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Valimistulemused on kinnitatud
tuletuseks- valimised toimusid ühes
valimisringkonnas ning tulevases
Elva valla volikogus on 29 liiget.

Nädal pärast kohalike omavalit
suste volikogude valimisi kinnitati
Elva valla volikogu valimistule
mused. See tähendab, et tekkinud
on uus omavalitsusüksus- Elva vald.
Valimistel käis hääletamas (nii
elektrooniliselt kui valimisjaos
kondades) 6 771 inimest- 56,2%
nimekirjas olnud valijatest. Meelde

Mandaatide jaotusid nimekirjade
vahel järgmiselt:
Eesti Reformierakond kümme
mandaati;
Valimisliit Elvamaa Esimesed
seitse mandaati;
Valimisliit Elva Vallakodanik viis
mandaati;
Sotsiaaldemokraatlik Erakond neli
mandaati;
Eesti Keskerakond kaks mandaati;
Valimisliit Ettevõtlikud ühe man
daadi.
Valimistulemuste alusel kuuluvad
volikokku:
Eesti Reformierakond:
Heiki Hansen
Hillar Hänilane
Mikk Järv

Toomas Järveoja
Urmas Kruuse
Reno Laidre
Leelo Suidt
Liina Tamm
Vahur Vuks
Priit Värv
Valimisliit Elvamaa Esimesed:
Sulev Kuus
Aivar Kuuskvere
Mati Miil
Margus Reinoja
Armas-Henneke Räis
Vambola Sipelgas
Mari-Liis Vanaisak
Valimisliit Elva Vallakodanik:
Tõnu Aigro
Kristel Ilves
Margus Ivask
Eva Kams
Silver Laks
Sotsiaaldemokraatlik Erakond:
Maano Koemets

Terje Korss
Marika Saar
Esta Tamm
Eesti Keskerakond:
Peeter Laasik
Toomas Paur
Valimisliit Ettevõtlikud:
Madis Ess
Esimene Elva Vallavolikogu istung,
kus valitakse vallavolikogu esimees
ja aseesimees ning kuulatakse ära
lahkumispalved, toimub 30.10.2017.
kell 15.00 Elva Kultuurikeskuses.
Info edaspidiste volikogu istungite
toimumiste aegade ja päevakordade
kohta leiad www.elva.ee
Elva valla valimiskomisjon

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine
Elva vallaks ühinevad oma
valitsused (Elva linn, Konguta, Palu
pera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad)
taotlesid üheskoos EAS-ilt toetust
taotlusvooru „Omavalitsusüksuste
ühinemisega seotud uuringud ja
analüüsid“ raames projekti “Ava
like teenuste kvaliteedi ja rahulolu
hindamise analüüs” läbiviimiseks,
uuringut koostab Grant Thornton
Baltic OÜ.
Elva valla ühinemislepingus on
kesksel kohal kvaliteetsete, elani
ke ootustele ja vajadustele vasta
vate avalike teenuste pakkumine,
see
tõttu on teenuste kvaliteedi
hindamine väga oluline. Selleks, et
selgitada välja ühinevate omavalit
suste elanike tänane rahulolu oma
kodukoha asjaajamisega ja avalike
teenustega, viidi perioodil 29.05 –
30.06.2017 nimetatud omavalitsuste
elanike seas läbi veebipõhine rahul
oluküsitlus. Küsitluse läbiviimine
on esimene samm selleks, et luua
uues omavalitsuses monitoorimis
süsteem, mille abil hinnatakse ela
nike rahulolu pakutavate avalike
teenustega. Tulevikus hakatakse ela
nike tagasisidet küsima regulaarselt
ning elanikelt saadav info on abiks
omavalitsusjuhtidele muudatuste
tegemiseks ja otsuste langetamiseks.
Aitäh kõigile, kes küsitlusel osa

lesid! Vastajaid oli omavalitsuste
lõikes kokku 869. Kõige rohkem
vastajaid oli Elva linnast (254 vasta
jat) ja kõige vähem vastajaid Palu
pera vallast (49 vastajat). Lisaks oli
vastajate seas elanikke, kes elavad
mõnes ühinevas omavalitsuses, kuid
ei ole oma elukohta registreerinud.
Küsitluses paluti vastajatel aval
dada oma arvamust 11 erineva
valdkonna kohta (lisaks üldised
küsimused). Nendeks teemadeks
olid: teede korrashoid; haljasalade ja
avalike alade korrashoid; ühistrans
pordi korraldus; sotsiaalteenuste ja
sotsiaaltoetuste valdkonna korral
dus; haridusvaldkonna-, huvihari
duse korraldus; kultuurivaldkonna ja
vaba aja veetmise võimaluste korral
dus; ehitus- ja planeerimisvaldkonna
korraldus; keskkonnakaitse vald
konna korraldus; jäätmemajanduse
korraldus; omavalitsuste kalmistute
korrashoid ja üldised küsimused.
Tagasiside põhjal selgus, et üheks
suureks väljakutseks uue valla
jaoks on toimiva ja elanike vajadusi
rahuldava ühistranspordi süsteemi
väljatöötamine. Samuti on kõikides
piirkonades inimeste jaoks oluli
seks murekohaks teede- ja tänavate
korrashoid (sh teede valgustatus),
mõnel pool ka liiklusohutus, ka on
välja toodud vajadust suurendada

ratastooliga ligipääsetavust.
Veel mõned mitme piirkonna
puhul kordunud probleemkohad:
lasteaedadega seonduvad küsimused
sh kohatasu maksmine suvekuudel,
rühmade suurus, kohtade puudus
jne vajavad uues vallas lahendamist
või ümber kujundamsit, sest neid
on mitmes piirkonnas probleemina
välja toodud. Samas koolide ja
huvihariduse võimalustega ollakse
üldiselt rahul või väga rahul, kuid
keskusest eemal (hajaasustus) elavad
inimesed on välja toonud, et huvi
hariduse valik võiks olla mitme
kesisem. Kultuurivaldkonna korral
dusega aga olid hindajad üldiselt
rahul.
Probleeme ja küsimusi tekitas
mitme piirkonna puhul jäätme
valdkond - toodi välja, et prügikaste
on piirkonniti liiga vähe või on
need tühjendamata ja jäätmevedu
on kallis. Ehitus- ja planeerimis
valdkonnas on teenuste osutamist
hinnatud pigem heaks, asjaajamist
sujuvaks ja korrektseks, kuid ära
on märgitu vajadust suurema abi
ja nõueannete järele dokumentide
vormistamise juures.
Küsitluse käigus toodi välja ka
mitmeid probleemikohti, mis pole
kohaliku omavalitsuse ülesanne näiteks pangateenuse puudumine

ning probleemid Eesti Postiga.
Kokkuvõtlikult saab öelda, et küsit
lus andis ülevaate erinevate teenus
tega rahulolu hetkeolukorrast, kuid
monitoorimissüsteemi tarbeks koos
tatava küsimustiku loomisel tuleb
sellesse sisse viia mitmed muuda
tused ning veelkord läbi mõelda,
kuidas ja milliste kanalite kaudu
oleks võimalik kaasata veel rohkem
konkreetseid teenuseid tarbivaid
sihtrguppe.
Toimunud rahulolu küsitlus oli esi
mene etapp projekti “Avalike teenus
te kvaliteedi ja rahulolu hindamise
analüüs” raames. Projekti raames
luuakse monitoorimissüsteem, mille
abil saab erinevate avalike teenus
tega rahulolu ning nende kvaliteeti
hinnata. Tulevikus viiakse sarnaseid
uuringuid läbi regulaarselt. Projek
ti raames toimuvate tegevustega
saad end kursis hoida ning tutvuda
ka teiste haldusreformiga seotud
dokumentidega Elva linna veebilehel
http://elva.kovtp.ee/haldusreform1
Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi koordinaator

LÜHIDALT
Uus vald on sündinud
Head Elva valla elanikud! Valimis
tulemused on välja kuulutatud ning
tekkinud on Elva vald. Uue oma
valitsuse moodustavad Elva linn,
Konguta vald , Puhja vald, Rannud
vald ja Rõngu vald ning Palupera
valla Astuvere, Atra, Hellenurme,
Mäelooga, Palupera, Pastaku, Urmi
külad ja Puka valla Aakre, Pala
muste, Pedaste, Pühaste, Purtsi ja
Rebaste külad.
Kuni selle aasta lõpuni tegutsevad
eraldi ametiasutustena Elva valla
territooriumil Elva linnavalitsus,
Konguta vallavalitsus, Palupera val
lavalitsus, Puhja vallavalitsus, Rannu
vallavalitsus ja Rõngu vallavalitsus.
Uus vallavolikogu valib esmalt voli
kogu esimehe ja aseesimehe ning
järgnevatel istungitel uue vallavane
ma ja kinnitab vallavalitsuse (polii
tilise organi). Vallavalitsused, kui
ametiasutused jätkavad oma tööd
kuni 1. jaanuarini 2018. Alates voli
kogu valimistulemuste väljakuuluta
misest kuni uute sümbolite kehtes
tamiseni kasutatakse asjaajamises
dokumendiplankidel Elva linna
kehtivaid sümboleid. Haldusakte
antakse uue omavalitsuse nimel,
selgitades preambulas, miks akti
andev vallavalitsus on teise nimega
kui ühinemiste käigus moodustunud
omavalitsus.
Hellenurme piirkonna külade
elanikel tuleb edaspidi igapäevaste
murede lahendamiseks pöörduda
Palupera vallamajja, Aakre piirkonna
elanikel aga Rõngu vallamajja, sest
Aakre piirkonna külad anti piiride
muutmise kokkuleppega üle Rõngu
vallale, mis jõustus valimistulemus
te väljakuulutamisega. Uue aasta
alguses alustab tööd uus ameti
asutus, kuid nagu ühinemislepingus
kokku lepitud, saab ka edaspidi
elanike jaoks vajalikke toimingute
tegemiseks esmalt pöörduda teenus
keskusesse, mis hakkavad praeguste
plaanide kohaselt asuma Rõngu
alevikus, Puhja alevikus, Rannu ale
vikus, Annikorus ja Hellenurmes.
Elva vallaks ühinenud oma
valitsuste
ühinemislepin
guga on võimalik tutvuda:
http://elva.kovtp.ee/uhinemine
Ühinemisega seotud küsimustes
pöördu julgelt ühinemisprotsessi
koordinaatori poole e-maili teel
kertu.vuks@elva.ee või 5813 7086.
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Kaasava eelarve hääletus
Juba neljandat aastat saad just
Sina otsustada, kuidas investeerida
ühte osa Elva linna eelarvest!
Elva soovib kaasava eelarvega
soodustada kogukondadevahelist
koostööd, leida lahendus mõnele
valupunktile linnas ja viia ellu uusi
ideesid.
Elva linna kaasava eelarve idee
korje raames 1-15. septembrini
laekus kokku 17 ettepanekut, neist
pääsesid rahvahääletusele järgnevad
ideed:
• “Rattaparklad koolide juurde”
• “Elva bussipeatused korda”
• “Arbi oja sillad”
• “Lisame väge Väikesele Väe
rajale”
• “Verevi rand põnevamaks ja
hubasemaks”.
• “Kõlakoda Arbi järve äärde”
• “Verevi rannapromenaadi laud

teed ja valgustus”
• “Võrguplatsid Elvasse”
• “Turuplatsi pargi funktsionaal
semaks muutmine” (koosneb
ettepanekutest: “Turuplatsi pargi
funktsionaalsuse tõstmine”, esi
taja Keskkonnaagentuur Viridis
OÜ; “Kingitus EV100 sünnipäe
vaks- lapsed Turuplatsi pargis”,
esitaja Inna-Inga Kalmus;
“Turuplatsi pargi modernisee
rimine”- esitaja
Romario Siimer;
“Turuplatsi park
atraktiivseks”esitaja Indrek
Ridaliste)
Ideedega saad
täpsemalt tutvuda
VOLIS keskkonnas.
Rahvahääletus
toimub 27.10-02.11

Ebe Kõnd - Tartumaa aasta õpetaja
2017

Ebe moto: Lase lapsel endal avas
tada maailma!
Ebe on Murumuna lasteaia särav,
loov ja lapsi inspireeriv, muutunud
õpikäsitlust mõistev õpetaja, kes
lähtub oma igapäevatöös ennekõike
lapsest. Ta on olnud üks eestveda
jatest lapsest lähtuva õpikäsitluse
ellu kutsumisel Murumuna lasteaias
ajaperioodil 2014-2016. Koos oma
Tule ja anna oma hääl ning räägi meeskonnaga läbiviidud õpetajaltkaasa Elva elu arendamisel!
õpetajale õpitubade kaudu on uus
õpikäsitlus jõudnud paljude kollee
gideni.
Eri meetoditel põhinevad
õpetamisviisid
Uute õpetamismetoodikate
rakendamisega (lisaks traditsiooni
lisele), mis tulenevad osaliselt stei
nerpedagoogikast ja reggio-emilia
õpikäsitlusest, on üheskoos muude
tud varasemaid pedagoogilisi hoia
kuid, suhtumisi ja praktikaid veelgi
rohkem lapsekesksemaks. Näiteks on
avardunud arusaam justkui õpetaja
on ainus teadmiste edasiandja ja laps
pelgalt nende teadmiste vastuvõtja.
Nimelt kujundavad last ka kesk
kond ja ruum, milles ta viibib ning
väärtushoiakud, mis teda igapäeva
selt lasteaias ümbritsevad.
Lapse loovus
Ebe leiab, et ainus viisi olla väike
lapse arengule lähedal, on toetada ja
VOLIS keskkonnas, kuhu tuleb end
ID kaardi või mobiili ID abil sisse
logida. Hääletada saavad vähemalt
16-aastased Elva elanikud ning
valida ideede seast kuni kolm lem
mikut. Enim hääli kogunud ideede
elluviimiseks eraldatakse järgmise
aasta eelarvest 10 000 eurot.

Aitäh teile, Naiskodukaitse Elva jaoskond

Ebe Kõnd

Foto: erakogu

suunata tema loovust. Seepärast on
ta end täiendanud peamiselt kahes
valdkonnas - steinerpedagoogikas
ja reggio-emilia õpikäsitluses. Sealt
tulenevad mõtteviisid on peamiselt
aga lapse individuaalsust rõhutavad.
Seepärast on Ebe tegevused alati
loovad, inspireerides last ise avasta
ma, kuulama, märkama ja arutlema.
Tänu teemapõhisele õppele on Ebe
Siilikeste rühma lapsed nutikad nii
loodusnähtuste kui tundemaailma
kirjeldamises.
Ebe on omandanud Tallin
na Ülikooli Rakvere Kolledžis
bakalaureusekraadi eelkoolipeda
googikas.
Õnnitleme tunnustuse puhul!
Mare Tamm
Murumuna õppealajuhataja

Elva naiskodukaitse										Foto: erakogu

Reedel, 13. oktoobril Elva noorte
keskuses toimunud piljarditurniir
polnud tavapärane. Turniir oli
pühendatud Naiskodukaitse Elva
jaoskonnale ja kodutütardele, kes
kogusid Elva Kohvikutepäeval 800
€. Nende soov annetada see noorte
keskusele uue piljardilaua soetami

seks tuli tõeliselt meeldiva üllatu
sena. Noortekeskusel oli tegelikult
selleks ajaks olemas Eesti Noorsoo
töö Keskuse toetus, kuid ainult vana
piljardilaua katte vahetuseks, nüüd
aga lisatoetuse ja omapanusega sai
võimalikuks täiesti uus kvaliteetne
piljardilaud, millest on võimalik

Elva lasteaed Murumuna kutsub kõiki peresid ja sõpru
lasteaia 45. a. juubeliga seotud
LAHTISTE USTE PÄEVALE
laupäeval, 11. novembril 2017 lasteaia ruumides (Kesk 29) kell 11.00 – 15.00.
Avatud põnevad töötoad, pakume rõõmu ja lustimist kõigile osalejatele!

tekitada vajaduse korral ka töölaud.
Piljardilaud jõudis noortekeskusesse
Piljard ja Varustus OÜ abiga Saksa
maalt. Elva jaoskonna liige Krista
Soosaar rääkis: „Elva naiskodu
kaitsel on kindel eesmärk aidata oma
tegevustega kaasa laste arengule.
Seetõttu on aktiivselt käima lüka
tud ka kodutütarde rühma Sinililled
tegevus, kellega koos on võimalik
palju ära teha. Sinilillede rühmaga
on tänaseks liitunud juba 16 aktiivset
tüdrukut.“ Elva Huviala- ja Koolitus
keskus tänas heategijaid tänukirjaga
ning kostitas kõiki üritusel viibinuid
ja piljarditurniiril osalenuid kring
liga.
Piljarditurniiri võitis poistest
Daniel Markultšak ja tüdrukutest
Kristina Mölder, kes on üks neljast
meeskonna liikmest, kes Kavilda
matkamängult tõi koju esikoha. Suur
aitäh teile veel kord, Naiskodukaitse
Elva jaoskond ja kodutütred!

Sügisene puulehtede vedu

Elva linna eramute ja kortermaja
de puhastusaladelt* kokku kogutud
puulehtede äraveoks on võimalik
registreerida telefonil 730 9880 või
heakorratelefonil 333 3666, kuhu
on võimalik jätta infot ööpäevaring
selt. Lehed palume panna suurtesse
(soovitav 100-150 l) kilekottidesse,
Mirja Jõgi hunnikust lahtisi lehti ära ei veeta.
Elva Avatud Noortekeskuse Kottidesse ei tohi panna oksi ja
noorsootöötaja olmeprügi.

*Puhastusala piirneb kinnistuga ja
selle koosseisu kuulub:
- kinnistu ja sõidutee vahel olev
kõnnitee;
- kinnistuga vahetult piirnev
teepoolne üldkasutatav ala kuni
kõnniteeni või kõnnitee puudumi
sel sõidutee peenrani (kuni 5m ula
tuses).
Maarika Uprus
keskkonnaspetsialist

KONGUTA

Ekspeditsioonid muuseumidesse

Konguta laped Tartu Linnamuuseumis			

Reede ja 13 ei olnud hirmutav
päev, hoopis lõbus, põnev ja aren
davalt teistsugune õppepäev. Meie
kooli õpilaspere mahutus kahte bussi
ja sõit Tartusse võis alata.
1.-2. klass osales Tartu Mänguasja
muuseumi programmis „Mis on
muuseum“, kus saadi teada, miks
muuseumid üldse vajalikud on,
mida seal hoitakse ja kuidas kogud
sünnivad. Õpilased said kehastuda
teaduriteks, varahoidjateks, muu
seumi kunstnikeks. Õppetuba lõppes
muuseumieksponaatide uudistami

Foto: Kooli arhiiv

sega.
3.-4.klassi õpilased said uudistada
Tartu Linnamuuseumi uut välja
panekut „Viikingiaja aarded Eestist“.
Näitusel sai näha leide, mis on pärit
viikingite ajast Eestimaa pinnalt.
Interaktiivsetelt infotahvlitelt sai
siilikeste juhatusel otsida vastuseid
küsimustele ja lapsed said proovida
viikingiaegseid ehteid ning kuulda
giidi käest põnevaid lugusid sellest
ammusest ajast. Uurimisretkest
pajatab Liisa Lotte Tork (4.klass):
„Enne kui me muuseumi ringkäigu

alustasime, saime kaevata liivast
välja skeleti. Muuseumis saime
uurida, mis on tänapäeva inimesel
ja viikingil sarnast. Me saime ka ise
proovida ehteid, mida kandsid eri
puhkudel viikingiaja naised.“
Sten Kall (4.klass): „Näitus oli tore
ja õpetlik. Sain teada, et viikingid
pidasid põletusmatuseid ja panid
väärisasju surnule kaasa. Sain teada,
et nad painutasid oma mõõgad ära,
sest arvasid, et mõõk läheb põrgu
paremini.“
5.-6.klassi õpilased külastasid
Spordimuuseumi, kus uue õppe
programmi „Kõik mängu!“ keskmes
olid erinevad pallimängud. Lapsed
said katsetada interaktiivseid eks
ponaate, lahendada rühmades üles
andeid ja otsida vastuseid küsimus
tele. Töötoas sai endale meisterdada
palliteemalise meene.
Ja igaüks võis ennast kujutada
sangarina staadionil ning sellest
hetkest fotogi jäädvustada. Foto sai
välja prinditult mälestuseks kaasa
võtta.
Muuseumiteemalise õppepäeva
lõpetas seikluslik - sportlik orien
teerumismäng „Baeri radadel Too
memäel“, mille käigus said lapsed
palju uusi teadmisi Tartu Ülikooli
19.saj. raamatukoguga, tutvusid uute
põnevate kohtadega ja said lähemalt
tuttavaks maailmakuulsa embrüo
loogiga.
Ekspeditsioone Tartu linna muu
seumidesse toetas Eesti Teadus
agentuur „JukuAkadeemia“ projekti
rahastamisega.
Liina Tamm
Konguta kooli direktor

Pudrukuu
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Konguta kool tänab!
Koolipere on väga tänulik lapsevanem Janek Kiinile, kes
valmistas meile hädavajaliku ja pilkupüüdva tahvelarvutite
laadimiskapi.
Koolipere väiksemad aga on väga tänulikud Tamur Frei
vanematele õuekiikude kinkimise eest, mis nüüdseks juba
aasta on meie pisemaid rõõmustanud. AITÄH!

Õpetajatepäevast tagantjärele…

Üks lõbus meenutus õpetajate
päevast, mil õpetajad said kehastuda
hoopis kellekski teiseks… nii olid
Konguta koolis ametis täiesti uued
õpetajad, näiteks kõnekunsti õppe
jõud Josefina Torres oli pärit Hispaa
niast ja tema lemmikfraasiks, mida ta
helehäälselt hõikas, oli „Hispaanias
on hooti hoovihma hoogusid“ või

siis loodusõpetuse õppejõud Emmel
liine Kunksmoor, kelle aastaringne
elamispaik on hoopiski üks Eestimaa
väikesaar ja nii edasi...
Konguta kooli õpetajad olid üli
rõõmsad 6.klassi õpilaste üle, kes
neile sellise ümberkehastumisvõi
maluse lõid!

Vallavolikogu 11. oktoober 2017 istungil:
kinnitati Konguta valla 2017 aasta II lisaeelarve;
määrati Konguta valla 2017 majandusaasta aruande auditi läbiviijaks audiitorbüroo Fides OÜ;
kustutati Konguta valla teeregistrist tee nr 3310063, Vahe tee, pikkusega 1505 m;
kinnitati Konguta valla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 20172027;
määrati alates 01.11.2017 kuni 31.10.2029 Konguta valla haldusterritooriumil AS-le Emajõe
Veevärk kuuluvatel varadel vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk;
maksti MTÜ Kultuuriseltsile MESI projektitoetust projekti „Naisansambel MESI esinemine
New York Eesti majas“ läbiviimiseks märtsis 2018 summas 3000 eurot;
maksti MTÜ Annikoru Discgolfi Klubile projektitoetust projekti „Annikoru Discgolfi pargi
viskealade rekonstrueerimine“ läbiviimiseks 01.11.2017 – 30.04.2018 summas 7500 eurot.

Vallavalitsuse 10. oktoobri 2017 istungil:
nimetati MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus Konguta valla nimel asutajaõigusi teostavaks
isikuks Konguta vallavanem Agu Kasetalu;
lõpetati hooldaja kohustused hooldatava suhtes, seoses hooldatava elukoha muutusega;
kiideti heaks S.L. poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Septiku ja imbväljaku
paigaldus“ esitatud aruanne. Toetus makstakse välja vastavalt toetuslepingule summas 85.17
eurot;
maksti sotsiaaltoetusi: hooldajatoetust 33 hooldajale summas 915 €; vajaduspõhist peretoe
tust 8 perele summas 630 €; Konguta Koolis 2.
- 6.klassis õppivatele õpilastele Konguta Kooli
toetust a´ 30 € summas 510 €; paljulapselis
tele peredele lasteaiatoidu toetust summas
117,06 €; 10 -le avalduse esitanud kodanikule
toetust summas 679,63 €; oktoobri kuul

Kontserdi pilet eelmüügist 10€,
kohapeal 15€, alla 12.a tasuta.
Avatud kohvik, broneeri laud!

sündinud juubilarile juubelitoetust summas
Korraldajad Konguta rahvamaja ja Konguta

Majandusjuhataja demonstreerib lõbusaid
pudrusid, mis meelitavad maitsma

külaselts. info ja broneerimine tel 5259576

		

laada ja töötubade info 5538998

Leiutades Eestit
Tähelepanelik televaataja on
kindlasti märganud ETV pühapäeva
õhtuses telekavas uut sarja “Leiu
tades Eestit”. “Leiutades Eestit” on
Eesti Vabariik 100 projekt, milles
osaledes saavad lapsed teha kingi
tuse Eestile.
Neljakümnest Eestimaa lapsest
on valminud dokumentaalsed lühi
portreed, mis aitavad avada tänas
te laste mõttemaailma. Need lood
viivad vaatajaid Eestimaa erineva
tesse nurkadesse ja keskkondadesse.
Saame teada, miks nad just selliseid
ideid pakuvad, mida nad märkavad,
millest mõtlevad, millisena nad
kujutavad ette paremat elu nii oma
kodus kui ka laiemalt Eestis.
29. oktoobril jõudis eetrisse lühi

film Elva tüdrukust Emili Külaotsast.
Emili on aktiivne tüdruk, kellel tuleb
tihti läbida autoga pikki vahemaid.
Selleks, et autos korralikult välja
puhata, leiutas ta turvalise abi
vahendi - magamise turvavöö.
Filmis näeb kaadreid Elva muusi
kakoolist, RN Stuudio tantsutunnist,
Konguta Rahvamaja laulustuudio
tunnist, Konguta Koolist ja Palupera
Põhikoolist. Emili tutvustab oma
leiutist läbi oma igapäevaste tege
vuste.
Filmi režissöör Aleksander Heifets
liikus Emiliga kaasas tema igapäe
vaste tegevuste ajal, üheskoos räägiti
leiutisest ning nauditi Elva linna ja
tulevase Elva valla vaateid.

Foto: kooli arhiiv

Kuidas saada lapsed putru sööma?
Tervisetöötaja uuring septembris
andis teada, et suur osa koolilas
test ei söö hommikul putru. Mõned
lapsed ei söö hommikuti mitte
midagi, mõned söövad võileibu ja
helbeid, aga putru- seda lapsed väga
ei armasta.
Seepärast otsustati meie koolis
ühineda sel sügisel juba teist aastat
Eestis korraldatava pudrukuu ette
võtmisega. Õpilased saavad kooli
des, oma õpetaja juhendamisel ja
terve klassiga korraga, nuputada ja
katsetada oma retsepte teraviljadest.
Pudruprogrammi eesmärk ongi
tõsta laste teadlikkust tervislikust
toidust, eriti teravilja toitudest ning
saada rohkem infot õigete toitumis
valikute ja toiduvalmistamise kohta.
Uuri lisa siit:
www.pudruprogramm.ee

120 €.;

Vallavalitsuse 17.
oktoobri 2017 istungil:
lõpetati

hooldaja kohustused hooldatava

suhtes, seoses hooldaja surmaga;
kiideti heaks E. K poolt esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Lillelombi talu kanalisat
sioonisüsteemi rajamine“ aruanne. Makstakse
välja toetus summas 190 eurot vastavalt sõl
mitud toetuslepingule;
lõpeti kahe hooldaja kohustused hooldatava
suhtes, seoses hooldatava elukoha muutu
sega;
hanke „Konguta valla lumetõrjetööd 20172018 a hooldusperioodil“ soodsamaks pak

PALJU ÕNNE!
85
Aime Ojavee
8.11

Aita-Koidula Gens
16.11

84
Ilmar Kuldhaamer
27.11

81
Vilma Pant
27.11

kumuseks tunnistati Auto Guru OÜ poolt
esitatud pakkumuse summas tunni hind 53.00
eurot + km;
hanke „Konguta valla kruusateede remont
tööd“ soodsamaks pakkumuseks tunnistati
Melior-M OÜ poolt esitatud pakkumus hin
naga 146 722.01 eurot + km.
Maris Sirendi
vallasekretär

Konguta vald
mälestab

Lidia Jefremenkova
17.11.1954-16.10.2017
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PALUPERA

Palupera koolilaste I
veerandi lõpp

Palupera mõis						Foto: erakogu

Esimese õppeveerandi lõpetame
5.-9. klass katsuvad jõudu mate
Palupera põhikoolis juba aastaid eri maatikas ja 1.-4. klass erinevaid
nevate ainealaste viktoriinide-võist õppeaineid ühendavas võistlus
lustega.
mängus „Karussell“. Erilist elevust
PAISTU NÄITETRUPP ESITLEB
ÜHEVAATUSELINE DRAAMA

„MAMMA“
Aire Pajuri draama „Pime tuba“ ainetel
Lavastaja ja muusikaline kujundaja A. Linnupuu
Osades: E. Atka, K. Koppel, P. Mänd,
V. Ruut, V. Luik

tekitab alati võistkondade moodus
tamine. Nii suure vanuse ja tead
miste erinevusega peab võistkonnas
olema liikmeid nii noorematest kui
ka vanematest klassidest. Võistkondi
on loositud, loendatud ja lihtsalt vali
tud. Alati on põnev ja ootusärev, mida
õpetajad sel aastal välja pakuvad.
Matemaatikavõistlus toimub juba 9
aastat ja ei näita veel väsimise märke.
Võitu ja auhindu igatsevad ju kõik!
Tänu segavõistkondadele saavad
võiduloorberid maitsta ka õpilased,
kes muidu matemaatikas nii tublid ei
ole. Koos võisteldes tekib hasart ja
nuputamishuvi.
Võistlusmängul „Karusell“ läheb 5.
aasta. Algklasside võistkonnad lii
guvad mööda maja, töötades mitmes
erinevas võistluspaigas ja täites eri
nevaid ülesandeid. Põnevaid võistlusi
pakuvad keelte, loodusainete , aga ka
kunsti ja kehalise kasvatuse õpetajad.
Pärast lühendatud tundidega õppe
päeva lõppu kulgesid võistlused ka
käesoleval õppeaastal hasartselt ja
pingsalt. Tublimateks matemaatikas
olid Danjel 9. klassist, Marite - Mari
elle ja Kaidur 7.klassist, Andri 6. ja
Karel 5.klassist. Algklasside võistlus
mängu parimad olid Sander 4.klassist,
Aleksandra 3.klassist, Mihkel 2. ja
Kristofer 1.klassist.

Heli- ja valgustehnik T. All

27.NOVEMBRIL KELL 19 NÕUNI KULTUURIMAJAS

Reet Allak
Palupera Põhikooli õppealajuhataja

Enampakkumise teade
Palupera vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel üldkasutatavas andmeside
võrgus www.osta.ee kaks kinnistut:

pilet 4€, õpilastele 1€

1. Haljala 58201:001:1580 - Mäelooga küla, elamumaa, 2962 m², hoonestamata, Palupera
vald alghinnaga 3000 eurot ja
2. Soe laut 58201:002:0032 - Atra küla, tootmismaa 4660 m², hoonestatud, Palupera vald
alghinnaga 1500 eurot.
Tagatisraha on 150 eurot, mis broneeritakse pakkuja osta.ee e-kontolt ja tasaarveldatakse
müügihinna tasumisel. Pakkumise samm on 50 eurot. Enampakkumine kestab 23.10.2017
– 06.11.2017 kella 12:00-ni.
Põhjalikum info Palupera valla veebilehelt www.palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil 2., 6. ja 18.
oktoobril 2017 anti välja korraldused:
Kutsuda tagasi osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmed Tõnu Raak ja Tõnu Kukk.
Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis olevate korteriomandite, asukohaga Palupera
küla Veevõtu 2 ja Veevõtu 3, võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel nurjunuks kuna
enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.
Sõlmida AS-ga Infragate Eesti hankelepingu lisa, millega pikendada Hellenurme külas valgus
tatud jalgtee ja tänavavalgustuse projekteerimistöö lõpptähtaega kuni 20. detsembrini 2017.
Väljastada T.T-le ehitusluba elamu laiendustöödeks Neeruti külas.
Väljastada Tsura Talu OÜ-le kasutusluba garaaž-töökoja laiendamiseks Neeruti külas.
Väljastada A.P-le raieluba kolme puu raieks Hellenurme külas.
Jagada Mäelooga külas asuv Lustiääre katastriüksus kaheks: Lustiääre ja Lustimäe parkla.
Määrata Räbi külas asuva Kesapõllu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Susi.
Väljastada Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le ehitusluba korterelamu ümberehitamiseks
Mustamäe katastriüksusel.
Registreerida ehitisregistris J.J-lt laekunud ehitusteatis Räbi külas asuva elamu laiendamiseks.
Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Lillevälja A-55 talu maa maksumuse määramise akt.
Väljastada M.K-le projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Mäelooga külas.
Nimetada mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus Palupera valla nimel
asutajaõigusi teostavaks isikuks maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk.

Palupera Vallavalitsus müüb kinnisvara
osta.ee portaalis
23.10 2017 kell 12:00 kuni 06.11.2017 kell 12:00

müüakse 2 kinnistut:
• Haljala, Mäelooga küla, elamumaa, 2962 m²,
hoonestamata. Alghind 3000 eurot;
• Soe laut, Atra küla, tootmismaa
4660 m², hoonestatud. Alghind 1500
eurot.
Lisainfo valla veebilehelt www.palupera.ee

Kinnitada vara elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimused: kinnistu
Haljala, Mäelooga küla, elamumaa, 2962 m², hoonestamata, Palupera vald alghinnaga 3000
eurot ja kinnistu Soe laut, Atra küla, tootmismaa 4660 m², hoonestatud, Palupera vald alg

Mariette Jelle
2. okt. 2017

hinnaga 1500 eurot.
Kinnitada Palupera Põhikooli hoolekogu koosseis.
Määrata ja maksta oktoobrikuul ühekordset sotsiaaltoetust:
-kahele kõrgkooli ja viiele kutseõppeasutuse õppurile õppetoetust kogusummas 280 eurot;
-kolmele kõrgkooli ja ühele kutseõppeasutuse õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot;
-ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust 20 eurot.

Palupera
vald
mälestab
Siina Sikk

7.08.1933 – 14.10.2017

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril
2017 otsustati:
Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla
omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion,
Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.

PUHJA

Puhja vallas saavad kolm
bussipeatust autonoomse
tänavavalgustuse

Illustreeriv joonis valgustusest. Koostas Edites OÜ

Novembris alustatakse Puhja
vallas Tartu-Viljandi-Killingi-Nõm
me tee ääres olevatesse Mõisanur
me ja Kaimi bussipeatustesse ning
Ulila-Võllinge tee ääres olevasse
Ridaküla peatusesse autonoomse
elektrivarustusega tänavavalgus
tite paigaldamist. See tähendab,
et valgustid ei vaja elektrivõrguga
liitumist, vaid saavad toite akudelt,
mida laetakse päikesepaneelide abil.
Bussiootealade valgustamiseks pai
galdatakse metallpostidele LED-val
gustit koos päikesepaneelide, akude
ja vajalike juhtimisseadmetega.
Valgustus bussipeatustes hakkab
töötama busside liikumise ajal pime
dal perioodil hommikuti, siis kui ka
koolilapsed lähevad kooli, ja õhtusel

ajal. Valgustuse juhtimiseks kasuta
takse andureid ja -releesid, et oleks
tagatud valgustus pimeda aja saa
bumisel ning lisaks oleks võimalik
valgustus busside liikumise välisel
ajal välja lülitada või hämardada
madalamale tasemele. Maanteeame
ti nõue oli, et valgustid ei tekitaks
valgusreostust. Bussipeatuse ja ümb
ruse valgustuse ajad peavad ühtima
bussipeatuse kasutusaegadega ning
valgustamisel tuleb vältida sõiduteel
liiklejate pimestamist või muud häi
rivat ja eksitavat mõju.
Kuna valgustid paigaldatakse riigi
teede teemaale, siis tuli kogu tegevus
kooskõlastada Maanteeametiga, mis
võttis omajagu aega. Maanteeamet
määras projekteerimise nõuded,

Kes tööd teeb, see rõõmu näeb

Puhja Lasteaed Pääsusilm Kuldvõtme rühma lapsed saagi koristamisel Foto: Katrin Taska

Reedel, 13. oktoobril lõpetati Puhja
lasteaias Pääsusilm õuesõppeaasta.
Kõik rühmad matkasid Sääniku tallu.
Muusika- ja liikumisõpetaja laulis
lastega ja mängis lõbusaid mänge.
Sääniku peremees onu Kaarel tegi
meile püstkotta tule üles. Lapsed
käisid seal sepikut grillimas. Säänikul
oli tore joosta ja liumäest liugu lasta.
Oli lõbus õuesõppeaasta lõpetamine.
Tema Kõrgeausus Sügis lubab endi
selt õues tegutseda ja töödki teha.
Lasteaia aednik onu Boris on laste
riisumisabi üle õnnelik. Püüame siis
teda aidata, sest tööd me ju ei pelga.
Sügis on põllumehel kokkuvõtete

tegemise aeg, nii ka meil. Jagame siis
meiegi oma rõõmu tehtud põllutöö
dest ja saadud saagist...
Sel kevadel otsustasid rühmad
Kuldnupp ja Kuldvõti osaleda vaba
riiklikus projektis „100 teraviljapee
nart”. Rühmad Rukkisinine ja Kuld
võti külvasid aedvilja. Rukkisinistele
jäi lasteaia köögiviljamaa.
Kuldvõtmekesed said põllupeen
ra õpetaja kodus, Räni talus. Olgu
siinkohal kirjutatud Kuldvõtmekeste
töötegemise lugu. Niisiis, kevadel
pidasime plaani, saime kodudest
seemneabi. Seemned uuritud, kul
tuurid tabelisse kantud ja võiski

mille kohaselt tuli koostada valgus
tuse ehitusprojekt, saada kooskõlas
tus projektile ning taotleda muud
load valgustuse rajamiseks.
Kokku paigaldatakse kolm tänava
valgustit. Bussipeatuste valgustuse
projekteeris Edites OÜ. Paigaldustöid
teostab Päikeseratas OÜ. Tegemist
on nii-öelda pilootprojektiga, et vaa
data kuidas selline valgustuslahen
dus ennast õigustab ja meie kliimas
töötab ning vastu peab. Loodetavasti
läheb kõik hästi ning tulevikus saab
kaaluda ka teiste bussipeatuste sel
lisel viisil valgustamist.
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Kindel on see, et midagi pole
kindlat
Maailm inimese ümber on korda
des vastuolulisem kui inimene ise.
Üritame mõistusega aru saada, mis
maailmas toimuma hakkab ja millist
inimest meie tuleviku maakera vajab,
aga maailm ei toimi ju ses suhtes
mõistuslikult.
Haridussüsteem ei saa paraku
tegutseda hea õnne ja sisetunde
ajendil. Hariduses peame jälgima
tööturu trende ja prognoose, ana
lüüsima, milliseid oskusi ja oma
dusi tulevik noortelt võiks nõuda.
Suundi teades ja arvestades saab
ja tulebki koolis võimalikult palju
luua võimalusi, kus õpilased õpiksid
ennast paremini tundma, tunne
taksid, millisel viisil on õpitust kõige
rohkem kasu. Ja iga kool loob taolisi
arendavaid tingimusi omal viisil.
Päev enne koolivaheaega on Puhja
Koolis kindlalt ennast kalendrisse
kirjutanud üliolulise õppepäevana.
Seekord oli see kuupäev 20. oktoo
ber, kui toimus neljas karjääripäev.
Teemaks “Hobist ametini”.
Klassikaks oli päevakavas Raja
leidja keskuse karjäärinõustamise
loengud (Kristel Lään-Saarik, Helle
Torm) ning lõpuklasside kutsehari
duskeskuse külastus. Kõik ülejäänu
oli üles ehitatud nii, et õpilastel

mine), Lauri Mengel (enesekaitse),
Kadri Jürimaa (meisterdamine kar
tongist), Reet Viks (eakate õppimisja tegutsemisvõimalused), JJ Street
(tänavatants) ning Elva Lendteater
(eneseväljendus ja näitlemine).
Lisaväärtusena veel planetaariumi
kinotelk.
Kui tavalisel koolipäeval mobi
liseerivad õpilased end tegevustes
tihti nii vähe kui hädapärast vaja,
siis hobist ametini - päeval ei jäetud
kasutamata ühtki võimalust tead
misi-oskusi lisaks saada. Rahus
tame siinkohal lapsevanemaid, kes
võib-olla taolist pööratud koolipäeva
tõsiseks õppetööks liigitada ei oska.
Vaatamata näilistele mängulistele
situatsioonidele on see siiski asenda
matu teadmiste saamise viis, mida
klassikalises tunnisistuatsioonis pea
võimatu edasi anda.
Õppijate osas said olla ka õpeta
jad. Seda nii töötubades ja loengutes,
kuid eriti pedagoogidele suunatud
koolitusel päeva lõpuosas, mil karis
maatiline esineja Inga Lunge mee
nutas kommunikatsiooni võtmerolli
meie tööelus.
Päeva lõpuks sai koju kaasa võtta
teadmise, et õppimine kestab kogu
elu. Ja et meeldivad asjad saab

Kuidas hobist sai töö. 						

Raido Kutsar
majandusnõunik oleks meistrite oskuslikul juhtimisel
alateadlikult võimalik mõelda, kes
nad üldse on, mida elult tahavad, mis
on nende jaoks olulised väärtused,
milliseid sihte tahavad tulevikuks
tööle asuda. Külvasime uba, hernest, seada. Tundub esmapilgul selline
otra, kaera, nisu, punapeeti, porgan liialt filosoofiline, reaalsuses aga
dit, kaalikat, maha said pandud ka noortele ülimalt vajalikud enese
sibulad ja kartulid.
leidmise protseduurid.
Käisime suvepuhkuseni külve
Loovust ja leidlikkust meelitasid
vaatamas-uurimas, suvel oli põllu meie õpilastest välja Sirje Dementje
peenar õpetaja hoole all. Ühel ilusal va (raamatu õpituba), Kristi Hannus
septembripäeval tegime tõsise saa (tarbeesemete meisterdamine),
gikoristuspäeva. Õpetaja lõikas sirbi Anneli Kaasik (maalimine), Viktor
ga teraviljad, lapsed kandsid saagi Kass (male), Klarika Varik (jooga),
põllupeenrale hunnikutesse. Kaun- Anti Mets, Karoly Kaljuvee (põllu
ja juurvilju said kõik kordamööda majandus), Sulev Heinaru (loodus ja
koristada. Muide, 10-st seemne jahindus), Imbi Tanilsoo (kokandus
kartulist saime 11 kg saaki ja sibulaid ja sisseostud), Merje Närska (ilutee
kasvatasime 9 kg. Mihklilaadal saime nindus), Monika Rätsepp (lilleseade),
kauba müüdud. Laadaks hapenda Jaana Hendrikson (küpsetamine),
sime kapsaid nagu muiste – suure Ulvar Kuningas (esmaabi), Eva Kits
riiviga riivides ja nuiaga tampides. nik, Triin Pall (lasteaia ja koolielu),
Maitsestasime soola ja köömnetega. Kaja Udso, Vaike Podar (kangakudu
Lapsed said kurke hapendada, kuid
neid laadale ei jagunud, said enne
ära söödud. Küll aga pakkusid Kuld
nupud laadal endi hapendatud kurke.
Tänaseks on maa kaevatud ja
puhkama pandud. Kuldnuppudel
rukiski külvatud.
Vaat selline lugu päris elust ja päris
tööst, mida lapsed rõõmuga tegid ja
mida tehes said lõimitud mitmed
ainevaldkonnad.

Foto Riin Massur

ettevõtlik olles muuta ametiks, mis
annab elatist. Usutavasti teavad
paljud meie noored, et elus hakkama
saamiseks on vaja baasteadmiste
kõrval kohanemisvõimet, paindlik
kust, usaldusväärsust, valmisolekut
muutusteks, meeskonnatöö oskusi ja
veel miljon muud asja. Ja võib-olla
said nad just neljandal karjääripäeval
teada, et kõige olulisem asi töö tege
mise juures on kirg.
Meie kooli karjääripäev on natuke
ne nagu kogukonnaüritus. Sest meie
ümber elab ja toimetab usukumatult
palju omainimesi, kellel on noortele
palju õpetada ja mis peamine - nad
on nõus seda tegema. Peame tule
viku tarbeks tegema kõvasti tööd,
et sisseostetud juhendajad saaks
asendada talentidega meie oma
piirkonnast.
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor

Marje Norman
Puhja lasteaed Pääsusilm õpetaja
Noored malehuvilised. 					

Foto: Riin Massur
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RANNU

Kultuur ja loomemajandus. Kas
kumbki eraldi või kaks ühes?

Loomemajandus on väga põnev
teema. Vahel tundub mulle, et
loomemajandus on rahvamajadele
jätkusuutlikkuse väljavaade. Kultuur
nihkub traditsioonilistest majadest
välja – põnevad küünid-aidad, lum
mavad varemed, mahajäetud tehase
hooned – need kõik on kultuuri
sündmuste korraldamiseks uued
ja huvitavad kohad. Lisaks pakub
internet tohutult tasuta meelela
hutust. Käsitööga tegelemine kolib
aga samas kultuurihoonetesse. Käsi
tööga tegelemine on see, mis annab
tagasi tasakaalu tunde peale igapäe
vase töö tegemist. Eriti, kui tegemist
on vaimse tööga, kus iga kord töö
tulemust nagu ei olegi näha. Ja kui
sellest käsitööst ka mõningane sisse
tulek tuleb, siis ongi tegemist loome
majandusega. Loomemajandus on ka
suur erinevate sihtgruppide kaasaja.
Käsitöistest tegevustest saavad osa
võtta lapsed, kodus olevad emad,

pensionärid, tööotsijad ja ka sot
siaalsete erivajadustega inimesed.
Neist paljud saavad sellest tegevu
sest kaasa tunde, et nad on vajalikud,
teised aga õpivad uusi oskusi. Mõned
sihtgrupid saavad mõnusalt heas
seltskonnas aega veeta, suhelda,
leiavad uusi sõpru. Mõned aga loovad
endale lõpuks meelepärase töökoha.
Muidugi võib hobiga tegelemine
vajada ka vastavaid ruume. Väga
palju põnevaid kunstnikke ja loome
tegelasi tegutseb algsest tegevusest
tühjaks jäänud hoonetes. Läbi loo
memajanduse antakse majadele
taas uus hingamine – erinevate
tegevustega täidetud ateljeed ja
töökojad. See annab loometege
lasele võimaluse leida uus töö või
lisasissetulek, kohalikele aga osalus
võimaluse põnevas ja harivas tege
vuses. See osalusvõimalus võib olla
üks osa rahvuskultuurist. Selliste
töötubade kaudu tuuakse inimes

tele juurde tagasi näiteks rahvuslik
käsitöö ehitamisest õmblemiseni.
Õpetatakse palkmajade ehitust, roo
katuste paigaldamist triibuseelikute
kudumiseni välja. Ja sellised oskajad
inimesed on aina enam nõutud.
Ma usun, et kultuur ja loome
majandus põimuvad aina enam
ühte. Rahvamajas vabaneva ruumi
võtab endale loomemajandus ja maja
on edasi jätkusuutlik. Ruumidesse
asuvad erinevad ateljeed ja neid
soovib külastada suur hulk turiste,
ostuhuvilisi, muidu uudistajaid.
Lisaks korraldatakse erinevaid õpi
tube, koolitusi, kultuurisündmusi.
Selline loomemajandus hoiab ka
kogukonda elavana. Inimestel on
tööd ja tegemist, jagub põnevaid
ettevõtmisi ja kokkusaamisi, jagub
ka külalisi.
Soovin kõigile loomingulist sügist!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja

Rannu Kool

PALJU ÕNNE!

kuulutab välja konkursi

Olev Kukk
22.11.

ÕPETAJA

86
85

ametikoha täitmiseks 2017/18. õppeaastal,
ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe läbiviimiseks.

Aime Kapp
04.11.
Jaan Sisask
17.11.

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 Tartumaa 61120

Marie Kinsigo
21.11.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Täiendav info 505 6212

TÖÖKUULUTUS

Rannu Pere- ja Noortekeskuse
mõtisklus
Rannus on noortekeskus tegutse
nud 2014. aastast. Paljude vahvate
tegemiste ja rõõmude hulgas on
aga üks tõrvatilk ja seda tahakski
kogukonnaga jagada. Head lapse
vanemad, meie teeme oma tööd
südamega, aga oleme väga kurvad,
et keskust külastavad lapsed ei
oska käituda ja noortekeskuse asju
hoida. Tõe huvides muidugi pean
mainima, et mitte kõik lapsed pole
sellised. Tooni annab noortekeskuses
siiski mass. Meie keskust külastab
ca 10-35 last päevas. Noortekesku
se töö keskkond on üpris võimatu,
kui enamus neist lastest ei pea lugu
keskuse reeglitest ja ei oska hinnata
meie tööd ning keskusesse soetatud
vahendeid heaperemehelikult hoida
ja kasutada..
Noorsootöötajatel on üpris kee
ruline märgata igal hetkel iga lapse
tegevust. Seetõttu on kannatada
saanud keskuse vahendid, mistõt
tu teised keskuse külastajad neid
kasutada enam ei saa. Üldlevinud
on arvamus, et lauamängude kaardid
on pildumiseks, piljardikiid ükstei
se togimiseks, lauatennise reketid
lõhkumiseks. Lõhutakse isegi diiva
neid, mille head inimesed meile on
annetanud. Reeglite selgitamisest ja
kordamisest ei piisa ning meie poolt
pakutavates mõistlikes tegemistes
kaasa lüüa ei taheta. Noorel on õigus
puhkamiseks ja niisama olemiseks ju

ka, aga millise hinnaga!
Seetõttu oleme võtnud seisukoha,
et iga väikseim reegli eiramine lõpeb
noorele keskusest ära saatmisega.
Peale oktoobrikuist koolivaheaega,
kui paljud lõbusad tegevused on
peetud, keskendume novembrikuus
keskuse reeglitest kinnipidamisele
ja heakorra tagamisele. Seetõttu
sisulisi tegevusi v.a regulaarsed
ringitegevused novembrikuusse ei
planeeri. Noorsootöö tegemine on
võimatu, kui me ei saavuta elemen
taarset mõistmist noorte hulgas.
Noortekeskus ei panusta ka uute
vahendite soetamisele niikaua, kui
oleme saavutanud soovitud olukorra.
Palun lapsevanematel rääkida antud
teemal kodudes, selgitada vajadust
noortekeskuse, aga ka kooli, rahva
maja jne reeglitest kinnipidamisest
ja mõista, et lihtsamatest reeglitest
kinnipidamine ja austus üksteise
vastu on toimiva ühiskonna alus.
Seetõttu ka mitte pahaks panna, kui
noortekeskuse töötaja lapse koju
saadab. Rääkimine siin paraku tule
musi pole andnud. Juhul kui olukord
ei muutu, tekib küsimus, kas sellise
noorte suhtumise ja käitumise puhul
neile üldse noortekeskus olemas
peaks olema, st kas teenuse olemas
olu kogukonnas on vajalik.
Maret Kallejärv
Noorsootöötaja

Naerusuine sügis

84
82

Virve Raba
03.11.
Ljudmila Makarevitš
04.11.
Milvi Kübarsepp
05.11.
Silvia Märtson
19.11.

81

Otto Karu
05.11.
Arvi Roots
12.11.

80

Mihhail Grigorjev
08.11.

Kerli Kesküla
ja Riho Kaarna perre sündis
11.10.2017 tütar

Arabella

Rannu.JPG

Teisipäeval, 10 oktoobril, toimus
Rannu Koolis suur sügislaat. Sel
päeval leidis aset mitu sügisetemaa
tilist sündmust. Esimese tunni ajal
müüsid õpilased värskeid aiasaadu
seid, omatehtud küpsetisi ja käsi
töötooteid. Teise tunni ajal toimus
uhke moeshow „Sügismood 2017“,
kus iga klass esitles uudseid riide
kollektsioone. Õpilased ja õpetajad
olid väga loomingulised ja pakkusid

palju silmailu ja üllatusmomente.
Kolmanda ja neljanda tunni ajal
toimus oksjon „Tervislikuim hoidis
2017“, kus iga klass pani välja ühe
kokkulepitud võimalikult tervisliku
hoidise. Oksjon oli populaarne ja
tühjendas kõvasti nii mõnegi inime
se rahakotti.
Kerttu Kuku
Rannu Kooli ÕE president

Rannu Vallavalitsuse istungitel ajavahemikus
09.10.2017 – 18.10.2017 vastu võetud
olulisemad otsused:
Maksta vajaduspõhist peretoetust 3-le perele kogusummas 225 eurot;
Kinnitada OÜ Ikera arhiveerimis- ja asjaajamisteenuse hinnapakkumine kogusummas 5928
eurot (km-ga); kinnitada soodsaima hinna alusel ViaVelo Inseneribüroo OÜ hinnapakkumine
Rannu aleviku jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks maksumusega
1920 (km-ga); kinnitada OÜ Raian hinnapakkumine Rannu Rahvamaja remondi teostamiseks
maksumusega 3498 eurot (km-ga), kinnitada Roheline Ruum hinnapakkumine Rannu kalmistu
puude raie kohta summas 2844 eurot (km-ga);
Nimetada mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus (asutamisel) Rannu valla
nimel asutajaõigusi teostavaks isikuks Rannu vallavanem Maano Koemets;

Keit ja Algo
Tõldsepp perre sündis
13.10.2017 poeg

Robin

Kinnitada Rannu Lasteaia hoolekogu koosseis;
Kinnitada Rannu Kooli hoolekogu koosseis;
Võõrandada domeen www.rannu.ee tasuta Rannu Maanaiste Selts Laine MTÜ-le;
Maksta toetust EELK Rannu Püha Martini kogudus MTÜ-le summas 200 eurot kirikukoori
Dionysiuse kontserttegevuse kulude katmiseks;
Kinnitada hajaasustuse programmi Kaldamäe talu salvkaevu ja kanalisatsioonisüsteemi
projekti lõpparuanne ja määrata lõppmaksed.

RÕNGU

Aakre lapsed Luke mõisas

7

Hakkame koos astuma
Rõngu noortevolikogul on suur rõõm
teatada, et meie projektitaotlus “Hak
kame koos astuma” sai noorte osaluse
fondi kolleegiumilt positiivse otsuse
1336€ ulatuses rahastamiseks.
Projekt keskendub uude Elva valda
jäävate noorte osaluskogude ja noorte
aktiivgruppide ühise koostöövõr
gustiku loomisele. Läbi erinevate
ühistegevuste (ringreis piirkonnas
ja koolitus-meeskonnatööõhtu) on
eesmärk piirkonda jäävad aktiivsed
noored omavahel sidustada ja panna
üheskoos alus tugevale uuele ühise
le meeskonnale. Seatud eesmärkide
saavutamiseks on plaanitud läbi viia
järgnevad tegevused:
“Tunne Elvamaad” ringreis ühis
valda jäävatesse noortekeskustesse,
noortetubadesse ja koolitus-meeskon
natööõhtu.

Kahepäevane sündmus
piirkonda jäävatele noorte
osaluskogudele ja noorte
aktiivgruppidele, sest igas ühinevas
vallas ei ole toimivat noortevolikogu.
Uues Elva vallas tuleb aga luua uus
ühine noortevolikogu ja see kahepäe
vane koolitus-meeskonnatööõhtu loob
selleks hea aluse. Nendel kahel päeval
puudutatakse ka sündmusturunduse
ja üldise kommunikatsiooni teemat.
Kui esimesel koolituspäeval on oluline
ühise pildi loomine ja noortele tead
miste jagamine, siis teine päev kesken
dub noorte osaluskogude teemale ja
tulevase Elva valla noorte osaluskogu
loomise teemale, sh põhikiri, liikmed,
ülesanded ja palju muud.
Projektijuht Andero Kesküla ja
mentor Mari-Liis Vanaisak

Aakre lapsed Lukel											Foto: erakogu

Aakre lasteaia lapsed käisid Luke
mõisas külas ja läbisid seal loodusõp
peprogrammi „Mõisalaste mängud“.
Teemaks saja aasta vanused mängud
ja mänguasjad. Oma tegemistest
ilusal sügisesel päeval Luke mõisas
jutustasid lapsed järgmist:
Raimond: ”Me tegime seal pak
kudega võidukõndi. Pakud olid meil
jala all ja pakkudel olid nöörid küljes,
millest me kinni hoidsime. Mulle
meeldis seal küpsiseid süüa.”
Villem: “Me mängisime seal
mängu „Mõisahärra käskis.“ Näiteks
kui öeldi, et mõisahärra käskis ühe

sammu ülespoole minna, siis pidime
astuma järgmisele trepiastmele, aga
kui öeldi ainult, et mine üks samm
ülespoole, siis pidi koha peale jääma.
Mulle meeldis, et seal sain endale
mängupiraadi laeva teha. Algul ma
lihvisin puu üle sellise paberigaliivapaberiga siledaks. Siis panime
sinna masti otsa ja sinna otsa panime
piraadilipu pealuuga.”
Adele: “Me mängisime taevarede
limängu, seal olid väiksed pulgad ja
neil olid erinevat värvi nöörid küljes,
et laps oma pulga ära tunneks. Minul
oli roosa pael. Neid kasepuid, mida

mööda me ronisime on loodusest
väga raske leida, sest nad on väga
mängulised, heledad ja okslikud.
Meisterdamiseks tegime linde,
tegime parte ja nad olid tehtud kõr
test. Tegime talle pea ja panime keha
tikkudega kinni.”
Laura: “Mulle meeldis, kui me
jooksime ja mulle meeldis, kui me
mängisime vanaaegseid mänge.”
Berit: “Tegime varjuteatrit- seal
sai teha põtra, lindu, luike. Tädid
lasksid taskulambiga tuld ja meie
tegime kätega loomi. Mina leidsin
otsimismängus karbi ja selle peal
oli ristämblik. Ma tõstsin ta maha
ja ta läks oma teed. Aga karbis olid
küpsised.”
Täname Luke Mõisa õppeprog
rammi toredaid juhendajaid ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskust
Aakre laste loodusõppeprogrammide
toimumise toetamise eest!
Laste muljeid kogusid
lasteaiaõpetajad Kaia ja Velda

Vallavalitsuse 5. oktoobri istungil otsustati:
algatada detailplaneering Rõngu vallas Käärdi alevikus Mesika tn 8a (69401:001:0214);
algatada detailplaneering Rõngu vallas Rõngu alevikus Valga mnt 4 (69402:002:0081) ja Valga mnt
6a (69402:002:0310);
jagada maaomaniku soovil Sika-Kruusaaugu maaüksus kaheks eraldi katastriüksuseks;
määrata Rõngu vallas Kalme külas asuva Kallaste katastriüksuse 69401:001:0207 keskele jääva
maaüksuse aadressiks Väike-Kallaste;
väljastada ehitusluba Mesila hoone püstitamiseks Rõngu vallas Koruste külas Prikase kinnistule;
väljastada ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks Rõngu vallas Rõngu alevikus Vahe 6
kinnistule;
väljastada ehitusluba tootmishoone laiendamiseks Rõngu vallas Rõngu alevikus Tehase tn 4
kinnistule;
väljastada ehitusluba Rannaküla veetorustiku rajamiseks Rõngu vallas Rannakülas Viiluka kin
nistul;
väljastada kasutusluba üksikelamule Rõngu vallas Käärdi alevikus Kadaka 15 kinnistul;
väljastada kasutusluba üksikelamule Rõngu vallas Kirepi külas Saluvere kinnistul;
määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 115 eurot;
kinnitada Viljandi mnt 2a kinnistu (registriosa 7319850, katastritunnus 69402:002:0309, pindala
279 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) enampakkumise korras võõrandamise elektroonilise
enampakkumise lõpphind 19 500 (üheksateist tuhat viissada) eurot;

Vallavalitsuse 10. oktoobri istungil otsustati:
kinnitada Rõngu Lasteaia Pihlakobar hoolekogu koosseis;
toetada Siku kinnistu tee ehitus- ja remonttööde teostamist Rannaküla külas 640 euroga;
eraldada MTÜle Kvaliteetaeg investeeringutoetust 40 000 eurot projekti „Multifunktsionaalse
mänguväljaku ehitus“ omaosaluse tasumiseks;
otsustati talvise lumetõrje korraldamisel vallas pikendada lumetõrjelepinguid samadel tingimustel
kevadeni 2018;
hanketulemuste kinnitamine
kvalifitseerida pakkujad Teiwaz Group OÜ, TMV Grupp OÜ, PVH Ehitus OÜ ning tunnistada nende

PALJU ÕNNE!
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Vaike Kattai
Leida Käärik
Linda Täkker
Ilse Karu
Marta Friedrichson
Leida Tsester
Helje Luuk
Linda Vosman
Agnessa Vääri 6.11.
Aino Seppa
Meinhard Peterson
Ilse Luht
Helju Rihma
Helju Karjus
Kalju Lõhmus
Olev Kruuse
Elgi Karjus
Ilme Raja
Viktor Leini
Leelo Jago

11.11.
9.11.
19.11.
24.11.
10.11.
1.11.
21.11.
25.11.
11.11.
24.11.
30.11.
5.11.
30.11.
19.11.
15.11.
16.11.
30.11.
12.11.
05.11.

pakkumused vastavaks. Tunnistada edukaks pakkumuseks Teiwaz Group OÜ pakkumus kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus ning anda vallavanemale volitus
vastava lepingu sõlmimiseks;
pikendada EFTA Accounting OÜga sõlmitud töövõtulepingut nr 13.4-1.3/95 raamatupidamise ja
finantsjuhtimise teenuse osutamiseks samadel tingimustel kuni 31.12.2019. a välja arvatud lepingu
p 4.1 osas. Lepingu hind kallineb seoses vajadusega tellida teenust Aakre Lasteaed-Algkoolile alates
01.09.2017 a. Täiendava teenuse osutamise maksumuseks lepivad pooled kokku 450 eurot/kuus
(lisandub käibemaks);
maksta Mare Külvile toetust 200 eurot eriti tublide saavutuste eest rahvusvahelistel võistlustel;

Vallavalitsuse 13. oktoobri istungil otsustati:
nimetada mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus (asutamisel) Rõngu valla nimel
asutajaõigusi teostavaks isikuks keskkonnateenistuse juhataja Toomas Klein;
jagada maaomaniku soovil Peebu maaüksus kaheks eraldi katastriüksuseks;
määrata V. T. poolt ostueesõigusega erastatava maaüksuse aadressiks Tartumaa, Rõngu vald,
Koruste küla, Tominga, suuruseks 19 759 m² ja sihtotstarbeks elamumaa;
määrata Rõngu vallas Kalme külas asuva Kallaste katastriüksuse 69401:001:0207 keskele jääva
maaüksuse aadressiks Väike-Kallaste, sihtotstarbeks elamumaa, suuruseks 1223 m² ja maa mak
sustamishinnaks viissada kakskümmend eurot (2001. aasta korralise hindamise alusel).
Anda nõusolek Edgar Umbliale erastada Kalme külas Väike-Kallaste maaüksus suurusega 1 223 m²
liitmiseks Kallaste kinnisasjaga.					

Marina Lehismets
vallasekretär
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Kultuuri- ja spordiürituste kalender
1. november
19:00

Vana Baskini Teatri etendus

2. november
19:00

Hingdepäeva kontsert

3. november
11:00

Kuressaare Linnateater esitleb

3. november
19:00

Kuressaare Linnateater esitleb

“Savann”

Elva Kultuurikeskus

4. november
9:00

Novembri laat

Elva Kultuurikeskuse
parkla

Janar Kulli fotonäitus

Elva Kultuurikeskus

„KÕIK MEESTEST“
Aapo Ilves

“Kolme Põrsa Lugu”

7. november
kuni 30.11

7. november
18:00

Kohtumisõhtu

Voldemar Kuslap

11. november
21:00

Mardipäeva pidu ansambliga

Shanon

Puhja Seltsimaja
Aakre viinavabrik
Elva Kultuurikeskus

LendTeater
(Pikk 73, Elva)

Elva Kultuurikeskus esitleb:

Rannu rahvamaja

Autorikontsert

12. november Laulukonkurss Looduslaul 2017
Elva Kultuurikeskus
(lauljatele vanuses 7-19 eluaastat)
11:00
16. november
18:00

Koolinoorte disco
“Elva kool 104 afterparty”

17. november
19:00

Tõnis Mägi

19. november
9:00

Madri laat

autorikontsert

Elva Kultuurikeskus

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

Elva Kultuurikeskus

Avatud Elva Kultuurikeskuse kohvik
Täispilet 14 €, sooduspilet 12 €

Tõnis Mägi
17.11.2017

19.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Uhiuuel Estonia kontsertklaveril musitseerib ja esitab oma
loomingut Elva linna aukodanik muusik Tõnis Mägi.
Kontsert on tänukingitus Elva linnale ja kuulajatele tasuta

elvakultuur.ee

Aakre rahvamaja

Prii sissepääs (saali mahutavus 256 kohta)

elvakultuur.ee

Aastavahetuspidu

“SEL ÖÖL...”
Elva Kultuurikeskus

Scandagra Eesti Aktsiaseltsi õhusaasteloa menetluse algatamise
ja õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

31.detsember 2017 kell 20:00

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 2 alusel.

Saa osa unustamatust aastavahetuspeost!
Ootame teid Elva Kultuurikeskuses, et veeta üks maagiline
ja meeleolukas vana-aasta õhtu. Teid ootab rikkalik
programm, kus õhtut juhib Venno Loosaar,
tantsuks mängib ansambel Mahavok, esinevad
showtantsijad. Pärast südaööd tantsutab retroviiside järgi
dj Vahur Kollom

HIND
38€

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Scandagra Eesti Aktsiaseltsi
(registrikood 10188677, aadress Tähe 13, 71012 Viljandi) poolt 03.08.2017 esitatud
õhusaasteloa nr L.ÕV/323749 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud
heitkoguse projekti. Scandagra Eesti Aktsiaseltsile on 25.09.2013 väljastatud tähtajatu
kehtivusega õhusaasteluba Elva linnas Tööstuse 17 (registriosa number 269604,
katastritunnus 17007:002:0003) asuvatele heiteallikatele.
Taotleja põhitegevusalaks on teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda
hulgimüük (EMTAK kood 46211). Ettevõtte käitisesse lisatakse heiteallikatena
teravilja ladustamine territooriumil ning muudetakse tehase seadmete tööaega.
Õhusaasteloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud õhusaasteloa
muutmise otsuse ja loa eelnõud.

Uksed avatakse kell 20:00
Riietusstiil: mõõdukalt pidulik
Avatud KultuuriKohviku baar

Pileteid hinnaga 38€
saab osta
Elva Kultuurikeskusest
ja Piletimaailmast
kuni 30.11.2017

Pilet sisaldab:
Kultuuriprogrammi ja
rikkalikku buffet õhtusööki

Õhusaasteloa taotluse, loa eelnõu ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab
tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014
Viljandi, e-posti aadress louna@keskkonnaamet.ee).

03.11.2017

11.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Sergei Mihhalkovi muinasjutu “Kolm Põrsakest” ainetel. Dramatiseerija ja lavastaja: Aarne Mägi
Põrsaste ja Hundi osas Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Jürgen Gansen
See

on kõigile teada ja tuntud lugu kolmest põrsakesest ja kurjast hundist. Ja
muidugi on hunt see, kes iga hinna eest tahab põrsaid ära süüa .... stopp! Nii
lihtsalt see aga ei käi, sest põrsad on kavalamad kui kunagi varem ja hunt suurem
kui arvata võiks. Kes sööb keda? Laval on kolm näitlejat, kes proovivad nukkude
abil kogu loo selgeks jutustada. Öige pörsas on vöitja!

Taotlus ja eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus
dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt telefonil 435 5610, kirjalikult eposti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014
Viljandi kuu aja jooksul alates teate ajalehes ilmumisest.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku arutelu läbi viimata.

Etenduse sihtgrupp 5-12 aastased lapsed

Pilet: 5 €

elvakultuur.ee

Elva Kultuurikeskus I Kesk 30, Elva I Tel: 7 330 132 I kultuur@elva.ee I www.elvakultuur.ee I

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 valla 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 10.11.2017

