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LÜHIDALT
“Internet Koju” projekt
kutsub!

2017/2018 õppeaastal
alustasid 1.klassis oma
kooliteed...
Aakre Lasteaed-Algkoolis 2 õpilast,
koolis õpib kokku 30 last.
Elva Gümnaasiumis 83 õpilast, koolis
õpib kokku 842 õpilast.
Konguta Koolis 15 õpilast, koolis õpib
kokku 80 õpilast.
Palupera Põhikoolis 4 õpilast, koolis
õpib kokku 71 õpilast.
Peedu Koolis 12 õpilast, koolis õpib
kokku 47 õpilast.
Puhja Koolis 35 õpilast, koolis õpib
kokku 208 õpilast.
Rannu Koolis 6 õpilast, koolis õpib
kokku 98 õpilast.
Rõngu Keskkoolis 17 õpilast, koolis
õpib kokku 212 õpilast.
Valguta Lasteaed-Algkoolis 3 õpilast,
koolis õpib kokku 45 last.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on
koostöös kohalike omavalitsustega
Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakon
nas algatanud projekti „Internet
Koju”, mille eesmärk on ühendada
vähemalt 90% potentsiaalsetest tar
bijatest ülikiiret internetiühendust
võimaldava fiiberoptilise side
võrguga. Ka Elva vallaks ühinevad
omavalitsused on projekti kaasatud.
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

Valimiste info

Kohalike omavalitsuste valimised
toimuvad juba oktoobris!
Hiljemalt 25. septembriks peaksid
kõik valimisealised inimesed kätte
saama valijakaardi.
05.10. – 08.10.2017 toimub eel
hääletamine maakonna valimisjuhi
määratud maakonnakeskuse jaos
konnas.
05.10. – 11.10.2017 toimub elek
trooniline hääletamine.
09.10. - 11.10.2017 eelhääletamine
kõigis valimisjaoskondades kell
12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine
väljaspool elukohajärgset valimis
jaoskonda, sealhulgas valija asu
kohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
15.10.2017 Valimispäev. Hääle
tamine toimub kell 9.00 - 20.00,
toimub ka kodus hääletamine.
Vaata täpsemat infot internetis
valimised.ee või oma koduoma
valitsuse veebilehelt.

Sümboolika konkurss

Elva valla sümboolika leidmiseks
korraldatud konkurss on lõppenud.
Tähtajaks laekus 19 võistlustööd.
Konkursi komisjon, kuhu kuuluvad
esindajad igast Elva vallaks ühi
nevast omavalitsusest, alustab tööd
septembris.
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Startis Elva kaasav eelarve!
Juba neljandat aastat saad just Sina
otsustada, kuidas investeerida ühte
osa Elva linna eelarvest. Ootame
1.-15.septembrini põnevaid ideesid,
et muuta meie linnaruum ja elukesk
kond veelgi atraktiivsemaks.
Ideesid saavad esitada kõik, kellele
Elva käekäik korda läheb - nii era
isikud kui organisatsioonid. Silmas
peaks pidama, et objekt peab pakku
ma avalikku hüve ja olema avalikus
kasutuses või suunatud avalikku
sele ning ei tohiks tuua kaasa eba
mõistlikke kulusid järgmise aastate
eelarvetele. Objekti maksimaalne
maksumus on 10 000 eurot.

Kaasava eelarve menetlemine
toimub viies etapis. Esimene etappettepanekute esitamine vahemikus
01.-15.september. Ettepanekuid
saavad esitada kõik huvilised nii
elektrooniliselt (volis.ee keskkonnas)
kui paberkandjal linnavalitsuses.
Teine etapp- ettepanekute esmane
analüüs, mille viib läbi linnavalitsus
ja esitab koos arvamusega komis
jonile.
Kolmas etapp- ettepanekute
sõelumine ja infopäev. Ettepane
kute sõelumise viib läbi komisjon,
kes hindab ettepanekute vastavust
tingimustele. Sõelumise käigus võib

sarnaseid ettepanekuid liita ja täien
dada. Enne ettepanekute hääletusele
panekut korraldab linnavalitsus
infopäeva, kus ettepanekute esitajad
saavad oma ideid tutvustada.
Neljas etapp- rahvahääletus.
Hääletusele pannakse kolmandas
etapis sõelumise läbinud ideed.
Rahvahääletusel saavad osaleda kõik
Elva linna kodanikud alates 16.elu
aastast. Iga isik saab hääletada kuni
kolme erineva endale meelepärase
ettepaneku poolt elektroonilises
keskkonnas VOLIS, kuhu suuna
takse teid Elva linna koduleheküljelt.
Elanikud, kellel ei ole ID-kaarti või
mobiili- ID või kellel puudub ligipääs
internetile, saavad hääletada linna
valitsuses. Hääletuse tulemusena
tekib ettepanekute pingerida.
Viies etapp- elluviimine. Rahva
hääletusel toetust leidnud kaasava
eelarve objekti viib ellu linnavalitsus.
Võib juhtuda, et ellu viiakse ka mitu
ideed, kui nende ideede elluviimine
peab jääma 10 000 euro piiresse.
Vaata täpsemalt www.elva.ee või
Elva linna Facebooki kodulehelt.
Pane oma idee kirja ja võib olla
saab just Sinu mõte teoks!
Head kaasamõtlemist!

Kaugõpe Elva Gümnaasiumis
Õppida pole kunagi hilja, sest õppi
mine annab Sulle tulevikus rohkem
valikuvõimalusi.
Elva Gümnaasiumis on hea võima
lus omandada gümnaasiumiharidus
kaugõppes ehk mittestatsionaarses
osakonnas. Õppida saab sõltumata
vanusest, kui olete lõpetanud põhi
kooli. Mittestatsionaarses osakonnas
saab omandada haridust vastavalt
oma võimetele, vajadustele ja võima
lustele. Õppetöö on orienteeritud
täiskasvanud õppijale, kes teab, mida
tahab ja oskab otsustada, kuidas oma
õpinguid korraldada. Samas on see
väga hea võimalus jätkata õpinguid
pere või töö kõrvalt. Rõõm on tõdeda,
et meie gümnaasiumi kaugõppe
oskonna lõpetajate tulemused on
olnud sellisel tasemel, millega on või
malus edukalt edasi õppima minna.
Õppijaid ootab Elva Gümnaasiu
mis meeldiv ja hubane õpikeskkond,
sõbralikud, toetavad ja vastutulelikud
õpetajad. Kokkuleppel õpetajaga
on võimalikud erinevad õppetöö
variandid. Oluline on õpilase enda
soov õppida. Kontrolltööd enamikes
ainetes tuleb siiski sooritada koolis.

Õppetunnid toimuvad kaks korda
nädalas kell 09.00–17.00.
Õppetöö toimub Elva Gümnaasiu
mi renoveeritud Tartu mnt õppe
hoones, kus asub mittestatsionaarse
osakonna jaoks eraldi korrus muga
valt sisustatud õppekabinettide ja
õpetajate toaga. Kooliga samas majas
asub raamatukogu, kaasaegne arvu
tiklass ja söökla.
Majas on tagatud liikumispuutega
inimestele igale pool juurdepääs
(olemas liftid ja kaldteed).
Ootame oma kooliperre uusi liik
meid, kellelt ootame tõsist suhtu
mist õppetöösse ja kaasalöömist ka
igapäevases koolielus, et tunneksite
ennast täieõigusliku Elva Gümnaa
siumi ühise pere liikmena. Kool on
pidevat arenev keskkond, kus ooda
takse ka Sinu uusi ideid ja ettepane
kuid.
Täpsem info
http://www.elvag.edu.ee
telef. 730 1820; 53045324
Heli Rähni
Kaugõppeosakonna juhataja

Elva noortega Rootsi noortevahetusele
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
noorsootöötaja Mirja Jõgi osales 23.–
26. augustil Rootsis Växjös Lääne
mere Linnade Liidu (UBC) noorte
komisjoni koosolekul. Nimelt 24.–27.
oktoobril Växjös toimuva UBC üld
konverentsiga samal ajal toimub ka
noortekonverents (noortevahetus),
mille korraldamiseks on UBC noorte
komisjon saanud toetust Erasmus+
Taani riiklikult agentuurilt. Augus
tis toimunud eelkohtumise raames

lepitigi kokku täpses programmis,
partnerite vahelistes ülesannetes ja
kohustustes ning külastati noorte
vahetuse majutusasutust. Noorte
vahetus Växjös toimub 21.–28.
oktoobril ning igast projektipart
neri piirkonnast, sealhulgas Elva
linnast oodatakse osalema noor
sootöötajat nelja noorega vanuses
15–17 eluaastat. Noortevahetusel
osaleb kokku vähemalt 52 noort 13
projektipiirkonnast. Noortevahetu

Digikunstiring alustab
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
projekti „Tähelepanu, valmis olla,
digikunst!” raames käivitub sellest
sügisest DIGIKUNSTIRING, kus
lõimi
takse kunst ja loovus info
tehnoloogiliste lahendustega ning
toetatakse noorte digipädevuse ja
tehnoloogiaalaste teadmiste arengut.
Digikunst levib laialdaselt meie
tehnoloogia- ja kunstimaalimas. Siin
saab laps oma loovust väljendada just
sel viisil ning samal ajal õppida veel
paremini tundma arvutit ja pildi
töötlust ning joonistusprogramme.
Kui noorel on loovust, kunstihuvi
ning on huvitatud arvutitest, siis siin
ta saab proovile panna oma fantaa
siat ja graafikalauaga töötamist.
Eesmärk on arendada loovust
ja loomingulisust läbi praktiliste

kunstiülesannete ning integreerida
digikunstiring animatsiooniringiga.
Huviringi ootame noori alates 11
eluaastast. Ring toimub 2x nädalas,
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kahes
vanuserühmas. Juhendaja Triin
Tens, kes õpib Tartu Kunstikoolis 3D
kunstnik-kujundaja erialal. Triinule
on alati meeldinud kunst. Ta on
kunsti erinevaid liike ja võimalusi
uurinud nii kaua, kui mäletab.
Digikunstiga on Triin tegelenud juba
6 aastat ning ta on meeleldi nõus
jagama digikunstimaailma oskusi ka
teistele, endast noorematele.
Huviringiga liitumiseks tuleb täita
õppeleping ja saata see huvikool@
elva.ee. Lepinguvorm ja muu info
https://elva.kovtp.ee/huvitegevus

Elva Muusikakool annab teada

Täi e n d a v va s tu võ tt
Elva M u u sikako o l võtab täi endaval t ük s i k utel e vabadele kohtadele va stu
uu si õ p ilasi kit arri , k l arneti , s ak s ofoni , trompeti , trombooni, metsa sa r ve,
a ko rd io n i ja lau lu eri al al e.
Kat se d t o im u vad pühapäeval , 10.s eptembri l kel l 10.00 Elva Muusikakoolis,
Kald a 11. Täp se m i nformats i oon k ats etel tehtavas t on leita v muusikakooli
ko d u le h e lt m u u si k akool .el va.ee peatük i s t “õppetöö”.
Ko h t u m ise n i m u us i k akool i s !

se transpordikulud kaetakse suures
ulatuses Erasmus+ programmist,
Elva noorte osalust toetab ka Elva
Huviala- ja Koolituskeskus. Noorte
vahetusel osalevad neli noort sel
gitatakse välja hiljemalt septembri
lõpuks.
Mirja Jõgi
Elva Huviala- ja Koolituskeskus
Elva Avatud Noortekeskus
noorsootöötaja

Toidusoodustus
lasteaialastele
Elva Linnavalitsuse sotsiaalosa
kond võtab vastu lastevanemate
avaldusi toidupäeva maksumuse
soodustuse taotlemiseks. Taotluste
esitamise tähtaeg on 20.september
ja soodustuse andmise periood on
01.september kuni 31.jaanuar 2018.
Toidusoodustuse taotluse blankett
on kättesaadav Elva linna kodulehel,
see on võimalik välja printida ja täita
paberil. Samuti on taotlust võimalik
täita internetis.
Taotlus tuleb tuua või saata e-posti
teel linnavalitsuse sotsiaalosakonda.
Kui otsustate taotluse saata linna
valitsusele e-posti teel, on kindlasti
vaja taotlus digiallkirjastada. Taot
luse blanketil on lisainformatsioon,
mis hõlbustab dokumendi täitmist.
Palume see info kindlasti enne läbi
lugeda, kui asute blanketti täitma.
Taotluse juurde tuleb lisada kohus
tuslikud lisad. Nende mitteesitamisel
taotlust ei menetleta enne, kui linna
valitsusele on esitatud kõik nõutud
dokumendid ja kuni selle ajani lap
sele toidusoodustust ei võimaldata.
Täiendava lisainfo saamiseks palun
pöörduda Elva linnavalitsuse sot
siaalosakonna poole.
Alo Rebane
Sotsiaalosakonna
juhataja

S o o viavald u se b la nkett ja täi endav i nfo kool i kodulehel muusika kool.elva .ee

Logo idee

Teadmised on igihaljad

ELVA GÜMNAASIUM

Elva gümnaasium otsib oma meeskonda

TUGIISIKUT
Vajame tugiisikut I kooliastme õpilasele.

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

TÖÖKUULUTUS
Linnavolikogu 23.08 ja 30.08 istungid

Elva Linnavolikogu 23. augustil 2017 toimunud istungil avaldati umbusaldust senisele linna
volikogu esimehele Meelis Karrole ja linnapea Eva Kamsile. Uueks volikogu esimeheks valiti
Toomas Järveoja ning linnapeaks Aivar Õun. Seoses linnapea umbusaldamisega vabastati
ametist ka arendusjuht Margus Ivask ja abilinnapea Marika Saar. Uus linnavalitsus kinnitati
kolmeliikmelisena, kuhu kuuluvad linnapea Aivar Õun, linnamajandusosakonna juhataja Tõnu
Muru ja linnavalitsuse palgaline liige Heiki Hansen. Samuti delegeeris volikogu linnavalitsusele
täitmiseks Noorsootöö seaduses sätestatud ülesanded.
Elva Linnavolikogu 30. augustil 2017 toimunud istungil otsustati osaleda MTÜ Tartumaa
Ühistranspordikeskuse asutamisel. Samuti otsustati delegeerida omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavad ülesanded Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Istungil moodustati Elva Linnavolikogu
uus eestseisus, kuhu kuuluvad kõiki fraktsioonide esindajad. Volikogus valiti ka viis uut komis
joni esimeest. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks sai Toomas Järveoja, ettevõtlus- ja
turismikomisjoni esimeheks Ilmar Särg, haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Leelo Suidt,
maa- ja keskkonnakomisjoni esimeheks Rein Abel ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks
Kaido Keis. Eelarve- ja majanduskomisjoni uue esimehena tegi Toomas Järveoja ettepaneku
lisada komisjoni koosseisu August Vester ja Kalev Karu, mis volikogu poolt ka vastu võeti.
Volikogu kiitis ettepaneku heaks. Istungil määrati kindlaks ka linnavalitsuse liikme Heiki
Hanseni töötasu. Nimetati Toomas Järveoja ja Aivar Õun Eesti Linnade Liidu kõrgeima organi
Linnade Päeva ja Linnade Liidu volikogu koosseisu. Nende asendajateks selles ametis määrati
vastavalt Peeter Laasik ja Heiki Hansen. Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhtimisorganisse
otsustati nimetada Toomas Järveoja ja tema asendajaks Peeter Laasik.
Salle Ritso
Linnasekretär

Uhke Eesti üle! Uhke Konguta
tantsija üle!

KONGUTA
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Huviring.ee alustab tegevust
Eesti Teadushuvihariduse Liidu
ja Vaata Maailma SA koostöös on
valminud teadus- ja IT-huviringide
infot koondav huviring.ee veebikesk
kond. Huviring.ee on loodud selleks,
et toetada infovahetust teadus- ja IT
huviringide, juhendajate, lapsevane
mate ning (huvi)koolide vahel. Kut
sume kõiki juhendajaid ülesse oma
huviringe veebikeskkonda sisestama,
et toetada LTT huvitegevuse arengut
ja kättesaadavust. Kõikide vahel, kes
sisestavad ringid enne 10. septemb
rit 2017, loosime välja viis 20-eurost
Euronicsi kinkekaarti.
Selleks loo omale konto huvi
ring.ee lehele ja lisa oma teadus- või
IT-huviring. Nii on lapsevanematel
võimalik saada ülevaade läheduses
tegutsevate huviringide kohta ja
valida oma lapsele sobivaim. Süs
teemi saad märkida ringi teema,
millisele vanusele see mõeldud on,
kus ja millal ring toimub, kas see on

tasuline/tasuta, kas ringis on vabu
kohti või mitte ja kes juhendab ning
kas ka naaberkoolide või -küla lapsed
on samuti osalema ootatud!
Kui otsid oma ringile (kaas)
juhendajat, saad ka selle ringi juurde
kirja panna ning süsteem pakub
sulle juba ise teisi süsteemis olevad
juhendajaid. Ja kui otsid omale huvi
ringi (kaas)juhendajamiseks, anna
endast märku ning süsteem leiab
sulle ringid, kus otsitakse just sinu
tingimustele vastavat juhendajat.
Meie südameasjaks on, et info
huviring.ee kohta jõuaks kõikide
juhendajate, (huvi)koolide, laste ja
lastevanemateni. Huviring.ee veebi
keskonna on loonud Eesti Teadusu
vihariduse Liit koostöös Vaata Maail
ma SA-ga ning keskonda haldab Eesti
Teadushuvihariduse Liit.
Vaata Maailma SA ja Eesti Teadus
huvihariduse Liit

Rongkäigule!										Foto: erakogu

Juulikuu viimastel päevadel asuta
sid kongutalased endid teele. Tege
mist oli kultuuriretkega Makedoo
niasse, et meie kultuuripärand saaks
särada teiste maade ja rahvaste
kultuuripärandi kõrval. Viijateks
Konguta rahvatantsurühm „Kavalik“,
kaasas tantsusõpradest fännid.
Läti- Leedu möödusid bussirataste
all kiirelt. Poolas harjutati üliõpilas
linnakus repertuaari, Ungaris tim
miti kava ja Kreekas viimistleti
tantsupoose. Et kõik oleks valmis,
ilus ja viimase peal, esinedes Ohridis,
2.rahvusvahelisel kultuurifestivalil
„St.Kliment“. See festival on Euroopa
suurima rahvakultuurifestivali Euro
peade väiksem „õde“.
Eestlased olid kõige kaugemad
külalised ja seetõttu oli huvi meie
vastu ka suur. Meie rahvariided
kujunesid festivali hitiks, sest meie

tantsi
jatega pildistada soovijaid
jagus igasse kontsertõhtusse ja vana
linna tänavatele päevalgi. Eestlasi
tunti ja teati, meie tantsude humoo
rikas sisu meeldis nii kohalikele, kui
ka kaasesinejatele. Pillimees Raul
oskas eht rahvamuusikuna panna
väljakulolijad kuulama- vaatama nii
oma muusika kui sõnumiga.
Meie rahvatantsijad tantsujuht
Kaie Tali juhendamisel andsid endast
parima ja särasid laval. Oli väga uhke
olla eestlane, vaadates meie tantsi
jaid laval! Meie Konguta inimesed
olid kultuurisaadikud ja esindasid
oma kodumaad ning kodukohta väga
väärikalt! Fännid elasid loomulikult
omadele kaasa, skandeerides „Eesti,
Eesti!“ ja kui ka etendust nautiv
publikki hakkas kaasa hõikama
„Eesti, Eesti!“, siis oli see tunne nii
võimas, et kananahk ronis ihule ja

pisarad tulid silmadesse. Ja meie
sini-must-valge lipp lehvis uhkelt
pimedas sumedas suveöös!
Konguta vald on uhke ja südamest
õnnelik nendel festivalipäevadel üles
astunud tantsijate üle! Igal tantsijal
on ju oma igapäevatöö, aga ometi
ei vinguta ega viriseta, vaid tulla
kse õhtuti kokku, et hoida oma esi
vanemate tantsutraditsiooni ja meie
rahvakultuuri au sees.
Sügav kummardus, teile, „Kavali
ku“ tantsijad ja suur tänu Kaie Talile,
inimesele, kes on rahvatantsuhuvi
Kongutas hoidnud juba ligi 30 aastat!
Aitäh ilusate ja unustamatute ela
muste eest!
Liina Tamm
Konguta Kooli direktor

Konguta Vallavolikogu 30. august 2017 istungil:
määrati volikogu esimehe, volikogu liikmete, komisjonide esimeeste hüvitis volikogu töös
osalemise eest;
kinnitati jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks Konguta valla territooriumil
jõustumisega 01.01.2018;
kinnitati riigieelarvest Konguta vallale eraldatud raske- ja sügava puudega lastele abi osuta
miseks toetuse kasutamise kord;
anti nõusolek delegeerida noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete täitmine Konguta
Vallavalitsusele;
anti nõusolek omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa
Omavalitsuste Liidule.

Konguta Vallavalitsuse 23. august 2017 istungil:
makstakse sotsiaaltoetusi: I klassi astujatele ranitsatoetust á 70 € summas 280 €; Konguta
Koolis 2. - 6. klassis õppivatele õpilastele Konguta Kooli toetust á 30 € summas 210 €; 21 -le
avalduse esitanud kodanikule toetust summas 1500 €;
muudetakse Konguta valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
korda - välja jäetud ametiautode parkimine ja muudetakse isikliku sõiduauto kasutamisel
hüvitamisele kuuluvat sõidukilomeetri hinda.

Konguta Vallavalitsuse 31. august 2017 istungil:
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Lembevere külas, Marjakese kinnistule puidutööstuse
hoone ümberehitamiseks;
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Metsalaane külas, Konguta tee 3 a, Reinsalu kinnistule
Kavalik tantsulaval										Foto: erakogu

Kütteseadmed korda
Tuleohutuse seaduse järgi tuleb
kütteseadme korstnat ja lõõre igal
aastal vähemalt korra puhastada.
Kuid tihedama kasutamise korral
tuleb neid ka tihedamini puhastada.
Tähtis, et lõõrid oleks puhtad ning
sellega välditud tahmapõlengute
tekkimine. Eramajade korstnaid ja
lõõre tohib ise pühkida, kuid kord
5 aasta jooksul peab seda tegema
kutsetunnistusega korstnapühkija.
Kortermajade ja ridaelamute korst
naid peab igal aastal hooldama
korstnapühkija. Ametimees puhas

tab ja vaatab kütteseadmed üle, teeb
parandust vajavate vigade kohta
ettekirjutused ning väljastab tehtud
tööde kohta akti.
Kel aga korstnapühkija juba käinud
ja lõõrid puhtaks tehtud, sellele
mõned soovitused. Kui küttekollet
ei ole pikemat aega kasutatud, ärge
laduge esimesel kütmisel ahju- või
pliidikollet pilgeni puid täis. Esialgu
pange väike kogus pilpaid või pabe
rit, et küttekolde käigud ja korsten
üles soojendada. Nii tagate, et esi
mesel kütmisel ahi suitsu sisse ei

kõrvalhoone laiendamiseks;
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Vahessaare külas, Kõrvesoo kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Mälgi külas, Roosi kinnistu veetorustiku rajamiseks;

aja. Ja veel, küttekollete siibritel on
kaks asendit, kas kinni või lahti ning
kütmise ajal siibrit poolkinni hoida
ei tohi. Tõmbe takistamine põhjustab
ebatäielikku põlemist, mille taga
järjel kulub sooja saamiseks rohkem
küttematerjali ja lõõrid tahmuvad
kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel
märgade puudega.
Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

antakse projekteerimistingimused Konguta vallas, Külaaseme külas, Sepa kinnistule elamu
püstitamiseks;
antakse projekteerimistingimused Konguta vallas, Mäeotsa külas, Härma kinnistule päike
seelektri tootmisjaama rajamiseks;
makstakse sotsiaaltoetusi: I klassi astujatele ranitsatoetust á 70 € summas 140 €; Konguta
Koolis 2. - 6. klassis õppivatele õpilastele Konguta Kooli toetust á 30 € summas 60 €; 3 -le
avalduse esitanud kodanikule toetust summas 210 €;
kinnitatakse ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018. Ühine kava on koostatud praeguse Elva linna, Konguta valla, Palupera valla
(Hellenurme-Palupera piirkonna 7 küla), Puhja valla, Puka valla (Aakre piirkonna 6 küla),
Rannu valla ja Rõngu valla kohta. Palupera ja Puka vallad osalevad koostatud tegevuskavas
mahtudega (noorte arvud, võimalused, toetuse maht ja tegevused), mis piirkonniti hakkavad
kuuluma peagi ühineva Elva valda.
Maris Sirendi
vallasekretär
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Uus õppeaasta Hellenurme
lasteaias

Infotehnoloogia Sihtasutus toetas
meie lasteaeda Bee-Bot põrandaroboti
komplekti, Makey Makey Classic leiu
tamiskomplekti ja LEGO „Jutualusta
ja” komplekti ostul. Bee-Bot komplekt
koosneb 6-st programmeeritavast ja
taaslaetavast mesimumm-põranda
robotist. Bee-Bot robotite abil
saavad lapsed mänguliselt omanda
da programmeerimise algteadmisi.
Robot - mesimummudega tegelemine
arendab nende matemaatilisi oskusi
ja loogilist mõtlemist ning aitab pare
mini mõista põhjus-tagajärg seost.
Makey Makey leiutamise komplekti
abil saab muuta mistahes elektrit
juhtiva asja nagu näiteks banaani
puutetundlikuks klaveriks.
Keskonnainvesteeringute Keskuse
toel saavad lapsed sel õppeaastal
Justin, Kristofer-Robin, Arti, Lenne, Ave-Marleen ja Kätlin džembesid mängimas
Foto: Maarika Vähi
sõita õppekäigule Võrtsjärve äärde
Hellenurme lasteaia lapsi rõõ toetust 6 džembe ja 16 komplekti järvemuuseumisse ja Jõgevamaale
mustavad algaval õppeaastal uued puidust kõlapulkade ostuks, mis Elistvere loomaparki. Ees on ootamas
põnevad õppevahendid. Kevadel tuli aitavad mitmekesistada lasteaia avastusterohke õppeaasta.
meie lasteaiale mitu rõõmusõnumit. muusikategevusi.
Nimelt kõik esitatud projektid said
Sel õppeaastal saavad Hellenur
Maarika Vähi
Hellenurme lasteaia direktor
positiivse vastuse. Projektist EV me lapsed hakata tutvust tegema
100 „Igale lapsele oma pill” saime robootika maailmaga. Hariduse

Rahvaspordisõbralik Nõuni

Triatlonil osalejad						Foto: erakogu

Teisipäeval, 8.augustil, olid kõik
matkasellid oodatud “piire nihu
tama” ehk toimus matk OtepääNõuni- Otepää. Liitusime meiegi kul
tuurimaja juures Otepää vallavanem
Kalevi eestveetud seltskonnaga ja
väntasime lustakalt endise koolimaja
ranna poole, kus ootas maratonilaua
taga banaani, soola- leiva, rosinate,
banaanide ja jõujoogiga vallavanem
Terje, et väheke kosutust pakkuda.
Tõmmati hinge, vesteldi hetkeolu
korrast, kuulati siitkandi ajalugu,
lobiseti ning seejärel suunduti matka
alguspunkti tagasi.
Pühapäeval, 13.septembril, olid
aga kõik triatlonisõbrad oodatud jär

jekordsele triatlonile ümber Nõuni
järve. Tore oli kohata vanu sõpru,
kes küll aastate jooksul olid vanu
seklassi vahetanud ehk jõudnud
tilluduatlonist juba poisteklassi,
kui ka uusi tuttavaid. Eriliselt vahva
oli 6 aastane Arabella Raie Padiselt,
kes eriti südikalt koos ema kaastoe
tusega läbis pika distantsi ehk 150
meetrit ujumist, 7,9 kilomeetrit
rattasõitu ja 1,3 kilomeetrit jooksu.
See oli tema jaoks juba kümnes
triathlon, sellest väikesest neiust
me kuuleme veel kindlasti aastate
pärast!
Vesi oli mõnus, rattatee küll
eelmise päeva paduvihmast kohati

pehme, jooksujalg kerge- nii rõõmsalt
finišisse saabuti. Parima aja noppis
Rinaldo Teder tulemusega 22,40,
naistest oli kõige kiirem Aile Kal
jumäe (27,14), noormeestest Aksel
Joonas Reedi (28,41), poistest Uku
Vähi (32,18) ning veidi vanematest
meestest Ilvar Sarapson (23,51). Sellel
aastal avaldas soovi võistelda ka nais
teatevõistkond. Miks ka mitte, midagi
uut on alati teretulnud!
Aitäh vahva mõtte eest Kaja, Kerli
ja Terje. Väga vahvad olid meie tillu
duatlonistid Stella, Johanna, Lenna,
Simon, Mathias, Karl Martin, Joosep
Kaur, Vivian, Laurits, Luukas, Georg,
Anete, Mattias, Deiro, Siim- väga tõsi
sed südamest tegijad. Kõigile osaleja
tele jäi toredast päevast mälestuseks
medal, diplom ja meene. Jõuvarusid
aitasid taastada Paadi Pagari imehead
pirukad ja plaadikeeks.
Mis saakski toredam olla, kui tul
lakse koos perega, tuntakse rõõmu
koos veedetud ajast ning lubatakse
järgmisel aastal jälle kohal olla. Ka
see on oluline, kui isiklikku rekordit
raja läbimisel saab uuendada. Kohtu
miseni järgmisel aastal!
Marika ja Kalev

ja.ee/akt/420062017042.
21. augustini oodati kandidaatide
avaldusi ja 29. augustil kinnitati
piirkonnakogu koosseis 4 liikmega
– Andrus Pastak, Ly Voolaid, Marek
Kiis ja Alo Roodla. Meie kogus saab
olla kuni 7 liiget, et anda võimalus
igal külal olla esindatud. Praegu on
esindatud Hellenurme, Mäelooga,
Palupera ja Pastaku külad. Iga küla
ei pea/pruugi olla esindatud ja
mõnest külast võib ka mitu esin
dajat olla, kuid kokku mitte üle 7
liikme. Viimasel istungil otsustas
volikogu anda võimalus veel kuni 3
liikme leidmiseks uutel kandidaati
del osalemiseks. Piirkonnakogu liik
meks kandideerimise vabas vormis

Anda 1. jaanuarist 2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 61 lõikes 1
nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesanne maakonna arengu kavandamise
ja selle elluviimise suunamise ülesanne alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks Tartumaa
Omavalitsuste Liidule, samuti rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded
ning maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded;
osaleda Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel;
delegeerida noorsootöö seaduse § 152 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud ülesannete täitmine ning ühineva Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava
vastuvõtmine Palupera Vallavalitsusele;
kehtestada jäätmehoolduseeskiri.
kinnitada ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018;
moodustada Palupera piirkonnakogu ja kinnitada liikmeteks Andrus Pastak, Ly Voolaid,
Marek Kiis, Alo Roodla.

Palupera Vallavalitsuse istungil 29. ja 31.
augustil 2017 anti välja korraldused:
Anda ADASTI OÜ-le luba avaliku orienteerumisürituse „Öörännak“ korraldamiseks 7. ja
8. oktoobril 2017 Palupera valla territooriumil;
anda välja reklaami paigaldusluba Kuldar Veerele valimisreklaami eksponeerimiseks Palu
pera vallas Nõunis suurusega 2 x 4 m, alates 29. augustist kuni 10. septembrini (incl) 2017,
müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks vallale kuuluvat korteriomandit: asuko
haga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu 2. Korter on kahetoaline, suurusega 69,9m2,
alghind on 3500 eurot. Korteriomand asukohaga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu
3. Korter on kolmetoaline, suurusega 78,5m2, alghind on 1000 eurot,
väljastada Tsura Talu OÜ-le ehitusluba sõnnikuhoidla ja töökojahoone laiendamiseks
Neeruti külas;
väljastada K.J-le ehitusluba elamu ehitamiseks Räbi külas;

Palupera piirkonnakogu ootab lisa!
Palupera vallavolikogu kehtestas
juunikuus oma piirkonnakogu sta
tuudi. Piirkonnakogu moodustatakse
ühinevate Astuvere, Atra, Hellenur
me, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja
Urmi külade või sihtrühmade esinda
jatest. Palupera piirkonnakogu saab
olema nagu „väike vend“ sügisel
moodustuvale Elva vallale, esinda
maks eelkõige meie külade piirkonda.
On siis teemaks arengukava, eelarve,
planeering, meie piirkonna objektid,
asutused, inimesed vm, on ühine
mislepingus ja statuudiski kirjas, et
piirkonnakogu kaasatakse ja sel on
oma õigusedki. Kogul on oma päde
vus, töökorraldus ja kogu statuudiga
saab tutvuda https://www.riigiteata

Palupera Vallavolikogu istungil 29. augustil
2017 otsustati:

registreerida J.V-lt laekunud kasutusteatis Astuvere külas valminud kohtpuhastile;

digitaalselt allkirjastatud avaldus
saada e-postile palupera@palupera.
ee või too see ise vallamajja. Uus
tähtaeg on 13. september. Pane kirja
lisaks soovile ja oma andmetele ka
see, kas esindad küla või mõnda siht
rühma (nt noored, eakad, jahimehed,
mittetulundusühing, ettevõte/asutus
vm grupp). Piirkonnakogu liikmete
lisanimekiri kinnitatakse ja esimene
piirkonnakogu koosolek kutsutakse
kokku nüüd juba oktoobrikuu algul.
Küsimuste tekkimisel võid pöörduda
Terje@palupera.ee .
Terje Korss
Palupera vallavanem

väljastada A.P-le projekteerimistingimused Pastaku külas elamu projekteerimiseks;
väljastada kasutusluba Palupera Põhikooli katastriüksusel Palupera mõisa pargi val
gustusele;
väljastada kasutusluba Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuva maakultuu
rimaja hoones ümberehitatud loovetoale;
registreerida kasutusteatis Palupera külas Lillevälja A-55 majavalduse vee-ja kanalisat
sioonitorustiku liitumisühendusele;
kinnitada ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018.
Määrata ja maksta augustikuul sotsiaal
toetust:
-ühele põhikooli ja ühele gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetanud õppurile kooli
lõpetamise toetust kokku summas 110
eurot;
-kahele lapse perele ranitsatoetust kokku
summas 130 eurot.

Palupera
vald
mälestab
Silvia Reino

31.01.1939-27.08.2017
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Õpetajatelgi on esimene koolipäev

Puhja Kooli meeskond 									Foto: Tiina Villako

208 õpilast ja 42 töötajat alus
tas esimese septembri Puhja Kooli
aktust rahvast pilgeni täis võimlas.
Ruumi istumiseks jäi niipalju napiks,
et istekohti tuli lisaks hankida. Oli
esimesse klassi astujaid ju koguni 35
ning nende koolitee algust tuli tun
nistama lisaks kooliperele rohkelt
sugulasi-tuttavaid.
Haridusministril on tuline õigus,
kui ta oma kooliaastat sissejuhatavas
sõnavõtus ütles, et kuigi 1. septembri
päevakangelased on absoluutselt
alati 1. klassi koolijütsid, siis vähem
olulised ei ole need inimesed, kes
nende väikeste inimeste kooliteed
pika aja vältel kujundama hakkavad,
ehk siis õpetajad. On ju kõnekas,
et sellest, kes on klassi ees, sõltub
väga oluliselt, milline inimene klassi
uksest kunagi kaugemas tulevikus
välja astub.
Meeskonna loomine on alati üks
kõik mis valdkonna juhi ülesanne.

Oleme õpikogukondade raames teist
aastat tegelemas oma kooli kultuuri
ruumi loomisega. Oleme saanud
toetust ja abi Tartu Ülikooli Hari
dusuuenduskeskuselt, kelle arvates
võiks just Puhja Kool olla õpetajaks
õppijate praktikakool ja eksperimen
teerija. Praeguses etapis oleme koos
oma meeskonnaga otsustanud, et
peamine väärtus, millele toetume
on professionaalsus. Samuti teame,
millised on meie kooli mängureeg
lid. Lihtsamalt öeldes, me õpime
igapäevaselt seda uut kultuuri,
milles me toimetada tahame. Meie
selleaastased neli uut õpetajat on
esimesed kokkupuuted õpikogu
kondadega juba saanud, loodetavasti
nägid nad kuidas õpetajate eripärad
koos mängima hakkavad ja sünergia
esile toovad.
On teada, et umbes 25% kooli
lastest vajab ühel hetkel õppimises
tuge – kas logopeedi, eripedagoogi

või sotsiaalpedagoogi abi. Hea on
tõdeda, et Puhja koolis on 2017/2018
õppeaastal need tugispetsialistid
olemas: 2 eripedagoogi, logopeed
ja sotsiaalpedagoog moodustavad
õpilaste ja õpetajate jaoks tõsiselt
võetava tagala raskuste ilmnemisel
või suisa nende ennetamisel.
Palju sõltub koolis lähimatest kaa
samõtlejatest kellega visioone ellu
viima hakkad. Juhtimismeeskonda
kuuluvad sel õppeaastal direktor,
õppejuht, haridustehnoloog ja
loovjuht. Arvame tulevat sisukas ja
koostööaldis juhtimisaasta.
Kui tänane lugu tundub õpetaja
keskne, siis mõelgem sellele, et just
selle ameti pidaja soovist õpetada
sõltub õpilaste heaolu.

Juhtimine on heade meeskonnaliikmete olemasolul puhas rõõm 		

Foto: Tiina Villako

Terves kehas terve vaim
Eesti suvi on lühike, kuid aeg, mida
väga oodatakse ja mil viibitakse
võimalikult palju õues. Augustikuu
alguses rikastusid Puhja valla 3
tiheasustust- Puhja, Ulila ja Rämsi
välilauatenniselaudade võrra (Puhja
kooli, Ulila Keskuse ja Uula Huvikes
kuse territooriumil). Peab tõdema, et

huvi on olnud suur ning laudu kasu
tatakse aktiivselt. On olnud märga
ta nii pisikesi algajaid laua ümber
siblimas, kui juba isiklike reketitega
edasijõudnuid võistlemas. Kui Sa
pole veel jõudnud, siis tule ja proovi
ka kätt!

Päivi Märjamaa
Puhja Kooli
direktor

Puhja Vallavalitsus sõlmis MTÜ Sooveerega
halduslepingu
Käesoleva aasta heinakuul sõlmis
Puhja Vallavalitsus mittetulundus
ühendusega Sooveere lepingu, mille
järgi hakkab Sooveere haldama Ulila
Keskust. Meie ühendus kaalus seda
julget sammu põhjalikult.
Kes me oleme?
MTÜ Sooveere on asutatud 2007.
aasta lõpul. Algusaastatel oli rohkem
sisseelamise periood, uurisime ja
õppisime mittetulundusühingus
olemist ja selle juhtimist. Alustasi
me väiksemate koostöövõrgustike
loomisega ning väiksemamahuliste
projektidetoetuste taotluste kirju
tamisega Tartumaa Kultuurkapitalile
huvitegevuste läbiviimiseks Ulila
Keskuses. 2011. aastal said juba
esimesed ja suuremad projektid ellu
viidud - Ulila aleviku mänguväl
jak, endise mõisapargi taastamine
(60 pärnaga allee ja 8 pargipinki),
päästevarustusega kanuude ning
muusikainventari soetamine Ulila
Keskusesse. Liikmeid on meil kokku
kuus: Käde Nurk, Urmas Lokk, Sirje
Dementjeva, Reeda Tammepõld, Ilja
Kotšurin ja allakirjutanu. Lisaks on

meil mitmeid toredaid toetajaliik
meid, kes abistavad igal sammul.
Mis nüüd muutub?
Esimese asjana tuleb mainida, et
MTÜ Sooveere ei saa vara omani
kuks, vaid selle haldajaks ning peab
seda kasutama heaperemehelikult ja
headel eesmärkidel.
Ulila Keskuse töökorraldus esi
algu ei muutu. Personali koosseis
jääb samaks, lahtiolekuaegadeks on
endiselt nii hommikutunnid kui ka
õhtud. Püsima jäävad seni toimivad
teenused ning huvitegevus. Alates
12. septembrist alustab taas ka
loovusring lastele ja noortele. Plaa
nis on jätkata erinevate väljasõitude
korraldamisega ning pisemate või
suuremate sündmuste korraldami
sega. Alati on oodatud kõik huvilised
nii lähemalt kui kaugemalt.
Loodame, et nüüd muutub erine
vate otsuste langetamine kiiremaks.
Kui siiani oleme pidanud enne iga
otsuse langetamist kooskõlastama
selle vallavalitsusega, siis nüüd
muutub see paindlikumaks. MTÜ
Sooveere saab nüüd rohkem ise

otsustada, kuhu valdkonda suunata
rohkem või vähem vahendeid, mis
vajab rohkem arendamist ja mille
järele on suurem nõudlus. Juba on
eesmärgiks võetud Ulila Keskuse
pargivalgustuse rajamine 2018. aasta
sügiseks. Kuna tegemist on avaliku
ja rohkelt kasutatava kohaga, siis
leidsime, et täpselt see on arendus
vajadus, kus kasusaajaid on palju
ning lisaks tõstab hea valgustus ka
miljööväärtust.
MTÜ Sooveere jätkab erinevate
projektitegevuste elluviimist, hea
dele ideedele toetustaotluste kirju
tamist ning panustamist kogukonna
heaks. Anname aru kogukonnale ja
vallale. Meie majandustegevus ja
sisuline pool on jälgitavad ja läbi
paistvad. Kui soovite panustada
kogukonna arendamisse ning ula
tada oma abistava käe, siis andke
märku. Koostöö on edu võti!
Kristina Ermel
MTÜ Sooveere
ulilakeskus@puhja.ee

Lauatennis rõõmustab					Foto: erkogu

Puhja Lasteaed Pääsusilm otsib oma kollektiivi

TUGIISIKUT
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata aadressil
Puhja, Nooruse 6 või e-posti aadressil leelo.suidt@puhja.edu.ee.
Rohkem infot: Leelo Suidt, 552 5187, leelo.suidt@puhja.edu.ee
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Võrtsjärve Tulemuusika ÖÖ
kas kontsert Võrtsjärve ääres võib ju
ka pühapäeva õhtu juurde kuuluda.
Võrtsjärve ääres sai sedalaadi
sündmust peetud nüüdseks kol
mandat korda. Seekord taas Jõesuus.
Muusikalise poole täitis ansambel
Jäääär. Kontsert toimus külalistele
tasuta. Sündmuse korraldaja oli
Rannu Kultuuri- ja Haridusselts.
Projekti kaasrahastas Euroopa
Merendus- ja Kalandusfond, toetajad
olid Elva linn, Viljandi, Kolga-Jaani,
Rõngu ja Rannu vallad, Rõngu Pagar
ja Harry Metall. Suur tänu toetajate
le! Suur tänu Evarile, kes hoolitses
lõkete ja pinkide eest! Täname ka
Jõesuu külastuskeskuse peret!
Tulemuusika Öö					Foto: Urmas Madiste

Kui paat on vee peal, siis peab ta
sealt ka turvaliselt randa saama.
Selleks on maal olijad lõkke süü
danud, mis näitab, et siia on ohutu
randuda. Muinastulede ööd tähista
vad neid kaugeid aegu, mil süüdati
randujatele märgutulesid. Nüüd
me süütame suve lõpus lõkked vee
ääres, et saada kokku ja tõmmata
suvele joon alla. Tuled peegelduvad
vee peal ja nende kõrval peegeldub
loojuv päike. Loodus kutsub ennast
imetlema. Tulemas on sügis – vahel
kuldne, vahel vihmane, kuid siiski
omamoodi õdus ja mõnus. Viima
ne augusti nädalavahetus lõkete ja
mõnusa muusikaga laeb suvesooja
südamesse.
Võrtsjärve Tulemuusika ööga
me tähistamegi muinastulede ööd.
Tavapäraselt peetakse seda sünd

Liis Jaamets
projektijuht

must Läänemere ääres augusti
viimasel laupäeval. Aga pühapäeva
õhtuks jõuavad inimesed mere äärest
tagasi sisemaale ja väike meeleolu

Tartumaa noortepäev Rannus
Juba üheksandat korda said Tar
tumaa noored suve lõpus kokku, et
pidada maha traditsiooniks saanud
Tartumaa Noortepäev. Selle aastase
noortepäeva korraldajaks oli Rannu
Pere- ja Noortekeskus.
26.august tervitas Rannu kokku
tulnud noori ilusa ilma ja paljude
huvitavate tegevuste näol. Noored
said mõõtu võtta mullijalgpallis,
toimus fotojaht ja piljarditurniir.
Kehakinnituse eest kandis hoolt
Rannu Noortekohvik. Õhtune
lavaline programm sai aga hoo
sisse andekate Tartumaa noorte
esinemistega. Imeilusate lugudega
haarasid publiku enda võimusesse
Pelle Põldma ja Kirtty Kalda. Kirtty
lauldud aariad ooperifantoomist
tõid kananaha ihule. JJ Streeti tant
sukool andis õhtule hoogu vahvate
esinemisnumbritega ja huvilistele
õpetati ka tantsusamme. Õhtu
lõpetas mustkunstishow Richard
Samarüütliga ja videodisko. Üritust
toetasid Rannu Vallavalitsus, Tartu
maa Omavalitsuste Liit, Eesti Noor
sootöö Keskus, Estover OÜ. Melior M,
Rannu Hambaravi OÜ, Marjasoo talu,
Ilmar Tõnno, FIE Angelika Saadjärv,
FIE Hillar Viksi, Rannu rahvamaja,
Rõngu rahvamaja, Toomas Paur.
Tartumaa Noortepäev oli sellel
aastal ka osa noortekeskuste vahe

lisest koostööprojektist „Tunne
Tartumaad“. Projekti toetab Eesti
Noorsootöö Keskus. Projekti raames
saavad Tartumaa noored osa võtta
12 Tartumaa noortekeskuse erine
vatest tegevustest. Lisaks Tartumaa
Noortepäevale on noored osalenud
lauamängupäeval Aeg-Ruumis
Tartus , külastanud Alatskivi muu
seumiööl, toimus talgupäev Nõo
vallas Laguja koolimajas, sündmus
turunduse koolitus Rõngus, kabe
turniir Elvas, külastasime augusti
lõpus Piirissaaret. Ees on ootamas
oktoobrikuul vahvad tegevused veel
Laeval ja Koosal ning projekti lõpe
tab Ülenurmel toimuv talendishow.
Kõikidel kohtumistel toimub ka foto
jaht ja tehakse pilte ning parimatest
piltidest koostatakse EV 100 sünni
päevaks 2018 aasta kalender.
Rannu Pere- ja Noortekeskus tänab
kõiki toetajaid. Suur tänu kõikidele
Rannu noortele ja teistele abi
listele, kes üritust korraldada aitasid.
Noortepäeva traditsioon jätkub aga
järgmine aasta ja siis kohtume juba
Tartumaa noortega Nõos.
Maret Kallejärv
Rannu Pere- ja Noortekeskus
Noorsootöötaja

Kogume Tšernobõli fotosid

Jäääär Tulemuusika Ööl esinemas			

Foto: Urmas Madiste

Tuli, raud, vabadus!

26. aprillil 1986. aastal toimus mile. Juba olemasolevatest fotodest
Tšernobõli AEJ neljandas ener oleme korraldanud näituse Pärnus
giablokis avarii, mille tagajärgi ja Viljandis.
käisid aastatel 1986-1990 Ukrainas
ja Valgevenes likvideerimas ligemale
Aare Uind
Pärnumaa Tsernobõli Ühendus
5000 eestimaalasest reservväelast,
Gamma
ajateenijat ja kaadriohvitseri. On
Juhatuse aseesimees
aeg talletada seal tehtud ajapildid
uind@hot.ee
tulevaste põlvede jaoks. Andke teada
tel 5614411
fotode olemasolust, et saaksime
need koondada ja üle anda muuseu

Teadusõhtu Rannu Koolis

28. septembril kell 18:00-21:00 toimub koolis Teadlaste ÖÖ Festivali
raames teadusõhtu. Toimuvad mitmesugused huvitavad töötoad, mida
viivad läbi õpetajad, õpilased ja külalised. Teadusõhtule on oodatud
õpilased koos vanematega.
Huvilised saavad kohal bussiringiga, jälgige täpsemat infot Rannu
Kooli kodulehel.
Merle-Kairit Toom
õpetaja

Rannu Vallavalitsuse istungitel ajavahemikus
17.08.2017 – 31.08.2017 vastu võetud
olulisemad otsused:
Maksta Rannu Maanaiste Selts „Laine“ MTÜ-le projektitoetust projekti „Spordivahendid
aeroobikasaali“ omaosaluse katmiseks summas 100,50 eurot ja projekti „Näidistreeningud“
omaosaluse katmiseks summas 60 eurot;
kinnitada AS G4S hinnapakkumine jäätmejaama videovalve kohta summas 759,60 eurot (kmSeppade päeva algus Rannus									Foto: Viive Vink

19. augustil pidas Rannu pargis
MTÜ Eestimaa Sepad oma aastasünd
must „Tuli, raud, vabadus“. Sündmus
oli pühendatud Eesti Vabariigi taas
iseseisvumispäevale, millest tulenes
ka ürituse nimi. Päeva alustati koos
Elva kaitseliidu maleva esindajate
ja Rannu vallavanemaga Rannu
vabadussõja ausambale pärja aseta
misega. Samale ausambale sepista
sid Rannu sepad kaks aastat tagasi
küünlaaluse. Päev jätkus Rannu
pargis mõisapargi värava avamisega.
Värav oli seppade kingitus Rannu
vallale. Materjali eest tasus küll
vallavalitsus. Rahvamaja fuajeesse

oli üles pandud sepatöödest näitus.
Väljapanek oli väga põnev ja mitme
kesine. Sagedasti peatus vaataja silm
mõne töö peal ning pähe tungis
mõte, et seda sepist oleks mul küll
väga vaja ja see kõrvalasuv töö oleks
väga vahva kingitus. Küll oli neisse
töödesse pandud jõudu, osavust ja
ilumeelt.
Pargi alla avasid sepad töötoa, kus
huvilised said ka ise kätt proovida.
Pakuti ka vardas küpsetatud siga.
Mõõgavõitlusklubi Turm tutvustas
ajaloolist mõõgavõitlust, kiivreid,
mõõku ja kilpe.
Seppade Musta Vaiba Galal tänati

ettevõtjaid, kes on aidanud seppade
tööle kaasa. Eriti teenekaid seppi
tänati unikaalsete sepanaeltega , mis
olid hõbetatud või kullatud. Jagati
tänukirju ja häid sõnu kõigile, kes
toeks olid.
Rannu valla poolt tänan seppasid
hinnalise kingituse ja imetoreda
päeva eest!
Uute kohtumisteni Rannu Rahva
majas!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja

ga); kinnitada DG Evolution OÜ discgolfivarustuse hinnapakkumine Rannu koolile summas
2008,80 eurot (km-ga); kinnitada Melior-M OÜ hinnapakkumine Kureküla mänguväljaku
ehitamise kohta maksumusega 8903,50 eurot (km-ta);
maksta toimetulekutoetust augustikuul 9-le taotlejale kogusummas 1175,36 eurot;
maksta kooliminekutoetust 3-le lapsevanemale seoses laste õppima asumisega esimesse
klassi;
maksta sotsiaaltoetusi augustikuul 13-le taotlejale summas 705 eurot; maksta puudega
inimese hooldajatoetusi 27-le isikule summas 694,60 eurot;
anda avaliku ürituse pidamise luba Ervu külas Kaarsimäe karjääri territooriumil läbi viia ajava
hemikul 26.08.2017 kell 14.00 kuni 27.08.2017 kell 01.00 mootorrataste mäkketõusu võistlus;
maksta Rannu Kultuuri- ja Haridusselts MTÜ-le toetust summas 200 eurot ürituse Võrtsjärve
Tulemuusika ÖÖ omaosaluse katmiseks;
anda eraisikule üürile ruum Barbara külakeskuses;
vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 1 kinnistu omanik;
maksta EELK Rannu Püha Martini kogudus MTÜ-le toetust 1000 eurot kellade elektriprojekti
teostamiseks;
kinnitada ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018.

RÕNGU

Tarkusepäev Rõngu Keskkoolis
Kooliharidust on
Rõngus antud juba 330
aastat ja ei oska ettegi
kujutada, kui erinevad
on olnud aastasadade
läbilõikes esimesed
koolipäevad. Tollal, kui
Ignatsi Jaak sai 1690.
aastal õpetaja koha
Rõngu kirikumõisa
koolis, olid värviliste
aabitsate asemel värvi
lised lehed sügispuudel
ja päikegi oli endiselt
kollane.
Meie pidupäeval
mängis loodus veidi
vingerpussi ehk päike
näitas end küll, kuid
seda vaid varajastel
hommikutundidel
ning piduliku aktuse
algusminutitel olime
kooliperega sunni
tud kibekähku õuest
tuppa kolima, et mitte
vihmamärjalt külme
Haridustee algab Rõngu Keskkoolist
Foto: Leo Luts
tuda. Klassidel algasid
“ Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal klassijuhatajatunnid, kus jällenäge
Sina tuled, mul on valmis juba pliiat misrõõmud ja ka esimesed õpetus
sid ja suled ...” See Entel - Tenteli sõnad jagatud said. Neid puhanud
kuulsaks lauldud lauluviis kõlas 1. ja entusiastlikke pilke on esimesel
septembril Rõngu Keskkoolis, kus 17 koolipäeval alati ääretult tore näha.
õhinapõhist 1. klassi koolijütsi said Meie kooli üks prioriteetidest ongi
rõõmsa ehk positiivse õhkkonna
aabitsa omanikeks.

Uus õppeaasta Valguta
Lasteaed-Algkoolis

tekitamine ja hoidmine tänases,
kohati stressirohkes ühiskonnas.
Emotsionaalne tasakaal ja rahulik
meel on olemise alustalad ning sel
lelt ehituvadki teadmised, oskused ja
üksteisest hoolimine.
Esimese klassi õpetaja - alati sära
silmne Anneli Sarnit pidas aktusel
kõne, kus kutsus üles sõprust väär
tustama ja kohusetundest lugu
pidama. Märgates lapsevanemate
hulgas üllatavalt palju Rõngu kooli
vilistlasi, on hea märk sellest, et
meie kool hoiab põlvkonniti oma
nime kõrgel. Keskkooli osa 10. klassi
tuli käesoleval õppeaastal õppima 19
noort inimest, mille üle rõõmustab
taaskord kogu koolipere. Asenda
matu võimalus on saada kodukoolist
keskharidus, mis on abiks väga palju
dele peredele, kuna laps jätkab õpin
guid kodus edasi elades.
Piduliku hommikupooliku lõpetas
mõnus jäätiseamps, mille iga õpilane
maiustamiseks koolisööklast kaasa
sai. Rõngu kooli kollektiivi nimel
soovin kõikidele õpilastele, õpeta
jatele ja lapsevanematele meeldivat
kooliaastat!

1. september algas Valguta Las
teaed-Algkoolis nagu ikka piduliku
aktusega. Saali olid kogunenud
lasteaia- ja koolilapsed koos pere
liikmetega, töötajad ja külalised.
Aukohal istusid kolm 1. klassi õpilast
Lily, Kevin ja Viljar koos oma esimese
õpetaja Martiina Viiliga. Tervitasime
ka 3. klassi õppima asuvat Elist ning
uusi lasteaialapsi Stellat ja Genertit.
Seega on meie lastepere veidi suurem
kui möödunud aastal – 45-liikmeli
ne. Direktorina tunnen kahetsust,
et kõiki soovijaid ei ole võimalik
lasteaeda vastu võtta, aga kindlasti
on fakt, meie piirkonnas on palju
eelkooliealisi lapsi, väga rõõmustav.
Sel aastal toimus ka klassiõpetajate
vahetus – Merje Jürisalu asemel
hakkab 6. klassi õpetama ja juhatama
Ann Luikmäe.
Kuna suve hakul tähistasime
kokkutulekuga Valgutas haridus
elu andmise 175. aastapäeva ning
Valguta küla esmamainimise 435.
aastapäeva, siis oli aktusel õige
hetk tänada ka kõiki töötajaid ning
lapsi, kes peo korraldamisega seotud
olid. Suureks sündmuseks valmisid
õpetajate juhendamisel almanahh
ja meeneteks laste töödega õppe
Erle Mägi aasta kalender ning omavalmistatud
Rõngu Keskkooli õpetaja kotid, korraldati näitus, õpiti ette
asteid. Väga tublid olid õpilased,
kes vaatamata suvevaheajale tulid

Rõngu vald on uue asutuse võrra rikkam
Alates 1. septembrist on Aakre
Lasteaed-Algkoolil uus koolipidaja
– Rõngu vald.
Kui kõik teised haldusreformiga
seotud valdade ühinemised ja ter
ritooriumiosa liitumised jõustuvad
kohalike omavalitsuste volikogude
valimistulemuste väljakuuluta
misest (oktoobris 2017), siis terri
tooriumiosa üleandmise protsessis
koolipidaja muutumisel näeb põhi
kooli- ja gümnaasiumiseadus ette
erineva korra. Rõngu vallal, kellega
liidetakse Aakre piirkonna külad, pidi

Puka vallalt Aakre kooli üle võtma
enne uue õppeaasta algust. Selleks
sõlmisid Puka vald ja Rõngu vald
suvel Aakre kooli kinnistu tasuta üle
andmise notariaalse lepingu, mille
järgi on nüüd Rõngu vallal teise valla
territooriumil kinnisvara.
Koolitusloa taotlemiseks läbis
vallavalitsus bürokraatia kadalipu
ning valmistas haridus- ja teadus
ministeeriumile ette hulgaliselt
dokumente (haldusleping, Pääste- ja
Terviseameti load, õppekavad jne).
Vaatamata sellele, et kooli igapäeva

ne elu läheb vana rada edasi, sarna
nes koolitusloa taotlemise menetlus
uue kooli avamise menetlusega. Kui
aga valdade ühinemise käigus koo
lipidaja muutub, siis uut koolitusloa
taotlemise menetlust läbima ei pea.
Kus on siin loogika, ei tea!
Palju õnne kõigile lastele, õpilaste
le, pedagoogidele ja koolitöötajatele
uue õppeaasta alguse puhul!

Aakre külade piirkonda kuuluvad Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi,
Pühaste ja Rebaste külad. Ajalooliselt kuulub Aakre Rõngu kihelkonna
alla. Aakre küla oli Aasta küla 2015 nominent. MTÜ Aakre külaselts
loodi 2010. aastal ning sellest ajast peale on külaseltsi eestvedamisel
korraldatud Aakres erinevaid sündmusi. Näiteks aastavahetuse stii
lipidu, hingedepäeva kontsert, külapäev, vastlapäev jne. Ettevõtmiste
läbiviimiseks ja vajalike vahendite soetamiseks on seltsi juhatuse liikmed
kirjutanud projekte ning need on olnud siiani MTÜ korraldatud sünd
muste põhilisteks rahastusallikateks.
Aakre külaseltsi tegemistega on võimalik kursis olla Facebooki vahen
dusel.
Ootame teid kõiki järgmistele eesolevatele sündmustele:
02.11 Hingedepäeva kontsert Aapo Ilvesega
19.11 Mardi Laat
30.12 Aastavahetusepidu ansambliga Väliharf
Sirle Lüüs
Juhatuse liige
MTÜ Aakre külaselts

Marina Lehismets
vallasekretär

KäsitööTee õpikoda				Foto: erakogu

Kuna sügise algus on kokkuvõte
te tegemise aeg, siis väärib meelde
tuletamist heas mõttes „küla
hullude“ käsitööliste ettevõtmine
KäsitööTee Rõngust Otsepääle. Kui
organiseeritakse avatud talude päevi
ja avatakse kodukohvikuid, siis miks

Zimone
Orav
sündis 01.08.2017

käsitööpesad: nii käsitöökojad,
muuseumid, kohvikud, käsitööpoed,
laadad, õpikojad jms. Kõigi läbivaks
teemaks oli käsitsi valmistatud
toodang. Elamusterohkel rännakul
said kõik huvilised külastada Pilli
muuseumi, Rõngu Maanaiste Seltsi,

Rõngu vald
mälestab
JAAN
VAADERPASS

31.10.1948-12.08.2017

Saare talu, Palupera Pritsikuuri, Palu
pera Põhikooli, Hellenurme Veski
muuseumit, Ketta talu, Palu Savi ja
Palu Kivi, Pedajamäe küla, kauplust
Anni Butiik, Nuustaku Seebid ja
M&N Ehted. Näiteks oli Saare talu
käsitöökuuris avatud näitus Päran
datud vägi, Rõngu Maanaiste Seltsis
sai õppida kangastelgedel kudumist,
kirivöö ja kõlavöö punumist, Helle
nurme Veskimuuseum pakkus lisaks
veskiekskursioonile ka leivateo
õpituba, Ketta talus sai uudistada
sepatööd ja põnevaid tegevusi jagus
kõigis käsitööpesades. Põnevale
päevale pani punkti ühine simman
Rõngu Pillimuuseumis, kus meelt
lahutasid Meelis Külaots ja Evald
Raidma. Fotod meeleolukast päevast
on nähtavad Facebook keskkonnas,
avalikul lehel KäsitööTee Rõngust
Otepääni. Siinkohal suur tänu kõigile
käsitööpesadele, kes osalesid ja kum
mardus idee autori Kõduküla ees.
Kohtumiseni juba järgmisel aastal,
ikka KäsitööTeel Rõngust Otepääni.

vilistlastele ja teistele külalistele
esinema, samuti kuuluvad tänu
sõnad toetavatele pereliikmetele.
Aastapäevast rääkides peame aga
kahetsusega meenutama ka viimase
sajandi 18-aastast perioodi, mil kool
oli Valgutas suletud. Loodame, et
seda edaspidi enam ei juhtu.
Meie pidupäevast sai osa Rõngu
vallavanem Aivar Kuuskvere, kes
andis endasi ka enda õnnesoovid
esimese koolipäeva puhul.
Uue aasta tööplaani koostamisel
tekkis õpetajatel väga palju mõtteid,
et õppetegevust mitmekesistada.
Juba esimestel päevadel ei vii me
koolis läbi ainult traditsioonilisi
tunde, vaid tegutseme ühiselt koo
liümbruses ja kaugemalgi. Õpilastel
ootavad ees ühine sportlik tegevus
ning õuesõppetund ja väljasõit
Sangastesse. Kindlasti aitavad need
sündmused uutel õppuritel koo
liperre lihtsamalt sulanduda ning
vanematel olla heaks eeskujuks
noorematele. Uuendusena läheme
ka meie üle viie vaheaja süsteemile,
et õpilased ei väsiks pika kooliaasta
vältel ning lõpetame kooliaasta 12
juunil. Kindlasti ootab ees rõõmu
de- ja sõprade- ja teadmisterohke
õppeaasta!
Kaja Lepik
Valguta Lasteaed-Algkooli direktor

Aakre piirkonna toimekas külaselts

KäsitööTee Rõngust Otepääni
mitte avada käsi
töötee ning tut
vustada piirkonna
käsitöömeistrite
toodangut ning
tööruume.
K ä s i t ö ö Te e
Rõngust Otepääni
on kahte endist
kihelkonnakeskust
ühendav tee, mille
ääres oli 22.juulil,
mõnusal suvisel
päeval, avatud
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Rõngu Vallavalitsuses 29. augusti istungil
otsustati:
kiita heaks toetuse saaja Märt Pärnoja esitatud hajaasustuse programmi aruanne;
jagada maaomanike soovil Ella katastriüksus kolmeks eraldi katastriüksuseks;
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 31. detsembrini 2017. a Männiku kinnistu
Lossimäe külas;
lugeda korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks Allika kinnistu Lapetukme külas
perioodil 1. oktoobrist 2017 kuni 31. detsembrini 2017. a;
toetada korteriühistu Käärdi 7 Rukki 7 kinnistu tee ehitus- ja remonttööde teostamist Käärdi
alevikus 85 euroga;
võtta teadmiseks avaliku ürituse teatis ja kooskõlastada üritus „Suvelõpupidu“ Kalme külas
23. septembril 2017;
eraldada toetust summas 250 eurot 23.09.2017 toimuva ürituse „Suvelõpupidu“
korraldamiseks Ennol Kalme külas;
pikendada sotsiaalkorteri üürilepingut tähtajaga 07.09.2017. a – 06.09.2018. a;
nõustuda Rõngu Keskkooli töötajate koosseisude muudatustega, alates 1. septembrist k. a
lisada Rõngu Keskkoolile tugiisiku ametikoht (0,25 koormusega) ja koduõppe õpetaja ametikoht
(0,25 koormusega);
kinnitada ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018;
kinnitada Rõngu alevikus asuva Viljandi mnt 2a kinnistu (registriosa 7319850, katastritunnus
69402:002:0309, pindala 279 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) elektroonilise
enampakkumise tingimused.

Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

•

enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee por
taalis (www.osta.ee);

•

elektrooniline enampakkumine alghinnaga 19 500 (üheksateist tuhat viissada) eurot;

•

elektroonilise enampakkumise korraldaja on Rõngu vallavalitsus;

•

enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 04.09.2017 kuni 02.10.2017 kella 12.00.
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Kultuuri- ja spordiürituste kalender
12. september
kuni 27. september

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

Näitus
IMELINE EESTIMAA.
Eestimaa läbi fotograaf Kalju Tisleri
objektiivi

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

23. september
9:00

EAMS sügislaat

28. september
17:00

Ülevallaline
pensionäride õhtu

info 5064680

Sügisõied - 15. Külaliseks TOOMAS ANNI
Näitus

2. oktoober
kuni 31. oktoober

6. oktoober
10:00-17:00

Rannu Rahvamaja
Elva Kultuurikeskuse
parkla
Puhja Seltsimaja

Piret Veski

Elva Kultuurikeskus

Elva Ettevõtluspäev:
Iga algus on rakse?

Elva Kultuurikeskus
Enics Eesti Elva
tehas

personaalnäitus

8. oktoober
KRAANIGA HUNT BANGKOKIST
Henrik Normani monoetendus
17:00
13. oktoober
20:00

Puhja Seltsimaja

Elva Kultuurikeskus

Hooaja avapidu ansambliga

RESPEKT

Lauad ettetellimisel seltsimajast
või Piilu baarist

Puhja Seltsimaja

Ettevõtlusnädal 2017 raames

Margus Rumpi maalinäitus

SÜNDINUD LOODUST MÄRKAMA
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

Elva Ettevõtluspäev
IGA ALGUS ON RASKE?
06.10.2017

10.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames kutsume teid osa saama Elva
Ettevõtluspäevast. Kui sind huvitavad teemad nagu bränd, maine sotisaalmeedias,
suhtekorraldus ja rahvusvahelise ettevõtte juhtimine, siis see päev on just sinule!
Päeva teises pooles Enics Eesti AS Elva tehase külastus.
Osalemiseks vajalik info-eelregistreerimine - elvakultuur.ee

elvakultuur.ee

TASUTA

elvakultuur.ee

El va Mees ko o r

al u st ab om a uu t l au l u h ooae g a
2 1 .se p t e m b ril ke l l 1 9
E l va Gü m naasium i
Tart u m n t õp p e h oon e au l as

Puhja Seltsimajas
12-27 september
10.00-13.00

NÄITUS

„IMELINE
EESTIMAA“
Kalju Tisleri fotodest

K u ts u me en d a ga liitu ma
la u lmis es t hu vita tu id mehi
k ogu ü hin eva va lla
territooriu milt.

Inf o tel 506 8160
Infoleht on Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade
ühine infoleht. Kolleegium: Terje Korss, Aivar Kuuskvere, Priit Pramann,
Aivar Õun, Agu Kasetalu, Viive Vink.
Toimetaja: Kertu Vuks. Küljendus: Kayvo Kroon. Trükk: Printall AS.
Kojukanne: Omniva
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee. Järgmine infoleht 22.09.2017

