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“EMU” näitas taas lennukust
Tartumaa harrastusteatritel on saanud
heaks tavaks igal kevadel kokku saada ja
näidata, mis on uut nende repertuaaris.
Kohal on ka nn. „Tarkade klubi“ e. žürii,
kes siis otsustab, kes on paremad tegijad.
Sel kevadel toimus see kokkusaamine
juba 15. korda ja kolmandat korda Rannus. Varematel aastatel saadi kokku Reola Rahvamajas ja üritust vedas Tartumaa
Harrastusnäitlejate Liit, kes nüüdseks on
ettevõtmisest taandunud. Hea on, et üritus
ise elab edasi. Mitmesugustel põhjustel
on osavõtt olnud ikka üsna kasin ja oli ka
seekord. Kohal oli vaid kolm konkurenti
ja väljaspool konkurentsi astus üles veel
Elva Noorte Näitetrupp ühisloominguna
sündinud lühipalaga „Noorus on hukas“.
Elva Harrastusteater esitas eessaalis Toomas Kalli loo „Lihtsad ja ilusad“, mille
lavastanud Raivo Adlas Elva vana raudteejaama ruumide jaoks. Sellest tulenevalt
ka mängukoha valik meil ja tükk suudeti
huvitavalt ära mängida. Sisuks nostalgia
minevikkujäänud rongiliiklusest. Nagu
ütles lavastaja avasõnas, taastati pärast
loo etendamist ka rongiliiklus ja äkki
jõuab see nüüd ka Randu! Kaasa mängisid ka Monika Meschin ja Harri Kallas
Rannust. Sellest etendusest pälvis Kalle
Saaremäe Ervini rolli eest parima meespeaosatäitja auhinna, Aire Pajur Silva
rolli eest parima naiskõrvalosatäitja auhinna (mille juures arvestati ka tema osatäitmist
Vilde
Teatri
lavastuses
„Kitarriõpetaja“). Üldse oli tookord huvitav, et päris mitu näitlejat konkureeris
iseendaga, s.t. mängis mitme teatri lavastuses. Elva teatri lavastusest pälvis veel
Andres Rattasepp eriauhinna silmapaistva
osatäitmise eest Operaatori rollis, kus
tõsteti esile oskust vähese tekstiga väike
roll suureks mängida. Veel kiideti Eduard

Silja Viljak (Roosi) ja Harri Kallas (Doktor) “EMU” lavastuses
Tuult jaamaülema rolli eest.
Külalistest järgmine oli Vilde Teater Tartust Jüri Kaldmaa kirjutatud ja lavastatud
looga „Kitarriõpetaja“. Nagu öeldud, lisas
Tereesi rolli mängimine Aire Pajurile
punkte parimaks naiskõrvalosatäitjaks
hindamisel. Kiita sai Helve Nurk Mooni
rolli täitmise eest. Meie vaatajate üsna
üksmeelsel hinnangul oli loo suureks
miinuseks räige rõvetsemine. Kas selle
koht ikka on teatrilaval?
Eelnimetatud kahe etenduse vahel pakkus
Rannu Külateater „EMU“ nauditava etenduse Anneli Vikati lavastatud John
Patricku „Kõik armastavad Roosit“, kus
Roosi osas hiilgas Silja Viljak, kes hinnati ka parimaks naispeaosatäitjaks. Lavastus tunnistati ülevaatuse parimaks. Kiita
sai veel Janar Vikat järjepideva arengu
eest läbi aastate. See edu oli meie külateatrile taastõus pärast mõningast mõõnaperioodi. Mullu näiteks ei esinetudki,
tunamullu pälviti vaid üks parima nais-

kõrvalosatäitja tiitel (Silja Viljak) ja lootustandva noore näitleja tiitel (Janno Puusepp, kes seda on juba korduvalt pälvinud).
Ülevaatuse lõpetamisel märkis žürii esimees Tiia Porss ära “EMU” head meeskonnatööd ja meenutas hea sõnaga ka
“EMU” endist lavastajat Kalju Kogerit,
kelle lavastused omal ajal suurt tunnustust pälvisid.
Nüüd seisab ees esinemine Külateatrite
Festivalil Raplas ja mingi lootus on ka
pääseda Vabariiklikule Harrastusteatrite
Festivalile, kuhu ikka on pääsenud maakonnaülevaatuste võitjad.
Siinkohal tänusõnad tublidele teatritegijatele elamusrohke teatripäeva eest ja parimad soovid kaasa järgmistele jõukatsumistele!
Arvi Sepp
endine emulane

Presidendi poolt süüdatud tuli jõuab Rannu valda, Vallapalu külas asuvale Võidumäele 23.
juunil kell 17.00. Kõik on oodatud Võidumäe tulesüütamist vaatama ja presidendi süüdatud
tuld koju viima. Meeleolukat jaanipäeva, kauneid sõnajalaõisi ja teguderohket algavat
suve, rannulased!
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VÕIMU
VEERUD
Vallavolikogu
7. koosseisu 7. istungil

külas Lõuna-Vehendi AÜ 1 kinnistule
helistuudio hoone ehitamiseks.
5. Väljastada ehitusluba Rannu alevikus
Enno kinnistul asuva elamu laienduseks.
6. Anda nõusolek kahele jäätmeloa taotlejale ohtlike jäätmete ja üleantud metalljäätmete kogumiseks Rannu vallas.
7. Osta hulgi suvist diiselkütust valla bussile OÜ-lt Mark Oil 2000 liitrit hinnaga
16.30 liiter koos käibemaksuga.
8. Vabastada 9 kinnistu omanikku korraldatud jäätmeveost, kuna nad ei ela kohapeal.
9. Erastada ostueesõigusega LõunaVehendi AÜ 3 maaüksus ja määrata koha-aadress.
10. Väljastada kasutusluba OÜ-le Jõesuu
Puhkemaja Verevi külas Jöeääre kinnistule ehitatud puurkaevu kasutamiseks.
11. Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Kaarlijärve mastalajaama kasutamiseks.
12. Anda kirjalik nõusolek Kureküla alevikus Kureküla 11 kinnistule ühiskanalisatsiooni torustiku ehitamiseks ja
ühendamiseks Kureküla aleviku ühiskanalisatsiooniga.
13. Maksta Rannu Keskkooli 17 lõpetajale koolilõputoetust kokku summas
16500.- krooni.
14. Väljastada projekteerimistingimused
OÜ-le Jõesuu Puhkemaja Verevi külas
Jõeääre kinnistule abihoone ja saunsuvila ehitamiseks.
15. Muuta omaniku poolt esitatud avalduse alusel Vehendi külas Lõuna-Vehendi
AÜ 1 kinnistu sihtotstarvet, muutes selle
elamumaast sotsiaalmaaks.
16. Määrata endisele Suure-Rakke prügilale (suletud) maa munitsipaliseerimiseks
teenindusmaa.
17. Maksta maikuus kokku toetusi: toimetulekutoetust 12 valla elanikule summas 16506 krooni, sotsiaaltoetust 9
elanikule summas 3800 krooni, hooldajatoetust 49 valla elanikule summas 18400
krooni, sünnitoetust 3 emale summas
4500.- krooni ja matusetoetust kolmele
valla elaniku perele summas 3000.krooni.

Rannu Vallavolikogu istung toimus 10.
juunil Rannu vallamajas. Kohal oli 10
volikogu liiget ja päevakorras olid 2009.
a. majandusaasta aruande kinnitamine,
üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste
kinnitamine ja vallale kuuluva kinnistu
Kureküla-Saare tee T2 võõrandamine.
1. Istung algas vallavanem Maano Koemetsa ülevaatega valla hetkeolukorrast,
vallavalitsuse otsustest ja tegevustest kahe volikogu istungi vahelisel ajal. Volinikud esitasid täpsustavaid küsimusi erinevate otsuste kohta. Seejärel andis ülevaate
valla rahalisest seisust finantsnõunik Reet
Jaadla ja kokkuvõtvalt oli tema hinnang
olukorrale „normaalne“, sest tulud on
laekunud prognoosi kohaselt.
2. Majandusaasta 2009 aruande koostas
finantsnõunik, see on 29 lk. ülevaade
Rannu valla olukorrast ja tegevustest
2009. aastal ning raamatupidamise aruanne. Aruande kohta on koostanud heakskiitva järeldusotsuse audiitor Tiit Simo.
Volikogu revisjonikomisjon esitas volikogule arvamuse aruande kohta ja see oli
samuti positiivne. Volikogu otsustas ühehäälselt aruande kinnitada ning esitada
maavanemale ja rahandusministeeriumile.
3. Üldplaneering kehtib alates 2003. aastast. Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
oma koosolekul otsustas, et üldplaneeringu võib jätta kehtima ning ei ole vajalik
selle muutmine.
4. Rannu vallale kuulub tee Kureküla
alevikus, mis on OÜ Kure Mõis siseterritooriumil ja mida ei ole avalikuks kasutamiseks vallale vaja. OÜ-le Kure Mõis on
see tee vajalik tootmisetegevuseks. Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku vahetada vallale kuuluv tee OÜ Kure Mõis
omandis oleva tee vastu Noorma külas ja
Kaarlijärve külas. Vahetuse tulemusena
saab vald kaks teelõiku avalikus kasutuses olevast teest. Volikogu võttis vastu
otsuse võõrandada alevikus olev tee vahe- Vallavalitsuse 01.06 – 07.06 istungitel
otsustati:
tamistehinguga kahe teelõigu vastu.
1. Kiita heaks Pärnamäe kinnistu detailVallavalitsuse 17.05 – 31.05.2010 istun- planeeringu eskiislahendus.
2. Anda nõusolek Keskkonnaameti Jõgegitel otsustati
1. Jagada vallale kuuluv kinnistu Kurekü- va-Tartu regiooni poolt esitatud CRONIla-Saare tee Kureküla alevikus kaheks MET Eesti Metall OÜ-le jäätmeloa taotlemiseks.
maaüksuseks.
2. Kinnitada hanke „Õpetajate maja katu- 3. Maksta koolilõpetamise toetust Rannu
se rekonstrueerimine“ tulemused, kol- Keskkooli 9 kl ja Puhja Gümnaasiumi 12.
mest pakkumisest tunnistati edukaks AS klassi 25 lõpetajale kogusummas 22500
Toode pakkumine ja otsustati sõlmida krooni, igale lõpetajale 1000 krooni.
4. Moodustada hajaasustuse veeprogramtöövõtuleping hinnaga 193 745 krooni.
3. Anda nõusolek vee erikasutuseks OÜ- mi rakendamise käigus esitatud taotluste
le Jõesuu Puhkemaja Verevi külas Jõeää- hindamise komisjon koosseisus: Maano
re kinnistul heitvee suublasse juhtimiseks. Koemets, Gerli Pärnpuu, Hardo Pajur,
4. Väljastada projekteerimistingimused ja Hannes Freiberg, Heino Gottlob.
ehitusluba MTÜ-le Heliraamat Vehendi
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Õppused Rannu Jõesuus
Kaitseliidu Sakala ja Tartu malev, LõunaEesti Päästekeskus ja Viljandi politseijaoskond korraldavad 2. ja 3. juulil Verevi külas Rannu Jõesuu silla lähiümbruses
koostööõppuse. Harjutustel osaleb kuni
200 kaitseliitlast, politseiametnikku, päästeteenistuse ametnikku ja instruktorit. 3.
juulil on uus maanteesild kella 07.00-st
kuni 15.00-ni tsiviilisikutele suletud, läbipääs toimub üle vana silla. Kella 12.00-st
kuni 15.00-ni kasutatakse imitatsioonivahendeid ja paukpadruneid. Õppusi võib
igaüks jälgida ohutust kaugusest ja asi on
kindlasti vaatamist väärt.
Planeerimisalased teated
Rannu Vallavalitsuse 07.06.2010. a korraldusega nr 125 anti vallavalitsuse poolt
heakskiit Pärnamäe kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusele. 01.06.2010
toimus avalik arutelu, mille käigus ettepanekuid lahenduse muutmiseks ei esitatud.
Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt moodustatakse olemasolevast maatulundusmaa maaüksusest 4 krunti, millest
3 on planeeritud tootmismaa kruntideks ja
1 transpordimaa krundiks. Igale tootmismaa krundile on planeeritud 2 põhihoonet
ja 1 abihoone.
Rannu Vallavalitsus teatab, et Verevi
külas asuva Jõeääre kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 17.06.-27.06.2010 Rannu
vallamajas. Avalik arutelu toimub 28.
juunil kell 14.00 Rannu vallamajas. Eskiislahendus on avaldatud valla veebilehel. Info tel 53425242, Maano Koemets.
XXXIX Võrtsjärve suvemängud
Järjekordsed Võrtsjärve suvemängud
toimuvad Tarvastu valla korraldusel 3.
juulil 2010. a. Viljandimaal Suislepa külas. Mängude avamine kell 11.00
Suislepa staadionil.
Hea spordihuviline Rannu valla elanik,
ootame sind kindlasti osalema järjekordsetel Võrtsjärve suvemängudel. Oma soovist osaleda anna teada Rannu valla spordijuhile, Risko Nuuma´le tel: 53 633 852,
tema koostabki Rannu valla võistkonna
osalemaks XXXIX Võrtsjärve suvemängudel.
Suvemängudel kavas olevad spordialad:
kalapüük, laste pendelteatejooks, täiskasvanute pendelteatejooks, kergejõustik,
paariskanuusõit, naiste rannavõrkpall,
meeste võrkpall, poiste mini-jalgpall,
petanque, vallajuhtide mitmevõistlus,
tüdrukute rahvastepall, köievedu ning
mälumäng.
Suvemängude juhendi ja ajakava leiad
Rannu valla koduleheküljelt.
Risko Nuuma

Fotokonkursist “12
kuud”

dub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh. nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja
näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud
tulud või tuluallikad, näidates ära, mis
liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust
näitamata]
V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
[Ei kuulu avalikustamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste
kohta
[Ei kuulu avalikustamisele]

Ootame 1. juuliks uusi
fotosid konkursil osalema.
Rannu vallavalitsus on
esitanud
projektitoetuse
taotluse fotokonkursi toetamiseks LEADER-meetmest. Projektitoetuse saamisel
korraldame konkursile väärika lõpuürituse, kus valitakse aasta parimad fotod,
2011 kalendrifotod ja antakse üle auhinnad. Lisaks sellele loodame toetusest abi
2011 kalendri trükkimisel. Konkurss
jätkub ja ootame huviga põnevaid hetkemeenutusi kevadest ja varasuvest. Vaata 1.1. Küllike Lõhmus. 3.Volikogu liige.
ka konkursi tingimusi, millistes kategoo- 4. Rannu Keskkooli õpetaja 5. 14004.riates fotosid ja kui palju saab esitada.
krooni 6. Elumaja ja kinnistu Rannu
vallas. 7. Sõiduauto Opel Kadett 1990 .
Majanduslike huvide deklaratsioonide 8. Ei ole. 9. SEB-pank arvelduskonto. 10.
andmete väljavõtted 2009. a. kohta
SEB elamulaen 200 000.- krooni. 11. Ei
ole. 12. Rannu Rahvamaja tantsuringi
Järgnevad majanduslike huvide deklarathüvitis.
sioonid esitasid Rannu vallavolikogu ja
vallavalitsuse liikmed korruptsioonisea- 1.2. Lea Tuvikene. 3. Volikogu liige. 4.
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja
duse § 14 lõike 5 alusel deklaratsiooni
keskkonnainstituudi teadur. 5. 12000.hoidjale – volikogu poolt määratud kokrooni. 6. Elamu Tartumaal. 7. Sõiduaumisjonile, kes avalikustab need seaduse §
to Audi 4 1996, kaasomand, Ford Mon15 lõigete 3 ja 4 alusel seaduse lisana
deo 1996, kaasomand. 8. Sampo Pensiokinnitatud majanduslike huvide deklaratnifond. 9. SEB Eesti Ühispank arveldussiooni vormi järgi:
ja kaartikonto, Sampo pank arvelduskonI . Üldandmed
to. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood (ei kuulu avalikustamisele). 1.3. Silvi-Silja Koemets. 3. Volikogu
liige. 4. Perearst FIE Silvi-Silja Koemets.
3. Ametikoht.
5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Audi A4. Asutus (tööandja).
4 1997. a. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühis5. Ametipalga aste ja ametipalk.
pank arvelduskonto, Nordea arveldusII. Andmed vara kohta
konto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension.
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse
kandmiseni ka ehitised ja nende osad, 1.4. Tarmo Tuvikene. 3. Volikogu liige.
4. OÜ Tarmo Põld juhatuse liige. 5. Ei
deklareeritakse ka pooleli olevad ehituole. 6. Elamu ja 3 kinnistut Rannu vallas
sed, ühis- ja kaasomandiks oleva vara
(ühisomand). 7. Ei ole. 8. Emajõe Farm
puhul näidatakse ametiisiku osa selles):
osak 16800.- krooni, Tarmo Põld osak
otstarve, asukoha maakond, linn, kinnis40000.- krooni. 9. SEB Eesti Ühispank
tuspiirkond, kinnistu number (asukoha
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Tartu Maaaadressi märkimata).
valitsus hüpoteek. 12. Ei ole.
7 Registrisse kantud autod, vee- ja õhu1.5. Hando Ivask. 3. Volikogu liige. 4.
sõidukid: mark, väljalaske aasta.
Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid:
5. Ei ole. 6. Korter Tartu linnas, ühisemitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguomand. 7. Sõiduauto Toyota Avensis
väärtus.
2001. a., sõiduauto Honda Civic 1992,
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende
Volkswagen Golf 1995 8. Ei ole. 9. Hanarv).
sapank deebet- ja kreeditarve. 10.
III . Andmed varaliste kohustuste kohta
Swedbank
545000.krooni.
11.
10. Võlad pankadele ja teistele eraõigusSwedbank laenu tagatis. 12. Elva Tarbilikele isikutele, kui võla suurus ületab
jate Ühistu juhatuse esimehe töötasu..
eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni, kui ametikohal ametipalka ei 1.6. Üllar Kaaver. 3. Volikogu liige. 4.
OÜ Melior-M juhataja. 5. Ametipalka ei
maksta: võlausaldaja, võla jääk deklareesaa. 6. Elamu, 26 kinnistut Rannu vallas,
rimise ajal.
2 kinnistut Rõngu vallas., 1 kinnistu
11. Muud varalised kohustused, mille
Tähtvere vallas (kaasomand), 15 kinnissuurus ületab deklareerimise ajal eelmise
tut Konguta vallas. 7. Sõiduautod Opel
kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni,
1985. a., Opel 2001. a., 8. OÜ Melior-M
kui ametikohal ametipalka ei maksta
158 osa à 1000.- 158 000.-, OÜ Rannu
(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid
Mõis 292 osa à 1000.- 292 000.- , OÜ
jms).
Kaarsimäe 100% 40000.- krooni. 9. SEB
IV. Andmed muude tulude kohta
arveldusarve 3 tk 10. Ei ole. 11. Hüpo12. Muud regulaarsed tulud ( palk ja lisateek kinnistu eest 94264.- krooni, hüpotasud põhitöökohal, kui ametiisikul puu3

teek 4 kinnistule 1625000.- krooni SEB
AS kasuks, käendus 195000.- krooni,
hüpoteek 1 kinnistule 195000.- krooni
AS SEB kasuks ja SEB Liising kap. rent
1009212, 12. OÜ Melior-M töötasu ja
tulu füüsilisest isikust ettevõtjana.
1.7. Sirje Erm. 3. Sotsiaalnõunik. 4.
Rannu Vallavalitsuse liige. 5. 14600.krooni. 6. Koli kinnistu Ervu külas
(ühisomand) garaažiboks Rannu alevikus
ja kinnistu Rõngu vallas. 7. Sõiduauto
Peugot 405 1994 (ühisomand). 8. Ei ole.
9. SEB EÜP ja Swedbank arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. SA Rõngu
Hooldusravikeskus nõukogu liikme hüvitis 800.- krooni kuus.
1.8.Reet Jaadla. 3.Finantsnõunik. 4.
Rannu Vallavalitsuse liige. 5. 14600.krooni, 6. Korter Tartu linnas, elamu
Rannu vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB
Eesti Ühispank arvelduskonto ja krediitkaart. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Korteriüür 1050.- krooni kuus.
1.9. Hardo Pajur. 3. Volikogu liige. 4.
Marepleks OÜ. 5. Ametipalk puudub. 6.
Elamumaa Rannu vald. 7. 4 mootorratast,
sõiduauto ZAZ 1966. a. 8. Ei ole. 9.
SEB ja Swedbank arved. 10. SEB39454,81 EUR 11. Subaru Impreza 2007
SampoPank jääk 127 495,94 EEK. 12.
Palk 7844.- krooni.
1.10. Märt Loim, 3. volikogu liige, 4.
Kure Mõis OÜ töökoja juhataja. 5. Ametipalk puudub. 6. Elamu ja maatulundusmaa Rannu vald. 7. Sõiduauto Opel
Safira 2000. a. 8. Ei ole. 9. SEB a/a. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole
1.11 Marge Sütt. 3. Volikogu liige. 4.
Põltsamaa Meierei Juustutööstuse OÜ
tehnoloog. 5. Ametipalk puudub. 6. Elamumaa Rannu vald. 7. Sõiduauto Opel
Vectra 1999. a. 8. Ei ole. 9. SEB ja
Sampobank arvelduskontod. 10. SEB
eluasemelaen jääk 59360.- krooni. 11. Ei
ole. 12. Ei ole.
1.12. Uno Rootsmaa. Endine vallavanem. 4. Rannu Vallavalitsus. 5. 18000.krooni kuus. 6. Elamumaa 1 ha Rannu
vallas. 7. Sõiduauto Ford Mondeo 2005.
a. ja sõudepaat Bella-Fjord 1982. a. 8. Ei
ole. 9. SEB Pank arvelduskonto. 10. SEB
Liising 90000.-, SEB Pank 85000.krooni. 11. Ei ole. 12. Töötasu kuus
18000.- krooni. Teenistussuhte lõpetamise hüvitis 55093.- krooni.
1.13 Andrei Uksov. 3. Volikogu liige. 4.
Üldkirurg Lõuna-Eesti Haigla AS 5.
30 000.- krooni, 6. Korter Tähtvere vald.
7. Sõiduautod: Mazda 6-2005, Mazda 62009, traktor T-25 1991. a. 8. Ei ole. 9.
SEB ja Nordea arveldusarved. 10. Nordea Pank eluasemelaen 550 000.- krooni.
11. Nordea Pank autoliising 250 000.krooni
Volikogu esimehe ja vallavanema deklaratsioonid avalikustatakse Riigi Teataja
Lisas.
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Tubane hooaeg sai läbi.
Selleks kevad-suveks on tubased toimetamised läbi saanud. Lõppenud hooaeg
kandis endaga kaasas palju huvitavat.
Toimusid rahvarohked tantsuõhtud, kus
olid külalisteks Raimo Aas, Haaslava
meeskoori Väikepunt, ansambel Seljanka, tantsutrupp Glamour ja ansambel
Umbes-Kombes. Veebruaris toimus traditsiooniline tantsijate talvine kokkusaamine Tantsutallad – seekord rekordarv
tantsijaid ehk 300 ja simmaniks mängis
ansambel Nukker Kukeke. Märtsis aga
said lauljad omavahel kokku Rannu
Kuldnokal, mis toimus seekord 19ndat
korda, tantsuks mängis ansambel Lihtne
Viis. Kahte viimast sündmust toetas rahaliselt Eestimaa Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp.
Rohkesti mahtus lõppenud hooaega teatrietendusi – 3 lasteetendust ja 9 täiskasvanutele ehk ligi 2500 külastajat kokku.
Oma juubelipidu pidasid Rannu rahvamajas tantsuselts Toome Tartust ja ka
Rannu Keskkool. Detsembris toimusid
jõulukontserdid – Tallinn Baroque
„Jõulud Raekojas“, jõulukontsert Rannu
segakoori, Puhja naiskoori ja Konguta
segakoori osavõtul, laulustuudio ja klaveriklassi kontsert.
Jaanuaris toimus üle hulga aja taas vallavanema vastuvõtt meie valla kõige noorematele ehk Beebipidu. Veel külastas
meid jaanuaris Kinobuss, näidates filme
nii lastele kui ka täiskasvanuile.
Uusi traditsioone asusid looma volbripidu 30. aprillil ja lastekaitsepäeval toimunud Perepäev. Perepäev algas toreda
rongkäiguga lasteaiamaja eest ja liiguti
mööda maanteed rahvamaja parki. Kõige
ees olid Sirje Viljamaa ratsahobune ja
ponid, seejärel trummitüdrukud Helen ja
Kaisa ning kloun Janno. Meie teekonda
aitasid turvaliselt kulgeda tublid politseinikud (suur tänu neile). Rongkäiku ehtisid lasteaia lipp ja vapp ning palju õhupalle. Pargis toimus kontsert ja spordivõistlused, lapsed said ratsutada hobusega ja kahe poniga. Tehti näomaalinguid,
kus ka emmed aktiivselt kaasa lõid. Lapsed arvasid, et oma emme joonistatud pilt
on lapse näo peal ikka kõige ilusam.
Toimus XV Tartumaa Harrastusteatrite
ülevaatus, Rannus juba kolmandat korda.
Lähemat kokkuvõtet sündmusest saite
lugeda käesolevast valla lehest. Täname
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskust.
Rannu vald paistab silma teatrilembusega. 26. juulist alates saab nädal aega
Rannu pargis näha Ümera mehi. Tulemas
on taas vabaõhuetendus, mis on pühendatud Ümera lahingu aastapäevale. Lavastus pealkirjaga „Neeme“ toimub 31. juulil. Etenduses on kaasa lööma oodatud
kõik Rannu valla elanikud, kes soovivad
veeta nädala näitemängutegijate seltsis.
Vabaõhuetenduse toimumist toetab
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Leader tegevusgrupp MTÜ Võrtsjärve
Ühendus.
Kõikide suviste sündmustega, mis vallas
toimuvad, saab tutvuda valla kodulehel.
Isetegevuslased on veetnud toimeka hooaja. Lisaks Rannu rahvamaja sündmustele on esinetud mujalgi.
Pärimusrühm Liisu esines 27. septembril
Elvas eakate Mihklipeol, 21. novembril
Konguta rahvamajas tantsurühma Pihlakobar juubelil, 28. märtsis Konguta rahvamajas Memme-Taadi Lustitantsimisel.
Noorterühm Õunake esines 19. detsembril Puhja Keskkooli jõuluballil, 27. detsembril Porkunis Uudeküla Talvepäeval,
9. jaanuaril Kambja Laulu- ja Mänguseltsi aastapäeval. Naisansambel Astra osales 10. aprillil Kambja Lüüral, 17. aprillil
Veskitammi Laulupäeval. Segarahvatantsurühm Kolumats osales 21. novembril
Europeade 2010 võistutantsimisel Paides,
27. veebruaril Baltica 2010 ülevaatusel
Tartus, 6. märtsil Tartumaa Talvisel
Tantsupeol Kambjas, 20. märtsil Meeste
Tantsupeo ülevaatusel Tartus, 23. aprillil
Rahvamajade Messil Tallinnas, 5. juunil
Võrtsjärve II Kala- ja Käsitöö laadal, 6.
juunil Mini Europeade´il Türil. Palju
suviseid esinemisi on kõikidel rühmadel
veel ees, aga nendest siis edaspidi. Rahvamaja avaldab tänu abi eest OÜ-le
Melior-M, Simo Soomile, Rannu Keskkoolile ja Rannu kauplusele.
Kaunist suve ja uute kohtumisteni! Liis
Talupäev Aruotsa talus
20. juunil toimub Sangla külas Aruotsa
talus (prk. Võlli) talupäev, mille korraldajaks on perenaine Anu Pärnpuu ja Rannu Kultuuri- ja Hariduse Selts. Idee on
Anu poolt ja projektikirjutamise tugi
seltsi poolt. Kultuuritegemist ja vaatamist jätkub terveks pärastlõunaks ja õhtupoolikuks. Saab vaimutoitu ja ka ihutoitu. Tule ja vaata, sest talupäev on esmakordne selline Rannu vallas! Aruotsa
rahvas ootab Sind kella 14.00-ks.
14.00 Talupäeva avamine, tervitus saabujaile, talupäeva päevakava tutvustus, talu
lipu ja teiste lippude heiskamine
14.30 Üht-teist Võllide sugupuust, Aliide
Võlli käsitööde näitus, niplamisest.
15.00 Õueteater
15.45 Talusupp
16.30 "Aed annab tervist" – rahvatervise
minutid
17.00 Aitmuuseum ja tegelused (viltimine, seinamaalingud)
18.00 Vanad tantsud ja laulud pillimeestega
20.00 Talupäeva lõpetamine, meenete
loosimine tagasiside lehtede põhjal .
Sündmust
toetab
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Võrtsjärve piirkond võitis konkursi
„Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“
Võrtsjärv võlus rahvusvahelist žüriid
tugevate ja mitmekesiste turismitoodete,
väga hästi toimiva koostöö ning rikkalike
traditsioonide säilitamisega. Septembris
esitleb võitja oma vaatamisväärsusi Euroopa Turismifoorumil.
Konkursi Eesti koordinaatori, EAS Turismiarenduskeskuse direktori asetäitja
Marje Braunbrücki sõnul on Võrtsjärve
piirkonna tugevusteks väga hästi organiseeritud ja kogu Võrtsjärve ümbrust hõlmav koostöö, mis väljendub reaalselt ka
valdade arenguplaanides ja investeeringutes turismi. „Investeerinute tulemusena
on Võrtsjärvel tänaseks 5 põhiväravat,
mis kõik on eraldi turismiobjektid,“ kirjeldab Braunbrück. Veel rõhutab ta
Võrtsjärve piirkonna turismitoodete mitmekesisust ja suunatust erinevate huvidega inimestele. „Võrtsjärv pakub puhkamisvõimalusi nii kultuuri-, looduse- kui
ka aktiivse puhkuse otsijaile ning on osanud oma turismitoodetes suurepäraselt
ühendada nii ajaloo kui ka kaasaja,“ ütles
Braunbrück.
Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja Jaanika
Kaljuvee sõnul iseloomustab Võrtsjärve
piirkonda kolm olulisemat tugevust. Esiteks Võrtsjärv kui unikaalne loodusressurss ise, olles Natura 2000 linnu- ja looduskaitse ala ning koondades sadu huvitavaid taime- ja loomaliike. Teiseks toob
Kaljuvee esile piirkonna rikkaliku ajalooja kultuuritraditsiooni ja nende jätkusuutlikkuse ning kolmandaks kvaliteetsed ja mitmekesised turismipaketid, mis
on sündinud tugeva koostöö tulemusena
kõigi piirkonna osapoolte – nii valdade,
mittetulundusühingute kui kohalike turismiettevõtjate vahel. Võrtsjärve piirkonda
iseloomustavad iidsed kalurikülad, ajalooline kalapüügialus kalepurjekas, Eesti
ainuke mageveekalade järvemuuseum,
angerja-, latika-, koharikas järv ning
muistne torupillimängimise kultuur. Turistid saavad Võrtsjärve vaatamisväärsuste ja tegevusvõimalustega tutvuda kõige
efektiivsemalt kas internetis aadressil
www.vortsjarv.ee või kohapeal Võrtsjärve külastuskeskuses Jõesuus, SuurEmajõe suudmes.
Konkursi žüriisse kuulusid mainekad
loodus- ja turismieksperdid nii Eestist
kui välisriikidest. Žüriid juhtis Gerald
Broddelez,
rikkaliku
kogemusega
loodusekspert, kes töötab rahvusvaheliselt tuntud reisiettevõttes Naturetrack ja
omab kogemust kõigilt kontinentidelt
ühtekokku 160 eri riigis.

KOOLIUUDISED Edasi jõudsime lennujaama ööbima, kuna kohta muutnud ja õhukoridorid tuhavaComeniuse projektikoosolek Hispaanias
Algas kõik sellest, et 8. mai hommikul
istusime punasesse valla bussi ja asusime
Riia lennujaama poole teele eesmärgiga
õhtuks Barcelonasse jõuda. Riiga jõudes
sõitsime jutuhoos mööda sillale keeravast
teeotsast ja pidime sõitma linnast välja, et
tagasipööret teha. Oli see juba märk, et
hakkab juhtuma veel midagi?
Esimene lend Londonissse, Stanstedi
lennujaama toimus viperusteta. Siis aga
selgus , et kurikuulus Islandi tuhapilv on
jõudnud Hispaania kohale ja meie lend
tühistatud. Mida teha edasi???
Proovisime lennujaama tasulises internetipunktis (1 nael 10 min) selgust saada.
Selgust aga ei saanud. Siis seisime
Ryanairi piletimüügi leti 3-tunnisesse
järjekorda koos saatusekaaslastega, et
teada saada, kuna ja kas üldse on lootust
Barcelonasse lennata. Variant, mida pakuti, oli selline: 15 piletit esmaspäeva
hommikuks kella 7.10. Meid aga oli 16
inimest... Nõutud näod leti eest ajendasid
kohalikku töötajat arvutis klõbistama ja ta
leidis ühe lisapileti. Rõõm meie poolel!
Broneeringud käes, asusime järgmise
ülesande kallale ja selleks oli öömaja
otsimine. Kuna internet oli kallis, kasutasime tuttavaid, kes elavad kohapeal, ja
palusime neil otsida internetist öömajade
telefoninumbreid. Esimestest kohtadest
saime vastuseks, et „meil 3-4 kohta on,
aga rohkem kahjuks mitte“. Viimasel
numbril helistades paitas kõrvu vastus, et
on küll, tulge aga kohale, hoiame broneeringut 3 tundi. Mõeldud, tehtud. Bussipiletid käes, sõitsime varsti Londoni poole.
Tagasihoidliku noortehosteli otsimine ei
olnud väga keeruline tänu toredatele kohalikele. Vahepeal pidime helistama ja
teavitama, et me ikka tuleme, sest määratud 3 tundi ei tahtnud meie matk kuidagi
mahtuda. Loodetud 12-naelase öömaja
eest maksime 20 naela inimese eest, aga
selle sees oli ka korralik hommikusöök.
Lõpp
hea,
kõik
hea.
Hommikul kell 10 lahkusime korralikult
täispargitud kõhtudega Londoni vaatamisväärsusi kaema. Kuulus Toweri sild
oli kohe hosteli ligidal. Mööda Thamesi
kallast kohvreid järele vedades liikusime
edasi Big Beni suunas. Tegime tiiru kuulsal London Eye vaaterattal, teise tiiru
ümber kuulsa Westminsteri kiriku.
Millenniumi sillani jõudes selgus, et oleme täpselt selle silla 10. aastapäevaks
pärale jõudnud. Palju õnne! Sealt edasi
St. Pauli katedraali juurde, Trafalgari
väljakule, Picadilly kohtumispaika ja
juba laiuski meie ees täies hiilguses kuningapalee.
Kokku kestis meie Londoni jalutuskäik
10 tundi. Tublid lapsed! Virinat polnud
kuulda, kuigi olime surmväsinud.

lennuk väljus hommikul kell 7. Tingimused kõige paremad ei olnud ― suhteliselt
kõva küljealune, aga lohutas see, et kaaskannatajaid oli terve lennujaam täis. Kiiremad olid saanud toolidele, aga ka seal
oli tegu mahtuda kahele toolile, sest metallist käsipuud olid vahel.
Karin: Kuna vana, ärajäänud lennu broneering enam ei kehtinud, oli vaja teha
uus. Kella 3 ajal öösel proovisin seda teha
check-in-aparaadis, nagu lendu broneerinud onu käskis. Ei saanud. Tunni aja
pärast uuesti proovides lubas teha küll,
aga küsis 40 naela (üle 700 kr) . Mõtlesin,
et teen enda nimel olnud eraldi broneeringuga uue lennu check-in'i ära, et teistel
ehk on kokku 40 naela, aga võta näpust.
Aparaat nõudis järjekindlalt kõigilt 40naelast tasu. Kokku oleks vaja olnud
12 000 krooni. Seda aga mul ei olnud,
kuna öömaja võttis juba päris suure summa. Läksin uuesti Ryanairi leti juurde ja
kurtsin oma muret tööle saabunud letitöötajale. Ennäe imet, nagu klõpsti kadus
summa meie nimede tagant. Uuesti kiirustasin aparaadi juurde. Aega oli pool
tundi, sest 2 tundi enne lendu peab checkin tehtud olema. Kell oli aga juba 4.30.
Klõbistasime kahes aparaadis ja 13 inimest said kenasti oma pileti kätte. Siis
aga jõudsin täpitähtedega lasteni ja neid
tähti see aparaat ei võimaldanud trükkida.
Ilma täppideta ka ei tunnistanud lennukõlbulikuks. Jälle leti juurde, trügisin
vahele, pomisedes vabandussõnu. Aidati
täpitähtedest lahti saada ja lõpuks olime
kõik teisel pool turvaväravaid. Barcelonasse jõudnud, jätkus kohe 4-tunnine
linnaekskursioon, jalgsi muidugi. Treeninud olime eelmisel päeval 10 tundi, tunda aga andis kesistes tingimustes öö lennujaamas . Virisejaid meie hulgas endiselt ei leidunud. Kiitus!!!
Järgmistel päevadel jätkus planeeritud
tegevus, teemaks turism. Kahju oli pühapäevast, see oli plaani järgi pere organiseerida, aga London oli ka vahva.
Barcelonas külastasime turismiülikooli,
kuulasime seal ettekannet, siis nägime
kõiki peamisi vaatamisväärsusi ning korraks saime ka rannamõnusid nautida.
Teisel päeval said kodutööna tehtud ettekanded samuti kuulatud–vaadatud. Huvitavad oli Skype'i vahendusel intervjuu
hispaanlasest reisikorraldajaga ja lindistatud intervjuud teiste sama ala töötajatega.
Meie õpilased said oma ettekannetega
kenasti hakkama. Mõnel oli see esimene
kord seista nii suure, 70 inimesest koosneva auditooriumi ees ja oma Power
Point'i ettekannet teha. Õpilased on aga
kiired otsustajad, võeti kampa ja koos oli
julgem teiste ees seista.
Meie Sigriti inglise keel oli parim!
Nii need 3 päeva kohapeal läbi saidki.
Tagasisõit kulges suuremate viperusteta.
Eelmisel päeval küll lende ei toimunud,
aga reedeks oli jälle tuhapilv oma asu5

bad. Õnnelikult ja paljude kogemuste
võrra rikkamaina olimegi tagasi.
Õpilaste kommentaarid:
Märt: Perega oli kõik hästi, süüa sai liiga
palju, paksemaks tegi, õhtud olid väga
ägedad.
.
Sigrit: Väga õpetlik ja kogemusterohke
reis oli. Kunagi ei ole halba ilma heata ja
nii meiegi Londoni vaatamisväärsused
ära nägime. Mulle London väga meeldis.
Barcelona ei olnud selline, nagu arvasin.
Kõik tänavad samasugused ja samas vanas stiilis (gooti kvartalist on ilmselt jutt).
Väga meeldis Sagrada Familia kirik. Ka
pere oli väga meeldiv. Lennusõit ei olnud
kõige meeldivam, kuna kõrvad läksid
lukku ja valutasid. Tahaks veel sellist
reisi korrata ja olen kindel, et külastan
võõrustajaid veel.
.
Kaidi, Kadi, Kristina: Kombed olid Hispaanias üldse teistsugused kui meil. Tervitamisel tehti põsemusi ja poisid olid
hoolivamad kui Eestis. Põhitoiduks oli
sai. Kooli lõunasöök oli suhteliselt õline
ja ei olnud hea maitsega. Õhtust söödi
koos perega ja muljetati päevategemistest. Noored veedavad palju aega koos
sõpradega väljas. Viimasel õhtul käisime
ka kõik koos väljas ja see õhtu ei unune
n iip ea
.
Talis: Üldiselt oli reis väga hea, mõned
viperused olid ka sees. 2 päeva Inglismaal
olid väga meeldejäävad ja ega ka Hispaanias midagi häda olnud.
.
Siim: Reis oli meeldejääv kindlasti oma
äparduste poolest. Tuhapilve tõttu ärajäänud lend ei olnud masendav, kuna tänu
sellele saime näha ka Londonit. Siiski
järgmine öö lennujaamas oli külm ja magada oli võimatu. Hispaaniasse jõudes oli
26 kraadi sooja. Päevad Hispaanias möödusid mööda tänavaid jalutades ning rannas puhates. Reis andis niipalju kogemusi
juba oma äparduste poolest, et jääb kindlasti meelde väga kauaks.
Janari: Reis oli lahe. Meil isegi vedas, et
Barcelona lend ära jäi, tutvusime paljude
vaatamisväärsustega Londonis. Pidime
väga palju kõndima. Muidu oli lahe. Hispaanlased olid lahedad.
.
Merilin: Paljude jaoks oli see esimene
lennureis. Meelde jääb Hispaania päike,
vaatamisväärsused, paanikaolukord, rand,
meri, terve päev ettekannete vaatamist,
hoovihm, öö Londoni lennujaamas jne.
Kõik laabus ilusti!
Karin Kütt
Meie tublimad 2009/2010
Tublid aineolümpiaadidest osavõtjad:
1. Taavi Timm
Piirkondlik emakeeleolümpiaad I koht/
juh. L. Tooming
Piirkondlik õigekirjaolümpiaad V koht/
juh. L. Tooming
Piirkondlik geograafiaolümpiaad 12.- 14.
koht /juh. V. Rootsmaa
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Tubli võrkpallur
2. Karin Lillo
Piirkondlik bioloogiaolümpiaad VI koht/
juh. L. Talgre
Piirkondlik inglise keele olümpiaad VI
koht
Tubli õppija 2009/2010 õ.a.
3. Mait Kaaver
Piirkondlik ajalooolümpiaad VII koht/
juh. I. Piir
4. Enly Tammela
Piirkondlik õigekirjaolümpiaad V-VI
koht/ juh. K. Lõhmus
Piirkondlik emakeeleolümpiaad VII koht/
juh. K. Lõhmus
Parim ainetundja – eesti keel ja kirjandus
5. Merilin Kruuse
Piirkondlik bioloogiaolümpiaad VIII
koht/ juh. L. Talgre
Tubli võrkpallur
TIKITIIGRI konkurss
Sooteemaliste mängude konkursil äramärgitud töö
6. Helar Jaadla
Piirkondlik georaafiaolümpiaad VII koht/
juh. V. Rootsmaa
Piirkondlik keemiaolümpiaad X koht/
juh. E. Reinvelt
Piirkondlik emakeeleolümpiaad X koht/
juh. L. Tooming
Piirkondlik õigekirjaolümpiaad 16.- 17.
koht/ juh. L. Tooming
7. Andre Leesment
Piirkondlik keemiaolümpiaad VII koht/

juh. Reinvelt/ (Leet)
Piirkondlik geograafiaolümpiaad 21.- 22.
koht / V. Rootsmaa
8. Helina Tera
Piirkondlik õigekirjaolümpiaad VI-VII
koht/ juh. L. Tooming
Piirkondlik emakeeleolümpiaad VI-VII
koht/ juh. L. Tooming
Parim ainetundja – eesti keel
9. Paula Nikolajeva
Piirkondlik emakeeleolümpiaad VI-VIII
koht/ juh. L. Tooming
Piirkondlik õigekirjaolümpiaad 16.-17.
koht/ juh. L. Tooming
10. Silver Koni
Piirkondlik inglise keele olümpiaad 10.
koht
Tubli võrkpallur
11. Helen Pullinen
Üleriigiline fotolugude konkurss
Tubli võrkpallur
12. Jan Mustjõgi
Tubli võrkpallur
Parim ainetundja – geograafia
13. Kaidi Hanni
Parim ainetundja – geograafia
14. Kristen Käos
Tubli õppija 2009/2010 õ.a.
II Tublid sportlased:
24. Teele Laas
Tubli võrkpallur
Tubli kergejõustiklane
25. Raigo Strastin – tubli võrkpallur

26. Tõnis Ajaots – tubli võrkpallur
27. Tarvo Nurk – tubli võrkpallur
28. Jarek Tigane – tubli võrkpallur
29. Kusti Muri – tubli võrkpallur
30. Märt Aruots – tubli võrkpallur
31. Siim Isup – tubli võrkpallur
32. Ermo Tõntsu – tubli võrkpallur
33. Kaisa Lepik – tubli võrkpallur
34. Silva Koemets – tubli võrkpallur
35. Kaire Kauts – tubli võrkpallur
36. Kristiina Keisk – kergejõustiku kuninganna
37. Roomet Pitilimov – kergejõustiku
kuningas
38. Hele-Mai Luik – tubli kergejõustiklane
39. Merili Sutt – tubli kergejõustiklane
40. Mari Tuvikene – tubli kergejõustiklane
41. Heleriin Mesi – tubli kergejõustiklane
42. Ott Alekõrs – tubli kergejõustiklane
43. Tauri Talve – tubli kergejõustiklane
44. Laura-Laurelia Põlgast – tubli kergejõustiklane
45. Talis Põlgast – tubli kergejõustiklane
46. Liis Reitsnik – tubli kergejõustiklane
47. Melody-Mai Mägi – tubli kergejõustiklane
48. Martin Tulf – tubli kergejõustiklane
49. Ats Reitsnik – tubli kergejõustiklane
50. Elina Luik – tubli kergejõustiklane
51. Katrin Kaaver – tubli kergejõustiklane

Rannu Keskkooli tublid õppijad 2009 - 2010
Viielised õpilased:
I kl. Kerttu Kuku
Janely Tensok
Terje Toom
II kl. Kristo Kauts
Kristjan Kullaste
III kl. Kristiina Kütt
Laura-Laurelia Põlgast
Ariel Hiir
Elina Luik
VII kl. Krista Kaaver
Nelja – ja viielised õpilased:
I kl. Eliis Arrak
Carlotta-Melisa Dõrda
Kaur Karjus
Reelika Ojarand

Laivi Põldoja
Randen Sakson
Anett Tammist
II kl. Signe Juškina
Otto Normann Assafrei
Siim Kalev
Raina Kinsigo
Oliver Kruuse
Vello Päid
Alan Väli
Imre Pärn
III kl. Lepo Kisand
Helen Ülper
Getter Käos
Robin Kolk
Karina Kamenik
IV kl. Mariin Tulff

Jakko Isup
Karita Karjus
Eret Ülper
V kl. Kimberly Maimjärv
Teele Volkov
Melody-Mai Mägi
Uwe Koch
Kristen Käos
Heleriin Mesi
VI kl. Helena Ajaots
Ott Alekõrs
Liise Daaniel
Egert Hainla
Martin Kisand
Hele-Mai Luik
Roomet Pitilimov
VII kl. Katrin Kaaver

Rannukad tegid suurepäraseid tulemusi Tartu maakonna meistrivõistlustel
Meistritiitli saavutasid 11 õpilast, neist Kimberly Maimjärv 4. koht 60m tõkkekaks tulid maakonna meistriks kahel alal. jooksus; Tauri Talve II koht 60m jookPendelteatejooksus kuulusid võidukasse sus; Ott Alekõrs III koht 60m jooksus,
võistkonda Hele-Mai Luik, Heleriin Mesi, III koht kõrgushüppes, II koht 300m
Merili Sutt, Helena Ajaots, Lepo Kisand, jooksus, II koht kaugushüppes; Krista
Roomet Pitilimov, Ott Alekõrs ja Tauri Kaaver III koht 100m jooksus; Hele-Mai
Talve. Merili Sutt pälvis meisritiitli ka Luik III koht 300m jooksus; Merili Sutt
kõrgushüppes ja Roomet Pitilimov palli- III koht kaugushüppes, III koht pallivisviskes. Lisaks neile riputati meistrimeda- kes; Roomet Pitilimov II koht kõrguslid kaela veel Katrin Kaaverile (800m), hüppes; Lepo Kisand 4. koht kõrgushüpMari Tuvikesele (kuulitõuge), Ats pes; Maarjaly Lääne 4. koht kuulitõukes.
Reitsnikule (kuulitõuge)
Kergejõustiklaste spordisuvi jätkub TV
Toredaid tulemusi näitasid veel: Chris- 10 olümpiastardi võistlussarjaga.
topher Siider III koht 60m tõkkejooksus; Epp Alekõrs
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Maarjaly Lääne
Mariliis Palo
Angelika Soll
Helina Tera
VIII kl. Kadi Salu
Kaidi Hanni
Siim Isup
Otto Palu
Talis Põlgast
X kl.
Silva Koemets
Merilin Kruuse
XI kl. Andre Leesment
Jan Mustjõgi
Enly Tammela

Kuidas ravimite eest vähem maksta?
Õige vastus: küsides apteegis sama toimeainega ravimite hulgast soodsaimat.
Ravimites on mitmeid aineid, aga ainult
ühel neist (mõnikord ka rohkematel) on
raviv toime. Selliseid aineid nimetatakse
toimeaineteks. Teised ravimi koostisosad
ehk abiained annavad kas värvi, hoiavad
ravimit koos vms. See kehtib nii käsimüügis vabalt saadaolevate kui ainult
retsepti alusel müüdavate ravimite kohta.
Sama toimeainega ravimeid on sageli
mitmeid, kuid
maksavad erinevalt.
Miks? Hind sõltub sageli sellest, kas tegu

on originaal- või geneerilise ravimiga.
Mis on originaalravim, mis on geneeriline ravim?
Ravimi teekond, alates selle loomisest
kuni apteegiletile jõudmiseni on kallis
ning pikk protsess. Seepärast on ravimi
leiutanud ja turule toonud firmal õigus
patendiajale ehk ravimi ainumüügiõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat), et saada
oma leiutatud nn. originaalravimist kasu
ning säilitada motivatsioon ka edaspidi
uute ravimite väljatöötamiseks. Peale
patendiaja lõppu võivad hakata ka teised
firmad tootma ravimit, mis sisaldab täpselt sama toimeainet kui originaalravim
ning on mõeldud täpselt samade haiguste
raviks. Neid nimetatakse geneerilisteks
ravimiteks, vahel kasutatakse ka nimetust
koopiaravimid või geneerikud.
Geneeriline ravim on sama efektiivne,
ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim,
kuna sisaldab sama toimeainet samas
koguses kui originaalravim ja on kontrollitud Ravimiametis.
Miks on hind erinev?
Geneeriliste ravimite tootjad ei kanna
kulutusi, mis on seotud ravimi leiutamisega ja turule toomisega. Samuti ei pea
geneerilise ravimi tootja läbi viima kalleid kliinilisi uuringuid, tõestamaks ravimi toimet konkreetse haiguse korral,
nagu seda teeb originaalravimi tootja.
Seetõttu saab geneerilise ravimi tootja
müüa ravimit tunduvalt odavamalt kui
originaalravimi tootja. Tavaliselt on apteegis müügil erinevate ravimitootjate
poolt valmistatud sama toimeainega geneerilised ravimid, nende hinnatase võib
olla erinev, kuid nad on kõik sama toimega.
Geneerilised ravimid on reeglina odavamad kui originaalravimid, erinevatel geneerilistel ravimitel võib olla erinev hind,
kuid nad on kõik sama efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud.
Osake ja julgege apteekrilt küsida odavaimat ravimit
Arstil on kohustus kirjutada ravimiretsept
enamasti toimeainepõhiselt ehk viisil,
mis apteegis võimaldaks inimesel valida
talle sobivaima hinnaga ravimi. Samuti
on apteekril kohustus pakkuda inimesele
kõige soodsamat sama toimega ravimit.
Kokkuhoid võib olla märkimisväärne
Võtame näiteks suhteliselt sageli (eriti
vanemaealiste hulgas) esineva kõrgvererõhktõve ja sellega tihti kaasuva kolesterooliprobleemi. Vererõhu ja kolesterooli
ohjamiseks on harilikult vaja enamat kui
ühte ravimit. Haigekassa tehtud arvutused näitavad, et kui inimene tarbib Eestis
hetkel enimkasutatava kaubamärgiga
vastava toimeainega vererõhu ja kolesterooli ravimeid, maksab ta kuus umbes
310 krooni. Kui ta kasutaks aga soodsaimaid saadaolevaid sama toimeainega

ravimeid, maksaks ta kuus 85 krooni.
Vahe ühe kuu kohta on 220 krooni, aasta
peale tuleks kokkuhoid aga juba ligi
3000 krooni. Seega tasub apteegist soodsaimat sama toimeainega ravimit alati
küsida, rahaline kokkuhoid võib olla
märkimisväärne!
Eesti Haigekassa
Kui inimene vajab hooldusravi
Mis on hooldusravi?
Hooldusravi on õendushooldusteenus,
mille eesmärgiks on saavutada patsiendi
parim võimalik toimetulek igapäevase
eluga.
Inimeste hooldamisega tegelevad nii
tervishoiu- kui ka hoolekandesüsteem.
Haigekassa maksab hooldusravi eest,
mida osutatakse meditsiinilisel näidustusel. Seda teenust osutavad erinevad tervishoiuteenuste osutajad. Hooldusravi ei
ole sama, mis hooldekodu- ja hoolekandeteenused, kuid neil on siiski kokkupuutepunkte, sest sageli on hooldekodudes
elavatel inimestel terviseprobleeme.
Hooldusravi osutatakse nii statsionaarselt
(haiglas) kui ambulatoorselt (koduõendus, vähihaigete kodune toetusravi).
Hooldusravile suunab arst saatekirjaga.
Kes vajavad statsionaarset hooldusravi?
Hooldusravi vajavad sageli eakad ja mitmete krooniliste haigustega patsiendid,
kes ise ei tule oma haigusseisundi tõttu
iseseisvalt toime ning vajavad pidevalt
meditsiiniõe abi. Hooldusravi on sageli
näidustatud peale aktiivravi ja vahel ennetab haiglasse sattumist.
Kes maksab hooldusravi eest?
Statsionaarse ehk haigla hooldusravi eest
maksab haigekassa 85% ja inimene ise
15% . See tähendab, et haigekassa maksab ühe päeva eest haiglale ligikaudu 538
krooni, kuus on see umbes 16 140 krooni. Inimene ise maksab ühe päeva eest
ligikaudu 95 krooni, kuus on see umbes
2850 krooni. Lisaks, sarnaselt eriarstiabile, tasub inimene voodipäevatasu 25
krooni päevas, ning seda tohib raviasutus
võtta esimese kümne ravipäeva eest ehk
maksimaalselt 250 krooni ühe haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi kõrval pakutakse ka ambulatoorset hooldusravi ehk
kodust õendusabi. See on inimesele mugavam, sest ta saab meditsiiniõe abi oma
kodus. Ka rahaliselt on see nii ühiskonnale kui ka inimesele ja tema omastele
odavam. Ambulatoorne hooldusravi on
patsiendile tasuta, selle eest maksab haigekassa.
Kust täpsemat infot saab?
Nõu saamiseks tuleb pöörduda oma raviarsti poole.
Svetlana Zamkovaja
Eesti Haigekassa Tartu osakond
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Seoses alanud suvise puhkuste ajaga
pakume võimalust tuua eakaid, kes vajavad pidevat hoolt ja tähelepanu, Rõngu Hooldusravikeskusesse ka lühiajalisele hooldusteenusele. Meie hoole all
saavad eakad oma ravimid vastavalt
ettenähtud raviskeemile, korrapäraselt
süüa j a vii bida värske s õhus.
Täpsem informatsioon telefonil
53027999, Margit Rechlin.
Õppereis Lätti
02. – 04. juunini korraldas MTÜ Võrtsjärve Ühendus õppereisi Lätti, Limbaži
piirkonda, et tutvuda lõunanaabrite kogemustega turismipiirkonna atraktiivsuse
tõstmisel. Käisime koos Uno Rootsmaa,
ja Liis Jaametsaga. Salacgrivas saime
näha, kuidas Salaca jõel arhailiste kalapüünistega silmu püütakse. Samuti pakuti ka silmu maitsta. Samas nautisime ka
imeilusat mereranda ja punaseid liivakivist kaljusid paljude koobastega. Ettevõtja on rajanud mere kaldale kauni männimetsa alla suure puhkepiirkonna, kus on
puhkajaile olemas laud, pingid ja lõkkekohad. Limbaži linnas, mis on üks vanematest hansalinnadest, käisime keskaegse
linnuse varemetes. Linnuse väravatornist
oli ilus vaade linnale. Külastasime vana
tuletõrjedepood, mis on ehitatud 19. saj.
teisel poolel. Limbaži maakonnas oli
2009. a. haldusreform, mille käigus ühinesid 7 ümber linna olevat valda ja linn
üheks vallaks, kus on tänaseks 20 000
elanikku. Läti ühes populaarsemas –
Münchauseni muuseumis tutvustas giid
meile luiskajate kuninga Münchauseni
tegemisi. Muuseumist mereni on rajatud
5,3 km pikkune metsarada, mis on Euroopa pikim haavapuust tee. Väga huvitav oli tutvuda Läti ainsas jalgrattamuuseumis rataste kollektsiooniga. Muuseumi peab eraettevõtja omal kinnistul. Inglismaalt Lätisse elama asunud ettevõtja
korraldas meile koduveinide esitluse.
Esmakordselt oli võimalik maitsta erinevaid veine, mis olid tehtud tammelehtedest, kasemahlast, punapeedist. Vidzeme
ravimtaimede vabaõhuekspositsioonil oli
võimalik tutvuda läti "rohelise apteegiga", kus kasvab üle 300 erineva ravimtaime. Saime ülevaate ravimtaimede kasutamisest saunaravis, aroomiteraapias ja
toidulisandite valmistamisel. Pottsepatöökojas imetlesime keraamika väljapanekut ja saime näha savinõude valmistamist. Igaüks sai ka keraamikat kaasa osta
Tagasiteel koju ostsime pagaritöökojast
kodustele erinevaid leiva- ja saiatooteid.
Kolm päeva koos väga mõnusa
reisiseltskonnaga naabrite juures andis
väikese ülevaate nende ettevõtlusest ja
turismi arengust.
Sirje Erm

Juuni 2010

Saaremaa ekskursioonist
Pensionäre, kes soovivad Saaremaale sõita, on oodatust vähem. Seega mahume reisima oma valla bussiga. Väljasõit on kolmapäeval, 07. juulil
kell 6.00 rahvamaja juurest. Tagasi jõuame 8. juulil
orienteeruvalt kella 22-ks. Palun sõitjatel jaanipäevaks ära maksta sõiduraha 800.- krooni. Ööbimiskohas on võimalik tellida õhtusööki, mis maksab 100.- krooni. Kes soovib,
võib oma leivakoti kaasa võtta. Kindlasti peab kaasas olema pensionitunnistus sõidusoodustuse saamiseks ja muidugi väga hea tuju. Kaasas võiks
olla ka mõni pill, et õhtut koos lõbusalt veeta. Olen küll 14.juunist kuu
lõpuni puhkusel, kuid vastan teie küsimustele telefonil 5253370. Sirje
Valla volitatud veterinaararst Aivar Lastik vaktsineerib vallaelanike koeri ja kasse marutaudi vastu teisipäeval, 29. juunil järgmistes kohtades:
10.00-11.00 Rannu kaupluse parklas
11.15-12.00 Rannu vallamaja ees
12.15-13.00 Kureküla raamatukogu ees
13.15-14.00 Neemiskülas Ranna korterelamute plats
14.15-15.00 Väike-Rakke küla Sangla kaupluse parkla
Koerad tuua jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa võtta vaktsineerimistunnistus või looma pass (kui on olemas)
Loomade marutaudivastane vaktsineerimine on märgitud aegadel ja kohtadel
tasuta, loomaarsti kojukutse korral tuleb maksta visiidi ja sõidu eest.

Kallis valla elanik, kellel on Rannu kärnerimajast vanu fotosid, ole kena
ja võta ühendust emailil ave.kitsel@hotmail.com või telefonil 5537999,
kuna just Sinu foto võib olla abiks kärnerimaja renoveerimisel.

3.juulil algusega 12.00 toimub Tamme klubi juures
KÜLAPÄEV
* ansambel "Teine Käsi"
* tuletõrje masinate näitus ja võistlused lastele ja
täiskasvanutele
* fotonäitus
* voolimise töötuba
* saapapildumise võistlus
* kotijooks
* külasupp
Kena päeva soovib külaseltsi juhatus
II Kipastu ja Utukolga külade päev
Kipastu ja Utukolga külade endised ja praegused elanikud!
Saame kokku 10. juulil Rannu jahiseltsi jahimajas
(Kipastu küla)
13.00 Külalaat – ootame kauplema aiasaaduste, ravimtaimede, omavalmistatud esemetega jms.
14.00 Päeva avamine
Talud ja talurahvas sõjaeelses Kipastu külas – A.Sepp
Meie kandi kultuuripärandist – V.Suigusaar
Kambja näitering 16.00
O.Luts „Pärija“
17.00
O.Luts „ Kalevi kojutulek“
Meelelahutust (mängud-tantsud) pakub Lea (ans. Lucille)
Kaasa piknikukorv!!! Kohapeal puhvet ja grillimisvõimalus. Päeva toetab Kohaliku omaalgatuse programm ja
Rannu Vallavalitsus. Info tel.5177382
Toimetajalt: Järgmise lehe materjalide esitamise viimane tähtaeg on 16. juuli. Hilinenud kaastööd jäävad
avaldamata.

Remondin mootorsaagisid, muruniidukeid ja trimmereid. 5158577

Jekaterina ja Janek Juuli perre
sündis 3.juunil 2010. a.
poeg Auri

Kirstude ja matusetarvete müük. www.puusargid.ee, 55683531

EELK Rannu Püha Martini koguduse
kirikuteated
20. juuni kell 14 jumalateenistus armulauaga
24. juuni kell 14 surnuaiapüha teenistus Rannu kalmistul, jaanipäev (Ristija Johannese sündimise püha), pärast
teenistust armulaud Rannu kirikus
4. juuli kell 14
jumalateenistus
18. juuli kell 14
jumalateenistus
Jumalateenistused toimuvad reeglina üle pühapäeva. Armulaud jumalateenistustel on vastavalt vajadusele ja soovijatele.

RANNU RAHVAMAJAS
26. juunil Ran- 19.00 – Kontsert
nu pargis Ran- 20.00 – Tantsuks „In Mood“
24.00 – DJ Karu
nu Vallapäev
02.00 – Peo lõpetamine

14.00 – Rannu noorte mõttetalgud (rahvamajas)
16.00 – Avamine
16.20 – Lõuna-Eesti Päästekeskus esitleb „Tuleohutuse meelespead“. Mälumäng
17.00 – Tuletõrje Olümpia,
sportlikud-sõbralikud mängud

Lõke
Batuut, näomaalingud
Puhvet, pirukabaar, koduõlu
Grillimise võimalus
Sündmust toetavad Kohaliku
Omaalgatuse Programm, Rannu
Vallavalitsus, OÜ Melior-M.
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28.07.
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Koidula Kahk
Leonilla Jürjenson
Leida Sonn
Olga Vaht
Aksel Anon
Juta Arumäe
Maimu Patska
Aino Kukk
Sirje Kaaver
Malle Patska
Helle Uibo
Mati Luik

87
87
86
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83
81
81
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Rannu vald mälestab
Elle Põder
28.07.1935 – 18.03.2010
Martin Eller
24.11.1931 – 16.05.2010
Endel Bless
20.07.1927 – 22.05.2010
Kalju Kõks
25.11.1932 – 31.05.2010

Rannu Valla Lehte annab välja Rannu Vallavalitsus, toimetaja Arvi Sepp. Leht ilmub 20. kuupäeva paiku. Kirju saab saata e-posti aadressil
vallavalitsus@rannu.ee, toimetajale arvi.sepp@rannu.ee või tuua vallasekretärile. Leht avaldatud ka valla koduleheküljel www.rannu.ee. Tasuta. Trükiarv 800.
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