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lõpuni. Seega saab registreerida nii selle aasta lõpuni eraldi, Elva valla
sünde kui surmasid kui sissekirjutusi eelarve 2018 on praegu koostamisel.
teha harjumuspärastes kohtades.
Infot Elva valla elanike puudu
Kuni uute õigusaktide vastuvõtmiseni tavate otsuste kohta anname ka
“Internet Koju” projekt
kehtivad varem samal territooriumil edaspidi nii ajaleheveergudel kui
kutsub!
kehtinud õigusaktid- sh toetuste ja veebilehekülgedel.
teenuste korrad. See tähendab, et
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on
kuni Elva valla volikogu pole uusi
Kertu Vuks koostöös kohalike omavalitsustega
Ühinemisprotsessi koordinaator Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakon
toetusmäärasid kinnitanud, saavad
Puhja valla elanikud seni kehtinud
nas algatanud projekti „Internet
Koju”, mille eesmärk on ühendada
vähemalt 90% potentsiaalsetest
tarbijatest ülikiiret internetiühen
sada aastat Tartu rahu sõlmimisest. Kingitusi saab teha kogu juubelikava dust võimaldava fiiberoptilise side
EV100 Tartumaal
vältel 2017. aasta kevadest kuni 2020. võrguga. Ka Elva vallaks ühinevad
Tartumaal on juba registreeritud aasta veebruarini. See, milliseks pidu omavalitsused on projekti kaasatud.
mitmeid sündmusi ja püsiväärtusega kujuneb ja kas juubel saab ka vääri
Liitumissoovi esitamiseks on
loodud veebileht internetkoju.ee,
ehitisi pühendusega Eesti Vabariigi kalt tähistatud, on meie endi teha.
100. sünnipäevaks. Kolm neist on
Kingitused saab registreerida ja kus on võimalik kaardile märkida
saanud ka sepistatud sildi, mis jääb rohkem infot leiab www.ev100.ee. aadress, kuhu internetikaabel peaks
meenutama kingituse väärtust. Need Soovist lisada kingitusele sepis jõudma. Sooviavaldus ei ole siduv!
on perekiik Mellistes, lipumastid ja tatud silt, tuleb teavitada maakonna Liitumistasu pärast ühenduse välja
–hoidjad Kaagveres ning saja laua koordinaatorit.
ehitamist on maksimaalselt 150€
sild Väike-Rakkes.
liitumiskoha kohta. Projekti raames
Lisa oma kingitus
Külli Pann tuuakse fiiberoptiline kaabel majja.
Pane kirja idee, mida soovid Eesti
„EV100 igas külas“ Hind võib langeda, täpsem hind
koordinaator Tartumaal oleneb soovijate lõplikust arvust.
juubeliks teoks teha, ning vajadu
E-post: kylli@kodukanttartumaa.ee Vaata täpsemalt lisainfot kodulehelt
sel leia endale kaasamõtlejaid ja
vahendeid. Vajadusel saad rahalist
internetkoju.ee
abi erinevatest toetusfondidest,
millega saab tutvuda www.kysk.ee.
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sõpruskonnad, vabaühendused,
ministeeriumid, ettevõtted, liidud,
seltsid.
Ükski riik ei sünni ühe päevaga.
Selle nimel on tehtud tõsist tööd
ja sündimise loosse jääb mitmeid
sündmusi, mis väärivad meelde tule
tamist. Riigi senise ajaloo suurima
juubeli tähistamine toimub pikema
aja jooksul. EV100 programm algas
käesoleva aasta aprillis, mil möödus
sada aastat eestlaste asualade
ühendamisest, tipneb Eesti Vaba
riigi 100. aastapäevaga 24. veebruaril
2018, meenutab aastal 2019 saja
aasta taguseid Vabadussõja olulise
maid pöörde- ja võidulahinguid ning
lõpeb veebruaris 2020, mil täitub
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Eesti riigi loomisest möödub aastal
2018 sada aastat. Tegemist on kaht
lemata riigi ajaloo olulisima ja vääri
kama tähtpäevaga, mis puudutab
meid kõiki.
Teeme Eestile kingitusi!
Eesti riigi 100. sünnipäev on meie
kõigi pidu ja annab meile võimaluse
anda ja saada sünnipäevakingitusi!
Kingituste all mõeldakse eriilmelisi
sündmusi ja algatusi, mis toovad
rõõmu inimestele, kogukondadele
või kogu rahvale ning kujundavad
paremat tulevikku. Kõik Eestile
pühendatud ettevõtmised, mida
nimetame ühiselt kingitusteks, on
tähtsad ja EV100 programmi ooda
tud. Kingitusi valmistavad juba ette
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Kaart on valmistatud Maa-ametis. Kaardil kujutatud informatsiooni eest vastutab Maa-amet. Andmeallikad: Eesti Topograafiline Andmekogu; haldusüksuste piirid, asulate lahkmejooned ja nimed (seisuga 01.08.2017.a) - Maaregister.
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Kuidas edasi?
Elanike jaoks jätkub pärast
valimistulemuste väljakuulutamist
kõik ikka veel endiselt, välja arvatud
see, et Elva linna, Konguta, Palupera,
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ettevalmistamisega sh põhimäärus,
sotsiaalteenuste- ja toetuste korrad,
jäätmehoolduseeskiri, Elva valla eel
arve projekt jne.
Piirkondades on moodustatud
piirkonnakogud, et kohalikele
aktiivsetele elanikele oleks tagatud
võimalus oma piirkonna otsuste
tegemisel kaasa rääkida. Piirkonna
kogu pädevuses on : teha kohaliku
elu küsimustes volikogule ja -valit
susele ettepanekuid õigusaktide
vastuvõtmiseks, muutmiseks või
kehtetuks tunnistamiseks ja infor
meerida vallavolikogu ja -valitsust
piirkonna probleemidest ja vajadus
test ning teha ettepanekuid nende
lahendamiseks. Piirkonnakogul on
õigus olla informeeritud valla eel
arve koostamise protsessid ja esitada
ettepanekuid eelarve kujundamiseks.
Koostatud on ühine huviharidu
se- ja tegevuse kava. Läbi on viidud
sümboolika konkurss, kuhu laekus 25
tööd. Kavandite seast valib konkursi
komisjon koostöös Riigikantselei
heraldikaekspertidega oktoobrikuu
jooksul välja parimad tööd ning need
pannakse välja ka rahvale arvamuse
avaldamiseks. Sümboolika kinnita
takse uues Elva valla põhimääruses.
Alates veebruarist 2017 ilmub 2
korda kuus omavalitsuste ühine
Infoleht.

VALLA INFOKANDJA
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infoleht@elva.ee
facebook.com/elvavald
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Verevi

Siis kui Infoleht postkastidesse
jõudis, olid valimised möödas ning
tekkinud uus omavalitsus - Elva vald.
Meeldetuletuseks- pärast kohalike
omavalitsuste volikogude valimis
tulemuste kinnitamist tekib Elva
linna, Konguta, Palupera, Puhja,
Rannu ja Rõngu valdadel ühinemisel
Elva vald. Ühinemisleping, mis sisal
dab kokkuleppeid kuidas järgmise 4
aasta jooksul asju Elva vallas aetakse,
kinnitati detsembris 2016. Aprillis
2017 leppisid Rõngu vald ja Puka
vald kokku, et Aakre piirkonna küladAakre, Palamuste, Pedaste, Pühaste,
Purtsi ja Rebaste antakse üle Rõngu
vallale ning need hakkavad edaspidi
kuuluma Elva valla koosseisu.
Meenutuseks ühinemislepingustuue valla keskus hakkab olema Elva
linnas, ühinenud valdade piirkon
dadesse jäävad teenus
keskusedAnnikorus, Rõngus, Puhjas, Rannus
ja Hellenurmes. Uues Elva valla voli
kogus on 29 volinikku. Esimesel voli
kogu istungil pärast valimisi valitak
se volikogu esimees ja aseesimees,
järgnevatel istungitel vallavanem ja
vallavalitsuse liikmed. Pärast valla
vanema ametisse nimetamist teeb
kõik otsused kogu Elva valla piires
(uus) Elva vallavalitsus.
Selleks, et ühinemine sujuks
võimalikult ladusalt jätkasid tööd
ühinemislepingu eelsel perioodil
moodustatud komisjonid- juht
komisjon, sotsiaal-, haridus-, kul
tuurikomisjon ning vallasekretäride
töörühm. Alates jaanuarist 2017 on
komisjonid tegelenud õigusaktide
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Oktoobri esimesel nädalal tähista
takse üle-eestilist Ettevõtlusnädalat
ning selle raames toimus 6.oktoobril
Elva Kultuurikeskuses Elva Ette
võtluspäev. Sarnast sündmust on
ka varasematel aastatel erinevate
institutsioonide eestvedamisel
Elvas korraldatud ning sel aastal
tuli initsiatiiv Elva Kultuurikeskuse
poolt. Ettekannetega astusid üles
disainiagentuur Neway tegevjuht
Jaan Naaber, kes rääkis sellest, kuidas
ta kümne aastaselt esimest korda
tööle läks ning kuidas sama pika
perioodiga on võimalik ettevõtjaks
kasvada. Disainiagentuur tähistab
käesoleval aastal oma kümnendat
tegevusaastat.
Ettevõtte kommunikatsioonist
rääkis tuntud ja kogenud spetsialist
Aune Past ettevõttest Past ja Partne
rid. Pärast lõunat rääkis Tartu Üli
kooli Ühiskonnateaduste instituudi

doktor Maria Murumaa-Mengel ette
võtte mainest ja sotsiaalmeediast.
Olukorras, kus suur osa informat
sioonist liigub sotsiaalmeedia kaudu,
on ettevõtte jaoks ääretult oluline
jälgida, mida ja kuidas kajastada.
Ettekannete osa lõpetas Enics Eesti
AS juhataja Jaanus Aal, kes heitis
pilgu rahvusvahelise ettevõtte maa
ilma.
Päeva pidulikum osa kuulus
esmakordselt välja antavatele Elva
ettevõtlusauhindadele. Septembri
teises pooles oli võimalik Elva linna
koduslehel hääl anda neljas erinevas
kategoorias ettevõtlikele tegevus
tele. Võitjateks osutusid: Aren
dusprojekt 2017 kategoorias MTÜ
Elva Elama, ajaloolise purskkaevu
taastamisega; Särav startija 2017 on
Restoran Waksal OÜ, kes pälvis võidu
restoran-kohvik Waksal ja Waksal
Ekspressi avamise eest; Aasta Turis

Elva Puuetega Inimeste Ühing
Mittetulundusühing Elva Puue
tega Inimeste Ühing on Elva ja Nõo
valla elanike vabatahtlik ühendus,
mis koondab erinevatest puude
gruppidest inimesi. Ühing loodi
augustis 2017 ning esimene avalik
tutvustav koosolek toimub 2.
novembril.
Ühingut on vaja, sest üheskoos
on kergem oma huvide eest seista.
Ühingu tegevus tugineb liikmete

omaalgatusel ja aktiivsusel. Kuna
piirkonnas ei ole ühtegi sarnast
ühingut, lõime üldise puudegruppi
de ülese koondava organisatsiooni.
Üheks motivaatoriks oli ka teiste
kogemus-mõnes kaugemas oma
valitsuses edenevad asjad veidi pare
mini, kuna erivajadustega inimeste
esindused aitavad oma liikmete vaja
dusi esile tuua ning lahendusi leida.
Kutsume ja julgustame osalema

Detailplaneeringu kehtestamine
Elva Linnavalitsuse 03.10.2017
korraldusega nr 284 kehtestati
Kruusa tn 34 kinnistu detailplanee
ring. Eesmärk: kinnistu jagamine
neljaks elamukrundiks ja üheks
juurdepääsutee krundiks, kavanda
tavatele elamukruntidele ehitus
õiguse määramine väikeelamute
püstitamiseks, liiklus- ja parkimis
korralduse, haljastuse, servituutide
ning tehnovõrkude ja –rajatiste asu
kohtade kindlaksmääramine.
Planeeringuga seati kõrval

tingimus - kavandatud elamukrunti
dele ei väljastata ehituslube enne, kui
kruntide igakordsete omanike poolt
on välja ehitatud planeeringukohane
eratee ja elamute toimimiseks vaja
likud tehnovõrgud, neile on väljasta
tud kasutusload ning planeeringuga
ettenähtud servituudilepingud on
sõlmitud. Planeeringuga on võimalik
tutvuda Elva Linnavalitsuses (Kesk
32, Elva) ja http://elva.kovtp.ee/
detailplaneeringud.

“Ettevõtlik noor 2017”
rahalise tunnustuse. 150
eurose tunnustuse said ka
Elva Südaööjooksu noored
korraldajad Klea Marie Laar
ja Laura-Maria Mats. Komis
jon rõhutas Elva Südaöö
jooksu puhul selle profes
sionaalsust ja põhjalikku
kavandatust ning nii oligi
tüdrukute omaalgatus parim
tervislikku eluviisi edendav
Klea Marie Laar ja Laura-Maria Mats
Foto: erakogu
projekt. Elva noortekeskus
3. oktoobril 2017 tunnustas SA soovib tüdrukutele palju palju õnne!
Elva noortekeskus on koht, kust
Tartu Ärinõuandla Tartumaa noorte
projektide konkursil “Ettevõtlik noor noored saavad abi ja tuge oma ideede
2017” parimaid projekte. Konkursile elluviimiseks!
laekus 13 projekti, millest 6 pälvisid

mitegu 2017 võitjaks osutus Elva
Seikluspark nende Fatbikede seik
lussarja eest ning Elva linna aasta
suursündmus 2017 auhinna pälvis
spordiklubi Altia Elva Kohvikute
päeva korraldamise eest. Tegemist
on esmakordselt välja antavata
auhindadega ning loodame, et sellest
saab traditsioon, tunnustamaks meie
eraettevõtjaid.
Pärast auhindade jagamist suun
duti Enics Eesti Elva tehasesse, kus
osalejatel oli võimalus heita pilk
rahvusvahelise ettevõtte igapäeva
sesse töökeskkonda. Korraldajad
loodavad, et osalejaid jäid rahule
ning järgmisel aastal Elvas taas
23. oktoobril kell 11 algab noorte
Ettevõtlusnädalast osa võiks saada.
Täname ettekandjaid, osalejaid ning keskuses sügisturniir kabes. Ooda
Enics Eesti AS-i meeldiva vastuvõtu tud on kõik Elva valla 1.-9. klasside
eest.
noored. Turniir käib neljas vanuse
rühmas nii poiste kui ka tüdrukute
Merili Aasma arvestuses. Kohtunik Kaido Raidla.
SA Elva Kultuur
25. oktoobril toimub tasuta kooli
vaheaja padjakino Elva Kultuuri
keskuses. Padjakino algab kell 17
ning kohapeal saab osta popkorni ja
esimesel koosolekul, kus tutvus limonaadi.
tame end ja oma eesmärke lähemalt.
26. oktoobril on noortekeskuses
Ootame Elva Kultuurikeskusesse animatsiooni- ja kokanduspäev ning
2. novembril kell 18.00
filmiõhtu. Animatsiooni- ja kokan
Kui teil on mure, mis raskendab duspäevale on vajalik eelregistree
kohale jõudmist, palume anda sellest rimine. Huvilised saavad valida, kas
teada e-maili teel elvauhing@ osalevad animatsioonitöötoas, kus
gmail.com või telefonile 53465450
hiljemalt 24. oktoobriks.
Kohtumiseni!
Elva Puuetega Inimeste Ühing
01.10 tähistas Järve Lasteaia Kiili
keste rühm ja ühtlasi kogu lasteaed
oma neljandat sünnipäeva. Selle
Eesti Lastekirjanduse Keskus koos tähtsa päeva puhul kolis Kiilikeste
töös Kultuuriministeeriumiga on rühm ka oma uutesse vastvalmi
välja andnud raamatu „Pisike puu“. nud rühmaruumidesse ajaloolises
See on beebiraamat, mis on mõeldud Afanasjevi hoones. Uued ruumid
kingitusena 2015.–2018. aastal Eestis on avarad ja valgusküllased ning
sündinud ja sündivatele lastele. Ees mahutavad 18 last. Rühma akendest
märgiks on toetada laste lugemishuvi avaneb maaliline vaade Verevi järve
ja väärtustada eesti lastekirjandust.
le ning männimetsale.
Need, kes ei ole veel raamatut
Uute ruumide valmimist ning
kätte saanud, saavad need kohalikest samuti lasteaia katuse renoveerimist
raamatukogudest.
rahastas Elva Linnavalitsus ning
Loe lähemalt:
renoveermistöid teostab OÜ Raian.
raamatukogu.elva.ee
Info: raamatukogu@elva.ee,
tel. 745 6755

Koolivaheaeg Elva noortekeskuses
valmib lühifilm, või kokanduse töö
toas, kus valmistatakse tikuvõileibu,
pitsat ja kaneelirulle. Kes ei soovi
töötubades osaleda, saab avatud
ruumis veeta vaba aega või meister
dada. Kell 16.00 algab filmiõhtu.
Lisainfot ürituste kohta saab
http://elva.kovtp.ee/noortekes
kus-teave või lumiste.riin@gmail.
com.
Mirja Jõgi
Elva Avatud
Noortekeskuse
noorsootöötaja

Uus rühm Elva Järve Lasteaias

Kinkeraamat

Kiilikeste rühm alustas tegevust
01.10.2014 lastehoiuna. Lasteaiana
jätkati 2015 aasta jaanuarikuust.
Sama aasta detsembris avasime
lisaks veel teise rühma Millimallikad
ning 2017. aasta septembris lisandus
Viidikate rühm. Praeguseks käib
lasteaias 51 last.
Lasteaias töötab lisaks õpetajatele
logopeed, eripedagoog ja tervishoiu
töötaja.
Elva Järve Lasteaed
Alina Pill

Kutsume teatrihuvilisi noori
vanuses 7-15 näiteringi
T 15.34-16.45, N 15.00-16.15
Tunnid toimuvad Elva
Kultuurikeskuses

Täpsem info:
http://elva.kovtp.ee/huvitegevus
Elva uued linnakodanikud esimesel ühispildil						

Fofo: Kayvo Kroon

KONGUTA

Konguta koolielust

Lasteaialapsed tervitavad sügist värviliste sügiskübaratega		

Meie koolis on sügis alanud
tegusalt. Sügise sünnipäeva tähistas
koolipere traditsiooniliselt loodus
pärastes kübarates. Meie sügis sai
rõõmsameelne ja kirju! Suur tänu
lastevanematele abi eest kübarate
meisterdamisel!
Võtsime osa üleeuroopalisest
liikumisnädalast. Selleks arvestas
igaüks kokku oma päevased sammud.
Selgus, et parimad liikujad õpilaste
hulgast olid 5.klassi Rasmus Kivari
31624 sammuga päevas,4. klassi
Emili Külaots 20033 sammuga ja 3.
klassi Anne Sui Saadjärv 20002 sam
muga! Kehalise õpetaja Kaie Tali sai

Foto: Elin Kiin

päevas kokku 33154 sammu, õpetaja
Astrid Külaots 20944 ja õpetaja Pille
Granovski 20265 sammu. Võeti osa
ka Elva sügisjooksude sarjast.
Teadlaste öö festivalinädal tõi meie
kooli ülimalt oodatud JukuAkadee
mia öökooli. Selle aasta teemaks oli
„Ekspeditsioonid“ ja õpilasi kutsuti
avastusretkedele ja õppekäikudele.
Kõik klassid olid ette valmistanud
oma uurimislaborid ja nii said õpi
lased ette võtta retke kosmosesse,
prügimaailma, rahamaailma või
loodusesse. Reisida sai ka digimaa
ilma ja innovatsioonimaailma (3D
printimistuba). Ehitusmaailmas sai

uurida öko- savimaja ehitamist ja
rännata sai ka koos Lottega. Ootama
tu ja üllatav oli ööekspeditsioon, kus
tuli pimedas metsas orienteerudes
hakkama saada ja selline seiklemine
öises metsas meeldis lastele väga.
Öökoolis sai õues vaadata öökino
ja loomulikult sai diskotada valgus
show saatel. Hommikune tempokas
ühisvõimlemine äratas unest üles ja
seejärel siirduti oma laboritesse ja
teadustubadesse tagasi, et öökoolis
õpitust kokkuvõtteid teha. Öökool
lõppes töötubade ettekannetega
konverentsil. Mõndagi huviväärset
ja imestustäratavat leidsid meie
koolist USA Illinoisi osariigi haridus
tegelased.
Osavõturohkel lastevanemate üld
koosolekul selgitati sellel õppeaastal
eesseisvaid kooliküsimusi ja arutati
hoolekogu tööd.
Loomakaitsepäeval olid õpilaste
saatjateks hommikusel kogunemisel
lelud-lemmikloomad. Sai jälgida
lustakaid laule ja loomade matkimise
esitusi. Võistkondade kaupa
tuli vastata lindude ja loomade
häälitsuste äratundmise küsimustele.
Kaasavõetud elusad lemmikud
mõnulesid oma puurikestes maitsvat
ninaesist nosides.
6. klass hoolitses, et õpetajate
päeva tähistamine kujuneks meel
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dejäävaks sündmuseks.
Klassiõpetajateks said
kuuendikud. Neil oli
tõsine tööpäev. Päris
õpetajad aga nautisid
kontserti ja kring
lit kohviga. Siis tuli
Öökool- kosmose ekspeditsioon- ees on vist
kehastuda võõramaa avastamata planeet!
Foto: Astrid Külaots
haridustegelaseks.
Koolipere ees esinemisele aitasid
Võime öelda, et sügis on meie
kaasa selleks etteasteks laenuta
tud teatrikostüümid ja õpetajatele koolis alanud tegusalt.
omane leidlikkus huvitav lahendus
leida. Päev lõppes ühise lõbusa ring
Vilma Pabbo
mänguga.
Õpetaja

Konguta Kool on uhke!
Meie kooli logopeed ja õpetaja Margit Ott pälvis tänavu
sel õpetajate tunnustusüritusel „Aasta suunaja 2017“ tiitli.
Õnnitleme ja oleme rõõmsad kõrge tunnustuse üle!

Õpetaja Margit Ott					Foto: Tartu Maavalitsus

Konguta kool on tänulik
Täname kooli vilistlasi kaasa aitamast JukuAkadeemia ÖÖkooli
korraldamisel: Janne Kotkas, Triinu Lepp, Kaimo Ruusalepp, Kristo
Oijala, Markus Roosaar, Jan- Kristjan Oijala, Leene Pärtel, Madli Saarela,
Rihard Kull, Daniel Lukomets ja Kristo- Marten Unne. Eriline tänu Harry
Richard Treierile, kes juhendas 3-D printeri töötuba!

Vallavalitsuse 25. septembri 2017 istungil:
kiidetakse heaks A.P. poolt esitatud hajaasustuse programmi projektide „Tammemäe talu
salvkaevu rajamine“ ja „Tammemäe talu imbväljaku rajamine“ aruanded. Toetus makstakse
välja vastavalt toetuslepingutele 8/17 ja 9/17 ning esitatud aruannetele;

PÕNEV TEEKOND VÕIB ALATA SIIT?

antakse välja projekteerimistingimused nr 1711802/05901 Tartumaal Konguta vallas rajatise

www.tugila.ee

ESTSIDE- 13 Rannu-Rõngu- Elva-Kuigatsi projekteerimiseks;
makstakse sotsiaaltoetusi järgmiselt: Konguta Koolis 2. - 6.klassis õppivatele õpilastele
Konguta Kooli toetust á 30 € summas 60 €; hooldajatoetust 34 hooldajale summas 940 €;
vajaduspõhist peretoetust 8 perele summas 630 €; toimetulekutoetust kahele perele summas
65,26 €; 17 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 1451 €;
tunnistatakse lihthanke „Investeerimislaenu võtmine“ esitatud 2 pakkumust vastavaks.
Pakkumused esitasid: Danske Bank A/S Eesti filiaal ja Swedbank AS. Edukaks pakkumuseks

Hei! Kui sulle tundub, et sinu elu pole läinud plaanitult, ja sa vajad lahenduse leidmisel tõuget, siis Noorte Tugila toetab sind!
Mis on Noorte Tugila?

Millal võiksid pöörduda Noorte Tugila poole?

Noorte Tugila aitab kaasa, et
noor saaks haridusteed jätkata
või tööturule jõuda. Tule, saame
kokku, arutame ja leiame lahenduse!

Heidi Paabort, Noorte Tugila juht:
• Noorte Tugila poole võib pöörduda noor vanuses 15–26 eluaastat
igal ajal ja põhjusel – olgu selleks soov leida motivatsiooni või enesekindlust, jätkata haridust või jõuda tööturule.
• Kui tunned, et kõik ei ole läinud plaanitult – sul ei ole tööd või vajalikku haridust, tunned end tõrjutuna, sul pole sotsiaalvõrgustikku, sul
on hirmud tööle kandideerimise või õppimise ees –, siis tasub tulla ja
kohtuda.
• Programmis osalemiseks ei ole ühtegi eeltingimust ja see on tasuta!
• Pea meeles, et kohtumine meie programmi spetsialistiga ei kohusta
sind millekski. Kui soovid, võid võtta sõbra, ema või isa kaasa! Tugila
spetsialist on sõltumatu usaldusisik.
• Noorte Tugila spetsialistid toetavad noori, aidates neil oma soovides
selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitab
Tugila luua noortel kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja
tööandjatega.

Kus asub Noorte Tugila?
Vaata veebilehte www.tugila.ee,
kust leiad just oma kodukohale
kõige lähema Noorte Tugila
keskuse. Eestis toimib Noorte
Tugila programm juba 144 omavalitsuses.

Kes rahastab
Noorte Tugila tegevust?
Noorte Tugila on osa Euroopa algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust
tegevuskavast, mille eesmärk on
aidata töö kaotanud või koolist lahkunud noortel naasta võimalikult kiirelt ühiskonnaellu. Noortekeskuste
programmi Noorte Tugila tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse elluviidava ESFi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Noorte
Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

tunnistatakse Danske Bank A/S Eesti Filiaali poolt esitatud pakkumus.

Vallavalitsuse 4. oktoobri 2017 istungil:
kiidetakse heaks R. K. poolt hajaasustuse programmi projekti „Lauri talu imbväljaku rajamine“
esitatud aruanne. Makstakse välja projekti teine osamakse summas 274.01 eurot;
kiidetakse heaks M. K poolt hajaasustuse programmi projektide „Tartumaa Konguta vald
Konguta küla Liivallika talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ ja “Tartumaa Konguta vald
Konguta küla Liivallika talu veesüsteemi rajamine“ esitatud aruanded. Makstakse välja projekti
kanalisatsioonisüsteemi rajamine teine osamakse summas 197.05 eurot ja taotlejal kanda
tagasi projekti veesüsteemi rajamise eest summa 281.44 eurot, seoses projekti odavnemisega;
kiidetakse heaks R.R poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Kitse talu kanalisat
sioonisüsteemi rajamine“ esitatud aruanne. Toetus makstakse välja vastavalt toetuslepingule;
antakse välja ehitusluba Konguta vallas, Pool külas, Aasa kinnistule puurkaevu rajamiseks;
makstakse MTÜ Konguta Jahiseltsile projektitoetust projekti „Euronõuetele vastava ulukiliha
käitlemise ruumide ehitustöödeks, koosoleku korraldamiseks ja erinevate talgute jahimaja
juures ja metsasihtide puhastamiseks“. Tegevused tehakse 31.12.2017.aastaks. Eraldatakse
projektitoetust summas 640 eurot ja tegevustoetust summas 200 eurot;

Noorte Tugila keskused asuvad üle Eesti, guugelda ja leia meid üles: www.tugila.ee

Rohkem infot leiab: www.tugila.ee

makstakse MTÜ Konguta Külaseltsile projektitoetust projekti „Koolitused ja jõulaat“ läbivii
miseks ajavahemikul 01.10.2017 – 31.12.2017 summas 640 eurot;
kinnitatakse Konguta Kooli uus hoolekogu koosseis vastavalt lastevanemate 02.10.2017
üldkoosolekul tehtud ettepanekule;
algatatakse detailplaneering Konguta vallas Mäeotsa külas Härma maaüksusele, korraldusega

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

kinnitatakse detailplaneeringu lähteseisukohad.
Maris Sirendi
vallasekretär
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PALUPERA

Teadlaste Öö festival
Palupera koolis

Juba kolmandat aastat tõi sep
tembri viimane nädal Palupera kooli
mitmesuguseid põnevaid tegevusi.
Oli alanud Eesti ja Baltikumi suurim
teadusfestival - Teadlaste Öö festival.
Sel nädalal, ja juba varemgi, käivi
tusid lühiuurimused ning praktilised
tööd erinevatel teemadel. Uuriti
pärm- ja hallitusseente elutegevust
ning bakterite levikut inimese
kehal ja ümbritsevas keskkonnas.
Vernieri seadmega võrreldi peopesa
temperatuuri toas ja õues. Tehti
ise kohupiima ja seenetinti ning
värviti toiduvärvilahusega lõikelilli.
Veel uuriti teraviljaseemnete
idanemistingimusi ning määrati
odrateriste idanevusprotsent.
Esimese klassi lapsed püüdsid
selgusele jõuda, miks tekib vikerkaar
ning kuidas seda värviliste kommide
abil oma taldrikule tekitada.
Kõikide lühiuurimuste tegevustest
ja tulemustest valmisid stendid,
mida tutvustati Teaduskohviku
külastajatele.
7. klassi õpilastel avanes õpetaja
Arveti eestvõtmisel tore võimalus
tutvuda Rõngus CNC-ringi tegevuse
ja tööpingiga (KOSY2), mille abil
saab puurida, freesida, graveerida,
treida ja teha veel paljusid täpseid
töid. Kohalolijad said juba veidi
programmeerida ja lasta tööpingil
kirjutada. Huvilistel on nüüd võima
lus osaleda CNC- ringi töös.
Festivali raames viidi läbi Tea
duskeskus AHHAA kooliprogrammi
tegevusi: valmistati lihtsatest vahen
ditest tolmurobotit, CD-hõljukit ja
LED-laternat, lennutati paberlen
nukeid ja õhupallirakette, kasvatati
kristalle, pandi tegutsema laavalamp
ning nauditi hologrammide ilu. Palju
elevust tekitasid „Suure koolivenna

ja –õe õpetused“, kus loodusringi
õpilased Kadri Laas, Triinu Kull
ja Eve Riivik õpetasid algklasside
lapsi käsitsema mikroskoopi ja ning
märkama seda, mida muidu palja
silmaga ei näe.
GLOBE ringi õpilased Marite
Marielle Treial, Terle Tamm ja
Markus Kruusa tutvustasid alg
klasside õpilastele GLOBE raames
tehtavaid atmosfäärivaatlusi. Koos
mõõdeti õhutemperatuuri, sademe
te hulka, määrati pilvekaardi järgi
pilvede liiki ning taeva pilvedega
kaetavust. Harjutamiseks koostati
koos pilvise taeva makett ja püüti
ära arvata, kui suur osa taevast on
pilvedega kaetud. Oli huvitav ja
koolikaaslaste õpetused võeti hästi
vastu.
Neljapäeval, 28. septembril oli
kooli saal Teaduskohviku päralt.
Õpilased tutvustasid oma uuri
muste tulemusi ning esitasid
lühinäidendeid ja ülevaateid neid
huvitanud teadlasest või teadus
saavutusest. Elasime kaasa 1. ja 3.
klassi näidendile vikerkaare tekkest
ning 7. klassi Kaiduri poolt kehasta
tud Newtonile, kellele õuna pähe
kukkumine hiilgava idee tekitas. 5.
klass oli lavastanud humoorika loo
sellest, kuidas röntgen läbi näeb.
6. ja 8. klass tutvustasid Thomas
Alva Edisoni ja tema leiutisi. 9.
klass pühendus trükikunsti ajaloo
presentatsioonile ja selle täna
päevasele edasiarendamisele.
Kohvikulaua oli iga klass katnud
oma toiduleiutisega. Tuleb tõdeda,
et lapsed olid nutikad ning laua
katted igati päevakohased. Päeva
kulminatsiooniks kujunes külalis
lektori Kaido Reivelti esinemine.
Kaido oli kaasa toonud vesiniku

ballooni ning demonstreeris kaasa
kiskuvalt vesiniku omadusi ning seda,
kuidas neid ära kasutada „raketi“
lennutamisel.
Kohviku lõpetas mõtlemapanev
dokumentaalfilm „That Sugar Film“,
mis rääkis suhkru mõjust inimese
organismile ja varjatud suhkru leidu
misest meie toidulaual.
Meie Teadlaste Öö festival tipnes
reedel traditsioonilise võistlus
mänguga Palupera pargis ja selle
ümbruses. 4- 5-liikmelised võist
konnad asusid õhtupimeduses jahti
ma aaret, milleni jõudmiseks tuli
lahendada erinevaid teoreetilisi ja
praktilisi ülesandeid. Muu hulgas oli
vaja üles näidata kartmatust pimedal
pööningul vikatimehe palge ees seis
tes. Selle kõigega sai suurepäraselt
hakkama võistkond, kuhu kuulusid
Danjel Juškin, Raiko Lemberg ja
Renaldo Aarna, kes osutusidki lõpp
kokkuvõttes aardekasti omanikeks.
Kokkuvõtteks võib öelda: oli tore
ja tegus nädal, kus õppimine kulges
TÖFilikult lõbusas võtmes. Suur tänu
AHHAA-keskusele ja TÖFi peakorral
daja Annika Vesselovile, kes nii sõna
kui teoga meid igati abistasid.
Suur aitäh Kaido Reiveltile tõeliselt
atraktiivse ja hariva esinemise eest
meie Teaduskohvikus!
Oleme tänulikud kohalikele talu
nikele Kaja ja Kaido Lokk´ile, kes
meile kohupiima valmistamiseks
toorpiima annetasid.
Suur aitäh kogu kooliperele, kes
usinalt TÖFi tegevustes kaasa lõi!
Selleks aastaks on TÖF lõppenud.
Jääme põnevusega ootama järgmist
aastat!

Oma leib kõige magusam
69-sast hääleta
jast 24 valisidki
lemmikleivaks
Rõngu Pagari
Nosija. Ka teine
ja kolmas koht
kuulusid Rõngu
Pagari leibadele ja
nendeks osutusid
Rõngu peenleib ja
rukkileib Tõmmu
Toots.
Otsustasime, et
vastavalt õpilaste
Degusteerimine			Foto: erakogu
soovile hakkame
4. oktoobril peale teist tundi edaspidi koolisööklas Rõngu Pagari
kogunesid Palupera kooli õpilased leibasid pakkuma.
sööklasse, et järjekordselt degustee
rida erinevaid leibasid ning valida
Reet Allak
Palupera põhikooli
lemmik.
õppealajuhataja/huvijuht
Seekord oli degustatsioonilauale
pandud 9 erinevat leivasorti, 6 neist
olid pärit meile kõige lähemast
küpsetuskohast ehk Rõngu Pagarist.

Spordi kaudu sõbraks!

Nelja päeva jooksul (21.24.09.2017) võõrustasid Palupera
põhikooli õpilased haridusliku
lõimumise projekti raames õpilasi
Kohtla-Järve Tammiku põhikoolist.
Ühistegevused olid seotud Eesti
lipu ajaloo tundma õppimisega (Eesti
lipu teekond) ja erinevate spordi
aladega tegelemise võimalustega
tutvumisega (orienteerumine, ratsu
tamine, matkamine, purjetamine,
talispordialad, kabe- male, piljard).
Õpilastele oli väga uudseks ja
põnevaks Nõuni Purjeklubi poolt
läbiviidud algkursus Nõuni järvel.
Pooled osalejatest seilasid päeva
lõpus Optimistil juba iseseisvalt. Vai
mustus oli suur. Esmakordselt viibiti
Tiiu Rohtla ja Arvet Silk, Otepää talispordi muuseumis, kus
Palupera TÖFi koordinaatorid läbiti programm „Tehvandi spordi

Lasteaed kutsub tasuta kinno
Filmifestivali KINO MAALE raames
saavad kõik huvilised oktoobris Helle
nurme lasteaias näha Eesti nukufilme.
Programmid Hellenurme laste
aias:
19.10.2017, kell 15.40 Nukufilm
60 laste eriprogramm “Miriami lood”.
Miriam on väike isepäine tüdruk,
kellel tekib oma fantaasia lennukusest
ja iseolemise soovist lähtuvalt igasu
guseid humoorikaid situatsioone ja
seiklusi.
26.10.2017, kell 16.30 Mait Laasi
animatsioon “Lisa Limone ja Maroc
Orange: tormakas armulugu”. Lisa
Limone on Euroopa üks esimesi täis
pikkasid S3D nukufilme. Immigrat

siooni, armastuse ja raha teemasid
käsitletakse teatraalselt muusika
lises võtmes. 73 – minutilise nuku
filmi sihtgrupiks on kogu pere.
Filmiõhtud Hellenurme las
teaias on kõigile külastajatele
tasuta. Võta pere ja sõbrad kaasa
ning tule vaatama Eesti nuku
filme.
Väiksemad lapsed, kes täispikka
filmi lõpuni ei jaksa vaadata, saavad
rühmas mängida seni kui vanemad
filmi naudivad.

radadel“. Elevust pakkus võimalus
riietuda Eesti kuulsate sportlaste rõi
vastesse. Ühist aega sisustasid pro
jektis osalejad sporditundide, lõbu
sate võistlusmängude, diskoõhtute ja
eesti filmide vaatamisega. Õpilaste
teadmised ja kogemused erinevatest
kultuuridest täienesid ja süvenesid
veelgi (kohtuti juba neljas kord).
Projekti lõppedes avaldasid õpilased
mõlemapoolselt taas kohtuda.
Täname Kohtla –Järve Tammiku
põhikooli eesti keele õpetajat
Ludmilla Teperik`i, kes oli igati
abiks projekti õnnestumisele.
Projekti rahastas Haridus- ja
Teadusministeerium. Aitäh!
Palupera PK projektimeeskond

Palupera Vallavalitsuse
istungil 29.septembril
2017 anti välja
korraldused:

Registreerida kasutusteatis val
minud väikeehitisele Astuvere külas.
Vahetada Palupera valla oman
dis Palupera vallas Lutike külas
asuv 5820054 Jõntsi-Vallimäe tee
(katastritunnus 58201:001:0134, 2
753m2) Tsura Talu OÜ-le (10699188)
Palupera vallas Neeruti külas asuva
5820022 Salundi-Tõnno-Nõuni teega
(katastritunnus 58201:001:0256,
Info: lasteaed@palupera.ee; 3825m2).
tel 7679509 Maarika Vähi
Määrata ja maksta septembri
kuul ühekordset sotsiaaltoetust:
ühele puudega lapse perele
summas 20 eurot;
ühele lapsele lastelaagri tuusiku
toetust summas 75 eurot;
kolmele majanduslikesse ras
kustesse sattunud perele toetust
kogusummas 60 eurot.

Elizabeth Riivik
30.sept. 2017

PUHJA

Kahe küla tervisekõnd
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Kuidas saada õpetajaks?
Rutiin on küll asi, mis ühes koolis
ja klassiruumis eriti võimust võtta ei
saa. Iga koolipäev ja õppetund kuju
nevad täiesti tavalistel koolipäevadel
kordumatuteks juba näiteks isiksus
te, tunnete, teadmiste ja tujude tõttu.
Seetõttu ei ole õpetajate päeva puhul
korraldatav nö pahupidipäev mitte
niivõrd tavaolukorrast väljumine,
kuivõrd tähelepanu osutamine õpe
taja ametile ning selle ameti rollile
igaühe elus.
5.oktoobril tähistasime Puhjas
õpetajate päeva. Usutavasti mängi
vad sarnaselt Puhja Kooliga paljudes

lapsevanemad. Tunde
viisid läbi Kersti Luik, Annika Säde,
Kristi Hannus, Triinu Leppik, Krista
Karu, Silja Tammi, Karmen Paavel,
Tuuli Vene. Tubli töö head vanemad!
Ja nii lihtsalt see õpetajaks
olemine ühel päeval aastas käibki.
Päriselus see õnneks nii kiiresti ei
lähe. Õpetajate ametipäeval on
eriti paslik mõelda, et just see on
amet kus saavadki töötada üksnes
kõrgharitud inimesed. Miks? Eks ikka
seetõttu, et on vaja teadmisi. On vaja
tahet ja aega, et neid kõiki teadmisi
omandada.

Tervisekõnnil osalejad									Foto: erkogu

Euroopa spordinädala raames
toimus 24. septembril Puhja vallas,
Ulila ja Rämsi külade vahel Kahe
küla tervisekõnd. Eesmärgiks oli lii
kuda ja jõuda naaberküla keskusesse,
lahendada meeleolukas ülesanne
ning jõuda oma koduküla kesku
sesse tagasi. Vaatamata sellele, et
kalender näitas esimesi sügispäevi,
soosis ilmataat meid superilusa ja
päikeselise ilmaga. Mõlemas piirkon
nas koguneti natuke enne kella 13
päeval keskuste õuealadele ja alus
tati spordiüritust soojendusvõimle
misega muusika saatel. Stardipauk
anti nii Ulila Keskusest kui ka Uula
Huvikeskusest täpselt kell 13.00.
Liiguti ratastega ja jalgsi ning
pisemate laste transportimiseks
olid nii rattatoolid, kui ka uhkemaid
liikumisvahendeid ehk isegi aiakäru.
Ulilas lahendasid sportijad salakirja,
mis eeldas tähestiku tundmist.
Kirja lahenduses oli peidus sportlik
tegevus (visati palle korvi, harjutati
kätt saalihokis, hüpati ja lustiti).
Rämsis tuli kõigil osalejatel visata
täpsust käbidega ja igaüks, kes oli
kolme käbiga sihtmärki tabanud,
sai endale kaela kuldse käbi. Kuna
ilm oli mõnusalt palav, siis pakuti
liikujatele kosutavat vett ja kodu
peatuses kostitati ka kohvi, kringli ja
šokolaadimedalitega. Kõik lapsed, ja
neid ei olnud mitte vähe, said tänu
täheks osalemise eest ka diplomi.
Kokku osales liikumispäeval ligi 60

inimest.
Keskus ja Uula huvikeskus.
Toredate taaskohtumisteni!
Oli üks väga vahva ja sportlik päev!
Suur tänu kõigile, kes leidsid selle
aja ning hoolisid oma tervisest!
Airi Mahla, Uula Külaseltsi juha
Tänud ideeautorile Jutale ja ter tuse liige ja Uula Huvikeskus juhataja
vele korraldustiimile. Tervisepäeva
Kristina Ermel, MTÜ Sooveere ja
Ulila Keskus
korraldasid: Uula Külaselts, Ulila

Uus ja vana võim.					

Tähelepanu, siit me tuleme!					

Foto: erakogu

Puhja lasteaia uudised
Traditsiooniline Mihklipäeva laat
toimus lasteaia õue alal 29. sep
tembril. Kuue rühma lastevanemad,
lapsed ise ja õpetajad-kõik olid
panustanud juba mitu päeva, et
rühma laadalauad oleks mitme
kesised-põnevad ja maitsvad.
Mihklilaat algas toreda rong
käiguga, kus lapsed koos vanemate
ja õpetajatega Triin Palli juhtimisel
laadaplatsile marssisid. Müügilauad
olid põnevaid tooteid täis ja hoole
kogu poolt oli laadale toodud kaks
võileivatorti, mis oksjonil ka maha
müüdi.
Õpetajate kohvikus müüdi maits
vaid kooke, pirukaid, hoidiseid ja
menukas oli toreda kohvilauaga
Urve kohvipood. Tuli jälgida stendilt,
millist kohvi ja kuidas küsida, sellest
sõltus hind.
Muusikalist vahepala pakkusid
noored muusikud Egert ja Reimo

Elvast. Laadamelu kestis paar tundi
ning müügiletid tühjenesid hoogsalt.
Õpetajate kohvikus teenitud raha
ja oksjoni raha läksid seiklusraja
fondi. Loodame, et peagi saame raha
kokku, et lastele seiklusrada ehitada.
Samal päeval tunnustustati Tartus
maakonna parimaid õpetajaid ja
koolijuhte, kus Tartumaa parima
õpetaja tiitli sai Eva Kitsnik Puhja
lasteaiast.
Neljapäeval tähistasime õpeta
jate päeva. Tervitustega oli kohal
vallavolikogu esimees. Meeleoluka
kontserdi andsid Indrek Kalda ja
Paul-Kristjan Kalda. Indrek Kalda
jutukesed ajaloost ühtisid eriti
teemaga EV-100. Sõime maitsvat
torti ja oma köögi küpsetatud kring
lit. Valmis on saanud ka lasteaia uued
meened, mille nii õpetajad kui küla
lised endale kingituseks said.
Ootamas on õuesõppe lõpetamise

sündmus Säänikul. Ilmad jahenevad
ja lastega väljas käia on juba keeru
lisem. Meie lasteaia üks põhiväärtus
ongi kaunis roheline õueala, kus saab
nii turnida kui liugu lasta, peita end
põõsaste vahel, tegutseda mängu
majas, kasvatada oma peenras põne
vaid taimi, aga ka teravilja näidiseid
ja juurvilja. Peagi peaks saabuma ka
uued peitu pugemise tornid. Lisaks
on meie lasteaia ümbrus rohelust
täis, lähedal on nii metsa, heinamaad
kui parki.
Põnevaid sündmusi, väljasõite,
külalisi on aga tulemas veelgi. Kau
nist kirjulehelist sügist kõigile!
Leelo Suidt
Puhja lasteiaia
direktor

Eestimaa koolides sel päeval õpe
tajad õpilasi ja õpilased õpetajaid.
Vahel kipub see stsenaarium end
ammendama ja tuleb klassikalisele
versioonile pisut variatsioone juurde
tekitada.
Noored libaõpetajad võtsid sel
aastal oma ülesandeid ülitõsiselt ja
ettevalmistustöö 5. oktoobriks kestis
päevi. Tulemuseks oli tõdemus, et
õpetajatöö, mis tundub õpilase
vaatenurgast hoopis teistsugune,
pakkus väljakutseid enesekehtes
tamisest kuni tunni materjali edas
tamiseni välja. Noortel oli raske
olla ennast kuulama panev, huvitav,
inspireeriv ja lahe õpetaja. Aga just
seda ootavad nad tegelikult oma
õpetajatelt!
Lisaks sellele, et üheksanda klassi
õpilased võtsid üle sel päeval 2.- 8.
klassi tundides õpetajarolli, oli
nende kanda ka “pärispedagoogi
dele” tegevuste leidmine ja aktuse
korraldamine.
Õpetajatele anti võimukukutajate
poolt vaimukas ülesanne lavastada
etüüd lasteluuletuse ainetel. Neli
töögruppi tõid aktusel esmaettekan

Foto: Ülle Aruoja.

Lisaks teadmistele on õpilaste
kindel soov, et õpetaja oleks loo
mult hea, loominguline, rõõmus,
arusaav, sõbralik ja rahulik. Ta peaks
olema õpetatavast ainest huvitatud
ja oskama seda selgeks teha; olema
piisavalt range, kuid samas väga
kannatlik. Õpetaja ei tohiks olla kuri,
isekas, ebaviisakas, kergelt solvuv,
närviline ja ükskõikne. Õpetaja ei
tohiks ka õpilast solvata ega karis
tada, kui too midagi valesti teeb.
Õpetajad ootavad vastu kohuse
tundlikku, innukat, uudishimulikku,
viisakat, õpetajat austavat, eeskuju
likku, tähelepanelikku õppurit. Õpi
lane peaks ära tegema kõik kodused
tööd, ta ei räägi tunnis, vaid kuulab
tähelepanelikult ja töötab kaasa.
Õpilane ei tohiks kohe kindlasti olla
laisk, ebaviisakas, lohakas ja teisi
segada. Õpilane ei tohiks õpetaja
le vastu rääkida, puududa koolist
põhjuseta ja spikerdada…
Ilmselgelt saab iga tööd teha
ootustele vastavalt vaid siis, kui sa
seda päriselt ka teha tahad. Ilma
õunapuu otsast apelsine ootamata,
aga samas piisavalt kõrgeid ees

Etüüd luuletuse ainetel. 				

dena lavale erinevad ja meeleolukad
lühilavastused. Loominguliste ini
mestena kasutasid “pärisõpetajad”
dekoratsioone, kostüüme, pille,
sõna ja kehakeelt. Järjekordne näide
sellest, et sama ülesande lahenduse
võti võib olla sedavõrd erinev. Nali
ja kaasaelamine esinemistele olid
garanteeritud.
Esimeste klasside õpetamise
vastutusrikka ülesande said seekord
enda kanda hoopis vastutulelikud

Foto: Riin Saadjärv

märke seades. Hambad ristis, nagu
lahingusse minnes, ei jää südamega
töö tegemisele kuigi palju ruumi.
Elagu õpetajad, kes on oma tööga
rahul ja tõstavad selle huvitava
ameti mainet!

Päivi Märjamaa
Puhja Kooli
direktor
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Tartumaa aasta õpetaja
30 aastat järjepidevat, süsteemset
ja tulemuslikku tööd Rannu Koolis,
mille tulemusena on õpetaja Küllike
Ots pälvinud nii õpilaste, kohaliku
kogukonna, lastevanemate kui ka
kolleegide austuse, poolehoiu ja
lugupidamise.
Oma olemuselt on õpetaja Küllike
Ots tagasihoidlik ja tasakaalukas
inimene, kellele pigem meeldib aeg
– ajalt meenutada ja öelda, et tema
küll midagi erilist ei tee.
Õpetajana on Küllike Ots nõudlik,
järjepidev, sihikindel ja tasakaalukas,
luues õppimist ning õpilase aren
gut toetava vaimselt, esteetiliselt ja

Teadlaste Öö
Rannu Koolis
Neljapäeval, 28. septembril, toimus
Rannu Koolis Teadlaste Öö festivali
raames teadusõhtu. Ürituse jooksul
toimusid erinevate temaatikatega
töötoad, kus tegevust jagus igale
maitsele. Võimlas andis uhke tea
dusetenduse kogu kooliperele Kolm
Põrsakest. Õpilasesindus korraldas
omalt poolt väikese teaduskohviku,
mille tulu läheb heategevuseks.
Tagasiside oli positiivne ning loode
tavasti toimub üritus ka järgnevatel
aastatel.
Kerttu Kuku: „Festivalile andis
avapaugu Kolme Põrsakese teadus
teater. Nagu ikka, sai sealt uusi

füüsiliselt turvalise õpikeskkonna.
Õpetaja peab oluliseks, et õpilas
tel tekiks seos õpetatava teema ja
igapäevaelu vahel.Küllike on ka ise
innukas õppija, ta võtab aktiivselt
osa koolis toimuvatest metoodilis
test sündmustest, õppepäevadest ja
käib ka väljaspool kooli toimuvatel
täienduskursustel. Oma igapäevaste
tööülesannete kõrval on Küllike
pidanud oluliseks laste loovuse
arendamist, keeleoskuse praktilist
rakendamist ja iseseisvate tööde
koostamist.
Öeldakse ikka, et kes teeb, see
jõuab – õpetaja Küllike jõuabki

palju, osaledes paljude sündmuste
ettevalmistamisel, korraldamisel ja
läbiviimisel. Suhetes kolleegidega on
Küllike Ots otsekohene, alati posi
tiivne, optimistlik, usaldusväärne ja
aus. Tema õpetajatööd iseloomus
tab kindlasti südamesoojus, siirus,
avatus ja pühendumine. Kooli juht
kond hindab õpetaja Küllike Otsa
töötulemusi ja tema töösse pühen
dumist väga kõrgelt.

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
19.00 – 20.00 – Pilatese sugemetega võimlemine. Juhendaja Signe Laurits
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

Infot saab telefonil 5165815; 7454275 või rahvamaja@rannu.ee

Laivi Põldoja
Rannu valla asutused tänavad
Rannu vallavanem Maano Koemetsa
ja Rannu Vallavalitsust meeldiva
koostöö eest! Oleme teile väga
tänulikud, et olete kuulanud
meie muresid ja elanud kaasa
meie kordaminekutele. Me oleme
alati tundnud teie toetust oma
ettevõtmistes. Suur aitäh teile ja
olgu teie uued väljakutsed ikka
rõõmutoovad!
Rannu Kool, Rannu Lasteaed, Rannu
Raamatukogu ja Rannu Rahvamaja

Rannu Külade Selts plaanib Eesti Vabariik 100 kingitusena tuua
lavale etenduse „Lood elust enesest“ .Selleks ootame abi kõigilt Rannu
inimestelt. Palun saatke meile nupukesi naljakatest juhtumistest teie
endi või sõprade elust e-posti teel Rannukuladeselts@gmail.com

Rannu Kool kuulutab välja konkursi

Helle Kiik
Rannu Kooli õppealajuhataja

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

huvitavaid teadmisi, tuld, tossu ja
muidugi pauku. Teadusteatri ja töö
tubade vahele jääva aja veetsin koh
vikus müüjana. Ma käisin „Teadus
on vahva“ töötoas, kus tegime huvi
tavaid katseid. Siis läksin ma seente
töötuppa, seal räägiti meile palju
huvitavat seentest ja saime haava
pakke seeneniidistikuga nakatada.
Teadusõhtu oli tore ja ma loodan, et
see toimub ka järgmisel aastal.“
Laura-Liisa Tõldsepp: „Minu arust
oli teadlaste öö festival väga tore.
Minu arvates läks meil töötoa korral
damisega päris hästi, lapsed olid
üsna tublid ja kuulekad, mönikord
pidi küll häält töstma et nad vaikselt
oleks. Loodan et lapsed said nüüd
juba natuke aimu mida nad tulevikus
keemias öppima hakkavad.“

Ühiskingitus EV
100 puhul

õpetaja
ametikoha täitmiseks 2017/18

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata digiallkirjastatult
e-postile kool@rannu.edu.ee või paberkandjal aadressile Elva tee 6, Rannu alevik,
Rannu vald, 61120, Tartumaa
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Täiendav info 505 6212

TÖÖKUULUTUS
Rannu Vallavalitsuse istungitel ajavahemikus
15.09.2017 – 04.10.2017 vastu võetud
olulisemad otsused:
Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut;
kinnitada Maakivi Grupp OÜ hinnapakkumine kivisillutiste taastamise kohta maksumusega
1380 eurot; kinnitada Tartu Muusikamaja OÜ hinnapakkumine Rannu Rahvamaja valgusteh
nika kohta kogumaksumusega 22 874 eurot;
kinnitada soodsaima pakkumise alusel hankes „Rannu valla kruusateede remont II“ edukaks
AS Eesti Teed pakkumus kogumaksumusega 32 346,12 eurot (km-ta);
maksta vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavale Rannu
Kultuuri- ja Haridusselts MTÜ-le toetust summas 2360 eurot saviringi korraldamiseks ning
MTÜ-le Tõusvad Tähed toetust summas 12178 eurot Rannu Pere- ja Noortekeskuses toimuvate
huvitegevuste läbiviimiseks ja ringitegevuse jaoks vajalike vahendite ostmiseks;
maksta Rannu Külade Selts MTÜ-le toetust summas 200 ürituse „Rannu spordipäev-piknik“
läbiviimiseks;
maksta toimetulekutoetust septembrikuul 6-le taotlejale kogusummas 828,75 eurot;
muuta liikluspind Keana tee nimetus Admirali teeks;
maksta seoses haldusreformiga välja kõik veel maksmata sünnitoetuste teised osad.

Rannu Vallavolikogu 28.09.2017 istungil
otsustati:
määrata audiitor;
määrata Piibuveski tee avalikult kasutavaks teeks ning seada isiklik kasutusõigus;
määrata Rõikoja tee avalikult kasutavaks teeks ning seada isiklik kasutusõigus;
määrata vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk;
võtta vastu Rannu valla 2017. aasta I lisaeelarve;
kinnitada Rannu valla soojusmajanduse arengukava 2017-2027;
muuta kohalike teede ja avalikuks kasutamiseks märatud erateede nimekirja;
võõrandada Rannu vallale kuuluv Kaarlijärve külas asuv Kalda kinnistu;
võõrandada Rannu vallale kuuluv Vallapalu külas asuv Künka kinnistu;
anda valla omandis olev Järvekalda maaüksus tasuta kasutamiseks MTÜ-le Rannu Külade Selts
külade kogukonna elu edendamise eesmärgil;
kinnitada jäätmehoolduseeskiri;
muuta sotsiaaltoetuste määramise ja maks
mise korda;
taotleda riigile kuuluvast katastriüksusest

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Elva metskond 20 Limnoloogia tee teealuse
ja seda teenindava maa otsustuskorras tasuta
võõrandamist;
moodustada piirkonnakogu ning kinnitada
selle 11 liiget.

Pühapäev, 22. oktoober 2017

Kell 14.00 20. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus
Pühapäev, 12. november 2017

Kell 14.00 23. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus

Laura Kuragin
ja Kristo Lastik perre sündis
09.09.2017 tütar

Emma

Pühapäev, 26. november 2017

Kell 14.00 Igavikupühapäev, jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

RÕNGU

Tartumaa aasta õpetajaMarika Väärsi
Õpetajate päeva eel avalikustati
aasta õpetaja konkursi „ Eestimaa
õpib ja tänab“ võitjad. Valgutasse tuli
rõõmus teade: meie klassiõpetaja
Marika Väärsi tunnistati Tartumaa
aasta õpetajaks.
Õpetaja Marika on selle tunnus
tuse ära teeninud oma igapäevase
mitme
kesise ja sooja südamega
tehtud tööga. Ta näeb iga õpila
se tugevusi ja nõrkusi ning oskab
õigel ajal nõu või abi anda. Oma
nõudmistes on ta aga järjekindel, et
klassis valitseks asjalik töine õhk
kond ja õpilased omandaksid eluks
vajalikud teadmised ning oskused.
Kooli raamatukoguhoidjana oskab
ta viidata uuele metoodilisele või
ilukirjandusele, samuti on ta omaks
võtnud ja kasutab koos õpilastega
digimaailma võimalusi. Õpetajal
jätkub tähelepanu ja hoolivust nii
oma kui ka teiste klasside õpilaste
le. Näiteks on ta matkadele kaasa
võtnud kindaid ja salle, et kaitsta
lapsi külmetamise eest.

Loodusehuvilisena on tal on alati
ideid, missuguste õppetegevuste
toetamiseks kasutada projektide
raha. Nii oleme igal aastal saanud
KIKilt abi loodushariduse edenda
miseks, et lapsed saaksid õppida
vahetult looduses, väljaspool kooli
pinki. Meie lapsed ja lapsevanemadki
matkavad meeleldi koos õpetaja
Marikaga. Tema pakkus välja ka meil
juba traditsioonilise kevadise matka
sarja nime – „Lustiga liikuma!“.
Kui tunnid on lõppenud, on õpe
taja Marika üks viimaseid majast
lahkujaid. Alati on ta valmis kedagi
aitama, ära kuulama või õpetama.
Õpilased armastavad tema kokka
mise ringitunde, kus nad saavad
koos valmistada erinevaid toite,
omandada koduse toidu valmista
mise nippe. Marika on alati valmis
kolleegidele appi tulema, nõu andma
ja ühistegevustes toetama.
Reisihuvilise ja laia silmaringiga
inimesena korraldab ta töökaaslas
tele erinevaid väljasõite – tema

Rõngu vald tänas

Tänuõhtu tort						Foto: erakogu

6. oktoobril korraldas vallavalit mardus Rõngu valla poolt. Volikogu
sus valla asutuste kõigile töötajatele esimees Sulev Kuus ja vallavanem
tänuõhtu, et teha neile viimane kum Aivar Kuuskvere tänasid isiklikult
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Aakre laste sportlik september

eestvedamisel külastasime viimati
näiteks Lätimaa kauneid kohti,
tutvudes sealsete uhkete losside,
kirikute ja põnevate muuseumidega.
Oma pere ja koolitöö kõrvalt jagub
Marikal aega ja tahet kaasa lüüa
külaelus Valguta maanaiste seltsi
juhatuse liikmena. Ta näeb kitsas
kohti ning asub neid nõu ja jõuga
lahendama. Ta on ka huvitavate
ideede generaator ning nõuandja
projektide koostamisel. Mitmeid aas
taid on ta olnud heaks nõuandjaks ka
Rõngu valla sotsiaalkomisjonis. Õpe
taja Marika Väärsi on pälvinud laste
ja lapsevanemate lugupidamise.
Tore on olla sellise avatud ja elu
rõõmsa kolleegi kaaslane. Soovime
talle jõudu ning tervist koolipere
edasiseks rõõmustamiseks.

Septembrikuu möödus Aakre lastel
sportlikult. Spordinädala raames toi
musid lasteaia ja kooli spordipäevad,
matkad ja õuesõppetunnid.
27. septembril osalesid lasteaia
lapsed Valgutas sügisesel spordi
päeval. Kavas oli tutvustusring ja
erinevad teatevõistlused. Lapsed
nautisid sportimist ja võtsid üles
annetest rõõmsalt osa. Kõik osale
jad olid esikoha väärilised. Täname
kehalise kasvatuse õpetajat ja kasva
tajaid sportliku päeva eest!
29. septembril võtsid Aakre kooli
õpilased osa Rõngu Keskkooli
jooksukrossi võistlustest. Olime kõik
väledad ja kiired. Igaüks andis endast
parima. Lõpuks tõdesime, et võita ju

kõik ei saa ning osavõtt ja värskes
õhus sportimine on sama tähtis ja
hea. Suured tänud Rõngu Keskkooli
õpetajatele meeldejääva päeva eest!
Samal päeval käisid lasteaialapsed
Puka lasteaias külas koos lustimas.
Teemaks seekord esmaabi. Valgamaa
Punase Risti vabatahtlikud rääkisid
tervislikest eluviisidest ja kuidas
hoiduda ohtudest. Kõige lõppu
Ewe-Ly juhendamisel lõbus tants
ja tervislikud näksid. Täname Puka
lasteaeda kasuliku teemapäeva eest!
Silvi Johanson
Aakre Lasteaed-Algkooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Käärdi Päevakeskuse avapidu

Lea Pung
Laupäeval, 23. septembril 2017. Reidolf (suur kannel), Peep Harju
kolleeg Valguta aastal toimus värskelt remonditud (klarnet), Haavo Paap (mandoliin),
Lasteaed-Algkoolist Rukki 3 keldrisaalis avapidu, kus Heino Komber (kontrabass), Hiie
osales ka volikogu esimees Sulev Kull (akordion). Kavas olid ilusad
Kuus. Ruumide sisetööd tegid Arvo eestikeelsed rahvalikud lood.
Tähe ehitusfirma töömehed, suur
Suur tänu kõigile esinejaile ja
tänu neile. Ruumi aitasid peoks ette kokkutulnutele. Oli meeleolukas
valmistada Maimu Koppel, Liina õhtupoolik.
kõiki töötajaid, kes annavad iga Niider, Vello Surva, Sergei Mihhejev.
päevaselt oma panuse koduvalla
Avapeol esines Rõngu rahvamaja
Kalev Jago
tegemistesse – õpetajad, hooldus külakapell „Rukkilill“ (ansambli juht
töötajad, meditsiinitöötajad, raa Ülo Reidolf (puhkpill,tenor), Maimu
matukogu töötajad, kultuuritegijad,
abipersonal, ametnikud jne.
Üritusele oli kutsutud üllatus Rõngu Vallavolikogu 4. oktoobri istungil:
külaline Uku Suviste, kes oma
südamliku kontserdiga leidis tee mitte võõrandada Rõngu vallale kuuluvaid korteriomandeid Uderna külas Ravila elamus
(korterid nr 3, 4, 5 ja 8);
kõigi osavõtjate südamesse.
Oli kaetud laud, kus pakuti Rõngu võeti vastu 2017. a vallaeelarve I lisaeelarve;
valla vapiga kaunistatud maitsvat kehtestati piirkonnakogu statuut.
torti. Kes ütles vaikselt välja, aga kes
lihtsalt mõtles mõtteid omas peas,
et kuidas edasi, kas tulevases suures Rõngu vallavalitsuses 21. septembri istungil
vallas ka inimestest nii hoolitakse, otsustati:
kus igaüks tunneb igaüht… Aga
Jagada maaomaniku soovil Tüve katastriüksus neljaks eraldi katastriüksuseks;
lootma peab.
Tervitus kõigile rõngulastele!
Marina Lehismets
Vallasekretär

Määrata Rõngu vallas Kalme külas Mihklihärma maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa.
Seada sundvaldus Rõngu vallas Koruste külas asuvale Salutinni kinnistule. Sundvaldus
seatakse Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini talumiseks.
Kehtestada AB Artes Terrae OÜ koostatud Rõngu valla Rõngu aleviku Pagari põik 1, 1a, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ja nendevahelise Pagari põigu teekoridori detailplaneering.
Väljastada ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Rõngu vallas Käärdi alevikus Maisi 2 kin
nistule.
Väljastada OÜle Corle projekteerimistingimused rajatise ESTSIDE-13 Rannu-Rõngu-Elva-Ku
igatsi projekteerimiseks.
Omandada võõrandamise teel tasuta Rõngu valla omandisse kinnistute jagamisel moodus
tatud transpordimaa sihtotstarbega maaüksused: Leessoo-Kogre tee L2, asukohaga Kõduküla
ja Paaslangi-Lõve tee L2 –, asukohaga Koruste küla.
Anda välja volitus alaealiste laste esindamiseks erieestkostjana vastavalt kohtumäärusele.
Määrata vajaduspõhine peretoetus kahele isikule, toimetulekutoetus ühele isikule ning
ühekordne toetus viiele isikule.
Sõlmida leping SA-ga Eesti Agrenska Fond raske puudega lapsele tugiisikuteenuse osuta
miseks.
Sõlmida leping Mängiv Kass MTÜ-ga perepäevahoiu teenuse osutamiseks kahele lapsele.
Toetada Lina 4 kinnistu tee ehitus- ja remonttööde teostamist Käärdi alevikus 640 euroga ja
Vallimäe kinnistu tee ehitus- ja remonttööde teostamist Lossimäe külas 640 euroga.
Kinnitada Valguta Lasteaed-Algkooli hoolekogu vastavalt esitatud muudatusettepanekule.
Taganeda Rober ehitus OÜ-ga sõlmitud töövõtulepingust ning esitada Rober ehitus OÜle
leppetrahvi nõue.
Kuulutada välja uus avatud riigihange
„Rõngu rahvamaja sisetööd“ ning lihthange
„Rõngu lasteaia vaegtööd“. Moodustada han
gete läbiviimiseks komisjon.
Kinnitada Rõngu Vallavalitsuse hallata
vate asutuste töötajate koosseisud alates

Rõngu vald
mälestab

01.09.2017.
Võõrandada vallale kuuluv traktor T 16MGU1, reg märk 1338TA elektroonilise enam
pakkumise korras osta.ee portaali kaudu
alghinnaga 1500 ning kinnitada vara enam
pakkumise korras võõrandamise tingimused.
Rõngu Vallavolikogu ja vallavalitsus viimasel volikogu istungil						

Foto: Andrus Luik

Marina Lehismets
Vallasekretär

ELVILDA-VILLEMINE
METTIS
06.12.1933 – 05.09.2017

KOIDULA NEEVITS
09.04.1939 – 18.09.2017
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Kultuuri- ja spordiürituste kalender
18. oktoober
19:00

Rakvere Teater

„Sina maga, mina pesen
nõud“

22. oktoober
Aakre laululava avamine
12:00
23. oktoober
12:00

Filmifestival Kino Maale

nukufilm 60. Nukufilmid ja animatsiooni
töötoad lastele ja noortele

Rannu rahvamaja

Rannu rahvamaja

25. oktoober
17:00

Koolivaheaja padjakino

Elva Kultuurikeskus

27. oktoober
19:00

Teid kutsub Kabaree

Elva Kultuurikeskus

1. november
19:00

Vana Baskini Teatri etendus

2. november
19:00

Hingdepäeva kontsert

„KÕIK MEESTEST“
Aapo Ilves

Puhja Seltsimaja
Aakre viinavabrik

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

Elva Kultuurikeskus

Kuressaare Linnateater esitleb
3. november
“Savann”
19:00

Elva Kultuurikeskus

4. november
9:00
7. november
kuni 30.11

7. november
18:00

Novembri laat
Janar Kulli fotonäitus
Kohtumisõhtu

Voldemar Kuslap

Veel on üksikud vabad kohad
järgmistes huviringides:

Aakre

Elva Kultuurikeskuse
parkla
Elva Kultuurikeskus
LendTeater
(Pikk 73, Elva)

03.11.2017

19.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Üks noormees sooritas enesetapukatse. Aasta läks mööda, tabletid ja jutuajamised
arstidega ja nüüd saab ta koju. Oma isa ja õe juurde, kes teda ei oota. Ei, see pole
perekonnadraama. See on aeg, mil kõik tahab enesesse tõmbuda. Soov omada
ohutuid intiimruume, soov jääda elu lõpuni lesima sooja vannivette ja lõigata läbi
sidemed reaalsusega.
Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa
Kunstnik: Johannes Valdma
Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen Gansen ja Risto Vaidla

Avatud Elva Kultuurikeskuse kohvik
Täispilet 14 €, sooduspilet 12 €

elvakultuur.ee

Lisainfo http://elva.kovtp.ee/huvitegevus

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,
siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse
(kokku 135 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel
lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 25.10.2017 kell 12.00!

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3, II korrusel, Antoniuse õue maja. Vaata ka www.jmk.ee
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Elva Linnavalitsuse toel

Elva Kultuurikeskus ja
Elva Noortekeskus kutsuvad:

KOOLIVAHEAJA PADJAKINO
25.10.2017

17.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Kutsume teid koolivaheajal padjakinno, kus ekraanile tulevad linateosed
nagu “Nukitsamees”, “Lisa Limone ja Maroc Orange” jt.
Padjakino on kino, kus toole on minimaalselt, aga see-eest saab filmi
nautida patjadel pikutades.
Filmid on tasuta, kohapeal saab osta popkorni ja limonaadi.

Prii sissepääs

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

Töö liik: transporditööd, puhastustööd,
avariiremonttööd, lihtsamad ehitustööd,
masinate juhtimine.
Vajalik: B load

elvakultuur.ee

Kandideerimiseks palun saata CV aadressil
toomas.kuris@elva.ee.
Lisainfo: 747 5550.

KOHTUME
EPP PETRONEGA!
2. novembril kell 17.00
on Elva Linnaraamatukogus võimalus
kohtuda kirjaniku ja kirjastaja
EPP PETRONEGA
Juttu tuleb „Minu …“ sarja ning teistest Epp
Petrone kirjastuse raamatutest.
Osta saab sõbrahinnaga raamatuid! Võta sõber ja
sularaha kaasa!
Kohtumiseni raamatukogus!

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 27.10.2017

