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Elva valla huvihariduse kava

Juulis 2017 jõustusid noorsootöö
seaduse muudatused, millega loodi
alus noorte huvihariduse ja –tegevuste riigipoolseks täiendavaks
toetamiseks, et huviharidusele ja –
tegevustele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel. Riiklik toetus on
täienduseks kohalike omavalitsuste
panusele. Vastutus huvihariduse ja
huvitegevuse korraldamise ja toetamise eest jääb ka edaspidi oma

valitsuste kanda. Lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse
ja -tegevuse kättesaadavust ning
pakkuda noortele mitmekesisemaid
osalusvõimalusi. Omavalitsustel
tuleb pakkuda huviharidust ja huvitegevust vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja
täppisteadused ja tehnoloogia.
Elva linn, Konguta, Palupera
(Hellenurme-Palupera piirkonna 7

Liitu “Internet Koju” projektiga!
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on
koostöös kohalike omavalitsustega
Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas algatanud projekti „Internet
Koju”, mille eesmärk on ühendada
vähemalt 90% potentsiaalsetest
tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Ka Elva vallakas ühinevad
omavalitsused on projekti kaasatud.
Täna saavad maapiirkonnas ja
väiksemates linnades enamik tarbijaid oma internetiühenduse vaskkaablivõrgu või mobiilse 4G / 3G side
kaudu. Vaskkaablivõrk on stabiilne,
kuid suuremaid kiiruseid saab pakkuda ainult tugijaamade läheduses.
Mobiilne internet on loodud eelkõige
mobiilsete seadmete ühendamiseks,
netipulgaga koju tulev interneti-

ühendus on tihti ebastabiilne, kiirus
ei ole tagatud ning paljudel pakettidel on peal ka andmeside mahupiirangud. Fiiberoptiline sidevõrk
võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused,
mis toob tarbijateni praegused ja
homsed digilahendused - internet,
televisioon, valvesüsteemid, nutika
kodu lahendused jm. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist
piirkondades, kus veel ülikiire internetiühendus puudub. 2018. ja 2019.
aastal toetatakse maakonnaüleseid
projekte, mille eesmärk on terviklikult ülikiire internetiühendust
võimaldava taristu loomine. Projekti
edu eeldusteks on kohalike oma

valitsuste koostöö ja võrguga liituda
soovijate võimalikult suur arv.
Liitumissoovi esitamiseks on
loodud veebileht internetkoju.ee,
kus on võimalik kaardile märkida
aadress, kuhu internetikaabel peaks
jõudma. Sooviavaldus ei ole siduv!
Liitumistasu pärast ühenduse välja
ehitamist on maksimaalselt 150€
liitumiskoha kohta. Projekti raames
tuuakse fiiberoptiline kaabel majja.
Hind võib langeda, täpsem hind
oleneb soovijate lõplikust arvust.
Vaata täpsemalt lisainfot kodulehelt
internetkoju.ee
Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk OÜ
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Infoleht
küla), Puhja, Puka
(Aakre piirkonna
6 küla), Rannu ja
Rõngu vallad on
koostanud noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis on
koostatud vastavalt
Eesti Noorsootöö
Keskuse soovitustele
mitmete arutelude
tulemusena Elva
vallaks ühinevate
omavalitsuse hariduse- ja noorsootöö
spetsialistidega. Selle
tarbeks on valdkonna
spetsialistide poolt
kaardistatud piirkonna üldised noorsootöö ja huvihariduse
kitsaskohad, sealjuures on kitsaskohtade lahendamiseks
pakutud lahendused
oma
valitsuste põhised. Kava on
planeeritud perioodiks 01.09.201731.12.2018 ja selle koostamisel võtsid
kõik omavalitsused arvesse toetuse
andmise eesmärke - suurendada
huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu osalemist takistavate kitsaskohtade lahendamisega;
kava lähtub noorte vajadustest ning
tagab huvihariduse ja huvitegevuse
kättesaadavuse vähemalt kultuuri,

Hind: 0,50€

Maksimarketi
detailplaneering
lõpetati

spordi ning loodus-täppisteaduste
ja tehnoloogia valdkondades. Huvihariduse ja huvitegevuse kava tuleb
noorsootöö seaduse järgi esitada
esitada 1. septembriks 2017 Eesti
Noorsootöö Keskusele.
Täpsema info Sinu koduoma
valitsuses pakutavate huvitege
vuste ja -hariduse kohta leiad linna
või valla kodulehelt. Noorsootöö
teemade ja riiklike poliitikasuundadega selles valdkonnas saad tutvuda
www.entk.ee

LÜHIDALT
Elva valla
valimiskomisjon

Elva valla (Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
valdade ühinemisel moodustuv
omavalitsus) volikogu valimisteks
on moodustatud valimiskomisjon
koosseisus Salle Ritso, KaisaKaroliina Kokk, Maris Sirendi,
Jaanika Liblik, Marina Lehismets.
Asendusliige Anneli Lepik. Komisjoni
esimees on Marina Lehismets
(marina.lehismets@rongu.ee, mob
525 6194), aseesimees Salle Ritso
(salle.ritso@elva.ee, mob 508 4159).
Valimiskomisjoni ülesandeks on
valimisliitude registreerimine, kandidaatide registreerimine, valimis
tulemuste kindlakstegemine ja
muud seadusest (KOVVS) tulenevad
ülesanded.
Elva valla valimiskomisjon asub
Elva linnavalitsuse hoones, aadressil
Kesk 32, Elva linn ning tööaeg
perioodil 16.08. – 13.09.2017 on
Kolmapäeval, 16. augustil 2017. a alljärgnev:
E, K, R
kl 8 - 10
kell 11 kogunes Elva linnavalitsuse
T, N
kl 14-18
saalis järjekordselt haldusreformi
sotsiaalkomisjon (koordinaator
Tuletame meelde, et 31.08. on
Kertu Vuks; komisjoni liikmed Sirje
Erm, Kalev Jago, Terje Korss, Marina viimane päev esitada valimisliite
Lehismets, Milvi Sepp, Alo Rebane, valla valimiskomisjonile registreeri
miseks. Kandidaatide valimisteks
Vambola Sipelgas).
Pärast oktoobris toimuvaid vali registreerimine lõppeb 5.09. kell
misi moodustuval Elva vallavolikogul 18.00.
Hiljemalt 10.09. registreerib Elva
tuleb kehtestada uued määrused
ja korrad erinevates valdkondades, valla valimiskomisjon nõuete
Et uuel volikogul oleks võimalik kohaselt registreerimiseks esitatud
sotsiaalvaldkonda puudutavad olu- kandidaadid. Valla valimiskomisjon
lised korrad kiiremini kehtestada, selgitab liisu heitmisega numbrite
on sotsiaalkomisjon eelnõusid ette andmise järjekorra erakondade ja
valmistamas. Eelnõu algvariandi valimisliitude vahel ning üksik
kallal oli vaeva näinud Marina kandidaatide vahel.
Lehismets, ettepanekuid on esitanud
mitmed sotsiaalkomisjoni liikmed.
Koosolekul toimus aktiivne arutelu,
Sümboolika konkurss
selle käigus tehti sotsiaalteenuste
korda mitmeid ettepanekuid ja
Käimas on avalik konkurss Elva
parandusi. Täiendused ja parandused valla sümboolika leidmiseks! Konviis eelnõu projekti sisse ühinemis- kursi raames oodatakse nii vapi, lipu
protsessi koordinaator Kertu Vuks. kui logo kavandite esitamist. TäpseTulevase Elva valla volikogu ja mad juhised (sh heraldikanõuded)
valla sotsiaalkomisjon võivad teha on sätestatud Elva valla sümboolika
eelnõu projektis omapoolseid täien- konkursi tingimustes.
dusi ja parandusi, kuid nüüd on üks
Tööde esitamise tähtaeg on 31.
eelnõu variant olemas.
august. Konkursi auhinnafond on
5000 eurot!
Kalev Jago
Loe täpsemalt:http://elva.kovtp.
sotsiaalkomisjoni liige ee/sumboolika-konkurss

Sotsiaalkomisjon
sai kokku
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ELVA

Eva Kams võitis
pressinõukogus

Pressinõukogu arutas Elva linnapea Eva Kamsi kaebust 15. mail 2017
TV3 eetris olnud saate „Kuuuurija”
peale ja otsustas, et TV3 rikkus head
ajakirjandustava.
Saade räägib Elva turuplatsi kavandatavatest muudatustest. Saates on
räägitud nii muudatuste vastastega
kui ka Elva linnapeaga.
Elva linnapea Eva Kams kaebas
Pressinõukogule, et saatelõigus on
esitatud tema kohta valefakte- ja
–väiteid, mis kahjustavad tema ja
linnavalitsuse mainet. Kaebaja ei

ole rahul, et talle ei antud võimalust
süüdistustele vastata ning osa tema
vastustest ja selgitustest saates ei
avaldatud. Kaebaja märkis, et saatis
ajakirjanikule infot hoonestusõiguse
tingimuste kohta, kuid ka neid ei
avaldatud. Kaebaja lisas samuti, et
oli valmis ajakirjanikuga suhtlema ja
täiendavat infot andma, et lugu saaks
tasakaalustatud ja põhjalik.
TV3 vastas Pressinõukogule, et
saates intervjueeriti linnaelanikke
ja Elva linnavalitsuse töötajaid,
sealhulgas Eva Kamsi, samuti andis

Elva lasteaiaõpetajate palgatõus
Alates 1. septembrist 2017 tõuse
vad lasteaiaõpetajate palgad Elva
munitsipaallasteaedades. Riik on
eraldanud toetust lasteaias töötavate
õpetajate tööjõukulude toetamiseks
tingimusel, et palga alammäär
tõuseb 840 euroni. Suurem eesmärk
on tõusta lasteaiaõpetajate töötasu
alammäära vähemalt 90%ni põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast. Lasteaiaõpetajate
kõrgem töötasu aitab muuta õpetaja

ameti atraktiivsemaks. Oluline on,
et lastega töötaksid igapäevaselt
kvalifikatsiooninõuetele vastavad ja
motiveeritud töötajad.
Elva linnas on hetkel kõrg
haridusega õpetajate palgatase
lasteaedades 806-887 eurot, keskeri
haridusega pedagoogide töötasu
685-774 eurot. Elva Linnavalitsus
otsustas 04.07.2017 istungil tõsta
Elva linna munitsipaallasteaedade
õpetajate palga alammäära alates

ELVA KOLLEKTIIVID LAULU- JA TANTSUPEOL “MINA JÄÄN”

saates selgitusi Elva linna arendusjuht. TV3 lisas, et saate monteerimisel arvestati, et kajastatud saaks
kõigi osapoolte arvamused, muu
hulgas ka Eva Kamsi selgitused. TV3
leiab, et saates ei ole Elva linnapea
kohta ebaõigeid väiteid avaldatud.
Pressinõukogu otsustas, et TV3
rikkus 15. mai saatega „Kuuuurija”
ajakirjanduseetika koodeksi punkti
4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning punkti 4.2., mis näeb
ette, et konflikti sisaldava materjali
puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu
hinnangul on Elva linnapeale sõna
antud formaalselt, sest sisulistele
süüdistustele ei saanud ta vastata.

Elva Muusikakool annab teada

AVAAKTUS

Elva M uusika ko o lis 1 . septembr il kell 1 5 . 00.
I lusa ilma ko rral to imub aktus tra ditsio o niliselt ko o li
jä r vepo o lsel õ uea lal. Vihma ko rra l muusika ko o li saa lis

Täiendav vastuvõtt
Elva M uusika ko o l võ ta b tä iendava lt üksikutele vabadele ko htadele va stu
uusi õ pila si kita rr i, kla r neti, sa kso fo ni, tro mpeti, tro mbo o ni, metsa sa r ve,
a ko rdio ni ja la ulu er ia la le.
K a tsed to imuva d pühapä eva l, 1 0. septembr il kell 1 0. 00 Elva M uusikako o lis,
K a lda 1 1 . Tä psem info r matsio o n ka tsetel tehta va st o n leita v muusikako o li
ko dulehelt muusikako o l. elva . ee peatükist “õ ppetö ö ”.
K o htumiseni muusika ko o lis!

S o o v iava lduse bla nkett ja täiendav info ko o li ko dulehel muusika ko o l. elva . ee

01.09.2017 840 eurole. Toetust
jagatakse nii, et palgatõus puudutaks
kõiki lasteaias töötavaid õpetajaid.
Täpsed palganumbrid selguvad peale
seda kui on teada riigipoolne lõplik
toetussumma.

Lõpetati Kesk tn 1 ja Turuplatis tn 3 kruntide
detailplaneeringu koostamine
Elva Linnavalitsus otsustas 14. augusti istungil lõpetada Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide
detailplaneeringu koostamise võttes aluseks Elva Tarbijate Ühistu poolt 11.08.2017 esitatud
taotluse. Peamiseks põhjuseks toodi asjaolu, et maa- ja keskkonnakomisjoni ning elanike

Marika Saar
Elva abilinnapea

poolt planeeringule esitatud ettepanek laiendada kauplusehoonet Kesk tn 1 piires, rajades
hoonele maa-aluse parkla või II korrusel asuva parkla, ei ole finantsiliselt võimalik ning sellest
tulenevalt ei ole soovitatud lahenduse kallal töötamine kuigi perspektiivikas.
Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamist alustati Elva Linnavolikogu

Volikogu istung

otsusega 25. aprillil 2016. Planeeringu eesmärgiks oli Kesk tn 1 krundil asuva kaubandushoone laiendamine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste

Elva Linnavolikogu erakorraline istung toimus

asukohtade ning haljastuse põhimõtete määramine Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntidel.

17. augustil 2017. Avalduse erakorralise istungi

Volikogu otsustas planeeringu 27. märtsil 2017 vastu võtta ja saata avalikule väljapanekule.

kokkukutsumiseks esitasid 7 volikogu liiget.

Detailplaneeringu menetlus lõpetati enne planeeringu kehtestamist.

Istungi alguses anti üle umbusaldusavaldus
volikogu esimees Meelis Karrole ja linnapea

1. s e pt e m be r E lva Gü m n a as iu m is

Eva Kamsile
Volikogu istungil otsustati valida volikogu

Kell 10 .20

aseesimeheks Peeter Laasik. Toimus arutelu

1. ja 12. klasside kogunemine Tartu mnt koolimajas
1.a klass ruum 300 (õpetaja Pille Rebane)
1.b klass ruum 301 (õpetaja Külli Korol)
1.c klass ruum 302 (õpetaja Anne Jaama)
1.d klass ruum 201 (õpetaja Karmen Luik)

Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn3 detailplaneeringu
üle, kuid otsust ei järgnenud, sest linnavalitsus oli detailplaneeringu menetluse lõpetanud

Kell 10 .3 0

14. augustil. Volikogu kinnitas ka järgnevate
istungite ajakava. Istungid toimuvad
augustil, 25. septembril ja 9.
oktoobril.

Logo idee
28.

2.-6. klasside kogunemine Tartu mnt koolimaja ees
7.-11. klasside kogunemine Puiestee koolimaja ees

Kell 10 .4 0
Kell 11.0 0

Rongkäik Puiestee koolimaja juurest Elva lauluväljakule

KOOLIAASTA AVAAKTUS LAULUVÄLJAKUL
Aktusele järgneb 1. klasside pildistamine

Meelis Karro
Linnavolikogu esimees

Teadmised on igihaljad

ELVA GÜMNAASIUM

Vihmase ilma korral toimub aktus 1. ja 12. klasside õpilastele
Tartu mnt koolimaja aulas kell 11.00. 2.-11. klassile toimub
klassijuhataja tund.
Jälgi infot kooli koduleheküljelt

Laste Vabariik
Elvas
ootab õpilasi registreeruma 2017/2018 õa huviringidesse:

Laste Vabariik Elvas

Logo idee

Teadmised on igihaljad

ELVA GÜMNAASIUM

Elva gümnaasium otsib oma meeskonda

TUGIISIKUT

Fotod: Kayvo Kroon

13. juulil tähistas Elva linn koos
lastega peagi saabuvat Eesti Vaba
riigi 100. sünnipäeva. Uhke haagisauto ratastel jõudis männilinna elamustuur Laste Vabariik, mis ühendas
endas meeleoluka ja mitmekesise
programmi: Lotte (Gerli Padar), tantsustuudio RN, AHHAA teadusteater,
etendus „Kõige parem kingitus“ ning
päeva lõppedes Elva klarnetisuve
kontsert. Õuealal oli lastel kogu päev
võimalik seigelda mängualal ning
erinevates töötubades. Laste Vabariik
Elvas oli tõeliselt rahvarohke ja soe.

Vajame tugiisikut I kooliastme õpilasele.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt
01. september 2017 aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil
tarmopost@elvag.edu.ee.
Rohkem infot: Tarmo Post, 5225144, tarmopost@elvag.edu.ee

Õppetasu kuus 8-40 eurot sõltuvalt ringi spetsiifikast.
Lisainfo ja registreerimine http://elva.kovtp.ee/huvitegevus

TÖÖKUULUTUS

Lotte laulud panid lapsed kaasa laulma

Aitäh kõigile Laste Vabariigi
külastajatele!

KONGUTA

25 aastat sõprussuhteid
Konguta vald Eestist ja Kinnula
vald Soomest- juba 25 aastat on
toiminud sõprussuhted kahe valla
vahel! Need aastad on sisaldanud
korduvaid külaskäike, palju ühiseid tuttavaid, sõpru, kohtumisi ja
teineteiselt õppimisi! Kultuuri- ja
teadmiste vahetust. Ning sõprustsõprust üle piiride!
Selle aasta juuli algul osales
Konguta valla delegatsioon Kinnula
päevadel Kesk- Soomes.

juuri ja keeleuurija andis nimede
seletamise lugude kaudu edasi kodukandi pärimust. Ja taas olid kinnulased uhked- uhked oma esivanemate
peale, oma juurte üle, oma kestvuse
üle sellisel kivisel ja külmal maal
maailmanurgas.
Soome 100! Igaüks saab anda
oma panuse vabariigi sajandaks
sünnipäevaks. Igaüks saab teha
kingituse! Kinnulas oli loodud 3
erinevat võimalust ühisloomingu

Konguta valla delegatsioon Kinnulas				

Mis seekordselt Kinnula visiidilt
eriti meelde jäi?
Vastutus noortele edasiantavate
väärtuste ja oskuste eest- Kinnulas
korraldati sellel aastal Kesk- Soome
maakonna noortuletõrjujate
piirkondlik laager. Kestis nädal
ja noored, keda oli maakonna
erinevaist paigust kokku tulnud
ühtekokku 140, elasid köetavates
telkides pool- sõjaväelist elu (öine
temperatuur oli + 4 ja sadas 5
päeva järjest!). Hommikut alustati
lipu heiskamisega ja õhtu lõpetati
samamoodi- austades lippu ja olles
uhke oma riigi üle! Selles laagris
väärtustati isamaalist kasvatust ja
õpetati elus toimetulemist, inimese
päästmist, esmaabi andmist jmsväärtustati inimelu. Soomes on
tuletõrjesport suures aus ja kuna
see on tasuta huvivõimalus lastele,
on see ka ääretult populaarne.
Varustus lastele on täiesti tasuta,
ainult jalatsid /kummikud/ tuleb
endal muretseda. Treenitakse
väga kogenud instruktorite käe all,
kellest enamik ongi võrsunud samast
süsteemist. Soomlased olid uhked
oma noorsoo üle ja seda väärikust
ning uhkust oli tore vaadata!
Pärandkultuur ja oma päritolu
väärtustamine. Kinnulas on
koduloomuuseum, mille tegutsemist
veab ühing(selts) ja selliseid ise
organiseerumise süsteeme on
Soomes palju. Selline kodaniku
algatus Eestis veel vähelevinud,
ehkki ka meil on suurepäraseid
näiteid (kasvõi “Elva elama!” jt).
Kinnulas organiseerib seesama
ühendus igal aastal Kinnula nädala
raames avatud uste ürituse, kus siis
näidatakse, kuidas valmib odraleib
(rieska) ja kuidas maitseb kalasupp.
Ja kui palju rieskat osteti ja kui
mitu liitrit suppi söödi! Selgus, et
seda “ehedat”, vana- soome toitu
tuldi otsima kümnete kilomeetrite
kauguseltki. Sest see oli isetehtudisehoitud soome ehe vana elu:
meenutused, mälestused, põlvest
põlve edasiantav oma pärimus!
Seekord otsiti muuseumis ka oma

Foto: erakogu

tekkimiseks: lasteaias eksponeeriti
ühist pilti “Muinasjutumaa”, kuhu
igaüks oli saanud lisada omapoolse
panuse ja muinasjutupuu saab nüüd
lastele vesta erinevaid lugusid.
Raamatukogus troonis õpilaste
ja suuremate inimeste abil valminud põder ja keskuse toimemajas
said kõik soovijad kududa oma
triibud(soovid) kaltsuvaiba sisse.
Kasutasime muidugi ka meie seda
võimalust ja sini-must-valge triip
sai kootud ühisvaibaks Soome
100 kingituseks! Selline ühis
kingituse mõte oli väga inspi
reeriv.
Soomlased ja eestlased. Me oleme
sugulusrahvas ja seda oli tunda.
Ehkki väliselt ehk kinnised, justkui
mures ja tõsised, oli pealispinna all
ühine naljasoon, soojus, ääretult soe
külalislahkus! Kahju oli lahkuda,
sest igas lahkumises on kurbust ja
ärevust- kas kunagi kohtume veel?
Tahaks loota, et ikka! Oleme südamest tänulikud meie võõrustajatelemeie soove loeti silmadest ja südametestki, ei olnud vaja üteldagi- kõik
toimis suurepäraselt.
Loodus. Sellest ei saa üle ega
ümber. On imede ime, kuidas mõnikord saab elu tekkida ja kesta nähta
matulgi kohal, olematute võimaluste
korral?! Kuidas saab kivikülvis tärgata roheline lible, et kasvada suureks
uhkeks puuks, kuidas saab kidural
imeõhukesel mullatriibul kasvada
lillekangas? Meelde jäid teid ääristavad lupiinilindid, ehkki soomlased
ei olnud selle lilleiluga rahul. Suur
ja kogukas lupiin varjutab teised
taimed ja toob kaasa liikide kadumise. Aga see värvikirevus halli tee
servas oli silmale nii ilus vaadata!
Konguta sõprusvald Kinnula aga
austas meid oma külaskäiguga Eesti
Vabariigi Taasiseseisvumispäeval
20.augustil 2017. Külalistele
Soomemaalt räägiti Elva ühisvalla
tekkeloost ja tulevikust, üheskoos
rännati ringi meie uue valla
territooriumil: Elvas uudistati
Kultuurikeskust, Rannu vallas
külastati Järvemuuseumi ja tehti
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Vallavolikogu 26. juuli 2017 istungil:
valiti vallavolikogu esimeheks Aivar Õun

kaleretk Tondisaarele. Rõngus
pakkus külalistele palju kõneainet
põllumeeste ühistu Kevili
toimimine ja tase ning Aakres
AS Bacula moositehase areng ja
toodang, Kongutas kool ja lasteaia
moodulrühm.
Külalised osalesid „Eesti Vabariik
100“ kingituse avamisürituselnimelt avati 20.08.2017a. Kongutas
meie vallast pärit naha- ja köitekunstnik Eduard Taskale pühendatud monumentaal, mis on ühtlasi
kongutalaste kingitus meie vabariigi
100-ks sünnipäevaks. Autähise avamise järgselt osaleti Konguta valla
külade päeval Kurelaanes. Seekordne
küladepäev oli juba 13-nes ja 16-st
Konguta valla külast on ühisele kaardile jäädvustamata veel vaid 3 küla.
Järgmisel aastal korraldab külade
päeva Vellavere küla.
Külalised lahkusid 21.augusti
varahommikul, olles kindlad, et
Kinnula- Konguta valdade sõprussuhe säilib ka suures ühisvallas ja
lootes, et vastastikused külaskäigud
on kasulikud mõlemale riigile ja
rahvale.

Vallavolikogu 31. juuli 2017 istungil:
avaldati umbusaldust vallavanem Esta Tammele;
kinnitati eelarve- ja arengukomisjoni esimeheks Margus Reinoja;
valiti vallavanemaks Agu Kasetalu.

Vallavolikogu 7. augusti istungil:
määratakse vallavanem Agu Kasetalu töötasuks 1535 € kuus;
makstakse ametist vabastatud vallavanem Esta Tammele hüvitist summas 3070 €;
kinnitatakse vallavalitsus 3 liikmelisena: vallavanem, Riina Savisaar, Meelis Külaots;
kinnitatakse eelarve- ja arengukomisjoni liikmeteks Jüri Lamp, Raimond Pihlap, Sirli Jaomaa;
valitakse revisjonikomisjoni esimeheks Margus Reinoja;
kinnitatakse revisjonikomisjoni liikmeteks Mati Miil ja Albert Vutt;
kinnitatakse vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis;
kehtestatakse Konguta Kooli lasteaiaõpetajate töötasu (täistööaeg) alammääraks 840 € kuus
alates 01.09.2017;
määratakse Konguta valla esindajaks Tartumaa Arendusseltsis ja Vapramäe- Vellavere-Vitipalu Sihtasutuses vallavanem Agu Kasetalu;
nimetatakse Konguta valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste liidu Omavalitsuste Päevale
volikogu esimees Aivar Õun ja asendusliikmeks volikogu aseesimees Liina Tamm.

Vallavalitsuse 4. juuli 2017 istungil:
makstakse projektitoetust KÜ-le Tipsi projekti „KÜ Tipsi pööningu akende soetamine“
läbiviimiseks summas 179.27 €;
eraldatakse reservfondist raha summas 670.60 € VVV SA Konguta vallas asuvate matkarajade
hooldamiseks;
määratakse Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk 32, Elva;
makstakse sotsiaaltoetusi: juuli kuul sündinud juubilarile juubelitoetust summas 20 €, kooli
lõpetamise toetust 3-le kooli lõpetajale summas 150 €;
antakse Kavilda vabatahtlike Pritsimeeste seltsile tasuta kasutusse vallavalitsusele kuuluv
saun avaliku teenuse osutamiseks, sõlmitakse leping tähtajaga 5 aastat;
kinnitatakse Konguta raamatukogu lahtioleku ajad alates 01.09.2017: E: kl 12.00-18.00; T,K,N
kl 13.00-19.00, R: kl 9.00-13.00;
antakse välja kasutusluba Konguta vallas, Lembevere külas Jüri kinnistul asuvale elamule;
lubatakse Scandagra Eesti AS korraldada üritus nimetusega „Põllupäev“ 05.07.2017;
makstakse MTÜ Kapsta külaseltsile projektitoetust projekti „Laste mänguväljaku rajamine“
summas 200 €;
toetatakse hajaasustuse programmi raames laekunud taotlusi (20 tk);
tunnistatakse edukaks hanke Välijõusaali seadmete soetamine ja paigaldamine esitatud

Kinnula delegatsioon ja kongutalased
20.augustil 2017a. E. Taskale pühendatud
monumentaali avamisel Annikorus		

pakkumused, Edukaks pakkumuseks tunnistatakse Tomi Play OÜ poolt esitatud pakkumus
maksumusega 11 040 €.

Vallavalitsuse 11. juuli 2017 istungil:
Konguta vald
mälestab

Salde-Aliide
Matsin

11.01.1921-12-07.2017

Ülo Parts

17.02.1958-14.07.2017

Madis Oberschneider
11.07.1951-9.07.2017

volitatakse Elva linna läbi viima 6 ühineva valla ühinemise teel moodustatava Elva valla
sümboolika konkurssi.

Vallavalitsuse 13. juuli 2017 istungil:
antakse avaliku ürituse korraldamise luba Mäeotsa Külaseltsile Tartu Pereliidu suvepäevade
läbiviimiseks 22.07.2017 Mäeotsa Külamajas.

Vallavalitsuse 19. juuli 2017 istungil:
makstakse sotsiaaltoetusi: hooldajatoetust 34 hooldajale summas 940 €; vajaduspõhist peretoetust 8 perele summas 630 €; augusti kuul sündinud juubilaridele juubelitoetust summas
120 €; paljulapselistele peredele lasteaiatoidu toetust summas 72,94 €; toimetulekutoetust
ühele perele summas 201,52 €; 8 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 577 €;

PALJU ÕNNE!
90

lõpetatakse hooldaja kohustused hooldatava suhtes, seoses hooldatava surmaga;
makstakse projekti- ja tegevustoetust MTÜ-le Kulbilohu külaselts summas 840 €;
makstakse projektitoetust Reinsalu Sport MTÜ-le summas 640 €;
makstakse tegevustoetust Konguta Külaseltsile summas 200 €;

Helju Tellissaar 9.09. Kurelaane küla
Silvia Nilp 15.09. Konguta küla
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Helmi Pentman 14.09. Annikoru küla
Taime Lepik 27.09. Kobilu küla
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makstakse projektitoetust KÜ-le Kure summas 320 €.

Vallavalitsuse 26. juuli 2017 istungil:
võetakse vastu otsus MTÜ Kulbilohu Külaseltsilt projektitoetuse kasutamata jäänud osa
(57,84 €) tagasimaksmiseks valla eelarvesse

Aino Pärn 28.09 Lembavere küla
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Vallavalitsuse 16. augusti 2017 istungil:

83

makstakse sotsiaaltoetusi: I klassi astujatele ranitsatoetust á 70 € summas 560 €; paljulap-

80

perede lastele noortelaagri tuusiku toetust summas 504 €; Konguta Koolis 2. - 6.klassis õppi-

Endla Otsason 30.09 Kurelaane küla
Aino Karp 30.09. Lembevere küla
Milvi Küünal 14.09 Vahessaare küla
Märt Metsik 24.09. Metsalaane küla

seliste peredele lasteaiatoidu toetust summas 8,39 €; paljulapseliste ja toimetulekuraskustega
vatele õpilastele Konguta Kooli toetust á 30 € summas 480 €; hooldajatoetust 34 hooldajale
summas 940 €; vajaduspõhist peretoetust 6 perele summas 450 €; toimetulekutoetust ühele
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perele summas 204,08 €.

Toivo Külter 30.09 Pööritsa küla

läbiviimiseks 20.08.2017;

antakse avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Kurelaane Konguta valla küladepäeva
nimetatakse valla esindajateks Elva vallaks ühinevate omavalitsuste sümboolikakavandi

Liis Lehemets ja
Carel Marthinus
Lotz perre
sündis 1. juulil

Eliise

Keidi Palloni ja
Taivo Timmi perre

Kadri ja Karl Selja
perre

sündis 31. juulil

sündis 8. augustil

Liam Miko

Karl

Eda Saadjärve ja
Marek Mangluse
perre
sündis 29. juulil

konkursi komisjoni Agu Kasetalu ja Jüri Lamp;
võetaks vatsu otsus valla elaniku hoolduskulude osaliseks tasumiseks (125 €) hooldekodus
viibimise ajal;
makstakse tegevustoetust MTÜ-le Kurelaane summas 200 €;
eraldatakse valla 2017 aasta reservfondist raha ettenägematute kulude katteks summas
5 111,95 €
Maris Sirendi
vallasekretär
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PALUPERA

Kümme aastat osalemist külastusmängus
«Unustatud mõisad»

Külastusmäng “Unustatud mõisad”
käivitus juba 2003. aastal, selle eestvedaja on Eesti mõisakoolide ühendus.
Eestis on säilinud ja kasutusel ligi 500
mõisa peahoonet, millest 69 hoones
tegutseb kool või lasteaed. Sel aastal
avas külastajatele uksed 29 mõisat üle
Eesti. Meie, Palupera mõis, oli Valgamaal ainuke, kes lahkelt huvilisi vastu
võttis. Ja huvilisi jagus. Nelja päeva
jooksul külastas hea mitusada mõisahuvilist nii Saaremaalt kui Viljandimaalt, Tallinnast kui Atra külast- üle
kogu Eestimaa. Kaugemad külalised
märkisid elukohaks Houston, Texas,
USA või siis Denmark ja ka Soome.
Igal täistunnil sai giidi
juhendamisel tutvuda nii mõisa
ajalooga kui tänapäeva koolieluga.
Traditsiooniliselt oli avatud näitus, mis
koolipere ja vilistlaste ning sõprade
abiga üles seatakse. Varasemalt on

näitus olnud vanadest armsatest
tassidest, toredatest küünlajalgadest,
mänguasjadest läbi mitme põlvkonna,
põnevatest kogudest - igal asjal oma
hing ja mälestus sees. Sel aastal kandis
näitus nimetust «Kooli
elust läbi
aegade». Oli palju äratundmisrõõmu,
nostalgiat ning meenutusi. Hästi
populaarseks on kujunenud kellakolme-kontserdid, kuhu pääs on prii.
Sel aastal sai kuulata Põlva ansamblit
Käokirjas, mis tegeleb Vana-Võromaa
vaimse kultuuripärandi alalhoidmise
ja tutvustamisega ning kus laulab ka
meie emakeeleõpetaja Kairit Leesalu.
Kairitil oli see ka esimene kord üles
astuda giidina. “Jalad löövad tuld!”
ohkas ta päeva lõpus, “aga väga
huvitav oli!”. Eks ta ole, kui alustad
esimestega hommikul kell 10 ja
lehvitad viimastele 18.30. Väga kauni
kontsertelamuse pakkus duo Telluur

koosseisus Heli Ernits (inglissarv) ning
Kirill Ogorodnikov (kitarr) esitades Balti
Saksa muusikat. Duo Telluur sai oma
nime keemilise elemendi järgi, mis on
haruldane, hõbedane ja habras just nagu
ansambli akustiline unikaalne kõla.
Veel sai kuulata Elva ansamblit Helisev
Horoskoop, mis tuttavate nostalgiliste
lauludega ka publiku kaasa laulma haaras
ning kes ei laulnud, see jalaga takti ikka
kaasa tatsus. Viimasel kontserdil astus
püünele ansambel KoKoKo ehk lõbus ja
lustaks viieliikmeline seltskond, kelle
hobiks viiulite, kitarride ja kontrabassi
saatel esitada eri maade rahvamuusikat.
Nii nad kokku saavad, kes Kongutast,
kes Kohilast, kes Kolga Jaanist ja mõni
Ülenurmest ning tunnevad rõõmu
ühismusitseerimisest. Kindlasti
oleme me kogu kooliperega Marta
“fännid” ning hoiame talle pöialt tema
muusikutee kujunemisel. Vanasõna

Europead on tore rahvakultuurielamus!
Europeade’i
rahvusvahelist
folkfestivali on peetud 1964. aastast.
Igal aastal toimub see eri Eoroopa
linnas, Tartus 2012.aastal ja sel
aastal 26.-30. juulini 54. korda Soome
vanimas linnas Turus. Järgmise aasta
Europead on Portugali korraldada.
Meie vahvas seltskonnas olid
Karupojad Otepäält ning Illuka
noored rahvamuusikud. Juba kohale
jõudes ootas meid üllatus, meie giid
Soome noormees Tomi tervitas meid
puhtas eesti keeles. Nagu hiljem
selgus, oli ta käinud veidike eesti
keele kursustel ning viibinud ka 10
päeva Eestis. Kõik on võimalik, kui
väga tahta.
Toimusid hästi toredad tänava
kontserdid, kus meie seltskond
tutvustas nii eesti rahvalaule
kui pillilugusid ning koos pealt
vaatajatega õpiti selgeks nii mõnigi
eesti rahvatants. Proovisime kaasa
laulda enne meid esinenud Grööni
maa rahvamuusikutele kui ka kaasa
elada Austria tantsurühmale. Võimsa
emotsiooni andis kindlasti meie
Palupera valla naiskoori esinemine
peakontserdil, saalis tuhatkond
pealtvaatajat, lehvimas Eesti fännide

ütleb “Tühi kott ei seisa püsti”kohvikus sai maitsta mõiskooki ning
juua ka tassikese kohvi.
Tore, et leidub inimesi, keda huvitab meie mõisa ajalugu, kui ka neid,
kes on lahkelt nõus meie kaunist

mõisa tutvustama. Südamest suured
tänud neile, kellele on oluline, et
püsiks selline pärl nagu Palupera
mõis.
Palupera koolipere nimel
õpetaja Marika Viks

PALUPERA PÕHIKOOLI ÕPPEAASTA
AVAAKTUS TOIMUB
1.SEPTEMBRIL KELL 10.00
BUSSIRING ALUSTAB KELL 9.20
Palupera Vallavalitsuse istungitel 11. juulil ja 2.
augustil 2017 anti välja korraldused:
Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks vallale kuuluvat korteriomandit: Palupera
küla, Veevõtu 2 ja Veevõtu 3.
Registreerida ehitisregistris K.J-lt laekunud ehitusteatis Räbi külas väikeehitise püstitamiseks.
Registreerida ehitisregistris V.P-lt laekunud ehitusteatis Palupera külas elamu ümberehitamiseks ja kuuri ehitamiseks.
Registreerida ehitisregistris mittetulundusühingult Hellenurme Veskimuuseum laekunud
ehitusteatis Hellenurme mõisa saeveski korrastamiseks, konserveerimiseks.
Jagada Lutike külas asuv Lille katastriüksus kaheks: Lille katastriüksus ja Lillemetsa katastriüksus.
Väljastada M.L-le projekteerimistingimused kuuri projekteerimiseks Lutike külas.
Väljastada J.V-le projekteerimistingimused masinakuuri projekteerimiseks Astuvere külas.
Määrata Palupera külas riigi omandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Külaaluse mets

Palupera Helletajad Europeadil					Foto: erakogu

lipud ja meie laval esitamas Eesti
rahvaviisi Sangaste kihelkonnast,
-”Tammeke sa matal puu” ning
“Uhti, uhti uhkesti”. Aplaus oli
meeldiv.
Ka järgmistel päevadel tuldi juurde
ja kiideti meie ilusat emakeelt ja
vahvat laululusti. Soe tunne oli! Laupäeval oli suur ühistantsimise õhtu,
kus erinevate riikide rahvamuusikute
pilli järgi tantsiti üheskoos just nende
maade rahvatantse. Korraldajate soov
oli tantsida kõik koos Soome 100
üldrahvalikku tantsu Humppat ning

kõikjal tänavatel panna korraga tantsima 30 000 inimest, et teha omamoodi
selle tantsu massiesitamise maailmarekordit. Andsime meiegi oma panuse.
Ning lauldi ja tantsiti kõikjal ja kõigiga.
Eestlased on lihtsalt laulu- ja tantsu
rahvas, mis avaldus ka meie õhtustes/
öistes nn. saalisimmanites.
Meid reisi toetasid Eesti Kultuurkapital Valgamaa Ekspertgrupp, Otepää
ja Palupera vald ning loomulikult meie
pered.
Palupera valla naiskoor
„Helletajad“ Hellenurmest

ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrata Pastaku külas riigi omandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Kassi põld ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrata Hellenurme külas Hellenurme saekaatri katastriüksuse uueks lähiaadressiks Ojavere.
Anda I.K-le üürile sotsiaaleluruum asukohaga Palupera küla, tähtajaga 01.08.2017 – 31.07.2020.
Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse saaja J.R. projekti „Valga mk Palupera
vald Urmi küla Kalda talu puurkaevu rajamine“ esitatud aruanne.
Väljastada OÜ-le Vevasi projekteerimistingimused korruselamu projekteerimiseks Ees-Mustamäe katastriüksusele.
Anda Mittetulundusühingule Leigo Kontserdid luba korraldada 4. Ja 5. augustil 2017 Lutike
külas Leigo talus avalik üritus „Leigo Järvemuusika festival 20“.
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused juuli-ja augustikuul:
-vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;
-ühele kõrgkooli, viiele põhikooli, neljale gümnaasiumi ja ühele kutsekooli õppurile kooli
lõpetamise toetust kogusummas 400 eurot;
-ühele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 20 eurot;
-ühele puudega isikule kriisiolukorra toetust summas 50 eurot;

Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine
Palupera vald alustas koos
naaber valdadega Valgamaal
2-aastase
projektiga
“Koduteenuse ja tugiisikuteenuse
arendamine”.
Koduteenuse (hoolduse) eesmärk
on hooldusvajadusega inimese
abistamine kodu ja isikliku eluga
seotud igapäevaeluks vajalike
toimingute sooritamisel ja asja
ajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele
harjumuspärases keskkonnas, mis
aitab tagada hoolduskoormusega
inimesele võimaluse osaleda töö
hõives.
Tugiisikuteenuse eesmärk on
tööealise erivajadustega inimese
toimetuleku tagamine, mis aitab
tagada tööealisele erivajadustega
inimesele võimaluse osaleda tööhõives.

Teenuse sihtrühm on tööealised
erivajadustega inimesed, kes vajavad
sotsiaalsete, psühholoogiliste või
terviseprobleemide tõttu oma
kohustuste täitmisel ja õiguste
teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
On aeg mõelda ka neile, kes
vajavad teenust. Oled see sa ise,
sinu lähedane, kogukonnaliige?
Küsi, uuri, mõtle järele, paku. Iga
juhtum on omanäoline ja paraku
ajas ka muutuv. Teenuse maht
ja sagedus määratakse kindlaks
kohaliku omavalitsuse üksuse
(KOV) poolt lähtu
des hooldus
vajadusega inimese kõrvalabi
vajadusest ning hoolduskoormusega
inimese töögraafikust. Koduteenust
osutatakse septembrikuust alates,
üldjuhul tööpäevadel ja üldjuhul
hooldusvajadusega inimese kodus.

-ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 45 eurot.

Tugiisikuteenuse osutamise sagedus
ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse
hindamise tulemustest. Teenuse maht
ühele teenust saavale inimesele on
minimaalselt 12 ja maksimaalselt 40
tundi kalendrikuus. Tugiisikuteenust
osutatakse üldjuhul tööpäevadel.
31.08.2017 kell 15.00 on kõik, kes
hooldavad oma erivajadusega lähedast, oodatud Palupera Vallamajjapüüame leida lahendusi hoolduskoormuse leevendamiseks.
Lisainfo projektikoordinaatorilt:
Terje Korss
Terje@palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil 14. augustil
2017 anti välja korraldused:
Väljastada M.L-le uued projekteerimistingimused kuuri projekteerimiseks Lutike külas.
Registreerida K.J-lt laekunud kasutusteatis valminud väikeehitisele Räbi külas.
Registreerida ehitisregistris A.H-lt laekunud ehitusteatis vee-ja kanalisatsioonitorustiku
ehitamiseks Palupera külas.
Jagada Lutike külas asuv Kase katastriüksus kaheks: Kase katastriüksus ja Kasekese katastriüksus.
Väljastada kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
Anda Indrek Hitrovile luba avaliku ürituse „Miti küla täika“ korraldamiseks 20. augustil.
Väljastada M.U-le raieluba kahe murdumisohus oleva pärna raieks Palupera põhikooli
katastriüksusel.
Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis olevate korteromandite võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel nurjunuks, kuna enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused augustikuul:

Palupera
vald
mälestab
Salme Toom

Palupera põhikool ootab vähempakkumust õppeaastat läbiva toidukartuli ostuks.
Kartulikogus nädalas ca 100 kg (täpne kogus reedel), kartul tarne kooli esmaspäeval kell 8:00.

21.09.1920 – 21.07.2017

Pakkumused (1 kg hind, käibemaksuta ja käibemaksuga) saata Palupera põhikooli hiljemalt
15.09.2017 kell 15:00, kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Kartul“ või
e-postile svetlana.variku@palupk.edu.ee.

Elsa Reidolf

7.09.1928 – 6.08.2017

-vajaduspõhine peretoetus 11-le isikule kogusummas 900 eurot;
-ühele põhikooli ja ühele gümnaasiumi õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 70
eurot;
-kahele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 40 eurot;
-ühele puudega lapse perele toetust summas 20 eurot;
-neljale lapsele ranitsatoetust kogusummas 260 eurot;
-ühele lapsele toetust prillide soetamiseks summas 49,50 eurot;
-kolmele lasterikkale perele kooliaasta alguse puhul toetust kogusummas 280 eurot;
-ühele perele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot.

PUHJA

Puhja vald tahab Puhja alevikus
soojamajandust korraldada ise!

Kas seda maja hakkame kütma põlevkiviõliga? 							

Puhja Vallavolikogu 31. mail 2017
toimunud istungil arutati aleviku
soojavarustuse probleeme. Volikogu
andis vallavalitsusele selge suunise alustada koheselt Puhja aleviku
soojamajanduse ümberkorraldamist.
Tänaseks on sihtasutus Puhja Valla
Arendus omandanud sobiliku maatüki Puhja aleviku serval biokütustel
töötava katlamaja ehitamiseks. Miks
siis nii?
Käesoleva aasta veebruaris alustasid uue soojatootja Peat Mill OÜ
omanikud soojatarbijatega hinnasõda. Konkurentsiametile esmalt
esitatud soojuse piirhinna taotluseks
oli üle 97 euro megavatt-tunni kohta.
Tarbijale seega hinnatõus enam kui
kahekordne! Hinna üle väitlemine
ei ole tänase seisuga Peat Mill OÜ,

Puhja valla ja Konkurentsiameti
vahel veel lõpusirgele jõudnud.
Peat Mill OÜ, mille omanikud
ei ole kuuldavasti varem sooja
majandusega tegelenud, on juhatuse
liikme väitel sõlminud soojatootja
ga SW Energia OÜ katlamaja ja
soojatrasside opereerimise lepingu.
Teadaolevalt planeerib SW Energia
hakata Puhja alevikku kütma põlevkiviõliga! Ja seda olukorras, kus meid
ümbritsevad suured turbamaardlad.
Õli hind on turba hinnast kuus korda
kallim. Samal ajal on osaühingul Peat
Mill olemas kaasaegne ja efektiivne
turbal töötav katel, mis meie andmetel on jäetud jõude. Miks?
Kirjeldatud olukorra tekkimist
oma tarbijate jaoks ei saa Puhja vald
lubada. Valla oma katlamaja ehita-

Foto: piiritus.ee

misele on alternatiiviks mahajäetud
katla ja soojatrasside omandamine
valla poolt. Selle kohta oleme teinud
ametliku ettepaneku Peat Millile.
Soovime mõistlikku ja soojatarbijale
vastuvõetavat lahendust.
Vahur Jaakma,
Puhja Vallavolikogu
esimees

Priit Pramann,
Puhja vallavanem

Puhja lasteaial Pääsusilm uus juht

Esmaspäevast asub Puhja lasteaia juhina tööle Leelo Suidt. Pika
aegne Elva kultuurijuht, huvikooli ja
noortekeskuse juht on leidnud uue
väljakutse.
Võtsin selle pakkumise rõõmuga
vastu, sest tegemist on kompetentse ja toreda kollektiiviga, mida on
juhitud kindla käega. Juhil on tõesti
kergem minna kollektiivi, mis on
tegutsenud juba aastaid lasterikkas vallas ja peab oma prioriteetideks loodust, keskkonda, tervise
edendamist ja folkloori.
Vaadates asutuse õppekava,
tegevus
k avasid ja arengukava,
näen et toimetatud on aktiivselt nii
õppe-kasvatuslikus valdkonnas kui
erinevate sündmuste korraldamisel.
Osaletud on põnevates projektides,
tehtud koostööd, erinevate asutuste

ja kollektiividega. Puhja
lastaial on
olemas tugi
spetsialistid,
toredaid maitseid pakkuv
oma köök,
kaunis aed ja
tore asupaik.
Siit
edasi
minna
on
ainult rõõm ja

uued sihid.
Loodan väga koos kollektiivi ja
lastevanematega täita kogukonna
ootusi ja tagada meeskonnale
turva
l ine keskkond keerulistel
haldusreformi aastatel. Lasteaed
ehk alushariduse tugipunkt, see on
suurte võimaluste maa, arengu aeg,
kus väikesed ilmakodanikud tajuvad,
õpivad, kogevad esimesi samme
oma kollektiivis aga ka ühiskonnas
tervikuna. Pean lasteaia õpetajate
tööd väga oluliseks ja olen kindel, et
nende tasustamine ja väärtustamine
ka riigi poolt leiab lähitulevikus
lahendusi. Vald on seda südamega
teinud ja loodan väga, et suudame
uutes oludes ja koostöös areneda
veelgi kaasavaks ning meeldivaks
õppekeskkonnaks.
Oluline on kindlasti koostöö kooli

ja erinevate huvigruppidega, et laste
koolikeskkonda üleminek oleks
sujuvam. Anname lasteaiast ju kaasa
esmased õpioskused, tööharjumused,
et laps tunneks rahulolu tegevustest,
et väike inimene julgeb ja tahab oma
mõtteid ja tundeid väljendada. Olulisel kohal on loovuse algete leidmine
ja arendamine ning individuaalsete
iseärasuste kujundamine, arvestamine. Eluterve laps – see on kindlasti
rõõm kodule – lasteaiale-koolile ja
ühiskonnale.
Elame põneval ajal - muutused
meie ümber on pidevad ja ei ole
alati lihtsad. Püüame siis koos
hoida, kasvatada, õpetada väikeseid inimesi, et neist sirguksid elus
hoolivad, targad eestlased, maailma
kodanikud, sest nende päralt on ju
tulevik. 2017-2018 on aga aastad,
kus püüame eriti meenutada oma
isamaa ajalugu, aga tegutsed ka
oleviku võimaluste piires, mõeldes
tulevikule.
Tänusõnad Pääsusilma eelmistele
juhtidele ja lootes sisukale koostööle
kollektiivis.
Leelo Suidt
Puhja lasteaed
Pääsusilm direktor
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Jätkame põhikoolide liigas
Mitu head aastat oli Puhjas kõneks
kooli tulevik. Teemad vaieldi justkui
läbi, soikusid siis vahepeal ja tõstatusid mõne aja pärast uuesti.
Sellest sügisest alustab kool
Puhjas oma tegevust põhikoolina.
Üleminekuperiood on läbitud ja
Puhja Kool astub uude õppeaastasse
täiesti uute ambitsioonidega.
Iga kooli helesinine unistus on
oma õpilaste võimetest maksimumi
välja pigistamine. Teised asjad on
ka tähtsad, aga see kõik muu peab
olema ikkagi osavalt rakendunud
õpilase potentsiaali maksimeeri
mise teenistusse.Üritame oma koolis
leida seda head tasakaalu õpilaste
sotsiaalsete oskuste, loovuse ja hea
ainetundmise vahel. Retsepti selleks
paraku ei ole, edu võti on hea koolikeskkond, hea õpetaja.
Öeldakse, et kaader otsustab kõik.
Õpetajaamet on tegelikult päris
keeruline valik eluks. Meil on oma
mineviku ja traditsioonidega raske
kohaneda sellega, et õpetajaks olemine ei tohiks olla ainus võimalus ja
ühesuunaline karjääritee. Õpetajaks
ei tulda enam, et olla selles ametis
määramatu aja. Töötajate liikumine
tööturul ja uute õpetajate liitumine
on tänane uus normaalsus. Nagu
kõik teisedki elukutsed, on õpetaja
ametki reformide tuultes. Oleme
oma tänases koolis julgustanud erinevate elualade inimesi kooli tulema
ja ennast metoodikates täiendama.
See on võimaldanud tuua kooli üht-

lasi rohkem praktilist
teadmist ja lähenemist. On toonud
meie kooli noori õpetajaid ja muutnud kooli tööturul ahvatlevamaks.
Meil on ka päriselt tahtmine muutuda. Lapsevanematelt ja kogukonnalt ootame oma muutuda tahtmisele toetuseks usaldust koolijuhi ja
õpetajate vastu. Me ei tahaks liigselt
normeerida ja standardiseerida vaid
pigem tahaksime toimetada piisava
vabaduse piires, mis annaks meie
oma Puhja Koolile võimaluse olla
tõeliselt omanäoline.
Meie põhikool on paarikümne
lapse võrra sel sügisel suurem kui
lõppenud õppeaastal, ulatudes
nüüd jälle õpilaste arvu poolest üle
kahesaja. Õpilasi on juurde tulnud,
juba kahe esimese klassi õpilaste
arv ulatub seekord kaugelt üle
kolmekümne.
Õppimine ei saa ega peagi olema
alati lihtne. Sageli nõuab see pingutust ning enese kokkuvõtmist. Küll
aga saab õppimine olla põnev ja
arendav, kui sellel on selge siht ning
väljund. Ja see siht ning väljund peab
olema mõistetav ka õpilasele, mitte
ainult õpetajatele või lapsevanemale.
Ootame asjaosalisi vaatama, kaasa
mõtlema ja mõistma.
Päivi Märjamaa
Puhja
Gümnaasiumi
direktor
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RANNU

Püha Martini
kirik sai uue kella

heategevusmüügiga. Projekt telliti
Mäeväli Orelitöökoda OÜ-st. Kella
valmistamine ja valamine toimus
Petit & Gebr. Edelbrock valukojas
Saksamaal. Lisaks muudetakse kella
de helistamine digitaalseks ning
uuendatakse torni luuke.
20. augustil, Eesti rahvale nii olulisel päeval, toimus uue kirikukella
õnnistamine. Kohal olid ka meie
sõbrad Lammist. Teenistust viisid
läbi õpetajad Maarja Sokk, Heli
Ulvinen ja Vallo Ehasalu. Muusikaga
ilmestasid teenistust Puhja koguduse koor Dionysius, naiskoor Läte
ja Joosep Lõhmus. Pärast teenistust
oli kõigil võimalus kella oma käega
Rannu kiriku kell
Foto: Viive Vink
katsuda ja isegi lüüa.
Kirikukellasid pole Rannus juba
Aitäh kõigile, kes oma panuse kella
aastaid helistatud. Suurem kell on taastamiseks andsid!
Viive Vink
katki löödud ja selle pika prao parandamine on ebaõnnestunud. Rannu
kiriku sõpruskogudus
Lammist (Soome) on
juba mitmeid aastaid
kogunud annetusi
Rannu kiriku kellade
taastamiseks 2016.
aastal, kui Rannu inimesed käisid järje
kordsel külaskäigul
Lammis, otsustasid
ettevõtlikud Rannu
kiriku sõbrad võtta
südameasjaks see
mõte ka ellu viia.
Muidugi oli vaja ka
Rannu kirikukella õnnistamine Foto:Viive Vink
omapoolset rahalist panust. Selleks
kirjutati LEADER projekt (Võrts
järve Ühendus), mis leidis ka toetust. Samuti korjati annetusi ning
korraldati heategevuskontsert koos
Vallavolikogu viimasel istungil
otsustati võõrandada OÜ Rannu
Perearstikeskus Rannu perearst
Evelin Vatsale. Nimetatud otsus ja
EELK Rannu
selle taust vajab selgitamist, sest
Püha Martini
perearstikeskuse Rannus jätkamise
kirikus
teemal on kahjuks levitatud ka palju
väärinfot.
Pühapäev, 10. september
Rannu perearst Evelin Vatsa on
Kell 14.00 14. pühapäev pärast
alates 2010. aastast töötanud Rannu
nelipüha, jumalateenistus. Teenib õp.
perearstina. Kuna ta ise ei avaldanud
Maarja Sokk.
2010. aastal soovi olla perearsti
nimistu majandaja, siis Rannu vald
Pühapäev, 24. september
asutas selleks osaühingu Rannu
Kell 14.00 16. pühapäev pärast
Perearstikeskus ja Evelin Vatsa oli
nelipüha, jumalateenistus. Teenib õp.
Diina Tuulik.
selle osaühingu töötaja.
Rannu vald ühineb koos teiste
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
omavalitsustega Elva vallaks ja ühivikaarõpetaja Diina Tuulik.
nemiskokkuleppes, mis allkirjastati
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
detsembris 2016 oli kirjas, et vald
Telefon: 501 0825
säilitab valla omandis perearstikesTalituste osas palun eelnevalt kokku leppida.
kuse. Seega Rannu perearstikeskuse
tegevus pidi jätkuma ka uue valla
koosseisus. Juunis 2017 esitas Evelin
Vatsa avalduse Rannu vallavoli
Rannu vald
kogule, kus ta avaldas soovi ise olla
mälestab
oma nimistu majandajaks, et selliselt
tagada Rannus perearsti kättesaadaMati Kõlu
vus täpselt samas mahus nagu see on
17.05.1960 – 03.07.2017
siiani olnud.
Madis Mäemets
Vallavolikogu arutas perearsti
11.06.1963 – 12.07.2017
avaldust 20. juunil 2017, kuid siis ei
Virve Treffner
olnud veel selge, mida selle kohta
07.12.1941 – 12.07.2017
ütleb Terviseamet, kes perearsti
Madis Viilu
teenuse osas on järelevalveõigustega.
05.12.1947 – 16.07.2017
Istungil osalesid ka perearst ja OÜ

Ootame tegusaid kandidaate piirkonnakogusse
Rannu vallavolikogu võttis
15. augustil vastu määruse
„Rannu piirkonnakogu statuudi
kinnitamine“. Ühinemislepingu
punkti 7.13 kohaselt võib ühineva
omavalitsuse soovil moodustada selle
territooriumil piirkonnakogu, mille
ülesandeks on võimaldada elanikele
kaasarääkimisvõimalusi kohalikes ja
ülevallalistes otsustusprotsessides,
aidata kujundada arvamusi, teha
ettepanekuid ja anda tagasisidet
valla otsustus
o rganitele (valla
valitsus, vallavolikogu ja selle komis
jonid) piirkonna arengu ja piirkonna

Rannu
Kooli
õppeaasta
avaaktus
toimub reedel, 1. septembril 2017,
kell 9.00 Rannu Rahvamajas.
8.15 kogunemine klassidesse
8.45 koguneme rongkäiguks koolimaja taha
9.00 uue kooliaasta aktus Rannu
Rahvamajas
Peale aktust toimub 1. ja 9. klassi
pildistamine
Kell: 10.30 viivad bussid koju

Rannu Perearstikeskusel uus omanik
Rannu Perearstikeskus juhatuse liige
Ülle Sonn. Otsustati arutada küsimust uuesti augustis.
15. augustil 2017 toimus järgmine
volikogu istung, kus perearsti
avaldus oli uuesti päevakorras.
Volikogu arutas väga põhjalikult,
mis variant tagaks paremini Rannus
perearstiteenuse säilimise. Leiti, et
nii valla omandis kui ka eraomandis
perearstikeskus sõltub ikkagi väga
palju perearstist ja patsientide
arvust. Vastu tulles perearsti soovile
otsustas vallavolikogu võõrandada
OÜ Rannu Perearstikeskus Evelin
Vatsale, tingimusel, et perearst
osutab teenust Rannus varasemaga
samas mahus ja perearstikeskuse
nimi jääb samaks. Võõrandamise
hinnaks on osaühingu algkapital,
mille vald asutamisel sisse maksis
ehk siis 2500 eurot.
Loodame, et Rannu inimesed
mõistavad selle otsuse tegemise
tagamaid ja tähtsust ning saavad
aru, et perearstiteenuse säilimine
Rannus sõltub nüüd eelkõige perearstist endast, patsientidest ja uue
valla suhtumisest perearstiteenuse
vajadusse. Rannu vald on omalt
poolt teinud kõik, et perearstiteenus
Rannus oleks kvaliteetne ja kättesaadav.
Maano Koemets
vallavanem

halduse kvaliteedi kohta.
Sisuliselt on tegemist koguga, mis
peaks asendama tänast volikogu, aga
seda ainult teatud küsimustes. Eesmärk on, et iga ühineva valla asjad
ei jääks unarusse, et oleks kohalikud
inimesed, kelle häält peab uus vald
ka kuulama, sest sellel on ka seaduslik alus – statuut.
Rannu piirkonnakogu moodustatakse sihtrühmade esindajatest, ehk
siis oodatud on inimesed erinevatest
sihtrühmadest: kultuuriinimesed,
sportlased, külaelu edendajad, ettevõtjad, jahiseltsid, noored, vanad jne.

Seoses sellega palume kindlasti
sihtrühmasid koondavatel MTÜ-del,
ettevõtjatel ja eraisikutel esitada
oma kandidaadid Rannu piirkonnakogusse Rannu vallavalitsusele
hiljemalt 15. septembriks 2017.
Esitamisel märkida: inimese nimi,
millist huvirühma ta esindab ja tema
kontaktandmed. Volikogu kinnitab
piirkonnakogusse 11 liiget esitatud
kandidaatide hulgast.
Rannu Vallavalitsus

Rakke küla esindajad Maapäeval
Augusti esimesel nädalavahetusel
toimus Eesti külade XII Maapäev
Vana –Võidus Viljandimaal. Maapäev
on külaliikumise Kodukant iga kahe
aasta tagant korraldatav ettevõtmine, mis toob kokku külaliikumise
tuumiku kogu Eestist. Tartumaa
delegatsiooni kuulusid ka Rakke
külade kogukonna liikmed Ene ja
Kaupo. Eestimaa aasta küla tiitlit
me küll ei pälvinud, aga tunnustuse
osaliseks sai meie külavanem Kaupo.
“Maalehe “ eripreemia läks Kaupole
- küla KELMI tiitli eest. Küla kus teatakse, et hulle mõtteid ei tohi karta
need tuleb teoks teha. Maapäeval sai
hulgaliselt uusi kogemusi omandatud ja huvitavatest aruteludest osa

võetud. Eesti Külade Maapäev andis
jõudu ja indu edasi tegutseda ja uusi
ideid ellu viia. Maapäevalt kõlama
jäänud lause: „Tänapäeva Eesti küla
vajab tegusaid inimesi püsima jäämiseks.“
Rakke külaseltsi nimel
Ene Sirel

Rannu Vallavolikogu 15.08.2017 istungil
otsustati:
Lõpetada 2017. a lisaeelarve I lugemine ja suunata eelnõu II lugemisele;
muuta Rannu Vallavalitsuse palgajuhendit; Rannu valla arengukava aastateks 2016-2021;
määrata Põdra tee avalikuks kasutamiseks ning seada isiklik kasutusõigus;
delegeerida omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded Tartumaa Omavalitsuste Liidule;
kinnitada Rannu piirkonnakogu statuut;
delegeerida huvihariduse ja huvitegevuse kava vastuvõtmine Rannu Vallavalitsusele;
võõranda OÜ Rannu Perearstikeskus.

Rannu Vallavalitsuse istungitel ajavahemikus
30.06.2017 – 14.08.2017 vastu võetud
olulisemad otsused:
Maksta Rannu Kultuuri- ja Haridusselts MTÜ-le tegevustoetust summas 129€ seoses ühisprojektis „Loomekeskuse jätkuprojekt – rahvariide kool“ osalemisega;
määrata Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk tn 32, Elva linn, Tartu maakond;
kehtestada Rannu valla munitsipaallasteasutuse lasteaiaõpetaja töötasu (täistööaeg) alammääraks 840€ kuus;
maksta Harmooniline MTÜ-le toetust 350€ Rannu vallas lastele suunatud laagripäevade
korralduskulude osaliseks katmiseks;
kehtestada Rannu alevikus Õpetajate tee 1 asuvate munitsipaalkorterite üürihinnad;
maksta Tõusvad Tähed MTÜ-le toetust summas 610€ Tartumaa 9. Noortepäeva läbiviimiseks;
maksta Spordiklubi Barca MTÜ-le toetust summas 250€ transpordikulude osaliseks katmiseks;
seoses Raplamaa jalkafestil osalemisega;
väljastada ehitusluba puurkaevu rajamiseks Järveküla külas, Pajuranna kinnistul;
kinnitada AS Epler & Lorenz hinnapakkumine Rannu piirkondliku jäätmejaama haldamiseks;
kinnitada Melior-M OÜ hinnapakkumine truupide vahetuse kohta; kinnitada AS G4S hinnapakkumine kooli videovalve kohta.
Kaisa-Karoliina Kokk
vallasekretär

PALJU ÕNNE!
91 - August Sepper (05.09.), 89 - Uno Blokman (19.09.), 87 - Helju
Põder (05.09.), 85 - Ivan Molokov (07.09.) 84 - Salme Paap (11.09.) ja Elgi
Keldt (15.09.), 83 - Vilma Saarepera (16.09.), 82 - Ivan Kurski (24.09.),
81 - Maie Kuku (01.09.), 80 - Olga Grigorjeva (01.09.) ja Arno Leesik
(03.09.), 70 - August Veber (07.09.).

Tiiu Müür

28.05.1936 – 04.08.2017

Asta Kivi

21.02.1931 – 06.08.2017

Villu Parksepp

07.11.1949 – 09.08.2017

Tiit Koppel

07.02.1953 – 17.08.2017

Mälestame
ja avaldame kaastunnet
õpetaja

MADIS MÄEMETSA
omastele

Ruhnu Põhikool

Maire Jüris ja
Tarvi Tilling
perre
sündis 18. juulil

Kaisa Muri ja
Meelis Kask perre
sündis 19. juulil

Kaspar Marten

Carmen ja Taivo
Mets perre
sündis 23. juulil

Fred
Enrico

Liisa Liivassaar
ja Kristjan Luik
perre
sündis 6. augustil

Arabella

RÕNGU

Muusika tähtsus lapse elus
Suvi on ilus aeg, kus loodus
justkui laulaks ning sel suvel laulsid
ka tuhanded Eesti lapsed Tallinnas
laulukaare all. Publikul oli uhke
kuulata ja lauljal veel uhkem laulda.
Oma peatselt 18-aastase muusika
pedagoogi töö jooksul olen samuti
nutnud rõõmupisaraid laulupeole
minnes ja ülevaid emotsioone kogenud seal olles. Sellel suvel toimunud peol mina oma kooridega ei
osalenud, kuna minu enda lapsed
on veel väikesed ja seda on nad vaid
kord elus. Iga muusikaõpetajale
lähedalseisev isik teab, mida nõuab
koorijuhilt laulupeoaasta. Jagaksin Sinuga, hea lugeja, pisut oma
mõtteid muusikast üldiselt ja selle
olemusest.
Musikaalset last ära tunda pole
kuigi raske. Hakkab ta sageli enne
lauluviisi ümisema kui rääkima.
Kindla äratundmisrõõmu osaliseks saab lapsevanem veel siis, kui
muusikakooli sisseastumiskatsed
edukalt sooritatud. Laulukoori ridadesse jõuab laps samuti läbi teatud
kadalipu, kus õpetaja paratamatult
peab kontrollima lapse viisipidamis
oskust ehk lauluhääle intonatsioonilist täpsust. Ei ole ju võimalik
keskmisest keerukamat repertuaari
õpetada lapsele, kelle hääleke nootides eksib. Õpetaja võib ju halastusest
lapse koori lõpuridadesse võtta, aga
laulupeo komisjon, kellele tuleb
korralik eksam sooritada, ei halasta,
ning nemad otsustavad, kas saab
pealinna kaare alla laulma või mitte.
Olen oma töös kogenud kirjudest kirjumaid emotsioone, jättes
laulupeoeelsel aastal koorist välja
õpilasi, kes olid suurte silmade
ja veel suurema südamega, kuid
midagi polnud teha- tuli teha valikuid. Karmid valikud tehtud, proovid
ja ettelaulmised seljataga, hoidsin
siis oma esimese kategooria tunnis
tust käes ning tunne oli muidugi
tore. Eduelamus kogetud,varjutasid
samas seda eufooriat nende laste
pilgud, kes väga tahaksid muusikast
osa saada, aga loodus on selle viisipidamisandega nende puhul pisut
kokku hoidnud. See ei tähenda, et
nende laste sees ei tiksuks muusika.
Sageli ongi sellise lapse jaoks kurb
tõsiasi just see, et muusikakooli sisse
ei saanud, kooriridadessse laulsid
samuti vaid parimad, muusika
õpetajal on pidevalt kiire ja nii ongi!
Neid lapsi, kes end nõnda tunnevad,

GRETE-LIIS
MERJEL
sündis 27.06.2017

LINDA
MÄGI
sündis 22.07.2017

JARMO CATHERINE
OSTRAK MALL

sündis 02.07.2017

sündis 02.08.2017

PALJU ÕNNE!
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EEVI JAAMA
VIKTOR PEEP
UDO JÜRIMÄE
LUISE ROHTJÄRV
HELE LEPPIKUS
LEHTE PUUDERSELL
EVALD MIHKRA
KSENIJA LAAN
AINO-MILVI TALGRE
HELE SILK
ARNO KAAVER
EEVART-JAAN KEERD
EDUARD TOOM
MAIE KAUR

31.08.
03.09.
24.09.
25.09.
03.09.
05.09
02.09.
22.09.
23.09.
05.09.
13.09.
24.09.
03.09.
18.09.

on tegelikult ehmatavalt palju. Ma ei
poolda ka sellist suhtumist, et leidku
siis oma olemasolevale andele vastav
huviring või siis mingu sinna, kus
on vabu kohti. Võin kindlalt väita, et
muusika kui emotsioon, ei jäta mitte
ühtegi inimest puudutamata. Juba
vastsündinud lapse esimene nutt on
teatud heliline väljendus, rääkimata
linnulaulust ja muudest põnevatest
loodushäältest.
Muusikavaldkonda kuulub suur
hulk väljendusvahendeid alates
muusikateraapias toimuvast lõpetades ääretult tänuväärse suurprojektiga “igal lapsel oma pill “. Siinkohal
soovingi peatuda eelneval näitel,
tegu ei pea olema valge tiibklaveri
ega kuldse sopransaxofoni hankimisega, vaid piisab täiesti lihtsast
rütmipillist.
Olen oma töös juba mõnda aega
loomas ja juba ka loonud muusikameelte kambrikest, kuhu on
oodatud iga laps, kelle sõbraks on
muusika. See kambrike toimib leidlikkuse printsiibil, kus igaüks saab
end muusikas ära tunda. Kui esialgu
pole julgust lauluhäält tekitada, siis
ühisvestlust kuulatud muusikapala
põhjal on mu senisele kogemusele
tuginedes võimalik öelda, et iga laps
on valmis end väljendama. Kasutuses
on rütmipillipark, 6 -keelsed väikekandled, ksülofon ja kauneim pilllauluhääl. Praktiseerime kehapilli,
joonistame emotsioone kuuldud
muusikapala põhjal ja loomulikult
laulame rahvalaule ja kohapeal
loodud laule, mis valmivad hetkelise
inspiratsiooni ajel.
Tagasiside selles töötoas on olnud
ainult positiivne, sest eesmärk on
ainult positiivsete emotsioonide
tekitamine. Kõik on lihtne, aga osaleja jaoks ääretult vajalik.
Peatselt saame ühiseks suureks
pereks ja kindlasti ka muusikapereks, kuhu kuuluvad koorilaul,
pilliõpe, soolokarjääri edendamine
ja palju muud. Siinkohal kutsun
üles märkama ka sellist last, kelle
südames tuksub pisike viisijupp,
aga seda on kuidagi keeruline välja
öelda või laulda. Olen nõus tegelema
absoluutselt kõigiga, keda kõnetab
muusika.
Erle Mägi
Muusikapedagoog Rõngust
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Rõngu Vallavalitsuse 7. juuli istungil otsustati:
kinnitada Rõngu vallale kuuluva Viljandi mnt 2a kinnistu, Valguta kooli katastriüksuse, Saaremetsa kinnistu ja Valga mnt 6a
kinnistu avaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimused;

Rõngu Vallavalitsuse 3. augusti istungil otsustati:
kehtestada Raid Invest OÜ koostatud Käärdi aleviku Mesika tn 10 maaüksuse detailplaneering;
võtta vastu AB Artes Terrae OÜ koostatud Rõngu aleviku Pagari põik 1, 1a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja nendevahelise Pagari põigu teekoridori detailplaneering ning suunata see avalikule väljapanekule;
väljastada ehituslbad kõrvalhoone rajamiseks Tammiste külas Uigu kinnistule, Valga mnt 12 soojustorustiku rajamiseks, abihoone püstitamiseks
Rannakülas Linaski kinnistule, autotöökoja püstitamiseks Kalme külas Mesika 32b kinnistule;
jagada maaomanike soovil Lauri katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks ja Lüüsi katastriüksus neljaks eraldi katastriüksuseks;
Rõngu vald ei taotle munitsipaalomandisse Kalme külas asuvat Kallaste katastriüksuse 69401:001:0207 vahele jäävat maaüksust. Taotleda luba
Kallaste katastriüksuse vahele jääva maa liitmiseks kinnisasjadega;
kiita heaks toetuse saaja Merylin Suve esitatud hajaasustuse programmi aruanne;
määrata viiele isikule vajaduspõhine peretoetus, ühele isikule toimetulekutoetus ning ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas
402,30€;
sõlmida lepingud Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜga puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks;
tunnistada edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus Rõngu rahvamaja kaugküttetorustiku ehitamiseks ning Swedbank AS pakkumus
laenu saamiseks;
kinnitada Valguta kooli katastriüksuse kirjaliku enampakkumise võitjaks OÜ Setra Mõis, Valga mnt 6a maaüksuse kinnistu kirjaliku enampakkumise võitjaks OÜ Rõngu Pagar;
arvata välja SA Uderna Hooldekodu nõukogust Kristel Laurits tema avalduse alusel ning määrata nõukogu liikmeks (sekretäriks) Marina Lehismets;
eraldada MTÜle Rõngu Rõõmsaks tegevustoetust 315€ KOP projekti „Kogukonna süda-perekond“ omaosaluse tasumiseks;
sõlmida leping Pärn Projekt OÜga Rõngu rahvamaja siserekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamiseks maksumusega 950€ kuus,
millele lisandub käibemaks.

Rõngu Vallavalitsuse 10. augusti istungil otsustati:
kehtestada Rõngu valla munitsipaallasteasutuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral alates 01.09.2017. a 840€ kuus;
anda Rõngu volikogu liikmele Kalev Jagole volitus esindada valda korteriühistus Rukki 3.

Rõngu Vallavalitsuse 14. augusti istungil otsustati:
kiita heaks Rõngu vallavalitsuse ja Puka vallavalitsuse vahel sõlmitava halduslepingu projekt Aakre Lasteaed-Algkooli üleandmiseks Puka
vallalt Rõngu vallale.
esitada HTMle taotlus Aakre Lasteaed-Algkoolile uue koolitusloa taotlemiseks.

Rõngu Vallavalitsuse 17. augusti istungil otsustati:
määrata hooldaja kahele puudega isikule; ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 237,20€;
väljastada projekteerimistingimused MTÜle Käo üksikelamute püstitamiseks Oru 10 kinnistul Rõngu vallas Käo külas; kasutusluba Rõngu vallas
Rõngu alevikus Tehase tn 2 kinnistu kõrvalhoonele; ehitusload laohoone laiendamiseks Sanlaini kinnistule Kalme külas, puidutööstuse hoone
laiendamiseks Somelli kinnistule Kalme külas, kuuri püstitamiseks Lauda kinnistule Rõngu alevikus;
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 31. detsembrini 2017. a Kase kinnistu Tilga külas;
anda nõusolek vee erikasutuseks vastavalt SA Uderna Hooldekodu esitatud vee erikasutusloa taotlusele;
jagada maaomaniku soovil Metsatööstuse katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks;
moodustada Haani kinnistu registriosa nr 135904 katastriüksuse 69401:002:0011 ja katastriüksuse 69401:002:0007 ja nendevahelise teemaa
liitmisel uus katastriüksus. Moodustada Haani kinnistu registriosa nr 135904 katastriüksuse 69401:002:0035, katastriüksuse 69401:002:0009 ja
katastriüksuse 69401:002:0037 ja nendevahelise teemaa liitmisel uus katastriüksus;
määrata maaüksustele aadressid ja sihtotstarbed ning nõustuda maaüksuste jätmisega riigimaaks;
toetada Pajo kinnistu tee ehitus- ja remonttööde teostamist Kirepi külas 640€;
sõlmida leping MTÜga Käo Oru tee (kat tunnus 69403:003:0131, kinnistu nr 3666304) tasuta üleandmiseks Rõngu vallale vastavalt Oru tee
üleandmise eellepingule; tähtajaline tee avaliku kasutuse leping Ülo Reidolfiga Kõivu tee osa 2 osas kuni 31. detsembrini 2018; sihtfinantseerimise
leping SAga Keskkonnainvesteeringute keskus ohtlike jäätmete kogumisringi ja eterniidi kogumiseks ning ASga Epler Lorenz ohtlike jäätmete
kogumisringi läbiviimiseks ning eterniidi kogumiseks Rõngu vallas;
toetada raamatu „Sealpool vaikuse piiri“ väljaandmist 100€ ja Uderna kooli vilistlaste kokkutulekut 100€;
kuulutada välja enampakkumine apteegihoone müügiks alghinnaga 19 500€.

Rõngu Vallavolikogu otsustas 17. augusti istungil:
võtta vastu Rõngu vallas Uderna külas Laskespordibaasi, Tiiru, Elva Metskond 87, Jahilaskespordibaasi, Elva-Vitipalu maastikukaitseala 3,
Elva-Vitipalu maastikukaitseala 6, Kungla, Uus-Runso ja Elva maastikukaitseala 5 detailplaneering ja suunata see koos keskkonnamõjude
strateegilise hindamise aruandega avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule;
delegeerida noorsootöö seaduse § 152 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine ning huvihariduse ja huvitegevuse
kava vastuvõtmine Rõngu Vallavalitsusele;

Kooliaasta algus
Rõngu valla koolides
1. septembril
9.00 Rõngu Keskkoolis
9.00 Valguta Lasteaed-Algkoolis
11.00 Aakre Lasteaed-Algkoolis

anda 1. jaanuarist 2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 61 lõikes 1 nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad
ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidule järgmiselt: maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise
suunamine; rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded ning maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded;
osaleda Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel;
kehtestada jäätmehoolduseeskiri;
kehtestada Aakre Lasteaed-Algkooli põhimäärus;
lükata edasi Rõngu valla territooriumil piirkonnakogu statuudi kehtestamine.
Marina Lehismets
vallasekretär

Rõngu vald
mälestab
HILJA RAUDSEPP
08.01.1928 – 26.07.2017
Rõngu alevik

ANTS JOANDI

11.06.1943 – 05.08.2017
Tammiste küla

JOHANNES SOLL

31.08.1946 – 14.08.2017
Käärdi alevik

ENDEL JÜRJENS

17.08.1937 – 19.08.2017
Valguta küla

Ruubeli Rattaralli
MTÜ Kvaliteetaeg koostöös Kõduküla ja Rõngu rahvamaja kutsub kõiki
rattaspordi huvilisi 09.septembril
kell 11.00 toimuvale 16,8 kilomeetri
pikkusele rattarallile.
Möödunud aastal tähistati Kõduküla eestvedamisel Endel Ruubeli
sajandat sünniaastapäeva mälestuspingi paigaldamise ja Ruubeli rattamatka korraldamisega. Käesoleval
aastal me mitte ainult ei matka vaid
ka rallitame.
Registreerumine võistlusele
toimub kohapeal, Rõngu Keskkooli
juures, alates kella 10.00-st. Kavas:
tillu- ja lastesõit, rattamatk ja ratta
ralli. Kõik sõidud saavad alguse
Rõngu Keskkooli staadionilt. Ratta
ralli põhisõidule registreerumine

toimub samuti tund enne algust ja
osalustasu 5€ saab tasuda korraldajatele kohapeal sularahas. Rattaralli 16.8 km rada kulgeb peamiselt
mööda kruusateid. Raja kaart on
nähtav sündmuse FB lehel „Ruubeli
rattaralli 2017“ või külastades FB
keskkonnas MTÜ Kvaliteetaeg avalikku lehekülge. Parimatele sõitjatele
on välja pandud auhinnad, lisaks
võimas loosikorv hää ja paremaga.
Kohal on Staadion puhvet imemaitsvate ja tervislike smuutidega.
Lisainfo FB-s või telefonidel :
5165531 (rahvamaja) või 5256772
(Kõduküla külavanem). Head ettevõtjad, kes soovib midagi head ja
paremat loosikasti anda, siis korraldajad ootavad teid.

Suur tänu kõigile, kes on juba
sündmuse kordaminekule õla alla
pannud:
Rõngu Vallavalitsus, Rõngu Rahvamaja, Rõngu Maanaiste Selts,
Valguta Maanaiste Selts, Rannu
Savikoda, Muru talu, Riho Pärg, BioMari OÜ, Ave Maius, FIE Aly Valvas,
Helina Tordid, AS Bacula, FIE Freddy
Greenberg, Rõngu Pagar, Meie Elamu
OÜ, FIE Mari-Liis Vanaisak, Lossimäe Külaselts, Elvamaa Esimesed.
Sündmus on üks osa Tervise TRIO
projektist ja „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital”
Rattarallil kohtume!
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INFOLEHT NR 12

Vanavanemate päev
NAER ON TERVISTAV
09.09.2017

06.09.2017 kell 19:00
Elva Kultuurikeskus

09.00

Elva Kultuurikeskus

TASUTA

SÜNDINUD LOODUST MÄRKAMA

(Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Meil on hea meel kutsuda teid tähistama rahvuslikku Vanavanemate päeva, mida Eestis
tähistatakse juba seitsmendat aastat. Lapsesuu ütleb: “Paljusid asju ei tohi vanavanemad
teha. Näiteks ei tohi sõita rulaga, närida nätsu või kanda lühikesi ruudulisi spordipükse”
Sellele päevale ootame vanavanemaid lastelastega:
Elva Naisseltsi laadale - kell 9-15,
Meisterdamise töötuppa - 13:30 - 14:30
Kloun Ummi etendusele - 15:00

Pilet:
15/13 eur

Margus Rumpi maalinäitus

31.07.2017 - 31.09.2017

Elva Kultuurikeskus

Margus Rump on sündinud Tartus 8 oktoobril 1968. Tegemist on vabakutselise
maalikunstnikuga aastast 1997. Peale kunstiõpinguid Tartus alustas omalaadse stiili
loomisega ja viljelemisega, täiendades seda tänaseni.

Näituse külastus tasuta

elvakultuur.ee

elvakultuur.ee

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis tule osalema

TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu
võimalused ja valikud“
Koolitusel (135 tundi) saad teada enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi) - oluline osa on siin eneseanalüüsil.
Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi
kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis mulle sobib ja huvi pakub?
2. Töövestlus (19 tundi, videotreeningu meetodil) - ettevalmistus töövestluseks, olulised
aspektid tööandjaga kontakti loomisel (väljendusoskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste
arendamine ja meeskonnatöö.

3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi) - tööelu planeerimise
etapid, erinevad rollid kodus ja tööl ning kuidas vastandlikes rollides paremini toime tulla.
4. Tööõigus (16 tundi) - lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine.
5. Arvuti tööotsingul (20 tundi) - interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks

enesearenguvõimaluste loomiseks, kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.

ja

6. Tööklubi (30 tundi) - toimuvad loengud, harjutused ja arutelud erinevatel teemadel: CV,
motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, parim viis leida sobiv töö jne.
Vajadusel on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist. Võimalus on osaleda tööpraktikal, mis on konkreetses ettevõttes juhendaja toel

töötamine.

Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel
on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta on 6.09.2017 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
Tel: 52 654 88 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3, II korrusel, Antoniuse õue maja

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
31. august
18:00
1. september
19:00

Hingemuusika

Elva kirik

Koolisaatmispidu.

Kõhe talu,
Puhja vald

Liituva valla kooliminejad, nende pereliikmed, sõbrad ja tuttavad ning kõik
huvilised - olete oodatud.

6. september
19:00

Rakvere teater
“8 armastavat naist”

9. september
18:00

TTÜ üliõpilasteater T Teater ja Virko Annus

9. september
9:00
10. september
13:00

“Krabatimäng”.

Etenduste järel ringkäik veskis. Kohvik.

Vanavanemate päev

Naer on tervistav
Sügislaat, Meisterdamise töötuba (13:30)
Kloun Ummi etendus (15:00)
TTÜ üliõpilasteater T Teater ja Virko Annus

“Krabatimäng”.

Pärimustantsu õpituba etnomuusikutega
Marju Varblane, Meel Valk ja Toomas Valk
Näitus
12. september
IMELINE EESTIMAA.
Eestimaa läbi fotograaf Kalju Tisleri
kuni 27. september
objektiivi

16. september
16. september
18:00
17. september
17. september
13:00
20. september
17:30

Elva Kultuurikeskus
Hellenurme
vesiveski
Elva Kultuurikeskuse
juures
Hellenurme
vesiveski
Puhja Seltsimaja

Avatud veskite päev.

Hellenurme
vesiveski

TTÜ üliõpilasteater T Teater ja Virko Annus

“Krabatimäng”.

Hellenurme
vesiveski

Avatud veskite päev.

Hellenurme
vesiveski

TTÜ üliõpilasteater T Teater ja Virko Annus

Hellenurme
vesiveski

Interaktiivne kaart www.veskivaramu.ee

Etenduste järel ringkäik veskis. Kohvik.

Interaktiivne kaart www.veskivaramu.ee

“Krabatimäng”.

Pärimustantsu õpituba etnomuusikutega
Marju Varblane, Meel Valk ja Toomas Valk

Rahvariide kool.

Mamsel Janika lillemantli valmistamise
töötuba

Rannu Rahvamaja

olerex eesti mv 2017
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PILETIOSTJATE VAHEL
LOOSITAKsE AUHINDU

ALGUSEGA
KELL 10

PEAAUHIND
MURUTRAKTOR

KULBILOHU
rallIKROSSIRAJAL
rallikross.ee
Infoleht on Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade
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Marika Saar, Agu Kasetalu, Viive Vink.
Toimetaja: Kertu Vuks. Küljendus: Kayvo Kroon. Trükk: Printall AS.
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee. Järgmine infoleht 08.09.2017

