama, mida otsustavad Puka rahvaesindajad.

võeti eelarve ühehäälselt vastu.

Lisaks eelnevatele küsimustele määrati kohanime ja ruu-

Kinnitati Rõngu Lasteaia Pihlakobar arengukava aastateks

mikuju liikluspindadele, mille eesmärk oli korrastada

2017 – 2019.

Kalme, Uderna ja Teedla külas tänavanimed ja ruumikujud.

Kaks päevakorrapunkti olid seotud Puka vallaga. Puka Val-

Seati isiklik kasutusõigus Rõngu vallas Teedla külas Teedla

lavolikogu võttis 02.12.2016 vastu otsuse, millega lõpetati

seltsimaja maaüksusel vee- ja kanalisatsioonitorustiku

haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Elva

rajamiseks ning haldamiseks AS Emajõe Veevärk kasuks

linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu baasil

ning Valga mnt 6a maaüksusel elektri maakaabelliini raja-

ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks ning tehti

miseks ning haldamiseks Rõngu Pagar OÜ kasuks.

Palupera vallale ja Rõngu vallale ettepanek läbirääkimiste

Volikogu otsustas anda sel aastal valla aukodaniku nime-

jätkamiseks eesmärgiga moodustada ühine omavalitsus

tus Helve-Sirle Päidile ja Hillar Hänilasele ning tunnus-

Puka, Palupera ja Rõngu valdade baasil. Seaduse kohaselt

tada aukirjaga Rutt Viljastet, Mairi Hurti, Evald Mihkrat,

tuleb sellisele ettepanekule vastata kahe kuu jooksul.

Malle Tederit, Ene Joosingut, Ene Sõpra, Anne-Aime

Kuna Rõngu volikogu otsustas 14.12.2017 kinnitada Elva

Soesoni ja Rannar Lehist.

linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu

Sihtasutuste Uderna Hooldekodu ja Rõngu Hooldusravi-

valla ja Rõngu valla ühinemislepingu, siis otsustati keel-

keskus nõukogu esimees Uno Parm andis ülevaate 2016.

duda Puka Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alus-

a asutuste töödest ning rääkis alanud aasta plaanidest.

tamiseks Palupera Vallavolikogu ja Puka Vallavolikoguga

Arutelu all olid ka tulevase Käärdi lasteaia asukoha

ühise omavalitsuse moodustamise eesmärgil. Samaga on

küsimus. Leiti, et kõige enam sobib selleks Kadaka 10

vastanud ka Palupera Vallavolikogu.

maaüksus Elva linna territooriumil. Elva linnapea Eva

Teine otsuse eelnõu oli ajendatud Puka valla elanike pöör-

Kams, kes osales istungil külalisena, kinnitas et Elva linn

dumisest. Nimelt esitasid Puka volikogu liikmed Arno

on sellega päri.

Kangro, Silver Laks ja Andrus Looskari 23.12.2016 Rõngu

Ühinemise koordinaator Kertu Vuks rääkis tulevase Elva

volikogule Puka valla Aakre piirkonna külade elanike pöör-

valla ühtse inforuumi tekitamisest. Plaanis on anda

dumise, milles avaldavad soovi algatada piiride muutmise

välja juba alates veebruarikuust uut

menetlus eesmärgiga arvata Aakre, Palamuste, Pedaste,

ühist infolehte. Jäi veel lahtiseks,

Purtsi, Pühaste ja Rebaste külad Rõngu valla koosseisu.

kui kauaks jääb paralleelselt ilmuma

Pöördumisele oli alla kirjutanud 124 eelnimetatud külade

infoleht Rõngulane.

niõel olema. Minister vastas, et see on olnud
haiglate juhtkonna korraldada. Põhiline häda
on meditsiiniõdede vähesus.
Perearstid ei olnud rahul haigekassapoolse
rahastamisega. Minister vastas, et 2017. aastaks eraldati tervishoiule 10 miljonit eurot
rohkem raha kui eelmisel aastal. Meditsiiniõdede palk tõuseb teist aastat järjest 10%,
teistel meditsiinitöötajatel natuke vähem. Ka
kardioloogid ja perearstid saavad rohkem raha.
Sealjuures eelistatakse tervisekeskustes töötavaid perearste. Perearstide väljaõpe kestab
liiga lühikest aega, samuti ei koolita Tartu
Ülikool piisavalt üldarste.
Tunti muret, et lapsed liiguvad vähe, mistõttu paljud neist on ülekaalulised. Nad peaksid
tegelema rohkem spordiga, samuti tuleks
anda vähem taskuraha, siis ostetaks vähem
magusaid jooke ja maiustusi. Minister teatas,
et 2018. aastast tuleb magusamaks. Leiti, et
ka vanemate inimeste seas on ülekaalulisi ja
nende hulgas ei ole korraldatud arutelu toitumissoovituste teemal.
Lõpuks tänati ministrit ja avaldati soovi, et
ta tuleks ka tulevikus Elva.
Kalev Jago
sotsiaalkomisjoni liige

Esimesel veebruaril avati pidulikult pärast
väikest pausi taas Rõngu apteek, värskelt
remonditud ja moodsa sisustusega ning uue
teenusepakkujaga BENU Apteek. Möödunud
aasta lõpul otsustas staažikas ja kõigile rõngu
lastele tuntud
apteeker Ille
Songisepp töö
lõpetada ning
teenitud puhkusele siirduda.
BENU Apteek
Eesti OÜga on
sõlmitud leping
apteegihoone
üürimiseks

12. veebruaril tähistab Uno Parm
oma 70. juubelit.

ning jagab oma teadmisi ja kogemusi
Rõngu valla juhtimisel.

Ta on olnud Rõngu vallavanem aastatel
1993, 1998 – 2003 ning 2009 - 2010,
volikogu liige ning alates 2015. aastast
vallavalitsuse liige ja valla sihtasutuste
nõukogu esimees.

Uno on oma asjaajamises äärmiselt
põhjalik ja korrektne, ta on sõbralik ja
alati abivalmis.

Kuigi Uno Parm ei ela enam Rõngu vallas, on ta oma südames ikka rõngulane

7

elanikku. See polnud Aakre rahva esimene pöördumine

Sulev Kuus

Rõngu valla poole, vaid arvult juba viies viimase 25 aasta

vallavolikogu esimees

Rõngus avati taas apteek

Soovime talle tervist, õnne ja jätkuvat
visadust ühiskonnaelus osalemisel!

kolmeks aastaks. Tunneme rõõmu, et apteegiteenuse osutamist Rõngus jätkatakse ning
soovime uuele
kollektiivile edu!
Vallavalitsus ja
volikogu tänab
llle Songiseppa
südamest ning
s o ov i b
head
tervist!
Rõngu apteek
on avatud
E-R 9-17.30
L 9-15.00
P suletud

Rõngu vald
mälestab
JAAN KÄOS
16.06.1944 – 14.01.2017
Käärdi alevik
HELMI JAGOR
23.11.1919 – 14.01.2017
Kirepi küla
AIVAR TOOM
26.05.1962 – 31.01.2017
Kalme küla
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Elva Kultuurikeskus

(Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Pane kokku 4-liikmeline võistkond ja osale mälumängus.
Osa võtma ootame kõikide organisatsioonide, asutuste, firmade, ühenduste
võistkondi.
Registreerumine kultuurikeskuses hiljemalt 20.02.2016.a.
info tel:7457201 või kultuur@elva.ee

VÕITJATELE AUHINNAD
TASUTA

elvakultuur.ee

Kultuuri- ja spordiürituste kalender veebruar 2017

11.02
13.02

14:00
11.02
16:00
13.02

14.02
16.02
18.02

19:00
18:00
14.02
19:00
16.02
10:30
18.02

19.02
20.02
21.02

18:00

12:00
19:00
20:00
19.02
15:00

19:00
20.02
19:00
21.02

Sündmuse
Sündmuse
nimi
nimi
19:00
Rakvere teater
Rakvere
“Ausammas”
teater “Ausammas”
Sõbrapäeva
Sõbrapäeva
pidu
pidu

Toimumise
Toimumise
koht
koht
Rannu Rahvamaja
Rannu Rahvamaja
Valguta Seltsimaja
Valguta Seltsimaja

Konguta Rahvamaja
Konguta Rahvamaja
Sõbrapäeva
Sõbrapäeva
pidu
pidu
Rõngu Rahvamaja
14:00
Memme-taadi
Memme-taadi
sõbrapäeva
sõbrapäeva
pidu
pidu Rõngu Rahvamaja
Rannu Rahvamaja
16:00
Laste�ilm Laste�ilm
"Väikese varese
"Väikese
suur
varese suur Rannu Rahvamaja
võidusõit"võidusõit"
Rannu Rahvamaja
18:00
Kinokohvik
Kinokohvik
- �ilm täiskasvanutele
- �ilm täiskasvanutele Rannu Rahvamaja
"Teesklejad"
"Teesklejad"
LendTeaterLendTeater
19:00
Etendus "Tuuletallaja"
Etendus "Tuuletallaja"
Elva Raekoja
Elva
saal
Raekoja saal
18:00
Sõbrapäeva
Sõbrapäeva
kontsert kontsert
LendTeaterLendTeater
19:00
Etendus "Kolm
Etendus
Kanget"
"Kolm(viimast
Kanget"korda)
(viimast korda)
10:30
Rõngu valla
Rõngu
külade
valla
Taliolümpia
külade Taliolümpia Kirepi külaKirepi küla

MTÜ PuhjaMTÜ
Aja Mälu
Puhja Aja Mälu
12:00
Aja Mälu Ajalootund
Aja Mälu Ajalootund
LendTeaterLendTeater
19:00
Õhtu HennÕhtu
Rebasega
Henn Rebasega
Rõngu Rahvamaja
Rõngu Rahvamaja
20:00
KukeaastaKukeaasta
alguse pidu
alguse
Jüri Homenjaga
pidu Jüri Homenjaga
Tartumaa
TSK
Tartumaa TSK
44. Tartu 44.
Maratoni
Tartu Maratoni
avatud rada
avatud
ja 5.rada ja 5.
Tartu Teatemaraton
Tartu Teatemaraton
HellenurmeHellenurme
15:00
Sõbrapäeva
Sõbrapäeva
pillerkaarpillerkaar
Kultuurimaja
Kultuurimaja
Puhja Seltsimaja
Puhja Seltsimaja
19:00
Mälumäng.
Mälumäng.
Mängu juhib
Mängu
Tiit juhib
Naarits
Tiit Naarits

19:00
Etendus "Abstinent"
Etendus "Abstinent"

LendTeater
LendTeater

Aeg
22.02

23.02

24.02
25.02
26.02
28.02

Aeg
11:00
22.02
12.40
18:00

15:30
23.02
17:00

19:00
15:00
24.02
25.02
11:00
15:00
26.02
11:00
16:00

28.02

Rõngu Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

la s te k a i t s e s pe t s i a li s t i
(1,0 kohta)

ametikohale.

Peamised tööülesanded: lastekaitsealase töö korraldamine,
lastekaitsealane ennetustöö, probleemide väljaselgitamine ja
juhtumite lahendamine Rõngu, Rannu ja Konguta valdades.
Nõudmised kandidaadile:

* Erialane kõrgharidus või selle omandamine;
* Eesti keele valdamist nii kõnes kui kirjas;
* Valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist;
* Head koostöö- ja suhtlemisoskust, kohusetunnet, pingetaluvust;
* Head arvutikasutamise oskust;
* B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume:

* huvitavat ja vastutusrikast tööd ning tööalaseid väljakutseid
* toetavat meeskonda
* enesetäiendamisvõimalusi
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Kandideerimise kirjalik avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad
ning kandidaadi muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid saata aadressil
Valga mnt 6a, Rõngu alevik, 61001 Rõngu vald, Tartumaa või digitaalselt allkirjastatult
e-postiga rongu@rongu.ee. Tähtaeg: 20. veebruar 2017

Sündmuse
Sündmuse
nimi
nimi
Toimumise
Toimumise
koht
koht
Rannu
Rahvamaja
Rannu
Rahvamaja
11:00
Lasteteater
Lasteteater
Reky "Saabastega
Reky "Saabastega
kass"
kass"
Puhja Seltsimaja
12.40
Vallavanema
Vallavanema
vastuvõtt vastuvõtt
Puhja valla
Puhja valla Puhja Seltsimaja
tublimatele
tublimatele
kooliõpilastele
kooliõpilastele
Elva Kultuurikeskus
Elva Kultuurikeskus
18:00
MälumängMälumäng
Rõngu Rahvamaja
Eesti Vabariigi
Eesti Vabariigi
aastapäeva
aastapäeva
kontsert kontsert Rõngu Rahvamaja
Rõngu Rahvamaja
Rõngu Rahvamaja
15:30
Eesti Vabariigi
Eesti Vabariigi
aastapäeva
aastapäeva
kontsertaktus
kontsertaktus
Rannu Rahvamaja
17:00
Eesti Vabariigi
Eesti Vabariigi
aastapäeva
aastapäeva
kontsert kontsert Rannu Rahvamaja

Konguta Kool
Konguta Kool
Eesti Vabariigi
Eesti Vabariigi
99 aastapäeva
99 aastapäeva
kontsertaktus
kontsertaktus
Puhja Seltsimaja
Puhja Seltsimaja
19:00
Eesti Vabariigi
Eesti Vabariigi
aastapäeva
aastapäeva
kontsertaktus
kontsertaktus
Elva Kultuurikeskus
Elva Kultuurikeskus
15:00
Eesti Vabariigi
Eesti Vabariigi
aastapäeva
aastapäeva
aktus-kontsert
aktus-kontsert
Elva
Elva
44. Jalgratturite
44. Jalgratturite
Talikross/Elva
Talikross/Elva
2017/Tartu
2017/Tartu
lahtised MV
lahtised
talikrossis
MV talikrossis
Rõngu Rahvamaja
Rõngu Rahvamaja
11:00
Neidude akadeemia
Neidude akadeemia
ilukool ilukool
Rõngu Rahvamaja
15:00
Monoetendus
Monoetendus
“Puhkus Austraalias”
“Puhkus Austraalias” Rõngu Rahvamaja
Tartumaa TSK
Tartumaa TSK
44. Tartu 44.
Maraton
Tartu Maraton
Rõngu
Rahvamaja
Rõngu Rahvamaja
11:00
Luuvurri ja
Luuvurri
pakutrüki
ja pakutrüki
õpituba õpituba

16:00
Etendus "Terasmees"
Etendus "Terasmees"

Vastlapäev
Vastlapäev
Ülevallaline
Ülevallaline
vastlapäevvastlapäev

LendTeaterLendTeater

Elva VereviElva
randVerevi rand
Annikoru männikupark
Annikoru männikupar

Elva Gümnaasium otsib oma meeskonda

TÖÖKUULUTUS

Aeg
19:00
10.02

TÖÖKUULUTUS

Aeg
10.02

ERIPEDAGOOGI
Eripedagoogi ülesanded on:

- õpilase haridusliku erivajaduse märkamine, hindamine
ja dokumenteerimine;
- õpilase toetamine, leides talle sobiva viisi erivajadusega toimetulekuks,
õimetekohaseks õppeks, õppekava läbimiseks ja positiivse
edutulemuse saavutamiseks;
- õpijõudluse jälgimine, õpilase nõustamine, õpiabi osutamine;
- teeb koostööd õpetajate, vanemate ja teiste spetsialistidega.

Ootused:

- eripedagoogiline kõrgharidus;
- omab head ülevaadet erivajadusega õpilase toetamise protsessist;
- soovitav varasem erialane töökogemus;
- hea koostöö- ja suhtlemisoskus.
Kandideerimiseks saata sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil Elva, Puiestee 2 või e-postile tarmopost@elvag.edu.ee. Info telefonil 730 1837.

Infoleht on Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühine infoleht.
Peatoimetaja: Kertu Vuks. Keeletoimetaja: Helin Muttik. Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee. Järgmine infoleht ilmub 23.02.2017

