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Soovitused avatud
valitsemiseks Elva vallas

K

ohalike valimiste järgselt
alustavas Elva vallas lasub
uuel volikogul ja valla
valitsusel tähtis ülesanne seada sisse
vastastikusel usaldusel ja koostööl
rajanevad suhted kõigi piirkondade
ja kogukondadega. Alus sellele on
pandud ühinemislepinguga, mis
näeb ette avatud ja elanikke kaasa
vat valla juhtimist. Kuidas aga lubatu
teoks teha?
Avatud valitsemine on tänapäeva
ne hea valitsemine, kus tähtis koht
tehnoloogial. Eesti on endale maa
ilmas nime teinud, kui edukas e-riik,
kuid arvutite ja interneti kasutamine
ei pruugi iseenesest valitsemist
parandada kui suhtumine ja asja
ajamine jääb endiseks.
Selleks, et ergutada riikide valit
susi oma tegevust kriitilise pilguga
analüüsima ja uuendusi tegema,
alustati 2011. aastal rahvusvahelise
avatud valitsemise partnerluse
initsiatiiviga. Praeguseks on initsia
tiiviga ühinenud enam kui 70 riigi
valitsused, teiste hulgas ka Eesti.

Valitsusele tähendab see vaba
tahtlikult võetud kohustust järgida
oma tegevuses avatud valitsemise
põhimõtteid, milleks on tegevuse
läbipaistvus, kodanike kaasamine ja
võitlus korruptsiooniga, seda kõiki
digitehnoloogia võimalusi kasuta
des.
Ent ainult üldisest lubadusest ei
piisa, tahet muutusteks tuleb näida
ta tegudega. Muutuste saavutamise
tööriistaks on avatud valitsemise
tegevuskava, mis tuleb ette valmis
tada koostöös avatud valitsemist
toetavate vabaühendustega. Perioodi
2016 - 2018 avatud valitsemise part
nerluse tegevuskava koostamisel
tegi e-Riigi Akadeemia ettepaneku
toetada ühinevaid omavalitsusi
avatud valitsemise põhimõtete
rakendamisel. Meie varasem koos
töö omavalitsustega näitas, et ka
kohalikul tasandil on arenguruumi
küllaga. Kahjuks jäi meie hääl liiga
nõrgaks, et avatud valitsemist oleks
haldusreformis nähtud selgesõna
lise eesmärgina. Küll aga nõustus

LÜHIDALT
Liitu projektiga
“Internet Koju”

Rahandusministeerium sellega, et
paaris ühinemispiirkonnas teemaga
põhjalikumalt tegeleda. Nendeks
said Elva ja Lääneranna ühinemis
piirkond, kus oli energiat ja tahet
lülitada ühinemise ettevalmistus
tesse avatud valitsemise küsimused.
E-Riigi Akadeemiast sai riigihanke
tulemusena projekti „Avatud valitse
mine ühinevates omavalitsustes“
teostaja.
Tänaseks on valminud „Soovitused
avatud valitsemiseks Elva vallas“ ,
mis sisaldab konkreetseid ettepane
kuid avatud valitsemise põhimõtete
rakendamiseks. Vaatluse alla on
võetud kõik olulised valdkonnad, mis
mõjutavad avaliku võimu ja elanike
ning vabaühenduste koostööd koha
liku elu korraldamisel:
• Võimu läbipaistvus ja avalikkuse
ligipääs kohaliku võimu tegevust
puudutavale teabele;
• Dialoog elanike ja kogukonda
dega neid puudutavate otsuste
ettevalmistamisel, sh e-lahendu
si kasutades;

• Kohaliku omaalgatuse toetamine;
• Avalike teenuste delegeerimine,
kogukonnateenuste arendamine;
• Noorte osaluse ja omaalgatuse
ergutamine;
• Meetmed korruptsiooni enneta
miseks;
• Juurdepääs internetile ning oskus
turvaliselt tarbida e-teenuseid ja
e-osalemise kanaleid.
Soovitused on valminud koostöös
ühinemise juhtrühma ja mitmete
aktiivsete vabaühendustega, kes osa
lesid 8. juunil Elva kultuurikeskuses
toimunud mõttekojas. Aitäh kõigile
panustajatele!
Praegugi pole veel hilja oma ette
panekud teele saata, sest kell kukub
alles siis, kui uus volikogu on tööle
asunud.

mälu paremini kasutada, selle mõju
aga on laiem – arendab loovust, vähen
dab stressi, ergutab vaimu. Koolitus
algab 9. oktoobril Elva Linnaraamatu
kogus, esmaspäeviti kell 12.00 – 14.30
Inglise keele vestlusring edasijõud
nutele - 30 tundi, õpetaja Hella Tani.
Koolitys toimub raamatukogu õppek
lassis neljapäeviti alates 5. oktoobrist
kell 18.00 - 20.15. Hind 135.- €
Inglise keel algajatele - 50 tundi,
õpetaja Hella Tani. Toimumiskoht
raamatukogu õppeklass esmaspäeviti
ja kolmapäeviti alates 9. oktoobrist kell
18.00 - 20.15. Hind 185.- €
Arvuti ja internetikasutus edasi
jõudnutele (Elva Linnavalituse poolt
toetatud koolitus vanemaelistele).
Teemad: E-post ja selle kasutamine,
internet - Genealogy (oma sugu
puu uurimine), ajalooarhiiv ja selle
andmed, postkaartide saatmine.
Meelelahutus - raadio ja TV otse- ja
järelkuulamine-vaatamine, Youtube
videod, mängud. Pangateenused inter
netis. www.eesti.ee kodanikuportaal.

Ühismeedia (FB) võimalused ja ohud.
Koolitus algab 5.oktoobril, esmas
päeviti ja neljapäeviti kell 15.00 - 16.30
Tartu mnt 3 arvutiklassis, õpetaja
Joosep Tosmin.
Käsitöökursus (Elva Linnavalituse
poolt toetatud koolitus) - õpetaja Reet
Ollino, algus oktoobris.
Rohkem infot registreerumise ja
koolituste kohta:
http://www.elvakoolitus.ee

Kristina Reinsalu
Projektijuht, e-Riigi Akadeemia
e-demokraatia valdkonnajuht
kristina.reinsalu@ega.ee

Koolitused alustavad
Elukestev õpe on küllap meile kõigile
tuttav mõiste, iseasi aga, kui palju me
igapäevaselt selle sisusse süüvime.
Elame kiirete muutuste ajal ja ühis
konnas, kus vanemaealiste osatähtsus
kasvab. Valmisolek muutuda ja vajadus
uut õppida on ka vanemaealiste jaoks
saamas igapäevanähtusteks. Tänu
parematele töö- ja elutingimustele
ning meditsiini arengule oleme tegu
sad ja terved ning võime õppida ja
töötada ning areneda uute väljakutsete
poole. Nii talitades oleme konkurentsija kohanemisvõimelised ka muutuva
tes oludes.
MTÜ Elva Koolituskeskus kuulub
Eesti Vabaharidusliidu (VHL) liikmete
võrgustikku, kus Euroopa Sotsiaalfondi
(ESF) ja Eesti riigi toetusel korralda
takse täiskasvanutele mitmesugu
seid koolitusi nende igapäevaoskusi
silmas pidades. Tänu ESF-i toetatud
projektdele pakume sel ja järgneval
õppeaastal koolitusi Elvas ja kauge
malgi – Jõgeval, Viljandis, Võrus, Valgas
ja Põlvas. Meie koolituste suhtgrupiks

on 50+ vanemaealised inimesed, kes on
vähem osalenud elukestvas õppes, nii
töötavad kui ka töötud või ka majan
duslikult mitteaktiivsed inimesed,
pensionärid.
Kutsume inimesi Elvast ja naaber
valdadest alates oktoobrist järgneva
tele koolitustele:
Ettevalmistus edukaks õppeks
(VHL ESF projekt „Ettevõtlik õppija“).
Teemaks suhtlemis- ja õpioskused,
teadmised infootsingust, tervislikest
eluviisidest, võimalustest tööturul ja
kohaliku kogukonna elus osalemi
sest. Koolituse algus 5. oktoobril Elva
Linnaraamatukogus, neljapäeviti kell
11.00 – 14.30.
Mälutreening 50+ (VHL ESF projekt
„Õpioskus kui võti õppesse“). Mälut
reeningu käigus õpitakse tundma,
kuidas meie aju töötab: kuidas on või
malik paremini meelde jätta numbreid,
nimesid, loetelusid jne, vaadeldakse
õppimise ja mälu seoseid. Harjutame
tähelepanu, keskendumise ja koordi
natsiooni, treening annab oskuse oma

Hind: 0,50€

Lasteaed
Murumuna
juubeliaasta

Krista Noorkõiv
Elva Koolituskeskus

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
tarbija
t est ülikiiret interneti
ühendust võimaldava fiiberoptilise
sidevõrguga.
Täna saavad maapiirkonnas ja
väiksemates linnades enamik tar
bijaid oma internetiühenduse vask
kaablivõrgu või mobiilse 4G / 3G side
kaudu. Vaskkaablivõrk on stabiilne,
kuid suuremaid kiiruseid saab pak
kuda 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 paket
tidel on peal ka andmeside mahu
piirangud. Fiiberoptiline sidevõrk
võimaldab aastakümneteks prakti
liselt piiramatuid andmesidekiiru
sed, mis toob tarbijateni praegused
ja homsed digilahendused - internet,
televisioon, valvesüsteemid, nutika
kodu lahendused jm. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
on algatanud meetme, millega toe
tatakse internetiühenduse loomist
piirkondades, kus veel ülikiire inter
netiühendus puudub. 2018. ja 2019.
aastal toetatakse maakonnaüleseid
projekte, mille eesmärk on tervik
likult ülikiire internetiühendust
võimaldava taristu loomine. Projekti
edu eeldusteks on kohalike oma
valitsuste koostöö ja võrguga liituda
soovijate võimalikult suur arv.
Liitumissoovi esitamiseks on
avatud veebileht internetkoju.ee,
kus on võimalik kaardile märkida
aadress, kuhu internetikaabel peaks
jõudma. Projekti raames tuuakse
fiiberoptiline kaabel majja. Kaabli
võrguga liitumine läheb soovijale
maksma maksimaalselt 150 eurot.
Hind võib langeda, täpsem hind
oleneb soovijate lõplikust arvust.
Projekti „Internet koju” kohta saab
lisainfot kodulehelt internetkoju.ee
Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk OÜ
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Elva lasteaed Murumuna
juubeliaasta

esti armsas Männilinnas
kasvada on hea. Mida teha,
kuhu minna, Murumuna teab!
Vanuse poolest oma parimatesse
aastatesse jõudnud lasteaed Muru
muna tunneb uuel õppeaastal rõõmu
nii Eesti Vabariigi sajandast juubelist
kui koduse Elva kaheksakümnen
dast sünnipäevast. Perekond, kodu,
sõbrad ja kodumaa – just need väär
tusi kandvad märksõnad saavad meie
laste jaoks eriti tähtsaks just alanud
õppeaastal.
Murumuna plaanib oma 45. sünni
päeva tähistada novembrikuus
mitme üritusega. Toimuvad lastet
rall, avatud uste päev peredele ja
linnarahvale ning päev kolleegidele.
Eesti Vabariigi juubeliks soovime
kinkida kogukonnale toreda laste
kontserdi Kultuurikeskuse laval.
Inspiratsiooni uue aasta moto
jaoks saime üsna juhuslikult vanu
raamatuid sirvides. Meie kätte sattus
kirjanik Felix Kotta luulekogumik
„Kaheksas sügis“ (1952), kus luuletu
ses “Veel on suvi” on vahvasti edasi
antud pildikesi laste lustimisest tol
leaegses suvises Elvas. Siit saimegi
idee uue aasta moto sõnastamiseks:
Eesti armsas Männilinnas kasvada
on hea. Mida teha, kuhu minna,
Murumuna teab! Moto on kui katus
õppeaastale, mille alla on ühendatud
lapsest lähtuva õpikäsitluse põhi
mõtted ning kogu aasta tegevused.

Selleks, et laps saaks lasteaias
tunda rõõmu ja tegutseda oma
uudishimu järgides, on Murumuna
õpetajad juba kolmandat aastat
kooli
tanud end lapsest lähtuva
õpikäsituse raames. Meie jaoks on
olulisteks märksõnadeks lapse iga
päevane liikumis- ja mõtlemisak
tiivsus, tema huvide märkamine ja
kuulamine, mängude suunamine ja
rohke õues viibimine.
Et lapse arenemine lasteaias oleks
parimal viisil võimalik, oleme kõiki
dele rühmameeskondadele korralda
nud õppekäike Tartu Terakese laste
aeda ja end sihiteadlikult täiendanud
nii reggio emilia tegevuspõhimõtteid
tundma õppides kui ka projekti- ehk
teemaõppes. Mitmete rühmade esi
mesed teemaõppe kogemused on
olnud head. Jagame neid kogemusi
esmalt just meie laste peredega,
tehes seda eeskätt laste tööde välja
panekute ning tutvustavate esitluste
ja lühifilmide kaudu.
Laste huvist alguse saanud
teemad, nt. bakterid meie elus või
siis tundekasvatus „Siilike udus“
filmi ainetel, on kujunenud koos las
tega 3-5 nädalasteks õpiprogrammi
deks. Selle tulemusel on lastel olnud
aega omandada palju sügavamad
teadmised õppekavast ja kogenud
rohkem õhinat võrreldes varase
maga. Sellisel moel tegutsedes on
õpetajatel võimalik reaalselt lõimida

Spordikuu lõppes Tour d´ÖÖ ga
August möödus Elvas sportli
kult – spordikuu raames toimus 17
ühistreeningut erinevatel spordi
aladel, lisaks võistlused kus oli või
malik treeningul õpitut rakendada.
Treeningud pakkusid nii teadmisi
nendele kes soovisid spordiala har
rastamisega alustada kui ka nendele
kes juba treenivad, kuid soovivad
oma vormi ja tulemust parandada.
Kõige populaarsemad olid jooksu,
kahevõistluse, rannavolle, jooga,
rannatennise ja laskejooksu treening
– kõigis neis osales üle 25 huvilise.
Igal treeningul loositi osalejate
vahel välja auhindu meie toetaja
telt. Kõige rohkem kordi spordikuu
treeningutel osalenud inimesele
pani 300 eurose auhinna välja Balti
Vara Fassaadid OÜ ja selle võitis Elis
Lessing, osaledes 11 spordikuu tree
ningul! Sportlandi 50 eurose kinke

kaardi võitis Merle Saal, kes osales
10 treeningul.
Lisaks treeningutel osalemisele,
said inimesed registreerida ka oma
augustikuu liikumise kilomeetreid
– kokku liikusid 88 inimest 15 640
km! Kõige enam liiguti jalgrattal –
10074 km, järgnesid jooks 3028 km
ja kõndimine 1842 km.
Loosiauhinnad kilomeetrite läbi
mise eest võitsid:
Elva spordikuu särk: Meelis
Külaots, Toomas Lainoja, Veiko Haan
Nike särk: Inge Roose, Ruth
Opmann, Fee-Marlen Mägi
Sportlandi 25 eurone kinkeku
pong: Hans Leonhard Kõrgesaar, Lea
Tooming, Krista Bergmann
Sportlandi 50 eurone kinkeku
pong: Merike Ilves, Aivi Salumets,
Airi Alnek
Maxilla 50 eurone kinkekaart:

Elva haigla info
Uued arstid
Kindlasti on kõige parem, kui
inimestel arstiabi vaja ei ole, kuid
on väga hea, kui see on vajadusel
olemas. Elva haiglas jätkavad tööd
senised eriarstid, kes on pälvinud
paljude patsientide usalduse. Samas
on rõõm teada anda, et meil on ka
uusi arste. Alates augustist töötab
meie haiglas radioloog dr. Heleri
Konik. Meie haiglas teeb ta ultraheli
uuringuid, tema erisuunaks on laste
ultraheli uuringud. Patsient suuna
takse uuringule perearsti poolt.
Meie senine statsionaarse osa
konna arst dr. Dagmar Zimmermann
on otsustanud minna tööle Soome,

teinud selleks ettevalmistused ning
meie soovime talle edu uues kesk
konnas. Tema asemel on alustanud
tööd dr. Paavo Pokk, kellel on pere
arsti kvalifikatsioon.
Alates novembrist tuleb tagasi
tööle pärast erialase residentuuri
lõpetamist dr. Andres Kärp, kes on
meil varem töötanud üldarstina,
kuid läbides peremeditsiini spetsia
liseerumise, asub ta tööle statsio
naarse osakonna arstina.
Soovime Elva haigla poolt kõigile
meie senistele patsientidele head
tervis, kui on vaja, siis oleme alati
valmis Teid aitama.

omavahel õppekava seitset erinevat
valdkonda, nt. loodusõpetust ja digi
vidinaid, keele- ja kunstiõpetust.
Murumuna õpetajate jaoks on
põnev õppida koos oma lastega. Sel
leks on vaja aega. Üsna kindel on ka
see, et õpetajale antud suurem vaba
dus laste jälgimiseks ja kuulamiseks,
nõuab temalt ka suuremat profes
sionaalsust, targemat ajakasutust ja
oma töö analüüsimise oskust. Uue
analüüsimeetodina kasutavad õpeta
jad pedagoogilist dokumenteerimist.
See koosneb peamiselt kolmest osast
- laste tegevuste igapäevane jäädvus Eriala
Arst
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
tamine ning meeskondlik analüüs Ortopeed
dr. P. Laasik
12.00-18.00
dr. A. Lepik
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
koos edasise kavandamisega. Õpeta Neuroloog
dr. H.
jate omavaheline heade kogemuste Silmaarst
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
Müürsepp
jagamine ja töögruppide kriitilised Silmaarst
dr. M. Safonova 09.00-16.00
09.00-16.00 09.00-16.00
arutelud on siinkohal hädavajalikud Kardioloog
dr. V. Korrovits
10.00-18.00
ja toimuvad meil regulaarselt. Häm Kardioloog
dr. E. Tamm
15.30-20.00
dr. K. Siilak
10.00-17.00
10.00-17.00 10.00-17.00
mastav on siin juures see, et laste Naistearst
dr. A. Kalinina
08.30-18.00
08.30-18.00
kuulamiseks aja võtmine, laste poolt Naistearst
Ämmaemand
S. Klein
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00
omandatu kohta märkmete tegemine
Logopeed
M-L. Rants
08.00-18.00
08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
ja jäädvustamine ei olegi nii lihtne Füsioterapeut, taastusravi
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00
kui me täiskasvanutena arvame. protseduurid
Uuringud
röntgen,
ultraheli,
südamerütmi
ja
vererõhu
holter,
veloergomeetria, EKG, EHHO, labor
Seepärast jätkame õpetajate enese
täiendamisega ka juubeliaastal.
Meie soov on, et iga Murumuna
Teenused Elva Haiglas
koju suunamiseks. Meie õendusabi
pisipõnni hariduse alus saaks toe
Eriarsti vastuvõtud Elvas, Tartus: osakonna personal koosneb hea ette
tatud ka sellel aastal. See on alus, päevakirurgia (ortopeedia); kodu valmistusega ja kogemustega õde
mida toetatakse koostöös iga perega. õeteenus; statsionaarses osakonnas dest, füsioterapeutidest ning hool
Põnevat õppeaastat igale õppijale!
järelravi ja õendusabi; diagnostika; dajatest, kes igapäevaselt patsiente
taastusravi; töötervishoiuteenus; abistavad ja nende eest hoolitsevad.
Mare Tamm rehabilitatsiooniteenus ja abi Õendusabi teenusele suunab pere
Murumuna õppealajuhataja vahendite müük
arst.
Täpsema info saamiseks palun
pöörduda Elva Haigla registratuuri
Õendusabi teenus
Õendusabiteenuse eesmärk on telefonil 737 0300, 737 0301
patsiendi tervisliku seisundi ja
Raido Matson
Spordikuu lõppes 3. septembril toimet ulekuvõime säilitamine,
Peeter Laasik
Tour d`ÖÖ-ga - rahuliku ratastel vaevuste leevendamine, võimalusel
ravijuht
kulgemisega õhtupimeduses läbi seisundi parandamine ning ette
männilinna. 105 tuledega varustatud valmistamine hooldusasutusse või
jalgratast vurasid ca 11 km, aega
kulus selleks pisut üle tunni. Pikk
jalgratturite kolonn pani paljud ini
mesed seisatama ja imestunult järele
vaatama. Õhtu lõppes öökinoga, kus
Elva Linnavalitsuse 12.09.2017 kuna Elva Tarbijate Ühistu soovis
linastusid Jääaeg “Kokkuõrge” ja korraldusega nr 261 kehtestati Kesk muuta olulisel määral selle koos
tn 1 kinnistu detailplaneering, mille tamise eesmärki – suurendada
“1944”.
Täname Elva spordikuu toetajaid: koostamine peatati 2016. aastal. Pla kaubandushoone ehitusala ja laien
Sportland, Nike, Eesti Kultuur neeringuga antakse Elva Tarbijate dada planeeringuala ka Turuplatsi
kapital, Elva Linnavalitsus, Balti Vara Ühistule õigus laiendada olemas tn 3 krundile.
Fassaadid OÜ, AS AleCoq, Fiffaa.
olevat kaubandushoonet Turuplatsi
Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide
tänava suunas, ehitisealuse pinnaga detailplaneering algatati, kuid selle
ca 402 m². Planeeringualal parkimis koostamine on lõpetatud Elva Linna
Marek Pihlak korraldust ei muudeta, laiendatava valitsuse korraldusega 14.08.2017.
Elva Spordiliit hoone kõrval säilib Turuplatsi tänava 		
tegevjuht äärne kõnnitee. Planeeringuga on
Maarika Uprus
võimalik tutvuda Elva Linnavalit keskkonnaspetsialist
suses (Kesk 32, Elva) ja http://elva.
kovtp.ee/detailplaneeringud.
Kesk tn 1 kinnistu detail
ria Mats ning suurimad abilised ja planeeringu koostamine peatati,
nõuandjad olid Mirja Jõgi (Elva ANK/
Elva Huviala- ja Koolituskeskus),
Priit Simson (Elva Jooksusari) ja
Manuela Pihlap (Elva Jooksussari).
Südaööjooksul oli abis ka 24 vaba
tahtlikku, kes aitasid rada turvata,
Alanud on projektitoetuste
Samuti eraldatakse eelarvest
auhindu ja suppi jagada ning lõpuks taotlemine 2018 aasta eelarvest. 2018. aastaks tegevustoetusi, mida
ka koristada. Meeskond oli ürituse Toetuse eraldamise eesmärgiks on saab taotleda Elva linnas tegutsev
ajal väga elav ja nautis kogu üritust propageerida Elvat kui rikkalike kultuuriühing ja spordiklubi kultuuri
täiel rinnal. Erinevatel Elva Südaöö traditsioonidega kultuuri- ja spordi või spordialase tegevuse läbiviimi
jooksu distantsidel koos lastejooksu linna, mitmekesistada erinevatele seks. Toetuse eesmärgiks on toetada
dega lõi kaasa 294 osalejat. Kell 00.00 sihtgruppidele suunatud tegevusi, Elva linnas mitmekesist kultuuri
antud ühisstardis oli 223 jooksjat ja toetada Elva linna aktiivsete elanike tegevust omaalgatuse toetamise
kepikõndijat. Üritus oli heategevus omaalgatust ning väärtustada vaba kaudu ning laste ja noorte harras
lik, Tartu Ülikooli Kliinikumi Laste riiklike ja rahvusvaheliste ürituste tus- ja võistlusspordi alast tegevust.
fondile annetati 2045 €.
korraldamist linnas. Taotleda saavad Taotlused tuleb esitada linnavalitsu
Mirja Jõgi
juriidilistel ja füüsilistel isikud tingi sele 15. oktoobriks 2017.
Elva Avatud
musel, et projekt toimub Elva linnas
Tegevus- ja projektitoetuste
Noortekeskuse
või on linnaga muul viisil seotud. taotlemise vormid on kättesaadavad
noorsootöötaja
Taotlused tuleb esitada linnavalit Elva linna veebilehel elva.ee.
susele 30. septembriks 2017.

Kehtestati Kesk tn 1 detailplaneering

Elva neiud inspireerivad Harjumaa noori
Harju Ettevõtlus- ja Arendus
keskus korraldab 4. oktoobril Harju
maa noorte ettevõtlikkusteadlik
kuse programmi avasündmuse, et
inspireerida noori erinevate heade
näidete kaudu olema ettevõtlikud,
avama õpilasfirmasid ning viima ellu

noortealgatusi ja noorteprojekte.
Harjumaa noori lähevad inspireeri
ma ka Elva neiud Laura-Maria ja Klea
Marie, kes võtsid sel aastal korral
dada Elva Südaööjooksu.
Elva Südaööjooksu peakorraldajad
olid Klea Marie Laar ja Laura-Ma

Sportlikud Elva noored					

Foto: Kayvo Kroon

Tegevus- ja projektitoetuste
taotlemine

KONGUTA

Ürgoru Olümpiamängud

Olümpiamängude avadefilee					Foto: Elin Kiin

S

eptembrikuu algus on Kon
guta kooliperel olnud töiselt
kiire, sportlikult vaheldusri
kas ja emotsionaalselt meeleolukas.
8.septembril toimusid meil juba
7.kooliolümpiamängud, mis seekord
kutsusid õpilasi kaasa mõtlema elu
võimaluste üle ürgajal. Soovisime
õpilaste teadmised ühendada liiku
misega ja seepärast mõtlesime välja
lustlikud „ürgaegsed“ võistlusalad.
Lasteaialapsed said võistelda 3
alal: hantlitega vigurhüppes, ürg
aegses odaviskes ja ürgoru takis
tusraja läbimisel. Kooliõpilased said
võimeid võrrelda 5 alal: kiviheites,
ürgses kolmikhüppes, küti täpsus

viskes, nuiavõistluses ja ürgoru
takistusrada läbides. Loomulikult
peeti olümpiamänge olümpia
sümboolikat kasutades ja olümpia
reglementi täpselt järgides. Ürgaja
võistlejad sammusid kostümeeritult
Olümpiamängude maskott TiguLiine järel rongkäigus avadefileele.
Mängud avas Konguta vallavanem
hr. Agu Kasetalu, heisati olümpia
lipp ja süüdati olümpiatuli. Loeti ette
sportlaste ja kohtunike vanded ning
nauditi esinemiskava.
Lasteaialaste arvates oli kõige
põnevamaks võistlusalaks odavise
ja õpilastele meeldis enim ürgoru
takistusrada.
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Konguta kool TÄNAB		

Olümpiamängudele eelnes olüm
piaharidusnädal, kus koguti tead
misi olümpiamängudest, toimusid
erinevad loomingukonkursid, viidi
läbi raadioviktoriin ja muidugi saadi
olümpiamängude vahetuid mul
jeid ja kogemusi pärida kohtumisel
Roland Lessingult, kes on sportlase
na kandnud Olümpiamängudel Eesti
võistkonna rahvuslippugi!
Mängud lõppesid sportlaste auta
sustamistseremooniaga ja uhke
olümpiatordi söömisega. Kustus
olümpiatuli ja langetati olümpialipp.
Kahekordseks olümpiavõitjaks pärja
ti lasteaialaste seas Maris Tehvand ja
täiskomplekti medaleid (kuld, hõbe
ja pronks) võitsid Reelika Toomsalu
ja Kevin Reinu.
Kooliõpilastest osutus edukamaks
sportlaseks Kelis Randver, kes tuli
neljal võistlusalal oma vanuse
klassis olümpiavõitjaks, kahekordsed
olümpiavõitjad olid Leila Lehtsalu,
Kärolin Kiin, Mikk Saarela, Tevin
Loide, Mihkel Reginald Raat, MairoJohannes Toom ja Rasmus Kivari.
Täiskomplekti medaleid võitis Reio
Oijala.
Võistluste korraldaja oli õpetaja
Kaie Tali ja olümpiamängude toimu
mist toetas Eesti Olümpiaakadeemia.

5 km, 3-4.klassi
lapsed läbisid 7 km
pikkuse teekonna
ja 5-6.klassi lapsed
võtsid jalge alla 9 km
matkaraja.
Ühiseks kohtu
mispaigaks sai Lem
bevere külaplats, kus
grilliti ja mängiti,
lustiti külakiigel ja
nauditi päikesepais
telist sügisilma.
Konguta koolilapsed külakiigel lustimas

Foto: Astrid Külaots

Koolipere tänab pr. Maie Tartot ja
6. septembril toimus koolipere
traditsiooniline sügismatk. Kodu Lembevere Külaseltsi lahke vastu
kanti tundma õppides sammuti võtu ja koolipere võõrustamise eest!
üheskoos reipalt kooli. 1-2.klassi
õpilaste matka
tee pikkuseks oli

Konguta Kapell tänab jagatud
küpsiste eest Konguta Kooli ja
sponsoreid Rootsimaalt

Unelmate reis

Kalipsod selga ja minek					

Foto: Katrin Libe

Just sellisele reisile kutsus kevadel vangide tööjõudu kasutanud karjää
Swedbank, sest õpilasgrupile, kes riga. Mõlemad on tänaseks kadunud:
konkursi võidab, kingitaksegi panga karjäär on suletud ja endine vangla
poolt selline võimalus. Läks nii hästi, on uputatud. Aga see ebatavaline
et meie kooli 4.klass võttiski omas tunne seal! Imelist värvi ääretult
vanusegrupis (4.-6.
klass) peavõidu!
7.septembril alus
tas nüüd juba 5.klassi
jõudnud seltskond oma
unelmate reisi. Esmalt
viis buss reisisellid
Padise kloostrisse, kus
uudistati kloostrivare
meid ja tsistertslaste
ehituskunsti säilmete
taustal poseerides said
tehtud esimesed foto
sessioonid.
Seejärel terendus
ees Rummu karjäär,
mis oligi õpilaste unis
tuseks. Mitte keegi
polnud varemalt seal
käinud, ehkki võist
lustöö koostamise ajal
sai selgeks, et tegemist
Foto: Katrin Libe
on endise vanglaga ja Õnnelikult tagasi			

selges vees on näha vangla varemed,
puud, ehituspraht ja seal tekkinud
tunne on ebareaalne- oleksid justkui
mõnes ulmefilmis või näeksid seda
kõike hoopiski unes! Ja vaade valge
telt tuhamägedelt on hingematvalt
kaunis!
Meie õpilased said esmase koge
muse aerusurfis ja väga mitmed ka
esimese kanuutamise kogemuse,
sest egas tuhamägedele teist moodi
saagi kui ainult vett pidi! 2,2km üks
suund! Aga kogemused, elamused ja
emotsioonid- need jäävad ja meie
õpilased said neid hulga!
Swedbank andis klassireisiks
auhinnana 500 eurot ja õpilaste seik
lustest valmib ka panga eestvõtmisel
lühivideo. Swedbank lubas ka sellel
õppeaastal korraldada samalaadse
konkursi, sest neile on oluline, et
õpilased õpiksid koostama eelarvet
ja oskaksid lõimida õppekava tead
misi praktilise eluga.
Liina Tamm
Konguta Kooli direktor

Vallavolikogu 6. septembri 2017 istungil:
võetakse vastu otsus anda nõusolek Konguta Vallavalitsusele laenu võtmiseks summas kuni
30 000.- valla eelarvestrateegias ja 2017 a eelarves ettenähtud investeeringuteks, laen võetakse
kasutusse vastavalt investeeringute rahastamise vajadusele ja tagasimakse tähtajaga 60 kuud
alates 2018 eelarveaastast.

Vallavalitsuse 6. septembri 2017 istungil:
määratakse Konguta vallas Konguta külas asuva Vastsetare katastriüksuse jagamise tule
musena moodustatava kahe katastriüksuse koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. maaüksus
koha aadressiga Vastsetare, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 2. maaüksus koha-aadressiga
Metsaääre, sihtotstarbega elamumaa;
muudetakse vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 132 punkti 2 - Kobilu külas asuva Tamme
tee teelõigu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa uueks suuruseks 0,44 ha vastavalt Tartu
Maavanema poolt kooskõlastatud asendiplaanile;.
kiidetakse heaks M. S poolt esitatud hajaasustuse programmi projektide „Veesüsteemi ehitus
„ ja „Imbväljaku ehitus“ aruanded, toetus makstakse välja vastavalt toetuslepingutele 1/17
ja 2/17;
makstakse Konguta valla paljulapselistele peredele lasteaiatoidu toetust perele, kus lasteaias
käib 2 last soodustust 35 % lasteaiatoidu maksumusest ja perele, kus lasteaias käib 3 ja enam
last soodustust 50 % lasteaiatoiudu maksumusest;
makstakse EELK Puhja kogudusele projektitoetust summas 320 eurot ja tegevustoetust
summas 200 eurot Puhja pastoraadi elektrisüsteemi uuendamiseks ja tormikahjustuste
likvideerimiseks;
makstakse elaniku poolt vallale kuuluvas munitsipaalmajas tehtud parenduste eest hüvitist

PALJU ÕNNE!

summas 63.91 eurot.

Vallavalitsuse 13. septembri 2017 istungil:

91

kiidetakse heaks 07.08.2017 M.M poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Puurkaevu

86

toetuslepingule ja aruandele summas 650 eurot;

84

rajamine“ aruanne. Makstakse välja toetuseosa vastavalt toetuslepingule ja aruandele summas

Liivi Rudenko 23.10 Pööritsa küla

antakse projekteerimistingimused Konguta vallas Konguta külas Aiatsi kinnistule üksikelamu

Eha Kirsikivi 18.10 Kobilu küla
Elviira Pann 14.10 Annikoru küla

83

Liivi Ehasalu 14.10 Vellavere küla

82

Mare-Mall Riis 8.10 Konguta küla

80

Ülo Lepik 28.10 Annikoru küla

75

Asta Laansoo 1.10 Annikoru küla

70

Rahhil Adaikina 28.10 Konguta küla
Aado Mets 28.10 Vahessaare küla

ja kanalisatsiooni rajamine Kõue kinnistule“ aruanne. Toetuse teine osa makstakse vastavalt
kiidetakse heaks Ü. L poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Pähkli talu salvkaevu
187.33 eurot;
ehitamiseks;
makstakse sotsiaaltoetusi vastavalt kehtestatud korrale ja määradele: I klassi astujatele
ranitsatoetust á 70 eurot summas 210 eurot; Konguta Koolis 2. - 6.klassis õppivatele õpilastele
Konguta Kooli toetust á 30 eurot summas 570 eurot; septembri kuul sündinud juubilaridele
juubelitoetust summas 100 eurot; paljulapselistele peredele lasteaiatoidu toetust summas
48,95 eurot; kooli lõpetamise toetust 1 õpilasele summas 50 eurot;
antakse volitus Konguta Kooli direktorile sõlmida lepinguid Konguta Koolis tugiteenuste
osutamiseks.
Maris Sirendi
vallasekretär
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PALUPERA

Hellenurme noorte
tervislik perepäevak ja
ööorienteerumine

toas ja meelt rahustada käsitöö õpi
toas tuulelohet meisterdades. “See
tuulelohe meisterdamine oli äge,
tuulega pole ka viimasel ajal prob
leeme“ naljatas Aulis. Hea muusika
eest hoolitses Tartu Muusikamaja.
Perepäevaku lõpetas ööorienteeru
mine. „Öösel orienteerumine on väga
lahe ja tahtsime juba pikemat aega
selle ellu viia. Õnneks ei sadanud ja
kõik punktid leiti ka üles“ võtab orien
teerumise kokku selleks Ideelabo
risse projekti kirjutanud Tuuli-Maria
Tamm. Ööorienteerumise pisiku said
külge Rõngu noored, kes soovivad ka
ise oktoobrikuus midagi sarnast oma
alevikus korda saata. Noortekeskuse
meeskond tänab kõik osalejaid ja õpi
tubade läbiviijaid.
Perepäevaku korraldamist toetas
Hellenurme noored perepäevakul			
Foto: Mari-Liis Vanaisak
ANK projektikonkurss, Valga Maava
litsus ja Palupe
aupäeval, 16.septembril, ses tuli võit Hellenurmele. Kuna
ra Vallavalitsus.
toimus Avatud Hellenurme välitegevusi piiras ilmataat, siis
Noortekeskuse tegusate tuli peale korvpallis mõõduvõtmist
Tuuli-Maria
noorte eestvedamisel lõbus, tervislik kolida noortekeskuse siseruumides
Tamm
ja sportlik perepäevak. Päev kujunes se. Omavahel võeti mõõtu erineva
Palupera noor
sõbralikuks mõõduvõtmiseks kolme tes lustlikes seltskonnamängudes.
tubli noortekeskuse - Rannu, Rõngu
Lisaks sportimisele oli võimalus
ja Hellenurme vahel. Kossuvõistlu tarkust taga ajada kokanduse õpi

Veevõtu kinnistul kahe korteri
omandi kirjalik enampakkumine
Palupera vallavalitsus, enampak
kumise korraldajana, müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel kaks
kinnistut (vastavalt korteri suuru
sele on ka mõtteline osa kinnistu
tervikust):
1. korteriomand asukohaga Palu
pera vald, Palupera küla, Veevõtu
2, katastritunnus 58201:002:2520.
Korter on kahetoaline, suurusega
69,9m2.
Korteriomandi enampakkumise
alghind on 3500 (kolm tuhat viis
sada) eurot.
2. korteriomand asukohaga Palu
pera vald, Palupera küla, Veevõtu
3, katastritunnus 58201:002:2520.
Korter on kolmetoaline, suurusega
78,5m2.
Korteriomandi enampakkumise
alghind on 1000 (üks tuhat) eurot.
Kinnistud ei asu detailplaneeringu
kohustusega alal hajaasustuses. Ava
liku kirjaliku enampakkumise tingi
mustega saab tutvuda palupera.ee.

Enampakkumisest osavõtutasu(d)
ja tagatisraha(d) tasuda hiljemalt
2. oktoobril 2017.a. Avaldus(ed)
enampakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega tuleb esitada
kinnises ümbrikus, märkega „Vee
võtu 2 pakkumus“ ja/või „Veevõtu
3 pakkumus“ hiljemalt 4. oktoobril
2017.a. kell 10:00 Palupera Vallava
litsusele aadressil Hellenurme sjk.
Palupera vald Valgamaa 67514 kas
tähitult või käsipostiga. Avalduse
esitamisel kasutada Palupera Valla
valitsuse koostatud vormi.
Müügiobjekti(de)ga tutvumine
kohapeal 2. oktoobril 2017. a. kell
10:00.
Pakkumuste avamine toimub
Palupera vallamajas 4. oktoobril
kell 10:15, kus kõik pakkujad võivad
ka osaleda. Kolme tööpäeva jooksul
on võimalik avamise protokolliga
korraldaja juures ka tutvuda.
Info tel:
5174740 või terje@palupera.ee

L

110-aastane Otepää Gümnaasium
kutsub kõiki endisi õpilasi, õpetajaid ja töötajaid
7. oktoobril 2017

KOOLI KOKKUTULEKULE
Eelregistreerimine lõpeb 6. oktoobril ehk
viimane päev osalustasu
ülekandmiseks on 5. oktoober!
Osalustasu palume kanda Otepää Vallavalitsuse pangakontole märksõnaga „OG kokkutulek, nimi (ka abielueelne
nimi), koolis õppimise aastad või lõpetamise aasta“.
Otepää Vallavalitsuse arvelduskontod:
Kokkutuleku
SEB Pank EE351010202008200001
päevakava, kontaktid
Swedbank EE192200221016248664

ning info osalustasu kohta
asuvad kooli kodulehel

www.nuustaku.edu.ee

Kooli endistele töötajatele
on osalemine tasuta, kuid eelnev
registreerumine kohustuslik!
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Fotokonkurss
“Märka mind”

Eesti
ETNO 2017

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Siht
asutus kutsub osalema fotokonkursil
„Märka mind“. Tööde esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2017.
Osaleda saab kolmes vanuseklassis:
Kuni 11 aastased
12-16 aastased
17 aastased ja vanemad
Konkursi eesmärk on märgata ja
jäädvustada looduses väiksemaid elus
või eluta looduse elemente või midagi,
mida tavaliselt ei kohata või millel on
eriline saamislugu. Žürii töös osalevad
loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas
Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega
kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Info telefonil 52 54 172 või
triinu@vvvs.ee
Fotokonkursi läbiviimist toetavad:
Leader Programm, Loodusajakiri MTÜ,
ajakiri Minu Maailm, Kirjastused Koo
libri, Varrak, Pegasus, As Bit ja Photo
pont Fotokursus.
www.vvvs.ee

ringreis

1.10 kl 15.00 • Kuressaare lossi kapiitlisaal
(Muusikapäev)
Konguta rahvamaja
•
18.00
kl
3.10
4.10 kl 19.00 • Mooste Folgikoda
5.10 kl 19.00 • Nõuni rahvamaja
6.10 kl 19.00 • Viljandi Pärimusmuusika Ait
(Lõikuspidu)
7.10 kl 19.00 • Iisaku rahvamaja

Palupera Vallavalitsuse istungil 12. septembril
2017 anti välja korraldused:
Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks jäätmevaldajat Räbi külas ajavahemikul

Rahaeraldiste
taotlemine valla
eelarvest
Palupera vallavalitsus palub hari
dus-, kultuuri- ja spordiürituste kor
raldajatel, kes soovivad 2018. aastal
rahalist toetust valla eelarvelistest
vahenditest, esitada taotlused 10.
oktoobriks k.a. Palupera Vallavalit
susele, kes edastab taotlused virtu
aalses eelarverakenduses VEERA.
Palume täita taotlemisel vastav vorm.
Täna toetamise kehtiv kord ja vormid
saadaval http://www.palupera.ee/
content/view/110/143/, lehekülje all.

14.09.-31.12.2017;
registreerida MTÜ-lt Hellenurme Veskimuuseum laekunud kasutusteatis Hellenurme mõisa
saeveski ümberehitustöödele;
jagada Neeruti külas asuv Tsui katastriüksus neljaks: Tsui katastriüksus, Ees-Tsui katastriük
sus, Taga-Tsui katastriüksus, Salundi-Tõnno-Nõuni tee;
nimetada Räbi külas vaba metsamaa nr 40 JURUVA katastriüksuseks, suurus 5,43 ha, sihtots
tarve maatulundusmaa, erastaja FIE Valdeko Värva Käo;
määrata Hellenurme külas asuva Ala-Ojaaru hoonetealuse teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 3700 m2.
pikendada OÜ-ga Haspo 12.05.2017 sõlmitud hankelepingu „Hellenurme mõisahoone fassaadi
restaureerimistöö töövõtt“ lõpptähtaega 13.10.2017;
lõpetada I.T-le seatud hooldus ja maksta temale täiendavat sotsiaaltoetust 25,56 eurot kuus;
määrata isikliku abistaja teenus A.K-le tähtajaga 01.09.-31.12.2017.
Määrata ja maksta septembrikuul:
-vajaduspõhist peretoetust 11-le perele kogusummas 900 eurot;
-ühele isikule lastelaagri tuusiku toetust summas 150 eurot;
-ühele õppurile gümnaasiumi lõpetamise toetust summas 40 eurot;
-kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust kogusummas 60 eurot.

PUHJA

Puhja valla pensionäride
ekskursioon

Kas kõlab kakofoonia või
eufoonia*?
Hariduses ringleb ohtralt erinevaid
koostöövõimalusi ja projekte, mil
lest tihtipeale kiusatus kinni hakata.
Soov ja surve muutuda on koolidele
tekitanud ettekujutuse, et kõikides
asjades justkui peaks kaasa lööma, et
iga hinna eest võimalikult erinevaid
tegevusi nö maale tuua. Praktiline
elu näitab, et ilma tegevuspalaanita
ja konkreetse eesmärgita võib kauni
meloodia asemel tulla kakofoonia.
Kuidas sellist kolekõla vältida? Meie
näide on elust enesest.

P

uhja valla pensionäridel on
pikaajaline traditsioon sõita
septembrikuu teisel kolma
päeval koos ekskursioonile. Nii ka
sellel aastal: 13. septembri hommikul
alustasime sõitu reisi kaugemasse
punkti Jänedale. Puhjas oli ilm vih
mane ja pilves, kuid lõbusalt sumi
sev bussiseltskond oli optimistlik ja
arvas, et kindlasti näeme päikest.
Jänedale jõudes hakkas meile silma
park koos tiigiga ja mõisakompleksi
kuuluvad maakivist hooned. Pargi
sisemuses asus mõisa lossilaadne
peahoone, mis on ehitatud punas
test tellistest ja on täna Jäneda
küla südameks. Kuigi esimest korda
mainiti mõisat juba 1510. aastal,
ehitati praegune peahoone alles
1915. aastal. Ajalukku on mõisa aga
kirjutanud proua Maria Zakrevs
kaja-Benckendorff. Teda seostatakse
Leninile tehtud atentaadiga, peale
selle elas ta koos maailmakuulsate
kirjanike Maksim Gorki ja Herbert
Wellsiga. Uuemal ajal tegutses
mõisas Eesti esimene põllutöökool.
Giid rääkis, et Jäneda kooli on nime
tatud ka presidentide kooliks, sest
selle üks asutajaid ja kauaaegseid
toetajaid oli Eesti Vabariigi esime
ne president Konstantin Päts, kooli
on lõpetanud ka endine president
Arnold Rüütel. Praegu asub mõisas
Jäneda muuseum.
Piibe maanteed mööda edasi
sõites jõudsime Järva-Jaani, kus
meid sealse kiriku trepil ootas õpe
taja Katrin-Helena Melder, kes on
EELK Järva-Jaani Ristija Johannese
kogudust teeninud 14 aastat. Ta
tutvustas meile kiriku ajalugu ja
tegemisi. Kirik ehitati tõenäoliselt
13. sajandil – seega on see üks vani
maid kirikuid Järvamaal. Kirikutorn
ehitati alles 1881. aastal. Vanematest
esemetest on kirikus keskaegne alta
rilaua plaat, mis on praegu kantsli
all, ja ristimiskivi ümaravormiline
jalg. Imetlesime barokset paljude
nikerdustega kantslit ja altariseina.
Viimastel aastatel on kirik saanud
uue katuse ja tornikiivri ning pasto
raat on restaureeritud.
Kirikust üle tee asub Järva-Jaani
Tuletõrjemuuseum, mida me koos
uudistama läksime. Giidiks oli meil
Järva-Jaanis tuntud mees Tuve
Kärner, kes on vallas kultuurimaja
juhataja ja Järva-Jaani Tuletõrje

Reisiseltskond					Foto: Tiit Kärner

Seltsi aktiivne liige. Tuletõrjemuu
seum, mis on ehitatud kunagisele
kirikumõisa hobusetalli vundamen
dile, avati 1999. aastal Järva-Jaani
Tuletõrje 100. aasta juubelipidustus
tel. Muuseumis nägime vanu proto
kolliraamatuid, 44 aastat kadunud
olnud vana tuletõrjeühingu lippu,
hulgaliselt fotosid, medaleid ja dip
lomeid, pritsimeeste tööülikondi ja
kiivreid. Ka on seal kahekorruselise
puumaja makett, kus väikeste tulede
abil demonstreeriti 27 põhjust, miks
tulekahju tekib. Pilku püüdis suur
pritsimeeste tõld koos käsipritsiga,
mis on osalenud „Viimse reliikvia“
filmivõtetel.
Tuve Kärneri juhatusel jätkasime
oma ekskursiooni Järva-Jaani vana
tehnika varjupaigaga, mis on Jär
va-Jaani Tuletõrje Seltsi üheks osaks.
Varjupaiga loomise eesmärgiks oli
nõukogude perioodil meie teedel
liikunud sõidukite, samuti endisaeg
se põllutehnika ja teetöömasinate
ning kõikvõimaliku tuletõrjetehnika
koondamine huvilistele vaatamiseks.
Tänaseks on kogutud üle 460 erine
vas seisundis masina. Eksponaatide
hulgas on nii autosid, busse, veokeid,
traktoreid kui ka näiteks teehöövel,
mitu teraviljakombaini, keevitusag
regaat ning jääpuur. Tuve Kärner
tutvustas meile huvitavamaid ekspo
naate ja rääkis nende saamislugusid.
Juba Järva-Jaanist välja sõites jäi
meile bussiaknast silma Koeru tele
mast – 1976. aastal valminud 349
meetri kõrgune mast asub Koeru
valla kõrgeimas punktis Haagi mäel.

Koeru telemast on Eesti kõrgeim
rajatis.
Reisi viimane peatuspaik oli Padu
vere Talumuuseum, mis asub Piibe
maantee vahetus läheduses. Muu
seumi õuel ootas meid Tiit Lääne, kes
rääkis meile, et tema isa Heino Lääne
toonase kohaliku kolhoosi esimehe
na pani aluse muuseumi rajamise
le juba eelmise sajandi 60-ndatel
aastatel. Tutvusime territooriumil
asuvate rehielamu, aidahoone ja
suitsusaunaga ning külastasime
muuseumim aja. Talumuuseumi
ümbruses on puuskulptuurid, mis
Peterburi kunstnik Grigori Azarenkov
on meisterdanud 200 aasta vanustest
tammepalkidest. Taiestel on kuju
tatud piirkonna ajaloos olulist rolli
mänginud inimesi, kelle lugusid Tiit
Lääne meile vahendas. Looduslikult
kaunis kohas asuv muuseum on suvel
hinnatud rahvapidude pidamise ja
näitemängude ettekandmise paik.
Kodusõidul tunti väsimust, kuid
oldi päevaga rahul. Ilm oli meid
hoidnud ja päike paistis ning alles
tagasisõidul langesid esimesed
vihmapiisad, mille tulemusena saime
bussiaknast imetleda vikerkaart.
Ekskursioonil osalejad tänavad Puhja
Vallavalitsust sõidukulude tasumise
eest ja Ringsõidud OÜ abivalmis
bussijuhti Meelis Udsot. Loodame, et
meie traditsioon jätkub, sest Eesti
maa on täis huvitavaid ja kauneid
paiku, mida üheskoos külastada.
Milvi Sepp

Siit nurgast ja sealt nurgast, keskpõrandale kokku…
Juba 1920. aastal on Johannes
Käis rääkinud vaimse ja füüsilise
õpikeskkonna käsikäes käimisest:
„... lapsi tuleb õpetada mitte niipalju
tõsiasju teadma, kui neid otsima ja
leidma. Õpilane ei jää selle juures
päältvaatajaks ja -kuulajaks, vaid
peab ise tegelikult, aktiivselt otsima
teadmisi, osalt uuesti üles leidma
tõsiasju, mida teadus kogus kokku
oma pikal arenemisteel. Kasvataja
osa on kõiges selles, et sündsat õhk
konda ja meelsust laste ühiselu jaoks
luua.“ /Johannes Käis/
Idee, mõte, kavandamine ja teos
tus võtavad suurte projektide puhul
asjaosaliste kannatust proovile
pannes omajagu aega. Puhja Kooli
projekt „Gümnaasiumi ümberehita

mine kaasaegseks õpikeskkonnaks
ja koondumine ühte hoonesse“ sai
esimese teate struktuurifondist
rahastuse saamisest 16.jaanuaril
2017. Teatele on järgnenud pinge
line kolmveerandaasta erinevaid
tegevusi detailide täpsustamiseks
ja kalkuleerimiseks, spetsialistidega
konsulteerimiseks.
01.augustil 2017 saabus oma
valitsusele teade, et rakendusüksu
sed on meie tegevused heaks kiitnud
ja rahastuse nüüd lõpilikult kinnita
nud. Koos teatega anti 15 päeva aega,
et planeerida ehitustööde reaalne
ajakava.
Puhja Vallavolikogu andis Valla
valitsusele 30.augusti 2017 istungil
loa korraldada riigihanked ning

sõlmida edukaks tunnistatud pakku
jatega hankelepingud kaheks eelar
veaastaks. Võetud kohustused sisal
davad ehitustöid, omanikujärele
valvet ja kooli sisustust ning mööb
lit. Kõiki asjaolusid arvesse võttes
peaksid ümberehitustööd algama
2018 aasta aprilli lõpus ning ideaal
tingimustes peaks õppetöö ühte,
uuenenud koolihoonesse olema
kokku toodud uueks õppeperioodiks.

Päivi Märjamaa
Puhja Kooli
direktor
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Praktiline elu
näitab, et ilma
tegevuspalaanita
ja konkreetse
eesmärgita võib
kauni meloodia
asemel tulla
kakofoonia.
Puhja Kool oli 2016 aastal tegemas
läbi olulist organisatsioonilist muu
datust gümnaasiumist põhikooliks
ja eks me vaatasime ekstra tähe
lepanelikult ringi, mis võiks meie
kooli mainele ning arengule kaasa
aidata. Tõenäoliselt soosis aktiivset
ringivaatamist ka värske ja tegutseda
tahtev uus juhtimismeeskond.
Meile ajaliselt ja vajaduste
le sobivalt, otsis Tartu Ülikooli
Haridusu uenduskeskus endale
projektipartnereid, et keerulistes
oludes olevaid koole toetada ja
jõustada. Tundusime partnerina
perspektiivikad ja lõime HUK-i juhi
Anzori Barkalajaga koostööks käed.
Ometi jäi kripeldama väike
kahtluseuss, et akadeemiline ülikool
toob maakooli küll kindlasti teadus
põhisust, kuid mida õpetajad selle
teadusega oma reaalses töös peale
hakkavad?
Meie kahtlused osutusid tõeks.
Ootus, et õpetajad ülikooliga koos
töös hakkavad koheselt kaasaegset
õpikäsitust maksimaalselt rakenda
ma ning sellest lähtuvalt oma rolli
mõtestama, oli ühekorraga ikkagi
liialt suur suutäis. Mitte valmisoleku
mõttes, aga teadmiste ja süsteemi
hoomamise mõttes igal juhul. Pigem
ajas teaduspõhine lähenemine kooli
pere ärevusse ja tekitas automaatselt
organisatsioonilise segaduse. Teo
reetiliselt teavad kooliinimesed une
pealt, et tänaste haridussuundumus
te kohaselt on õpetaja reflekteeriv
praktik ning aktiivne õppija, kes
mõtestab oma ametialast tegevust,
teab ise oma arenguvajadusi ning
kavandab enesetäiendusi. Päriselus
saime aga kiiresti aru, et vajame
praktilisi näpunäiteid ja koolitusi
paralleelselt haridusuuendajate
poolt maale toodava ideoloogiaga.
Vaatasime abiotsivalt ringi ning
avastasime enda jaoks võimalusena
SA Innove poolt pakutavad üldha
riduskoolide ja kutseõppeasutuste
ümberkorraldamist või alustamist
toetavad meeskonnakoolitused.
Taotlesime Sa Innove kaudu rahas
tamist Tartu Ülikoolist tellitud
õppekavale Professionaalse õpi
kogukonna juhtimine. Taotlusega
kaasa saadud 5000 eurot võimaldas

läbi viia õppeaastas 5
õppetsüklit ja Tartu Hansa Kooli
avatud õpperuumi külastuse õpe
tajatele, eesmärgiga soodustada
muutunud õpikäsituse rakendamist
ja toetada õpetajate liidrioskusi ja
professionaalset arengut, kasutades
õpikogukonna meetodit. Lihtsa
malt öeldes, tegid meie õpetajad
läbi professionaalse arengu tsükli:
selgitasid välja enda jaoks olulise
arengueesmärgi (või eesmärgid),
reflekteerisid,kaasasid kolleege ja
moodustasid õpikogukonnad. Et siis
jätkuvalt loodud õpikogukondades
õppida ja koos tegutsemisega tõhu
sama kooli poole liikuda. Paralleel
selt toetas taolist õppimist Tartu
Ülikooli Haridusuuendusekeskus
coachingutega kooli juhtkonnale.
Eks tore on siinkohal ka tõdeda,
et meid märgati kaugemalgi kui
kodukohas ning Tartu Õpikogukon
dade Foorumi korraldajad kutsusid
22.03.2017 Tartusse just meie kooli,
et saaksime oma õpetajate õppimise
kogemust jagada.
Töö inimestega lausa nõuab seda,
et saaksime üksteist kellegagi võrrel
da. Koolitustetsükli seis lausa nõudis
võrdlusmaterjali. Eestimaa paljudest
koolidest valisime välja Randvere
Kooli, mis pidi meie õpikogukondi
toetama kujundava hindamise prak
tiliste ideedega ning Järveküla Kooli,
mis on lihtsalt kõige uuem Eesti kool
ja seda uut õpikeskkonda kahtlemata
peab nägema. Kolleegilt-kolleegile
õppimist toetas projekt Õppimist
toetava hindamise rakendamine
uuenenud õpikeskkonnas 2184
euroga. Õpiüritusel osalenute taga
sisidest võib arvata, et raha on kulu
tatud õigeks otstarbeks.
Tänaseks päevaks oleme nii
kaugel, et jätkame Tartu Ülikooli
Haridusuuenduskeskusega teist
projektiaastat. Meie senist koge
must on käinud vaatamas-kuulamas
Pärnumaa koolijuhid ja Audru Kooli
meeskond. Just hiljuti tuli koos
tööst anda vaheülevaade Euroopa
ülikoolide hindajatest komisjoni
ees. Ootame nüüd koos ülikooliga
kirjalikku raportit selle kohta, kuidas
teadusinimeste arvates meil läinud
on. Ootamise aja kasulikult sisusta
miseks oleme sama projekti tegevuse
raames sisenemas Tartu Ülikooli
praktikakoolide võrgustikku, et
reaalselt ka kaasa aidata heade õpe
tajate koolitamisele kõrgkoolides.
Niisama hõlpsalt, kui kirjapildis
välja paistab, see praktikakooliks
olemine kindlasti ei lähe. Peame
arvestama vaheetappide ja tagasi
löökidega. Takistuste silumiseks
alustame sügisest 2017 kõige eelne
vaga haakuva 360 kraadi tagasisi
demeetodi ning eneseanalüüsi- ja
tagasisideoskuste arendamisega
Puhja Koolis. Eesmärgiks ikka see
sama - õpetajatöös edu tagamine.
Kui õnnestub koolis läbi viidavaid
kõiki tegevusi reaalsete eesmärki
dega kokku viia ja juurde pookida
ainult eelnevaga tõpoolest seotuid
asju, on võimalik, et saamegi enese
arendusprotsessist tulevikus oodata
midagi eufoonilist. Teatud mõttes on
nauditav juba praegune protsess ise.
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor
* kakofoonia-kolekõla
* eufoonia -kakofoonia vastand,
ilukõla, heakõlalisus
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RANNU

Naisseltsi toel algab uus
trennihooaeg

R

annu Maanaiste Selts on ka
varasemalt mõelnud trenni
huvilistele ja tervislike elu
viiside propageerimisele. Viis aastat
tagasi kirjutasin samuti projekti ning
selle raames toimusid loengud ter
vislikust toitumisest ja massaažist,
ostsime spordivahendeid treenin
gute läbiviimiseks (aeroobikama
tid, pallid, lindid jms) ja toimusid
tasuta aeroobikatreeningud. Tasuta
treeningutest said tasulised ja huvi
lisi jätkus. Viimasel aastal hakkas asi
aga hääbuma ning uue hoo süstimi
seks saigi kevadel Kohaliku Omaal
gatuse Programmile kaks projekti
kirjutatud. Mõlemad projektid said
ka positiivse vastuse. Omaosaluse
tasus Rannu Vallavalitsus.

Üks projekt oli uute spordivahen
dite muretsemiseks. Selle raames on
juba ostetud uued aeroobikamatid,
stepilauad, hantlid, jalaraskused ja
pilatese rullid. Vahendid on mõel
dud kasutamiseks kõigile, kes teevad
trenne rahvamaja peegli
s aalis.
Loomulikult tuleks naisseltsiga
vahendite kasutamine kokku leppi
da. Nende väljaviimine rahvamajast
pole lubatud.
Teise projekti raames toimub 14
tundi erinevaid treeninguid. Aeroo
bikatreeninguid tuleb läbi viima
meile juba tuttav ja armastatud
treener Ingrid Hamer Nõost. Tema
esimene treening toimub 5.oktoobril
kell 19.00 Rannu Rahvamaja peeg
lisaalis (latiino). 6.oktoobril kell

Rannu Vallavalitsuse istungitel ajavahemikus
05.09.2017 – 11.09.2017 vastu võetud
olulisemad otsused:
Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut;
kinnitada OÜ Klaisent hinnapakkumine Tamme kooli elektripaigaldise rekonstrueerimise

19.00 toimub samas esimene pilatese
trenn. Seda viib läbi Signe Laurits
Rõngust.
Loodame väga, et treeningutele
jätkub osalejaid ka pärast projekti
lõppu. Täpsemat infot treeningute
kohta saab Aeroobika Rannus FB
lehelt. Lehe rämpspostiga risus
tamise vältimiseks on tegemist kin
nise grupiga. Grupiga liitumiseks
võtke palun ühendust projektijuht
Viive Vingiga.
Ilusat trennihooaega!
Viive Vink
projektijuht

KOOLIUUDISED – SEPTEMBER 2017
Käesoleval õppeaastal jätkame
loodusainete populariseerimisega
Rannu Koolis. Meie kooli eesmärk
on läbi erinevate õppeprogrammide
ja projektide suurendada õpilaste
keskkonnateadlikkust ning huvi
loodusainete vastu.
Juba sügisest saab iga klass osa
leda Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
õppeprogrammides, mida rahastab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK). Klassi jaoks on ette nähtud
üks programm.
Oleme ainus kool Tartumaal,
kus tänavu TÜ teaduskool viib läbi
bioloogia õpikoja. Nagu eelmiselgi
aastal, toimuvad kokkusaamised
umbes kord kuus ning õppetöö põhi
neb laboratoorsetel töödel. On teada,
et bioloogia huvilisi on liitumas ka
Puhja Koolist.
Merle – Kairit Toom
loodusainete õpetaja

Pidevalt muutuvas haridus- ja
koolisüsteemis, on positiivne tõdeda,
et aastatega on tõhusamat kasutust
leidnud meie kooli arvutiklass ja
SMART tahvlite kasutamine õppe
töös. Kevadel lisandus meie koolile
veel ka klassikomplekt tahvelarvu
teid.
Rannu Kooli õppekavas on oluli
sel kohal digipädevuste arendamine
ja robootika. Möödunud õppe
aastal täiendati kooli õppekava,
mille käigus koostati digipädevuste
arendamise valdkond. Sel õppe
aastal korraldatakse nii sügis- kui
kevadsemestril üks e-õppepäev, kus
õpilastel tuleb e-õppekeskkondades
või äppide abil lahendada erisugu
seid probleemipõhiseid ülesandeid.
Harjutades eesmärgipärast toime
tamist veebikeskkondades, areneb
pädevus ning täieneb ettekujutus
nutiseadmest mitte ainult kui män
guasjast, vaid vajalikust tööriistast
tänases maailmas.
Nutikalt uude
Koolis on läbi viidud haridusteh
õppeaastasse!
noloogiline uuring õpetajate hulgas
ning tulemustest lähtuvalt koosta
Uue õppeaasta võtmesõnadeks on tud arenguprogramm õpetajatele,
koostöö, liikumine, keskkonnatead mille eesmärk on arendada õpetajate
likkus ja innovaatilisus!
IKT- alast pädevust, mis võimaldaks

PALJU ÕNNE!

91
89
87
86
85
83
81
75

Ellen Hurt
Ellen Läänemets
Ilmar Tikk
Selma Pallo
Meeta Kauts
Helvi Kert
Kalju Koger
Valev Vanker

28.10.
24.10.
01.10.
26.10.
05.10.
15.10.
16.10.
11.10.

neil kasutada aktiivselt kaasaegset
infotehnoloogiat ja õppekeskkondi
õppetöö läbiviimisel.

Tervist edendav kool
Rannu Kool kuulub maakonnas
tervist edendavate koolide hulka.
Käesoleval õppeaastal tõhustame
tervisemeekonna eestvedamisel
koolis jätkuvalt tervislikke eluvii
se, toituda tervislikult ning veelgi
rohkem panustame liikumisse.
Vahetundides suuname õpilased
klassidest koridoridesse ja õue. Eri
nevatele kooliastmetele toimuvad
koolis liikumisvahetunnid kooli
võimlas. Liikumine on hea tervise
alus!
Päevad muutuvad järjest lühe
maks ja läheneb pime aeg. On igati
mõistlik üles otsida oma helkur, et
olla pimedas nähtav ning koolitee
oleks ohutu.
Soovin kõigile tegusat, turvalist ja
sisukat uut kooliaastat!
Helle Kiik
Rannu Kooli õppealajuhataja

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 24. september 2017

Kell 14.00 16. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus.
Pühapäev, 8. oktoober 2017

Kell 14.00 Lõikustänupüha – meie
igapäevane leib, jumalateenistus.
Pühapäev, 22. oktoober 2017

Kell 14.00 20. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus.
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825

Rannu vald
mälestab
Vladimir Birulja

21.02.1935 – 06.09.2017

projekti kohta maksumusega 900 eurot (km-ta);
avalikustada Rannu valla soojusmajanduse arengukava 2017-2027 tutvumiseks ja ettepane
kute tegemiseks Rannu valla kodulehel;
maksta matusetoetust ühele isikule Rannu valla elaniku matusekulude katteks;
maksta kooliminekutoetust kahele lapsevanemale seoses laste õppima asumisega esimesse
klassi;
maksta vajaduspõhist peretoetust neljale perele kogusummas 315 eurot;
viia läbi hange „Rannu valla kruusateede remont II“.

Ringitegevus Rannu Rahvamajas
2017/2018

Esmaspäev
13.00 – 15.00 – laste laulustuudio. Juhendaja Gerli Jõgi
13.00 – 13.45 – Rannu Kooli mudilaskoor
16.00 – 18.00 – savikoda. Juhendaja Liis Jaamets. Osalustasu 8 € kord
18.00 – 20.00 – savikoda
19.00 – 20.00 – jooga peeglisaalis. Juhendaja Anne Kalvi. Osalustasu
6 € kord
Teisipäev
10.00 – 11.00 – pärimusrühm Liisu. Juhendajad Küllike Lõhmus ja
Margit Aruksaar
12.00 – 15.30 – klaveriõpe. Õpetaja Vaida Räpp
15.00 – 15.45 – Rannu Kooli näitering
19.00 – 20.30 – segarühm Kolumats. Juhendaja Lea Kurvits
Kolmapäev
12.00 – 15.30 – laste laulustuudio. Juhendaja Gerli Jõgi
14.00 – 18.00 – savikoda lastele ja noortele. Juhendaja Liis Jaamets
14.50 – 16.25 – Rannu Kooli lastekoor
18.00 – 20.00 – naisrühm Kati. Juhendaja Anu Tomp
18.00 – 20.00 – naisansambel Astra Juhendaja Kristel Tikk
19.00 – 20.00 – Idamaise tantsu rühm Johara
Neljapäev
12.00 – 15.30 – klaveriõpe. Õpetaja Vaida Räpp
12.00 – 15.00 – laste laulustuudio. Juhendaja Gerli Jõgi
15.00 – 16.00 – laste jooga. Juhendaja Katrin Villiko. Osalustasu 6 € kord
19.00 – 20.00 – aeroobika täiskasvanutele. Juhendaja Ingrid Hamer
Reede
19.00 – 20.00 – pilates. Juhendaja Signe Laurits
Infot saab telefonil 5165815; 7454275 või rahvamaja@rannu.ee

RÕNGU

Valguta Lasteaed‑Algkooli õpilased
loodusõppeprogrammis

V

alguta Lasteaed-Algkooli
õpilased osalesid juba teist
aastat edukalt RMK vaba
riiklikul metsaviktoriinil. Viktoriin
toimus veebis ning vastamise käigus
said õpilased uusi teadmisi Eesti loo
dusest ning arendasid internetist info
leidmise oskusi. Aastal 2016 jagasid

esikohta I, II ja IV klass ning väga
tubli oli ka VI klass. 2017. aastal pää
sesid kaheksa võrdselt parima rühma
hulka Valguta Lasteaed-Algkooli I ja
II klass. Õpilasi juhendasid õpetajad
Martiina Viil ja Marika Väärsi.
Esikohta jaganud klassid said
auhinnaks loodusõppeprogrammi

Õopilased uurivad Sangastes teravilju koos õpetaja Marika ja kohaliku giidiga

koos sõidukompensatsiooniga vali
tud sihtkohta – nii saamegi looduses
matkamas käia õige tihti: 2016 mais
käisime Karula rahvuspargis, kus
õpilased tutvusid lisaks kohalikule
loodusele matkamiseks vajaliku
varustusega. Sama aasta novemb
ris jälgisime Elistvere Loomapargis
suurkiskjate elu ning detsembris
toimus räätsamatk Valgesoos. Viima
ne oli iseäranis põnev, kuna enamik
õpilasi ja õpetajaid polnud oma elus
varem räätsasid alla saanudki ning
nendega kõndimine ei läinud vähe
malt alguses kuigi hõlpsalt. Samas oli
see vahva kogemus ning saime teada
palju uut rabaloodusest.
Käesoleva aasta sügisel käisime
retkel Sangastes. Tutvusime puude
ning teiste taimedega ajaloolises
mõisapargis, uurisime erinevaid
teravilju ning külastasime ka San
gaste lossi. Palju elevust tekitas
lossi eeskoda, kus ühest nurgast

sai diagonaalis vastasnurka sõb
rale salasõnumeid sosistada nii, et
teised ei kuule. Lossis sees võisime
silma vaadata rukkikrahv von Bergi
portreele, kes pildil aeg-ajalt silma
pilgutas, samal ajal, kui tema selja
taga vaheldusid neli aastaaega.
Saime ronida ka lossi katusele, kust
avanesid kaunid vaated ümbrusele.
2017. aastal ootab meid ees veel üks
RMK õppeprogramm ning kindlasti
võtame m
 etsaviktoriinist osa järg
miselgi aastal.
Aastal 2016 olid Valguta kooli
õpilased õpetajate Martiina Viili ja

Aakre koolilapsed mälestise sildi juures

8. septembril oli Aakre Algkoolis
tore päev, sest peale teist tundi läksi
me matkale. Sel korral võtsime koo
limajast suuna Kivivare linnamäele.
See linnus oli kasutusel väga ammu
aega tagasi. Linnamäge kaitses puust
kaitsetara.

Linnamäe läheduses asuvad kaks
kaitsealust muistist: kivikalme ning
viikingiaegne asula. Siin on toimu
nud ka väljakaevamisi, mille käigus
on leitud savikilde, õngekonkse,
rauast kaeluskirves, luust nooleots,
savist helmeid ja üks rinnaehe.

Aakre Algkooli õpilased

Marika Väärsi juhendamisel edukad
ka RMK metsapostkaardi konkursil,
mille teemaks oli tookord „Metsa
eluring“. 36 parema hulka pääsesid
ning postkaardikogumikus trükiti
ära Annaliisa Ilvese töö „Kakkude
eluring“ ning Anete-Liis Uibo pilt
„Metsaseente elud“. Plaanime metsa
postkaardi konkursist osa võtta selgi
aastal, kui teemaks on „Salapärane
mets“.
Martiina Viil
Valguta Lasteaed-Algkooli
klassiõpetaja

Ivar Ivaski
mälestuskivi avamine

Aakre koolilaste matk linnamäele
Teekond koolimajast linnamäe
le oli päris pikk ja väsitas 1.klassi
õpilased päris ära, aga lonks jooki
andis uut jõudu juurde. Kui Kiviva
rele jõudsime, ootas meid ees väike
lõke. Selle oli süüdanud õpetaja Eda
mees Peeter, kes on ka Aakre kooli
vilistlane. Et pikk teekond oli meid
väsitanud, asusime viinereid grilli
ma. Kokatädi Lea oli meile kaasa pak
kinud maitsvad kaneelikuklid ning
magusa morsi teinud. Küll värskes
õhus maitses toit hästi!
Peale kehakinnitust asusime
mängima. Kõige rohkem meeldis
meile mäng „Tunne puid“. Õpeta
jad nimetasid linnamäel oleva puu
nime ja meie pidime selle puu juurde
jooksma. Tore oli joosta ka ümber
linnamäe. Jooksime õpetaja Eda eest
natuke maad ette ja peitsime endid
puude taha, aga õpetaja leidis meid
kohe üles.
Koju ei pidanud õnneks jalgsi
tulema. Meile tulid vastu tädi Lea ja
Lenna vanaisa oma autodega. Oli üks
vahva matkapäev!
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30.septembril algusega
kell 12.00 Rõngu vallas,
Kõdukülas Tornimäel toimub
Ivar Ivaskile pühendatud
mälestuskivi avamine. Peale
kivi avamist kogunemine Rõngu
raamatukogus, kus Liivia Viitol
räägib Ivar Ivaski töödest ja
tegemistest. Tähtede tähendust
tunda luulekonkursi parimatest
töödest valminud kogumiku
tutvustus.
Mälestuskivi
avamisele eelneb kell 11 Rõngu
kalmistul küünalde süütamine.
Lisainfo:
5165531 (Rõngu rahvamaja)

Rõngu Vallavalitsuses 7. septembri
istungil otsustati:
väljastada kasutusluba üksikelamule Rõngu vallas Kalme külas Männituka 5 kinnistul;
väljastada kasutusluba üksikelamule Rõngu vallas Rõngu alevikus Tehase tn 2 kinnistul;
väljastada kasutusload üksikelamule ja aiapaviljonile Rõngu vallas Kalme külas Väike-Lauri
kinnistul;
määrata ühekordne sotsiaaltoetus üheksale isikule kogusummas 890,00 eurot;
sõlmida leping ASga Atko Bussiliinid perioodiks 01.09.2017 – 11.06.2018 Rõngu valla õpilaste
tasuta veoks Valga maakonna liinidel;
taganeda töövõtulepingust OÜga Rober ehitus.

Rõngu vallavalitsus otsustas taganeda ehituslepingust
Rõngu valla eesmärgiks oli enne
ühinemist korrastada hallatava
te asutuste hooned, mis seni veel
remontimata. Seda ikka selleks, et
uues suurvallas oleks loodud Rõngus
head tingimused avalike teenuste
osutamiseks. 2017. a kavandasime
rekonstrueerimistööd Rõngu Laste
aias „Pihlakobar“ ja Rõngu rahva
majas.
Vallavalitsus korraldas veebruaris
riigihanke Rõngu lasteaia rekonst
rueerimise II etapi ehitusettevõtja
leidmiseks. Hankel osales kokku 7
ehitusettevõtet, kes kõik kvalifit
seerusid. Kuna riigihanke põhikri
teeriumiks oli teostatavate tööde
maksumus, siis võitis riigihanke
Rober ehitus OÜ kui madalaima
maksumusega pakkuja. Hankeleping
eelnimetatud ehitusfirmaga sõlmi
ti 22.03.2017 ning kõikide tööde
lõpetamise tähtajaks lepiti kokku
28. juuli 2017. Vallavalitsus lootis,

et augustis, pärast lasteaia personali
puhkust, saab asutus jätkata täielikult
remonditud ruumes.
Kuid paraku ei sujunud kõik planee
ritult. Rober ehitus OÜ rikkus kõigi
töö etappide üleandmise tähtaegu ja
ka töö lõpliku valmimise tähtaega.
Vallavalitsus päris ehitajalt korduvalt
aru, soovis informatsiooni tegevuska
vast, et ehitustööd tähtajaks valmis
saaks ning saatis ehitajale trahvihoia
tusi. Ehitaja lubadusi uskudes lepiti
kokku täiendavad tähtajad ehitustöö
de lõpetamiseks.
Augustikuu lõpuks oli näha, et
ehitaja oma lubadusi ei täida ning
osaliselt olid tööd ikka lõpetamata
(põhiliselt ventilatsioonisüsteemi
väljaehitamine). Antud situatsioo
nis võttis vallavalitsus vastu raske
otsuse taganeda töövõtulepingust
Rober ehitus OÜga ja esitada talle
trahvinõue. Nüüd tuleb leida kiired
lahendused tööde lõpetamiseks.

Kahetsusega peab nentima, et sama
firma võitis ka Rõngu rahvamaja
sisetööde hanke, kuna esitas mada
laima hinnaga pakkumise ja sellel
ajamomendil ei olnud mingit alust
tema hankest kõrvaldamiseks. Täna
seks on firmal tekkinud suured riigi
võlad ja vallavalitsus kaalub ka selle
lepingu lõpetamist. Nagu näitab
praegune kogemus ja ka varasemad
(nt kergliiklusteede projekteerimise
hankeleping), siis ei taga riigihange
alati parimat lõpptulemust.
Siinkohal palun isiklikult ja val
lavalitsuse nimel vabandust pika
leveninud remonttöödest tingitud
ebamugavuste pärast nii laste, las
tevanemate kui ka lasteaia personali
ees.
Aivar Kuuskvere
vallavanem

PALJU ÕNNE!
91 Elfride Õigus
89 Aleksander Laan
Eha Anier
88 Liidia Viljaste
86 Helmi Kuusk
84 Märt Tammaru
83 Olga Tammeorg
Ellen Tüvi
82 Elvi Lein
80 Liidia Koni
75 Laine Meos
Maria Gergalo
Valter Lepik
70 Vello Pärnapuu
Eha-Maie Sokk

30.10.
16.10.
31.10.
23.10.
14.10.
6.10.
16.10.
31.10.
4.10.
28.10.
15.10.
16.10.
20.10.
17.10.
28.10.

Remi Põldmaa
sündis 08.09.2017

Rõngu vald
mälestab
JOHANNES RAUDBERG
08.01.1946 – 15.09.2017

ARNO RUSSAK

22.05.1944 – 12.07.2017

LEMBIT LAKS

01.12.1959 – 31.08.2017

PAUL HAGEN

23.01.1928 – 12.09.2017

Germo Raudsepp
sündis 03.09.2017
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INFOLEHT NR 14
Muusikalikontsert kahes osas.
Armastatud laulud, näitlejad, tunded..
„Memory“ on mitmekülgne – hingeülendav
ja -soojendav ning kaunikõlaline.
Juba viieteistkümnendat aastat tuuritab
Vanemuine koos orkestri ja säravate
muusikaliartistidega mööda Eestit,
et rahvas saaks selles oma kõrvaga
veenduda!

ELVA VALLA
VALIMISDEBATID
27. septembril kell 18.00
Rõngu Keskkoolis

3. oktoobril kell 18.00
Puhja Seltsimajas

ELVA KULTUURIKESKUSE
ÜHISKÜLASTUS

5. oktoobril kell 18.00
Elva Kultuurikeskuses

Debattide korraldajad ja osalejad:
Eesti Reformierakond
Valimisliit Elvamaa Esimesed
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eesti Keskerakond
Valimisliit Elva Vallakodanik
Valimisliit Ettevõtlikud

12.jaanuar 2018
kell 19:00

Tule kuula ja osale!

Pilet: 35 eur/ 24,50 eur
Buss: 2,80 eur
Väljasõit kell 18:00 Elva Kultuurikeskuse parklast.
Registreerida hiljemalt 2.oktoober tel: 7457 201

30.septembril algusega kell 12.00
Rõngu vallas, Kõdukülas Tornimäel

Ivar Ivaskile pühendatud
mälestuskivi avamine

Peale kivi avamist kogunemine Rõngu
raamatukogus, kus Livia Viitol räägib
Ivar Ivaski töödest ja tegemistest.
Tähtede tähendust tunda
luulekonkursi parimatest töödest
valminud kogumiku tutvustus.
Mälestuskivi avamisele eelneb
kell 11.00 Rõngu kalmistul küünalde
süütamine. Lisainfo 5165531
(Rõngu rahvamaja)

Ettevõtlusnädal 2017 raames

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

TASUTA

elvakultuur.ee

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
28. september
17:00
29. september
10:00

Ülevallaline
pensionäride õhtu

Sügisõied - 15. Külaliseks TOOMAS ANNI

Eakate terviseseminar

Puhja Seltsimaja

Põltsamaa koguduse flöödiansambel, Annikoru
6. oktoober
Taime Põld: “Martin Luther ja hooldekodu
11:30
reformatsioon”

Valga kultuuri- ja
huvialakeskus

7. oktoober
16:00

Mihklipäeva
1. oktoober
kontsert-jumalateenistus; Puhja kirik
18:00 orelil Toomas Trass, kõneleb Seppo Ruotsala
2. oktoober
kuni 31. oktoober

2. oktoober
12:00
3. oktoober
18:00

Näitus

Piret Veski
personaalnäitus

Jaagup Kuusemaa
kitarrikontsert
mõtisklus - Tiit Kuusemaa

õp. Eenok Haameri

loeng-vestlusõhtu
“Kirik nõukogude võimu surve all”

Ansambel KESHET esitab
heebrea muusikat

Puhja kirik

Lõikustänupüha; kõneleb Reljo
8. oktoober
Saarepera, laulab koor
10:00
DIONYSIUS.

Puhja kirik

Elva Kultuurikeskus

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

Elva Kultuurikeskus

Ulila Päevakeskus

13. oktoober
19:00

Konguta koolimaja

Puhja Seltsimaja

13. oktoober
20:00

Konguta valla tänuüritus.
Hooaja avapidu ansambliga

RESPEKT

Lauad ettetellimisel seltsimajast
või Piilu baarist

Puhja Seltsimaja

3. oktoober
Eesti Etno kontsert
Konguta rahvamaja
18:00 Noored muusikud üle maailma.

14. oktoober
9:00

Sügislaat

Elva Kultuurikeskuse
parkla

Isa Toivo Treima tutvustab
4. oktoober
Mõisanurme,
10:00 Kavilda kirikut ja ortodoksi usku õigeusu kirik

15. oktoober
14:00

Eakate puhkeõhtu

Elva Kultuurikeskus

4. oktoober
12:15

Elva Kultuurikeskus

5. oktoober
18:00
6. oktoober
10:00-17:00

Nukuteater TALLEKE
“Kadunud poeg” ja “Sakkeus”

Puhja Seltsimaja

27. oktoober
19:00

Teid kutsub Kabaree

Piiskop Joel Luhametsa
“Reformatsiooni
tähendus ja mõju Eestile”

Puhja Seltsimaja

1. november
19:00

Vana Baskini Teatri etendus

Elva Kultuurikeskus
Enics Eesti Elva
tehas

2. november
19:00

Hingdepäeva kontsert

loeng-vestlusõhtu:

Elva Ettevõtluspäev:
Iga algus on rakse?
Põltsamaa koguduse flöödiansambel,

6. oktoober
Taime Põld: “Martin Luther ja Konguta rahvamaja
10:00
reformatsioon”

„KÕIK MEESTEST“
Aapo Ilves

Kuressaare Linnateater esitleb
3. november
“Kolme Põrsa Lugu”
11:00

Elva Segakoor AVE alustab
oma 43. hooaega
Hooaja kaalukamad esinemised:
11.11.17 Lõuna-Eesti koorimuusika maraton Tartu Pauluse kirikus
16.12.17 Eesti Segakooride Liidu Advendikontsert Tartu Jaani kirikus
17.12.17 Koori jõulukontsert
05.05.18 Elva linna sünnipäev
11.05.18 Koori kevadkontsert
02.06.18 V Uma Pido Võru Kubijal

Kui liitud meie kooriga, musitseerime ühiselt
nendel kontsertidel!
Koori proovid toimuvad kolmapäeviti Elva Gümnaasiumi Puiestee tn. saalis
kell 18.30 - 20.45
Koori dirigent on Lilyan Kaiv.
Kontakt: koorivanem Monika Pallon telef. 5214823

MOODUSTAME ÜHISELT SUURVALLA SUURE SEGAKOORI!

Puhja Seltsimaja
Aakre viinavabrik
Elva Kultuurikeskus

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

