»

Konguta
võidukad
võrkpallurid
»

lehekülg 3

lehekülg 3, 4, 7

Muuseumipäev Väärikas
Palupera
vanuses
põhikoolis
Puhja
hariduselu
»

lehekülg 4

Infoleht
»

Füüsika
õpikoda
Rannus
»

Hind: 0,50€

Hajaasustuse
programm on
avatud!

lehekülg 6

lehekülg 5

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

VALLA INFOKANDJA
Aprill 2017, Nr 5
infoleht@elva.ee
facebook.com/elvavald

Planeering on avalikul väljapanekul

LÜHIDALT
Päästeamet tuletab
meelde

Planeeringut illustreeriv joonis, mis näitab hoone võimalikku mahtu. Eskiis: Tartu Arhitektuuribüroo OÜ

Elva Linnavolikogu otsustas
27.03.2017 volikogu istungil vastu
võtta Tartu Arhitektuuribüroo OÜ
poolt koostatud Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu. Planeering suunatakse avalikule
väljapanekule 12. aprillist kuni 12.
maini 2017. Planeeringuga saab
tutvuda Elva Linnavalitsuses (Kesk
32, Elva) ja Elva Linnaraamatukogus
(Tartu mnt 3, Elva) ning http://elva.
kovtp.ee/detailplaneeringud.
Planeeringuala hõlmab Kesk tn 1 ja
Turuplatsi tn 3 kinnistuid, suurusega
ca 2 ha. Planeeringu eesmärgiks on
Kesk tn 1 krundil asuva kauplusehoone laiendamine ja uue hoone
parkimise lahendamine nimetatud
kruntidel. Planeeringuga antakse
ehitusõigus Kesk tn 1 krundile 1
kuni 9 m kõrguse hoone püstitamiseks, ehitise aluse pinnaga 4620 m².

Turuplatsi tn 3 krundile hooneid
ei planeerita, kavandatakse parkla,
haljasala ning turukohad.
Planeeringu koostamise ajal on
linnavalitsusele laekunud mitmeid
arvamusi ja ettepanekuid s.h kesklinna piirkonna liikuvuse analüüsi
koostamiseks. Planeeringulahenduses on esitatud ettepanekuid osaliselt arvestatud. Linnavalitsus tellis
liikuvusuuringu Liikluslahendus
OÜ-lt, milles hinnati kuidas mõjutab
planeeringu realiseerimine erinevate
liikluses osalevate gruppide (auto,
jalgratas, buss, jalakäija) liikumist.
Uuring on aluseks ka planeeringu
liikluskorralduse kavandamisel.
Planeeringulahenduse kohaselt
on Kesk tn 1 krundile planeeritud
20-kohaline ja 6-kohaline parkla.
Turuplatsi tn poolsele hoone küljele
on planeeritud 10 parkimiskohta.

Turuplatsi tn 3 krundile on planeeritud 79-kohaline parkla kaupluse
külastajatele. Planeeringuga suureneb parkimiskohtade arv Puiestee tn
poolses osas 25 parkimiskoha võrra.
Turuplatsi tn 3 krundilt on planeeringu lahenduse tõttu kavandatud
likvideerida 12 puud, samas mahus
on krundile ette nähtud puude asendusistutuse kohustus. Täiendavalt on
puid planeeritud ka Puiestee tänava
eraldusribale, mis eraldab sõidutee
ja kõnnitee.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Elva linna üldplaneeringu
muutmiseks, mille järgi on Kesk tn
1 kinnistu juhtotstarbeks keskuse
segaotstarbeline maa ning Turuplatsi tn 3 kinnistu juhtotstarbeks
haljasmaa. Planeeringuga tehakse
ettepanek muuta Turuplatsi tn 3
kinnistu maakasutuse juhtotstarve

Toeta Jaan Kompuse elulooraamatu väljaandmist
Kirjastus Ignis Fatuus plaanib
avaldada väljapaistva seltskonnategelase, köstri, organisti ja kooliõpetaja Jaan Kompuse (24. juuni 1858
Liivaku veski, Uderna vald, Tartumaa
- 7. mai 1940 Tartu) huvitav ja Eesti
ajaloo ning kultuuriloo seisukohalt
olulise eluloo. Jaan Kompus õppis
aastatel 1869-75 Uderna vallakoolis
ja Rõngu kihelkonnakoolis, hiljem

Valgas Cimze kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminaris, kus puutus
kokku mitmete teiste, hiljem Eesti
kultuuriloos silmapaistvaks saanud
inimestega. Aastatel 1878-87 oli ta
õpetajaks Sangaste kihelkonnakoolis ning kuni 1919. aastani Rannu
kihelkonnakoolis, kus ta teenis ka
koolijuhataja ja köstrina. 1919. aastal
suundus Jaan Kompus Elvasse, kus

oli 1926. aastani kooliõpetaja ning
köster. Ta oli Eesti Kirjameeste
Seltsi liige ja Eesti Kirjanduse Seltsi
asutajaliige, samuti juhtivalt tegev
paljudes seltsides.
Jaan Kompuse eluloo avaldamine
aitab kaasa rahvakultuuri püsimisele, tutvustades neid inimesi, kes on
kaasa aidanud eesti rahvakultuuri ja
eestlaste rahvusliku eneseteadvuse

2016. aastal sõitsid päästjad Eestis
kulupõlenguid kustutama 1129
korda. Lõuna-Eesti kuues maakonnas
käidi kulupõlenguid kustutamas 228
korral. Enamus väljakutsetest leidis
aset kevadperioodil aprilli ja maikuus. Kuna kulu kuivab kevadpäikese
ja tuulte käes kiiresti ning muutub
kergesti süttivaks, siis tuletab Päästeamet meelde, et kulupõletamine
on keelatud! Lõkke põletamisel tuleb
silmas pidada ohutusnõudeid, lõket
ei tohi teha kõva tuulega. Ohutusnõuete eiramisel kulu siiski süttib
ja põleng levib metsa või hoonetele, põlenguid põhjustab ka hooletu
ümberkäimine lahtise tulega (kulusse visatud kustutamata suitsukoni
või tikk). Et seda ei juhtuks palume
elanikel enda käes oleva elava tule
eest tähelepanelikult hoolitseda.
Kulupõletamise keelust üleastujaid
ja tuleohutusnõuete rikkujate karissamuti keskuse segaotstarbeliseks tuseks on rahaline trahv kuni 1300€.
maaks.
Planeeringu on kooskõlastanud ja
Marek Kiik
Päästeameti Lõuna pääste
arvamuse andnud Muinsuskaitseakeskuse kommunikatsioonijuht
met, Päästeameti Lõuna Päästekeskus, Keskkonnaameti Lõuna regioon,
Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS, Emajõe Palupera võitis
Veevärk AS ja Elva Soojus OÜ.
Planeeringu avaliku väljapaneku talimängud
jooksul on igal isikul õigus avaldada
Valgamaa kohalike omavalitsuste
planeeringu kohta arvamust. Kirjali- talimängude lõppvõistlustel oli kuni
kud ettepanekud palume saata Elva 2000 elanikuga valdade hulgas PaluLinnavalitsusele aadressil Kesk tn 32, pera vald kokkuvõttes taas I kohal
Elva või aadressil elva@elva.ee.
87 punktiga. Osales 13. kohalikust
omavalitsusest 12. I koht saavutati suusasprindis ja males, II koht
lauatennises, III koht saalijalgpallis,
IV koht murdmaasuusatamises ja
Maarika Uprus
keskkonnaspetsialist
tänavakorvpallis, V koht mälumängus, juhtide võistluses, võrkpallis ja
õhupüssist laskmises ning VII koht
turniiribridžis. Puka vald jäi 85 punktiga II kohale ja Sangaste vald 84
punktiga III kohale. Õnne Paluperale
ja paluperakatele! Tänud sportlikele
esindajatele!
kujunemisele ning eestimeelsuse
juurdumisele rahva hulgas.
Igaüks saab kaasa aidata selle raamatu ilmumisele ning koos teeme
Eesti kultuuri- ja mikroajaloo huvitavamaks!
Aidata saab siin: www.hooandja.ee
Üldarvestuses edukad I koht Palupera (Kalev
Lõhmus), II Puka, III Sangaste (Mati Raudsepp)
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PISA põhjal on Elva Gümnaasiumi õpilaste
tulemused kõrged
PISA (Programme for International Student Assessment) on OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) algatusel
läbiviidav kõige laiaulatuslikum
haridusteemaline rahvusvaheline
uuring, mille käigus hinnatakse
15-aastaste õpilaste teadmisi ja
oskusi funktsionaalses lugemises,
matemaatilises ja loodusteadus
likus kirjaoskuses. Eestist osales
5587 noort, mis moodustab poole
kõikidest 15-aastastest õpilastest.
Elva Gümnaasiumist osales uuringus
40 õpilast.
Hiljuti saabusid 2015. aasta PISA
testide tulemused ja rõõm on teada
anda, et meie kooli tulemused olid
silmapaistvalt head. Elva Gümnaasiumi õpilaste tulemused olid
kõrgemad kui OECD, Eesti ja Tartu
maakonna keskmised. Maailma rii-

Tänavu kevadel aitab sinilillesüm- on Naiskodukaitse Elva jaoskonna
silmas pidada, et PISA on statistiline boolika müügist kogutav tulu lisaks toetajaliige.
kidest võitis PISA 2015 loodustea- uuring, mille metoodika võimaldab vigastatud veteranide
duste üldskaalal esikoha Singapur saada täpseid hinnanguid haridus- toetamisele rajada
Haapsalu rannapro556 punktise keskmisega. Teine
menaadile liikumisoli Jaapan 538 ja kolmas Eesti 534
puudega inimestele
punktiga. Elva Gümnaasiumi tulevälitrenažööride
mus loodusteadustes aga enneoleala, soetada Ida-Viru
matult kõrge - 573 punkt! Vahe Eesti
Keskhaigla taastusravi
tulemusega on täpselt 39 punkti mis
osakonnale invalift
võrdub ühe õppeaastaga!
Lugemises olid samad arvud süsteemi kui terviku tasandil ja igale basseini pääsuks ja
OECD 493, Eesti 519, Tartumaa 537 üksikule koolile antav õpilaste või- toetada MTÜ Peaasjad
ja Elva Gümnaasium 554 punkti. Ka mekuse hinnang jääb paratamatult tegevust. Elvas oli esimatemaatikas oli meie tulemus väga ligikaudseks. Usume, et meie õpila- mene ostja Elva linNaiskodukaitse Elva jaoskanna esinaine Marina Liinar, tegevliige
kõrge OECD 490, Eesti 520, Tartumaa sed on väga tublid ja õpetajad teevad napea Eva Kams, kes Dagmary Kuslap ja Kodutütar Egely Miilaste Elva linnapeale
sinilillemärki üle andmas.		
Foto: Helin Muttik
536 ja Elva Gümnaasium 557 punkti. suurepärast tööd.
PISAga uuritakse kui hästi on
PISA 2015 uuringu kokkuvõttest
selgub, et Eesti edule on alates PISA noored valmis eesootavate väljakut2006 uuringust enim kaasa aidanud setega silmitsi seisma; kas õpilased
Linnavolikogu 27.03.2017 istungil otsustati
Hiiumaa, Läänemaa, Tartumaa ja on võimelised analüüsima, põhjuseid
leidma ja oma ideid esitama; kui vastu võtta:
Harjumaa õpilased.
Kuigi uuringu läbiviijad rõhuta- võimekad on õpilased oma oskusi ja otsus „Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku
vad, et näitajate tõlgendamisel tuleb teadmisi reaalses elus rakendama.
väljapaneku korraldamine“ ning määrata avaliku väljapaneku kestuseks 12. aprill 2017 kuni
12. mai 2017 ja avaliku väljapaneku kohtadeks Elva Linnavalitsus (Kesk tn 32 Elva) ja Elva

Huviringidel avaramad võimalused
Pärast kevadist koolivaheaega
saavad paljud huviringide õpilased nautida töötamist avaramates
ruumides ning noortekeskusesse
tulnud noor ei pea enam ringi jõudmiseks lippama ümber maja. Sügisel
plaani võetud alumise korruse ruumi
remont on lõppenud. Vanas remontimata esimese korruse ruumis
eemaldati põrandakate, kipsseinad ja
ripplagi, lammutati WC, demonteeriti vanad uksed ja kogu olemasolev
elektripaigaldis, sh valgustid, lülitid
ja kaabeldus. Kiviseina lõigati sisse
kaks ukseava, seega läbipääs huviringide õppeklassidest on tagatud otse
peakoridori. Põrandale tehti tasandusvalu ja paigaldati PVC kate. Uue
WC seinad ehitati kipsplaatidega
metallkarkassile, teostati heliisolatsioon. WC seinad ja põrand plaaditi,
laele paigaldati valge akustiliste
plaatidega ripplagi. Ruumi kolmest
mitteavatavast aknast üks vahetati
avatava akna vastu välja. Vahetati
välja ka kõik aknalauad. Paigaldati
kaks tulekindlat ust. Klassiruumi
paigaldati kraanikauss koos segis-

tiga. Teostati uus elektrikaabeldus,
paigaldati 9 tk (600x600) valgustit,
vajalik kogus lüliteid ja pistikupesad. Siseruumi remontis OÜ
Fenoalfa. Seinade viimistlemiseks
ja põrandakatte värvitooni valiku
tegid kunsti- ja animatsiooniringi
juhendaja Meeta Eliise Veigel ning
keraamikaringi juhendaja Mare
Tani. Elektritöid tegi E.R.T. Uude
remonditud klassiruumi sai tellitud
kogu mööbel Riiast. Klassis tegutseb kunsti- ja animatsiooniring, nn
vanasse kunstiklassi viidi üle keraamikaring. Ringi juhendaja Mare Tani
koos pereliikmetega värskendas kõik
seinad, ruumi tagaseina keraamiliste
esemete jaoks ehitas ta ise riiulid.
Seoses ümberkolimisega muutus ka
kõrgkuumusahjude asukoht, mille
töölepanekuks paigaldas Almar
Ehitus ventilatsioonisüteemi.
Bob Dylan on öelnud: „Pole midagi
püsivamat kui muutused“. Mõnikord
on aga muutused valulikud, nagu ka
remonditud ruumi lugu möödunud
aastast. Samas oli see muutus äärmiselt vajalik. Kui väär- ja kuritegude

ÜKS PILT

Elva linnapea Eva Kams andis 3.aprillil üle
Elva aukodaniku tiitli erilise austusavaldusena
armastatud lauljale ja heliloojale Tõnis Mäele.

Linnaraamatukogu (Tartu mnt 3 Elva);
määrus „Elva Lasteaed Murumuna arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine“;
määrus „Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta
eelarve muutmine“;
otsus „Elva Linnavolikogu 16. novembri 2015. aasta otsuse nr 63 „Elvas Pikk tn 1a maaüksuse
Elva linna munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine , millega määratakse Pikk tn 1a
maaüksuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa.

vähendamiseks noorte seas ning
ennetustööks kogukonnas on tarvis
teha mõnikord valulikke otsuseid,
siis tuleb neid teha. Tulevikku kujundame me juba täna.
Garmen Vallikivi
Elva Huviala-ja Koolituskeskuse
direktor

Koolivaheaeajal
noortekeskuses
20.-23. märtsil toimus noortekeskuse eestvedamisel Palupõhja Looduskoolis kakskeelne kevadlaager,
mille eesmärk oli pakkuda noortele
eelkõige mõnusat puhkust lõimituna omavahelist sotsialiseerumist
soodustavate tegevustega. Laagris
osales 15 noort vanuses 13-16 eluaastat. Samal ajal noortekeskuses oli
lastel ja noortel võimalus tutvuda
vana aja kommetega läbi erinevate
mängude, tegemiste ja lugude (juh
S. Puhalainen) ning harjutada kabet
(juh K. Raidla). 24. märtsil toimus
huvikooli õpilastele ekskursioon
Tallinnas, kus 30 noorega külastati
Joonisfilmi, Nukufilmi ning päeva
lõpuks ka KUMU kunstimuuseumi. 26. märtsil osalesid Elva poisid
Keir-Christian Sugul ja Karl Vaht
Luunja Mõisaaida kabeturniiril, kust
tuldi tagasi medalitega – Keir saavutas I koha ja Karl III koha.

Elva Linnavalitsuse sotsiaalosakond jagab konserve
isikutega võetakse aprilli alguses
sotsiaaltöötajate poolt ühendust ja
edastatakse täpsem info.
Taotlemise aluseks on Elva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale esitatud kirjalik avaldus, saadetud e-kiri
või telefonikõne. Pöördumises on
vaja esitada taotleja nimi, aadress,
kontakttelefon, leibkonnaliikmete
arv ja kliendigrupp kuhu avaldaja
kuulub.
Linnavalitsuse sotsiaaltöötajate
andmed:
Osakonna juhataja Alo Rebane,
telefon 730 9894, e-post alo.
rebane@elva.ee; Hoolekandespet-

Pikk tn 12 krundi detailplaneeringu kehtestamine
Elva Linnavalitsuse 22.03.17 korraldusega nr 70 kehtestati Pikk 12 krundi
detailplaneering.
Planeeringuga võimaldatakse Pikk 12 kinnistu jagada kaheks krundiks.
Üks krunt moodustatakse äri- ja elamuhoonete (kuni 3 hoone) ehitamiseks, teine krunt koos jalgradade ja Arbi järve äärse supelrannaga jäetakse
avalikku kasutusse ning ehitusõigust ei määrata. Planeering vastab linna
arengu eesmärkidele ja on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, planeeritav ala paikneb üldplaneeringuga määratud keskuse segaotstarbelise
juhtotstarbega maal. Planeeringualal asuv pooleliolev kultuurihoone on
ettenähtud lammutada, krunt heakorrastada ning luua planeeritavatele
hoonetele vajalikud võrguühendused ning parkimisvõimalused. Kesklinnas
asuva krundi kujundamine heakorrastatud alaks tõstab Arbi järve äärse ala
esteetilist ja kogu linnasüdame üldilme väärtust.
Planeeringuga on võimalik tutvuda Elva Linnavalitsuses (Kesk 32, Elva)
ja http://elva.ee/detailplaneeringud.

LOGO IDEEKAVANDI KONKURSS
Elva Gümnaasium kuulutab välja LOGO ideekavandi avaliku konkursi.
Konkursi eesmärk on luua Elva Gümnaasiumile värske ning kaasaegne
visuaalne identiteet.
Ideekavandi esitamise tähtaeg on 21. aprill 2017. Ideekavand tuleb saata
e-posti aadressile tiinalauri@elvag.edu.ee, teemaks palume märkida
“EG logo ideekavand”. Kavandi juurde lisada logo kirjeldus ning esitaja
kontaktandmed (nimi, e-post, telefon). Konkursi auhinnafond on 300
eurot, mis makstakse välja võitja arvelduskontole.
Konkursi tingimuste kohta loe Elva Gümnaasiumi koduleheküljelt,
uudiste rubriigist.

kuulutab välja konkursi

Foto: Kayvo Kroon

Linnavalitsus otsustas jagada
Maaeluministeeriumist saadud lihakonservid järgnevatele Elva sisse
kirjutusega kliendigruppidele:
1. Üksielavad töövõimetus- ja
vanaduspensionärid;
2. Üksikvanemaga pered;
3. 3 ja enamalapselised pered,
kus laste vanus on kuni 19a.
Konserve ei eraldata nendele
inimestele ja peredele, kes on toimetulekutoetuse või vajaduspõhise
peretoetuse saajad, kes saavad juba
aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt
eraldatud Euroopa Liidu toiduabi.
Euroopa Liidu toiduabile õigustatud

Sinilille kampaania- “Anname au!”

sialist Eva Kuslap, telefon 730 9892,
e-post eva.kuslap@elave.ee;
Lastekaitsespetsialist Kati Harjo,
telefon 730 9889, e-post kati.harjo@
elva.ee.
Abivajajate kohta võivad andmeid
edastada ka teised - eraldielavad
pereliikmed, naabrid, sõbrad ja tuttavad.
Avaldusi, e-kirju ja telefonikõnesid
võtame vastu 19.aprillini, telefonikõned kuni kella 16.30-ni. Hilisemaid
taotlusi ei rahuldata.
Konservide jagamine toimub 20. ja
21.aprillil kell 13-17 Elva Linnavalitsuse juures.

Muusikaõpetaja ametikohale (1,0)
Logopeedi ametikohale (1,0)
Eripedagoogi ametikohale (1,0)
Kandidaadilt ootame
E l va L a s t e a e d M u r u m u n a p a k u b :
innovaatilist töökeskkonda;
koostööd motiveeritud ja toetavate
kolleegidega;
enesetäiendamise võimalusi.

Vastavust kvalifikatsioonile;
avatud ja loovat mõtteviisi;
ausust ja vastutustunnet.

Tööle asumine 01.08.2017. Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt
30.04.2017 aadressile: murumuna@elva.ee või Kesk 29, Elva linn, 61 507. Täiendav info tel: 56464653

TÖÖKUULUTUS

Konguta valla Teataja lugu
Konguta valla Teataja lõpetas ilmumise. Vaatame tagasi lehe saamisloole läbi toimetajate mälestuste.
sinna on veel 40
päeva aega? Olin
teatesse märkinud
vale kuu, Kaisa sünnipäev on 14. mail.
Trükki jõudsid seekord õiged andmed!
Olin kolmas vallalehe toimetaja,
meenutab Elle. Raskusi see töö mulle
ei valmistanud,
sest eelnevatel toimetajatel oli rada
nn sisse tallatud.
Toimetaja loominguline töö pakkus
suurt vaheldust
minu igapäevasele
Lehetoimetajad said viimase numbri kokkupanemise puhul kokku. Toimetajad Anu Uibo, Lea Lepik ja Elle Peri.
numbrite maailmaKokku sai koostatud 218 lehe- vahejuhtumid jõudsid vallavalitsuse le raamatupidaja ametis. Koostöö
numbrit. Konguta valla lehte toime- istungi lauale. Jaanuar 2003. lehe- kooli, lasteaia, raamatukogu ja rahtas neli inimest Aime Vilu, Lea Lepik, numberist nr 1/62. leiab sellise info: vamajaga sujus hästi.
2003. aasta 27. jaanuari Valla
Lea toimetas lehte oma kümme
Elle Peri ja Anu Uibo. Mõned numbrid ilmusid valla kantselei ühistööna. valitsuse istungil arutati: - kohaliku aastat. „Kudusin kõik algusest lõpuni
Esimene trükis ilmus 1997. aasta vallalehe väljaandmist. Vallalehte valmis”, meenutab Lea lehetegemiaprillis Konguta valla kuukiri nime hakatakse trükkima Tartus. Valla se algusaegu. Vormistasin tabeleid,
all. Ajaleht maksis lugejale 2 krooni kodanikud saavad edaspidi lehe lõikusin pilte ja kujundasin artikleid.
ning valmis trükiti vallamaja prin- tasuta oma postkasti, samuti kaup- Nõustun Elle ja Leaga, aja kiirest
lusest. Jaanuarikuu leht tehakse möödumisest andis alati märku
teriga.
uue lehenumbri kokkupaneku aeg,
Esimene toimetaja meenutab vallakantseleis.
algusaegu: Ma olin enne toimetama
Edaspidi küljendati, kujundati ning lehetoimetaja kuud möödusid linnu
asumist töötanud ainult trükimasi- trükiti meie valla infolehte OÜ Rek- lennul.
Anu Uibo
naga ja kui esimese rea valmis sain, laamikoda poolt. Aastate jooksul on
küsisin kuidas ma teisele reale saan, tehtud koostööd ettevõtetega
sest iseloomulikku kangi arvutil Svester Reklaam OÜ, Dominar
Baltic OÜ, Tartumaa Trükikoda
polnud.
Rääkimata sellest, et paljundasi- OÜ. Alates 2010 aastast kuni
me lehte vallamajas. Panin üüratu tänaseni oli meie partneriks
numbri paljundama, aga vahepeal Tarmest OÜ, Andrus Lummosai paber otsa. Jooksin paberi järele, ga. Andrusega oli väga meeldiv
aga maanõunik tegi vahepeal oma koostööd teha. Paljud ajalehenumb20 aasta jooksul meie valla inimespaberiga oma dokumendist paljun- rid said kokku just pühapäeva lõunaks
duse ja unustas selle dokumendi või mõnel südaööl, aga alati said kõik teni jõudnud Konguta valla Teataja
kaane alla. Mina tulin tagasi, ja panin pisiasjadki muredeta vormistatud. näol pole tegemist ainult infolehega,
uuesti masina tööle, kontrollimata, Andrus on päästnud ka olulisi vigu, vaid ka suurepärase kroonikaga.
et masinast tuleb välja 50 eksemp- mis trükki minnes oleks segadust ja
lari kellegi kinnistu kaarti. Ja siis vabandamisi kaasa toonud. Meenub
Suur tänu teile tehtud töö eest!
kui need valmis olid saanud- polnud üks juhus, kui Andrus helistas ja
enam tahma…
küsis. Anu, kuidas sa küll tead, et 14.
Esta Tamm
vallavanem
Sellised tagantjärele naljakad juunil sünnib Kaisa nimeline tüdruk,

Vallavolikogu 29. märtsi 2017 istungil
kinnitati Konguta Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis;
määrati Konguta vallas Metsalaane külas asuvatele liikluspindadele kohanimed: liikluspind
teeregistris reg nr 3310027, pikkus 203 m kohanimeks Sireli tee ja liikluspind teeregistris reg
nr 3310028, pikkus 145 m kohanimeks Metsalaane tee.
volitati Elva linna täitma Konguta vallas korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega
seonduvaid haldusülesandeid. Elva linna poolt korraldatav ühisriigihange hõlmab Elva linna,
Konguta, osa Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu valda.
Vallavolikogu istungite salvestusi saab kuulata: http://www.konguta.ee

Vallavalitsuse 23. märtsi 2017 istungil:
maksti tegevustoetust MTÜ Kultuuriseltsile MESI summas 200 eurot. Taotlejal esitada aruanne
tegevustoetuse kasutamise kohta 15. jaanuariks 2018;
määrati ja maksti sotsiaaltoetusi: hooldajatoetust 35 hooldajale summas 965 €; vajaduspõhist
peretoetust 9 perele summas 720 €; märtsi kuul sündinud juubilarile juubelitoetust summas
80 €; paljulapseliste peredele lasteaiatoidu toetust summas 128,03 €; toimetulekutoetust
ühele perele summas 62,57 €; 9 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 596 €;

Vallavalitsuse 28. märtsi 2017 istungil:
väljastati projekteerimistingimused ELA 112 „Leie-Sangla-Puhja-Elva“ mikrotorustiku
valguskaabli ehitamiseks Tartumaal, Konguta vallas Poole, Metsalaane, Mäeotsa, Vahessaare ja
Kobilu külas. Taotlejaks Eltel Network AS. Valguskaabli paigaldamise eesmärgiks kättesaadava
ja soodsa hinnaga internetiühenduse ja teiste telekommunikatsiooniteenuste kättesaadavus
elanikele ja ettevõtetele.

Vallavalitsuse 3. aprilli 2017 istungil:
lõpetati sotsiaalmajas eluruumi üürileping üürnikuga, kuna viimane asub elama mujale;
muudeti Konguta vallas kahe maaüksuse nimetust: Aaviku maaüksuse nimeks saab
Juskin-Aaviku ja Suuresalu maaüksuse nimeks Suurkivi.
Maris Sirendi
vallasekretär

KONGUTA

Konguta kool on tänulik
Märtsikuine digipäev kutsus üles
kõiki õpilasi teaduskatsete tegemisele. Esmalt tuli leida netiavarustest katse, mis oleks jõukohane
ja põnev kaaslastele näitamiseks.
Lapsevanemad tulid oma lastele
appi, sest kooli eesmärgiks oli välja
selgitada meie esindus Tallinna
Lauluväljakul 27-28.aprillil toimuvaks Õpilaste 3. Teadusfestivaliks.
Oleme oma kooli tiimiga osalenud
ka kahel varasemal teadusfestivalil,
seekord korraldasime oma koolis
lausa 1.Teadusfestivali, mida võib
julgelt ka teadusteatriks nimetada.
Õpilased olid väga põhjalikult ette
valmistunud. Klasside ja õpilaste
vaheline rebimine oli äärmiselt tihe.
Materjalidega aitasid kaasa lapsevanemad. Laste ettevalmistamisel
oli lastevanemate panus silmnähtav!
Sestap ongi Konguta kool väga
tänulik vanematele abi ja toetuse

Kooli noored
võrkpallurid jälle
võidukad!
Eesti Võrkpalli Föderatsiooni
(EVF) lõuna tsooni mängudel osalenud Konguta Kooli võrkpallipoiste
võistkond (Kaimo Ruusalepp, Kristo
Oijala, Rihard Kull, Rico-Renar Reenumägi, Rasmus Kivari) võidutses
ülekaalukalt.
Mängiti Lõuna tsoonis Tartu,
Kääpa, Valga ja Põlva võistkondadega. Kaotati vaid üks geim.
Noored lähevad nüüd edasi Kohilasse, kus kohtuvad nelja tsooni kaks
paremat ning selgitatakse välja Eesti
parimad võistkonnad.
Samuti mängiti edukalt Kooli
miniliigas 6.-9. klasside arvestuses
tublile kolmandale kohale.
Täname tublisid treenereid Enn ja
Kaja Kangurit laste järjepideva treenimise eest!
Edukaid mänge edaspidiseks!

eest laste ettevalmistamisel. Oleme väga
rõõmsad ja tänulikud, sest meie
kooli 1.Teadusfestival õnnestus suurepäraselt! Meie õpilased: Rasmus
Kivari, Hugo Seer, Kärolin Kiin, Liis
Liivsoo, Marta Miia Müürsepp, Kevo
Kasesalu, Emili Külaots ja Sten Kall
esindavad Konguta kooli 3.ÕTF-il
Tallinnas. Lisainfo siit: http://www.
etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/
Eesti Teadusagentuur kutsub

27.-28. aprillil
TALLINNA LAULUVÄLJAKUL

Oodatud on kõik huvilised – õpilased ja õpetajad
koos või omaette, lapsed koos peredega jne.

Kooli uudised
S?
TEAbDU
tarvis.
Lähe
Päriselt!

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles
majapidamises, millele ta toetust
taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist
2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaot
leja(id). Kaastaotleja peab vastama
taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei
oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku
lahenduseni. Näiteks peab projekti
lõpptulemusena olema joogivesi
kättesaadav, juurdepääsutee olema
kasutuskõlblik aastaringselt või peab
olemas olema leibkonna vajadustele
vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta
6500 eurot. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka ajavahemikus
2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist
saadud toetuse summa. Taotleja ja

ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIK KONKURSS
100 parima uurimistöö stendiettekanded
selguvad võitjad ja Eesti esindajad rahvusvahelistel konkurssidel
MAJATÄIS PÕNEVAID TEGEVUSI
algklasside projektid
töötoad
teadusteatrid

10. märts 2017 Kärolin Kiin 2.-3.
koht piirkondlikul inimeseõpetuse
olümpiaadil Tartumaal. Juhendaja
sadam
Kaie marek
Tali
09. märts 2017 Miniliiga võrkpallivõistlusel 1. koht Konguta
kooli võistkonnale(Rasmus Kivari,
Kaimo Ruusalepp, Rihard Kull,
Rico- Renar Reenumägi, Kristo
Oijala). 2.koht Annabel Raig Elva
Gümnaasiumi võistkonnas
08. märts 2017 3. klassi võistkond
(Sten Kall, Emili Külaots, Carina
Mae Surva ja Liisa- Lotte Tork)
saavutasid Tartumaa “Spelling Bee”
võistlusel meeskondlikult 1. koha.
Sten Kall saavutas individuaalvõistluses 2. koha. Juhendaja Katrin Libe
03. märts 2017 Indrek Roosaar
saavutas Liivimaa Muusikakoolide
keelpillimängijate konkursil 3. koha
01. märts 2017 ERR “Lastetuba”
saates 3. klassi näitetrupp. Juhendaja Astrid Külaots
01. märts 2017 Elvas toimunud
Muinasjutuvestjate võistlusel esindasid kooli Mairo- Johannes Toom,
Marta- Miia Müürsepp ja MirtelMia Kivirähk (2. koht)
01. märts 2017 Kahooti võistlusel
Tartus Hansa Gümnaasiumis esindasid kooli Leila Lehtsalu ja Uku Veli
Õunapuu. Juhendaja Lily Šanin.
festivali juhib

Hajaasustuse programm
avatud!
Konguta Vallavalitsus annab teada,
et 7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Konguta vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisa
dokumentidega tuleb esitada paberil
või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis
piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles
majapidamises, millele ta toetust
taotleb;
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Õpilasgruppide etteregistreerimine
ja lisainfo festivali kodulehel
www.etag.ee/teadusfestival

SISSEPÄÄS
TASUTA

kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse vallavalitsusele. Töid
tohib alustada alles pärast seda, kui
projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud,
teostusjoonised ja veenanalüüsid on
teatud juhtudel abikõlblikud enne
toetuslepingu sõlmimist.
Enne taotluse koostamist tuleks
tutvuda programmdokumendiga ja konsulteerida arendus-ja
keskkonnanõunik Riina Savisaarega
tel: 5081568, e-mail riina@konguta.
ee
Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/
hajaasustuse-programm
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PALUPERA

Palupera „muuseumitargad“
Palupera põhikool lõpetab igal
õppeaastal kolmanda õppeveerandi
muuseumipäevaga. Veerandi viimase
päeva hommikul vuravad koolimaja
ette bussid ja kogu koolipere sõidab
Tartusse ajalugu õppima.
Muuseumid, ja mõnele klassile
ka õppeprogrammid, on tavaliselt
kindlaks määratud. 1. klass külastab
mänguasjamuuseumi, 2.klass mänguasjamuuseumi juures olevas teatrikodus teatri- ning filminukkude
väljapanekut.
3.klass uuris varem postiteenuste ajalugu ja läbis õppeprogrammi
„Teile on telegramm“. Kuid käesolevast aastast on varem ERM-i alluvuses eraldi tegutsenud postimuuseum
uude majja üle viidud ja muu väljapanekuga ühendatud. 2. ja 3. klass

läksid sel aastal hoopis loodust ja
loomi nautima TÜ loodusmuuseumi.
4. klass külastab Tartu linna
muuseumi ja läbib õppeprogrammi
„Kultuurikihi maalimine“, mis on
heaks eeltutvustuseks järgneval
õppeaastal algavale uuele õppe
ainele ajalugu.
Tavaliselt külastab 5. klass Eesti
Rahva Muuseumi ja 6. klass TÜ kunstimuuseumi. Kuna 6.klass osales
eelmisel õppeaastal projekti „Maakoolist ülikooli“ raames mitmes TÜ
kunstimuuseumi töötoas ja ERM-is
polnud kolimise tõttu üldse võimalik
käia, siis klassid ühinesid ja nautisid
Eest kõige uuemat ja kaasaegsemat
muuseumi Raadil. Tõesti nautisid,
sest kui planeeritud aeg täis sai, pidi
õpilastele meelde tuletama, et kahjuks on aeg lahkuda.

7.klass tutvub alati Toomemäel
asuva TÜ ajaloomuuseumis meie
ülikooli ja teaduse ajalooga. 8. klass
saab pisikeses, aga põnevas 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumis
teada, kuidas meie linnades elavad
esivanemad umbes sada aastat tagasi
oma igapäeva- elu korraldasid. Tavaliselt tutvub 9. klass lähiajalooga
KGB kongide muuseumis, kuid sel
aastal andsime ka neile võimaluse
tutvuda uhiuue ERM-iga.
Selline tore õpetlik traditsioon on
Palupera põhikooli õppekavas juba
kümme aastat ja võime uhkusega
nentida, et esimene „muuseumitarkade“ lend lõpetas Palupera põhikooli eelmisel kevadel. Seega iga
Palupera põhikooli lõpetanud on
tutvunud vähemalt üheksa Tartus
asuva muuseumi väljapanekutega.
Reet Allak
Palupera põhik. õppealajuhataja

Palupera Näitering Mitteteatrite festivalil

Alguses ei saa vedama, pärast ei
saa pidama. See tüüpilise eestlase
kohta käiv ütlus kehtib ka noorema
näiteringi rühma kohta. Sügisel alustades ei tahtnud lapsed eriti näiteringi tulla, kuid proovilugemisi tehes

tuli siiski kokku peaaegu kümme
õpilast, kellega sai alustada näidendi
„Üks segane lugu“ lavastamist.
See Piret Halliku poolt kirjutatud
näidend räägib loo metsakohtust,
kus õigust mõistetakse rebase
üle. Nimelt plaanis rebane ära
süüa hiirekese ja siili, kes tema
kurja plaani läbi hammustasid
ja karu ning jänese abiga metsakohtunik öökulli ette toimetasid. Kohus lõppeb rebase
võiduga, kes oma kavalusega
öökulli ümber suudab veenda.
Juba näidendit läbi lugedes
oli näitlejatel väga lõbus, sest
see näitemäng sisaldab mitmeid nalja pakkuvaid kohti. Kuna
õpilased olid sellest tükist väga vaimustuses, siis ootasid nad kolmapäevaseid kohtumisi õhinaga.
Kostüümid ja lavakujundus valmisid näitlejate ja juhendaja/õpetaja

Toetuse saaja – Palupera põhikool.
Toetaja – MTÜ Teaduskera Haridusja Teadusministeeriumi toetusel.
Toetus – võõrandati tasuta seadmed,
vahendid (sensor Go!Link, tarkvara Logger Pro 3, Visocolor
He Kit´id) väärtuses 648 eurot ülemaailmse koolide keskkonna ja
teadushariduse programmi GLOBE tegevusteks.
Üleandmise aeg – kevad 2017

Heategevuskampaanialt „AITAN LAPSI”
Toetuse saaja – Palupera põhikool.
Toetaja – SA Heategevusfond
Toetus – Heategevuskampaania „Aitan lapsi” raames
saadi 20+2 tasuta pääset 27. aprillil 2017 teater Ugala
etendusele „Amalia”.

Palupera Vallavalitsuse istungil 20. märtsil 2017
anti välja korraldused:
Kinnitada e-menetlusega avatud riigihanke nr 183144, nimetusega „Investeerimislaenu võtmine“ tulemused - tunnistada hankel edukaks AS SEB Pank pakkumus laenumarginaal 0,75%

Alguses ei saa vedama, pärast …..
Alates 2016. aasta sügisest ärkas
Paluperas ellu näitering n-ö kahes
vahetuses – kolmapäeviti käivad
koos 4. ja 5. klassi ning reedeti 8.
klassi õpilased.

Vahendid GLOBE tegevusteks

ja anda nõustumus vallavanemale sõlmida hankele vastav hanke(laenu)leping pärast ooteaega.

koostöös. Jälgisime lihtsuse põhimõtet, kuid samas ei unustanud ka seda,
et kõik oleks vaatajatele arusaadav
ja võimalikult tõetruu. Igale valminud asjale on vaja leida ka väljund.
Kooliaasta jooksul toimub päris mitu
teatrifestivali, kuid kõigist ei ole võimalik osaleda. Otsustasime minna
Elvasse Mitteteatrite festivalile, mis
toimus 30.-31.märtsil. Meie esitasime oma näidendi „Üks segane lugu“
festivali teisel päeval.
Kuidas meil läks? Näitlejad ise
ütlevad, et meil läks väga hästi. Näidendis rebase osa mänginud Roosi
Raudsepp sai oma osa eest tänukirjaga tunnustatud kui „väga usutav
rebane“. Märgati ka meie lavakujundust ning selle selgus meeldis žüriile.
Saime ka näpunäiteid edaspidiseks,
mis olid väga asjakohased.
Näidend tuleb veel esitamisele
Palupera kooli emadepäeva üritusel, kus astub üles ka 8. klass oma
näidendiga „Värvidemäng“.
Näiteringi juhendaja
Kairit Leesalu

Jagada Päidla külas asuv Vana-Tuhasilla katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks:
Vana-Tuhasilla katastriüksus ja Soosilla katastriüksus.
Registreerida ehitisregistris Toretto OÜ-lt laekunud ehitisteatis majandushoone ehitamiseks
Nõuni külas.
Määrata Palupera vallas Miti külas Härma katastriüksuse uueks lähiaadressiks Aakre metskond
335.
Lähetada vallavanem Terje Korss Hispaania Kuningriiki seoses osalemisega Valgamaa omavalitsusjuhtide delegatsiooni koosseisus Sevillas toimuval kohaliku toidu- ja turismiteemalisel
messil/festivalil Feria de Arbil ajavahemikul 1. maist kuni 7. maini (incl) 2017. a.
Kehtestada alates 21. märtsist 2017. a kõigil Palupera valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, mille registrimass
on üle kaheksa tonni. Vedude teostamine on lubatud vallavalitsuse eriloaga.
Määrata ja maksta märtsikuul:
-toimetulekutoetust kuuele perele kogusummas 1227,21 eurot;
-õppetoetust kolmele kutseharidus- ja ühele kõrgkooli õppurile kogusummas 160 eurot;
-sotsiaaltoetus kahele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 40 eurot;
-hooldajatoetust 14 isikule kogusummas 276,08 eurot;
-täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.

Palupera Vallavolikogu istungil 27. märtsil 2017
otsustati:
Määrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande ja 2017.
aasta raamatupidamise aastaaruande auditi läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas Palupera külas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma Palupera valla seitsmes külas (Lutike, Makita,
Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla, Räbi külad) korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega
seonduvaid haldusülesandeid.
Volitada Elva linna täitma Palupera valla seitsmes külas – Astuvere, Atra, Hellenurme,
Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külades korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega

Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
(2014-2020.2.02.16-0015)
Projekti teabepäevad vallakodanikele jt huvilistele
(nt sotsiaal- ja tervisevaldkonna töötajad):
Otepääl – 25.04.2017 kell 15.00 Lipuväljak 13, Otepää, 3.korrus
Pukas – 26.04.2017 kell 15.00 Kesk 47, Puka Rahvamaja
Paluperas – 24.04.2017 kell 15.00 Vallamaja,
Hellenurme küla 67514, Valgamaa
Maikuu esimesel nädalal toimub teabepäev ka Sangastes.
Lisainfo:
Angelika Armolik tel 5303 3032, angelika.armolik@otepaa.ee

KOOS ON LÕBUSAM

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus.
Toetus – Projekti tegevused: perepäeva korraldamine (kokandusõpituba,
kossuturniir, noortebänd) ja selleks vajalike vahendite, teenuste ost (toiduained, medalid-meened, helitehnika, uus pesakiik ja võrk palliväljakule).
ENTK rahastab tegevusi 1022,40 euroga, koduvald lisab 250 eurot.
Projekti lõpp – 30. oktoober 2017.a.

Piirkonnas uus
vee-ettevõtja

seonduvaid haldusülesandeid.

1. aprillist 2017 on Palupera valla
Hellenurme ja Palupera külades uus
vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk.
Vee-ettevõtja haldab oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni ärajuhtimisteenust. Konkurentsiameti otsusest tulenevalt on
veeteenuse hind koos käibemaksuga
1,463 eur/m³ ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga 1,850
eur/m³. Klientidele paigaldatakse
kaugloetavad veearvestid ja sõlmitakse uued lepingud. AS Emajõe
Veevärk veebileht www.evv.ee.

Anda nõusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnistu asukohaga Miti küla võõranda-

Sealihakonservide
täiendav jagamine
Palupera vallavalitsus jagab täiendavalt sealihakonserve abivajajatele
ja toimetulekuraskustes isikutele
aprillikuu jooksul kuni varude lõppemiseni.
Pöörduda vallavalitsuse poole Hellenurmes esmaspäeval ja kolmapäeval kella 8.30 – 16.00 ja reedel 8.30
– 13.00 või Nõuni külaraamatukogus
neljapäeval kella 11.00 – 13.00.
Küsimuste korral helistada sotsiaalnõunik Heli Elbsoni telefonil:
767 9502, 511 2479 või kirjutada
heli@palupera.ee.

Nõustuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutusloa andmisega Hellenurme külas
Mõisa aed katastriüksusel.
miseks enampakkumise korras alghinnaga 50 000 eurot.

Palupera Vallavalitsuse istungil 31. märtsil 2017
anti välja korraldused:
Tunnistada hanke „Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamise
hange“ edukaks pakkumuseks AS Infragate Eesti esitatud pakkumus maksumusega 15 700
eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
Hellenurme Maakultuurimajale puitakende hankimisel tunnistada edukaks pakkumuseks OÜ
HASPO pakkumus maksumusega 5 340 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
•Kinnitada pakkuja ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ pakkumus Palupera külas Savi kinnistul
asuva elamu akende valmistamiseks ja paigaldamiseks maksumusega 953,02 eurot, millele
lisandub käibemaks 20%.
Võõrandada otsustuskorras M. K-le Jõeääre kinnistu hinnaga 5000 eurot.
Kinnitada Palupera vallas Miti külas asuva Koolimetsa kinnistu enampakkumise korras
võõrandamise tingimused. Võõrandamine toimub avalikul elektroonilisel enampakkumisel
oksjoniportaalis www.metsaoksjon.ee.
Väljastada projekteerimistingimused M. R-le Räbi külas kanalisatsioonitrassi ja kohtpuhasti
ning puurkaevu projekteerimiseks.
Jagada Hellenurme külas Veski katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Veski katastriüksus ja Hellenurme-Päidla tee L2 katastriüksus.
Jagada Hellenurme külas asuv Reoveepuhasti katastriüksus kaheks katastriüksuseks: Reoveepuhasti katastriüksus ja Hellenurme-Päidla tee L1 katastriüksus.
Jagada Hellenurme külas asuv Jõe vkt 1 katastriüksus kaheks katastriüksuseks: Jõe vkt 1
katastriüksus ja Hellenurme-Päidla tee L3 katastriüksus.
Väljastada M. T-le kaeveluba tiigi puhastamiseks Palupera külas.
Väljastada ehitusluba A. T-le tiikide rajamiseks Oolekse katastriüksusele.
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused märtsikuul:
-ühele kõrgkooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;
-kahele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 40 eurot;
-ühele isikule erakorralist toetust summas 116,08 eurot.

Väärikas vanuses Puhja hariduselu
purjetas nädala juubelilainel
Juba õige varakult oli teada, et kooliperega ise endale sünnipäeva- meie kooli erinevatel aegadel
kooli eestvedamisel peetakse 1.-8. torte valmistanud. Ikka nii, et ostame lõpetanud inimestele. Vilistlased,

Ühislaul.

aprillil 2017 Puhja hariduselu 330.
aastapäeva. Need kuupäevad kinnistusid kalendris isegi nii varakult, et ettevalmistustöödega näis
kogu aeg liiga vara alustada. Aega
tundus olevat tõepoolest määratult
palju. Tegelik elu näitas, et taolise
suursündmuse ettevalmistamisega
ei ole kunagi liiga vara alustada.
Ükskõik millal alustada, tagantjärele
näib see ikkagi liiga hilja. Tuhandetest pisiasjadest koosnev tegemiste
ja toimetamise jada võttis reaalsuses umbes viis korda rohkem aega
kui algselt oli planeeritud ja tegi
korraldajate tööpäevad üsna pikaks
perioodiks ööpäevaringseteks.
Sündmus üldnimetusega Uusi
rõõme taas kord tõotab aeg, startis vilistlaste võrkpalliturniiriga.
Spordilembeseid koolilõpetajaid ei
ole kunagi massidena, aga neid on
aastapäevadeks ikka alati kogunenud
piisavalt, et turniir saaks spordile
omaselt kirglik. Võitjad küll selgitati, aga lõppude lõpuks võitis vist
ikkagi sport, sest mänguhuvi jätkus
ka pärast ametlikku turniiri.
Uksed koolis on alati vanematele
avatud, aga kampaania korras uste
avamise päev juubelinädalal võiks
kooli poolt vaadatuna rohkelt rahvast majja tuua. Paraku on nii, et kui
vanemad ongi muidu väga koostöövalmis ja osalevad meelsasti kooli
erinevatel üritustel, siis koolitundides nägime neid siiski napilt. Samas

Foto: Kalev Zimmermann

põhimaterjalid valmis ja kaunistused
toovad klassid kaasa. Nii saavad küpsetised sisult sarnased, aga vormilt
väga erinevad ning silmailu on ütlemata palju. Mida aasta edasi, seda
rohkem imbub professionaalne tordidisain ka amatööride maailma ning
koolitordidki nägid sel aastal välja
nagu tõelised pagaripoe meistriteosed. Õpilased on tõepoolest loovad
ja nutikad.
Tortide söömisest tegime pidupäeva. Kontsert ja järgnev pidusöök
olid mõeldud tervele kooliperele,
ehk siis õpilastele, nende vanematele, õpetajatele, kooli töötajatele.
Hilisõhtut vürtsitas õpilaste korraldatud moeetendus ja argiõhtune
tantsupidu. Õhtu naelaks osutus
ootamatult õpetajate improviseeritud catwalk. Õpetajate rollimuutus ja
näitlejameisterlikkus tekitas noortes
ilmselgelt elevust ja nägime ise ka
oma kolleege hoopis teistsuguste,
andekate loojatena. Õpetajad võivad
olla tõelised multitalendid, kui aeg
võimaldab ja hea meeskond inspireerib.
On traditsiooniks saanud, et
vilistlasnädala raames toob seltsimaja lavale ka kohalikku kogukonda
siduva lavateose. Seekordne kandis
pealkirja Armastus on see… ja esimene esietendus oli ette kantud seltsimaja 110. sünnipäeval. Kooli juubelil
saime nautida nn teist esietendust.
Näitlejateks, lavastajaks ikka pea

Aastapäevaraamat ja meened. 				

on õpilase õppeedukusele vanema
ja kooli koostöine mõju suurem kui
millegi muu osakaal, mida koolitundides temaga ja tema ümber toimetatakse.
Juba mitmeid aastaid oleme kogu

Foto: Päivi Märjamaa

kõik ka kooliga seotud inimesedõpilased, vilistlased, endised ja
praegused kolleegid, lapsevanemad.
See kõik oli alles algus. Juubelinädala kulminatsiooniks oli mõeldud
üritus, mis oli suunatud peamiselt

meie kooli lõpetajad, on kooli jaoks
hoopis erilise tähendusega tegelased. Olla vilistlane ongi tõepoolest
erakordne saavutus. Kõiki koolis
käinud inimesi mõjutavad ju erinevatel ajaperioodidel sõpradega,
kooli- ja klassikaaslastega, õpetajatega suhtlemise mustrid. Tekib
selline omanäoline ja kordumatu
pilt iga inimese jaoks, mis mõjutab
moel või teisel tema elu, karjääri,
eneseteostust.
Koolisidemete erilist tähtsust
kinnitas üle 450 inimese osalemine vilistlaspäeva aktusel ja järelpeol ansambliga Regatt. Piduliku
ja moodsa moega lavastus-aktus
kasvas üle peoks, mis suminaga
peaaegu kohe algusest korralikud
tuurid üles võttis. Ilmselgelt tunti
ühiselt koosveedetud ajast rõõmu.
Kooli omakorda rõõmustab, et
järjepidev õppimine on meie piirkonnas nii pikka aega toimunud.
Hea meel on näha, et vilistlased
hoiavad oma kaua aega elanud
kooli, tähistavad meiega koos
hariduse sünnipäevi. Laudkondade
kaupa elevil vilistlasi oli nagu koolijuhi unistuste unenägu. Tõeline
sünergia ja lähedusetunne.
Rõõmsa lisana pingelisele organiseerimistööle saame nautida
aastapäevaks valminud raamatut
ja imetleda ning kasutada oma

kooli sümboolikaga tarbeesemeidkruusi, pastakat, helkurit, võtmehoidjat. Oma päris kindlat asukohta koolimajas ootab ka vilistlastelt
kingiks saadud metallist mastaapne
öökullikujuline seinamärk, mille kiri
teatab möödujatele Puhja hariduse
algusdaatumi 1686. Ja loomulikult
paitavad meid veel kaua paljude
õnnitlejate ilusad soovid ja helded
kingitused.
Kogu nädalat kokku võttes meenub
vägisi endise presidendi 2010. aasta
kõne, kus ta märkis, et kõige põnevam töö, mida lähikümnenditel
Eestis tegema hakatakse, saab olema
haridussüsteemis. Tõepoolest, töö
koolis on läinud juba rohkem hinda,
selle tegemiseks vajatakse kõige
paremaid töötegijaid. Sest õpetaja
õpetab inimeseks olemist. Kuidas?
Näiteks hariduselu aastapäeva koos
õpilastega, koos kolleegidega luues.
Põnev töö tõepoolest.
Pärast kõiki ürituse korraldamisega seotud vintsutusi, pingutusi,
rõõmu ja kergendustunnet võiks

Sõlmitud jäätmeveolepingud kehtivad edasi ja pikenevad automaatselt.
Jäätmevaldajad, kes kasutavad
ühist konteinerit ning on esitanud varasemalt vastava avalduse,
nende kokkulepped jäävad kehtima
ning pikenevad automaatselt kuni
31.12.2017 ning uut ühismahuti
kasutamise avaldust vallavalitsusele
esitama ei pea.
Jäätmevaldajad, kes on saanud
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse kuni 30.04.2017 ja
soovivad vabastust pikendada, tuleb
esitada uus korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamise taotlus ja
allkirjastatult saata see Puhja Vallavalitsuse e-postile vald@puhja.
ee või aadressile Elva tee 1, Puhja
alevik, Puhja vald, Tartu maakond,
61301.
Täpsemalt on kirjutatud korraldatud jäätmeveo pikendamisest
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meie igapäevaelus, ei oska me täpselt öelda, millised ülesanded sellel
kogule võiksid jääda ja milline reaalne võimekus sellel tegutseval grupil
aastate lõikes olema saab.
Tänaseks, kui meie hariduse
suursündmus on saanud ajalooks, on
meil aega tehtut analüüsida ja teha
praktilisi plaane tulevikuks.
Seekordsed sündmused ja teostused on otsast lõpuni ühistöö. Me
mõtlesime seda üritust korraldades
oma KOOLI peale. Nimelt, kuidas
me just praegu saame uueks kooliks.
Ja mida me vanast kaasa võtame ja
mille kanname ajalukku ja säili
tame kui väärtuslikku mälestust. Oli
väga tore aeg gümnaasiumiga, väga
mõnus oli omale gümnasiste “ette
kasvatada”. Mäletame seda oma
kooli tunnet, mida vedasid gümnaasiumiõpilased! Gümnasistid on
olnud aktiivsed, täiskasvanulikud,
arukad. Oleme erinevates olukordades saanud korduvalt nautida nende
kõnesid, esinemisi, ettekandeid.
Nende edukad projektid on lasknud

Puhja Gümnaasiumi direktorid. 				

mõttena lendu lasta idee, et osade
vilistlasürituste pearaskuse kandmise ülesanne võiks olla kooli vilistlaskogul. Koolilt võtaks selline ülesannete jaotus automaatselt maha
tegevused, mis laiemas plaanis on
väärtusi kandvad kuid igapäevaelus
nõuavad kuid kestvat tööülesannete
prioriteetide muutmist.
Puhja Gümnaasiumi vilistlaskogu
on taolise mõtte korraks avaldanud, aga kuna vilistlaskogu näol on
tegemist üsna värske huvigrupiga

AS Eesti Keskkonnateenused jätkab
korraldatud jäätmevedu Puhja vallas
Puhja Vallavalitsuse 30.03.2017
korraldusega nr 86 anti jäätmevedajale AS Eesti Keskkonnateenused
korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessioon, millega pikendati
kontsessionääri (jäätmevedaja)
õigust 1. maist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 osutada korraldatud
jäätmeveo teenust Puhja valla (välja
arvatud Palupõhja küla territoorium)
haldusterritooriumil, mis kuulub
Puhja ja Rannu valdadest moodustatud ühisesse veopiirkonda ja sõlmida
vastav leping.
1. maist tõusevad kahjuks aga jäätmemahutite tühjenduse hinnad ligi
40 %. Jäätmevedaja saadab kõigile
jäätmevaldajatele aprillikuu jooksul uue hinnakirja ja veograafiku.
Juhul, kui te pole aprillikuu jooksul
jäätmevedajalt uut hinnakirja ning
veograafikut saanud, võtta ühendust
jäätmevedajaga või vallavalitsusega.

PUHJA

Foto: Kalev Zimmermann

ka Puhja Gümnaasiumi nimel kõlada
mitmel pidulikul tseremoonial. Hakkame nüüd ennast harjutama emotsioonidega, mida pakub põhikool uue
koolina. Hakkame rohkem nägema
nooremaid õpilasi ja neile usaldama
vastutusrikkamaid rolle. Esimesed
kogemused on olnud paljutõotavad
ja julgustavad.
Päivi Märjamaa
Puhja Gümnaasiumi direktor

aprillikuu Puhja valla lehes ning
valla veebilehel www.puhja.ee.
Lisainformatsiooni saab veel Puhja
Vallavalitsusest (majandusnõunik
Raido Kutsar, e-post raido@puhja.
ee, telefon 7300649) ja jäätme
vedaja AS Eesti Keskkonnateenused
klienditeenindusest (e-post tartu@
keskkonnateenused.ee, telefon 1919,
738 67 00).

Hea Rämsi küla elanik!
Uula Külaseltsi asutamiskoosolek toimub 23.04.2017, kell
13.00 Uula Huvikeskuses.
Asutajaliikmetel palume kaasa
võtta isikut tõendav dokument
ja 1 euro asutamiskulude katteks.
Lisainfo: +372 5559 9608
Enn Tobre
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RANNU

Aiamaad Rannu alevikus
Rannu Vallavolikogu
kehtestas 28.02.2017
aiamaade kasutusse andmise korra.
Selle määruse alusel on kehtestatud
ka avalduse vorm ja määrus sätestab
tingimused kasutajatele. Määrus sai
vastu võetud, et korraldada uute aiamaade andmist vallas.
Esmane, mida soovija peab tegema
on vormikohase avalduse esitamine,
seejärel vallavalitsus teeb otsuse
aiamaa eraldamise kohta ning sõlmitakse ka vastav kokkulepe kirjalikult.
Rannu alevikus on vallal võimalik
anda aiamaid piiratud ulatuses, see

tähendab, et kõik taotlejad ei pruugi
aiamaad saada, kui soovijaid on liiga
palju. Maatükk, mida on lubatud välja
anda, on üsna väike. Seetõttu tuleks
oma soovist võimalikult varakult
teada anda esitades avaldus. Palume
enne avalduse esitamist ka tutvuda
vastava korraga, avalduse blanketi
leiab valla kodulehelt.
Maano Koemets
vallavanem

Hajaasustuse programm 2017
7. aprillist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Rannu vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil
või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele hiljemalt 7. juunini 2017.
Digitaalselt aadressil vallavalitsus@
rannu.ee, postiaadressil Rannu
vallamaja, Vallapalu küla, Rannu
vald, 61116 Tartumaa või tuua ise
kohale vallamajja.
Toetatakse kodumajapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles
majapidamises, millele ta toetust
taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles
majapidamises, millele ta toetust
taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist
2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama
taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei
oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku
lahenduseni. Näiteks peab projekti
lõpptulemusena olema joogivesi
kättesaadav, juurdepääsutee olema
kasutuskõlblik aastaringselt või peab
olemas olema leibkonna vajadustele
vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist
eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2016 hajaasustuse
elektriprogrammist, hajaasustuse

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 23. aprill kell 14
Ülestõusmisaja 2. pühapäev,
jumalateenistus
Pühapäev, 14. mai kell 14
Ülestõusmisaja 5. pühapäev/
Emadepäev, jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825

veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja
kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti
kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitada Rannu Vallavalitsusele, kuid
töid tohib alustada alles pärast seda,
kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on
sõlmitud toetusleping. Uuringud,
projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Kes saavad toetust ja paljud
saavad? Kõigile taotlejatele, kelle
projekt on nõuetele vastav, ei saa
kahjuks Rannu vald toetust anda,
kui meil eelarves selleks vahendeid
ei piisa.
Rannu vald on eelarvest eraldanud
7000 eurot ja loodame riigilt saada
7000 eurot. See tähendab toetusteks
oleks jagada kokku 14 000 eurot. Sellest peaks jaguma ca 5-6 projektile
toetust, kuid see sõltub ikkagi projektidest, kes on hindamise tulemusel osutunud toetuse saajateks.
Selleks, et Teie taotlus vastaks
kehtestatud nõuetele, lugege enne
taotluse koostamist kindlasti läbi
programmdokument ja konsulteerige taotluse osas - vallavanem Maano
Koemets, tel 53425242,
maano.koemets@rannu.ee
Taotlusvormid on saadaval valla
kodulehel www.rannu.ee või EAS
kodulehel.

Korraldatud jäätmevedu Rannu ja Puhja vallas
Jäätmeveo teenuste kontsessiooni leping Puhja ja Rannu valla ning
AS Eesti Keskkonnateenused vahel
lõppeb 31. aprillist 2017. Rannu Vallavalitsuse 16.02.2016 korraldusega
nr 2-3/34 ning Puhja Vallavalitsuse
16.02.2017 korraldusega nr 49 otsustati algatada väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetlus
Eesti Keskkonnateenused AS-ga
korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessiooni hankelepingu pikendamiseks kuni 31.12.2017, moodustati hankekomisjon.
AS Eesti Keskkonnateenused esitas
pakkumise, mis oli 40% kõrgem
võrreldes eelneva perioodiga. Hankekomisjon tegi AS Eesti Keskkonnateenustele ettepaneku pakutud
hinda vähendada. AS Eesti Keskkonnateenused selgitas, et pakkumise arvutamisel on nad arvestanud
käitlushindade kasvuga üle 53% ja
kütusehinna kallinemise 20% võrra,
mis on peamised põhjused miks
hinnad sellises ulatuses pakkumises
tõusid.
Rannu ja Puhja vallavalitsus nõustusid pakkuja selgitustega seisukohtadega ning arvestades jäätmeveohinna tõusu ka mujal piirkondades
tunnistati vallavalitsustes edukaks
AS Eesti Keskkonnateenused pakkumus.
Mis muutub 1. maist?
1. maist tõusevad jäätmemahutite
tühjenduse hinnad (vt tabel). Jäätmevedaja saadab kõigile jäätmevaldajatele aprillikuu jooksul uue hinnakirja
ja veograafiku. Juhul, kui te pole
aprillikuu jooksul jäätmevedajalt uut
hinnakirja ning veograafikut saanud,
võtta ühendust jäätmevedajaga või
vallavalitsusega. Sõlmitud jäätmeveolepingud jäävad kehtima ning
pikenevad automaatselt. Jäätme-

valdajatel, kellel on jäätmeveoteenuse eest tasumiseks tehtud pangas
e-arve püsimakse leping (endise
nimega otsekorraldus), tuleks üle
vaadata vastava lepingu andmed, et
oleks piisav limiit ning leping oleks
kehtiv.
Jäätmevaldajad, kes kasutavad
ühist konteinerit või kogumispunkti
konteinerit ja on esitanud varasemalt
vastava avalduse, nende kokkulepped jäävad kehtima ning pikenevad
automaatselt kuni 31.12.2017 ning
uut avaldust Rannu vallavalitsusele
esitama ei pea. Samas, kui soovitakse
loobuda kogumispunkti konteinerist
kilekoti või oma konteineri kasuks,
tuleb selle sooviga pöörduda AS
Eesti Keskkonnateenused poole.
Arvestades hinnatõusu läheb kogumispunkti konteiner kliendile kallimaks ja mõistlik oleks võtta oma
konteiner või kilekott (kui auto ei
Jäätmeliik

Segaolmejäätmed

Jäätmemahuti
suurus m3

jäätmekott 0,05*
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,60
kuni 0,66
kuni 0,80
kuni 1,10
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50

Regulaarne
graafikujärgne
ühe konteineri
tühjendus
01.05.201430.04.2017
0,42
0,67
1,17
2,00
3,08
5,00
5,50
6,66
9,16
12,49
20,82
37,48

Regulaarne
graafikujärgne
ühe konteineri
tühjendus alates
01.05.2017
0,58
0,93
1,63
2,79
4,31
6,98
7,68
9,31
12,80
17,46
29,10
52,38

Hinnavõrdlustabel

Traditsiooniline väärikate kevadpidu
Pühapäeval, 2.aprillil, toimus
Rannu rahvamajas eakate pidu. Ilm
oli kevadiselt imekaunis nagu alati
kui meie väärikad pidulised kokku
tulevad.
Ilusaks traditsiooniks on saanud
ürituse pidulik avamine. Süüdatakse
mälestusküünal nendele, keda meie
hulgas enam ei ole. Sirje Erm ja
Maano Koemets ütlesid südamlikke
sõnu ning kõlisesid klaasid. Seejärel
suunduti saali, kus laudadel auras
imemaitsev mulgipuder ja kõik muu
selle juurde kuuluv.

pääse krundile ja prügimahutile
lähedale). Uuel jäätmeveoperioodil
alates 01.01.2018 kogumispunktide
kaudu olmejäätmeid enam elanikelt
ei koguta, kuna vallavalitsusel on
võimatu kontrollida nende konteinerite kasutajaid.
Jäätmevaldajad, kes on saanud
korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastuse kuni 30.04.2017 ja soovivad vabastust pikendada, tuleb
esitada uus korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamise taotlus ja
allkirjastatult saata see Rannu Valla
valitsuse e-postile vallavalitsus@
rannu.ee või saata postiga.
Lisainformatsiooni jäätmeveo
pikendamise kohta saab jäätme
vedaja AS Eesti Keskkonnateenused
klienditeenindusest (e-post: tartu@
keskkonnateenused.ee, telefon 1919,
738 67 00) või kohalikust vallavalitsusest.

Väga mõnusat meelelahutust
pakkus Tõrva mandoliinide orkester, kes andis kontserdi ja mängis
ka tantsuks. Ka meie oma Liisud ei
mallanud esinemata olla ning lastigi
lahti hoogne laul ja tants koos meie
rahvapilliorkestriga. Pillimehed,
lauljad ja tantsijad koos tegid peost
tõelise rahvapeo. Aitäh Sirje, Margit,
Mati ja Väino meiega koos lustimast!
Tänu meie rõõmsameelsele rahvale oli väga tore pidu. Kokku said ju
vanad sõbrad. Aitäh Rannu Vallavalitsusele kena peo eest!

See, et Rannu valda järgmisel
aastal enam ei ole, on muidugi kurb.
Kuid on ju ennegi valdu liidetud ja
lahutatud ja muud tsirkust tehtud.
Puhugu tuuled Idast või Läänest,
ent meie kodupaika, Rannu kihelkonda, meie kodust Rannut ei saa
meilt keegi võtta. Rannu oli, on ja
jääb! Kohtumiseni järgmisel kevadel
Rannu eakate-väärikate peol!
Liisude nimel Küllike Lõhmus

Füüsika õpikoda
Rannu Koolis
Aprilli alguses sai läbi selle õppeaasta üks huvitavamatest väljakutsetest õpilaste jaoks - füüsika õpikoda.
Õpikodasid viis läbi Tartu Ülikooli
Teaduskool ning kohtuti seitse korda.
Õpikodades osalemine propageerib
laste seas loodus- ja tehnoloogia
valdkonda, mis esmapilgul tundub
keeruline ja raske.
8. klassi õpilase Kerttu Kuku nägemus õpikojast: „Tartu Ülikooli Teaduskooli füüsika õpikojad on olnud
väga huvitavad ja harivad. Lihtsalt
ja loogiliselt seletatakse ka kõige
suuremale füüsikavõhikule ära füüsika põhitõed. Teemad muudetakse
põnevaks eripalgeliste katsetega,
mis näitavad füüsika vajalikkust ning
otstarvet igapäevaelus.“
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja

Rõngu kooli õpilased Norras
Taustaks: alates 1994. aastast on
Rõngu Keskkoolil sõprussidemed
Norra Høboli kooliga. Sõprus sai
alguse juba varem valdade tasandil,
aga hiljem liitusid programmiga ka
koolid. Igal aastal saab kaksteist
põhikooliastme õpilast võõrustada
sõpruskooli õpilasi või ise Norrasse
reisida. Sel kevadel oligi meie õpi
laste kord norrakatel külas käia.

liga ja keksu. Jaana oli üllatunud, et
kõik läksid õue sundimata. Veel pani
teda imestama see, et ruumides käidi
välisjalanõudega, aga õues samade
riietega millega sees. Õpilased ei
pannud selga jopet ega midagi muud
soojemat. Norra koolis meeldis 6.
klassi tüdrukule Karin Väljaotsale
see, et seal oli väga vaba olek: õpilased võisid käia ka dressipükstega

Ühispilt vastuvõtvate Norra õpilaste ja õpetajatega			

Rõngu kooli 6.-9. klassi õpilaste
ja neid saatvate õpetajate (Kaire
Kompus, Riina Lukka) reis Norra
sõpruskooli Hobølis algas 27. märtsi
hommikul kell 3, kui buss seltskonna kooli eest peale võttis ja Tallinna
lennujaama viis. Pärast turvaprotseduure ja tunniajast ootamist
suunduti lennuki peale, mis rõngukad Stockholmi viis. Seal oodati
veel tunnike, kuni järgmise lennuga
Oslosse jõuti. Lendudel pakuti kolm
korda tasuta kohvi ja seda võimalust
kasutati meeleldi.
Oslos ootasid juba sõpruskooli
norrakad, kes olid lennujaamas
nimesiltidega vastas ja mitte kellelgi
ei puudunud naeratus. Edasi sõideti
bussiga Knapstadi ehk sinna, kus
nende kool asus. Koolis tutvustati
eestlastele oma kooli ning seejärel
suunduti õue, kus saadi koolirahvaga sõbruneda. Õpilane Jaana Peri
muljetas, et talle meeldis väga, et
Norras läksid õpilased igal vahetunnil koolimajast välja ning tegelesid
spordiga. Mängiti jalgpalli, korvpal-

Foto: erakogu

ning nendel ei olnud sisejalanõusid,
nagu on meil. Koolil oli oma ujula.
Pärast tutvumisringi läks igaüks
oma Norra külalisperekonna juurde,
kellega koos veedeti esimene õhtu
pereringis. Karin Väljaots kartsis
reisile minnes kõige rohkem inglise
keelega toimetulekut, sest arvas, et
ta keeleoskus pole just kõige parem,
aga õnneks sai ta kõik oma jutud
räägitud. Tema norraka ehk Therese
vanemad oskasid väga hästi inglise
keelt ja tahtsid Kariniga aktiivselt
suhelda.
Õpilase Viiu Repäni jaoks oli
natuke ebameeldiv oli see, et norralased ei söö leiba. Igal hommikul
pakuti tumedamat saia kui Eestis.
See oli harjumatu ega läinud talle
kuidagi alla.
28. märtsi hommikul koguneti
kooli ja kella 9:30-st hakati tegelema
erinevate sportmängudega (dodge
ball (rahvastepalli-laadne mäng, kus
tuleb üksteist palliga visata), jalgpall, cannonball, korvpall ja hoki).
See käis nii, et iga järgmine tund tuli

uus klass ja meie lapsed mängisid
norrakatega neid mänge. Siis oli
lõuna, kus pakuti võileibu ja õpetajatele vahvleid moosiga. Õhtul oli
ühe Norra õpetaja kodus grillimine
ja seal mängiti samuti paar mängu. 6.
klassi tüdrukut Helen Kivisikku üllataski Norras kõige enam, et sealsed
inimesed olid väga sõbralikud ning
paljud õpilased tulid rõngulastega
tutvuma ja niisama rääkima. Heleni
klassiõele Siret Semilarskile meeldis
ka ise uute inimestega tutvumine,
tore oli nende küsimustele vasta
mine.
Kolmanda päeva hommikul ärgati
kell 6:00. Sõideti rongiga Oslosse,
kus meie inimestele tehti linnatuur.
Nähti ära nii ooperimaja, kuningaloss, linnahall kui ka parlamendihoone, kus tehti giidiga ekskursioon.
Oslos olles ei vedanud küll ilmaga,
oli väga külm ja rõske, aga norrakad
ei hoolinud sellest ning käisid teksa
tagide ning dressipluuside väel linna
peal ringi. Ka meie õpilased nautsid
Osloga tutvumist väga. Siret Semilarski ja Karin Väljaotsa üllatas aga
see, et Norra pealinnas oli palju
kodutuid ja vaeseid kerjajaid, kellest
oli nendest oli neil kahju. Oslo päev
jätkus lõbusa õhtupoolikuga, mil
ühiselt bowling´ut mängti.
Neljandal päeval pandi Rõngu õpilasi proovile, kui pidi tegema sõpruskoolile Eesti kohta ettekandeid.
Peab tunnistama, et see ülesanne –
tutvustada inglise keeles Eestit – oli
paras väljakutse. Seejärel pidid ka
Norra õpilased oma riigi kohta ettekanded tegema. Neljas päev lõppes
diskoga, kus sai koos Norra õpilastega mõnusalt aega veeta.
Viiendal päeval jäeti hommikul
norrakatega hüvasti ja lennati tagasi
kodumaale. Reisist jäid õpilastele
helged mälestused ja kindlasti soovitakse võimaluse korral jälle reisile
minna.
Markus Sammas, Annika Roodla,
Mait Mägi
Toimetas Aleksander Tamm

Noortepäevad loovad uusi sõprussidemeid
20.03-21.03 võõrustas Rõngu
Lõuna-Eesti KOV-ide noorte koostöögrupi noortepäevi. Noortepäevade eesmärk on viie omavalitsuse
noortele pakkuda harivaid vaba aja
tegevusi, mis sidustavad omavahel
erineva vanuse ja taustaga noori.
Noortepäevadele anti avapauk Rõngu
vallas asuvas Tartumaa Tervise
spordikeskuses. Noored said lasta
vibu, harjutada kätt laserlaskmises
ja julgemad said harjutada sportrelvast täpsuslaskmist. Tuuli-Maria „
Minul oli hea, olen Valgamaa Kaitseliidu laagrites osalenud ning relva
käsitlemine käpas, lahe oli“. Rõngu
rahvamajas põnevad töötoad jätkusid. Noored said Merle Vääri ja Virge
Rikka juhendamisel voolida aroomikannukesi. Kannukesed täideti
hingamisteedele ainult head tegeva
eukalüptiga. Kuna toit on noortekeskuses väga olulisel kohal, siis oli
sedapuhku avatud kokandusõpituba. Noorte vaieldamatu lemmik oli
sefiirikorvikeste valmistamise õpituba, siinkohal suur tänu juhendajale
Helina Greenberg. Noored külastasid
ka Rõngu vabatahtliku päästeseltsi
depood, kus Kalle Raja tutvustas

noortele tehnikat ning rääkis tuleohutusest. Meeleoluka õhtu lõpetas
andekate kohalike noormuusikute
akustiline kontsert ning maru noortedisko DJ Boboga. Kui noortepäevadel on alati just noortejuhtidel
mure, et noored suurest elevusest ei
jää magama, siis sel korral suudeti
noored ära väsitada ning öörahu said
nautida ka noortejuhid. Noortepäe-

Diskohullus koos DJ Boboga

vade teine tegevuspäev kulmineerus
Kolme Põrsakese teadusteatri etenduse ja töötoaga. Andero „ See tule
purskamine oli vinge, jäätise valmistamine nii hästi välja ei tulnud, aga
küll ma kodus uuesti järele proovin.“
Korraldajad tänavad kõiki noori, kes
oma avatud meele ja terava keelega
päevadele oma näo andsid ning kohtume juba sügisel Pukas!

Foto: Andero Kesküla
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Hajaasustuse programm
parandab maaperede
elutingimusi
7. aprillist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt
Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi,
Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu,
Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme
vallas.
Programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul kui majapida-

mine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 eurot. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt
kolmandiku projekti kuludest.
Taotlus tuleb esitada vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.
Lisateave:
tartu.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm
eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm

VALLAVALITSUSE INFO
5. aprilli vallavalitsuses anti nõusolek sõlmida lepingud renoveerimisjärgus olevate objektide osas:
- Püroterm OÜga Rõngu rahvamaja küttesüsteemi projekteerimiseks
maksumusega 2 550 eurot, millele lisandub käibemaks;
- Vailer OÜga Rõngu rahvamaja elektripaigaldise tugevvoolu renoveerimisprojekti koostamiseks maksumusega 830 eurot, millele lisandub käibemaks.
- Pärn Projekt OÜga Rõngu lasteaia renoveerimise järelevalve teostamiseks maksumusega 4 560 eurot (hind sisaldab käibemaksu).
Ilmad on ilusad ning teede korrastus- ja ehitustööd käivad. Toimub teede
hööveldamine, harjamine ja löökaukude parandamine.

Puiestee tänava ehitus					Foto: Toomas Klein

Vallavalitsus sõlmiti lepingu Moreen OÜga, et korrastada Uderna küla
elanike palvel Uderna Hooldekodu tee. Tee profileeritakse ja lisatakse 10
cm kruusakiht.
Kohalike teede erakorralisteks remonttöödeks keltsamineku perioodil
eraldati 6000 eurot. Selle aasta talv soodustas teede lagunemist. Osadel
vallateedel oli läbimatuid lõike, eriti Alani-Siimu ning Tiksi-Koruste teed.
Hoogsalt jätkatakse Puiestee tänava kõnnitee ehitust. Kõnnitee peaks
valmima maikuu lõpuks.
Samuti saab uue asfaltkatte Puiestee põik ja Nooruse tänava ristmik.
Rõngu vald
Vallavalitsus otsustas tellida
ka Hiugemäe lauluväljakule uued
mälestab
pingid (22 tk).
Kahjuks tuleb rääkida ka elu
VIRVE KOSSO
pahupoolest. Rõngu alevikus van08.09.1926 – 28.02.2017
daalitseti 18. märtsi hilisõhtul ja
Rõngu alevik
lõhuti mitmeid objekte (turupaviljonid, ausambaplatsi valgustid,
LILLI HEINAR
Rõngu keskkooli hoone ja staadioni
13.05.1924 – 17.03.2017
rajatised). Vallavalitsus on tellinud
Rõngu alevik
rikutud objektide taastamistööd ning
loodab, et politsei tegutseb kiirelt ja
ARNOLD VENT
selgitab välja vandaalitsejate isikud.
16.12.1930 – 20.03.2017
Suure osa ajast on võtnud enda
Käärdi alevik
alla Puka valla Aakre piirkonna üleandmisega seotud ettevalmistavad
JAAN JAAMA
tegevused. On peetud mitmeid Puka
17.06.1942 – 22.03.2017
ja Rõngu valla vahelisi läbirääkimiKoruste küla
si, koostatakse kokkulepet ja selle
lisasid, et need 11. aprilli volikogu
REIN TORRIM
istungil kinnitada ning taotlus
03.01.1960 – 25.03.2017
haldusüksuste piiride muutmiseks
Tammiste küla
maavanemale esitada. Töö käigus
tuleb ette hulgaliselt probleeme,
OLAV SEPPA
mida pole seaduseandja ette näinud
31.08.1926 – 27.03.2017
ja mis vajavad nõustamist RahanRõngu alevik
dusministeeriumi poolt.
Marina Lehismets
vallasekretär

HEDVIG TREIAL
12.12.1925 – 03.04.2017
Rõngu alevik
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20. aprill

23. aprill

Elva Muusikakooli
kontsert
Rütmimaagia

Kohtumine
kunstnikuga
Epp Maria Kokamägi

u

im
To

Lasteteater Reky
"Okasroosike"

Jazzkaar
Papanosh

11:00 Rõngu Rahvamaja

19:00 Elva Kultuurikeskus

22. aprill

Rakvere Teater
"Küllus"
19:00 Rannu Rahvamaja

11:00 ja 14:00 Rannu Rahvamaja

28. aprill

Eesti meistrivõistlused
murdmaajooksus

NÃIDADE
KOKKUTULEK

13:00 Elva staadioni parkmets

Jüriöö tantsuõhtu
ansambliga
Patune Pool
20:00 Rannu Rahvamaja

12. mai

26. aprill

Keraamika
glasuurimise õpitoad.
Juhendaja
Helemall Maask

17:00 Rõngu Rahvamaja parkla
Lennumasinate võistlus, nõiajoogi- ja söögi maitsmine, maagilised mängud..

Käsitöö õpituba
PAKUTRÜKK JA
ELEKTROONIKA

4. mai

24. aprill

19:00 Elva Kultuurikeskus

1. mai

Õpitoad on osalejatele tasuta!

11:00 Elva Puhkepiirkond

Elva Harrastusteatri
EHT esietendus
"Kolhoosielu"

mu

11:00 Rõngu Rahvamaja

Matkamaraton 2017

21. aprill

s
mi

s
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u
ku

13:00 Elva Kultuurikeskus

19:00 Elva Kultuurikeskus

s

tu

a
ud

Kultuuri- ja spordiürituste kalender

Matkamaraton´17
Rannu lasteaia etendus
"Tuhkatriinu"

Kohtudes kunstiga:

Elva-Vellavere
16:00 Rõngu Rahvamaja

Epp Maria Kokamägi
23.04.17

13.00

20. mai

23.04.17

Elva Kultuurikeskus

Veebruarist apillini on Elva Kultuurikeskuse näitusesaali
kaunistanud Eesti ühe tuntuma kunstniku kaunid tööd.
Sellest ajendatuna ootab Epp Maria Kokamägi kõiki huvilisi
endaga kohtuma, et arutleda kunsti ja loomingu üle.

Prii

elvakultuur.ee

11.00

Elva Kultuurikeskus

Rõngu valla
Kodukandipäev
Sel aastal
pakume uue marsruudi kõrvale ka
7:00uuendusi.
Rõngu
teisi
Siiski ei puudu traditsioonid.
Laat, lasteprogramm, töötoad,
Hoia ennast
läbi meie infokanalite
isetegevuslaste
kontsert, kursis
Ausamba jooks,
Rõngu kirikus Ott Leplandi kontsert ja
ning
broneerige
kuupäev!
palju muud põnevat.

Tasuta

elvaturism.ee

Jazzkaar 2017:

Papanosh
(Prantsusmaa)

24.04.17

19.00

Elva Kultuurikeskus

Kui viia kokku viis parimat noort prantsuse jazzmuusikut,
kel on muusikast entsüklopeedilised teadmised, on
tulemuseks Papanosh – plahvatuslik grupeering nii kõlalt
kui kontseptsioonilt. 10-aastaseks saanud kvinteti riskialdis
muusika on täis fantaasiarikast positiivsust, õrna tundlikkust,
võimsaid helivalle ja tantsulisust.

Pilet 10 €,

OTSIME

KODUHOOLDUSTÖÖTA J A I D J A T U G I I S I K U I D
Otepää vallavalitsus võtab tööle 4 koduhooldustöötajat ja 2 tugiisikut.
ESF projekti "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste
piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015)" kestel.

TÖÖKIRJELDUS:
KODUHOOLDUSTÖÖTAJA: hooldusvajadusega inimese abistamine igapäevaelu toimingutes, sh hooldustoimingud,
eluruumi korrashoid, toiduainete toomine ja/või söögi valmistamine jms, abistamine ja juhendamine väljaspool kodu
asjaajamisel jms.
TUGIISIK: psüühikahäirega tööealise inimese abistamine, juhendamine, jõustamine ja motiveerimine igapäevaelu
toimingutega hakkamasaamisel. Vajadusel tugivõrgustiku kaasamine ja nõustamine ja abistamine arendavate tegevuste
elluviimisel jne.
Nii koduhooldustöötaja kui ka tugiisik lähtub iga abivajaja puhul tema isiklikust abivajadusest.

NÕUDED KANDIDEERIJATELE:
•
•
•
•
•
•

vähemalt põhiharidus;
motivatsioon töötamiseks;
autojuhiluba;
vene keele oskus suhtlustasandil;
kasuks tulevad eelnevad kogemused ja teadmised hooldustööst ja tugiisiku ülesannetest;
tööletulijal võiks olla empaatiavõime, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus.

Kandideerimiseks esitada: elulookirjeldus (CV) ja lühike
motivatsioonikiri, kus palume põhjendada, miks just Teie
sellele tööle sobite. Kandideerimise tähtaeg: 30. aprill.
Lisainfo Angelika Armolik, tel 5303 3032,
angelika.armolik@otepaa.ee

M
Ä
N
G
U
K
A
V
A
L E N D T E AT R I M A JA S
Neljapäev
20. apr
-19-

SADAM
Teisipäev
25. apr
-19-

SADAM
Neljapäev
2 7. a p r
-19-

ABSTINENT
K ava s v õ i b t o i mu d a mu u d at u s i, p a l u m e j ä l g i d a k a
jo o k s va l t i l mu vat r e k l a a m i k o h a l i k u s a j a le h es,
s o t s i a a l m e e d i a s j a L e n d Te at ri k o d u le h e l.
w w w. le n d t e at e r. e e
+372 5560 208
i n f o @ le n d t e at e r. e
w w w. fa c eb o o k . c o m / le n d t e at e r
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