»

lehekülg 2

Rõngu
Lõppes XXIV Puhjas
mälumänguturniir harrastatakse
Pagar sai
nutisporti
Palupera valla
regionaal
karikale
maasika
»

lehekülg 4

»

lehekülg 5

Infoleht
»

Hind: 0,50€

Elva linn
tähistab 79.
sünnipäeva

Raamatukogude
teemarubriik
Sellest lehest saad ülevaate
loodava valla territooriumil
asuvate omanäoliste
raamatukogude kohta.
» lehekülg 2-7

lehekülg 7

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

VALLA INFOKANDJA
Mai 2017, Nr 6
infoleht@elva.ee
facebook.com/elvavald

Konguta sotsiaalmaja sai toetust

Konguta sotsiaalmaja.				

Foto: Riina Savisaar

Konguta sotsiaalmajas saavad
elada eakad inimesed, kes ei vaja
ööpäevaringset hooldust, kuid kes
üksi siiski oma kodus hästi hakkama
ei saa. Sotsiaalmajas on igal elanikul
oma tuba, köök on ühises kasutuses.
Majas töötab perenaine, kes aitab
valmistada toitu, tube koristada,
poes käia jms, millega maja elanikud
ise hästi hakkama ei saa.
Hoonel on ka eraldi sissepääsuga
osa, kus on esik ja kaks tuba, mida
sotsiaalmaja ei kasuta. Omavalit
suste ühinemise järgselt on plaanis
nendesse ruumidesse luua tööko
had kohalikule sotsiaaltöötajale ja
koordinaatorile. Kuna tegemist on
endise vallamajaga (hoone ongi ehi

Rõngu Rahvamaja uueneb

Rõngu Rahvamaja ajaloolise hoone
kordategemine algas möödunud
aastal. Üle 100 aasta vana maja on
ehituslikult küllalt heas seisukorras,
aga ajahammas teeb oma töö ning
maja väljanägemine ning soojapüsi
vus vajas kaasaja nõuetele vastavat
kordategemist. Vald tellis ehitusliku
projekti ning välis- ja sisekujunduse
projekti, mille alusel on kohe valmi
mas rahvamaja renoveerimistööde
esimene etapp. Rahvamaja on saanud
uue katusekatte ning soojustuse,
uue laudise ning kõik uksed-aknad
on vahetatud soojapüsivate vastu.
Ehitusliku projekti koostas OÜ Haspo
ning välis- ja sisekujunduse projekti
koostajaks on Merje Jürisalu (OÜ
AD Projekt). Kodukandi värvides
auväärse ajalooga rahvamaja on üks
järjekordne huvimagnet ning val
lavalitsuse poolt kiidusõnad Merje
Jürisalule. Esimese etapi tööde teos
tajaks on OÜ Raian.

siis olemasolevast 13 ahjust jäävad
alles kolm, et suvekuudel natuke
soojust anda meie kliimas nii märga
del suvepäevadel. Põhjalikult saab
uuendatud WC blokk, kaasajastatak
se lava, mitmed ruumid muutuvad
multifunktsionaalsemaks. Teisele
korrusele ehitatakse esimene oma
näoline professionaalne proovi- ja
stuudioruum muusikutele. Juurde
tuleb ka köögipinda, mis muudab
maja kasutamise mugavaks erine
vate peo, peie- ja sünnipäevalaudade
ettevalmistamisel.
Rõngu Rahvamaja on koht, kus
saavad kokku kohalik külaaktiiv,

Järgmiseks kuulutab vallavalitsus
välja hanke rahvamaja sisetöödele.
Maja sisekujunduses on kasutatud
samuti paikkondlikke elemente.
Lisaks ühendatakse rahvamaja
Rõngu aleviku kaugküttetrassiga
ning majas hakkab olema keskküte.
Küttekulude kokkuhoiuks tehak
se küttelahendus nn targa maja
põhimõttel, et vajadusel alandada
temperatuure neis ruumides, mis
ei ole parasjagu kasutuses. Aga et erinevad mittetulundusühingud,
ajalooline hõng majast ei kaoks, noored ja vanad huvitegevuse naut
lejad. Kuna maja on väga tähtis
kogukonnale, võttiski vald vastu
otsuse maja põhjalikult renoveerida.
Täna vägagi aktiivses kasutuses olev
rahvamaja on avatud uuesti kõiki
dele sügisest.
Aivar Kuuskvere
Rõngu vallavanem

tatud vallamajaks), siis sobib selline
lisafunktsioon hoonesse hästi.
Rekonstrueerimise käigus saab
maja uue soojustuse, vahetatakse
katusekate ja aknad. Lisaks viiakse
hoone kütmine elektriradiaatoritelt
üle maasoojuspumbale ja ehitatakse
ventilatsioon.
Kogu töö eeldatav maksumus on
125 000 eurot, millest 80 000 eurot
kaetakse EAS’i poolt regionaalsete
investeeringutoetuste programmist.
Esta Tamm
Konguta vallavanem

Tasuta
nõustamisteenus
Euroopa Sotsiaalfondi projekt
„Integreeritud teenuste osuta
mine toimetulekuraskustes ini
mestele“ käigus pakutakse toime
tulekuraskustes inimestele tasuta
nõustamisteenuseid:
Psühholoogilise nõustamise
eesmärgiks on toetada inimese
toimetuleku- ja kohanemisvõimet
ning enesehinnangut, analüüsida ja
leida lahendusi probleemidele.
Perenõustamine on abiks perele
suhete, pereelu ja laste kasvatamise
ga seotud küsimustes.
Võlanõustamisest võib tuge olla
võlgnikele. Võlanõustaja abistab
inimest võlakohustuste kaardista
misel, majapidamis¬eelarve kor
rastamisel, võlanõuete õiguspära
suse hindamisel ja võlausaldajatega
läbirääkimisel, õpetab tulevikus
võlgnevusi vältima.
Tugiisikuteenuse sisuks on
inimese abistamine ja juhendamise
täiendavate jõuvarude otsimisel, et
aidata paremini hakkama saada raske
olukorraga igapäevases elukeskkon
nas, laste kasvatamisel, asjaajamisel,
kontaktide loomisel, ametiasutuste
külastamisel jne.
Täiendavat infot projekti kohta
saab kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötajalt või Sotsiaalkind
lustusameti piirkondlikult koordi
naatorilt. Tartumaa: Krista Normak,
mobiil 57835580, krista.normak@
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Valgamaa: Raina Kurg, mobiil
58540570,raina.kurg@sotsiaal
kindlustusamet.ee

LÜHIDALT
Aakre külad antakse üle
11. aprillil toimusid Aakre Rah
vamajas ajaloolised Rõngu ja Puka
Vallavolikogu istungid, kus otsustati
haldusüksuse piiride muutmine.
Puka valla Aakre piirkonna küladAakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi,
Pühaste ja Rebaste antakse üle
Rõngu vallale ja hakkavad tulevikus
kuuluma Elva valla koosseisu.

Arutelu Elva valla
ettevõtjatega
Teisipäeval, 25. aprillil toimus
Elva Kultuurikeskuses piirkonna
omavalitsuste juhtide ja ettevõtjate
arutelu „Elva valla ettevõtluse, ela
muarenduse ja transpordi sõlmküsi
mused“. Rühmatöödes arutleti uute
elanike ja ettevõtete valda meelita
mise ning transpordi korralduse
teemadel. Üheskoos püüti sõnastada
Elva valla arengukava ja üldplanee
ringu võtmeküsimused. Vestlusi
juhatas ja ettekandega „Tööturg,
rahva paiknemine ja liikumine nüüd
ja tulevikus“ esines majandusgeo
graaf Garri Raagmaa Tartu Ülikoolist.
Ürituse korraldas Tartu Ärinõuandla
koostöös Elva Linnavalitsusega ning
üritust rahastas ka EAS.

Elva valla kabeturniir
Elva noortekeskuse projekt „Tunne
Tartumaad – Mõttespordiga Elvast
edasi“ sai Eesti Noorsootöö Kesku
selt toetust. Projekti oluline fookus
on seotud kabe kui mõttespordi
arendamisega Elvas ja tulevas vallas
tervikuna. Noortekeskuses toimuvad
noortele tasuta kabetrennid Kaido
Raidla juhendamisel kaks korda
nädalas. 19. mail toimub kevad
turniir, kuhu oodatakse osalema Elva
valla koolide esindajaid. Eesmärk
on muuhulgas soodustada ka Elva
valla noorte vahelist suhtlemist läbi
spordi. Turniiri juhend on koolidele
saadetud. Alates 5. juunist näeb Tartu
Tasku keskuses Elva noorte tehtud
fotodest näitust möödunud aasta
kabetegevuse kohta. Lisaks saavad
projekti raames noored osaleda eri
nevatel väljasõitudel ning aprillis
toimub Rõngus koolitus noortele,
kuidas korraldada suuremaid sünd
musi oma kodukohas.
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Elva puhkpillimängijad on
võidukad
Eesti Muusikakoolide Liidu (EML)
eestvedamisel korraldati järjekordne
riiklik konkurss „Parim noor instru
mentalist 2017“. Konkurss koosnes
regionaalsest voorust ja lõppvoorust.
Lõuna-Eesti regionaalsest voorus
saatis edu õpetaja Karl Vakkeri noori
vaskpillimängijaid. Tartu regio

hulgas võitis regionaalsel konkur
sil eufooniumite II vanuserühmas
(11–12-aastased) esikoha ja pälvis
ühtlasi ka eelvooru Grand Prix Artur
Jonatan Saumets.
Konkursi „Parim noor instrumen
talist 2017“ lõppvoor toimus 25.
märtsil Tallinna Muusikakeskoo
lis. Elva noored vaskpillimängijad

serühmas esikoha ning pälvis lisaks
veel Eesti Muusika- ja Teatriaka
deemia puhkpillitudengite preemia.
Erilised tänusõnad kuuluvad õpetaja
Karl Vakkerile, kes on loonud oma
tööga tugeva aluse puhkpillimängus
üliolulisele ilusale toonikultuurile
ning tehniliselt puhtale mängule,
ja noori pillimehi klaveril saatnud
kontsertmeister Ave Hernitsale.
Saksa kirjanik Berthold Auerbach

Artur Jonatan Saumets mänguhoos.

on öelnud: „Puhkpillimuusikat
armastatakse kõikjal, sest see annab
meile elurõõmu!“ Siinkohal tahaksin
kõikidele lapsevanematele meelde
tuletada, et selgi kevadel ootab Elva
Muusikakool jälle uusi õpilasi, nende
seas ka uusi noori puhkpillimängi
Ervin Albert Saumets musitseerimas koos õpetaja Karl Vakkeriga. 		
Foto: Kayvo Kroon
jaid!
Andres Saumets
naalses voorus võitis trompetite I olid ka selles tihedas konkurentsis
Elva puhkpilliorkestri
vanuserühmas (kuni 10-aastased) edukad: Ervin Albert Saumetsa head
orkestrivanem
esikoha ja pääses lõppvooru Ervin esitust tunnustati diplomiga ja Artur
Albert Saumets. Madalate vaskpillide Jonatan Saumets võitis oma vanu

Lemmikloomade
pidamisest

Ankeet
Elva Linnaraamatukogu
Asutamise aasta: 1923
Laenutuste arv 2016. aastal: 65785
Teavikute arv 2016. a lõpu seisuga: 57991
Lugejate arv 2016. a: 2389
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
M. Kilumets “Jaak Joala: Kuulsuse ahelad”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
L. Fenwick “Cornwalli võõras”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
P. Raud “Tobias ja teine B”
Traditsioonilised üritused:
• Kasutatud raamatute laat “Raamat teisele ringile”;
• erinevad kunstinäitused;
• kohtumisõhtud;
• raamatukogutunnid õpilastele ja lasteaedadele;
• emakeelepäeva viktoriin;
• kogupere kirjanduslik orieneerumismäng.
Huvitavad faktid:
• Elva Linnaraamatukogu oli esimesi Tartumaal kes
möödunud aastal paigaldas raamatute tagastuskastid.

Teadaanne Mahlamäe piirkonnas omavoliliselt
kasutusele võetud ala korrastamiseks
Seoses Elva discgolfi raja ehitamisega Mah

konna juhataja Tõnu Muru poole telefonil

lamäele Peedu tee 38 ja Mahlamäe tn 27

513 9142.

maaüksustele, annab linnavalitsus korral
duse pildil näidatud piirkonda kasutavaid
isikuid likvideerima sinna omavoliliselt
ja ebaseaduslikult paigaldatud piirded,
kasvuhooned jms. Kuna pildid näidatud
ala on ka prügistatud, tuleb koristada
sinna jäetud jäätmed ja asjad. Samuti ei
ole võimalik seda maad enam aiamaana
kasutada. Ala korrastada 30.05.2017.
Täiendava info saamiseks võib pöörduda
Elva Linnavalitsuse linnamajandusosa

Volikogu aprilli istungite ülevaade
Linnavolikogu 17.04.0217 istungil umbusaldati maa- ja keskkonnakomisjoni esimeest Rein
Abelit ning uueks maa- ja keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Tõnu Aigro. Volikogu liige
Fred Koppel esitas avalduse tagasi astumiseks ning uueks volikogu aseesimeheks valiti Aare
Anderson. Ettevõtlus- ja turismikomisjoni uueks esimeheks valiti Meelis Karro.
Linnavolikogu 24.04.2017 istungil otsustati kehtestada Elva linna üldplaneering, nõustuti
Vabariigi Valitsuse eelnõuga, milles otsustatakse sundliita Nõo vald tulevase Elva vallaga.
Tuginedes ühinemislepingule otsustati määrata Elva linna, Konguta valla, Palupera valla,
Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete
arvuks 29 ning kinnitati Elva valla valimiskomisjon 5liikmelisena.

Elva linnas reguleerib lemmik
loomade pidamist Koerte, kasside
ja teiste lemmikloomade pidamise
eeskiri. Eeskiri on kättesaadav Riigi
Teatajast ja linna kodulehelt. Eeskir
jaga reguleeritakse eelkõige koera- ja
kassipidajate kohustusi ennetamaks
loomade pidamisega kaasnevaid
ohte teiste isikute tervisele ja varale,
samuti reguleeritakse hulkuvate loo
made püüdmist.
Mõned olulisemad nõuded:
~~ Lemmiklooma on lubatud pidada
loomaomanikule kuuluvas või tema
valduses olevas hoones või territoo
riumil;
~~ Loomaomanik peab korraldama
lahti pääsenud looma püüdmise;

Kutse linna sünnipäevale
Elva linn tähistab 6. mail oma 79.
sünnipäeva. Linnaõigused sai Elva
1. mail 1938. aastal, mille tõttu aas
tapäeva tähistamine toimub tradit
siooniliselt kaunil kevadkuul. Linna
sünnipäeva on aastaid tähistatud
kodukandipäevaga, mis on olnud
tihedalt täis sigimist-sagimist laada
näol, värviküllaseid kultuurisünd
musi ja erinevaid spordivõistlusi.
Kodukandipäeva üheks meelde
jäävamaks sündmuseks võib julgelt
pidada vabaõhukontserti laada
platsil, kus võimaluse esinemiseks
on saanud kõik Elva kultuurikollek
tiivid, lastaia- ja koolilapsed ning
külalisesinejadki väljastpoolt Elvat.
Sellelgi aastal on kultuuriprogramm
Elva isetegevuslastelt ja seekord juba
uuenenud kultuurikeskuse vaba
õhulavalt.
Suure populaarsuse võitnud kella
tornijooks ümber raekoja leiab aset
kodukandipäeval. Kellatornijooks
on rõõmus sündmus kogu perele,
alates pesamunadest, kelle jooksu
on lustlik jälgida lapsi fanaatiliselt
ergutavate emade-isadega.
Rõõm on tõdeda, et 15. korda
toimuv Lõuna-Eesti vägilane toimub
taas Elva sünnipäevapidustuste

raames. Eestimaa tugevaima naise
või Eestimaa rammumehe välja
selgitamine linna sünnipäeval on
linnarahvale tore kingitus.
Päev lõppeb tantsuõhtuga meie
uues Kultuurikeskuses, kus ansam
bel Hea Story musitseerimisel saab
mõnusalt jalga keerutada ja piduõh
tut nautida heade kaaslaste seltsis.
Järgmine aasta on juubelite aasta,
kui Eesti Vabariigil täitub 100. ja Elva
linnal 80. aastapäev. Elva linna kin
gitus vabariigi 100. aastapäeva tähis
tamiseks on selle aasta 10. juunil
toimuv laulupidu Elva lauluväljakul,
millest ei puudu ka traditsiooniline
laulupeoliste rongkäik läbi linna. Aga
Elva linna väärikat juubelit peame
juba järgmisel aastal uue ja põneva
programmiga!
Head linlased!
Loodan, et iga elvalane leiab
midagi meelepärast kodukandipäeva
programmist, et koos tähistada linna
rõõmsamat sündmust!
Palju õnne kõigile Elva linna sün
nipäeva puhul!

~~ Lemmiklooma pidamine ei tohi
häirida avalikku korda, kaaskodanike
rahu ja turvalisust;
~~ Korterelamu üldkasutatavates
ruumides ja territooriumil lemmik
loomaga viibides on loomaomanik
kohustatud jälgima korteriomanike
kokkuleppel kehtestatud korda;
~~ Lemmiklooma on keelatud hül
jata, vigastada, jätta abitusse seisu
või panna toime muud lemmiklooma
suhtes lubamatut tegu;
~~ Lemmikloomaga avalikus kohas
viibides on loomaomanik kohustatud
koristama looma väljaheited, kasu
tama jalutusrihma või kandmisva
hendit;
~~ Lemmikloomad peavad olema
registreeritud ja kiibistatud.
Lemmiklooma registreerimine ja
kiibistamine on oluline, et viia kaotsi
läinud loom omanikuga kokku ning
ennetada kodutute loomade arvu

kasvu. Elva linnal on lepe Tartu
Koduta Loomade Varjupaigaga, et
täita loomakaitseseadusest tulene
vat omavalitsusele pandud hulku
vate loomadega seotud kohustust.
Linnavalitsus korraldab avalikus
ruumis hulkuvate loomade püüdmist
ning varjupaika toimetamist. Looma
hoitakse varjupaigas kuni omanikule
tagastamiseni või 14 päeva. Looma
püüdmise ja varjupaigas pidamisega
seotud kulud kannab loomaomanik.
14 päeva möödumisel on varjupaigal
õigus anda loom uuele omanikule
või hukata. Kiibi olemasolu päästab
seega teie lemmiklooma elu.
Lemmikloomade veterinaartee
nust (sh registreerimist ja kiibis
tamist) osutavad veterinaararstid
piirkonnas on:
Tõnu Kalja, tel 56 469773
Hille Laos, tel 55 78806
Aivar Lastik, tel 51 36245

Sügisest digikunsti huviring
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
projekt „Tähelepanu, valmis olla,
digikunst!” sai 9 999 eurot toetust
Eesti Noorsootöö Keskuse projek
tikonkursil „Varaait vol 13”. Kogu
projekti eelarve on 12 849 eurot.
Projekti raames käivitatakse sep
tembrist digikunsti huviring, kus
lõimitakse kunst ja loovus infoteh
noloogiliste lahendustega ning toe
tatakse noorte digipädevuse ja teh

noloogiaalaste teadmiste arengut.
Huviring on praktilise suunitlu
sega ja kaasavast noorsootööst läh
tuv-praktilised ülesanded seotakse
kogukonnas või koolis reaalselt vaja
olevate kujundustega, mida õpilased
ise saavad luua.
Projekti raames soetatakse süle
arvutid, digilauad, jahutusalused,
hiired, kõrvaklapid, kaamera, data
projektor jms.

Lasteaiarühmade komplekteerimisest
Elva Linnavalitsus on alustanud
lasteaiarühmade komplekteerimist
eelolevaks sügiseks. Lasteaiakohta
soovib 145 last. Kohtade komplek
teerimisel lähtuti sissekirjutusest,
üldjärjekorrast, vanusest ning laste
aia eelistusest. Arvestati võimalusel
ka sellega, et ühe pere lapsed saaksid
käia koos ühes lasteaias.
Kõik üle kolmeaastased lapsed
said lasteaiakoha olenemata lapse
sissekirjutusest. Alla kolmeaastas
tele lastele lasteaiakoha pakkumisel
eelistati seadusest tulenevalt Elva
linna elanikke. Kuna algavaks õppe

aastaks 2017/18 oli kohasoovijaid
rohkem kui lasteaedade poolt paku
tavaid kohti, siis pidi linn tuginema
koolieelse lasteasutuse seaduse §10
lg 1, mis kohustab kohalikku omava
litsust pakkuma kõigile territooriu
mile sisse kirjutatud lastele vanuses
1,5-7 eluaastat võimalust käia tee
ninduspiirkonna lasteasutuses.
Lapsed said lasteaia- või hoiuko
ha lasteaias Murumuna, lasteaias
Õnneseen, Järve eralasteaias, Nupu
ja Tibupoja lastehoidudes. Elva lin
navolikogu otsustas eraldada lisaeel
arvega täiendavaid vahendeid Elva
Perekodu sihtasutusele, et ehitada

Eva Kams
Linnapea

Digikunstiringi tutvustamiseks
toimub augustis sissejuhatav huvi
laager, mida juhendavad kunsti- ja
animatsiooniringi juhendaja Meeta
Eliise Veigel ning sügisest digikuns
tiringi juhendaja ja Tartu Kunstikooli
õpetaja Helen Bunder.
Garmen Vallikivi
Elva Huviala- ja
Koolituskeskus
direktor

välja veel üks lasteaia rühmaruum.
Seoses Järve lasteaias uue rühma
avamisega, suutis linn pakkuda sel
aastal kohti rohkem kui varasematel
aastatel. Kohapakkumine tehti 128
lapsele. Kõik lapsed lasteaia või –
hoiu kohta ei saanud ning linn tege
leb hetkel lahenduste otsimisega.
Piisava huvi korral on loodetavasti
võimalik koostöös Nõo vallaga pak
kuda lastele kohta Tõrukese lasteaias
Tõraveres.
Marika Saar
abilinnapea

KONGUTA

Konguta raamatukogust

Konguta raamatukogu 2017					Foto erakogust

Esimene avalik teade Konguta
raamatukogust on aastast 1929.

Raamatukogu asus Annikoru kaup
luses, mille omanik oli Mühlberg,

Emakeelenädal Konguta koolis
Emakeelepäev on meie koolis
kujunenud terve nädala pikkuseks.
Selle nädala sisse mahub kauni käe
kirja päev, kus iga õpilane kirjutab
püüdlikult oma kõige paremas käe
kirjas teksti, mida on kogu kooliperel
hiljem võimalik käekirjade näitusel
uudistada.
On ka selge ja sorava lugemise
päev. Seda kutsume minutilugemi
seks, sest arvesse läheb 1 minuti
jooksul õigesti loetud tähemärkide
arv. Kooli rekord aastast 2015 on
1465 tähemärki minutis.
Veel on meil sõnade seletamise
päev, kus on vaja teada nii varem
kasutuses olnud sõnu kui ka uudisja võõrsõnu.
Kaasaja lastele meeldib väga kiirt
rükkimise võistlus. Ühe minutiga on
võimalik teada saada kõige osavam
arvutiklaviatuuri valdaja.
Aeg- ajalt selgitatakse välja sõnad,
mis on meie kooli laste arvates kõige
kaunimad sõnad eesti keeles. Tänavu
olid nendeks sõnadeks ema, armas,
kallis, Eesti ja palun.
Emakeelenädalal kutsutakse kooli
esinema ka keeleasjatundjaid. Nii
kohtus 6. klassi õpilastega Tartu

Ülikooli dotsent, folklorist Madis
Arukask. Ta rääkis maailma keel
test, eesti keele kujunemise ajaloost
ja keele alalhoiuvõimalustest täna
päeva kiiresti arenevas maailmas.
Ta on uurinud ka vadja ja vepsa
keelt ning tõi meile näiteid nendes
keeltes. See oli arendav kohtumis
tund, millest Madli Saarela (6. klassi
õpilane) pajatab järgnevalt: “Miks
oleks vaja õppida siiski erinevaid
keeli, kui võime seejärel unustada
oma keele? Keeli tuleb õppida, et
maailmas hakkama saada. Näiteks
inglise keelt võiks tänapäeval osata
iga inimene, sest kui reisid, läheb
inglise keelt väga palju vaja!
Kahjuks on väga palju neid keeli,
mida enam ei räägita. Õnneks on
veel inimesi, kes oskavad veel õpe
tada mõnda väljasuremisohus keeltnimelt vadja keelt. Ta juhendab ka
neid inimesi, kes seda keelt kunagi
varemalt oskasid, aga enam ei oska,
sest on selle ära unustanud, kuna
piirkonnas seda keelt enam ei kõnel
da. Mulle väga meeldis info erinevate
keelte kohta ja teadmine, et mõnes
riigis on lausa igal külal oma keel, oli
põnev. Ma ei uskunud, et maailmas

Vallavalitsuse 28. märtsi 2017 istungil:
väljastatakse 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:
lõpetatakse üürileping üürnikuga Konguta valla sotsiaalmajas, kuna üürnik asub elama oma
koju;
muudetakse Konguta vallas kahe maaüksuse nimetust: Aaviku maaüksuse nimeks saab
Juskin-Aaviku ja Suuresalu maaüksuse nimeks Suurkivi

Vallavalitsuse 10. aprilli 2017 istungil:
moodustatakse komisjon hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks koosseisus: komis
joni esimees Esta Tamm - vallavanem; liikmed: Riina Savisaar - arendus -ja keskkonnanõunik,
Alser Kubja - ehitus -ja maanõunik, Elo Kasetalu – sotsiaalnõunik, Kerli Rätsep - raamatupi
daja-asjaajaja, Märt Meesak – vallavolikogu esimees.
toetatakse K.V-i .2017 aasta Eesti meistrivõistlustel rallikrossis osalemiseks summas 320.-.
K. V võtab osa 7 etapist.

Vallavalitsuse 17. aprilli 2017 istungil:
muudetakse Konguta vallas, Metsalaane külas 19 maaüksuse ja elamu aadresse.
võetakse vastu otsus hoolduskulude osaliseks katmiseks isikule, kes viibib hoolekandekes
kuses.
Maris Sirendi
vallasekretär

kes laenutas väikese tasu eest
raamatuid ka koju. Esimesed
kirjalikud andmed raamatuko
gu olemasolust seisavad 1946.
a Konguta raamatukogu nimele
välja antud kultuurharidusliku
asutuse passis. Raamatukogu
asus vallamajas ja raamatuid oli
428 eksemplari.
1995. aastast on asutus oma
praegustes ruumides – küla
keskel oleva elumaja korteris.
Paar aastat hiljem laienes raa
matukogu kõrval asuva korteri
võrra.
2001. aastal algas raamatuko
gus uus ajastu – raamatukogu
sai interneti püsiühenduse.
Õilme Kasetalu töötab raama
tukogu juhatajana alates 1985.
aasta veebruarist.

võib olla umbes 5000-6000 keelt!
Järgmisel päeval õpetas külalisõpe
taja Tartust meile loovkirjutamist.
Esmalt pidime me tegema soojen
dusharjutusi. Õpetaja alustatud lau
sekatkend “Ma mõtlen...” tuli meil
lõpetada. Teises harjutuses õppisime
me otsustama. Väga tihti peame me
elus tegema otsuseid mitme asja
kohta. Selleks, et otsustada, tuli tuua
mõlema väite kohta välja plussid ja
miinused. Nii saabki sa otsustada,
mida on kasulikum teha.
Seejärel hakkasime me kirjutama
luuletust. Me kirjutasime tahvlile
märksõnad, millest luuletust võiks
rääkida. Igale õpilasele jagati tava
line paber ja me kirjutasime sellele
ühe täiesti tavalise lause. Seejärel
andsime paberi edasi kaaslasele, kes
kirjutas järgmise lause, mis sobis
alustatud lause lõpuga, ehk siis
riimus eelnevaga. Ja nii andsime
me paberit mitu korda edasi, kuni
lõpuks tuli sellest välja luuletus.
Mulle väga meeldis panna oma
mõte tööle ja edaspidi oskan ma teha
lihtsamini ka otsuseid.”
Emakeelenädalast kirjutasid raa
matukoguhoidja Vilma Pabbo ja 6.
klassi õpilane Madli Saarela.
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Konguta raamatukogu
Asutamise aasta: 1929
Laenutuste arv 2016. aastal: 4381
Teavikute arv 2016. a lõpu seisuga: 17968
Lugejate arv 2016. a: 155
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
M. Sander “Litsid”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
G. Simsion “Abielu Rosiega”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
A. Pervik “Kollane autopõrnikas”
Traditsioonilised üritused:
• Teemapõhised tunnid õpilastele.
Huvitav fakt/faktid:
• Raamatukogu renoveeriti aastal 2009.

Projekt „Muna õpetab kana“
31. märtsil kehastusid 2. klassi
lapsed abiõpetajateks ning aitasid
Elva Gümnaasiumi rahvakoolis usi
natel seeniorõpilastel tahvelarvuti
ga tuttvaks saada. Õppuriteks olid
eakad ja väga motiveeritud seeniorid
ning õppimist/juhendamist koordi
neeris õpetaja ja haridustehnoloog
Elin Kiin. Meie kooli „abiõpetajad“
aitasid 60+ õpilastel tahvelarvutite
ga internetti minna, äppe Play poest
otsida ja nutivahendisse laadida,
äpi abil joonistada, pildistada pin
ginaabrit, teha selfit, kahest pildist
luua fotokollaaži, saata emaili, otsida
internetist aja peale infot, leida
tahvelarvutist märkmete kirjutami
se äpp ning sinna trükkida leitud
vastus, harjutada koos pinginaabriga
kiiruse peale arvutamist ja treenida
mälu äpiga „Memory training“.
Taoline ühisõppepäev on väga
väärtuslik kogemus, mis aitab ühen
dada eri generatsioone omavahel,
aitab vanematel inimestel lõimuda
kaasaegse digimaailmaga, aga ka jul
gustab ja innustab lapsi märkama ja
toetama vanemaid inimesi ning üle
kõige väärtustab elukestvat õppimist
ja koostööd.
2. klassi õpilaste arvamused taoli
sest õppepäevast: „Meie klass osales

projektis, kus õpetasime vanemaid
inimesi, see oli tore. Minu õpilase
nimi oli Sirje. Meie õpetasime neid
tahvelarvuteid kasutama. Minu õpi
lane sai kähku aru ja ma ei pidanud
mitu korda ütlema. See oli nii- nii
tore.“ /Marta- Miia Müürsepp/
„Me saime väga hästi hakkama.
Saime internetis olla. Ma olin oma
õpilasega rahul. Ta nimi oli Hans, ta
oli 64 aastane.“/Agnes Kõlu/
„Me käisime Elvas Gümnaasiumis
vanaemasid ja vanaisasid õpetamas.
Õpetasime neid Googles kirjutama.
Ja siis me pidime küsimustele vasta
ma. Ja siis nemad joonistasid pildi,
mis nad vaatasid tahvelarvutist.“/
Jessica Sinimets/
„Ma arvasin, et saan 91-aastase
vanainimese, aga ma sain 59-aas
tase vanainimese. Ta oli väga tore ja
me tegime tahvelarvutis koos kõike.
Tahvelarvutites oli väga õpetlikke
mänge, näiteks Math duel oli selle
mängu nimi, mis mulle väga meeldis.
Tahvelarvutis oli ka üks joonistus
mäng, õpilased pidid sealt valima
ühe joonistuse, mida hakkasid ise
joonistama. Seal oli nii tore, lihtsalt
mulle väga meeldis.“ /Taali Lehtveer/

Kuulus Kongutalane
Konguta vallas on sündinud
eesti kuulus ooperilaulja ja muusikapedagoog Ivo Kuusk (sündi
nud 8. augustil 1937; sünninimi Ivo
Jekimov).
1962. aastal lõpetas ta Tartu Muu

don Jerom Prokofjevi ooperis „Kihlus
kloostris“, don José Bizet’ „Carme
sikakooli klassikalise laulu eriala.
nis“, Gustav III Verdi „Maskiballis“,
1967. aastal lõpetas Tallinna Riik Tonio Donizetti „Rügemendi tütres“
liku Konservatooriumi, kus tema jpt.
õpetajaks oli Aleksander Arder.
Jätkas õpinguid Moskvas Gnessini
Tunnustused
nimelises Muusikaakadeemias.
Aastatel 1963–1967 ja 1978– 1973 Eesti NSV teeneline kunstnik
2006 töötas ta solistina Estonia 1981 Georg Otsa auhind
1983 Eesti NSV rahvakunstnik
teatris.
Ta on töötanud muusikape 2005 Valgetähe IV klassi teene
dagoogina Eesti Muusikaaka temärk
Info ja fotod: internet
deemias.
Kuulus tenor alustas „Esto
nia“ solistina juba õpingute
ajal, 1963. aastal. Nelja aasta
pärast suundus ta „Vanemui
sesse“, ent naasis 1978. a. Juba
oma esimese rolliga – Tami
nona Mozarti „Võluflöödis“
– omandas ta kauni häälega 92 Olga Sanames (5.05) Kurelaane
siira ja lüürilise laulja maine. 89 Valli Metsallik (10.05) Karijärve
84 Robert Karpa (19.05) Metsalaane
Varastest osadest tõstetakse
83 Evi Ess (17.05) Metsalaane
esile ka Lenskit Tšaikovs 82 Eevi Pihlap (24.05) Külaaseme
ki „Jevgeni Oneginis“, ning 81 Ants Koppel (23.05) Poole
Edgardot Donizetti Lucia di 80 Endla Saarva (13.05) Annikoru
Lammermooris. Tema pari 75 Vilma Pabbo (30.05) Annikoru
mate rollide hulka kuuluvad 70 Leonid Erenvert (16.05) Pööritsa
Helgi-Linda Liiv (30.05) Annikoru
Rodolfo Verdi „Luisa Milleris“,

PALJU ÕNNE!
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Hellenurme raamatukogu
ajaloost tänapäevani
15. augustil 1867 läks Hellenurme
rahvas koos laulukooriga kohaliku
mõisniku, akadeemik Alexander
Theodor von Middendorffi sünni
päevale. Mõisahärrale tehti ettepa
nek aidata kaasa Hellenurme raa
matukogu asutamisel. Mõisnikule
meeldis see mõte, ta andis raha 50
raamatu ostmiseks ja laskis mõisa
puusepal teha mahuka raamatuka
pi. Raamatukapp pandi koolimajja
Päidla-Paluojal ja nii hakkaski 1867.
aastal Hellenurme vallakooli juures
tegutsema raamatukogu. Raamatuid
hakkas laenutama kooliõpetaja.
Et raamatuid juurde osta, hakati
suuremates küünides korraldama
rahvapidusid, kus esinesid laulukoor
(mida juhatas ka kunstnik Konrad
Mägi isa, kes oli Hellenurme mõisa
asevalitseja) ja näitering. Pidude
sissetulekud läksid raamatukogule
uute raamatute soetamiseks. Raama
tukogu töötas 1903. aastani, millal
vallas käis revident Riiast. Selgus, et
raamatukogul puudus ametlik tegut
semisluba. Tsaarivalitsuse käsul raa
matukapp pitseeriti ja viidi vallamaj
ja hoiule. 26. septembril 1909 otsus
tati Hellenurme Haridusseltsi „Püüe”
peakoosolekul asutada raamatukogu.
Ametlik tegutsemisluba Liivimaa
kubermanguvalitsuselt saadi 13.
juunil 1914, mille alusel lubati Jur
jevi kreisis Rõngu vallas Kirmi külas
raamatukogu avada. Raamatukogu
esimeseks juhatajaks sai Hendrik
Urm, kes oli teeninud tsaariarmees
(mida tol ajal juhatajalt nõuti).
Raamatukogu oli kõigile avatud
pühapäeviti kella 15-17. Lugemis

maks oli üks mark kolme kuu eest.
Raamatute laenutustähtaeg oli neli
nädalat ja üle aja käes olnud raamatu
eest oli trahv üks penn päeva eest.
Raamatukogul oli 30 tarvitajat (sh
neli kooliõpilast). 1922. aastal asus
raamatukoguhoidjana tööle Peeter
Värva, kes töötas sellel kohal kuni
1945. aastani. Kogu Eesti Vabariigi
esimese perioodi asus raamatuko
gu Hellenurme mõisa peahoones.
1945. aastal viidi raamatukogu üle
endisesse Hellenurme koolimajja
(tänane vallamaja-kultuurimaja),
kus see asub praeguseni. 1945. aasta
lõpus oli raamatukogus lugejaid 169
(neist lapsi 108). Raamatukogus kor
raldati raamatunäitusi, ettelugemisi
ja kirjandusõhtuid. 1957. aastal asus
raamatukogu juhatajaks Valve Tiirik,
kes töötas sellel kohal kuni 1983.
aastani. Korraldati kohtumisi kir
janike ja teiste kultuuritegelastega
ning pandi suurt rõhku tööle lastega.
Raamatukogu juures tegutses laste
sõnakunstiring, lastele korraldati
erinevaid kirjandushommikuid.
1975. aasta septembris viidi Valga
rajooni raamatukogud üle tsentra
liseeritud süsteemile ja Hellenur
me raamatukogu nimetati ümber
külaraamatukoguks. 1977. aastal oli
Hellenurme raamatukogus 6900 raa
matut ja 244 lugejat. Aastatel 19832005 oli raamatukogu juhatajaks
Tiia Kroonberg (Valve Tiiriku tütar).
1985. aastat iseloomustavad järgmi
sed arvud: raamatukogus arvel 8321
raamatut, lugejaid 230 (sh lapsi 83).
Alates 1992. aastast on Hellenurme
külaraamatukogu Palupera vallava
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litsuse alluvuses. 1994. aastat iseloo
mustavad arvud: kogus raamatuid 10
282, lugejaid 160 (sh lapsi 66).
2002. aastal sai Hellenurme raa
matukogu kaks arvutit ja printeri.
Internetiühenduse sai raamatukogu
2003. aastal ja siis avati lugejatele ka
ühe arvutiga Avalik Internetipunkt.
2004. aastal soetati raamatukogu
programm RIKS ja alustati raamatute
andmete sisestamist andmebaasi.
Alates 2005. aastast töötab Helle
nurme külaraamatukogu juhatajana
Asta Jõesaar, kes alustas 2006. aastal
elektroonilist laenutust. 2008. aasta
seisugal oli raamatukogul 138 kasu
tajat, nendest lapsi 31. Raamatuko
gus oli arvel 6400 raamatut. Raama
tukogu juhataja töötab 0,5 kohaga.
2013. aasta lõpus raamatukogu
ruumid (59 m2) remonditi, tähista
maks raamatukogu amelikku 100.
aastapäeva. Tänavu aga möödub
raamatukogu mitteametlikust algus
aastast 150 aastat.
Täna loetakse raamatukogus usi
nasti ajalehti ja ajakirju. Arvuteid
käivad sageli kasutamas ka hoolde
keskuse elanikud. RIKS kõrval peame
siiani, alates 5.aprillist 1950.a.
inventariraamatut, kus on praegu
seks sisse kantud 24553 raamatut
(st nii palju on siin raamatuid läbi
aastate olnud). Raamatukogu kõige
vanemad raamatud on „Carl Robert
Jakobsoni elu ja töö“ (Tartu, 1925)
ja „Vilsandi linnuriik“ (Tartu, 1932).
Terje Korss
Palupera vallavanem

Hellenurme külaraamatukogu
Asutamise aasta: 1914 (1867 mitteametlik)
Laenutuste arv 2016. aastal: 7686
Teavikute arv 2016. a lõpu seisuga: 7109
Lugejate arv 2016. a: 177
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
I. Kaas “Jäägrimässu anatoomia”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos: N. Roberts “Gabrieli ingel”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
R. Reeli “Nahka kriipivad nädalad” ja O. Luts “Lastejutud”

Teadaanne Palupera piirkonna
teid, millal võite oma kruusale
külade elanikele me
ise järgi minna jms. Vallamaja on

Kui Sa oled kinnistuomanik,
asukohaga Astuvere, Atra, Miti või
Palupera külas ja soovid piirkonna
partnerilt, AS Kiirkandur karjäärist
osta soodushinnaga looduslikku
kruusa, toimi nii: teata vallamajja
(telefoni 7679502 või e-posti palu
pera@palupera.ee) enda andmed –
nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni) ja
oma kontaktandmed. Vallavalitsus
kogub info kokku, edastab kaevan
dajale nimistu soovijatest, nendelt
saadud lisainfo alusel informeeri

vahendajaks seetõttu, et kont
rollida ostja ja koguste vastavust
kokkuleppele. 50% hinnasoodustus
tähendab, et tänase hinnakirja järgi
maksab Sulle 1 tonn 3,12 eurot, 15
tonni 46,80 eurot. Maksta saad
kohapeal sularahas. Kruusale saab
järele minna orienteeruvalt maikuu
lõpus (teavitame!), viimane aeg
oma soovi vallamajas registree
rida on 15. mai 2017. Kes on seda
tänaseks juba teinud, ei pea uuesti
registreeruma, olete kirjas.

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
Algatati Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu
lähteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi
maa-ala elamumaa, mäetööstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada,
sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeeri
mine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude
lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, kesk
konnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse
määramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta. Detailplanee
ringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Nurmemäe kinnistu katastriüksu
se 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus
ei ole eelhinnangu põhjal olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse
kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee

Lõppes XXIV mälumänguturniir Palupera valla karikale

Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumisi hiljemalt 8. mail
2017. a. kell 10:00 (laekumise tähtaeg) järgnevale tööle:

AS Kiirkandur Miti karjäärist kruusa vedu.
Kaevandaja karjääris viibimise ajal (vedu toimuks juba maikuu lõpus!)
vajame kallur-alussahka (kandevõime 15-16 t, ca 10 m³ või kallur+g
reider kohapeal) omavatelt ettevõtjatelt, kel kehtiv teehoiutööde luba,
teenustööd. Tellija tasub kruusa eest iseseisvalt eraldi AS Kiirkandurile.
Kruus (ca 200 koormat) tuleb vedada ja samas ka paigaldada tellija
poolt etteantud mahus ja valla teeregistris asuvatele teedele. Esitada
ühe t/km maksumuse kohta pakkumus, märksõnaks „Kruusavedu“.
Keskmiseks üheks edasi-tagasi sõiduks võiks arvestada 18 km ning
pakkumus peab seega sisaldama ka kruusa paigutamist. Pakkumused
saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme pk. Palupera
Vallavalitsus või soovi korral e-post palupera@palupera.ee. Info tel.
76 79 501, 51 74 740.

kooseisus Tõnis Mark, Erik Müts,
Agur Ostrak ja Marko Koort. Järgne
sid Tartu vald ja Valga TBMMklubi,
kes saavutasid Valgamaa MV kol
manda koha. Mängisid kooseisus
Lisel Helbrodt, Raili Jahtmaa, Jaan
Rapp ja Rudo Lilleleht. Valgamaa
MV arvestuses järgnesid Sangaste,
Pikasilla ja Palupera võistkonnad.
Väga tugevat konkurentsi pakkusid
Rõngu, Põlva ja Lähte mälumängijad.
Mäng läks korda ja läbiviimisega
jäädi väga rahule. Suured tänud abi
listele, toetajatele ja mängijatele.
Samas oli kõigi ühine küsimus, mis
saab edasi? Kas juubeli, XXV mälu
mänguturniir tuleb? Läbiviijad on
küll praegu seda meelt, et tuleb. Mis
nime all? Võib-olla lihtsalt Palupera
karikamänguna? Vaatamata hal
dusreformile ei kao ju kuhugi meie
külad. Ja miks mitte traditsiooni jät
kata nii. Eks see ole meie endi kättes,
kas traditsioonid jäävad või ei.
Tänud veel kõigile kaasaelajatele
ja -mõtlejatele. Elame veel.
Üks küsimus :
Küsitava tegevusega väljendasid
meie esivanemad oma põlgust ja
meelepaha mõne inimese või tege
vuse suhtes. Samuti tehti seda siis,
kui mõni inimene lahkus talust või
külast. Mis tegevusega väljendasid
meie esivanemad oma põlgust?
Vastus :

Palupera vallas Hellenurme külas riigimaantee nr 23173 Hellenurme – Päidla km 0,201 asuva
Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustöödeks.
Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
Nõustuti Hellenurme külas Palupera valla omandis oleva maaüksuse 58201:001:0219 (23173
Hellenurme-Päidla tee L1), tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu.
Maaüksuse suurus 34m2.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. aprillil 2017
anti välja korraldused:
Kinnitada Palupera Põhikoolile küttepuude ostmiseks korraldatud hanke tulemused, tunnis
tada küttepuude müüja leidmiseks korraldatud hankes edukaks pakkumuseks FIE Arne Kruuse
pakkumus hinnaga 26,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
Kinnitada Palupera valla teeregistris olevate teede greiderdamise hanke tulemused, tunnis
tada edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus maksumusega 48,50 eurot/töötund
käibemaksuta.
Kinnitada Palupera valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorra hanke tulemused, tunnis
tada edukaks pakkumuseks FIE Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/tööring
käibemaksuta.
Väljastada T.P-le ehitusluba elamu lammutamiseks Neeruti külas.
Väljastada A.S-le kaeveluba Nõuni külas kanalisatsioonitrassi kaevamiseks.
Jagada Palupera külas Palupera Põhikooli katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks:
Palupera Põhikooli katastriüksus ja Reoveepuhasti katastriüksus.
Anda T.M-le üürile sotsiaaleluruum Palupera külas kuni 18.04.2018.
Anda Tartu Rally MTÜ-le luba korraldada Palupera valla haldusterritooriumi teedel 14. ja 15.
juulil 2017 autospordiüritus „Tartu Rally“.
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
-vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;
-neljale kutsekooli õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot.

Palupera Vallavalitsuse istungil 17. aprillil 2017
anti välja korraldused:
Kinnitada riigihanke nr 183871 „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osutaja
hankimine“ avamise protokoll, kvalifitseerimise protokoll, vastavaks tunnistamise protokoll
ja edukaks tunnistamise protokoll. Tunnistada hankel edukaks AS HASPO pakkumus 178 430

Pannitagumisega.

31. märtsil toimus Nõuni kultuu
rimajas mälumänguturniiri viimane
voor. 12 võistkonda olid tulnud vii
mast Palupera valla karikat püüdma,
nendest 6 jahtisid ka Valgamaa
meistritiitlit meeskondlikus mälu
mängus. Mängujuht Tõnu Talve oma
abilistega, Valdis Meose ja Artur Lõh
musega, olid ette valmistanud järje
kordsed „kõvad pähklid”. Küsimu
sed oli toimetanud ja vormistanud
Dagmar Uibo. Rikkaliku auhinnalaua
katta ja kenad karikad ning meened
aitas soetada Kultuurkapitali Valga
maa ekspertgupp ning Palupera vald.
Säravad Valgamaa meistrimedalid
andis Valgamaa Spordiliit. Meeldiva
koduse õhkonna ja maitsva suupiste
eest hoolitses kultuurimaja perenai
ne Marika Viks.
Mäng ise kulges väga tasavägiselt,

kus mitmekordne Palupera valla
karikaomanik, Räpina kandi Kuke
talu pidi tunnistama tänavuse Eesti
Maakilb II koha saanud Otepää pare
must. Väga tasavägine oli ka võitlus
kolmanda koha peale, kus Tartu ja
Puka vallad olid kogunud võrdse arvu
punkte. Lisa, loeteluküsimuse, vastas
paremini Puka valla võistkond, kes
teadis paremini tänavusel Eesti
jalgpalli MV-l mängivaid võistkondi.
Kaugele ei jäänud teised.
Tänavuse XXIV mälumänguturniiri
Palupera valla karika ning Valgamaa
MV võitis Otepää valla võistkond,
kooseisus Mairold Kõrvel, Kaido
Mägi, Meelis Lill ja Urmas Kuldmaa.
Teise koha sai Kuke talu Räpinast,
koosseisus Rein Hiiob, Mart Kiisk,
Jaan Lomp ja Veiko Tonts. Kolmanda
koha karika ja Valgamaa MV hõbe
medalid sai Puka valla võistkond,

Nõustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal

Kalev Lõhmus

eurot käibemaksuta.
Registreerida J.R-lt laekunud kasutusluba valminud kohtpuhastile Urmi külas.
Kiita heaks ja kinnitada hajaasustuse programmi toetuse saaja Jüri Raudsepa projekti „Valga
mk Palupera vald Urmi küla Kalda talu omapuhasti rajamine“ esitatud aruanne.
Väljastada T.P-le projekteerimistingimused majandushoone ümberehitamiseks Neeruti külas.

Raamatutarkuse allikad
Puhja mail
Puhja Raamatukogu fondide
komplekteerimisel on välja kujune
nud temaatiline spetsialiseerumine
ja ka venekeelset kirjandust tellitakse
vähemalt 20%. Raamatunäituste ja –
väljapanekutega tähistatakse olulisi
kirjanduslikke ja muid tähtpäevi.
Tähtsaks peetakse erialaoskuste
täiendamist ja koolitustel osalemist.
Nagu kõikides raamatukogudes, nii
ka Puhja omades, leitakse vajadu
sel aega, et ära kuulata, mis lugejal
südamel.
Kõikides raamatukogudes on või
malik kasutada avalikku interneti
punkti. Koostööd tehakse omavahel
ning ka teiste kohalike kultuuri- ja
haridusasutustega. Harukogud töö
tavad osalise tööajaga.
Puhja Raamatukogu on oma
olemuselt klassikaline raamatuko
gu – hele, sõbralik ja mitmekülgse
raamatufondiga. Direktoriks on
kõrgharidusega erialaspetsialist
Leini. Küsige, ja teile vastatakse!
Puhja Raamatukogu üheks tähtsa
maks tööks on kohaliku piirkonna
ajaloo talletamine. Sageli külastavad
raamatukogu lasteaia mudilased, et
saaksime koos lugeda muinasjutte ja

rääkida raamatute ning raamatukogu
tähtsusest. Koostöös Puhja Maanais
te Seltsiga korraldatud ühisüritustel
on külalisteks olnud Taime Põld,
Peeter Ernits ja Urmas Salo. Teiste
asutustega ühe katuse all olevat raa
matukogu on igati mugav külastada.
Ulila harukogu on üks rohelise
maid raamatukogusid. Seal õitseb
aastaajale vaatamata alati midagi.
Lisaks põhitööle toimuvad aeg-ajalt
põhiliselt täiskasvanutele mõeldud
käsitöö- ja kunstialased õpitoad, kus
igaüks saab hakkama ja mida täis
kasvanud osalejad ootavad pikisil
mi. Juhataja Sirje jagab lahkelt oma
teadmisi ja oskusi ka teistes valla
allasutustes ning seltsides.
Ulila harukogus kogutakse mater
jale Puhja kihelkonna rahvapärimuse
kohta.
Lugejad ootavad uusi ruume Ulila
harukogule ja pikemat lahtioleku
aega.
Uula harukogust saab juhataja
Elgalt infot ning abi suhtlemisel val
laametnike ja teiste ametiasutustega.
Igapäevaselt käiakse kohapeal lehte
lugemas ja suhtlemas: meenutatakse
möödunut, arutletakse oleviku üle ja

Puhja kooli täpseim käsi
kooli täpseimad
vabaviskajad korv
pallis. Igal osalejal
oli lubatud vabalt
valitud ajal koh
tuniku juuresole
kul sooritada 30
vabaviset, millest
paremustabeli
moodustamiseks
arvutati kõigi vis
ketabavusprotsent.
Kokku oli julgeid
Kooli täpseim käsi. 			
Foto: Tanel Ojaste
täpsusviskajaid
Käesoleva aasta esimestel kuudel võistlustules 53. Parimaid tunnustati
oli Puhja Gümnaasiumi õpilastel ja neljas kategoorias. Kõige osavõtu
õpetajatel võimalus osaleda võist rohkem oli poiste võistlusklass, kus
lusel, mille käigus selgitati välja parimaks osutus 6. klassi õpilane

Puhjas on edukad nutisportlased
tippsportla
sed pääsesid
võistlema Tar
tumaa meist
rivõistlustele
nutispordis,
mis toimu
sid 6. aprillil
Tartus. Meie
kümneliikme
line esindus
Finaalis osaslenud Linde Leetberg ja Anete-Liis Kingsepp Foto: Silja Tammi
võitis kolm
19. aprillil lõppes veebipõhise medalit: Linde Leetberg 1. kl (hõbe),
matemaatikaülesannete lahenda Merle Lint täiskasvanud (hõbe) ja
mise võistluse Nutisport II hooaeg, Maria-Elise Poom 7. kl (pronks).
milles on seitsmes vanuseklassis Tublid olid ka ülejäänud. IV koha
võimalus osaleda nii õpilastel kui ka saavutasid Anna Leemet (1. kl),
täiskasvanutel. Edu tagavad kooli Joosep Topolev (7. kl), õpetaja Ave
matemaatika tundmine ja hea peas Külter. V kohale tuli Pille-Riin Maal
tarvutamisoskus.
(5. kl), VI koha sai Lisandra Pärna
Võistlushooaeg algas oktoobris, mets (1. kl), VII kohal oli Johanna
kus neljal etapil võistles koolis või Tomson (8. kl) ja X kohal Karl-Joosep
kodus ülesandeid lahendades 6142 Tomson (2. kl). Õpilasi juhendasid
nutisportlast. Nende seas olid kõigil Puhja Gümnaasiumi klassiõpetaja
etappidel osalemas Puhja Gümnaa Silja Tammi ja matemaatikaõpetaja
siumi 1., 4., 5., 7. ja 8. klassi õpilased Merle Lint.
Piirkonnafinaalide parimad nutis
ja matemaatikaõpetajad. Võistlus
algab rahvaspordi tasandil (lihtsa portlased jõudsid 19. aprillil Tal
mad ülesanded), teatud punktisum linnasse Eesti meistrivõistlustele,
mani jõudes on võimalik võistle kus Merle Lint võitis pronksmedali
mist jätkata tippspordis (raskemad ja Linde Leetberg saavutas tubli X
ülesanded). Eelvõistluste tublimad koha. Samaaegselt individuaalvõist

vaadatakse tulevikku. Ühisüritused
toimuvad koostöös Uula Huvikes
kusega; pensionäride klubis toimus
„Rohenäppude kogemuste vaheta
mine“. Kohalikud heasüdamlikud
aktivistid abistavad raamatute koju
kandel, aastaid toimib „Postimehe“
ring lugejalt lugejale. Kokkuleppel
juhatajaga saab raamatukogu külas
tada ka töövälisel ajal.
Puhja Gümnaasiumi raamatu
kogus saab väiksema seltskonnaga
koolitunde läbi viia, olemas on kõik
võimalused uurimustööde ja refe
raatide koostamiseks. Raamatuko
guhoidja Sirje eestvõttel on saanud
teoks kohtumised kirjanike Aidi
Valliku ja Heiki Vilepiga. Esimese
kooliastme klassidega külastatakse
Puhja Raamatukogu kus viiakse läbi
raamatukogutunde ja räägitakse
tähtsatest asjadest. Raamatukogu
klaasseina ilmestavad õpetaja Silja
Tammi juhendamisel valminud laste
joonistused. See on koht, kus lugeda,
oodata bussi, mängida lauamänge ja
suhelda ilma nutiseadmeta.
Kohtumiseni raamatukogudes, teie
raamatud ootavad teid!
Leini Laars
Puhja Raamatukogu direktor
Robin Massur (46,7 %). Kooli parima
tüdruku välja selgitamiseks oli vaja
sooritada ümberviskamine, kuna
nii Heneli Kopli kui Merlina Pajuste
viskasid võistlusel võrdse tulemuse
(36,7 %). Ümberviskamisel suutsid
mõlemad tüdrukud oluliselt oma
tulemust parandada. Tüdrukute
võitjaks tuli Heneli Kopli, kes saa
vutas visketabavusprotsendiks väga
tubli 56,7%. Merlina tulemus 43,3 %
oli samuti kõrgest klassist ja seetõttu
pälvis ta eriauhinna. Õpetajate võist
luse võitis Andres Bõkarev võistluse
parima tulemusega (60%).
Tanel Ojaste
kehalise kasvatuse õpetaja

lustega toimusid ka võistkondlikud
Eesti karikavõistlused nutispordis.
Keskmise suurusega koolide hulgas
oli Puhja Gümnaasium kaheteist
kümnes. Täiskasvanute ja “puhas
te” gümnaasiumite arvestuses tuli
teist korda karikavõitjaks Tartumaa
täiskasvanute võistkond koosseisus
Tanel Tärgla, Merle Lint, Kairi Kar
lson ja Ave Külter. Rõõmustame, et
rändkarikas tuli taas Puhja.
24 rahvasportlast said samuti või
maluse võistelda Tallinnas finaal
võistlustel. Selleks loositi välja kaks
punktisummat ja igas vanuseklassis
nelja etapi kokkuvõttes neile kõige
lähema punktisumma saanud õpi
lased pääsesidki finaali. Loosiõnn
naeratas ka meie kooli 1. klassi nuti
sportlasele Anete-Liis Kingsepale,
kes saavutas rahvaspordi tugevamas
grupis IV koha. Silmapaistvaid tule
musi saavutas nutispordivõistlus
tel ka Puhja Gümnaasiumi endine
matemaatikaõpetaja Kairi Karlson,
kes tuli Tartumaal III kohale ja Eesti
meistrivõistlustel IV kohale. Nuti
sporti saab teha igal ajal, sest tren
niväljakud nutisport.eu leheküljel on
alati avatud.
Merle Lint
Puhja Gümnaasiumi
matemaatikaõpetaja

PUHJA

5

Ankeet
Puhja raamatukogu
Asutamise aasta: 1902
Laenutuste arv 2016. aastal: 12581
Teavikute arv 2016. a lõpu seisuga: 16479
Lugejate arv 2016. a: 402
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
E. Tohvri “Hingevõlg”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
J. Adler-Olsen “Faasanijaht”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
H. Käo “Väike kahvatu kummitus”
Traditsioonilised üritused:
• Raamatukogutunnid õpilastele ja lasteaialastele;
• raamatukogupäevade tähistamine;
• koostöö Puhja Maanaiste Seltsi ja Puhja Aja Mäluga;
• kohtumised kultuuri- ja poliitikategelastega.
Huvitav fakt/faktid:
• Puhjaga on seotud: Adrian Virginius, Käsu Hans,
Gustav Wulff-Õis, Aleksander Läte, Eduard Oja, Märt
Raud jt.
Ulila Harukogu
Asutamise aasta: 1923
Laenutuste arv 2016. aastal: 5110
Teavikute arv 2016.a lõpu seisuga: 13051
Lugejate arv 2016. a: 176
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
R. Kaik “Aasta kadunud kolkakoolis”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
M. Kubica “Hea tüdruk”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
M. Vint “Üllas roos”
Traditsioonilised üritused:
• Raamatukogupäevad;
• lasteraamatunädala tähistamine.
Huvitav fakt/faktid: “Lehekülgi Ulila ajaloost 1”
Uula Harukogu
Asutamise aasta: 1967
Laenutuste arv 2016. aastal: 6027
Teavikute arv 2016.a lõpu seisuga: 10197
Lugejate arv 2016. a: 136
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
M. Karu “Täna on täna ja …”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
J. Moyes “kui kõik kokku liita””
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
M. Toman “Saaremaad vallutamas”
Traditsioonilised üritused:
• Jõuluüritused ja lastele suvelõpuüritused;
• koolilõpetajatest lugejatele lillede kinkimine.
Huvitav fakt/faktid:
• Praegu raamatukogul seitsmes asukoht;
• Joosep Toots (Tootsen) oli Kurikovi mõisa Tiidriku
karjamõisa valitseja. Siin sündis talle teine tütar, kes
ristiti Kavilda kirikus Mariaks (ristimistunnistuse
koopia raamatukogus).
Puhja Gümnaasiumi raamatukogu
Asutamise aasta: 1945
Laenutuste arv 2016. aastal: 1616
Teavikute arv 2016.a lõpu seisuga: 12799
Lugejate arv 2016. a: 236
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
F. R. Faelmann “Müütilised muistendid””
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
T. Egner “Sööbik ja Pisik”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
E. Raud “Sipsik”
Traditsioonilised üritused:
• Raamatukogutunnid;
• emakeelepäeval kohtumine kirjanikuga.
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RANNU

Rannu raamatukogu
Rannu vallas on avalikku raamatu
koguteenust pakutud juba aastatel
1792-1800. Sel ajal oli Rannu kiriku
pastoriks Friedrich Samuel Seider,
kes tellis raamatuid välismaalt ning
laenutas neid soovijatele (leerilaste
le). Võimuorganitele tundus, et telli
tute hulgas on riigivastast kirjandust
ning niisugune tegevus keelati ära ja
pastor saadeti sunnitööle Siberisse.

1967. aastal. Rannu raamatukogu
täidab ka kooliraamatukogu ülesan
deid. Ainult õpikute ja töövihikutega
tegeleb kool ise.
Viimasel ajal oleme suurt rõhku
pannud laste lugemisharjumuste
suurendamisele. Meie töö on ka
vilja kandnud. Eelmisel aastal oli
laste laenutuste arv kasvuteel ja
kasv kestab. Mingeid imenippe sel

Meisterdame kaarte Rannu raamatukogus

Ametlikult on esimene raamatu
kogu Rannu vallas asutatud 1913.
aastal. Selleks on praegune Sangla
harukogu. Rannu raamatukogu asu
tati 1925. aastal ning 2016. aastast
likvideeritud Kureküla raamatukogu

leks polegi teinud. Meil on väga hea
koostöö algklasside ja eesti keele
õpetajatega. Viimastes raamatu
kogutundides meelitasime lapsed
tegema raamatuseljaluulet. Kui tunni
alguses kirtsutati nina, siis tunni

lõpuks oli päris lahedaid luuleridu
kokku saadud ning otsiti põnevate
pealkirjadega raamatuid. Kui rääki
da populaarsematest raamatutest,
siis 3. aprillist on algklasside raudne
liider Marko Kalduri „Valge Tähekiire
seiklused“ Marko käis oma kutsaga
raamatukogus ning jättis oma jutu
ja toreda koeraga kustumatu mulje.
Kohtumisel saadi teada, et Tähekiir
armastab porgandit ning üks laps
tormaski koerale oma kotist seda
maiust tooma. Raamatul on pikk
järjekord ja kuulda on, et mõnigi laps
korjab ka raha koera muretsemiseks.
Teiseks prioriteediks on Rannu
raamatukogus kohaliku koduloo
talletamine ja tutvustamine. Raama
tukogu lugemissaalis on pisike muu
seuminurgake, mille kogud tasapisi
täienevad. Koos naisseltsiga on välja
antud kohalikus murrakus lugemik,
korraldatud on kultuuriloolisi matku.
Pooleli on projekt mälestuspinkide
paigutamiseks. M. Traadi 80. sünni
päevaks sai Rannu parki paigutatud
temanimeline pink. Sel aastal tule
vad veel pingid Jakob Tammele ja
Nikolai Pärnale.
Kohaliku kultuuriloo talletamiseks
ja tutvustamiseks on veelgi mõtteid
ja ideid, aga eks nendest räägime siis
kui plaanid selgemad.
Kohtume raamatukogus!
Viive Vink
Rannu raamatukogu juhataja

Estover Piimatööstus OÜ mikrobioloog Liivia Kuku
Tänases muutuvas
maailmas jääb järjest
vähemaks inimesi, kes
suure osa oma tööelust
töötavad ühes ja samas
ettevõttes. Tänase loo
peakangelane Liivia
Kuku on samas ette
võttes töötanud üle 50
aasta. Alustades 1965
aastal töötamist juustu
meistrina, seejärel teh
noloogina ja viimased
aastad mikrobioloogina. Juhatuse liikmed Teder ja Enok õnnitlemas Liiviat
Ettevõte on selle ajaga
palju muutunud ja täna kannab nime
Estover Piimatööstus OÜ. Aprillist
Naerusuise ja rahuliku loomuga
otsustas Liivia aga väljateenitud Liivia näol on tegemist tööstuse
puhkusele jääda.
poolt pakutavate toodete kvaliteedi

Tarkusepäev “Seinast seina“
Nagu juba traditsiooniks on
saanud, toimus ka sel aastal alg
klasside maakondlik tarkusepäev
„Seinast seina“, mille teemaks oli
seekord „Kalad ja vesi“.
Õpilastel oli võimalus lisaks uutele
teadmistele kuulata kalade hääli,
uurida praktilise töö käigus kalade
sise- ja välisehitust, meisterdada
ning oma tarkust ka viktoriini abil

Urve ja Silver
Piilman perre sündis
7.04.2017 poeg

Joosep

Rannu vald
mälestab
Malle Sika

23.08.1940 – 28.03.2017

testida.
Rannu Kooli algklasside õpetajad
on tänulikud EMÜ vanemteadur Arvo
Tuvikesele, kes andis ülevaate kala
dest, veest ja vee-elustikust. Suured
tänud kõigile osalejatele ja neile,
kes panustasid oma aega ja oskusi
sündmuse läbiviimiseks.
Rannu Kooli algklasside õpetajad

PALJU ÕNNE!
87 Maria Kerenberg
82 Maie Lamson
81 Aime Leisson
Ants Kaaver
Aino Parts
Viktor Stepanov
Tiiu Müür
Urve Leita
75 Ene Tuul
70 Vello Roosimäe
Mati Liivamägi

30.05.
1.05.
8.05.
9.05.
14.05.
16.05.
28.05.
29.05.
26.05.
13.05.
15.05.

Ankeet

Rannu raamatukogu
Asutamise aasta: 1925
Laenutuste arv 2016. aastal: 6616
Teavikute arv 2016. a lõpu seisuga: 15278
Lugejate arv 2016. a: 240
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
E. Tohvri “Hingevõlg”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
L. Howard “Kõik mis hiilgab”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
M.Keränen “Varastatud oranz jalgratas”
Traditsioonilised üritused:
• raamatukogu aastapäevad;
• raamatukogutunnid õpilastele ja lasteaiale jms.
Huvitavad faktid:
• 68 aastat on raamatukogu juhatanud üks perekond
(ema ja tütar).
Sangla harukogu
Asutamise aasta: 1913
Laenutuste arv 2016. aastal: 2474
Teavikute arv 2016. a lõpu seisuga: 8296
Lugejate arv 2016. aastal: 63
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos:
E. Tohvri “Äri ja armastus”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos:
K. Hannah “Äralend”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat:
M. Keränen “Peidetud hõbedane aardelaegas”

Rannu – Noorsootöö teeb targaks,
tugevaks ja ka meele rõõmsaks!

Oleme märkamatult kevadesse neile, kes rasket valikut teha aitasid.
jõudnud. Rannu noorte ja kogukonna
Rannu noorte sisuka kevadvahe
tagamise ahela ühe olulise lüliga. toel sai teoks Rannu Pere- ja Noor aja tegevuste elluviimist rahastati
Liivia tööülesanded on olnud seotud tekeskuses „Sisukas koolivaheaeg“. haridus- ja teadusministri kinnita
toodete ja tootmise mikrobioloogili Tegevusi toetas Eesti Noorsootöö tud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
keskus „Nopi üles“ noortealgatuse (ENTK) poolt elluviidava ESF kaasra
se kvaliteedi kontrolliga.
Liivia korrektsus, täpsus ja pühen
dumus oma tööülesannete täitmisel
hastatud programmi
on taganud kvaliteetsete toodete
„Tõrjutusriskis noorte
jõudmise tarbijani. Ta on andnud
kaasamine ja noorte
oma tööga märkimisväärse panuse
tööhõivevalmiduse
parandamine“ tege
sellesse, et Estover Piimatööstus OÜ
tooted on eestlaste seas tuntud ja
vuste raames.
armastatud.
Kuigi koolivaheaeg
Ettevõtte kollektiiv tänab Liiviat
on möödas, siis palju
tehtud töö eest ja soovib talle süda
tegevusi on ees. Üks
mest kaunist ja rahulikku väljateeni
märgilisemaid on
Rannu noored paintballi päeval Raadi lennuväljal.
tud puhkust.
see, et ENTK koostöös
projektivooru vahenditest.
Haridus- ja Teadusministeeriumi
Toimus Graffiti laager (läbiviijaks (HTM) noorteosakonnaga on kavas
Spectrum OÜ), käisime Raadil paint lisaks kohalike omavalitsuste panu
balli mängimas, toimus Märt Mõtuse sele toetada noorsootöö korraldamist
juhendamisel DJ töötuba ja sisuka kohalikul tasandil. Seetõttu on käima
vaheaja tegevused said lõpetatud lükatud koostöögruppide tegevused
Reedel, 12. mail ootame emasid ja Rannu Noorte tunnustusüritusega. ning antud tegevuste paremaks pla
vanaemasid kooli, et tähistada ühes Noorte tunnustamine on iga-aasta neerimiseks viiakse Rannu vallas
koos saabuvat Emadepäeva!
ne traditsioon ja hääletamises võisid vahemikus aprill-juuni läbi Noor
Päevakava:
osaleda kõik Rannu kogukonnast.
sootöö kvaliteedi hindamine.
Tunnustati järgmisi noori:
1. tund (8.10-8.55) Emadepäeva
Tegevused eeldavad ka noorte,
alustamine kooli võimlas (osalevad
Eliis Christiin Pleskovski – Kõige noorsootöötajate ning noorsootöö
I kooliaste ja õpilased, kellel emad/ sõbralikum noor
ga seotud rühmituste küsitlemist.
Karita Karjus – Kõige enim üllata Loodame, et valla rahvas, noored,
vanaemad on koolis). Järgnevad
erinevad asutused vallas ja kõik
sportlikud tegevused EMAD vs nud noor
Karina Kamenik – Kõige aktiivsem keda selle teema raames küsitletakse
LAPSED (teatevõistlused. liikumis
mängud või rahvastepallivõistlus). noor
mõistavad teema olulisust ja panus
2.-4. tund (9.05-11.50) Võimalus
Eliise Täär – Aasta tõusev täht. tavad võimete kohaselt.
Maret Kallejärv
külastada oma lapse ainetunde ja/ Eliise on Rannu Noortebändi „Right
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
või soovi korral ise oma lapse klassis After You“ solist.
noorsootöötaja
tunde läbi viia (rääkides nt mõnest
Palju õnne kõigile noortele, suur
huvitavast ettevõtmisest, oma tööst, tänu lapsevanematele ja aitäh ka
hobidest, reisimuljetest, matkami
sest või sisustada tundi erinevate Rannu Vallavalitsuse istungitel vastuvõetud
huvitavate ja jõukohaste praktiliste
olulisemad otsused:
tegevustega jms).
5. tund (12.05-12.50) Emadepäeva maksta MTÜ-le Tõusvad Tähed projektitoetust 1200 eurot projekti „Rannu aleviku välitege
lõpetamine, tagasiside ja vestlusring vusala ehitamine“ omaosaluse katmiseks;
õpetajate toas.
korraldata e-riigihangete keskkonnas järgmised hanked: „Mustkattega teede remonditööd“,
NB! Oma osalemissoovist (sh „Rannu valla kruusateede rekonstrueerimistööd“, „Investeerimislaenu võtmine“;
soovist tundi läbi viia), palun kvalifitseerida hankes „Rannu valla haljasalade niitmistööd 2017“ pakkujad Firelli Grupp
anda teada hiljemalt 05. maiks OÜ, Salujärv OÜ ja Lust OÜ. Tunnistada hanketingimuste alusel edukaks Firelli Gupp OÜ
oma lapse klassijuhatajale!
pakkumus ning sõlmida nimetatud OÜ-ga leping.

Emadepäeva
tähistamine
Rannu Koolis

RÕNGU
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Raamatukogu-mõõdukalt konservatiivne
asutus?
Ankeet

Rõngu raamatukogu

Raamatukogud on just kui kõik
ühesugused: ruumid/seinad, riiulid,
raamatud ja töötajad. Samas aga see
aura, mis on raamatukogus ja selle
ümber, sõltub paljudest asjaoludest.
Rõngu raamatukogu on traditsioo
niline pereraamatukogu, kus kõige
noorem lugeja Moona Arak on vaid
kolme aastane ja vanimateks luge
jateks on 80-nda eluaasta ületanud
Ilse Luht, Lehte Puudersell, Mein
hard Rosenfeld.
Millega siis nii erinevaid külasta
jaid on võlutud? Raamatukogutöö
taja peab olema külastajate liitja ja
nendega suhtleja, siis kujuneb raa
matukogu enamaks kui laenan-ta
gastan-kohaks, olles vallale nii
visiitkaart kui ka tõmbekeskus. Taga
sivaatena võin öelda, et on olnud
häid ja veel paremaid aegu! Üks on
kindel: kõik külastajad/lugejad on
oodatud siia valgusküllasesse ruumi.
Lugemisnurgas saab ajalehti-ajakirju
sirvides jalga puhata, bussi oodata
või muidu aega parajaks teha. Arvu
tinurk võlub oma võimalustega nii
nooremaid kui eakamaidki. Koju

saab lugemiseks kaasa valida ca 14
tuhande raamatu hulgast, kõigile
on ikka midagi meelepärast ning ka
Palupera, Aakre ja Pühaste inimesed
on meie raamatukogus pakutavad
hüved avastanud.
Oleme nii meelt lahutav, kui ka
meelt kokku panev asutus, nagu aja
aeglustamise asutus. Tagasivaatavalt
on olnud mitmeid märgilisi algatusi.
Rõngulase eelkäija, „Rõngu Teataja“
kuus esimest numbrit toimetasime
koos Valeri Sisas’iga. Märgilised olid
ka Vabadussamba avamisele kaasa
löömine, Kodukandipäevade alga
tamine ja Kõduküla Seltsiga Endel
Ruubeli rattaralli algatamine. On
olnud kohtumisi kirjanikega, kirjan
duslik-kultuuriloolisi ekskursioone
(mööda Rõngu valda ja mujale, vii
mane näiteks ERM-i külastamine),
tore oli olla Viljandi Kultuurikoolile
praktikabaasiks.
Siirad tänud Rõngu vallavalitsus

tele ja vallametnikele, et meie töid
ja tegemisi on soositud. Töötamiseks
on antud vabad käed! Tartumaa
raamatukogudest oli Rõngu esime
ne, kuhu vallapoolse rahaga osteti
arvuti. Vallaametnikud kasutavad
usinalt lugejaks olemise võimalust!
Kõik sellised positiivsed ettevõtmi
sed saavad teoks ikka koostöös valla
teiste allasutustega. Siirad tänud
Rõngu Keskkooli, Rõngu Maanaiste
Seltsi, Rõngu Lasteaia, Rõngu Rah
vamaja, Valguta Algkooli töökatele
inimestele. Raamatukogude endi
töötajate koostöö on sujunud. Mõnus
on olnud!
Üks tore lugejapoolne tänu lapse
suust: sain raamatukogust pisiku –
lugemise pisiku. Rõngu raamatukogu
kingib Eesti Vabariigi 100. aastapäe
vaks lubaduse hoida raamatu, keele
ja kirjandusega seonduvat pärandit.
Laine Meos
Rõngu raamatukogu direktor

Piparkookide küpsetamine Teedla raamatukogus. Foto: Piret Terve

Foto: Jürgen Randma /Riigikantselei

ainus tööstuspood pakub. Kohalikelt
olen kuulnud, et tegelikult alustati
90-ndatel aastatel hoopis bussijaa
ma lähedal vanas puukuuris väikese
toidupoega. Nostalgia.
Tänaseks on olukord tundmatuse
ni muutunud. Rõngu Pagar (alustati
küll Ledini nime all) muudkui laieneb
ja laieneb. Endisele kauplus-paga
ritsehhile on ehitatud suur laiendus,
kus on suur kauplus, pagari töökoja
ruumid, söögikoht ning kontoriruu
mid. Lisaks üüritakse pagaritsehhi
tarvis ka vallamaja I korruse ruume.
Möödunud aasta lõpul alustati aga

vallamaja taha suure tootmishoone
ehitust, mis kohe-kohe käiku läheb.
Rõngu Pagari väsimatu juht Jaanus
Peri rentis mõni aasta tagasi vallalt
maad ja asfalteeris kaupluse ja valla
maja vahelise parkimisplatsi.
Arvan, et söögikoha rajamine
oli õige tegu. Varem oli tihti möö
dasõitjatelt kuulda, et kus Rõngus
süüa saab. Ka vallamaja rahvas käib
lõuna ajal pubis suppi söömas ja
rahvast on seal
alati palju. Siin
valmistatud
kulinaariatoo
ted on samuti
maitsvad ja
hea neid vahel
pidulauale tel
lida.
Julgen öelda,
et Rõngu Pagar
on vast kõige
suurem Rõngu
valla maine
kujundaja, sest
oma sooja leiva
ja maitsvate saiakeste-tortide kaudu
teatakse Rõngut üle Eesti. Pagari
tooteid tarnitakse paljudesse koh
tadesse. Kõik möödasõitjad teevad
siin peatuse, sest Rõngus on ju nii
hea pagar. Kui ise kuhugi reisin, siis
palutakse ikka, et võta Rõngu Paga
rist midagi kaasa.
Tahaksin siinkohal tunnustada
Kristel ja Jaanus Peri, kes oma tööd
väsimatult teevad ja arenevad ja
Rõngule kuulsust toovad! Ehk tee
nimatult vähe on Rõngu vald viima
sel ajal tublisid ettevõtjaid tänanud
ja kiitnud, kuid veel suurem rõõm
on kuulda, kui tunnustus tuleb väl

jaspoolt. 2015. a sai Rõngu Pagar
Tartumaa Aasta Vabaühenduse Toe
taja 2015 laureaadiks, sest ettevõte
toetab vallas toimuvaid suurüritusi,
valla piires tegutsevaid MTÜ-sid,
rahvamaja ja selle ringe, Rõngu kooli
ja lasteaia tegevusi, maakondlikke
üritusi.
Ja nüüd siis tunnistati Rõngu Pagar
regionaalmaasika laureaadiks ning
tunnustus anti üle peaministri Jüri
Ratase ja riigihalduse ministri Mih
hail Korbi poolt 12. aprillil.
Palju õnne ja jätkuvat teotahet
tublidele ettevõtjatele Kristelile ja
Jaanusele ning nende meeskonnale!
Marina Lehismets
Rõngu vallasekretär

ENDLA-ROSALIE KANGRO
OLEV RAUDSEPP
HELDI TAMMISTE
ELLEN KUDU
NIINA TELEBUK
VÄINO MÖLDER
KAAREL KÄRSNA
VIIVE KÖNN
80 URVE LUIK
EVE-MAIE MIIKMAN
GENNADI PEREMITIN
70 PLANKEN MIIKA
KALJU PENNAR
TIIU HEIER

Teedla harukogu
Asutamise aasta: 1957
Laenutuste arv 2016. aastal: 2166
Teavikute arv 2016.a lõpu seisuga: 5858
Lugejate arv 2016. a : 53
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos: M. Laur
“Lahustumine”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos: S. James “Raha
nimel sõlmitud abielu”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat: R Dahk
“Matilda”
Traditsioonilised üritused:
• Matka- ja spordipäevad;
• lastele meisterdamisring;
• ettelugemispäev;
• raamatukogupäevade tähistamine.
Huvitavad faktid:
• Jakob Tamme mälestuskivi asub Teedla lähedal.
• 2015 aastal avati raamatukogu uued ruumid

Kutse Emadepäevale

PALJU ÕNNE!
95
94
91
85
82
81

Koruste Harukogu
Asutamise aasta: 1948
Traditsioonilised üritused:
• Koruste kooli kokkutulekud.
• Kohtumised kirjanikega.
• Kohtumised kunstnikega.
Valguta Harukogu
Asutamise aasta: 1996
Laenutuste arv 2016. aastal: 1856
Teavikute arv 2016.a lõpu seisuga: 3281
Lugejate arv 2016. a :61
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos: E.
Tohvri “Äri ja armastus”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos: K. Michaels
“Hulljulge kaunitar”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat: A. Kivirähk
“Oskar ja asjad”
Traditsioonilised üritused:
• Raamatukogu töötaja käib iga aasta koolis esinemas.
• Valguta lasteaialapsed käivad raamatukogupäeva
raames raamatukogus.

Rõngu valla mainekujundaja RÕNGU PAGAR
Kui aastal 2000 Rõngu ametis
se asusin, siis nägi Rõngu aleviku
keskus välja hoopis teistsugune kui
praegu. Rõngu Pagari saiakesi val
mistati ja müüdi viie tee ristil asuva
äri praeguse söögisaali väikesel
pinnal. Ostsin iga päev koju minnes
lastele saiakesi kaasa. Mäletan, et
kogu aeg oli saiapoes pikk järjekord.
Ja ikka oli põnev vahel ka II korrusele
põigata, et uudistada, mida Rõngu

Rõngu Raamatukogu
Asutamise aasta: 1890
Laenutuste arv 2016. aastal: 14 333
Teavikute arv 2016.a lõpu seisuga: 14 329
Lugejate arv 2016. a: 523
2016. aasta kõige populaarsem Eesti autori teos: M. Sild
“Karlova pruudid”
2016. aasta kõige populaarsem tõlketeos: M. Jungstedt
“Sel vaiksel ööl”
2016. aasta kõige populaarsem lasteraamat: H. Käo
“Väike rüütel Rikardo”
Traditsioonilised üritused:
• Ajalooretk “Rõngu aja ringid”;
• kirjandus- ja kultuuriloolised ekskursioonid
lugejatega;
• raamatukogutunnid;
• raamatukogupäevade tähistamine.

6.05.
15.05.
20.05.
11.05.
7.05.
2.05.
5.05.
27.05.
18.05.
27.05.
30.05.
11.05.
17.05.
18.05.

Laupäeval, 13. mail 2017, algusega kell 14:00 on kõik Rõngu valla
elanikud ja teised huvilised oodatud kunagise Uderna koolimaja skulp
tuuride parki meenutama 95 aasta möödumist esimese emadepäeva
tähistamisest Eestis Uderna koolimajas.
Esinevad Rõngu valla isetegevuslased ja üllatuskülalised. Korralda
takse transport – info stendidel.
Korraldustoimkonna nimel
Kalev Jago

Rõngu Vallavolikogus 11.04.2017 otsustati:
Lubada moodustada minimaalsuurusest väiksemad katastriüksused alljärgnevatel tingi
mustel:
1. Mesika tn L2, suurusega 21 m², sihtots
tarve transpordimaa;
2. Mesika tn L4, suurusega 23 m², sihtots
tarve transpordimaa.
Volitada Elva linna täitma Rõngu valla
korraldatud jäätmeveo riigihanke korralda
misega seonduvaid haldusülesandeid.
Kuulati ära informatsioon Vabariigi Valit
suse ettepanekust, mis käsitleb Nõo valla
ühendamist tulevase Elva vallaga.

Rõngu vald
mälestab
LUDMILLA MATIKAINEN
16.09.1948 – 10.04.2017
Teedla küla
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Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

MAJANDUSTÖÖTAJA/REMONDIMEHE
Tööülesanded:
transporditööd,puhastustööd, remonttööd,
masinate juhtimine.

Kandideerijal peavad olema B- kategooria juhiload,
traktori või C -kategooria juhiload.

hooajalisele tööle

HEAKORRATÖÖTAJA
Tööülesanded:
puhastustööd (väljas), trimmerdamine ja muru
niitmine, transporttööd, muud abitööd.
Kandidaadilt eeldame algteadmisi puhtusest.

Kandideerimiseks palun saata CV aadressil toomas.kuris@elva.ee.
Lisainfo: 747 0000, 533 30116.

TÖÖKUULUTUS
Kultuuri- ja spordiürituste kalender
2. mai
Puhja lasteaia hoolekogu tsirkuseetendus
18:00 Puhja Seltsimaja

4. mai
Lasteteater Reky
"Okasroosike"
11:00 Rõngu Rahvamaja

Elva Harrastusteatri
EHT esietendus
"Kolhoosielu"
19:00 Elva Kultuurikeskus

6. mai
Kodukandipäev
Elvas
9:00-15:00 Elva Kultuurikeskus
ja parkla

Eestimaa Rammumees
11:00 Elva raudteejaama ümbrus

Elva Kellatornijooks
16:00 Elva Raekoda

Kodukandipäeva
tantsuõhtu ansambliga
Hea Story
20:00 Elva Kultuurikeskus

7. mai

13. mai

21. mai

35. Tartu
Jooksumaratoni
Elva lastejooksud

Noorte laulu- ja
tantsupeo
tänukontsert

Filter
maanteekarikasari
2. etapp - 32. Elva
Rattapäev

11:30 Tartumaa TSK

Konguta
vokaalansambli
Mesi kontsert
17:00 Elva Kultuurikeskus

11. mai
Heategevuslik
Teatejooks
14:00 Elva laululava

12. mai

14:00 Elva Kultuurikeskus

14. mai
Elva Laulustuudio
kevadkontsert
14:00 Elva Kultuurikeskus

17. mai
Rakvere Teatri etendus
"Astuge edasi"

Rannu lasteaia etendus 19:00 Puhja Seltsimaja
"Tuhkatriinu"
16:00 Rannu Rahvamaja
18. mai
Emadepäeva kontsert
RN-stuudio
Margus Vaher
tantsukontsert
ja Paul Neitsov
19:00 Elva Kultuurikeskus

19:00 Elva Kultuurikeskus

Vana Baskini Teater
"Täna algab uus elu"

12:00 Kirde 2, Elva

mai
Elva linn22. 79:

Andrus Vaariku
monoetendus
"Elu on parim
meelelahutus"

Kodukandipäev

Elva linn 79:

19:00 Elva Kultuurikeskus

06.05.2017
24. mai
Algusega:
9.00
Tartu Hansa Segakoori
kevadkontsert
Elva
juures
19:00Kultuurikeskuse
Elva Kultuurikeskus
* Kevadlaat
28. mai
* Esinevad
kultuurikollektiivid
Tartumaa
XIX Lustipidu
* Kellatornijooks
16:00 Elva laululava

19:00 Rannu Rahvamaja

Tantsuõhtu ansambliga

Hea Story
06.05.17

20.00

Elva Kultuurikeskus

Eelmüügist 8 €

elvakultuur.ee

20. mai
Rõngu valla
Kodukandipäev
7:00 - 0:00 Rõngu

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 12.05.2017

