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Meie spetsialistid õpivad
ühinejate kogemustest

Haldusreformi sotsiaalkomisjon külastamas Türi Vallavalitsust

Detsembris Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu val
dade poolt heaks kiidetud ühinemis
lepingu juurde kuulub ülemineku
perioodi tegevuskava, mis näeb ette
erinevaid toiminguid ja tegevusi, mis
tuleb läbi viia enne omavalitsuste
ühinemise jõustumist oktoobris
2017. Valdkondlikud töökomisjonid
alustasid oma tööd jaanuaris 2017.
Selleks, et teiste ühinejate koge
musest ja parimatest praktikatest
õppida on tänaseks toimunud juba
kaks infopäeva, mille käigus külastati
juba varem ühinemise läbi teinud

Viljandi valda ja Türi valda.
Viljandi vallavalitsuses toimunud
kohtumisel oli fookuses finantsvald
konna korraldamine ja ülemineku
tegevused uues oma
v alitsuses.
Kohtumisel osalesid meie omava
litsusjuhid, finantsspetsialistid ja
raamatu
p idajad. Oma praktilist
kogemust ja soovitusi jagasid meiega
Viljandi valla finantsosakonna juha
taja Tiina Jaksi ja pearaamatupida
ja Annika Mätas. Arutleti, kuidas
toimetada selliselt, et 01.01.2018
saaks alustada ühise majandus
tegevusega, millised on peamised

Avalikud teenused vajavad
hindamist
ke teenuste pakkumine, mistõttu

EAS avas oktoobris 2016 taotlus
vooru „Omavalitsusüksuste ühine
misega seotud uuringud ja analüü
sid“, mille eesmärgiks on toetada
omavalitsusi ühinemisotsuse järg
sete arengute ettevalmistamisel.
Projekte toetatakse 85% ulatuses,
millest taotlejate omaosalus projekti
juures on 15%.
Elva valla ühinemislepingus on
kesksel kohal kvaliteetsete avali

otsustati taotlusvoorus osalemiseks
kokku panna taotluse projekti „Ava
like teenuste kvaliteedi ja rahulolu
hindamine” rahastamiseks. Projekti
eesmärgiks on kaardistata meie
ühinemispiirkonnas kohalike oma
valitsuste poolt pakutavad avalikud
teenused, hinnata rahulolu nende
teenuse pakkumisega (sh rahulolu
küsitluse läbiviimine) ning luua tee
nuste kvaliteedi ja rahulolu hinda

tehnilised küsimused, millega peaks
kohe tegelema (raamatupidamis
programmid jms), kuidas korraldada
personaliküsimusi, kuidas koostada
ühist eelarvet.
Tiina ja Annika jagasid oma koge
must ja soovitusi, mida nad ühine
misprotsessis õppisid ja mida täna,
kui Viljandi vald suureneb veel Tar
vastu ja Kolga-Jaani valla võrra, oma
kogemusele tuginedes teisiti teevad.
Eraldi toodi välja, kuivõrd oluline on
üleminekuperioodil kokku panna
uue eelarve projekt, samuti tuleks
tegeleda ühtse raamatupidamise
sise-eeskirja loomisega.

LÜHIDALT

e-Riigi Akadeemia
projekt

Sotsiaalvaldkonna spetsialistid
külastasid 3. märtsil Türi valda, et
tutvuda sotsiaalspetsialistide tööga
ühinenud omavalitsuses. Türi valla
kogemust jagas Türi vallavanem
Pipi-Liis Siemann ja haridus-, kul
tuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
Triin Pärna. Peamisteks arutelu
teemadeks oli teenuskeskuste töö
toimimine, sotsiaaltranspordi
korraldamine ning lastekaitse töö
korraldus. Arutleti ka üldise omava
litsuse struktuuri ja ühinemisjärgse
töökorralduse üle. Türi valla juh
timisel on lähtutud põhimõttest,
et võimalikult palju otsustusõigust
peab jääma kohapealsele sotsiaal
töö spetsialistile, sest oluline on, et
inimesed ei peaks mitu korda oma
probleemidest rääkima erineva
tele ametnikele. Kohtumiselt saadi
palju praktilisi soovitusi uue valla
sotsiaalosakonna käivitamiseks.
Järgmine kohtumine toimus Paide
Eakate Päevakeskuses, kus kohtuti
kohalike eestvedajatega, kes tutvus
tasid meile Päevakeskuse ruume
ning ühiselt arutati tegevuse korral
duse üle.
Sarnaseid infopäevi on plaanis
korraldada ka tulevikus, sest teiste
kogemustest õppimine ning oma
valdkonna spetsialistidega päeva
kajaliste teemade arutlemine aitab
kaasa käimasolevate muutustega
toime tulla ning valdkondade pari
maid praktikaid meie uues
Elva vallas rakendada.
Kertu Vuks
koordinaator

Elva linn, Konguta, Palupera,
Puhja, Rannu ja Rõngu vallad osa
levad e-Riigi Akadeemia poolt alga
tatud projektis “Avatud valitsemine
ühinevates omavalitsustes”. Projekti
eesmärk on toetada ühinevaid oma
valitsusi, et ühinemise järgselt tekiks
ühtne ja terviklik omavalitsus, kus
ükski senine kogukond ei tunneks
end kõrvale jäetuna. Töö tulemusena
valmib konkreetse ühinemispiir
konna omavalitsuste eeldusi arves
tav avatud valitsemise tegevuskava,
mis antakse üle sügisel tööd alusta
vale uue Elva valla volikogule. See
võimaldab volikogul alustada tööd
ühtselt aluselt võttes kasutusele
avatud valitsemise põhimõtted ja
viia need konkreetsete tegevuste
kaudu ellu. Rohkem infot e-Riigi
Akadeemiast www.ega.ee.

Rahvaküsitlus Puka valla
külades
Puka valla Aakre piirkonna küla
des, Aakres, Palamustes, Pedastes,
Purtsis, Pühastes ja Rebastes, toimub
10. ja 12. märtsil rahvaküsitlus
selgitamaks välja inimeste arva
mus Puka valla piiride muutmisest
ning nimetatud külade üleandmise
kohta Rõngu vallale. Ühtlasi viiakse
küsitlus läbi ka Soontaga külas, kuna
elanikud on varasemalt avaldanud
soovi kuuluda Helme valla koosseisu.
Küsitluse tulemused kinnitatakse
volikogu otsusega.

Ava oma kohvik!
miseks sobiv monitoorimissüsteem.
Selline fookus valiti seetõttu, et
läbirääkimiste käigus on aru saadud
kuivõrd erinevad on praegu oma
valitsuste poolt pakutavad avalikud
teenused kvaliteedi ja pakkumise
praktika poolest. Uues omavalit
suses on eesmärk pakkuda elanike
ootustele ja vajadustele vastavaid,
kvaliteetseid avalikke teenuseid ning
nende välja töötamine nõuab eel
nevaid uuringuid. Selliseid rahulolu
ja kvaliteeti hindavaid uuringuid
pole varasemalt läbi viidud. Loodav

monitoorimissüsteem peaks olema
rakendatav ka teistes omavalitsustes
üle Eesti.
Projekti „Avalike teenuste kvali
teedi ja rahulolu hindamine” eeltaot
lus sai EAS-ilt positiivse tagasiside
ning põhitaotluse esitamiseks peame
läbi viima riigihanke, et leida sobiv
teenusepakkuja projekti elluviimi
seks. Projekt käivitub praeguste
plaanide kohaselt aprillis 2017.

Elva kohvikutepäev 2017 - kas Sul
on juba plaanid tehtud 8. juuliks?
Sul on hea idee, tore meeskond ja
soovid olla üheks peategelaseks
Elva suve ühel suursündmusel?
Kui jah, siis saada 31. märtsiks oma
kohviku ideekavand kohviku tutvus
tusega, kohviku nime, aadressi ja
kontaktandmetega meiliaadressile
marekpi@hotmail.com. Žürii valib
10. aprilliks välja parimate ideedega
kohvikud. Kui soovid lisainfot, kirju
Kertu Vuks ta või helista 5295564 - Marek Pihlak
koordinaator
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ELVA

Algab ujulaga spordihoone
projekteerimine

Elva Linnavalitsus otsustas
22.02.2017 istungil tunnistada edu
kaks ning sõlmida leping osaühingu
ga SIRKEL&MALL Elva spordihoone
projekteerimiseks. Lepingu sõlmi
misest on projekteerimise tähtaeg

alal. Linna vajadustele vastav mit
mekülgne spordihoone on lahenda
tud 2-korruselisena koos maa-aluse
pääsuga koolihoonesse. Koolihoone
keldrikorruse ja spordihoone pea
sissepääsu poolse trepikoja vahele

realine pikkusega 25 meetrit. Bassein
võimaldab korraldada ka ujumis
võistlusi. Lisaks on ujula osas bassein
lastele ning mullivann. Ujulapoolsed
riietusruumid on varustatud meeste
ning naiste ühiskasutatava sauna ja
aurusaunaga.

Vaade gümnaasiumihoone poolt

4,5 kuud. Projekteerimise maksumus
on 115 000 eurot (km-ta). Pärast
projekti valmimist kuulutatakse
välja ehitushange ning alustatakse
ujulaga spordihoone ehitust juba sel
aastal.
Elva linna ujulaga spordihoone
planeeritav asukoht on Tartu mnt
3 koolimaja ja Arbi järve vahelisel

on planeeritud betoonist tunnel.
Hoone esimesele korrusele on
projekteeritud korvpalliväljak, mida
on ristipidi võimalik kasutada ka
kahe võrkpalliväljakuna ning lisaks
ka pikkupidi tenniseväljakuna. Korv
palli saali esimesele korrusele on
planeeritud tribüünid pealtvaatajale.
Ujula bassein saab olema kuue

Teisele korrusele on planeeritud
kergejõustikunurk koos jooksurajaga,
aeroobikasaal, jõusaal ning kabinetid
ja nõupidamisruumid treeneritele.
Jõusaal on kavandatud vaatega Arbi
järvele.
Elva linna eelarvestrateegias on
arvestatud ujulaga spordihoone raja
miseks 3,2 miljonit eurot.

Arstiabi Elva Haiglas
Elva Haigla on Lääne-Tartumaa
piirkonna haigla, kus osutatakse
esmase eriarstiabi teenust. Tervis
on meie kõigi jaoks oluline ja haigla
sooviks on selle piirkonna inimes
tele võimalikult kvaliteetse arstiabi
osutamine.
MEIE ARSTID
Mitmed meie arstid töötavad TÜ
Kliinikumis või ka teistes raviasutus
tes, olles kõikjal hinnatud spetsialis
tid patsientide jaoks.
Meie haiglas on pikaajalise koge
musega südamearstid dr. E. Tamm
ja dr. V. Korrovits. Dr. V.Korrovitš on
töötanud pikka aega ka TÜ Kliini
kumis ja dr. E. Tamm on jätkuvalt
põhikohaga TÜ Kliinikumis. Südame
ultraheli uuringuid teeb kardioloog
dr. A. Kaasik, kes on hinnatud spet
sialist nii Ida-Tallinna Keskhaiglas
kui ka TÜ Kliinikumis. Südamehai
guste diagnostikaks on meil olemas
vajalikud uuringud: südame ultra
heli, EKG, koormustestid, rütmi- ja
vererõhuholterid.
Neuroloogina töötab meil dr. A.
Lepik, kes omab pikaajalist erialast
kogemust. Ta on patsientide seas
väga hinnatud, kuna ta omab nii
närviarsti kui ka taastusarsti päde
vust. Seega just tema saab suunata
patsiente ka taastusravile. Siinkohal
pean lisama, et meil on väga tublid
füsioterapeudid, kes viivad vahetult
läbi taastusravi protseduure: ravi
võimlemine, elektriravi , soojus- ja
külmaravi, massaaž, ravivannid
jne. Osad taastusravi teenused on
inimese jaoks tasuta, nende eest
maksab haigekassa. Ülejäänud

taastusravi teenused on inimesele
tasulised. Taastusravi puhul lisaks
füsioterapeudile on sageli oluline ka
logopeed nii lastele kui ka täiskas
vanutele. Logopeedina töötab meil
M.-L. Rants.
Günekoloogidena töötavad meie
haiglas dr. A. Kalinina ja dr. K. Siilak.
Mõlemad arstid omavad pikaajalist
statsionaarse ja ka ambulatoorse töö
praktikat. Mõlemad arstid on pälvi
nud patsientide usalduse oma päde
vuse ja sõbraliku suhtumise tõttu.
Silmaarstidena töötavad meil dr.
M. Safonova ja dr. H. Müürsepp.
Mõlemad omavad head kogemust
eriarstidena ja on ennast tõestanud
patsientidele. Dr. M. Safonova omab
ka kogemust lastega töötamisel.
Ortopeedina töötavad Elva Haiglas
dr. P. Laasik ja dr. A. Lenzner, kes
teevad nii erialaseid vastuvõtte kui
ka opereerivad luu- ja liigesehaigeid.
Päevakirurgia ortopeedidena tööta
vad veel A. Rull ja E. Puuorg.
Diagnostika poole pealt on meie
haiglas röntgen, samuti on olemas
ultraheli ja vajalik silmahaiguste
diagnostika aparatuur ning tehakse
gastroskoopiaid. Meie haigla ruu
mides asub Synlabi laboratoorium,
kus saab anda verd peaegu kõigiks
vajalikeks analüüsideks.
Uue ja olulise teenusena pakume
patsientidele koostöös Tallinna Dr.
Niine Nahakliinikuga sünnimärkide
kontrollimise võimalust. Kasutades
telemeditsiiniteenust, on võimalik
kindlaks teha nahal sünnimärkide
muutused, mis võivad viidata naha
vähi tekkele. Tallinna spetsialistid

Laste Vabariik tuleb ka Elvasse!

analüüsivad sünnimärkide pilte ja
annavad tagasisidet ning hindavad
ravi vajadust.
Elva Haiglal on filiaal, mille
vastuvõtu kabinetid asuvad Tartus,
aadressil Vaksali 17. Paljud meie
piirkonna inimesed töötavad Tartus
ja nendel on lihtsam käia valitud
spetsialisti vastuvõtul Tartus, kus on
meil ortopeedi, südamearsti, neuro
loogi vastuvõtu kabinetid. Samuti on
seal ka füsioteraapia protseduuride
saamise võimalus.
Elva haigla hoones võtab vastu TÜ
Kliinikumi kõrva-nina-kurgu arst dr.
K. Busin, kelle juurde saab registree
ruda läbi TÜ Kliinikumi registratuuri
telefonil 7319100 ja psühhiaater
dr. H. Müller, kelle vastuvõtule saab
registreeruda OÜ Jaanson ja Lääne
registraatuuri telefonil 7821011.
Elva Haigla arstide vastuvõttudele
nii Elvas kui Tartus saab registree
rida ise registratuuri kohale tulles
Elva Supelranna 21, telefoni teel
7370300 ja 7370301, elektroonili
selt meie haigla kodulehe kaudu või
e-posti teel registratuur@ehaigla.
ee. Samuti on perearstil võimalus
patsiendi visiidi ajal elektroonselt
registreerida meie maja eriarstide
vastuvõtule.
Kogu info on kättesaadav Elva
Haigla kodulehel www.ehaigla.ee

Eesti Lastekirjanduse Keskuse
suurprojekt Laste Vabariik on Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale pühen
datud ettevõtmiste sari, mis on
suunatud kuni 12-aastastele lastele
ja nende peredele ning mille ees
märk on omakultuuri tutvustamine
ja edendamine atraktiivses vormis.
Liikuv Laste Vabariigi elamustuur
jõuab Elvasse 13. juulil 2017. Laste
Vabariigi tegevustes osalemine on
tasuta. Kõik Laste Vabariigis osalevad
kuni 12aastased lapsed saavad Laste
Vabariiki sisenemisel passi – neist
saavad Laste Vabariigi kodanikud.
Pass tagab tasuta või soodustingi
mustel sissepääsu muuseumitesse ja
elamuskeskustesse üle Eesti – nende
partnerite juurde, kes on osalenud
Laste Vabariigi mänguala loomisel.
Laste Vabariigis on kolm tegevus
ala. Etenduseala, kus toimub etendus
ning kohalike laste ja noorte prog
ramm. Loo peategelased on saja-aas
tased vanaprouad Hulda ja Gulda,
kes peavad vanakraamipoodi ja
hakkavad valmistuma Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks. Läbi poes olevate

esemete ja sünnipäevatordi valmis
tamise tuleb kokku lustakas lugu,
mis räägib meist endist, eestlastest
ja Eestist, meie elust ja tegemistest
ja sellest, mida peame oluliseks ja
väärtustame. Eraldi osana kerkib
õuealale labürintlinnak ehk män
guala, kus saab avastada erinevaid
maailmu – piiluda Eesti maa alla
ja merepõhja, heita pilk taevasse ja
loodusesse, kuulata Eestimaa hääli,
avastada nii omast kui uut. Töötu
bade alal saavad lapsed ja pered ise
luua, meisterdada ja nuputada. Töö
tubasid viivad läbi meistrid erineva
telt elualadelt. Kaasatud on paljud
loomeinimesed ning asjatundjad
lastekultuurile ja -tegevustele
pühendunud organisatsioonidest
nagu muuseumid, elamuskeskused,
raamatukogud, teatrid jpt. Laste
Vabariigi elamustuur toimub 2017.
aasta maist septembrini. Projekti
koordineerib Eesti Lastekirjanduse
Keskus. Asukohtade koostööpartner
on Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus, sündmuste kulgu kajas
tab ERR Lastejaam. Elvas on Laste
Vabariigi partneriks Elva Huviala- ja
Koolituskeskus, Elva Avatud Noorte
keskus ning SA Elva Kultuur. Rohkem
infot saab lugeda aadressil http://
minaka.ee/laste-vabariik/missioon/
Kohtumiseni 13. juulil Elvas!

Mirja Jõgi
noorsootöötaja

Vaheajal laagrisse
Elva Avatud Noortekeskus kutsub
Elva valla noori vanuses 13+ kevad
koolivaheajal laagrisse. Neli täis
pikka päeva kestev laager toimub
käärulise Emajõe suurima silmuse
tipus Palupõhja Looduskoolis 20.-23.
märtsil. Laagri maksumus on 40 €,
mis sisaldab majutust, toitlustust,
kanuumatku, saunaõhtuid, matku
metsas ning transporti laagrisse
ja tagasi. Laager on kakskeelne, st
ootame laagrisse noori, kes saavad
inglise keelest aru ja oskavad kasvõi
natukenegi ka ise inglise keeles rää

kida. Igal juhul on see hea võimlaus
praktiseerida keelt Elva ANKi välis
vabatahtlikuga. Laagri programmi
mahuvad Aafrika ja Portugali kultuu
ri- ja filmiõhtud, lõkketoidud, tule
vikuperspektiivid, rahvusvahelised
võimalused jpm. Täpne programm
saadetakse osalejatele nädal enne
laagri algust. Kohtade arv on piira
tud. Laagrisse saab 20 noort vanuses
13-18 eluaastat. Registreerimine ja
osalustasude maksmine kuni 17.
märts Elva noortekeskuses. Täpsem
info mirja.jogi@elva.ee.

Tagasivaade aastapäevale
Elva linna Eesti Vabariigi 99. aasta
päevale pühendatud kontsert-aktus
toimus 24. veebruaril uuenenud
Elva Kultuurikeskuses. Lisaks Elva
linnapea poolt kutsutud külalistele
tõi huvi uue hoone vastu aktusele
suure hulga linlasi, millega püstita
ti ajalooline publikurekord. Sellist
rohkearvulist vaatajaskonda pole
aastapäeva aktustel varem olnud.
Aktusel tervitas külalisi Elva Lin
navolikogu esimees Meelis Karro,
aastapäeva kõne pidas linnapea Eva
Kams. Pidulisi tervitas Kaitseliidu
Elva malevkonna poolt Marko Tiir
maa, naiskodukaitse poolt Marina
Liinar ning noorte esindajana võttis
sõna Rasmus Punkar.

Dr. Peeter Laasik
Ravijuht
SA Elva Haigla TM
Elva linnapea aastapäevakõne

Eva Kams, Meelis Karro ja abilin
napea Marika Saar andsid üle Elva
tunnustused 2016. Elva aukodanik
on Tõnis Mägi, Elva teenetemärgid
said Kalju Hook ja Enn Kangur, Elva
kultuuripreemia „Elva täht“ anti üle
Lendteatrile, noortepreemia sai Mii
kael Johan Tamm ja kultuurisponsor
on Elva Tarbijate Ühistu.
Järgnes kontsert, mille peatege
lasteks olid meie enda Elva noored
gümnaasiumist, muusikakoolist
ja huvikoolist. Kontserdil kõlasid
kaunid isamaalised luuletused ja
laulud ning tantsunumbrid. Kava
sidusid tervikuks Koit ja Hämarik.
Kontserdile järgnes ühine tordisöö
mine.

KONGUTA

Konguta valla perepäev
Talv on sellel aastal üsna kesine
olnud. Rohkem on sadanud vihma
kui lund ja külmagi on tavapärasest
vähem olnud. Ilmast hoolimata kor
raldas Konguta Kooli tervisenõukogu
meeskond koos oma tublide abiliste
ga Konguta valla väikestele ja suur
tele talvise perepäeva.

lapsevankriga. Kokku lugesime
registreerimislehtedelt 117 inimest.
Sel aastal võlusid kõiki lapsi
vahvad kelgukoerad, kes sõidutasid
lapsi suure hasardiga pimedani välja.
Malamuudi ja husky tõugu koerad
kuulusid Ulvi Lukk´ile. Õnneks leid
sime metsa servalt veel veidike lund,
kus kelgukoerad said lapsi sõidutada.

Kelgukoerad ja nende prenaine Ulvi Lukk

Üritus toimus 28. veebruaril, mis
on rahvakalendris tuntud vastlapäe
vana. Korraldajatel oli suur rõõm, et
perepäevast oli tulnud osa saama nii
nooremaid kui vanemaid Konguta
valla inimesi. Mõned osalejad olid
nii väikesed, et nad sõidutati kohale

Väikestel lastel oli võimalus sõita ka
Sirje Viljamaa poni seljas. Suuremad
lapsed said jõudu katsuda kombinee
ritud teatevõistluses, kus eriti olu
line oli meeskonnatöö. Õhtupime
duses võtsid täiskasvanud inimesed
mõõtu jalgpallimatšis. Põnev oli see,

Konguta Kooli 1.Teadusfestival
Meie kool on teadust populari
seeriv kool. Koolipere liikmetena
oleme me harjunud JukuAkadeemia
teaduskonverentsidega, kus astuvad
üles kõik õpilased 1.-6. klassini ja
kannavad ette oma loov- või teadus
tööd. Nüüd aga sai teoks meie kooli
1.Teadusfestival, mis oli pühenda
nud laborikatsetele. Aulasse lavale
oli seatud laud, mille taha ja ümber
koondusid katsetest huvitunud õpi
lased. Igast klassist oli eelhääletuse
tulemusena valitud välja parimad

Teadusteatri etteaste

katsetemeistrid ja teadusfestival
võis alata!
Kaaslaste ette astuti nii üksin
da, paarilisega kui ka 4-liikmelise
tiimina. Kõik esinejad olid väga
hoolikalt ette valmistunud. Tunda
oli lapsevanemate toetust ja abi kat
sematerjalide muretsemisel ja laste
ettevalmistamisel.

Järgides unistusi

Teadusteater, mida saalisviibijad
kogesid, oli igati nauditav ja profes
sionaalne. Väga huvitavad ja kaasa
kiskuvad olid laste katsed, selgitused
ja asjatundlikud kommentaarid.
Konguta kool kiidab ja tunnustab
1.Teadusfestivali tegijaid: Hugo Seer
ja Rasmus Kivari 4. klassist; Anete
Saadjärv, Kärolin Kiin ja Liis Liivsoo
5. klassist, Kevo Kasesalu ja Marta
Miia Müürsepp 2. klassist, Sten Kall
ja Emili Külaots 3. klassist, Uku Veli
Õunapuu, Leila Lehtsalu, Mirtel- Mia
Kivirähk ja Martaliis
Herman 1. klassist ning
Madli Saarela, Leene
Pärtel, Anee Lisett
Sinikalda ja Otto JaasiTamm 6. klassist. Loo
dame, et uus traditsioon
on koolis sündinud!
1.Teadusfestivalile
pani uhke punkti video
na saabunud info: https://youtu.
be/nAP7q0Kvo9A Saime teada, et
meie kooli õpilaste kaasabil(katsete
testimine) on saanud valmis eesti
keelne põnev katsetamise raamat
„See raamat teeb sinust teadlase“.
Oleme rõõmsad!

veebruaril avati Konguta kooli teise
Veebruarikuu on pakkunud mit korruse koridoris Anne Sui Saadjärve
meid hinge kosutavaid hetki. 22. kunstinäitus. Seda ei ole meie kooli
25-aastases ajaloos veel juhtunud.
Anne Sui on 2. klassi õpilane, kes
paistab silma omapärase ja kauni
kunstiloominguga. Joonistamise ja
maalimisega hakkas õpilane tegele
ma juba 3-aastaselt. Kuna Kongutas
peavad kõik õpilased õppeaasta
jooksul tegema teadus- või loovtöö,
siis sellest vajadusest sündiski mõte
teha õpilase tööde põhjal kunsti
näitus. Anne Sui ja tema loovtöö
juhendaja Meeli Treier otsustasid
korraldada õpilase personaalnäituse
„Järgides unistusi“. Selleks tuli val
Anne Sui Saadjärv isikunäituse avamisel
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Konguta kool on tänulik

et mängiti kahe suure fitness- pal
liga. Jalgpallilahingut juhtis Meelis
Külaots. Valguse eest hoolitses
Meelis Viinalass, kes suunas traktori
tuled väljakule. Kõik võistkonnad
olid väga tublid. Kokkuvõttes saavu
tati hea tuju ja võitis sport.
Teeääri kaunistasid pakkudest val
mistatud laternad, mille eest kandis
hoolt Meelis Viinalass. Peale väsi
tavat sportlikku rassimist pakkusid
Inga Hanni, Kaidi Hanni ja Marina
Selgitskaja osalistele kosutavat her
nesuppi, sooja teed ning maitsvat
vastlakuklit. Kõigil olid kõhud tüh
jaks läinud ja söök maitses suure
päraselt. Tantsumuusika saatel said
lapsed tantsida koos Miki ja Minniga.
Kõikide osaliste vahel loositi välja
hulgaliselt loosiauhindu, millest osa
panid välja meie tublid vallakodani
kud: Meelis Viinalass, June Kaaver,
Inga Hanni, Merje Närska ja Anneli
Tehvand. Kõik osalised said kingi
tuseks kaasa meie rootsi sponsori,
Jan Truuväärti, poolt saadetud küp
sisekarbi.
See tore perepäev sai toimuda tänu
Konguta Vallavalitsusele ja Tartu
Maavalitsuse Tervisetoale.
Aitäh kõigile osalejatele ja korral
dajatele.

28. veebruaril kinkis meie koolile
suurepärase muusikalise elamuse
Karijärve külas tegutsev keelpillior
kester. Kaunis ühismusitseerimine
vaheldus soolopaladega. Üles astu
sid ka meie kooli õpilased Indrek
Roosaar 2. klassist, 5. klassi poiss
Mihkel-Reginald Raat ja vilistlane
Rebekka Tutskanjuk. Oli väga uhke
tunne vaadata ning kuulata terve
orkestri jagu noori poisse ja tüd

rukuid! Nende tublide
orkestrilaste õpetajateks
oli muusikutepere Eveli ja Meelis
Roosaar.
Täname võluva ja hingepugeva
muusikatunni eest! Edu ja jõudu
teile muusikuteel, Karijärve keelpil
liorkester!
Konguta koolipere nimel õpetaja
Vilma Pabbo

Ahhaa ja isetegemine

21. veebruaril seadsid 5. klassi mestest koletist? Me saime proovida
õpilased endid õppekäigule Ahhaa erinevaid filmikostüüme-kehastada
Teaduskeskusesse, et uudistada ja Hämmastavaks Hulkiks või muinas
kogeda näitust, mis kandis nimetust jutuprintsessiks.
“Ahhaa, teeme kino!”
Saime ise luua stop- motion teh
Laste emotsioonid ja tagasiside: nikas nukufilme ja katsetada köie-,
Nägime filmimaailma
telgitaguseid. Näituse
põhirõhk oli eriefek
tidel ja sellel, kuidas
kaadritagune maailm
tegelikult välja näeb.
Näitus andis ülevaate
sellest, mis tavavaataja
le filmides nähtamatuks
jääb. See maailm, mis Õpilased AHHAA teaduskeskuses
jõuab inimesteni teleekraanidel, ei kraana ja statiivikaameraid.
ole kunagi päris see, millena teda
Ja muidugi valmistati ka ise eks
filmiti.
ponaadi abil “Ahhaa, Matrix” video.
TN esinaine Kaie Tali
Näituse raames saime katsetada Vaata: http://bit.ly/2m41prs
ja näha, kuidas kasutatakse rohelist
5. klassi juhataja Karmen Luik
ekraani. Saime teada, milline on
filmigrimm ja mismoodi tehakse ini

Tere tulemast,
teatrikuu!

Teadupärast on märts teatrikuu.
Meie kooli 3. klassi õpilased on
näitlemise ja näitemängude sõbrad.
Selles klassis õpivad usinad lapsed,
kellele jääb tekst kergesti meelde,
neile meeldib esineda laval ja tunda
rõõmu koostegemisest. Neile meel
dib üllatada. Näiteks hiina kalendri
järgi saabunud Punase tulikuke
aastat tervitati meie koolis üllatus
näidendiga kooliperele. Seda saad
vaadata, kui sisened lingile: http://
bit.ly/2mU6e4o.
Mõned päevad enne vabariigi aas
tapäeva olid õpilased palutud ERR
stuudiosse, kus võeti saatesari „Las
tetuba“ tarvis linti etendus “Kuidas
vaeslaps oma õnne leidis?“
See näitemäng on järelvaadatav
siit: http://bit.ly/2lCOqtE
Peab lisama, et ka 27. märtsil,
rahvusvahelisel teatripäeval, on või
malik meie õpilasi telepurgist kaeda.
Saates „Lastetuba“ arutletakse teatri
ja näitlemise üle. Õpilasi juhendab
klassijuhataja Astrid Külaots. Meie
tublid näitlejad: Liisa-Lote Tork,
Carina Mae Surva, Emili Külaots,
Grete-Ly Reenumägi, Karolin Ilp,
Sten Kall ja Mairo-Johannes Toom

Vallavolikogu 22.02.2017 istungil:
võeti vastu määrus Konguta valla jäätmekava aastateks 2016-2021 kinnitamiseks, määruse
vastuvõtmise poolt 8 kohal olnud volikogu liiget: Aivar Õun, Priit Värv, Liina Tamm, Margus
Reinoja, Agu Kasetalu, Jüri Lamp, Mati Miil, Märt Meesak;
võeti vastu määrus Konguta valla 2017. aasta eelarve kinnitamiseks, määruse vastuvõtmise
pool 8 kohal olnud volikogu liiget: Aivar Õun, Priit Värv, Liina Tamm, Margus Reinoja, Agu
Kasetalu, Jüri Lamp, Mati Miil, Märt Meesak.
Vallavolikogu istungite salvestusi saab kuulata: http://www.konguta.ee/

Vallavalitsuse 17. veebruari 2017 istungil:
võeti vastu määrus Konguta valla bussi kasutamise ja kulude katmise kohta. Valla bussi saavad
kasutada vallavalitsus ja hallatavad asutused põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks.
Loa bussi kasutamiseks annab kooli direktor või tema pool määratud isik, samuti esitatakse
tellimused bussi kasutamiseks kooli direktorile;
võeti vastu otsus Tartumaal, Konguta vallas, Konguta külas asuva Standfirma katastriüksuse
jagamiseks kaheks katastriüksuseks ning määrati koha-aadressid ja sihtotstarve: I katastri
üksus koha aadressiga Konguta vald, Konguta küla Standfirma, sihtotstarve maatulundusmaa,
pindalaga 43951 m² ja II katastriüksus koha aadressiga Konguta vald, Konguta küla Tamara,
sihtotstarve elamumaa, pindalaga 7284 m²;
võeti vastu otsus, mille kinnitatakse Konguta valla haldusterritooriumil paiknevate maksus
tamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinna aktid;
võeti vastu otsus millega tunnistatakse kõlbmatuks ja kantakse maha põhivara ja bilansivälisel
arvestusel olev vara, vastavalt vallavalitsuse 2016 aasta varade aastainventuuri lõppaktile;
võeti vastu otsus, millega arvatakse välja põhivara arvestusest seoses arvestuspõhimõtete
muutusega vara ja võetakse sama vara arvele väheväärtusliku varana vastavalt vallavalitsuse
2016 aastainventuuri lõppaktile.

Vallavalitsuse 21. veebruari 2017 istungil:
võeti vastu otsus sotsiaaleluruumi eraldamiseks Konguta valla elanikule;
võeti vastu otsus katastriüksuste nimede muutmisest;
võeti vastu otsus sotsiaaltoetust määramisest ja maksmisest vastavalt sotsiaalkomisjoni

mistuda hoolikalt ette: pidi uurima
ja mõtlema, kuidas sellised näitused
sünnivad. Tuli arutleda, kuna näi
tust korraldada ja töid eksponeerida,
kuidas avada, kuidas organiseerida,
keda kutsuda avamisele, kuidas kos
tida külalisi jne.
Pikk ettevalmistusprotsess lõppes
Konguta vallavanem proua Esta
Tamme avakõne ja lindi läbilõika
misega. Külalised uudistasid näi
tust, tänasid noorkunstnikku, tegid
sissekandeid näituseraamatusse ja
maitsesid pidupäevalaual olevaid
hõrgutisi. Oli väärikas kingitus Eesti
Vabariigi 99ndaks sünnipäevaks!

ettepanekule. Sotsiaaltoetusi makstakse: hooldajatoetust 34 hooldajale summas 940 €;
vajaduspõhist peretoetust 9 perele summas 720 €; veebruari kuul sündinud juubilarile
juubelitoetust summas 20 €; paljulapseliste peredele lasteaiatoidu toetust summas 125,88
€; toimetulekutoetust ühele perele summas 70,5 €; kooli lõpetamise toetust kahele lõpetajale
summas 100 €; 8 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 631,15 €;
võeti vastu otsus avaliku ürituse korraldamise loa andmiseks Reinsalu Sport MTÜ-le Olerex
Eesti meistrivõistluste rallikrossi läbiviimiseks, mis hõlmavad treeningpäeva ja 1. ja 7. etapi
läbiviimist. Üritused toimuvad 15.04.2017; 06.05.2017; 09.09.2017, kõigil päevadel algus kell
7.30 ja lõpp 18.00.
võeti vastu otsus tegevustoetuse maksmiseks Karijärve Külaselts MTÜ-le summas 200.-;
võeti vastu otsus tagastada ekslikult vallavalitsusele makstud riigilõiv;
võeti vastu otsus sotsiaaltoetuse mitterahuldamisest ühele kodanikule.

Vallavalitsuse 27. veebruari 2017 istungil:
võeti vastu otsus tegevustoetuse maksmiseks Mäeotsa Külaseltsile summas 200€;
võeti vastu otsus katastriüksust nimede muutmisest.
Maris Sirendi
vallasekretär
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PALUPERA

Sõbrapäev Paluperas
Palupera koolis on traditsiooniks tore päev, siis 8. klassil „algab“ see
tähistada sõbrapäeva kohvikuga, päev juba mitu nädalat varem. Nii ka küpsetised. Kohvikust saadud kasum
mida korraldab igal aastal 8. klass. sellel aastal.
jagati kõigi toojate vahel ära, ole
See on suur au, kuid samas tähendab
Kohviku kujundamine, müügi nemata sellest, kui palju keegi tõi
või palju alles jäi. Ja ega alles eriti ei
jäänudki, sest kõik oli ju nii maitsev.
Kohviku kaunistamine ja planee
rimine algas varakult. Esialgu käidi
välja erinevad kujundusplaanid,
seejärel valis 8. klass ühiselt välja
parima ja teostatavama kujunduse.
Märksõnaks sai mets. Laudadele
ja ukse juurde pandi kaunistuseks
mustikavarred ja puuoksad, mis olid
paberist väljalõigatud südametega
kaunistatud. Lisaks rippusid kõik
võimalikes kohtades õhupallid ja
südamed. Õige meeleolu loomiseks
mängis ka muusika.
Kohvikus oli avatud ka kirjakast,
mille vahendusel said kõik õpilased
ja õpetajad oma head soovid teistele
kirja teel edastada. 8. klassi viima
seks ülesandeks oli kaartide laiali
Uudistajad Sõbrapäeva kohvikus
jagamine.
ka suurt vastutust terve kooli ees.
korraldamine, ametite jagamine jms
8. klass õppis kohvikupidamisest,
Kui kooliperele on sõbrapäev üks algas kaks nädalat enne sõbrapäeva. et iseseisva ürituse korraldamine
Paika said pandud ametid – müüjad, on väga vastutusrikas ja raske, kuid
ettekandjad, turvamehed, morsi sellealaseid teadmisi ja kogemusi
toojad jne. Lisaks valmis eelnevalt saadi küllaga. Õpiti aega planeeri
plakat, mis andis teada, kus ja millal ma, kompromisse tegema, kohustusi
kohvik avatakse.
jagama ja kõike muud, mis teeninda
Kohvikusse tõid kooke, muffineid, mise ning korraldamisega seotud on.
küpsiseid jm küpsetisi õpilased ja
õpetajad tervest koolist. Ülekaalus
8. klassi klassijuhataja Kairit
olid magusad asjad, esindatud olid Leesalu
loomulikult ka südamekujulised
Traditsiooniline Sõbrapäeva kohvik

Oli tore teatrielamus!
Palupera kooli algklasside õpilas õpilastele. Tegevus toimus Võlumaal,
tel oli meeldiv võimalus külastada kuhu ootamatu keeristorm lennutas
20. veebruaril Tartu Vanemuises peategelase Dorothy. Oma värvi

Etendusest inspireeritud joonistused

lasteetendust „Võlur Oz“. Üritus kal teel sattus Dorothy Põhjanõia,
toimus projekti raames „Aita last!“. Läänenõia, Lõunanõia imelistele
Etendus oli väga vahva ja meeldis maadele. Seal avanesid tüdrukule

Hellenurme lasteaia
lapsed nautisid
talisporti
Ajal, mil Lahtis peetakse suusaala
de MM-i, harrastasid ka Hellenurme
lapsed erinevaid talispordialasid.
27. veebruaril peeti lasteaias talvist
spordipäeva. Õpetaja Signe juhen
damisel tehti muusika saatel esmalt
mõned lustakad soojendusharjutu
sed ja seejärel algasid meeskondlikud
võistlused: tasapinnal kelgutamine,

suusad alla ja harjutasid hoolega
suusatamist. Esmalt õpiti libistamist
ja seejärel suuskadega pööramist
ning lõpuks harjutati suusarajas
sõitmist.
28. veebruaril ehk vastlapäeval
lauldi õpetaja Käthlini eestveda
misel vastlalaule ja õpetaja Anne
korraldas lastele vahvad tubased
mängud. Kõige enam pakkus lastele
lusti „sigade” lauta ajamine ning

Treener Kirli juhendamisel harjutati suusatamist.

lumelabida slaalom, lumepallidega
täpsusvise ning teineteise vedamine
kelgul. Rõõmu ja lusti jagus rohkesti
ning kõik sportijad said kaela kuld
medalid.
ja tema Võlumaal leitud sõpradele:
Esmaspäevane laste spordiring
Hernehirmutisele, Plekkmehele ja toimus samuti õues. Treener Kirli
Lõvile ootamatud ja põnevad seik juhendamisel said kõik lapsed endale
lused. Lõpuks jõuti võlur Oz`i maale,
kes aitas Dorothy sõpradel unustada
nende mured ja tüdrukul lahendada
kelmika kodutee leidmise lahenduse.
Etenduses kõlasid meeldivad laulud
ja lava kaunistasid imeilusad värvid.
Kogu saal elas etendusele kaasa ja
aplaus ei tahtnud lõppeda.
Laste arvamusi etendusest:
„Äge oli. Mulle meeldis Väravaval
vur.“ Deiro
„See oli hea. Dorothy oli ilus.“
Lisandra
„Teater oli tore. Väravavalvur, kes
algul teeskles võlur Oz`i, oli vahva.“
Lauri
“See oli naljakas. Eriti Hernehir
mutis“. Maarja - Liis
Palju tänu kooli bussijuhile, kes
ei pidanud paljuks väsinud teatrilisi
koju viimast!

vurri keerutamine. Õuest kelgumäelt
otsiti üles viimased lumeriismed ja
kõikidel sai ka vastlaliug tehtud enne
vastlakuklitega maiustama asumist.
Maarika Vähi
Hellenurme lasteaia direktor

Meeskondlik võistlus, tasapinnal kelgutamine.

Tiina Aarna, klassiõpetaja

Palupera Vallavolikogu istungil 21.
veebruaril 2017 otsustati:

Rahastuse saanud projektid
VALGAMAA EAKATE TANTSURÜHMADE
TRADITSIOONILINE FESTIVAL 2017

Määrata Palupera valla vee-ettevõtjaks Hellenurme ja Palupera külades AS EMAJÕE VEEVÄRK
tähtajaga kuni 01.04.2029. Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkond.

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM

Määrata Palupera valla vee-ettevõtjaks Nõuni külas AS Otepää Veevärk tähtajaga kuni

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.

01.04.2029. Päidla küla vee-ja kanalisatsioonirajatistele määrab vee-ettevõtja AS Otepää

Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2016 IV jaotus.
Toetus

–

otsustati

eraldada

350

eurot

Veevärk omanik Otepää vald. Kehtestada vee-ettevõtja AS Otepää Veevärk tegevuspiirkond.
Valgamaa

eakate

tantsurühmade

festivali

korraldamiseks.

Osaleda aktsionärina AS-is EMAJÕE VEEVÄRK. Märkida 403 AS EMAJÕE VEEVÄRK poolt
emiteeritavat nimelist aktsiat nimiväärtusega 64 eurot. Aktsiate eest tasuda mitterahalise

Projekti lõpp – 30.04.2017.a.

sissemaksega, mille esemeks on vallavaraks olevad ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatised

VALGAMAA MEISTRIVÕISTLUSED JA XXIV
MÄLUMANGUTURNIIR PALUPERA VALLA KARIKALE

Hellenurme ja Palupera külades ning osaühing PALU-TEENUS jagunemise tulemusel eralduv
ettevõtte osa, milleks on Hellenurme ja Palupera külade ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniraja
tised jääkväärtusega kokku 284 835,05 eurot.
Anda nõusolek osaühing PALU-TEENUS osa suurusega 2556 eurot tasuta võõrandamiseks

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM

AS-le Otepää Veevärk. Koos osa võõrandamisega võõrandada AS-le Otepää Veevärk Palupera

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.

vallavaraks olevad ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatised Nõuni ja Päidla külades.

Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2016 IV jaotus.

Moodustada Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingu

Toetus – otsustati eraldada 200 eurot mälumänguturniiri korraldamiseks.

tegevuskavas ettenähtud tegevuste elluviimiseks ajutised valdkonnapõhised töökomisjonid.

Projekti lõpp – 14.04.2017.a.

Anda nõusolek MITTETULUNDUSÜHINGU Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus tegevuse lõpe
tamiseks.

PUHJA

Ulila areneb ja loob
Ulila on olnud tähtis ja tuntud.
1926. aastast andis siia rajatud
elektrijaam elektrit Tartu linnale,
Elvale, Otepääle, ulatus ka Viljan
disse ja mõjutas kogu Lõuna-Eesti
majandust. Kuulus oli Ulila Suveaed,
mis laulugi sisse pandud. Nüüd on
see paik jälle taastamisel ja kogub
uut tuntust. Siinne kogukond on
teinud läbi kasvuperioode ja suuri
kokkutõmbumisi. Viimased aastad
näitavad, et Ulila aleviku ja selle
lähiümbruse kogukond on tugev ja
teotahteline. On korrastatud park,
hästitoimiv korteriühistu on ühe
korrusmaja teistele eeskujuks täie
likult renoveerinud, Ulila Keskus
töötab hästi ja pakub meelepärast
tegevust alevikust kaugematelegi
kantidele. Koos mittetulundusühen
dusega Sooveere hoitakse kogukonda
aktiivsena. Mullu varakevadel said
alguse aleviku ilmet muutvad talgud,
sõda võsaga ja Ulila jõe avamine ela
nike ning külaliste pilgule.
Ulila rahvas aga ei taha üksnes

Vaade tänavalt

vaba aega kenasti veeta ja silmailu
kodukandis luua. Ulila kogukonna
sooviks on taastada aastaid tagasi
likvideeritud kaugküte. Vedelküte oli
tol ajal jätkusuutmatu ja keskkonna
ohtlik. Kuid praegune elektriga küt
mine on ohtlik rahakotile. Küttepuu
de tarimine kolmandale korrusele
aga tüütu ja sobimatu tänapäevase
elukorralduse juures. Puhja Valla
valitsus, sihtasutus Puhja Valla
Arendus ja kohaliku kogukonna
esindajad istusid alates möödu
nud aasta maist mitmel korral
ümmarguse laua ümber, toimu
sid suuremad rahvakoosolekud.
Kaugkütte taastamise kavatsus
sai täiesti selgeks. Ulila kogukon
na initsiatiivil alustati ka siinsete
arenguvõimaluste laiema kaardile
toomisega. Septembris toimus
suur arengufoorum, mille sõnum
oli selge: me tahame otstarbekat
elamute majandamist; me tahame
korrastatud alevikku; me tahame,
et Ulila jões (mis on Elva jõe nimi
alates Viljandi
maanteesil
last allavoolu
Emajõeni)
saaks ujuda,
et oleks oma
sadam
ja
puhkeala;
me tahame,
et siia tuleks
uusi elanikke
ja nende jaoks
on siin paigad
olemas; me
tahame uusi
töökohti oma

38 aastat noor
Just sellise numbriga tähistas sün
nipäeva Puhja Lasteaed Pääsusilm
selle aasta 5. märtsil.
Nii nagu aastate eest tühermaale
rajatud hoone ümber istutatud pisi
kestest puudest on saanud suured,
on aja jooksul kasvanud ka laste
aia hoone, õueala ning rühmade
arv: kunagisest neljast rühmast on
saanud kuus. 2016. aasta sügisel
avasime idapoolse õueala laienduse,

töötanud õpetaja jaoks tundub see
vaid lühikese viivuna. Kui küsida
meie majas selle esimesest päevast
saati töötanud õpetaja Marje Nor
manilt, et mis siis motiveerib nii
kaua Pääsusilmas töötama kõlab
vastuseks: “Motiveerivad lapsed, töö
meeldib.”
Paljud meie lapsevanemad on ise
meie maja vilistlased ja tuleb ette
sedagi, et lapsel on sama õpetaja, kes

Pääsusilma sünnipäevapidu

mille haljastusega kevadel kohe jät
kame. Loodame paari aasta jooksul
jõuda ka teise poolega sama kaugele,
et lastele õues ikka aktiivseid ja tur
valisi tegutsemisvõimalusi pakkuda.
38 on ühe väikese lapse jaoks suur
arv, samas juba 38 aastat meie majas

oli emmel-issil lapsepõlves. Loomu
likult on aastate käigus nii mõnedki
kombed muutunud, ei toimu enam
hommikust tervisevõimlemist ega
vesikarastust ning sel suvel likvidee
ritud bassein polnud samuti enam
aastaid kasutusel. On aga mõned

kodu lähedal!
Puhja
valla
kaugkütte võrgupiir
konna soojusmajanduse
arengukava aastateks 20172026 koostamist alustati 2016. aasta
septembris ja tänavu jaanuaris sai
see valmis. Koostamist rahastati 90%
ulatuses Euroopa Liidu ühtekuulu
vusfondide meetme 6.2 „Efektiivne
soojusenergia tootmine ja ülekanne”
tegevuse „Soojusmajanduse arengu
kava koostamine” (6.2.3) vahendi
test SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse vahendusel. Koostamise
eksperdiks oli OÜs Hagen&Part
ners, kaasa lõid Puhja Vallavalitsus
ja SA Puhja Valla Arendus. Täna on
olemas alus kaugkütte taastamiseks
Ulila alevikus ja ka Rämsi külas.
Puhja vallavolikogu jaanuarikuu

traditsioonid, mida tähistatakse juba
pikalt ja loodame nendega ka jätkata.
Mõned sellised traditsioonilised üri
tused on näiteks Lapse Päeva tähis
tamine, vanavanemate päev, isegi
vabariigi aastapäeva puhul toimuv
mälumäng – sel aastal pidasime seda
juba 10. korda ja mängus osales 42
last. Meie lasteaias pööratakse
palju tähelepanu traditsioonidele
ning keskkonnale. Meil toimub oma
folklooripidu, igal aastal on rahva
kommetega jõulupidu ning kesk
konnaprojektide vallas
oleme koostööd teinud
nii lähema naabri Puhja
kooli kui ka pisut kau
gemal asuvate Konguta
ja Rannu lasteaiaga.
Ka sel aastal osalevad
Pääsusilma lapsed
erinevates õppeprog
rammides, näiteks
Räpina aianduskoolist
tulnud sõpruseterad on
juba mullas. Võrreldes
aastatetaguse ajaga
on tänapäeva õpetajal
palju võimalusi näida
ta enda ja oma rühma
tegemisi, osaledes
konkurssidel ning lüües
kaasa projektides.
Oleme uhked oma
maaläheduse üle,
oleme kogukonna las
teaed, kus kõik tunnevad kõiki ning
lastel on võimalus süüa nende endi
poolt lasteaia aiamaal kasvatatud
porgandit. Tõsi küll, seda ei tee
enam iga rühm nagu aastaid tagasi,
kuid kahe viimase rühma tegemiste
juurde kuulub see kindlalt.
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võtlusala projekti
ellu viies seab SA
Puhja Valla Aren
dus tingimuseks,
et alale saavad tulla
toimetama ainult need
ettevõtted, mille tege
vusel puudub oluline
keskkonnamõju. Ulilasse
luuakse Puhja valla algatu
sel enam kui sada töökohta
ja see on tähtis nii kohaliku
kogukonna kui ka ühineva Elva
valla jaoks!
Ulila areneb ja loob! Ulila aren
gueelduste tähtsaks teguriks on
kindlasti Tartu vahetu lähedus.
Planeeritavalt tööstusalalt on linna
äärde Ringteele 16 km ja 13 minutit
sõitu. Seda näitab meile Regio kaart.
Väga hea asukoha kõrval on sama
tähtis kohaliku kogukonna aktiivsus
ja valmisolek ning koostöö vallaga.
Nii see töö- ja elukohtade loomine
käibki. Muide, kinnisvaraturg on
juba Ulilat märganud, seegi hea märk
arengute võimalikkuse kohta. Ja hea
on, et ettevõtluseks ning elukohtade
loomiseks on ruumi ka Puhja alevi
kus. Lähedalasuvad tõsised arengu
tegevused toetavad üksteist.

istungi otsusega algatati Ulila töös
tus- ja ettevõtlusala detailplaneerin
gu koostamine. Planeeringut aitavad
koostada maastikuarhitekt Kristiina
Habicht ja maastikuarhitekt-planee
rija Voldemar Pungar Inseneribüroost
Urmas Nugin. Planeeritav ala asub
Ulila alevikus riigi omandis oleval Visuaalide autor inseneribüroo
maal ja pindala on 6,7 ha. Puhja Valla Urmas Nugin.
valitsuse ja SA Puhja Valla Arendus
ühine käik Maa-ametisse möödunud
aasta detsembris selgitas välja, et
Vahur Jaakma,
SA Puhja Valla Arendus
riigil on võimalus ja valmisolek nii
juhatuse liige ja
tööstusala kui naabrusse kavanda
vallavolikogu esimees
tavate korterelamute tarbeks maad
munitsipaliseerida. Tööstus- ja ette

Ehkki loodus ja maatööd on meile
väga olulised, on lasteaias kaasa
mindud ka uuendustega - alustasime
kunagi Hea Algusega, hetkel kasu
tame Kiusamisest vabaks! metoodi
kat ning tehtud on ka eTwinningu
projekte. Anname oma parima, et
„digirongist“ mitte maha jääda, osa
ledes kogu õpetajaskonnaga Digial
guse koolitustel.
Üheks lasteaia traditsiooniks on
keskmise rühma etendus lasteaia
sünnipäeval. Sel aastal lavastasid
usinad õpetajad loo, mille peatege
laseks oli röövel Rumcajs. 5-7aas
taste laste esitatud loos jätkus naeru
ja põnevust esimesest minutist
lõpulauluni ning sekka kostis nii
planeeritud püssi- ja kahuripauke
kui ka ootamatu kärgatus lõpulaulu
ajal. Lapsed olid oma pika tekstiga
osad tublisti pähe õppinud ja kui ka
sõber juhtus hätta jääma, siis aitasid
kaaslased silmapilkselt. Suur tänu
meie tublidele näitlejatele ja neid

abistanud meeskonnale. Etenduse
lõppedes said kõik rühmad lasteaiale
edasi anda oma head soovid ning
kuna ühest majast teevad lasteaia
ikkagi lapsed, siis ei jäänud ka need
väikesed sünnipäevalised ilma kin
kide ja tordita.
Sünnipäeva puhul saadame tervi
tused oma kõigile kasvandikele!
Oma praeguse näo ja teo eest
võlgneb Puhja Lasteaed tänu oma
inimestele läbi aegade: nii juhti
dele Siiri Metsikule, Karita Rokkale
ja Reet Malahhovile kui ka kõigile
teistele kunagistele ja praegustele
töötajatele. Aitäh teile!
Ela Raide, Puhja Lasteaed Pääsu
silma direktori kohusetäitja
Fakte:
Puhja Lasteaed Pääsusilm alustas
tööd 5. märtsil 1979. aastal. Hetkel
käib lasteaias 128 last ja meil on 29
töötajat.

Puhja Las te ae d Pääs us i l m o ts i b

KOKKA

Avaldus ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata
aadressile:
Puhja Lasteaed Pääsusilm, Nooruse 6, 61301 Puhja, Tartumaa
või tuua kohapeale hiljemalt 20.03.2017.
Lisainfo tel 7451205 või ela.raide@puhja.edu.ee

6

RANNU

Vabariigi 99. aastapäeva
tähistamine Rannus
Vabariigi aastapäeva tähistamisel
on välja kujunenud igal paikkonnal
oma traditsioonid, nii ka Rannus. 23.
veebruari hommikupoolikul toimus
mälestushetk Rannu kalmistul Vaba
dussõja mälestusmärgi juures.Loeti
isamaalist luulet ning kuulati päe
vakohaseid sõnavõtte. Vallavalitsus
asetas mälestusmärgi jalamile pärja
ning süüdati küünlad.

Õhtul toimus Rannu rahvamajas
kontsert-aktus. Seekordse kontserdi
sisustasid laulustuudio laululapsed
ja Meisterjaan. Vallavanem pööras
oma pidukõnes seekord rohkem
tähelepanu haldusreformile ja
sellega kaasnevatele muutustele.
Tunnustati tublimaid ning nauditi
mõnusat seltskonda.

Rannu Kool tähistas Eesti Vabariigi
99. sünnipäeva
23. veebruaril tähistati Rannu
Koolis vabariigi sünnipäeva. Esime
ses tunnis kontrollisid kõik Rannu
Kooli lapsed oma teadmisi Eesti
kohta, osaledes meeleolukas vikto
riinis. Viimases tunnis tegid õpilased
plakateid teemal „Minu Eesti“. Teise
tunni ajal käisid koolis külalised.
Vanemale kooliastmele käis rääki
mas Rannu Kooli vilistlane politsei
kolonelleitnant Indrek Koemets oma
tööst ja Rannuga seotud mälestus
test ning arutles lastega, mis teeb
Eestist Eesti. Nooremal kooliastmel
käisid külas Naiskodukaitse Tar

Malevast Põhja-Tartumaa üksikkom
paniist, kes rääkisid oma tegevustest,
näitasid varustust, mida lapsed said
katsuda ja proovida, eriti meeldis
lastele raadiosaatjatega mängimi
ne. Lapsed olid väga elevil ja küsisid
palju teemakohaseid küsimusi ja said
häid nõuandeid edaspidiseks.
Vabadussõja mälestusmärgi juures
käisid luuletusi lugemas Karmen
Virkus ja Kerttu Kuku. 8. klassi õpi
lane Kerttu ütles, et vallavanema
ja raamatukogujuhataja kõned olid
südamlikud ja mõtlemapanevad, sest
need tuletasid meelde, kui habras on
tegelikult vabadus ning iga meie riigi

Ühinemiseelse aasta eelarvest ja investeeringutest
Rannu valla 2017. aasta eelarve
on vastu võetud. Valla põhitegevuse
tulud ja kulud (1,6 miljonit eurot)
sisuliselt ei muutu võrreldes eelne
vate aastatega. Eelarve tulude pool
ei kasva, sest Rannu valla elanike arv
on kahjuks aastaga taas vähenenud.
Tulumaksu kasvu seetõttu eelarves
prognoositud ei ole. Eelarve kulude
pool samuti oluliselt ei kasva, sest
uusi tegevusi ja teenuseid me valla
poolt ei planeeri ning valla tee
nistujate ja töötajate palgakasv ja
majanduskulude kasv on planeeritud
tagasihoidlik.
Investeeringud lähtuvad arengu
kavast ja eelarve strateegiast. Kokku
on planeeritud teha investeeringuid
338 000 euro eest. Suurem valdkond
on teed ja parklad, plaanime korda

teha ca 15 km kruusateid ja kuni
1,5 km mustkattega teid. Selleks on
eelarves 260 000 eurot, millest ca 40
000 läheks mustkatte remondiks ja
rajamiseks ning 220 000 kruusateede
rekonstrueerimisele. Ka Rannu kerg
tee projekt liigub edasi, projekti eest
maksmiseks ja võimalike eramaade
väljaostmiseks on eelarves ca 26 000
eurot. Investeeringud puudutavad ka
kultuurivaldkonda. Rannu Rahvama
jas on vaja lava valgustus uuendada
ja ka katuseaken vajab tervikuna väl
javahetamist. Kokku investeeringu
maht ca 26 000 eurot. Tamme klubi
hoonele on vajalik tellida elektritöö
de projekt, maksumus ca 6000 eurot.
Eesmärk on ka selle aastaga kor
rastada mänguväljakuid Rannu
alevikus ja Kureküla alevikus. Tööde

maht ca 15 000 eurot.
Osaleme ka hajaasustuse prog
rammis. Rannu valla eelarvest oleme
valmis toetama Rannu valla külade
elanikke vee-, kanalisatsiooni-, ja
teeprojekte 7000 euro eest.
Sellised on Rannu valla viimase
eelarveaasta suuremad tööd. Selli
ses mahus tööde tegemiseks ainult
eelmise aasta eelarvejäägist muidugi
ei piisa, vald võtab teetöödeks ja rah
vamaja investeeringuks laenu 300
000 eurot. Eelarve ja seletuskiri on
tervikuna üleval valla veebilehel.
Vallavanem
Maano Koemets

Projekt „Tagasi, Kooli!“ Rannu Koolis
Veebruaris käivitus Eestis taaskord
projekt “Tagasi, Kooli!“, mille raames
toimus reedel, 17. veebruaril, Rannu
Koolis huvitav, sisukas ja meeldejääv
päev koos külalisõpetajatega Vane
muise teatrist.
Eestimaa on väike ja eestlasi on
vähe ning meil tuleb üksteist mär
gata ja hoida. On oluline jagada
teadmisi ja kogemusi, mis viivad elus
edasi. Projekt „Tagasi, Kooli!“ on
kodanikualgatus, mille eesmärk on

tugevdada Eesti koolide, kogukonna
ja ülejäänud ühiskonna koostööd.
Seekord olid märksõnadeks teater,
näitleja ja näitlemine ning projektis
osalesid Vanemuise teatri näitlejad
Karol Kuntsel ja Reigo Tamm ning
Vanemuise teatri noorsoojuht Mall
Türk.
Algklasside õpilased said läbi
praktiliste tegevuste tuttavaks
teatri lavataguste saladustega. II ja
III kooliastme õpilastel toimus tund

näitlejaga, kus tutvuti näitleja töö
argipäevaga ning läbi mängida ette
antud rolle.
Päeva lõpus tänas Rannu Kooli
direktor A. Küünal projektis osale
nud külalisõpetajaid päevakohase
tunnuskaardi ja kingitusega.
Aitäh külalisesinejatele koolipäeva
eriliseks muutmise eest!
Helle Kiik
Rannu Kooli õppealajuhataja

Kevadvaheaeg Rannu Noortekeskuses

Mälestushetk Rannu kalmistul

tumaa ringkonna esinaine Marina
Liinar koos abilisega, kes rääkisid
tööüles test, näitasid lastele varus
tust, kes soovis, see sai varustust
ka testida. Keskmisele kooliastmele
käisid rääkimas Kaitseliidu esindajad
Riho Paas ja Kristjan Tõnisson Tartu

Kevadvaheaeg Rannus saab olema
märtsikuus põnev. Noorte omaal
gatust toetava projektifondi „Nopi
üles“ rahastusega toimuvad kooliva
heajal vahvad sündmused noortele.
Tulemas on kahepäevane graffi
tilaager, kus õpime kasutama graf
fitivahendeid ja -tehnikaid ning
kodaniku kohus on seda väärtuslikku noortekeskuse seinale valmib noorte
ühislooming. Lisaks väljasõit Raadi
varandust hoida.
lennuväljale paintballi turniirile ja
Rannu Kooli 6. klassi õpilane DJ töötuba uute noorte diskorite väl
Laura-Liisa Tõldsepp, 8. klassi õpila
ne Kerttu Kuku, õpetaja Liina Nagel

Uudiseid Tartumaa 2016 aasta külast
Veebruaris tähistasime Rakke kiviks sai vastlapäeva tähistamine

Rakke küla vastlapäev

külade piirkonnaga Eesti Vabariigi
sünnipäeva. Üheks emotsionaal
semaks osaks peost kujunes Küla
Kelmi valimine. Taastasime vana
tava, mis oli alguse saanud juba
kahekümnendatel aastatel, kui meie
küla kutsuti ka Kelmikülaks. Tra
ditsioon on olnud pikk, aga 80.-te
aastate keskel vajus tava unustuse
hõlma. Rakke külaseltsi ettevõtlikud
inimesed võtsid traditsiooni taasta
mise südameasjaks. 24.veebruaril
riputasime küla „suurimale kelmile“
uhke märgi kaela. Tänu temale sai
meie küla kodutu mees omale kodu.
Salajase hääletamise teel valisime
uus külavanema- nii külavanemaks
kui „Küla Kelmiks“ sai Kaupo Põder.
Uue külavanema esimeseks proovi

26. veebruaril. Seda päeva tulid
tähistama nii noored kui ka vanemad
külaelanikud. Ilmataat oli ka meiega
ühte meelt ja andis pisut lundki. Sai
kelgutada, lumes lustida ja lumesõda
mängida. Uue külavanema poolt oli
meisterdatud lastele kaks karuselli ja
oi seda lõbu ja kilkamist, mis sellega
kaasas käis. Moodne aeg ja mood
sad mootoriga karusellid, mida pole
enne siinkandis nähtud. Söödi suppi
ja maiustati vastlakuklitega nagu
traditsioon ette näeb. Hoolimata
valdade liitmisest kestavad meie
traditsioonid edasi veel suurema hoo
ja entusiasmiga.
Rakke külaseltsi nimel Hille And
resssoo

jaõpetamiseks. Vaheaeg lõpeb noorte
tunnustusõhtuga, kus uued DJ-d
saavad oma oskused proovile panna,
valitakse Rannu Aasta Noored 2017,
esinevad noored ise ja Tartu noor
tebänd “Psychonaut Society”.
Noorte tunnustusüritusel vali
takse Rannu Aasta Noored 2017 väga
mitmes kategoorias. Täpsem info:
http://perenoortekeskus.rannu.ee/.
Kanditaate saab esitada 23. märtsini.
Projektifondi “Nopi Üles“ tegevus
te elluviimist rahastatakse haridus-

ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõiveval
miduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.
Noorte omaalgatust toetatakse
1930 euroga.
Maret Kallejärv ja Aire Tamm
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
noorsootöötajad

Rannu valla tänukirjad Rannu Vallavolikogu 28.02.2017 istungil
Vaike Kukk - Kuldsete kätega ini otsustati:
mene, kes jagab oma käsitööoskusi,
külapäevadel, noortekeskuses ja töö
tubades. Töödes kasutab ta põhiliselt
looduslikke materjale.
Andres Jaanson - Rannu Kooli bus
sijuht, kes alati on õigel ajal õiges
kohas oma korras bussiga.
Reet Jaadla - Rannu valla finants
nõunik. Reet asus Rannu vallas
teenistusse enne kui Eesti taasise
seisvus. Tänu Reedale on meie valla
rahaasjad alati korras.
Küllike Ots - Rannu Kooli algklas
side õpetaja. Õpetajana on Küllike
nõudlik, järjepidev, sihikindel ja
tasakaalukas. Ta planeerib oma
tööd ajaliselt väga täpselt ning on ka
õpilastele selgitanud planeerimise
vajalikkust
Sirje Erm - Rannu valla sotsiaal
nõunik Sirje Erm on olnud Rannu
valla teenistuses 26 aastat. Tunneb
Rannu valla peresid ja teab nende
rõõme ning muresid. Ta on alati
positiivne ja tähelepanelik kolleeg,
kes alati küsib, kas sul on abi vaja.
Reet Sõrra - Inglise keele õpetaja
na on Reet pidanud oluliseks lastes
loovuse arendamist, keeleoskuste
praktilist rakendamist ja lisatööd
andekamate õpilastega, suunates
neid osalema olümpiaadidel. Tema
eestvedamisel on Rannus toimunud
maakondlikke inglise keele päevi.

kinnitada Rannu valla 2017. a eelarve;
(Eelarve ja seletuskiri on tervikuna üleval valla veebilehel)
kehtestada Rannu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis;
võtta perioodil 2017 -2018 laenu kuni 300 000 (eurot) järgmiste projektide elluviimiseks:
1) kohalike teede rekonstrueerimine;
2) Rannu Rahvamaja saali elektri ja valgustustööd ning katuseakna väljavahetamine;
maksta Rannu Vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste juhtidele ning töötajatele
haigestumise või vigastuse korral haigushüvitist alates teisest kalendripäevast 70 % teenistuja/
töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust;
võõrandada otsustuskorras Neemisküla külas Kuuse kinnistul asuvad kuuriboksid ja Kaarli
järve külas Pärna kinnistul asuvad garaažiboksid nende senistele kasutajatele;
anda nõusolek vallavalitsusele Ervu külas Piibuveski teele teeservituudilepingu sõlmimiseks;
kehtestada aiamaade kasutamise kord.

Noppeid Rannu Vallavalitsuse istungitelt
ajavahemikus 13.02. – 28.02.2017
jagada omaniku avalduse alusel Koopsi külas Mõtuse katastriüksus kaheks maaüksuseks;
muuta omanike avalduse alusel Järvekülas asuvate Väike-Rootsi ja Karu kinnistute piire;
osaliselt nõustuda Ervu külas asuva kahe maaüksuse riigi omandisse jätmisega;
algatada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus Eesti Keskkonnateenused AS-ga
korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hankelepingu pikendamiseks kuni 31.12.2017.
Kiita heaks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Korraldatud
jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Rannu ja Puhja vallas“ hankedokumendid. Moodus
tada komisjon koosseisus: Reet Jaadla, Maano
Koemets, Priit Pramann, Raido Kutsar;
väljastada ehitusluba OÜ-le Kure Mõis uue
silohoidla rajamiseks Kureküla alevikus Saare
tee 6 kinnistule.

Rannu vald
mälestab
Jaak Koppel
24.03.1951 – 22.02.2017

Vallavanema mõtted enne
valdade ühinemist
Rõngu vald omavalitsusüksusena
kaob pärast kohalike omavalitsuste
volikogude valimistulemuste välja
kuulutamist. On muudatuste aeg,
kuid elu läheb edasi. Paratamatuks
on muutunud vajadus liita väikesed
vallad ühtsemaks tervikuks. Nõnda
tagatakse tulemuslikum majanda
mine ning mõistlikum asjaajamine.
Valdade liitmine ei tähenda seda,
et kaob kohalik eripära, kultuur ja
kodukoht. Ei, pigem tunnetame siis
ehk veelgi rohkem vajadust hoida
ja säilitada seda, mis on just Rõngu
vallast teinud sellise armsa kodu
koha. Kohalikud inimesed on need,
kes hoiavad Rõngu kultuuripärandit
uhkusega ja see, et ametlikult on
vallad liidetud, ei too kaasa Rõngu
rahva ega kultuuri kadumist.
Rõngu vald võib uue suurvallaga
liituda uhkusega ja püstipäi. Vii
mase kümnekonna aasta jooksul
oleme jõudsalt pingutanud selle
nimel, et kõik meie valla asutused

on korda tehtud. Meil on renovee
ritud keskkool, remonditud Valguta
lasteaed-algkool, kaasaegne raama
tukogu ning korralikud seltsimajad.
Sel aastal viime lõpule rahvamaja ja
lasteaia remondi ning kaasajasta
mise. Ja mitte ainult hooned pole
meil ilusad, vaid meil on ka töökad
ja tublid inimesed nendes asutustes!
Viimasel vallavalitsuse istungil
arutasime läbi 2017. aasta han
keplaani, mille elluviimiseks tuleb
vallavalitsusel kõvasti pingutada.
Peamisteks töödeks on Rõngu laste
aia II etapi rekonstrueerimine, Rõngu
rahvamaja sisetööd, Käärdi lasteaia
detailplaneeringu koostamine koos
töös Elva linnaga, teedega seotud
hanked (kruusateede greiderdami
ne, pindamine ja talvised lumetõr
jetööd), jäätmeveo ühishange koos
kõikide ühinevate omavalitsustega.
Lisaks oli vallavalitsuse istungil
pikem arutelu ka sellest, mida tuleb
juba praegu silmas pidada ja ette val
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Investeerides noortesse
investeerime tulevikku!

Märtsikuus (20-21.03) on Rõngu
mistada, et uues omavalitsuses töö vallal hea meel võõrustada Lõuna –
jätkuks tõrgeteta. Need on näiteks Eesti KOV –de noosootööalase koos
IT-alased teemad, finantsteemad, töögrupi noortepäevi. Koostöögrupi
arhiivide korrastamine ja üleandmi
ne jne. Olen lootusrikas, sest amet
nike meeskond on tubli ja loodame
kõigega toime tulla.
Suurvallaks liitumine ei toimu
üleöö ning muudatused ei leia aset
silmapilk ja kohe, kui 2018 kätte
jõuab. Kohanemine võtab aega nii
ametnikel kui ka elanikel. Vajalikud
teenused saab elanik kätte ka edas
pidi kodu lähedalt. Seega, mitte keegi
ei pea kartma liitumisega kaasnevaid
muudatusi. Keegi ei pea päevapealt
ümber keerama oma harjunud rada
delt, inimeste vajaduste ning koha
liku elanikuga arvestatakse.

koostöögrupi teadus- ja robootika
ring Palupera Põhikoolis. Noorte
keskus teeb head koostööd kohaliku
päästeseltsiga ja neljapäevad lõpe

Aivar Kuuskvere
Rõngu vallavanem

Rõngus sporditakse kvaliteetselt
Möödunud aasta novembrikuus sai
Rõngu vallas tublide spordimeeste
(Kristjan Moorast, Argo Kaldmäe,
Algis Kork, Jüri Väljaots ja Maarek
Gergalo) eestvedamisel loodud
päris oma sporditegevuste ja üldis
te vaba aja veetmise võimaluste
mitmekesistamisele orienteeritud
MTÜ Kvaliteetaeg. Selle lühikese aja
jooksul on jõutud tegeleda põhiliselt
projektitööga. Kõigi inimeste, kelle
südame sportimine kiiremini põk
suma paneb, suureks rõõmuks on
Leader Meetmesse 2 esitatud Rõngu
miniarena projekt saanud tege
vusgrupilt heakskiidu. Multifunkt

RÕNGU

Sõbrapäeva tähistamine noortekeskuses

sionaalne spor
diväljak lubab
Rõngus tegeleda
erinevate pal
limängudega
varakevadest
hilissügiseni. Pikk
töö ja asjaajamine
seisab veel ees,
kuid koos partneri
Rõngu vallaga on
eesmärgiks võetud
miniarena hilis
Kvaliteetaeg, liigume Alam-Pedja rabas
sügiseks valmis
teetaeg Rõngu esimese Öökossu, mis
saada.
Jaanuari alguses korraldas Kvali osutus väga edukaks. Kvaliteetajal on
lähikuudel tulemas hulgaliselt põne
vaid ja sportlikke ettevõtmisi. Juba
20. mai ootame kõiki Rõngu vallas
toimuvale Ausamba rahvajooksule,
mis peaks tulema varasemast veel
põnevam. Juuni kuus alustab Kva
liteetaeg koos kohalike noortega
spordi kolmikürituse sarjaga “Ter
vise Trio”. Kolmikürituste sari kätkeb
endas: Jaaniku Mitmevõistlust,
Sügiskrossi ja Ruubeli rattarallit.
Aastaringselt on Kvaliteetaeg võtnud
ka eesmärgiks korraldada erineval
tasemel matku kõigile sihtgruppi
dele. Kuna koostöös peitub jõud,
siis on Kvaliteetajal ka head koos
tööpartnerid Rõngu Vallavalitsus ja
Rõngu Rahvamaja.
MTÜ Kvaliteetaeg juhatuse liige
Kristjan Moorast: “Viimased kuud
on olnud väga tegusad ja oleme
jõudnud juba päris palju ära teha.
Panime paika aastaplaani ürituste
näol, mis muudaks elu Rõngus huvi
tavamaks ning need kavatseme ka
ellu viia. Meie loosung “Sinu aeg,
meie kvaliteet” ei ole niisama õhku
visatud, selle loosungi võtmes me
ka tegutseme. Hea meel, et Rõngu
vallavalitsusega ja Rõngu rahvama
jaga oleme leidnud väga hea koostöö.
Soovime leida edaspidi kindlasti veel
kohalikke toetajaid juurde, kellega
koostööd teha, Rõngu on arenemas
mitmeski sektoris väga kiiresti ja
see areng peab jätkuma ka vaba aja
võimaluste osas”.

tegevustes osalemine on sidustanud
noorte omavahelist koostööd, ühised
sündmused (robootika ja teadus
ring, väljasõidud jne) on oodatud.
Kohalikud noored on tunnistanud,
et kohtumine erinevate noortega on
nende silmaringi avardanud. Läbi
noorsootöö (sh huviharidus) teiste
omaealistega pidevalt kokku puu
tudes harjutavad noored üksteisega
arvestama, kohusetunnet, initsiatiivi
ja mitmeid muid igapäevaelus häda
vajalikke oskusi. Kõige selle nimel on

Eesmärgiks
on pakkuda
kõigile keskust
külastavatele
noortele võrdsed
võimalused
eakaaslastega.

Sõbrapäeva tähistamine noortekeskuses

igapäevaselt oma tööd tegemas ka
Avatud Rõngu Noortekeskus. Liskas
püüdleb Avatud Rõngu Noortekeskus
selle poole, et läbi erineva projekti
toe ja kohaliku vallavalituse inves
teeringute abil tagada noortekeskuse
ruumides piisav tehnika ja vaba aja
veetmise vahendite pagas. Eesmärgi
ga pakkuda kõigile keskust külasta
vatele noortele võrdsed võimalused
eakaaslastega. Avatud Rõngu Noor
tekeskus pakub koostöös valla ja
rahvamajaga erinevaid arendavaid
huviringe noortele. Igal esmaspäeval
kell 17.00 on noortel võimalus end
arendada käsitöö alal. Suur rõõm on
näha, et käsitöö ei huvita ainult tüd
rukuid, vaid huviringis moodustavad
enamuse poisid, huviringiga saab iga
soovija jooksvalt liituda. Neljapäevad
on täis teadust. Nimelt üle nädala
Lisainfot leiab www.facebook.com toimub Kolme Põrsakese teadusring
- toksides sisse MTÜ Kvaliteetaeg.
noortekeskuses ja üle nädala KOV

vad noortel päästealase huviringiga.
Väga populaarne on kokandusring ja
noored neiud saavad ilunippe oman
dada neidude akadeemias. Rahva
maja omalt poolt pakub noortele
kitarri- ja trummiõpet tunnustatud
juhendajate eestvedamisel. Lisaks
tegutseb majas mitu noortebändi.
Avatud Rõngu Noortekeskusel on
oma roll- kasvatades noorte ene
sekindlust, märgates nende potent
siaali ja võimekust!

8

INFOLEHT NR 3

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
14. märts

21. märts

Etendus
"Toatüdrukud"

KOV koostöögrupi
noortepäevad

19:00 Elva LendTeater

Rõngu Rahvamaja

Etendus
"Toatüdrukud"

Revolutsioon
riidekapis

19:00 Elva LendTeater

17:00 Rannu Rahvamaja
Anna anname uue ilme kappi seisma
jäänud lemmikutele. Juhendaja Teele
Kosk

23. märts
Etendus "Abstinent"
19:00 Elva LendTeater

15. märts

28. märts

Rakvere Teater
"Maalermeister"

Etendus "Sadam"

19:00 Elva Kultuurikeskus

(esietendus)
19:00 Elva LendTeater

17. märts
Võimla mitmevõistlus

30. märts

16:00 Elva Gümnaasium
Puiestee 2

Etendus "Sadam"

23. märts

19:00 Elva LendTeater

18. märts

XI Mitteteatrite
festival

Laste lauluvõistlus
"Rannu Kuldnokk"
11:00 Rannu Rahvamaja

31. märts

Kohtumisõhtu
Jaan Willem Sibul

Showprogramm

Nõtked ja Karvased.
Südaööl disko
DJ Boboga

30. märts

Pensionäride pidu

19:00 Elva LendTeater

Tantsuõhtu
Tauri Anniga.

28. märts

Elva Kultuurikeskus

17:00 Puhja Seltsimaja
Esineb Viljandi Pensionäride
Ühenduse näitering etendusega „Reis
Austraaliasse“. Tantsuks mängivad Meelis
ja Marta Külaots.

20:00 Rõngu Rahvamaja

Humanist521 Lt BT

Elva Huviala-ja Koolituskeskus kutsub

XI Mitteteatrite
festival

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

Elva Kultuurikeskus

20. märts

Humanist521 Lt BT

KOV koostöögrupi
noortepäevad
Rõngu Rahvamaja

Humanist

Humanist

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

.00

SA Elva Kultuur pakub

loometegevuseks või ettevõtluseks
rendile turismiinfo ruume Elva Matkakeskuses.

Ootame lahedaid ideid, mis sobituksid ajaloolisse
jaamahoonesse koos restorani ja planeeritava
ajaloonäitusega. Idee kirjeldus edastada aadressile
katlin.saarela@elva.ee hiljemalt 19.märtsiks.
Lisainfo: Kätlin Saarela,
SA Elva Kultuur juhataja, 5161891.

ELVA TARBIJATE ÜHISTU PIIRKONNA LIIKMETE KOOSOLEK

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 26. märts 2017
Kell 14.00 Paastuaja 4. pühapäev,
jumalateenistus
Pühapäev, 9. aprill 2017
Kell 14.00 Palmipuudepüha,
jumalateenistus
Reede, 14. aprill 2017
Kell 14.00 Suur Reede, jumalateenistus
Pühapäev, 16. aprill 2017
Kell 14.00 Kristuse ülestõusmise püha, jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 5010825

organiseerib

ühiskülastusi:
Draamateater – „FINAAL“
L, 8.aprillil kell 19

Pilet 18€/14.40€ (kohad 10.-12.reas)
Buss 13,50€
Väljasõit kell 16:00 Kultuurikeskuse parklast
Registreerida hiljemalt 17.märtsil tel 7457201

Ugala – „MÄNG ON ALANUD“
N, 18.mail kell 19
Pilet 13€ (kohad 3.-4.reas)
Buss 7€
Väljasõit kell 17:15 Kultuurikeskuse parklast
Registreerida hiljemalt 21.aprillil

PIIRKONNA VOLINIKE
VALIMINE
21.03. kell 13 Elva Kultuurikeskuses
22.03. kell 15 Hellenurme Kultuurimajas
23.03. kell 13 Rõngu Rahvamajas
23.03. kell 15 Rannu Rahvamajas
24.03. kell 13 Konguta Rahvamajas
27.03. kell 13 Puhja Seltsimajas

Elva

NB ! Kaasa võtta isikut tõendav dokument

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 24.03.2017

