»

lehekülg 3

Palupera
valla
mälestised
saavad
toetusraha
»

lehekülg 4

Auhinnatud
Puhja kool
Õpetejatena peame kandma hoolt,
et digiturvalisus oleks tagatud nii
õpilastele kui ka lapsevanematle.
» lehekülg 5

Rõngu
kandi
viie tee
puhvetite
päev
»

lehekülg 7

Infoleht

Paneme
Rannu kiriku
kellad taas
helisema!
»

Hind: 0,50€

Konguta
vallavalitsus
tunnustab

lehekülg 6

VALLA INFOKANDJA
Veebruar 2017, Nr 2
infoleht@elva.ee

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

Vabariigi aastapäeva
tervitus
Head Infolehe lugejad!
Tervitame teid Elva, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
volikogude nimel ning soovime õnne
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva puhul!
Iseseisvuspäeval mõtleme tavalisest
enam oma riigi ja kodumaa peale.
Kui suurte sündmuste puhul
vaadatakse pigem tagasi, siis täna
on samavõrd põhjust vaadata ette
poole – haldusreformis uueneva
Eesti poole. Meie, Elva piirkonna
ühinevad omavalitsused, anname
haldusreformile oma kodukohas
tegeliku sisu.
99 aastat tagasi oma iseseisvust
välja kuulutades kutsus Eesti Maa

päeva Vanemate Nõukogu üles - „Asu
ehitama oma kodu, kus kord ja õigus
valitseks, et olla vääriliseks liikmeks
kultuurrahvaste peres!“. Täna teame,
et oma kodu ehitamine on pidev ja
katkematu tegevus ning vaimne
hoiak. Vabadus on valik, palju vali
kuid.
Kas riik ehitab meile kodu või oma
kodu rajades ehitame riiki?
Elva valda rajades kasutame ühi
nejate senist kogemust ja valmidust
uueneda. Enam kui neliteist tuhat
vallakodanikku ning kordades
suurem omavalitsuse ulatus nõuab
uut mõtlemist meie ideede ja unis
tuste elluviimiseks ning annab

selleks ka rohkem võimalusi. Uus
sünergia vallandub, kui ületame oma
sisemised tõkked ja kammitsad. Kui
hästi oskame Elva vallas kasutada
ühinevate piirkondade pärandit,
põlvkondade elutarkust, noorte
edasiviivat kärsitust ja omavalitsuse
suurenevat vabadust?
Nende ülesannetega saame edu
kalt hakkama kui arendame koos

Meelis
Karro

Märt
Meesak

Vambola
Sipelgas

tööoskusi, õpime tarkadelt ja loome
ühise tuleviku.
Head inimesed! Soovime teile ja
teie lähedastele meeleolukat Eesti
Vabariigi sünnipäeva ja rõõmsat
meelt teie kõigis ettevõtmistes!
Meelis Karro, Elva Linnavolikogu
esimees
Märt Meesak, Konguta
Vallavolikogu esimees
Vambola Sipelgas, Palupera
Vallavolikogu esimees
Vahur Jaakma, Puhja Vallavolikogu
esimees
Heino Gottlob, Rannu Vallavoliko
gu esimees
Sulev Kuus, Rõngu Vallavolikogu
esimees

Vahur
Jaakma

Heino
Gottlob

Sulev
Kuus

Avati tulevase Elva valla
kaasaegseim kultuurikeskus
Laupäeval, 18. veebruaril avati
pidulikult uuenenud Elva Kultuuri
keskuse uksed, mis on ümberehituse
käigus saanud moodsa ilme ja täna
päevased tehnilised lahendused.
Uues multifunktsionaalses kul
tuurikeskuses on 256-kohaline
saal kontsertide ja teatrietenduste
korraldamiseks ning kino näitami
seks, mugavad ruumid igapäevase
kultuuritegevuse ja huviringide
korraldamiseks, samuti galerii ja
kohvik. Kokku on hoones 1000m2
põrandapinda.
Sihtasutuse Elva Kultuur juha
taja Kätlin Saarela sõnul võimaldab

moodne ja avar maja lükata Elva
kultuurielule sisse uue hoo. “Lõpuks
on elvalastel oma kauaoodatud tant
susaal,” sõnas Saarela. „Samuti jõuab
nüüd Elvasse rohkem kontserte ja
teatrietendusi, sest uue saali võima
lused on hoopis suuremad. See sobib
hästi ka konverentside pidamiseks.”
Elva linnapea Eva Kams rõõmus
tas, et Elvas on kaasaegne ja põhja
maise ilme saanud kultuurikeskus,
mida on oodatud ligi kolmkümmend
aastat. Kõige suuremaks väljakutseks
osutus loomuliku akustikaga kont
serdisaali projekteerimine, keerukus
seisneb kontserdi-, teatrisaali ja kino
akustilise lahenduse
ühildamises. „Esimene
hääleproov näitas, et
saalis on kõla suure
pärane,” ütles Kams.
1986. aastal tipp
arhitekti Maie Penjami
projekteeritud ja nõu
kogude ajal lõpul valmi
nud kinohoone „Heli”,
hilisem kultuurikeskus
Sinilind, rekonstruee
rimist alustati 2016.
aasta mais. Töö tellis

linnavalitsus, projekteeris U-Disain
ja ehitas YIT Ehitus. Arhitekt Uko
Künnap on kujundanud hoone fas
saadile loodusvalge tellispinna, mis
vaheldub suurte klaaspindadega.
Majale annab aktsenti peasissepää
su suur betoonist varikatus. Sisevii
mistlus on lihtne, modernne ja val
davalt heledates toonides. Galerii ja
kohviku maast laeni akendest avaneb
vaade Elva mändidele ja Arbi järvele.
Põnev valguslahendus enam kui saja
välisvalgustiga kutsub pimedal ajal
linnaelanikke kultuurikeskusse sisse
astuma.
Kultuurikeskuse avapeol tervitas

Elva kogukonda uue kultuurikesku
se avamise puhul kultuuriminister
Indrek Saar. Elva linnapea Eva Kams
ja SA Elva Kultuur juhataja Kätlin
Saarela tänasid koostööpartnerid.
Suur tänu kõikidele õnnitlejatele.
Avapeol andsid suurepärase kont
serdi The Ilves Sisters ning tant
suks mängis ansambel Swingers,
solistideks Birgit Õigemeel ja Jüri
Pootsmann. Märt Agu tantsutrupp
„Mehed“ kaasasid oma meeleolu
kasse esinemisse ka publiku.
Rohkem infot Elva Kultuurikeskuse
ürituste kohta leiad elvakultuur.ee

LÜHIDALT
Aakre piirkonna külad
Rõngu vallale
17. veebruaril toimus Puka Valla
volikogu istung, kus nõustuti Rõngu
Vallavolikogu poolt algatatud ette
panekuga muuta Puka valla piire.
Rõngu valla koosseisu arvatakse
külad Aakre, Palamuste, Pedaste,
Purtsi, Pühaste ja Rebaste Rõngu.
Protsess näeb ette nimetatud küla
des rahvaküsitluse korraldamist,
küsitluse tulemused tuleb Puka
Vallavolikogule kinnitamiseks edas
tada hiljemalt 14. märts. Kui haldus
üksuse piiride muutmise protsess
kulgeb seadusega vastavalt, kuulu
vad nimetatud Aakre piirkonna külad
tulevikus uue Elva valla koosseisu.

Valitsus ettepanek Nõo
valla sundliitmise kohta
Volikogude algatatud vabatahtlike
ühinemiste etapis ei taotlenud Nõo
vald (kes jääb alla haldusreformi sea
duses sätestatud kriteeriumi) ühine
mist ühegi piirinaabriga, mistõttu
tegi Vabariigi Valitsus haldusreformi
eesmärgi ja kriteeriumi täitmiseks
ettepaneku Nõo valla ühendamise
tulevase Elva vallaga. See tähendab,
et praegu juba vabatahtlike ühine
miste etapis ühinemisotsuse teinud
Elva linna, Konguta, Palupera , Puhja,
Rannu ja Rõngu valdadega liidetakse
eelnõust lähtudes Nõo vald ning
selle tulemusena tekib enam kui 18
000 elanikuga Elva vald.
Ettepaneku saanud omavalitsused
peavad hiljemalt 15. maiks esitama
maavanemale otsuse vormis põhjen
datud arvamuse Vabariigi Valitsuse
ettepaneku kohta.

Infolehe teemarubriigid
Alates sellest infolehe numbrist
alustab ilumist “Teemarubriik”, sel
korral keskendume piirkonna kooli
dele. Haridusvaldkond on ühinemis
läbirääkimistes olnud väga oluline
teema. Kokku on lepitud, et kõik ole
masolevad haridusasutused jätkavad
ka uues vallas. Tagatakse kvaliteetne
elukohalähedane alus- ja põhihari
dus ning gümnaasiumiharidus vas
tavalt kehitvale haridusvõrgule.
Selles infolehes anname üle
vaate meie tublidest koolidest.
Head lugemist!
Lehekülg 2-7
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ELVA

Kaks maja, üks
kool!

Elva Gümnaasium paikneb kahes
majas, Tartu maantee õppehoone on
pesaks 1.-6. klassi õpilastele ning
mittestatsionaarses õppes osaleja
tele. Puiestee õppehoone koondab
7.-9. klassi ja kõik gümnaasiumiõpi

matkamiseks jalgsi, suuskadel või
jalgrattal; MUUSIKAT- muusikakoo
lis on võimalik õppida järgmistel
erialadel: klaver, akordion, viiul,
klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon,
trompet, tromboon, metsasarv,
eufoonium, kitarr, löökpillid, jazzpop klaver, estraadilaul. Lisaks on

lased. Koolis töötab veidi üle 100 ini
mese, õpetajad ja muu personal. Kõik
see moodustab päris suure ja kireva
seltskonna. Nõnda kirev seltskond
ongi Elva gümnaasium, kus igaühel
on roll kooli näo ning õpikeskkonna
kujundamisel. Omanäoliseks teevad
kooli traditsioonid, mida me aastast
aastasse edasi kanname ning õpilas
te ja õpetajate uudsed ja lennukad
ideed, mis erinevate ettevõtmistega
kulmineeruvad.
Elva on suurepärane keskkond
gümnaasiumihariduse omandami
seks. Elvas on võimalik valida õppi
miseks kodanikukaitse, reaal-loodus
või humanitaaarsuund. Elvas on:
LOOVUST- meil on avatud noorte
keskus, noortevolikogu, kooli ja
huvikooli ringid: voolimine, kunst,
näitekunst, laulmine, pilliõpe, ani
matsioon, tantsimine jt; LOODUSTElvat kutsutakse linnaks, mis puhkab
metsas. Elvas ja Elva ümbruses on
võimalik valida erinevaid võimalusi

meil koolis neidudekoor ning poiste
ansambel, koolis tegutseb ka kooli
bänd; SPORTI- sportimisvõimalused
on mitmekesised ja täienevad pide
valt vastavalt nõudlusele: korvpall,
aeroobika, võimlemine, laskmine,
võistlustants, jalgrattasport, tennis,
kergejõustik, judo, võrkpall, jalgpall,
laskesuusatamine, kahevõistlus, jõu
saal.
Koolil on olemas õpilaskorterid
kaugemalt tulnud õpilaste jaoks ning
laiapõhjaline stipendiumiprogramm.
Oleme koolina avatud koostööle
erinevate õppeasutuste ja huvigrup
pidega. Tartu Kõrgem Kunstikool,
Autosõit OÜ, Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutused, Tartu Tervishoiu
kõrgkool, Tartumaa Tervisespordi
keskus ja AURA on vaid üks osa meie
headest koostööpartneritest.
Üks pilt räägib rohkem kui tuhat
sõna, seega viska pilk peale meie
tegemistele Facebookis, Instagramis
ja Youtubis! Kui sellest jääb väheks,
siis tule vaata ning koge ise.
Elvas on kaks kooli - Elva Gümnaasium ja TERA Peedu kool
Elva Gümnaasiumi tunnuslauseks on „Elvas on lood(t)ust!“. EG kahes majas õpib
819 õpilast, keda juhendavad 76 õpetajat.
TERA Peedu kooli tunnuslauseks on „Peedu kool- omadega mäel!“, koolis õpib 34
õpilast 5 õpetaja valvsa pilgu all.

Elva linna üldplaneeringu info
Üldplaneeringu ja selle KSH aru
ande avalik väljapanek toimus 2.
jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2017.
Dokumendid olid tutvumiseks Elva
linnavalitsuses, raamatukogus ning
linna kodulehel. Avaliku väljapaneku
käigus esitati üldplaneeringu kohta
üks ettepanek, mis puudutab Oru tn
2 maaüksuse juhtotstarbe muutmist.

KSH aruande kohta ettepanekuid ja
vastuväiteid ei esitatud.
Elva Linnavalitsus korraldab üld
planeeringu ja selle KSH aruande
avaliku arutelu 7. märtsil 2017
algusega kell 16.00 linnavalitsuse
saalis (Kesk tn 32, Elva).
Ootame kõiki avalikule arutelule.

Riigihalduse minister Korb Elvas
Reedel, 17. veebruaril külastas Elva
Linnavalitsust riigihalduse minister
Mihhail Korb. Elva linna esindaja
tena osalesid kohtumisel linnapea
Eva Kams, volikogu esimees Meelis
Karro, abilinnapea Marika Saar, voli
kogu liige Peeter Laasik. Tund aega
kestnud kohtumisel andis linnapea
ülevaate Elva linna allasutustest

ja ettevõtlusest ning arutleti ühis
transpordi ja rongiliikluse teemadel.
Minister kiitis Elva piirkonda suure
pärase ühinemisprotsessi läbiviimise
eest, juttu tuli ka haldusreformi eda
sistest sammudest ja sundliitmistest.
Minister Korb andis üle sümboolse
Elva valla sildi.

Vasakult Mihhail Korb, Peeter Laasik, Eva Kams, Meelis Karro, Marika Saar.

Väärt võimalus Elva Gümnaasiumis - hüppelaud
huvitavaks elukutseks riiklikes jõustruktuurides
Huvi riigikaitse ja julgeolekuga
haakuvate teemade vastu on muu
tund viimastel aastatel järjest suu
remaks. Kindlasti on see märgiks,
et rahvas väärtustab üha enam oma
riiki ning mõistab meie kõigi ühist
vastutust panustada riigikaitsesse, et
ka meie järeltulevad põlved saaksid
elada vabal maal.
2016.a sügisel alustas Elva Güm
naasiumis juba neljas lend õpinguid
kodanikukaitse õppesuunal. Õppe
suuna eesmärk on pakkuda laiapõh
jalist ja mitmekesist haridust Eesti
riigist ja selle toimimisest huvitatud
noortele. Elva Gümnaasiumi koda
nikukaitse õppesuuna ülesanne
on koolitada laia silmaringi, hea
eneseväljenduse ja igakülgse ette
valmistusega noori Eesti kodanikke,
kes on lisaks põhiainetele oman
danud põhjalikud teadmised Eesti
riigistruktuuride toimimise kohta.
Tahame, et noored teaksid, missugu
sed struktuurid kodanikke kaitsevad,
kuidas riik toimib.
Õppesunna programmis on oluli
sed traditsioonilised gümnaasiumi
õppeained, kuhu on integreeritud
õppesuunale omased teemad ning
ülesanded, arvestades seejuures
meie kooli eripära, asukohta ja
traditsioone. Näiteks õpetatakse

kehalises kasvatuses judot ja enese
kaitset, lisaks kooli poolt pakutud
kahele kursusele on võimalik läbida
ka vanglateenistuse enesekaitse
valikkursus. Geograafiasse on lisa
tud topograafia ja geoinformaati
ka kursus. Kirjanduse lisakursuse
„Kodanikueetikast kirjanduses“
eesmärk on mõtestada kirjanduse
ja ühiskonna omavahelisi suhteid.
Keemia lisakursuse „Toksikoloogia
ja mürgid“ raames omandatakse
teadmised ja oskused igapäevaelu
probleemide lahendamiseks. Kur
suse “Erialane inglise keel” raames
õpitakse vajaminevat inglisekeelset
sõnavara ning analüüsi- ja esinemis
oskust.
Õppesuuna programmi koostami
sel oleme võtnud aluseks riigikaitse
laia käsitluse. Esmalt mõtestame
õppeaines “Kodanik ja ühiskond”
lahti riigi ja kodaniku rollid ja
vastutuse. Räägime sise-, välis-,
julgeoleku- ja eelarvepoliitikast.
Anname ülevaate kohaliku omava
lituse ülesannetest ning koostame
huvitava grupitöö kodulinna aren
duste teemal, mille esitamine toimub
Elva linna volikogu saalis linnapea
poolt juhitavale komisjonile, kes ka
ise õppeaine läbiviimisel aktiivselt
kaasa lööb. Kursusesse mahub ära
veel ka ühepäeva
ne meediakoo
litus, mis lõpeb
intervjuu andmi
sega kaamera ees
ning selle ühise
analüüsimisega.

Lisaks on õppesuuna programmis
suhtlemispsühholoogia, vetelpääste
kursus, esmaabi kursus, juhtimise
kursus, päästestruktuuride ülevaate
kursus ning samuti pühendatakse
aega ka küberkaitsele ja militaar
tehnoloogia teemadele.
Riigikaitse õpetust on kolme aasta
jooksul tavapärase kahe kursuse
asemel poole rohkem. Sinna mahub
piisavalt teoreetilist osa mõistmaks
riigi kaitsmise vajadust, riigikaitse
ülesehitust, iseseisvaid uurimus
töid erinevatest relvasüsteemidest
ja praktilisi tegevusi nii talvises kui
suvises välilaagris. Välilaagrite läbi
viimisel teeme koostööd Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste ja Kaitse
liidu Tartu Malevaga. Tänu Kaitse
ministeeriumi ja Elva Linnavalitsuse
toele mahub programmi hulgaliselt
erinevaid õppekäike ja külastusi
Kaitseväe väeosadesse, Kõrgemasse
Sõjakooli, Sisekaitseakadeemiasse
ning ka õppereis Brüsselisse.
Meie kodanikukaitse õppesuuna
õpilased viivad läbi põneva maas
tikuvõistluse Tornist Torni. Võist
lusest on kujunemas uus ja põnev
traditsioon Elva Gümnaasiumis,
mis on oodatud sündmus nii omas
kui ka teistes Lõuna Eesti koolides.
Laskeõppe lihvimiseks on koolil
lasersimulaator ning samuti kolm
väga head kummipaati õppetöö
läbiviimiseks väljaspool klassiruumi.
Kalle Kõlli
major
Eve Saumets
õppejuht

Elva osales turismimessil
Kolme messipäeva päeva jooksul
kogusime huvilistelt tagasisidet, mis
siiani on võlunud Elva juures ja mida
kindlasti tahaks näha – kogeda. Ei
olnud ühtegi negatiivset nooti, meie
suunal jätkus vaid ülivõrdes kiidu
sõnu ja omaltpoolt lubasime rohke
ja rohkem tegeleda kohaturunduse,
toodete arendamise ja parendamise
ga. Messiloosi tulemusena saime 339
kontakti ja nende vahel loosisime
välja uueks hooajaks majutusi, kont
serdielamusi, matku, saunaõhtuid,
Elva piirkonna temaatikaga särke,
lauamänge, raamatuid, seiklusi ja

palju muud,
seega nüüd jääb
vaid lootus, et
oma auhinda
dele tullakse
järele, võetakse
pere ja sõbrad
kaasa ja koha
peal selgub, et
põhjust siin olla
ja pikemaks jääda on rohkem kui üks.
Kätlin Saarela
SA Elva Kultuur juhataja

Mõttesporti Elvas
jagub!

esimeste, teiste kui ka kolmandate
klasside seas. On rõõm tõdeda, et
Elvas on palju kabelembeseid noori.
Elva Avatud Noortekeskuses toimub
tasuta kabering Kaido Raidla juhen
damisel. Kes ringis käia ei saa, võib
tulla noortekeskusesse ka niisama
kabet mängima.

Elva Gümnaasiumi reaalainete
nädala raames korraldas Elva Avatud
Noortekeskus 10. ja 14. veebruaril
koostöös 2B klassijuhataja Ave
Suguli ja kaberingi juhendaja Kaido
Raidlaga kabepäevad 1, 2. ja 3. klassi
de õpilastele. Kokku käis kabet män
gimas 89 õpilast ning kuus parimat
poissi ja tüdrukut selgitada välja nii

Elvas on mõttesporti!

Häirekeskus kutsus üles
lasteaedu, koole ja noorteringe
tegema oma õuealale hädaabi
numbri 112. Lasteaed Õnneseen
korraldas 112 päeva 10. veebrua
ril oma õuealal. Päeva eesmärk
oli õpetada lastele 112-le helis
tamist ning ühtlasi enda kui ka
teiste aitamist. Ürituse tarbeks
oli ette valmistatud kuus töötuba
ning ülesanne. 112 päevast võttis
osa seitse rühma.

Avalikud tualetid
Linnavalitsuse poolt korralda
tud riigihanke „Elva linnas avalike
tualettide ehitamine“ tulemusena
paigaldatakse avalikud tualetid Elva
lauluväljakule ja Verevi randa.
Tualettide paigalduse maksumus
koos käibemaksuga on 55 200 eurot.
Tööde teostaja on OÜ Energia ja
Ehitus. Objektide väljaehitamise
tähtaeg on 15.05.2017.a.

KONGUTA

Saame tuttavaks
Konguta Kooliga!
Konguta Kooli eelkäija Konguta
Algkool alustas õppetööd 1. sep
tembril 1991. aastal, olles seega
praeguseks sama vana kui meie
taasiseseisvunud Eesti riik. Arhi
tektiks oli Hudo Roodemäe, kes
projekteeris ka Elva linnavalitsuse
hoone kellatorni. Konguta Kool on
alates 2004. aastast oma valla ainus
haridusasutus.

Meie kooli vapiloomaks on viina
mäetigu, kes õpetab, et tarkus tuleb
tasapisi!
2000. aasta oli koolile tähelepa
nuvääriv, sest pälvisime EV presi
dent Lennart Meri tunnustuse kõige
“Lapsesõbralikuma kooli” tiitli näol.
Toonast tähtpäeva meenutab aulas
rahvakunstnik Anu Raua õpilase
Christi Küti käsitöövaip- presidendi

Meie koolil on MMM, meie jaoks
ülimalt tähtsad märksõnad:
MÄRKA ja,
MÕJUTA ja/või
MUUDA.
Soovime, et meie lapsed oskaksid
märgata enda kõrval teisi: nõrge
maid, erinevaid, teistsuguseid. Et nad
õpiksid aru saama, et tulevikus tuleb
neil elada teisiarvestavas maailmas.
Aga me ei õpeta neid märkama ainult
head/halba, vaid me soovime, et nad

kingitus kooliperele.
Piirkonna koolidest eristume me
kindlasti ühe traditsiooni poolest:
nimelt koguneb meie koolipere igal
hommikul peale esimest õpitundi
aulasse hommikukogunemisele. See
ühine aeg on meie pere aeg.
Koolijuhataja hommikutervituse
järel räägime heast ja halvast meis ja
meie ümber. Me jagame infot ja uudi
seid, õpilastel on võimalik esineda
ja näidata- rääkida kaaslastele uut

Konguta kool on õppeasutus, kus ühe katuse all paikneb kuus klassikomplekti
(1.-6. klass) ja neli lasteaiarühma (laste vanus 1,6 a- 7 a).
Käesoleval õppeaastal õpib kooli osas 84 õpilast ja lasteaia osas käib 62 last.
Pedagoogilist tööd on tegemas 20 täis- või osakoormusega töötajat.
Konguta kool avati 1. septembril 1991.
seda, mis nende meelest ei ole hea
või ei toimi nii nagu peaks, mõju
taksid. Mõjutaksid selliselt, et lõpp
tulemus oleks positiivne, tulevikku
edasiviiv. Ja lõpuks, kui mõjutamine
ei ole andnud tulemust, soovime,
et me lapsed oskaksid ja julgeksid
ebasobivat vajadusel muuta – muuta
vastuvõetavaks ühiskonnale.

ja huvitavat. Me austame koolipere
liikmeid sünnipäevadel ühislaulu
ga. Need kogunemised on äärmiselt
vajalikud õpilaste esinemisjulguse ja
-oskuse kujundamisel. Sõna saavad
õpetajad, külalised jne. Kogunemi
sel fikseeritakse ära ka puudujad ja
seetõttu on võimalik koheselt rea
geerida puudumisele.

VALLAVALITSUSE TÖÖST

Laste arengu märkamiseks ja
tunnustamiseks on koolis loodud
mitmed sponsorite toel jagatavad
preemiad: arengupreemia antakse
õpilasele, kes on möödunud õppepe
rioodiga võrreldes oma õppetöö tule
musi kõige enam parandanud. Kohu
setunde preemia võib saada laps, kes
on koolis käinud kõik kohustuslikud
175 koolipäeva. Kaaslaste toetuse
le ja abile mõeldes on meil olemas
koosmeele preemia. Selle preemia
osaliseks saab klassikollektiiv, kes
on täies koosseisus kohal käinud
kõige enam koolipäevi. Mitmekülgse
ja andeka lapse tunnustamiseks on
loodud vikerkaare preemia. Konguta
vald väärtustab õppimist kodukoolis,
jagades igal õppeaastal oma kooli,
Konguta kooli toetust.
Meie koolis peetakse oluliseks, et
igast õpilasest jääks siia maha jälg.
Meie 6. klassi lõpetajad saavad valida
kooli keldrikorruse seinast ühe kivi,
mille nad ise kujundavad ja selle
kujunduse ka teostavad. On väga
oluline, et disainitud kivil oleks õpi
lase nimi ja õppeaasta, see jälg jääb
kooli vundamenti ja on loodetavasti
vaadata ka lõpetaja lastel ja lastelas
tel: see on põlvkondade järjepidevus
ja lootus kodukooli kestvusele.
Kool ei ela ilma külata ega kodu
vallata. Peame oluliseks, et kool kui
hariduse ja kultuuri keskus, annaks
igal aastal ka midagi külale. Oma
näolisim traditsioon on siin Rootsi
väikelinnast Sigtunast ülevõetud
liputraditsioon valla sünnipäeval,
aga ka näiteks staarijäljenduskon
kurss Playback „Narkovaba maailma
eest!“, kooliolümpiamängud, teadus
konverentsid jt.
Konguta kool on teadust populari
seeriv kool, sest meil on oma Juku
Akadeemia, mida tunnustati 2013.
aastal vabariikliku tiitliga „Aasta
tegu hariduses“. Matriklid, mida
õpitulemuste märkimiseks kasuta
takse, on valminud meie vallast
pärit nahakunstnik Eduard Taskale
pühendatud kultuurilooklassist.
Taska oli Eesti naha- ja köitekunstile
alusepanija, kes pälvis 1937. aastal
Pariisi maailmanäitusel Grand Prix`
diplomi nahkköidete eest.
Kooli koduleht: http://www.kon
guta.edu.ee

Konguta vallavalitsus
tunnustab
Seoses Eesti Vabariigi 99. aasta
päeva ja oma tegevuse eest Konguta
vallale avaldatakse aukirjaga tun
nustust:
1. MTÜ Konguta Külaselts - 2016
aasta Konguta valla külade päeva
läbiviimise ja Konguta küla arenda
mise eest;
2. MTÜ Annikoru Discgolfi klubi Tartumaa 2016 aasta mittetulundus
ühenduse nominent ja panuse eest
spordiharrastuse propageerimisel
vallas;
3. C.T.Grupp OÜ – Tartumaa eden
daja 2016 ja ettevõtluse arendamise
eest Konguta vallas;
4. Liina Tamm – Tartumaa 2016
aasta õppeasutuse juht ja 2016 aasta
õppeasutuse juht vabariiklik nomi
nent;
5. Astrid Külaots – Tartu maakon
na aasta õpetaja 2016;
6. Vahur Soosaar – Tartumaa 2016
vabakondlase nominent Kapsta küla
arendamisel.
Tänukirja saajad:
Seoses Eesti Vabariigi 99. aasta
päeva ja väga heade saavutuste eest
õppetöös avaldatakse tänukirjaga
tunnustust:
1. Kevo Kasesalu
2. klass
2. Taali Lehtveer
2. klass
3. Indrek Roosaar
2. klass
4. Anne Sui Saadjärv
2. klass
5. Marta-Miia Müürsepp 2. klass
6. Oliver Mölder
2. klass
7. Marcos Liira
2. klass

8. Emili Külaots
3. klass
9. Mairo-Johannes Toom 3. klass
10. Liisa-Lotte Tork
3. klass
11. Mariliis Paal
3. klass
12. Marleen Kallas
4. klass
13. Anne-Mai Kesa
4. klass
14. Rasmus Kivari
4. klass
15. Lea Novikov
4. klass
16. Annabel Raig
4. klass
17. Meribel Fomkin
4. klass
18. German Ponder
4. klass
19. Anete Saadjärv
5. klass
20. Kärolin Kiin
5. klass
21. Mirta Šanin
5. klass
22. Janeli Lepik
5. klass
23. Jete Jänes
5. klass
24. Kristina Mölder
5. klass
25. Taile Homenski
6. klass
26. Otto-Jaasi Tamm
6. klass
27. Mikk Jaasi-Tamm
6. klass
28. Leene Pärtel
6. klass
29. Madli Saarela
6. klass
30. Maria-Elise Poom
7. klass
31. Kateriin Saar
7. klass
32. Kevin Siirak
7. klass
33. Kristo-Marten Unne 7. klass
34. Marta Külaots
9. klass
35. Annabel Jõgi
9. klass
36. Eva-Lotta Unt
9. klass
37. Robin Kull
9. klass
38. Claudia-Tristen Värv 9. klass
39. Rebekka Tutskanjuk 9. klass
40. Kaisa Mitt
11. klass
41. Ürgen Sõukand
11. klass
42.Märt Mäemees
11. klass
43. Celeste Peterson
11. klass

Sõbrapäev Puhja sõprade juures
14. veebruaril tähistasid Konguta
Kooli Mesimummide rühma lapsed
sõbrapäeva koos oma sõpradega
Puhja lasteaiast.
Kohtumise alguses kinkisid Mesi
mummid oma sõpradele isetehtud
kaelakeed – lõbusad südamed, kuhu
oli iga sõbra nimi kirjutatud, et kõik
Puhja lapsed teaksid, kui tähtsad
nad meile on. Edasi avanes meil
võimalus näha Rumcajsi nimelise
etenduse proovi. Tegemist on ühe
väga lõbusa ja naljaka tükiga. Loo

sustiile – isegi breiktantsu. Vaata
sime üheskoos animatsiooni „Minu
sõber vihmavari“, mis õpetas meile
oma kallite sõprade väärtustamist
ja hoidmist. Meie sõpruskohtumine
lõppes muffinite, kommide ja mor
siga, kusjuures muffinid olime me
eelneval päeval päris ise valmis küp
setanud ning tuleb tõdeda, et need
olid väga maitsvad! Sõbrad kinkisid
meile mälupulga enda joonistustega,
mille nende õpetajad olid pusledeks
teinud.

dame, et meil õnnestub märtsikuus
ka valmis etendust sõprade juurde
vaatama minna. Muusikaõpetaja
Triin oli meie koosviibimiseks pla
neerinud palju naljakaid ringmänge
ja tantse, kus sai üheskoos hüpata,
joosta, roomata, keksida ja loomu
likult laulda. Lõbusalt aega veetes
sai iga laps mõne sõbraga lähemalt
tuttavaks. Et saaksime end täielikult
välja elada, tegi õpetaja Triin meile
ka väikese disko – tantsisime ja möl
lasime Karl-Erik Taukari ja Tanel
Padari muusika saatel ning saalis
võis näha väga palju erinevaid tant

Koos veetsime imetoreda päeva,
kõik lapsed jäid üritusega väga rahule
ning soovime südamest tänada Puhja
lasteaia keskmise rühma lapsi, nende
õpetajaid Evat, Katrinit, õpetaja-abi
Liisit ja muusikaõpetaja Triinu.
Aitäh, et meid vastu võtsite, meiega
mängisite ja lõbutsesite. Täna õppi
sime, et sõbrapäeva ei tee lõbusaks
mitte suured kingitused, vaid koos
sõpradega veedetud aeg.

Liina Tamm
Konguta kooli direktor

Õnnitleme üle seitsmekümne
aastaseid märtsikuu juubilare!

Vallavalitsuse 6. veebruari 2017 istungil:
seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva ja oma tegevuse eest Konguta vallale ning vastavalt
esitatud ettepanekutele, kinnitati 6 üleantavate valla aukirjade saajat.
Vallavalitsuse 13. veebruari istungil:
makstakse projektitoetust MTÜ Kultuuriselts MESI-le projekti „Naisansambli MESI esinemine
Londonis“ läbiviimiseks ajavahemikul 21.04-24.04.2017 summas 640.-;
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Metsalaane külas, Konguta tee3a/Reinsalu kinnistule
kõrvalhoone püstitamiseks;
antakse projekteerimistingimused nr 2/2017 Konguta vallas, Konguta külas, Farmi katast
riüksusele olemasoleva laudahoone ümberehitamiseks. Projekteerimistingimused lisatud;
antakse korraldus lihthanke „Karijärve tee 3310041 kruusatee remont ja kergkatte ehitus
km 0,007-0,957“ hanke algatamiseks, hankemenetluse viisi ja vastatava isiku määramiseks.
Maris Sirendi

Aastad kui pärlid
lõputus kees,
neist igaüks värvib
kirjuks Su tee

ENDLA SISKA - 85
Konguta küla

REIN PAURSON - 80
Metsalaane küla

AIVI VUTT - 70
Metsalaane küla

vallasekretär

Itaalia lilleseade kevadtrendid
jõudsid Eestisse läbi Konguta
Märtsi alguses külastas Konguta
valda Euroopas tunnustatud florist
ja lillekooli omanik Ivan Bergh.
Itaaliast pärit mees on Florinti
atesteeritud kohtunik, kes külastas
Eestit meie valla ettevõtte Pulmalill
OÜ kutsel. Eesmärgiga korraldada
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Tartus, ühiselt seitsmetunnine
demonstratsioonesinemine LõunaEesti piirkonna lilleseadjatele.
Nädal aega kestnud visiidi jook
sul jõudis Ivan tutvuda meie kauni
loodusega. Suurt inspiratsiooni pak
kusid pajud ja kased, mida itaallane

kasutas ka oma töödes. Suurtest mii
nuskraadidest ei lasknud ta ennast
häirida. Teatas rõõmsalt, et suudab
külma taluda, kuna elab aastas kolm
kuud saunas, nii kirjeldas ta Itaalia
suve.
Maikuus lendavad meie floristid
vastuvisiidile Lõuna Itaaliasse, kuu
rortlinna Lecce.

Mesimummide
rühma õpetaja
Liisi Kitsnik
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PALUPERA

Palupera Põhikool

Nagu paljudele teistelegi koo
lidele, pani Palupera koolile aluse
1765. aasta koolipatent, mis nõudis
igasse kihelkonda kooli asutamist.
1766. aastal alustabki tööd Palupera
kool. Alates 1933. aastast asub kool
Palupera mõisa härrastemajas.
Tänu ühisele loovale koostööle,
rõõmsameelsusele ja väärikale aja
loole on Palupera kool kestnud 240
aastat.
Tänasel päeval õpib Palupera põhi
koolis 71 õpilast ning 24 õpetajat
(k.a. direktor ja õppealajuhataja).
Pedagoogilised töötajad täidavad
koolis järgmisi ameteid: õpetaja,
huvijuht, raamatukoguhoidja, logo
peed, pikapäevarühma kasvataja,

jektid: „Mereteadlaste
kasvulava“, „Hooliv
klass“, „Mitteformaalne
keeleõpe“, „Terve Eesti
eest!“, „ Eesti parim
koolikokk 2016“, „Aitan
lapsi!“, „Teadlaste ÖÖ
2016, 2017“ „KredExsi
karjääriretked“, „Maa
koolist Ülikooli“, „Palu
pera põhikooli õppep
rogrammid looduses
2016-2017“.
Seoses õuesõppe
programmide ja õppe
päevade oskusliku seos
tamisega õppekavas,
on oluliselt tõusnud
õpilaste loodusainete

Palupera Põhikoolis on 24 töötaja hoolde usaldatud 71 õpilast.
Eesti parim koolikokk- Leelo Reha- töötab Palupera Põhikoolis.
abiõppe õpetaja, ringijuhid. Kool
tegutseb mõisakoolina, riiklikult
tunnustatud teaduse populariseeri
jana, kiusamisest vaba ja terviste
dendava koolina.
2016/2017 õppeaastal aitavad
neid ülesandeid täita erinevate
instantside poolt rahastatud pro

alased teadmise, näiteks kutsed
vabariiklikele aineolümpiaadidele
bioloogias, geograafias (2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016), edasiõppi
mine gümnaasiumites (Nõo Reaal
gümnaasium, J. Poska nim Gümnaa
sium, Tartu H. Elleri nim Muusika
kool, Tallinna Muusikakeskkool, Elva

Palupera valla mälestised said raha
Hellenurme mõisa vesiveski sai
Muinsuskaitseametilt 37 600 eurot
toetust kagutiiva katusekandmiku
Gümnaasium, Rõngu Keskkool). Eesti kindlustamiseks ja katusekatte vahe
Teadusagentuur on valinud 2015. ja tamiseks.
2016. aastal Palupera põhikooli oma
partneriks Teadlaste ÖÖ raames tea
dusnädala ürituste läbiviimisel.
Kooli iseloomustavad 8. klassi õpi
lased kokkuvõtlikult järgmiselt:
Palupera mõisakool on väike
hubane kool, kus on kõrvuti kaas
aegne internetimaailm ja sajandite

Hellenurme vesiveski, foto Kayvo Kroon

Eelmisel aastal saadi raha idatiiva
katuse paigaldamiseks.
Kompleks koosneb erinevatest
hooneosadest ja katusepinda on
kokku tuhande ruutmeetri ümber.
Nüüd saab lõpuks katustele ringi
peale tehtud.
Programmi Interreg Est-Lat töös
tuspärandi toetuse abiga saadakse
korda teha sel aastal veskitaguse osa
äravool silla ja puhkealaga. Leaderi
programmi toetusega avatakse aga
vanune eesti külakooli hõng, mida
tasuks külastada kõigil, kes kahtle
vad väikse kooli mõttekuses.
Palupera põhikooli tööde ja tege
mistega saab põhjalikult tutvuda
htpp: www.palupk.edu.ee
Palupera põhikooli direktor
Svetlana Variku

taotlus esitada ka Elva valla poolt,
millega suurendatakse tõenäoliselt
ka toetatavate tegevuste (sotsiaal
teenuste) hulka.
2016. aastal jõustunud sotsiaal
hoolekande seadus kohustab koha
likke omavalitsusi osutama kümmet
sotsiaalteenust - koduteenus; väljas
pool kodu osutatav üldhooldustee
nus (päevahoiu- või intervallhool
dus); tugiisikuteenus; isikliku abis
taja teenus; täisealise isiku hooldus;
varjupaigateenus; turvakoduteenus;
sotsiaaltransporditeenus; eluruumi
tagamine ja võlanõustamisteenus.
Sageli teenused integreeruvad. Tee
nuste korraldamine tähendab oma
valitsusele kas selle ise osutamist või
korraldamist - näiteks sisseostetud
teenuse kaudu. Omavalitsus võib
määrata ka teenuse eest abivajaja
enda/pere makstava osa suuruse.
Praegu on planeeritud selliselt, et
esimesel aastal on teenused tasuta,
teisel aastal tuleb teenuse saajal ka
ise rahaliselt panustada.
Selliste projektide kaudu aitab
riik omavalitsustel neile pandud
kohustusi täita. Toetuse taotlemine
sõltus varasemalt pakutud sotsiaal
teenustest- vähemalt üks taotleja
partneritest pidi neid teenuseid
2015. a osutama. Meie piirkonnas
osutusid abikõlblikuks koduteenus
ja tugiisikuteenus.
Olemasolevad sotsiaalvaldkonda
puudutavad korrad on seni olnud
omavalitsuste lõikes üsna erinevad.
Projektipartnerite piirkonnas luuak

ra vallas asuv mälestis – Palupera
mõisa ait. Varasematel aastatel on
Muinsuskaitseamet selle säilitami
sekski raha eraldanud.

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. veebruaril
2017 otsustati:
Väljastada J.D-le ehitusluba puurkaevu ehitamiseks Palupera külas.
Registreerida ehitisregistris T.M-lt laekunud ehitusteatis elamu ümberehitamiseks Neeruti
külas.
Registreerida ehitisregistris T.P-lt laekunud kasutusteatis valminud reovee kohtpuhastile
Neeruti külas.
Määrata Päidla külas asuva katastriüksuse uueks lähiaadressiks Rüütlimõisa.

Palupera vald osaleb sotsiaalvaldkonna
koostööprojektis
Meetme “Tööturul osalemist
toetavad hoolekandetegevused”
tegevuse “Eakatele, erivajadustega
ja toimetulekuraskustega inimestele
ning nende pereliikmetele töölesaa
mist toetavad hoolekandeteenused”
esimeses taotlusvoorus osales ka
Palupera vald. Nimetatud meetme
eesmärk on tööealiste inimeste
halduskoormuse vähendamine
ning tööturule sisenemise või töö
turul jätkamise toetamine. Samuti
tööealiste erivajadustega inimeste
toimetuleku toetamine tööturule
sisenemise või tööturul jätkamise
võimekuse suurendamiseks. Seega
saab meetmest abi ka pereliikmeid
hooldav inimene läbi töölkäimise
võimaluste paranemise.
Projekti “Koduteenuse ja tugiisi
kuteenuse arendamine Otepää, Palu
pera, Puka ja Sangaste piirkonnas”
esitajaks oli Otepää vald, projekt
kestab kaks aastat ning lisaks Palu
perale on partneritena kaasatud ka
Sangaste ja Puka vallad. Rahastaja
nõue oli, et taotleja toimepiirkond
peab olema vähemalt 5000 inimest.
Projekt kestab aprillist 2017 kuni
märtsi lõpuni 2019, selle kogu
maksumus on 195 000 eurot (23%
omavalitsuste omaosalus, ca 11 250
eurot kogu projekti peale, 2017.aastal
tasub Palupera vald 3520 eurot).
Haldusreformi järgselt jätkub
koostöö Otepää ja Elva valdade vahel
ning projektialast ei jää välja ka Hel
lenurme-Palupera piirkond. Meetme
järgnevas taotlusvoorus plaanitakse

värsktuba ehk puutöökoda, mida
plaanitakse puutööde õpitoana
kasutada.
Katuse avariiremondiks sai toe
tust ligi 4600 eurot teinegi Palupe

Muuta Lutike külas Lille ja Silde katastriüksuste vahelist piiri.
Kiita heaks ja kinnitada Taavi Pirnipuu projekti „Kruusamäe kinnistu reovee kanalisatsioo
nisüsteemi ja imbsüsteemi rajamine“ esitatud aruanne.
Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Palupera külas kinnistu omanik ajavahemikul
14.02. -31.12.2017.

Euroopa Liit
Eesti
se ühtneEuroopa
koduteenuse
jatuleviku
tugiisiku
Otsustati kellele omistada tunnustus aunimetusega Aasta Tegu 2016 ja Aasta Tegija 2016.
heaks
Sotsiaalfond
teenuse süsteem, sh ühine standard Määrata ja maksta veebruarikuul:
teenustele (tingimused ja kord), -vajaduspõhist peretoetust 15-le isikule kogusummas 1080 eurot;
võetakse piirkonnaüleselt tööle neli -kriisiolukorra toetust ühele abivajajale perele summas 57,10 eurot;
koduhooldustöötajat ja kaks tugiisi -toetust majanduslikku raskusesse sattunud ühele perele summas 20 eurot;
kut ning koolitatakse neid. Seega ei -huvialatoetust kahele lapsele summas 199,99 eurot.
pea ametikohtadele kandideerijad
esialgu omama isegi eriharidust.
Lähiajal ilmuvad infolehes nime Palupera Vallavalitsuse istungil 20. veebruaril
tatud tööpakkumised ning avaldame 2017 anti välja korraldused:
ka täpsustatud ülevaate pakutavatest
teenustest.
Väljastada Probil OÜ-le projekteerimistingimused elamu laienduse projekteerimiseks
Projekti raames paranevad ka Neeruti külas.
omavalitsuses teenust osutavate Jagada Nõuni külas asuv Tüki katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Tüki katastriüksus
ametnike tööruumi Palupera vald ja Tükipõllu katastriüksus.
vahetab Hellenurme teenuskesku Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nr 183144, nimetusega
seks ettenähtud ruumis aknad ja „Investeerimislaenu võtmine“, kinnitada hankedokument, moodustada hankekomisjon.
paigaldab õhksoojuspumba, ühiselt Määrata isikliku abistaja teenus A.K-le tähtajaga 1.03.-31.08.2017.
ostetakse sisse projektijuhtimise Anda I.J-le üürile sotsiaaleluruum ja sõlmida üürileping tähtajaga 01.03.2017 kuni 29.02.2018.
teenus, tasutakse raamatupidamise Lõpetada eluruumi üürilepingud ja peatada üüri maksmine üürnikega, kes tulekahju tagajärjel
korraldamise eest ja osaletakse pro Tallimäe elamus kannatada said.
jektiüritustel. Suuremas piirkonnas Määrata ja maksta veebruarikuul:
saab pakkuda teenuseosutajale täis 	-toimetulekutoetust 6-le perele kogusummas 1434,26 eurot;
kohaga tööd. Teenuste osutamisega 	-hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;
alustatakse septembrikuust 2017.a. 	-täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot;
Kui täna, projekti eel, osutatakse 	-sotsiaaltoetus kolmele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 60 eurot;
Palupera vallas koduhooldusteenust 	-ühele perele kriisiolukorra toetust summas 19,83 eurot.
kahele isikule, siis järgneva kahe
aasta kestel saab teenust lisaks vähe
malt kolm inimest. Hetkel Palupera
vallas tugiisikuteenust ei osutata,
kuid tulevikus on plaanis aidata viiel KUULUTUS
isikul seda teenust saada.
Palupera põhikool ostab uueks kütteperioodiks
lõhutud küttepuid (lepp, paju, haab),
Palupera vallavalitsuse projekti kohaletoomisega, kokku 100 ruumimeetrit, 50
cm pikad. Lisaks otsepäringutele on oodatud
partneri esindaja, Palupera vallava pakkumused hiljemalt 6. aprillil e-mailile
nem Terje Korss
palupera@palupera.ee. Pakkumusega esitada
pakkuja rekvisiidid ja ruumimeetri hind ning info
5.10.1958 – 10.02.2017
käibemaksu lisandumise kohta.
Info tel. 7679501, 5174740.

ALEKSEI
SAAVASTE

PUHJA

Spordi võimalikkusest maal
Päivi Märjamaa
Puhja Gümnaasiumi direktor
Tanel Ojaste
Puhja Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja, Puhja valla
spordikoordinaator
Suhtumine määrab ära asja olulisuse. Kõik see, millega me ise
kirglikult tegeleme, ongi meie
arusaamist mööda maailma kõige
peamisem asi. Nii on matemaatikule kõige tähtsam just arvudemaailm ja kirglikule spordiinimesele ilmselgelt sport. Mida peavad
aga tegema inimesed, kes spordist
kui niisugusest innustuvad vaid
hästi motiveerides või kui midagi
meelepärast pole kehakultuuris
seni eluteele jäänud?
Pole erilist vahet, kus inimesed
elavad, peamine on see, et nad
saaksid tegeleda asjadega, mis neile
meeldivad või võiksid meeldida. Seda
põhimõtet silmas pidades, tegi Puhja
vallavanem Priit Pramann 2016.
aasta maikuus ettepaneku suusa
treener Tanel Ojastele tulla valla
spordielu elavdama. Piirkonnas, kus
spordielu tundus olevat suuresti ini
meste iseenda kätes, polnud pakkuda
ühtegi valmis retsepti, kuidas suure
mat hulka inimesi meelitada liikuma.
Need kes sporti juba teevad, teevad
seda ka sõltumata kellegi dirigeeri
misest. Seega oli ja on võõra inimese
mängutulek alati seotud riskidega
ja võimalusega sattuda vastuollu
seni spordi lippu kõrgel hoidvate

inimestega.
Risk tuli võtta.
Seda enam, et
koordineerimise
suurem eesmärk
ei olnud kõiguta
da juba tegutse
vate harrastajate
arusaamu ega
harjumusi, vaid
pigem pakkuda
olemasolevatele
spordisõpradele lisaväärtust ning
motiveerida algajaid huvilisi millegi
toredaga algust tegema.
Tanel on Puhja kooli kehalise
kasvatuse õpetaja ja treener ning
koordineerib tõepoolest ka valla
spordiüritusi. Tanel ise armastab
Puhja spordielu kirjeldades öelda,
et kool ongi ürituste mõistes vald.
Sest koolis on nii suur hulk noori ja
noortega on seotud ju nende pered
- kokku väga muljetavaldav number
valla elanikke.
Mida noorem on inimene, seda
raskem on teda mõistuspäraste
asjadega sporti tegema meelitada.
Paremini töötab noortega tegele
des põhimõte Don’t exercise, play
a sport (Ära treeni vaid mängi). Sel
põhimõttel ülesehitatud üritused
töötasidki paremini - sõudeergo
meetrite võistlus koolis koos män
gulise ekraanigraafikaga, sportlik
ja hasartne isadepäev ning orientee
rumisnädal koos ülevallalise orien
teerumispäevakuga said üleüldise
positiivse tagasiside ja julgustavad
edasisi plaane tegema.
Käesoleva aasta veebruaris-märtsis

Esimesed teated kooli olemasolust Puhjas pärinevad aastast 1686.
Puhjas on 36 õpetaja hoole all 192 õpilast.
Puhja kooli põhiväärtused – Austus enda ja teiste vastu, teadmistehimu ja loovus.

Ekraanipilt veera.eu veebileheküljelt

2015. aasta sügisesest ostab Puhja
vald raamatupidamise ja finants
juhtimise teenust sarnaselt Rõngu
vallaga Eesti Finantsjuhtimise Agen
tuurilt (EFTA). Enam kui viieaastane
koostöö kohalike omavalitsustega
ning võrdne osalemine kohaliku
omavalitsuse tööülesannete täitmi
sel sarnaselt teiste osakondadega on
EFTA-le andnud soodsa võimaluse
uue finantsjuhtimise töövahendi
arendamiseks. Oleme leidnud lahen
duse ühele aja- ja ressursimahukale
protsessile.
Rahandusministeeriumi analüüsi
järgi kulub finantsteenistuses eelar
ve ja aruandluse peale 36% tööajast,
mis tähendab märkimisväärset aja
kui ka rahakulu. Avaliku ja erasek
tori koostööna arendasime pilvera

kenduse eelarvetöö korraldamiseks
– VeeRa (Virtuaalne Eelarveraken
dus). Rakendus on mõeldud eelkõige
avaliku sektori eelarvete planeeri
miseks. See loob mugava infokanali
asutuse erinevate üksuste ja osakon
dade vahel. Koostöö omavalitsustega
finantsjuhtimise korraldamisel ning
intervjuud kümnete igapäevaselt
eelarvestamisega kokku puutuvate
professionaalidega sai VeeRa arhi
tektuuri alustalaks. Läbi rakenduse
kasutuse toome lihtsust ja korrekt
sust valla finantsasjadesse, mille
tulemusena muutub ametnike töö
eelarve planeerimisel mugavamaks
ning inimlikumaks.
Meie jaoks oli oluline, et VeeRa-st
ei saaks töövahend üksnes finants- ja
Exceli teadmistest pungil spetsia

Pronks digiturvalisuses

on kavas soodsate lumeolude korral
läbi viia valla suusapäev. Suusa
bussi abi kasutades saaksime seda
korraldada ka suuskadeta huvilistele.
23. aprillil kavandame hilisõhtust
tõrvikutega teatejooksu jüripäeva
auks, 13. mail Puhja rahvajooksu (kõndi), millest osavõtt ei pea
nõudma ilmtingimata erivarustust
ega eriettevalmistust, 10. juunil rannavõrkpalli turniiri, 10. septembril
suuremat piirkondlikku spordipäeva, 17. septembril Puhja meistrivõistlusi discolfis ning 11. oktoobril
teist orienteerumispäevakut.
Kui mõni aastanumber tituleeri
takse liikumisaastaks, ei tähenda,
et tervislik liigutamine ei võiks
jätkuda järgnevatelgi aastatel. Rah
vaspordiüritusi toimub igal aastal
üle Eesti rohkesti ja osavõtjate arv
kasvab pidevalt. Valik on tõeliselt lai.
Proovime siiski rahvasporti juurde
tekitada ka piirkondlikult.
Oleme valmis ilmastikuoludele vastavalt kohandama oma
spordikalendrit ja kutsume kõiki
tulevase Elva valla inimesi neist
osa saama. Jagame infot ning reklaami toimuva kohta kodulehel,
facebook-i lehel ja valla infolehes.

Kuidas luua tugevat salasõna?
Mida teha juhul, kui võõras inimene
minuga netis tutvuda soovib? Kas
ma saan kustutada pildi, mille sot
siaalmeediasse lisasin? Need on vaid
mõned küsimused paljudest, millele
iga teadlik netikasutaja vastuseid
peaks andma.
Digitaalne kirjaoskus on üks olu
listest koolis õpetatavatest pädevus
test, kanname õpetajatena iga päev
hoolt selle eest, et õpilaste netikäi
tumine lapsi endid ja nende lähedasi
mitte mingil viisil ei ohustaks, vaid
pakuks võimalusi uute teadmiste
ja oskuste omandamiseks. Püüame
koolipäeva jooksul teiste teadmiste
ja oskuste kõrval kinnistada õpi
lastes teadmist, et vaatamata oma
abstraktsele mõõtmele kehtivad
netimaailmas pärismaailmaga samad
reeglid: ära avalda võõrastele oma
isikuandmeid, ära usu kõike, mida
näed ja loed, ära tee teistele seda,
mida sa ei taha, et sulle tehakse, ole
viisakas ja lugupidav.
Internetiturvalisuse eest tuleb
hoolt kanda nii koolimeeskonnas
kui ka koolis tervikuna. Koostöös
kasutajatuge pakkuva ettevõttega
oleme sellega edukalt toime tulnud.
Meil on toimiv ja kasutajaid kaitsev
reeglistik ja tegutsemispõhimõtted,
mis võimaldavad õpetajatel ka IKT
valdkonnas keskenduda kõige oluli
semale, õpilase arengu toetamisele.
Teatud ajaperioodi järel on mõistlik

listidele, vaid et nutikas lahendus
oleks meeldivaks töövahendiks just
kohaliku omavalitsuse allasutuste
juhtidele (nt koolide, lasteaedade,
kultuuriasutuste jms juhid). VeeRa
kasutajasõbralikkus, lihtsus ja muga
vus on kahe omavalitsuse eelarve
koostamisel tõestatud. Kõige olu
lisemaks tulemuseks hindame aga
vastutustaseme tõusu töötajate osas.
On suur vahe kas eelarve koosta
takse kusagil finantsjuhi kabinetis
suuliselt vahendatud info põhiselt
või sisestab iga üksuse juht ise oma
kulunumbrid ning samas ka kom
menteerib neid.
See loob olukorra, kus teostus ja
vastutus rahaliste vahendite planee
rimise ning kasutuse osas muutub
selgemaks ja läbipaistvamaks, on

isikustatud.
Pärast rakenduse testimist ja
reaalsete eelarvete koostamist Puhja
ja Rõngu vallas, saame kinnitada, et
eelarve koostamine võtab oluliselt
vähem aega kui seniseid töövahen
deid kasutades. Ääretult mugav on
pidada eelarvete osas läbirääkimisi,
sest alaeelarvetest tulenev info on
kaetud selgituste ja põhjendustega
ning need on võimalik kuvada ühises
keskkonnas.
Eelarve rakenduse juures saame
rääkida veel kahest suuremast ava
tusest. Esiteks, VeeRa võimalusi saab
rakendada avalike arutelude juures,
kus valla kodanikke kaasatakse eel
arve aruteludesse, näiteks kaasav
eelarve.
Teiseks, läbi haldusreformi prisma
VeeRat vaadates näeme, et see on
suurepärane võimalus muuta võrrel
davaks ühinevate valdade eelarved
– korrastada liituvate valdade klas
sifikaatorid ning luua struktuur, kus
kõigi valdade andmed on liidetavad.
VeeRa-sse on võimalik sisestada
korrastatud, ühtsele süsteemile
viidud eelmiste perioodide erine
vate valdade eelarved ning eelarve
täitmise aruanded. Tekib võimalus
analüüsida ja võrrelda möödunut
nii üksik- kui koondvaates. Läbi
eelnevate perioodide võrreldavuse
on võimalik lihtsalt luua uue orga
nisatsiooni 2018. aasta eelarve. Me
oleme loonud võimaluse haldusre
formi käigus ühinevate omavalitsus
te eelarvete käsitlemiseks, liitmiseks
ja võrdlemiseks.
VeeRa sobib hetkel eelkõige testi
miseks ja tööks juriidilistele asutus
tele, kelle laual on peamiselt kulu

Eelarve koostamine pole raketiteadus
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end ka mingite kindlate
kriteeriumite järgi hinnata, iseendid
värske pilguga vaadelda ning uusi
arengusihte seada. Just seepärast
osaleski Puhja kool üle-euroopalise
E-safety Labely taotlemisprotses
sis. Osalemiseks tuli täita mahukas
ankeet, milles muuhulgas uuriti
näiteks kooli arvutipargi varus
tatust viirusetõrjeprogrammiga,
õpetajate võimalusi erinevate sead
mete kasutamiseks oma tundides,
õpilaste koolitamist digimaailmas
liiklemiseks. Vastuste analüüsimise
järel anti meie koolile e-turvalisuse
tunnusmärgi pronksitase.
Loomulikult ei arva me, et märgi
se saamisega töö interneturvalisuse
säilitamiseks ja õppijate digipädevu
se tõstmiseks tehtud on. Vastupidi,
märgise taotlemisprotsessist saadud
tagasiside põhjal oleme püstitanud
uued liikumissuunad ja arenguees
märgid, mille poole üheskoos õpe
tajate ja õpilastega liikuda.
7. veebruaril tähistati rahvusvahe
list turvalise interneti päeva, kuid
enda ja oma lähedaste kaitsmine
nutiseadmetes ei tohiks piirduda
vaid ühe päevaga aastas. Oleme siis
kõik valmis teadmisi targast tegutse
misest internetis pidevalt täiendama
ja rakendama. Turvalist tegutsemist
virtuaalmaailmas!
Riin Saadjärv
Puhja Gümnaasiumi
haridustehnoloog

põhine juhtimine ja kelle tulud kuju
nevad jaotamise põhimõtetest, mitte
turul konkureerimise vajadusest.
Igapäevaselt jätkub koostöös pro
fessionaalsete programmeerijatega
eelarverakenduse arendamiseks.
Naljaga pooleks võib öelda, et suuri
mat muret valmistab meile meie endi
taltsutamine - et kõik äkk- ja uitmõt
ted VeeRa-sse ei jõuaks. Sest oluline
on säilitada töökeskkonna lihtsus ja
mängulisus, et eelarve koostamise
protsess ei oleks raske kohustus vaid
pigem huvitav võimalus.
Märksõnad, mida VeeRa endas
kannab:
Innovaatilisus - rakendus, mis
teeb töö eelarve numbritega muga
vaks ja mänguliseks;
Lihtsus - hoiame lihtsust ja selgust.
Tihti on finantsarvestus muudetud
liigselt keerukaks, on selle põhjuseks
siis oskuste puudus või soov mõelda
lihtsaid asju keeruliseks.
Aeg - väärtustame enda ja teiste
aega. Inimestel, kelle töö ei ole
igapäevaselt tegelda finantsidega, ei
pea selleks ka liigselt aega kulutama
ja eraldi kooli minema. Finantsar
vestus on organisatsiooni sise - ja
väliskommunikatsioonikeskkond.
Aega jääb rohkem sisutegevuse peale
ja lõikamine, kleepimine ja e-kirjade
saatmine las jääda eilsesse päeva.
Jätkusuutlikus - rakendus on
keskkond, kus säilib finantsinfor
matsioon ja kommunikatsioon, mis
hoiab endas taustinformatsiooni
finantsotsuste osas.
Priit Pramann, Puhja vallavanem
Ellen Tohvri, EFTA juhatuse liige
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Rannu Kool

Rannu Koolis lähtutakse põhimõt
test, et väärtushinnangud ei kujune
iseenesest, noor inimene areneb
vaimselt, füüsiliselt, kõlbeliselt,
sotsiaalselt ja emotsionaalselt igat
õpilast arvestava õppe- ja kasvatus
töö tulemusena.
Me teeme koostööd. Varakevadel
läheb tulevane 1. klassi õpetaja
lasteaeda tutvuma koolitulijatega.
Aprilli- ja maikuus tulevad koo
lieelikud tutvuma koolimajaga,
alguses annab tunde nende oma
lasteaiaõpetaja, siis võtab järje üle
klassiõpetaja – lapsed teavad juba
suvel puhates, kuhu ja kelle käe alla
nad õppima tulevad. Kevadel vestl
evad tugikeskuse spetsialistid, klas
sijuhatajad, aineõpetajad õpilaste ja
nende vanematega, et välja selgitada
õpilaste individuaalsed vajadused
ja huvid ning tutvustavad kooli
õppekava ning -meetodeid. Kooli
pere on väike, mille tõttu tunnevad
tugikeskuse õpetajad kõiki lapsi ja
oskavad laste eripära arvestades
anda nõu ka teistele õpetajatele.
Me peame lugu ümbritsevast.
Rannu Kool asub looduskaunis kohas
Rannu alevikus. Oma õppekava
toetavate tegevuste planeerimisel
ja eesmärkide püstitamisel läh
tume kooli eripärast, mis on seotud
kooli asukoha ja keskkonnaga. Meie
lähedal on Võrtsjärv, Mustjärv (ainu
laadne rabajärv meie piirkonnas),
Tamme paljand. Me otsime erinevaid
koostöövõimalusi, näiteks oleme
toimetanud ühiselt Eesti Maaülikooli
Võrtsjärve Õppekeskusega. Lisaks
kaunile ja mitmekesisele loodusele
toetavad meie kooli õpilaste loodu
sharidust ka kohalikud põllumehed,
kelle juures saame õppimas käia, mil
line näeb välja leiva- ja saiavili. Meie
kooli ümbritseb vana mõisapark ja
kooli park oma mitmekesise ja huvi
tava taimestikuga, näiteks kasvab
Rannu pargis Tartumaa jämedaim
künnapuu. Vanade pargipuude alt
võib leida Mats Traadile pühendatud

pingi, sest just tema on Rannu kandi
elu-olu mitmesse raamatusse kirju
tanud. Vanades mõisahoonetes leiab
huvitegevust terve Rannu kogukond.
Me õpime tegutsedes. Erinevate
kodumaiste projektide kaudu õpime
tundma loomi, linde, vaatleme neid
ja ehitame lindudele pesakaste või
toidumaju, õpime kasvatama taimi
alates seemne mulda panekust. Üha
enam püüame mõelda teaduslikult,
leida põhjuseid erinevatele nähtus
tele ja seoseid nähtuste vahel. Mõni
kord aitavad neid seoseid paremini
mõista kaardid, kaardikeelt õpitakse
lisaks põhitundidele geoinformaati
ka aines. Peale selle, et meie lapsed
on loodusteadlikud, meeldib neile
tehnika ja infotehnoloogia. Rannu
kooli on jõudnud terve hulk erine
vaid robootikakomplekte, millega
noored teadushuvilised läbi mängu
õpivad. HITSA toetusel soetatud
seadmetega on saanud oma esmase
programmeerimiskogemuse umbes
kolmkümmend õpilast. Ideede
puudust ei ole, lapsed on leidlikud
ning kõige rohkem valmistabki

ja hea koolis õppida ning töötada.
Käesoleval õppeaastal on meil
kolm prioriteeti: tervisekäitumine,
praktilised tervislikele teadmistele
baseeruvad tegevused ja liikumine.
OÜ Kiirabipoisid spetsialistide juh
timisel on õpilastel olnud võimalus
osaleda esmaabi koolitustel. Prak
tilised tegevused annavad võima
luse enesehinnangute tegemiseks,
kuivõrd valmis me oleme tegutsema
tegelikes olukordades ning täiusta
vad meie oskusi.

Rannu köstrikoolis alustati hariduse andmist juba 1689. aastal
Täna õpib Rannu koolis 111 õpilast ja nendega on tegelemas 16 pedagoogi.
rõõmu, et lapsed on õnnelikud oma
ehitatu üle. Õpilased on katsetanud
erinevate robootikakomplektide
omavahelist kombineerimist ning
omandavad kogemusi varieeruvuse
olulisusest, tundides ei kostu „ei
saa“, selle asemel ollakse valmis
katsetama uuesti ja uuesti. Igas
robootika huviringi tunnis tõmma
takse loosi, kes kellega koostööd
teeb, seega peale õpilaste huvide
arendamise tegeletakse ka õpilaste
koostööoskuste arendamisega.
Me oleme tervist edendav kool.
Me liitusime 2009. aastal rahvus
vahelise programmiga “Tervist
edendavad koolid”. Liikumise ees
märgiks on, et kõigil oleks meeldiv

Paneme Rannu kirikukellad
helisema!
Rannu Püha Martini kirik on Eesti
tellisepiirkonna silmapaistvamaid
hilisgooti maakirikuid. Kirikus
asub ka Baltimaade vanim kantsel.
Kogudus on väike, samas nõuab suur
kirikuhoone pidevalt remonti. Rannu
kirikul on kolm murekohta: remonti
ootab orel, uuendamist vajab kiriku
põrand ja vaja oleks uusi kirikukelli
ning nendele ka kaasaegset helis
tamissüsteemi. Rannu koguduse
sõbrad Lammi kogudusest otsustasid
juba kuus aastat tagasi, et toetavad
kirikukellade taastamist ning on
sellest ajast viinud läbi annetuste

Rannu kool, foto Uno Rootsmaa

kogumist. Rannu kogudus ja Rannu
Maanaiste Selts otsustasid jõud
ühendada ja kirjutati projekt PRIAle. Otsus peaks saabuma lähiajal.
Naisselts on annetustena korjanud
juba üle 700 euro kirikukellade
taastamiseks ning korjandus jätkub
12. märtsil toimuval naisseltsi,
rahvamaja ja koguduse koostööna
korraldataval heategevuskontserdil
kirikukellade taastamiseks. Projekti
toetab ka LEADER programm.
Olete kõik oodatud osalema ning
oma panust andma!

Ootame käsitöömeistritelt jms müügiks
annetusi!
Tel 5177382; viivevink@hotmail.com

Me liigume palju. Liikumine on
Rannu Koolis olnud läbi aegade väga
au sees ja populaarne. Seda näitavad
meie õpilaste tublid saavutused nii
maakondlikel kui ka vabariiklikel
võistlustel ning isegi väljaspool riiki.
Füüsiline koormus on samuti vajalik
neile, kes võistlustel ei käi. Seetõttu
on meil liikumismängude vahetun
nid, millal on õpilastel võimalus
mängida ja omavahel rinda pista.
Osavõtt nendest vahetundidest on
suur ja see pakub lastele rõõmu. Oma
toe ja õla on alla pannud meie sport
liku meelega hoolekogu ning lap
sevanemad. Läbi õppeaasta kestab
ülekooliline orienteerumismäng.
Üritus on avatud ka lastevanematele,

kes saavad võimaluse veeta toreda
päeva koos oma lapse klassiga. Vaja
läheb nutikust ning tarkust, kasuks
tuleb kodukoha tundmine. Koostööd
teeme Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga
ning meil on palju sportlikke kooli
töötajaid.
Me armastame panna ennast
proovile. Rannu Koolis on sporti
tehtud juba aastakümneid. Õpilased
on saavutanud läbi aegade spordis
silmapaistvaid tulemusi, sest neile
meeldib liikuda, aga juba sellepärast,
et neid juhendavad treenerid, kellel
on pikk ja muljetavaldav kogemus.
Rannu Koolis on võimalik käia ker
gejõustiku, võrkpalli, rahvastepalli,
jalgpalli ja saalihoki treeningutel,
mis on tänu omavalitsusele õpilas
te jaoks tasuta. Õpilasi motiveerib
ringides käima huvi mõne spordi
ala vastu ja see, et nad saavad oma
võimeid võistlustel proovile panna.
Sport õpetab pingutama eesmärgi
nimel, mis mõjutab positiivselt ka
õppetööd. Pika traditsiooniga üritu
sed on tervisepäev, matkapäev, tea
tejooksude päev, kooli meistrivõist
lused kergejõustiku mitmevõistluses
ja paarisvõrkpalliturniir. Edukalt
oleme osalenud rahvastepallivõist
lustel, „Tähelepanu, start” võistlus
sarjas, võrkpallivõistlustel, jalgpal
livõistlustel ja 40 aastat võistelnud
TV 10 Olümpiastardi võistlussarjas.
Õpilased panevad ennast proovile

ka akadeemiliselt, meil on
vahvaid lapsi, kes rõõmuga
osalevad erinevatel olümpiaa
didel. Meie kooli lastele meel
dib rääkida võõrkeeli, näiteks
on lapsed saanud tunnustada
inglise keele võistlustel.
Me oleme loomingulised.
Meie koolis on olemas tänapäe
vased ja interaktiivsed sead
med, et nende abil omandada
nii vajalikke oskusi, teadmisi
kui ka teha lihtsalt õppetööd
mitmekülgsemaks. Kuna täna
päeva noored kasutavad vabal
ajal palju nutiseadmeid, siis on
oluline, et õpilased arendaks ka
oma käelisi oskusi, rakendaks
oma loomingulisust erinevatel
aladel. Meie lastele meeldib tegeleda
käsitöö ja tööõpetusega. Õpilastele
pakuvad huvi nii kunst, muusika kui
ka teater. Õpilastele meeldib käia
laulukooris ja esineda koolis ning
mujal. Meile on oluline toetada
erinevaid õppekäike, sealhulgas
rahastada laste teatriskäike. Järjest
rohkem on lapsi, kes tahavad esine
da, selleks on neil võimalus kasutada
Rannu Rahvamaja suurt lava, kus
tegutseb kooli näitering. Rahvamajas
korraldatakse erinevaid kooliüritusi.
Nii suurde saali mahuvad ära kõik:
õpilased, lapsevanemad, koolitööta
jad ning külalised.
Me mõtleme tulevikule. Viimase
paari aasta kestel on hoogustunud
tegelemine karjääriõpetusega. Me
teeme koostööd Tartu Kutseharidus
keskuse, Viljandi Kutseõppekesku
sega, Rajaleidja ja Töötukassaga.
Lisaks on tihe koostöö erinevate
asutuste ja ettevõtetega (näiteks
Harry Metall, Rannu juustutööstus),
et tutvustada õpilastele, millega
ettevõtetes reaalselt tegeletakse.
Meie jaoks on väga oluline, et õpi
laste maailmapilt avarduks, et nad
õpiksid tundma erinevaid erialasid
ja valdkondi ning leiaks endalegi
sobiva. Noored lähevad õppima,
ennast täiendama mujale ning lah
kuvad selleks kodukandist. Rannu
ootab meie ettevõtlikke noori alati
hea meelega koju tagasi.

Hüvastijätt Rannu Valla Lehega
Rannu vallas ilmus
esimene infoleht pea
27 aastat tagasi. Tol
leaegset lehetegemist
meenutab
Arvi Sepp: „Kui det
sembris 1989 valiti
viimane külanõukogu
koosseis, kes hiljem
kujunes ümber esime
seks valla volikoguks ja
mina osutusin ka sinna
valituks, tegin 1990.
aasta ühel esimestest
istungitest ettepaneku
hakata välja andma
Rannu infolehte, et teavitada valla
elanikke vallas toimuvast (tollal
eksisteeris küll edasi külanõukogu,
aga omavahelises vestluses kasutati
ikka juba valla nimetust). Ja kuna
olin mõtte algataja, siis tuli mul omal
sellega ka tegelema hakata, kuigi ei
olnud mingeid kogemusi, ega vahen
deidki. Ei olnud ju siis veel vallal
arvuteid, ega paljundusaparaate (see
oli ju nõukogude võimu ajal mõelda
matu – mine sa tea, mida hakatakse
paljundama). Esimesed leheküljed
trükiti tavalisel kirjutusmasinal ja
aprilliks 1990 oli esimene infolehe
number koos. Paljundamiseks leid

sime abi EKP Tartu Rajoonikomi
teelt, kus oli olemas rotaprint. Paberi
saime Kastani tänaval asunud trüki
kojast. See oli üsna näru ja kollane
ajalehepaber, aga asja ajas ära.“
Infolehte ilmus veel teinegi
number, siis tuli pikem vahe sisse.
1993. aasta detsembris ilmus 1. Valla
Teataja ja 1994.a oktoobrist hakkas
leht regulaarselt ilmuma. Kokku
ilmus seda 64. numbrit
1999. aasta novembrist sai meie
infokandja nimeks Rannu Valla Leht
ja käesoleva aasta veebruaris ilmu
nud leht kandis järjekorranumbrit
205.

Seoses viimase
lehenumbri ilmu
misega
kutsus
vallavanem Maano
Koemets kõik lehe
tegemisega seotud
inimesed kokku
saamisele. Meenu
tati lehetegemisega
seotud juhtumisi.
Väga sageli jäi
artiklite laekumine
viimasele minutile
ja lehe kokkupanek
toimus toimetaja
unetundide arvelt.
Vaatamata vigade kontrollile, päris
tihti ka mitme inimese poolt, tuli
apsakaid ikka sisse. Naljakam oli
kindlasti ühe inimese sada aastat
vanemaks tegemine. Kõik lehetegijad
tunnistasid, et tänu lehele, said nad
palju uut ja huvitavat tead kohalikust
kultuuriloost ja inimestest. Vallava
nem andis ka ülevaate haldusreformi
käigust ning tänas Rannu lehe tegi
jaid tehtud töö eest.
Viive Vink

Ajalooga Rõngu Keskkool
Koolimaja on meil kena,
renoveeritud kõik seest.
Võõrastelt saab komplimente,
kui siin külas käiakse
(Vanessa Sinijärv, 6.kl)
Lapsesuu ei valeta: ruumi on meil
lahedalt, koolimaja sisekujundus on
rõõmus ning värvirikas, õppekesk
kond ja –vahendid kaasaegsed.
Korraliku koolimaja puudumine
oli Rõngus probleemiks kolm sajan
dit: jesuiidid alustasid 1660. aastal
laste õpetamist mõisas, hiljem on
koolmeistrid tegutsenud nii kiriku
mõisas, köstri- kui leerimajas;
18.sajandi alguses õppisid lapsed
peamiselt kodus, sest koolitööks ei
leidunud sobilikke ruume; 19 sajandi
keskpaiku oli Rõngu kihelkonnas 9
koolimaja, millest üks oli väga heas,
viis rahuldavas seisus, kaks liiga
väikesed ja üks viletsas korras.
1930. aastate teises pooles oli
plaan ehitada Rõngu Tartumaa kõige
moodsam koolihoone, aga prob
leemid asjaajamises venisid, kuni
saabus saatuslik 1940. aasta.
Ega uue maja ehitamine täna
päevalgi sekeldusteta möödunud:

Rõngu Keskkool 2015.a

koolitunnid vallamajas, rahvamajas,
hooldushaiglas, lasteaias ja õpetaja
Helve-Sirle Päidi pere kodus.
Aga lõpp hea, kõik hea – täna
päevase koolimaja valmimisega on
ruumipuudus loodetavasti ajalukku
jäänud mure ning arvestades hoone
head seisukorda (külalised küsivad
alati, kas meil on äsja remont lõppe
nud) pole renoveerimiseks kulutusi
niipea vaja teha.
Mõni õpetaja rangem,
Mõni leebem on.
Mõni mitme lapse lemmik,
teine ühel armas on.

jäänud siia paljudeks
aastateks. Nimeta
gem siinkohal mate
maatikaõpetajat ja
kauaaegset direktorit
Leili Jompi (40 aastat),
bioloogiaõpetaja Eha
Jansi, kes ka peale
40-aastast õpetamist
tänaselgi päeval meile
aeg-ajalt lahkelt appi
tõttab. Tegevpeda
googidest on käesolev
kooliaasta tänasele
eelkooliõpetajale Rita Kiiverile 46.
õppeaasta, kehalise kasvatuse õpe
taja Liia Seppale 44 tööaasta, üle
kahekümne aasta on Rõngu koolis
töötanud ajalooõpetaja Anne Leppik,
keemiaõpetaja Merike Luik, eri
pedagoog ja emakeele õpetaja Rutt
Viljaste ning eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Celia Arras.
On ilmselge, et 2732 elanikuga val
last pole võimalik leida kõiki eriala
spetsialiste, seepärast käib meile
tööle õpetajaid Aakrest, Helmest,
Otepäält, Elvast, Tartust, Kaagverest,
Maramaalt. Küsimus pole selles, et
tahtmise korral kvalifitseeritud õpe
tajad ei leiaks kodule lähemat töö
kohta, - inimesed on nõus kulutama
oma isiklikku aega töö- ja kodukoha
vahelisele sõitmisele, sest lapsed on
Rõngus toredad! Muidugi, mõnikord
panevad õpilased kannatuse proo
vile, kui käituvad nõnda, et õpetajal
tekib tunne, nagu kannaks ta sõela
ga vett…, aga enamjaolt on lapsed
uudishimulikud, vahvad, teotahte
lised, sõbralikud ja armsad inimesed.
Nagu kirjutab Vanessa:

Jälle tuleb Vanessaga
nõustuda: erinevaid ja isiku
päraseid koolmeistreid on
Rõngu-mail alati jagunud
alates Ignatsi Jaagust, Forse
liuse seminari kasvandikust,
kelle Bengt Gotfried Forselius
1686 a Rootsi kuninga Karl
XI ette eksamineerimisele
viis, et tõestada maarahva
õppimisv õimet. Rõngu
piirkonna haridusajalugu
Rõngu kihelkonnakool 1918.a
uurinud Kairit Johanson on
aastatel 2009-2011 andis koolimaja oma magistritöös kirjutanud, et
Klasski meil on ülitore,
abivalmis, sõbralik.
renoveerimine kõneainet tervele aastakümnete kestel on Rõngu valla
Kui mul oleks võimalust,
vabariigile, samal ajal pidi koolipere koolides töötanud püsiv kaader,
siis üldsegi ei lahkuks siit
oma igapäevaelu korraldamises üles uusi õpetajaid on vajatud sel juhul,
näitama tõelist logistikupädevust, kui avati uus klass või eakad kool
sest õppetöö oli pillutatud laiali meistrid loobusid ametist. Kes kord
Millega meie õpilased tegelevad
üle aleviku. Remondi ajal toimusid Rõngu õpetama tulnud, on tihtipeale peale kohustuslikke õppetunde?
Koolimajas töötab 18 huviringi ja
Rõngu vallas on kaks kooli - Rõngu Keskkool ja Valguta Lasteaed-Algkool
lisaks toimuvad siin FC Elva jalg
1686. a. asutatud Rõngu koolis on sellel aastal 31 õpetajat ja 214 õpilast
pallitreeningud.
Valguta Lasteaed-Algkoolis, mis avati 1989. aastal, on 22 õpilast
Meie pesamunad (1.-4.kl) saavad
3 täiskoormusega- ja 5 osakoormusega õpetajat. Koolil on oma ajaleht “Meie Juss”
loodusega lähemat tutvust teha loo
dusringis, õppida esmaseid maleta

Saage tuttavaks- Valguta
Lasteaed-Algkool
Valguta Lasteaed- Algkool on
pisike − sel õppeaastal kogub siin
tarkust kakskümmend kaks I-II
kooliastme õpilast ja üheksateist
lasteaialast. See on koht, kus õpivad
ja töötavad maaelu rahu ja võlu väär
tustavad ning vajavad inimesed.
Meie eripäraks on eri vanusega ja
võimetega laste koostöö. Lasteaias
tegutseb liitrühm ning kooliosas
liitklassid, mistõttu õpetajate töö
tundide ja tegevuste ettevalmis

toimub töö koolitunnis mitte kahel,
vaid kolmel, neljal või viiel eri tasan
dil. Rõngu valla heal toel saame läbi
viia õpiabi ning kõneravi tunde,
kasutada psühholoogi ja tugiisikute
teenust. Igapäevatööd rikastavad
õppekäigud erinevatesse paikades
se, teatrikülastused, konkurssidest
ja võistlustest osavõtt. Võimalusel
kirjutame projektitaotlusi õppete
gevuse mitmekesistamiseks. Sel
õppeaastal rahastab keskkonnaalaseid õppekäike Kesk
konnainvesteeringute
Keskus ja muusika- ning
teatrialaseid programme
Kohaliku Omaalgatu
se Programm. Eelmise
aasta kevadise matka
sarja „Lustiga liikuma!“
läbiviimist toetas Eesti
Olümpiakomitee. Suur
Koolimaja talvel
tamisel on töö- ning ajamahukas. töö oli aastatel 2013-2015 toimunud
Jõudumööda arvestame iga lapse Comeniuse projekt A Quest 4 Heroes,
individuaalsusega, nii et sageli milles osales kaheksa Euroopa riiki.

1989. aastal taasavatud lasteaedalgkoolis töötavad pühendunud
inimesed. Pikema staažiga töötajad
meenutavad vahepealsetel aastatel
peaaegu 100-lapseliseks kasvanud
kooli tegemisi ja hoiavad tradit
sioonilisi üritusi - endiselt toimu
vad iga-aastased peod ja matkad
erinevatel aastaaegadel. Hoiame au
sees kodukandi ajalugu, tutvustades
kultuuriloolistel matkadel lastele ja
lastevanematele kohalikke kultuuri
tegelaste (August Toom, Elmar Kits,
Einar Maasik jt) elu ja tegevust. Eri
line koht meie tegemistes on Ernst
Ennol ja tema loomingul, kuna Val
guta on tuntud kirjaniku sünnipaik.
Headeks partneriteks ürituste
organiseerimisel ja läbiviimisel on
kohaliku naisseltsi liikmed ja külalii
kumise aktivistid, raamatukogude ja
seltsimajade inimesed ning loomuli
kult lapsevanemad. Koostööd teeme
nii Rõngu lasteaia ja keskkooliga kui
ka naabritega (Aakre lasteaed-alg

RÕNGU

misoskusi maleringis õpetaja Anneli
Pähklamäega, meisterdada õpetaja
Kaire Kompusega ning muusikaga
tegelda folkooriringis ja mudilaskoo
ris õpetaja Erle Mägi eestvedamisel.
Veidi suuremad heegeldavad-koo
vad-keedavad-küpsetavad kodun
dusringis õpetaja Kairega, teevad
puutööd kuldsete kätega õpetaja
Meelis Ilvese juhendamisel ning
avardavad loovust kunstiõpetaja Rai
mond Lepiste suunamisel. Ajaloo
õpetaja Anne Leppik on aastaid tege
lenud kodulooga käega katsutava ja
silmaga nähtava tegevuse kaudu koos õpilastega käiakse korrastamas
ja koristamas ajalooväärtusega paiku
ja objekte.
Kooli ajalehte annab välja meedia
ring, mille hingeks on ajaloo-ja ühis
konnaõpetuse õpetaja Aleksander
Tamm. Kõigil huvilistel on võimalik
näidelda õpetaja Anu Ostraki või
Aino Kommisaare juhtimisel, aren
dada endast soololauljat õpetaja
Erle taktikepi alla ning teha sporti
õpetajate Liia Seppa, Kalev Külvi ja
Priit Lehismetsa juhendamisel.
Rõngu Keskkoolis on alati leidu
nud õpilasi, kelle sügavamad huvid
loodusteaduse vallas on keemiaõpe
taja Merike Luige ning looduõpetuseja geograafiaõpetaja Liselle Tombaki
juhendamisel meie õpilastele toonud
edu olümpiaadidel. Aktiivsed õpi
lased ei ütle kunagi ära võimalusest
oma kooli esindada erinevatel võist
lustel, konkurssidel ja teistel jõukat
sumistel. Traditsiooniks on direktori
tänuõhtul tänada üllatusesineja
kontserdiga kooli esindanud õpilasi,
nende juhendajaid ja lapsevanemaid.
Heade õppetulemuste, huvitegevuse
ning aktiivsuse väärtustamisele
lisaks hindame neist kolmest isegi
enam sõbralikkust ja heatahtlikkust,
seepärast kutsume tänuõhtule iga
klassi kõige sõbralikuma tüdruku ja
poisi. Valiku teevad klassikaaslased.
Rõngu Keskkoolil on veel paljugi
omanäolist ja huvitavat, mida siin
kohal kirja panna ei jõua, aga huvili
sel on alati võimalus külastada meie
veebilehte.
Kes tahab meie kooli aga oma sil
maga näha, see on oodatud lahtiste
uste päevadele 17.- 21. aprillini 2017.
Tere tulemast!
Hilju Erik
Rõngu Keskkooli direktor
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Rõngu
kandi
viie tee
puhvetite päiv
Rõngu valla aktiivsed külad ülla
tavad alati uute ja huvitavate ette
võtmistega. Käesoleval aastal on
Tartumaa Aasta küla 2016 kandidaat
Kõduküla haaranud härjal sarvist ja
koostöös rahvamajaga korralda
takse 10. juunil Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv. Puhvetite päivale
eelnevad perede koostoimetamist
toetavad õpitoad. Jaanuaris vilditi,
26. veebruaril õpitakse luu
vurri meisterdamist ja pakutrükki,
12. märtsil ootame huvilisi ehteid
meisterdama. Kõik õpitoad on tasuta
ning käimas on peremäng, mille
auhinnaks lõbus päev Otepää Seik
luspargis. Üllatusi lisandub veel ka
puhvetite päival, kus läheb käima
taaskord vahva loosimäng puhve
tite külastajatele. Puhvetite päiva
lõpetab rahvapidu Hiugemäel, kus
peaesinejana astub üles Koit Toome
& Band. Leia meid Facebookist
www.facebook.com/Rõngu-kan
di-viie-tee-puhvetite-päiv

PALJU ÕNNE!
89
88
86
85
84
82
81
80
75
70

BERNHARD ILVES
FERDINAND LOOG
LAINE KÜLV
VEERA PÕDER
ÜLO TÄPSI
HELVE ROOTS
ELVIINE JAAGUMANN
VALVE NÕMMSALU
VIRVE LAINESTE
EHA VISSE
ELVI HÄMÄLÄINEN
MARE PRANS
VELLO PAAL
JAAN SIMMERMANN
ELMAR PÜVI
EERIKA LAKS
HELJU-JOHANNA JOANDI
KAARE SCHULTS

3.03.
25.03.
4.03.
6.03.
18.03.
7.03.
26.03.
14.03.
17.03.
21.03.
25.03.
25.03.
5.03.
11.03.
15.03.
9.03.
22.03.
23.03.

kool, Elva gümnaasium, TERA Peedu
Valguta Lasteaed- Algkooliga saab
kool).
tutvuda kodulehel www.valguta.edu.
Lasteaialaste rohkus annab loo ee.
Kaja Lepik, direktor
tust kooli elujõulisuse jätkumisele.
Lisaks ümberkaudsete külade lastele
ootame kooli
õppima ka
vaiksemat
ja väiksemat
seltskonda
soovivaid
õpilasi.
Meie ilus
kollane maja
asub hea
korrastatud
vanas mõi
sapargis, kus
on nii män
guväljak kui
õppeklass
õuetundide Haapsalus Ernst Enno radadel
läbiviimiseks.
Käesoleval aastal tähistame Valgu
ta hariduselu 175. aastapäeva ning
Rõngu vald
Valguta küla esmamainimise 435.
mälestab
aastapäeva. Sellega seoses ootame
kõiki külaga, lasteaiaga ja kooliga
ANTS LÕÕNDRE
seotud inimesi kokkutulekule 10.
13.06.1952 – 06.02.2017
juunil.
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Puhja Vallavalitsus

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
26. veebruar

4. märts

Luuvurri ja pakutrüki
õpituba
11:00 Rõngu Rahvamaja

Etendus "Terasmees"
16:00 Elva LendTeater

23. Eesti MV
talikrossis
Elva

Etendus
"Toatüdrukud"
19:00 Elva LendTeater

28. veebruar

Naistepäevapidu
20:00 Rannu Rahvamaja

Vastlapäev
Elva Verevi rand

5. märts

Ülevallaline
vastlapäev
Annikoru männikupark

Etendus
"Toatüdrukud"
(esietendus)
19:00 Elva LendTeater

3. märts
Pop-artist
Slava Isetsky

VAT-Teater
"Gunn, Gunn, vana..."
19:00 Rannu Rahvamaja

Etendus "Abstinent"
19:00 Elva LendTeater

8. märts
Naistepäevakontsert
"Naine laevas"
19:00 Puhja Seltsimaja

9. märts
Etendus
"Toatüdrukud"

14. märts

20. märts

Etendus
"Toatüdrukud"

KOV koostöögrupi
noortepäevad

19:00 Elva LendTeater

Rõngu Rahvamaja

15. märts

21. märts

Tartumaa
Kooliteatrite Festival

Rakvere Teater
"Maalermeister"

KOV koostöögrupi
noortepäevad

9:00 Rõngu Rahvamaja

19:00 Elva Kultuurikeskus

Maja avapidu koos
Anne Veskiga
19:00 Elva Kultuurikeskus

Ehte valmistamise
õpituba
11:00 Rõngu Rahvamaja

13. märts

18:00 Rannu Rahvamaja

(naistepäeva afterparty)
19:00 Elva LendTeater

Etendus
"Toatüdrukud"
19:00 Elva LendTeater

23. märts
Etendus "Abstinent"

18. märts
Laste lauluvõistlus
"Rannu Kuldnokk"
11:00 Rannu Rahvamaja

Lastefilm
"Sivi uneseiklus"
Fantaasiafilm
"November"

Võimla mitmevõistlus
16:00 Elva Gümnaasium
Puiestee 2

12. märts

16:00 Rannu Rahvamaja

Rõngu Rahvamaja

17. märts

Kohtumisõhtu
Jaan Willem Sibul

lastekaitsetöötaja
a m e t i ko h a t ä i t m i s e k s

P ea mi s e d t ö ö ü l e s a n d e d

Lastekaitsealase töö korraldamine, lastekaitsealane ennetustöö,
probleemide väljaselgitamine ja juhtumite lahendamine.

11. märts

16:00 Elva LendTeater

7. märts

2. märts

(Venemaa)
18:00 Elva raekoja saal

Etendus "Abstinent"

10. märts

k u u l u t a b v ä l j a ko n k u r s i v a b a n e v a

19:00 Elva LendTeater

28. märts
Etendus "Sadam"
(esietendus)
19:00 Elva LendTeater

19:00 Elva LendTeater

30. märts
Tantsuõhtu
Tauri Anniga.
Etendus "Sadam"
Showprogramm
Nõtked ja Karvased. 19:00 Elva LendTeater
Südaööl jätkub võimas
disko DJ Boboga
20:00 Rannu Rahvamaja

N õ u d mi s ed k a n d i d a a d i l e
*
*
*
*

kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal
töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas
valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus
eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel koos erialase
sõnavara valdamisega
* väga hea kirjalik eneseväljendusoskus
* väga hea koostööoskus, pingetaluvus, korrektsus
* B-kategooria juhilubade olemasolu

O ma l t p o o l t p a k u me

* enesetäiendamisvõimalusi
* huvitavat ja vastutusrikast tööd ning tööalaseid väljakutseid
* toetavat meeskonda

K o n k u r s i l o s a l e mi s ek s e s i t a d a
*
*
*
*

kandideerimisavaldus
elulookirjeldus, sh motivatsioonikiri
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. märtsiks 2017. a aadressil vald@
puhja.ee või posti teel aadressil Puhja VWallavalitsus, Elva tee 1, Puhja alevik,
Puhja vald, 61301 Tartu maakond.
Lisainformatsioon: vallavanem Priit Pramann, tel 522 1454.

Avaldusi Elva Gümnaasiumi

I klassi
astumiseks võtame vastu 13.veebruarist kuni 13.märtsini 2017
Tartu mnt 3 õppehoone kantseleis tööpäeviti kell 9.00 -15.00
info tel. 730 1820
www.elvag.edu.ee
Avaldus saadaval kooli kodulehel

Lisad avaldusele:
lapse sünnitunnistuse koopia;
(võimalik teha kohapeal)

vanema isikuttõendav dokument;
koolivalmiduskaart lasteaiast;
õpilaspileti digitaalne
dokumendifoto saata aadressile
foto@elvag.edu.ee

(meili pealkirjaks panna lapse nimi ja klass)
(Lisad avaldusele võib tuua ka hiljem).

Kevadkontsert

Elva Kultuurikeskuses

Kaunimate Aastate Vennaskond

Epp Maria Kevadnäitus 2017

Igavesti noor

20.02.17 - 23.04.2017

07.04.17

.

Rohkem infot tema loomingu kohta www.eppmaria.ee
Prii

19.00

Elva Kultuurikeskus

Legendaarse Kaunimate Aastate Vennaskonna
esituses kõlavad kaunimad laulud ja vaimukad
lood noor olemisest ja vanaks saamisest.

Läbilõige Epp Maria Kokamäe
kevadeteemalistest maalidest.

elvakultuur.ee

.
Avatud KultuuriKohvik

Tavapilet: 16 €, Sooduspilet: 13 €

elvakultuur.ee

Humanist521 Lt BT

Elva Huviala-ja Koolituskeskus kutsub

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

Humanist

Humanist

Ootame huvilisi kolmapäeviti kell 11.30 aadressil Pikk 8.
Lisainfo: http://elva.ee/beebikool

Ko n gu ta ko o l v õ tab tö ö le

DONALD

CHURCHILL

juhiabi/tehnilise sekretäri
Vajalikud on teadmised dokumendihaldusest, arhiivikorraldusest, majandusest ja
eelarvest.
Lõppkuupäev kandideerimiseks: 01.03.2017
Kontaktisik: Liina Tamm Telefon: 53422197 E-post: kool@konguta.edu.ee

Infolehe nimekonkurss
Liisa aibel
ülle lichtfeldt
tarvo sõmer
K, 15. märtsil kell 19 Elva kultuurikeskuses

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!

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 10.03.2017

