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Rannu Kuldnokk 2017

Tartu laulustuudio Laulupesa laululapsed, juhendajad Airi Liiva ja Liis Variku 		

Rannu Kuldnokk on Rannu vallas
toimuv traditsiooniline laste lauluvõistlus. Seekordne võidulaulmine
toimus 18. märtsil. Osa võtsid laululapsed Tartu maakonnast ja Tartu
linnast. Kokku esitati 64 laulu.
Žüriis osalesid Viivika Kooser
(Vastseliina Muusikakooli direktor),

Kristiina Päss (Viljandi Huvikooli
lauluõpetaja) ja Evelyn Reintam
(Viljandi Kultuuri Akadeemia laulutudeng).
Otsused langetati alljärgnevalt:
2.-6. aastased laululapsed
I koht – Mirt Annus, Tartu Laulustuudio Külliki Lauluaed, juhendaja

Külliki Levin
II koht – Tristan Thor,
Lumi laulustuudio „Helsingi Eesti Laululapsed“,
juhendaja Annika Lumi
III koht – Simona
Laur, Laulustuudio
Laulupesa laululapsed,
õpetaja Airi Liiva
Eripreemia võluva
esituse eest – Natali
Frei, Konguta Rahvamaja Laulustuudio, juhendaja Merilin Seer
7.-10. aastased laululapsed
I koht – Sofija Selivanova, Tartu Laulustuudio Külliki Lauluaed,
Foto: Airi Liiva
juhendaja Kadri Kutsar
II koht – Laura-Maria Hunt, laulustuudio „Helsingi Eesti Laululapsed“,
juhendaja Annika Lumi
III koht – Teele Tammet, Tartu
Laulustuudio Külliki Lauluaed,
juhendaja Külliki Levin
Eripreemia – Gloria Raudjärv,
Laulustuudio Laulupesa laululapsed,

Haldusreform - korduma kippuvad küsimused
Haldusreformiga seonduvaid tegevus ja otsuseid on meie piirkonnas
ette valmistatud pisut üle aasta.
Olulisematest teemadest oleme ka
varasemalt kirjutanud, kuid siiski
vajavad mõned teemad veelkord
täpsustamist.
Millal tekib Elva vald?
Ühinemine toimub pärast
oktoobris 2017 toimuvaid valimisi.
Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas ning valimiste tulemusel
moodustuvas uues Elva valla volikogus on ühinemislepingu kohaselt
29 liiget. Valda hakkab juhtima vallavanem, kelle määrab ametisse uus
volikogu pärast valimisi.
Enne oktoobrit 2017 tegutsevad
kõik omavalitsused tavapäraselt
praegustes asukohtades, see tähendab, et igapäevane suhtlus ja avalike
teenuste pakkumine toimub ikka
vallamajades Annikorus, Hellenurmes, Puhjas, Rannus, Rõngus ja Elva
linnavalitsuses.
Tulevikus hakkab valla keskus
asuma Elvas, Elva linnavalitsuse
praeguses asukohas. Piirkondades
jätkavad tegevust teenuskeskused,

et pakkuda kohalikele elanikele
kodulähedasi igapäevaselt vajalikke
avalikke teenuseid. Teenuskeskustes
pakutakse esmast nõustamisteenust ja sotsiaalnõustamisteenust
ning keskusesse pöördumine pole
oma igapäevaste muredega vajalik,
sest Sind aidatakse kodulähedases
teenuskeskuses. Lisaks on tänapäeval võimalik väga paljusid toiminguid teha interneti teel.
Haldusreform ei sulge piirkonna koole ja kultuurimajasid.
Ühinemislepingut koostades leppisid ühinejad kokku, et meie eesmärgiks uues Elva vallas on kõikidele
lastele lasteaiakoha tagamine, kvaliteetse elukohalähedase alus- ja põhihariduse ning gümnaasiumihariduse
pakkumine vastavalt kehtivale haridusvõrgule. Lihtsamalt öeldes, kõik
koolid ja lasteaiad jätkavad ka pärast
Elva valla moodustumist tegevust nii
nagu ühinemise eelselt. Ka kooli- ja
lasteaialaste transport jätkub piirkondades harjumuspärasel viisil.
Ühinemine annab meile võimaluse
pakkuda paremaid avalikke teenuseid, näiteks koolidesse tublide tugis-

Hind: 0,50€

Konguta
vallavolikogu
kinnitas
eelarve

petsialistide palkamise näol. Seni on
väikestel valdadel olnud keeruline
leida spetsialiste, kellele varasemalt
ei saanud alati täiskoormusega tööd
pakkuda, kuid nüüd suuremas omavalitsuses saame spetsialiste vajadusel mitme asutusel vahel jagada.
Loodame tulevikus pakkuda kõikides
valla haridusasutustes kvaliteetset
tuginõustamisteenust.
Huvihariduse pakkumisel säilita
takse olemasolevad ja toimivad
süsteemid ning rahastamise põhimõtted. Püüame koostöös arendada
teenuste pakkumist, et tagada Elva
valla lastele ja noortele juurdepääs
mitmekülgsele huviharidusele.
Samuti säilitatakse ja arendatakse olemasolevat kultuuri-, rahva-,
seltsi- ja külamajade, lauluväljakute
ja raamatukogude võrgustikku ning
jätkatakse piirkondades traditsiooniliseks muutunud sündmuste korral
damist.
Hea lugeja, püüame ka edaspidi
Infolehe veergudel selgitada ühinemisega seotud teemasid, et Elva valla
moodustumine ja tööle hakkamine
mööduks võimalikult sujuvalt.

LÜHIDALT

õpetaja Airi Liiva
Eripreemia – Katri Kade, Tartu
Laulustuudio Külliki Lauluaed,
juhendaja Külliki Levin
11.-14. aastased noored
I koht – Krete-Ly Frei, Konguta
Rahvamaja Laulustuudio, juhendaja
Merilin Seer
II koht – Annamaria Kupper,
Ülenurme Muusikakool, juhendaja
Ursel Oja
III koht - Karin Väljaots, Elva
Muusikakool, juhendaja Merili Retter
15.-19. aastased noored
Auhinnaline koht – Gretten Gelis
Vesso, Rõngu Keskkool, juhendaja
Erle Mägi
Žürii jagas ka tunnustused klaverisaate eest juhendajatele: Gerli Jõgi,
Merilin Seer ja Merili Retter
Täname toetuse eest Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgruppi
ja Rannu Vallavalitsust!
Ilusat kevadet soovib
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja

10. ja 12. märtsil toimus Puka valla
Aakre piirkonna külades rahvaküsitlus selgitamaks välja inimeste arvamus piiride muutmise küsimuses.
Küsitlusel osales 228 inimest Aakre,
Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste
ja Rebaste külast. Rõngu valla koosseisu arvamist toetas 206 ning vastu
oli 22 küsitlusel osalejat. Küsitluse
tulemused peab kinnitama Puka vallavolikogu.

TV 10 Olümpiastarti
14. märtsil toimunud TV 10 olümpiastardi võistlustel näitasid suurepäraseid tulemusi Rannu võistlejad
Maidu Mägi ja Elis Saar. Maidu oli
kõrgushüppes II tulemusega 1.50
ja napilt libises käest kuulitõuke III
koht. Tulemusega 9.03 sai ta 4. koha.
Mõlemad tulemused on ka Maidu
isiklikud rekordid. Elis Saar, kellele oli see esmakordne võistlemine
kuulitõukes, saavutas tugevas konkurentsis II koha tulemusega 7.95.

FC Elva hooajaeelne
pressikonverents

Tartumaa
Omavalitsuste Liit
pidas Elvas pidu
Reedel, 17. märtsil toimus Elva
Kultuurikeskuses traditsiooniline
Tartumaa Omavalitsuste Liidu(TOL)
liikmete aastapäevapidu. Avasõnad
lausus TOL-i juhatuse esimees
Aivar Soop, Elva linna poolt tervitasid külalisi linnapea Eva Kams ja
sihtasutuste Elva Kultuur juhatuse
esimees Kätlin Saarela.
Meelelahutust pakkusid Nõo seto
lauluselts Ilolang, Valguta Nägusad
Moorid, RN tantsustuudio, ansambel
Melody Pluss. Õhtut juhtis Peep Puis,
omavaheline mõõduvõtt toimus ka
meeleolukas viktoriinis. Peol osales
202 omavalitsusjuhti ja – töötajat üle
Tartumaa.

Melody Pluss meeleolu loomas

Küsitluse tulemused on
selgunud

Foto: KK

Esmakordselt klubi ajaloos toimus
kogukonnale suunatud pressikonverents. Tutvustati klubi tegemisi
käimasoleval aastal, esitleti esindusvõistkondi ja uusi toetajad.
Ürituse juhatasid tantsudega sisse
FC Elva tantsutüdrukud, kes Alina
Samoilova juhendamisel alustavad
kolmandat hooaega. Ülevaate organisatsioonist, inimestest, kogukonnast, eesmärkidest ja eelarvest andis
klubi tegevjuht Marek Naaris. Kohale
tulnud lapsevanematel, fännidel ja
huvilistel oli võimalus tutvuda uute
mänguvormidega ja vestelda mängijatega. Esindusvõistkonnad vastasid
FCE TV poolt koostatud ja fännidelt
tulnud küsimustele.
FC Elva uued toetajad on Elva
Kultuurikeskus, AUB Elekter, COOP
Elva ja Nike. Elva Kultuurikeskus ja
klubi soovivad üheskoos edendada
piirkonna kultuuri- ja spordiüritusi.
AUB Elekter aitas koostada kunstmuruväljakule valgusprojekti. Nike
on klubi peasponsor ja valmiva
kunstmuruväljaku nimesponsor.
Ametlikuks nimeks saab Nike Arena
Elva.
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Elva Perekodu teenused
Iga laps on väärtus ning iga pere on
eriline. Küll aga ei ole perede ühine
tee alati liialt lihtne ja aeg-ajalt
vajatakse abi väljastpoolt. Selleks
on SA Elva Perekodus kokku pandud
teenuste pakett,
et pakkuda alates
2017. aastast lastele
ja lastega peredele
suunatud nõustamisteenuseid, mis
aitavad kaasa perede jõustamisele
ning toimetulekule.
Perelepitus – teenus lahutavatele või lahku kolinud vanematele,
mille käigus lepitakse kohtuväliselt
kokku laste elukoht, teise vanemaga
kohtumisi ja elatise maksmist puudutavates küsimustes.
Perenõustamine – peredele, kes
tunnevad end mõnes küsimuses
ebakindlalt, on sattunud raskustesse
mõne kriisi lahendamisel või vajavad
muul põhjusel emotsionaalset tuge

ja psühholoogilist abi, et oma toimetulekuvõimet suurendada ja suhteid
parandada.
Mänguteraapia – on eelkõige
mõeldud lastele, kes saavad läbi
mänguliste teraapiaprotsesside parandada keskendumisvõimet, tõsta
enesehinnangut ja arendada sotsiaalseid ja kognitiivseid oskuseid. Mänguteraapia ei eelda lapselt mahukat
verbaliseerimist ja sobib seetõttu
hästi ka vähese sõnavaraga lastele.
Logopeedi nõustamine – lastele,
kes vajavad hääldusprobleemide
korrektsiooni (nt puuduv häälik),
kõnearenduslikku tööd, lugemise
ja kirjutamisoskuste kujundamist ja
arendamist, suulise ja kirjaliku kõne
õpetamist.
Tasuliste teenuste kohta saab infot
e-postiaadressil kai@elva.ee ja telefonil 5749 5499

Üldplaneeringu
avaliku arutelu
tulemused

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arut
elu toimus 7. märtsil 2017. Üldplaneeringu
konsultant Karin Raid andis ülevaate üldplaneeringust ning KSH ekspert Alar Noorvee
OÜ-st Alkranel tutvustas KSH aruannet. Arutati ka avaliku väljapaneku käigus laekunud
ettepanekuid ning vastati küsimustele.
Laekunud ettepanekud puudutasid Oru tn
ja Vikerkaare tn vahele jäävate rohealade väikeelamute maa-alaks muutmist. Linnavalitsus
andis teada, et esitatud ettepanekutega arvestatakse, kuid nimetatud maa-aladel kehtivad
looduskaitseseadust tulenevad piirangud.
Mõlemad alad jäävad Elva jõe ehituskeeluvööndisse ja piiranguvööndisse (metsamaa
kõlviku olemasolul ulatub ehituskeeluvöönd
piiranguvööndi piirini). Selgitati, et seetõttu
tuleb mõlema maa-ala arendamisel arvestada
kehtivate ehituspiirangutega.
KSH aruande kohta ettepanekuid ja arvamusi ei esitatud.
Arutelu protokolliga on võimalik tutvuda
linnavalitsuses ja linna kodulehel http://elva.
kovtp.ee/koostamisel-uldplaneering
Planeeringute järelevalvet teostab maavanem, mistõttu tuleb see enne kehtestamist
saata Tartu maavanemale. KSH aruande
29. märtsil kell 17.00 on raamatu- klaverit. See kõik kinnitab, et meile vaatab üle ja kiidab heaks Keskkonnaamet.
kogus külas helilooja, muusikapeda- teadaolev info eesti klaveritest pole Maavanema poolt heaks kiidetud üldplaneekaugeltki ammendav ja uued üllatu- ringu kehtestab Elva Linnavolikogu.
goog ja klaverispetsialist ning
raamatu „Eesti klaver = Estonian sed võivad tulla igal sammul.
pianos” autor ALO PÕLDMÄE, kes
tutvustab huvilistele Eesti klaveriajalugu.
Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi
eestvedaja ja raamatu autor Alo
Põldmäe selgitab, et album „Eesti
klaver“ on kummardus Eesti klaverimeistritele, kelle käte all on 236 aasta
jooksul valminud palju erinevaid klavereid. Aastast 2000, Eesti klaveriloo
aktiivsema uurimise alguse aastast
on igal aastal õnnestunud avastada
kaks kuni kolm seni tundmatut või
ametlikes annaalides fikseerimata

Alo Põldmäe raamatututvustus
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Lasteaia nimi: Elva lasteaed Õnneseen
Laste arv: 202
Rühmade arv: 11
Rühmade nimed: Vandersellid, Mürakarud,
Vembutembud, Tähetäpsid, Tervisejutsid,
Õunajussid, Naerupõnnid, Trikimeistrid. Peedu
majas on rühmad: Pääsulinnud, Pähklipurejad,
Päikesejänkud
Loosung: Üksmeel, loovus ja tervislik eluviisÕnneseene elustiil!
Asutamise aasta: 1982
Eripära: Rikastame õppe- ja kasvatustegevusi
kaunite kunstide - muusika, liikumise, tantsu
ja näitemängu kaudu. Väärtustame elukestvat
õpet motiveerides iga meeskonnaliiget
enestäiendamisele. Hoiame ja väärtustame
ehedat loodust õuesõppe abil ning hindame
tervislikke eluviise, õpetades märkama ja
vältima ohte terviskasvatuse kaudu.
Huvitavad faktid:
Õnneseene lasteaia 3 rühma asuvad
imetoredates värvilistes majakestes Peedul.

Lasteaia nimi: Elva lasteaed Murumuna
Laste arv: 172
Rühmade arv: 8
Rühmade nimed: Siilikesed, Mesimummid,
Jänkukesed, Liblikad, Lepatriinud, Ritsikad,
Piilupardid, Karukesed
Loosung: Murumunad on positiivsed ja saavad
elus hästi hakkama
Asutamise aasta: 1972
Eripära: Lasteaia eripäraks on loodussuunitlus
ja tervisedendus, mille eesmärgiks on:
väikelinna ja looduskeskonna väärtustamine;
keskkonnahoiu ja säästva eluviisi kujundamine;
õuesõppe rakendamine; tervislike eluviiside ja
hoiakute kujunedamine; rahvusliku kultuuri - ja
traditsioonide õpetamine.
Huvitavad faktid:
• Lasteaias on viis teemapesa (loodus-,
muinasjutu-, mängu-, - ja lugemispesa ning
ronila)
• Lasteaia eelkäijaks on 1945a. asutatud Elva I
Lasteaed.

Lasteaia nimi: Järve Eralasteaed
Laste arv: 36
Rühmade arv: 2
Rühmade nimed: Millimallikad, Kiilikesed
Loosung: Loodus meie sees ja meie ümber
Asutamise aasta: 2015 (varem lastehoid)

Elvas on ka kaks lastehoidu – Nupsik (16 last) ja Tibupoeg (6 last).

Eripära: Looduskaunis asukoht Verevi
järve ääres ja suur õueala arendab lastes
looduslähedust ja keskkonna tundmist
Väike laste arv tagab iga lapse individuaalsuse
arvestamise.
Huvitavad faktid:
• Lasteaias on laste endi hoole all
jänesetüdrukud Neti ja Reti
• kõik lastega pered, kes vajavad nõu ja
tuge, saavad vajaduse korral pöörduda
eripedagoogi, logopeedi, perenõustamise
ja mänguteraapia teenuste saamiseks - ikka
selleks, et pere oleks tugevam

KONGUTA

Konguta vallavolikogu kinnitas 2017.
aasta eelarve
Viimasel volikogu istungil veebruaris kinnitas volikogu Konguta
valla 2017. aasta eelarve. Eelarve
kogutulude mahuks on 2017. aastal
1 525 761 eurot ja põhitegevuse
kulud 1 481 607 eurot. Eelarvega on
võimalik üksikasjalikult tutvuda ka
Konguta valla kodulehel, kuid annan
teile lühikese ülevaate olulisimast.
Selle aasta eelarve on kinnitatud
teadmisega, et jooksval aastal tuleb
investeerimise tegevusteks võtta
vallal laenu. Valla eelarve strateegias
on tegevustena ette nähtud 2017.
aastaks Konguta Kooli keldriruumide
soojustamine ja spordisaali sissepääsu väljaehitamine ning Kentsi järvega seotud tegevused. Täpne laenu
vajadus sõltub projektide arengutest
ja võimalikest välistest toetustest
nagu piirkonna konkurentsivõime
tõstmise programm, kus on projektina sees ka Kentsi paisjärv meie
vallast. Volikogu on kinnitanud valla
olulisemate investeeringute kavad
juba eelmise aasta lõpus ning just
need kaks projekti on esimesed ka
sealses pingetabelis.
Eelarves on aga oluline välja tuua
kaks suuremat muudatust. Nimelt
on juba selle aasta eelarvesse planeeritud 50 000 eurot Konguta valla
teede investeeringuteks ja seda on
planeeritud jätkata eelarvestrateegia

olnud Tartumaal üks aktiivsemaid ja
suurimate summadega panustajaid
varasematel aastatel ning ka 2017.
aasta eelarvesse on planeeritud valla
omaosaluseks 20 000 eurot.
Jooksev aasta möödub Konguta
valla jaoks aga nn ülemineku aastana, kuna 15. oktoobril toimuvad
volikogude valimised ja selle järgselt tekib uus omavalitsus, Elva vald.
Aasta viimased kaks ja pool kuud
jätkub tegevus juba Elva vallana
ühiselt Elva linna ning Rõngu, Puhja,
Rannu ja Palupera vallaga. Viimasest
on Elva vallaga ühinemas pool vallast
ehk Hellenurme piirkond. Lisaks
on tõenäoliselt meiega tulevikus ka
Puka valla Aakre külade piirkond, kus
kohalik kogukond külade enesemääramisega tegeleb ja tänase Rõngu
vallaga ühineda soovib. Selge pole
ka Nõo valla saatus ja võimalik kuulumine tekkivasse Elva valda.
Ühinemise ettevalmistused aga jätkuvad kuni valimisteni välja. Sellest
tulenevalt on kokku saamised praeguste naabritega terve kevade ja suve
pidevad. Püüan teid ka jooksvalt
nende tegevustega edaspidi võimalusel kursis hoida.

alusel ka järgmistel aastatel. Valla
teede pingerida on samuti juba
eelmise aasta suve lõpus koostatud
ja ka varasemalt valla lehes teiega
jagatud. Eesmärk on korrastada
olulisemad teelõigud nii mustkatte
alla viimise kui teeprofiilide ning
truupide ehitamisega lähema kolme
aasta jooksul. Sellele summale lisandub iga-aastane lumelükkamine ja
jooksev hooldus, ehk siis vald paneb
võrreldes varasemaga juba sellest
aastast lisaks vähemalt 50 000 eurot
igal aastal teedesse.
Teine oluline muudatus on valla
ametiasutuste madalamapalgaliste
töötajate töötasude tõstmine. Eesmärk on üks. Kuna miinimumpalk
on tõusnud, elukallidus samuti, siis
kõige rohkem annab see tunda täna
keskmisest madalama palga saajatele. Puudutab see nii Konguta Kooli
ja lasteaia osa kui heakorda ning
sotsiaalvaldkonna töötajate tasusid.
Tunnustame sellega nende panust
igapäevastes Konguta valla allasutuste tegevustes.
Lisaks jätkub ka hajaasustuse programmis osalemine samas mahus, Ilusat kevade algust ja palju päikest!
mida viimastel aastatel on tehtud.
Projekti eesmärk on parendada
Märt Meesak
Konguta vallavolikogu esimees
suitsuni viivate teede ja majapidamiste vee ja kanalisatsiooni olukordi maapiirkonnas. Konguta vald on

„Teeme ise muusikat!“
Konguta koolis on muutumas
traditsiooniks osaleda igal aastal
Vanemuises toimuval „Teeme ise
muusikat!“ õpiüritusel. Muusikaõpetajate sooviks on arendada õpilaste
silmaringi, õpetada tunda rõõmu

pillimängust, harjutada koosmängu
ja saada avaliku esinemise kogemusi.
Seekord osalesid meie 4. klassi
õpilased suupilli- ja paaniflöödi
töötubades. 45-minutit kestvas õpitoas õpiti pillilugu selgeks ning siis
toimus kõigi töötubade ühine
kontsert kontserdimaja saalis.
Suurel laval, kus on esinenud
palju kuulsaid Eesti muusikuid,
said meie õpilased musitseerida
ühisorkestris, mille juhendajateks Karl Madis ning Raho
Langsepp. Tuntud muusikutest
osalesid laste õpitubade juhen-

damises ka trummar Reigo Ahven
ning laulja Laura Põldvere.
Taoline võimalus meeldis õpilastele väga ja loodetavasti innustas
saadud muusikaelamus lapsi tegelemaks muusikaga edaspidigi.
Katrin Libe, muusikaõpetaja
Fotod Sille Annuk

Konguta Kooli lasteaiarühmade tegemisi
„Teokesed“ on meie maja kõige
nooremad, sõime-ealised lapsed,
sest nemad tulevad lasteaeda 1,6a.
vanuselt. Rühmal on olemas oma
blogi http://teokesed.blogspot.com.
ee/, kust saab teada, kuidas need
kõige pisemad elavad. Näiteks kinki-

„Mõmmikud“
Rühma tegemistel saab silma peal
hoida siin: http://bit.ly/2n3JeDw.
Märtsikuu viis selle rühma lapsed
õppekäigule Järvemuuseumisse, kus
lisaks teadmistele kalade maailmast,
meisterdati ja uudistati lumist Võrtsjärve.

Kaunite kleitide päeva üllatuslilled

sid väikesed mehehakatised naiste- Järvemuuseumis „kala püüdmas“
päeval „Kaunite kleitide päeval“ oma
Vaprad laululapsed „Mõmmikurühma tüdrukutele kevadisi lilleõisi test“ käisid meie lasteaeda esindaning emakeele nädala raames käisid mas Jääaja keskuses Saadjärve ääres
Teokesed õppekäigul raamatukogus. Tartumaa lasteaedade laulupäeval.
Lisaks laulurõõmule uuriti ka mammuteid ja tiigreid.

Emakeelenädalal raamatukogus
lasteraamatuid uurimas

Jääaja Keskuses Tartumaa lasteaedade
laulupäeval

„Oravakesed“
Laste ja noorte kultuuriaasta
raames käisid selle rühma koolieelikud õppekäigul Tartu Laulupeomuuseumis. Osaleti õpitoas „Mina ka
võin olla näitleja“. Muuseumis võttis
meid vastu muuseumi perenaine, kes
tutvustas meile maja ja näitust. Osalesime toredates ühistegemistes koos näitleja Inga Lungega.
Temaga koos õppisime erinevaid
harjutusi, näiteks mida teevad
näitlejad häälele enne lavale
minekut. Mängisime ka sõnaosavuse mängu, moodustasime
ühiselt loo nii, et iga laps ütles
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Koolinoorte teatripäev
XIV Koolinoorte teatripäeval Rõngus esitati
publikule vaatamiseks ja žüriile hindamiseks 13 etendust. Lavalaudadel
astus üles 97 noort näitlejat.
Konguta kooli 3.klassi näitetrupp,
kes esitas F.R.Kreutzwaldi ja Gustavsoni ainetel valminud näidendi
„Kuidas vaeslaps oma õnne leidis“
pälvis laureaadi tiitli. Parima näitlejana tunnustati Emili Külaotsa. Lapsi
juhendas õpetaja Astrid Külaots.
Nüüd ootab meie näitetruppi ülesastumine maikuus Kolgal, algastme
teatrite riigifestivalil.
Konguta noored näitlejad

Konguta Kool on tänulik
Konguta kooli „Mesimummide“
rühm käis külas Puhja lasteaias
Pääsusilm. Me läksime teatrikuul
teatrisse, sest meie Puhja sõbrad
etendasid Tšehhimaa kuulsat lastelugu „Rumcajs“. Nägime lustlikku
etendust ühest kingsepast, kellega
juhtus väga palju naljakaid sekeldusi.
Puhja lapsed olid väga tublid, sest
neil oli pähe õpitud pikad tekstid,

seljas kaunid kostüümid ja saalis
kasutati uhkeid dekoratsioone.
Täname südamest lahket laste
aiapere ja kiidame väga tublisid
näitlejaid, lavastajat ja toetavaid
lapsevanemaid ning suurepärast
publikut. Aitäh!
Liisi Kitsnik
Mesimummide õpetaja

Ankeet
Lasteaia nimi: Konguta Kool
Laste arv: 67
Rühmade arv: 4
Rühmade nimed: Teokesed, Mõmmikud, Oravakesed,
Mesimummid
Loosung: “Tarkus tuleb tasapisi”
Asutamise aasta: Meie eelkäijaks oli Konguta lasteaed
“Punamütsike”, mis ühendati 2004. aastal Konguta
Kooliga
Eripära: Terviseedendus, teaduse populariseerimine,
looduse tundma õppimine, robootika ja sportimine
Huvitavad faktid:
Kas teadsid, et meie lasteaialapsed astuvad 1,6 aastaselt
kohe kooli- Konguta kooli?
Kas teadsid, et meie lasteaias töötab JukuAkadeemiake,
kus õpetatakse lastele teadusega tegelemise aluseid
lapsevanema koostatud kava alusel?
Kas teadsid, et meie üks rühm asub moodulmajas?
Kas teadsid, et meie lasteaialapsed käivad igal päeval
kooli saalis hommikukogunemisel?
ühe sõna. Saime veidikene ka
kostüüme proovida ja muuseumi laval särada. Maskide
proovimine tekitas meis suurt
elevust. Lapsed jäid õppekäiguga Tartu Laulupeomuuseumisse väga rahule.
Uuri ka siit: http://bit.
ly/2mTV5TT
Egle Kotkas, Oravakeste
õpetaja

Hiinlaste kombel pulkadega söömist harjutamas

„Mesimummid“
Märtsikuus elati projekti „Igaüks
on omast kohast tark“ tegevuskava
raames, et kasvatada meie Mesimummidest sallivad ja hoolivad
inimesed.
Proovisime
hiinlaste kombel
hieroglüüfe
õppida ja nendega arvutada.
Kerge see ei
olnud, sest me
võtsime kasutusele ka riisi
ja söögipulgad.
Saime aru, et
hiinlaste elu ei
ole kerge ja nad
on ikka tublid
küll, et sellega

Inga Lungega õpitunnis „Mina ka võin olla näitleja!“

toime tulevad! Tutvusime ka vihmapilliga, mis on tehtud bambusest.
Itaallaste kohta saime teada, et
nemad oskavad teha imehead pitsat.
Proovime ka meie ja pitsad nägidki
välja väga isuäratavad, vaatamata
sellele, et need olid voolitud plastiliinist.
Venelased aga kasutavad kirjutamiseks hoopis teistsuguseid tähti,
sest venelastel on oma tähestik.
Proovisime eestikeelseid sõnu vene
tähestikus kirjutada, see oli väga
huvitav ja pingutust nõudev. Sellel
nädalal saime erinevate tegevuste
ja mängude kaudu õppida väga palju
sallivuse, mõistmise ja märkamise
kohta. Mesimummide blogi leiab
siit: http://mesimummid.blogspot.
com.ee/
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PALUPERA

Palupera “Aasta tegu”
Ja mitte ainult, ka “Tegija” leiab
tunnustamist. Esitajateks on vallakodanikud, kellele on üht, teist
silma jäänud või head meelt teinud.
Seekord toimus tunnustusüritus
Nõuni kultuurimajas 25. veebruaril,
pühendatuna vabariigi 99.aastapäevale. Nagu ütles oma avakõnes
vallavanem Terje Korss, et muutusi ühiskonnas on kergem ületada
koostöös. Nii said peol tunnustuse osaliseks ka just meeskonnad.
Kuigi haldusreformi tuules saavad
ajalooks meie traditsioonid senisel
kujul, meie vapp ja lipp, kuid meie
inimesed olid, on ja jäävad, jäävad
edasi tegema oma tegusid ja ma ei
kahtlegi, et nad väärivad taas märka
mist! Aasta teo 2016 esimene nominent oli Nõuni kultuurimaja renoveerimine koos välisvalgustusega.
Selle eest said meened kõigepealt
õde ja vend Marju ja Aivo Saar, kes
loovutasid kultuurimaja renoveerimise jaoks vallale tüki oma maast
kingitusena, et saada parim tulemus.
Selliseid näiteid ei ole valla ajaloost
palju tuua, ütles vallavanem Terje
Korss. Samuti pälvisid tunnustuse
vabatahtlikult remontimisel appi
tulnud Hannes Viks, Aare Nurk
ja Priit Vakmann. Tunnustuse ja

Väike aga tubli
Hellenurme külas Palupera
vallas asub Avatud Hellenurme
Noortekeskus ning keskust
iseloomustab kõige paremini
sõnapaar „väike aga tubli“. MTÜ
Avatud Hellenurme Noortekeskus
asutati 24. aprillil 2000. a, olles üks
esimesi ametlikke noortekeskusi
Valgamaal. Seega noorsootöö
kogemust on ühingul ligemale
17 aastat. Selle aja jooksul on
noortekeskuse seinte vahel üles
kasvanud mitu põlvkonda noori.
Noortekeskuse tegevuspiirkonnas
elab ca 400 inimest, kellest
igapäevaselt külastab keskust ca

mehise tööriistakomplekti sai ka
Kalev Lõhmus ning naiseliku tordikarbi Marika Viks, et oleks noortel ja
eakamatel ikka kodune majja tulla,
külalisel end oodatuna tunda, lausus
vallavanem. Teine aasta teo auhind
Ave Kruusmaa savist lauakell läks
telesaates “Eesti parim koolikokk”
võidu toonud Palupera kooli kokale
Leelo Rehale, tema abilisele Irina
Gergalole ja kooli direktorile Svetlana Varikule. “Meeskonna ühistööna
valmis eeltöö, et üldse konkursile
osalema minna. Tuli osta vahendeid, riideid, koolitada, seada sõnu
ja tutvustada end filmis, võtta vastu
külalisi ja saata võistlustulle – seda
rolli kandis edukalt direktor Svetlana
Variku. Siis tulid koka Leelo Reha ja
abi Irina Gergalo lihtsalt kokkamine,
aga mitte lihtsalt, vaid ikka südamega ja nii finaalini välja ning lõppeski
maitsvalt – parima Eesti koolikoka
tiitel tuli möödunud aasta lõpuks
Palupera mõisakooli”, lausus vallavanem.”Arvan, et see on tunnustus
tervele vallale – väga hea on, kui
terve vald elab kaasa ja aitab,” ütles
Leelo Reha. kes on nüüd koolikokasaate žüriis. Palupera valla “Tegijat”
iseloomustab: “Ta on aktiivselt,
tegusalt, konstruktiivselt vedanud

ühinemisläbirääkimise keeru
list protsessi vallas ja väljaspool.
Palupera vallavanem aastast 1996,
seega 21 aastat. Kirjutanud selle aja
jooksul lugematul hulgal projekte,
aidanud vallakodanikel vormistada
igasuguseid taotlusi ja vormistanud
nõuetekohase aruandluse. Olnud
valla esindaja kõikvõimalikes ühingutes ja organisatsioonides, eest
vedanud noortekeskuse toimetamist.
Iga vallakodanik on tundnud tema
nõuandvat, julgustavat või tunnustavat sõna, abistavat kätt või tegu.”
Ja loomulikult on see meie Terje,
kes oli tiitli ja Ave Kruusmaa vaasi
üle väga rõõmus, öeldes ise, et tema
jaoks on kõige tähtsam see, kui sind
kodus hinnatakse. Tunnustusüritus
jätkus Peep Puisi südantsoojendava
ja kaasamõtlemisele ärgitava kontsertkavaga, kus nii mõnigi laul kõlas
spontaanselt püsti seistes ja üheskoos kaasa lauldes. Õhtut jäi lõpetama ühine tordi- ja kohvilauavestlus,
taustaks Varju Tederi südamlikud
kandlehelid.

20 noort. Valgamaa Partnerluskogu
konkurss „Väärt kodupaik 2011” tõi
tunnustuse MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskusele. Noortekeskuse
noored said peatunnustuse „Parim
paik noortele 2011”, kui kogukond,
kus viimaste aastate jooksul
on noorte algatusel toimunud
positiivseid muutusi ja parandatud
on ümbritsevat elukeskkonda.
Läbi aastate on toimunud mitmeid
projekte, nii ehituslikke kui ka
tegevuste sisukuse täiendamiseks
koostatud taotlusi. Eduka
projektitöö tulemusel on korraldatud
maakondlikke sündmuseid nagu
noorte õppepäevad „ Metsa muusad

Valgamaal“ (2015 suvi) ja soetatud
noortekeskusesse vajalikku inventari.
Kevadel ja suvel saavad noored lustida
noortekeskuse õeala mänguväljakul
ning sügis-talvisel hooajal mängida
wiid, piljardit, lauatennist ning
surfata internetis. Huviringidest
on noorte seas kõige populaarsem
kokandus ja Lõuna‑Eesti KOV-de
noorsootööalase koostöögrupi
huviringid. Igal kevadel toimuvad
noorte eestvedamisel talgupäevakud
ja kord aastas käiakse ühiselt piknikul
Lustimäel. Noortekeskuse hubaseid
ruume saab lisaks rentida koolituste
ja sünnipäevade tarbeks.

Marika Viks
Nõuni kultuurimaja perenaine

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. märtsil 2017 anti välja korraldused:
Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega

ehitusteatis majapidamishoone ümberehita-

kogusummas 1080 eurot.

avatud riigihange nimetusega „Hellenurme

miseks Nõuni külas.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused:

mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osu-

Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud

-ühele majanduslikku raskusesse sattunud

taja hankimine“, kinnitada hankedokument,

kasutusteatis majandushoonele Neeruti külas.

isikule kogusummas 20 eurot;

moodustada komisjon riigihanke läbiviimi-

Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumi-

-kolmele raske puudega lapse perele toetust

seks.

sest Nõuni külas kinnistu omanik ajavahemi-

kogusummas 60 eurot;

Väljastada Palupera vallale projekteerimis-

kul 04.04. -31.12.2017.

-kahele kutseõppeasutuse lõpetajale toetust

tingimused Hellenurme külas kergliiklustee ja

Nimetada osaühingu PALU-TEENUS juhatuse

kogusummas 80 eurot;

tänavavalgustuse projekteerimiseks.

liikmeks Tõnu Raak ja Tõnu Kukk, kutsuda

-ühele kutseharidus- ja kahele kõrgkooli

Väljastada E.I-le kasutusluba valminud ela-

tagasi juhatuse liige Toomas Kikas.

õppurile õppetoetust kogusummas 120 eurot.

mule Päidla külas.

Määrata ja maksta märtsikuul:

Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud

-vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule

ARNOLD MÜRK

AS-i Eesti Keskkonnateenused jäätmeveo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni
2017. aasta lõpuni (jäätmekoti hind endine, ülejäänutel tõus 17%). Järgmisest aastast uue
riigihanke- järgne vedaja ja hinnad.

5.09.1950 – 20.01.2017

Jäätmeliik

Kategooria
jäätmemahuti
suurus
m³

Segaolmejäätmed

Jäätmekott 0,05
0,08
0,14
0,24
0,36
0,37
0,60
0,66
0,80
1,10
1,50
2,50
4,50

LAINE ROOTS

21.10.1930 – 20.03.2017

BORIS IVANOV

16.08.1950 – 21.03.2017

Teenustasu hind
Teenustasu hind
jäätmete ühekordse jäätmete ühekordse
käitlemise eest
käitlemise eest
ilma käibemaksuta koos käibemaksuga
(€)
(€)
0,50
0,60
0,70
0,84
1,40
1,68
2,05
2,46
3,51
4,21
3,51
4,21
8,19
9,83
8,78
10,54
9,95
11,94
14,04
16,85
17,55
21,06
29,25
35,10
46,80
56,16

Hellenurme lasteaias kohtuvad
lapsed ajalooga
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed asub 18. sajandi lõpul ehitatud Hellenurme Mõisa peahoone
katusekorrusel. Väikeses, koduses

näolised traditsioonilised üritused:
kevadine pargijooks, matkad loodusesse, hingedepäeval Middendorffide
kalmul küünalde süütamine, liiklus-

Hellenurme mõisahoone enne fassaadi restaureerimist suvel 2017

lasteaias tegutseb alates eelmisest päev mõisapargis ja laste esinemised
õppeaastast taas kaks liitrühma 29 hooldekodus. Lasteaia koridorides on
lapsega. Lisaks tublidele õpetajatele kõigile külalistele uurimiseks mõisa
ja õpetaja abidele tegeleb lastega ajalugu tutvustavad infostendid ja
kord nädalas veel logopeed.
akadeemik A. T. von Middendorffi
Munitsipaallasteaed alustas tööd nurgake. Huviringidest alustas sel
Hellenurme Mõisas juba 1995. aastal, aastal uuesti laste spordiring ja
kuid 1999. aastast otsustas Palupe- plaanis on ka kunstiringi käima lükra vald hakata ostma teenust MTÜ kamine. Oma maja üheks suuremaks
Hellenurme Mõis eralasteaialt.
Lasteaed on erinevatel aastatel
töötanud vastavalt vajadusele,
ühe- või kaherühmalisena.
Hellenurme mõisa nimetatakse
sageli siinsete viimaste mõisnike,
maailmakuulsaks saanud perekond Middendorffide mõisaks.
Akadeemik Alexander Theodor
von Middendorff oli tuntud loodusteadlane ja maadeuurija, kelle
järgi on nime saanud 17 looma- ja Mõisapargi mänguväljak
11 taimeliiki. Pärast mõisasse elama väärtuseks peame väiksemat laste
asumist pani ta suurt rõhku aedade, arvu rühmades, mis tagab selle, et
alleede ja pargi korrastamisele ning iga laps saab piisavalt õpetajate
tõi juurde palju võõrpuid. Tänu sel- tähelepanu ja rohkem on aega indilele on täna meie lasteaia lisavääru- viduaalseteks tegevusteks. MTÜ Helseks liigirohke mõisapark ja suur val- lenurme Mõis juhatuse ja Palupera
gustatud mänguväljak, mis pakuvad valla heas koostöös on lasteaiatasu
ideaalseid võimalusi õuesõppeks ja hoitud piirkonna ühe soodsamana.
looduses tegutsemiseks. Inspireeri- Seoses eelmisel aastal Sihtasutuse
tuna oma maja ajaloost ja ümbrusest Innove toel avatud uuele rühmale on
ongi meie motoks: ”Looduses õpin, meil hetkel võimalus lasteaiakohta
uurin ja avastan”. Tihedat koostööd pakkuda veel paarile uuele lapsele.
tehakse Otepää Looduspargiga, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga ning
Meie lasteaia kodulehelt lasteaed.
Palupera Põhikooliga. KIKi rahasta- palupera.ee leiab lisainfot ja vajalitud projektide toel on lastel olnud kud kontaktid.
võimalus osaleda mitmetel õppekäiMaarika Vähi
kudel ja loodusõppeprogrammides.
Hellenurme lasteaia direktor
Lasteaial on välja kujunenud oma-

Ankeet
Lasteaia nimi:
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed
Laste arv: 29
Rühmade arv: 2
Rühmade nimed: Lepatriinud, Mesimummid
Loosung: Looduses õpin, uurin ja avastan (selle aasta
moto)
Asutamise aasta: 1995
Eripära: Loodussuunitlus ja õuesõpe. Asume ajaloolise
mõisa peahoones ja väärtustame oma maja ajalugu.
Lasteaias tegutseb spordiring ja kunstiring.
Huvitavad faktid:
Rahvasuu kõneleb, et mõisahoones kummitab
(kolistatakse sööginõudega, liigutatakse mööblit,
lõhutakse puid, kõnnitakse trepist jne.). Mõisa häärberi
ja mõisnike matusepaiga vahelisel teel nähtud ikka
liikumas kõrge kaabuga härrat, kelle kujutis ilmus
restaureerimistööde käigus selgelt ka 1999. aastal
I korruse fuajee seinale. Endine mõisnik Alexander
Theodor von Middendorff oli tuntud loodusteadlane
ja maadeuurija, kelle järgi on nime saanud 17 loomaja 11 taimeliiki. Aastatel 1865-1866 töötas mõisas
koduõpetajana Jakob Hurt. Enne lasteaia asutamist oli
mõisas lastekodu.

PUHJA

Lugeda või mitte lugeda?

Puhja Seltsimaja 110

Hoian käes raamatut. Avan selle ja
mu silmad libisevad mööda täheridu.
Tähtedest saavad sõnad, sõnadest
laused, lausetest lood. Lugu haarab
mind endasse ja unustan ümbritseva maailma. Tean, et samamoodi

Puhja Seltsimaja 1909. aastal 									Foto: Arne Salo erakogu

18. märtsil oli Puhja Seltsimajja
tõesti „terve vald kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud” - põhjust oli
küllaga, sest Puhja kogukond tähistas oma seltsimaja 110. aastapäeva.
„Kuskil peab alguskokku
kõla
olema....” kirjutas Juhan Liiv. Kultuuriline tegevus on Puhjas sajandeid aktiivne olnud. Siin on igal ajal
elanud ärksad ja teotahtelised inimesed. Puhja Seltsimaja on ehitatud
1906. aastal kohalike seltsitegelaste
ja haridussõprade eestvõtmisel kogukonna tööjõu ja vahenditega ning on
üks vanimatest selleks otstarbeks
rajatud hoonetest Tartumaal. Avapidu peeti 1906. aasta 17. detsembril,
kuid tööd jätkusid veel ka järgmisel
aastal. Seltsimaja sündis vajadusest.
Juba oli olemas laulu- ja mänguselts
ja on teada, et Aleksander Läte rajas
Puhjas laulu- ja pasunakoorid juba
1879. aastal. Kirjandusmuuseumi
andmetel mängiti siin 1881. aastal
kindlasti ka näitemänge ja 1886.
aastal sai just Puhja hakkama Eesti
esimese operetiga maanäitelaval.
Seega olid kultuurikollektiivid ning
rahva isetegemise ja koos tegutsemise tahe olemas juba ammu enne
selle maja sündi. Aegade jooksul on
seltsimaja välis- ja siseilme remontide käigus muutunud. Erineval ajal on
asutusel olnud erinevaid omanikke
ja ka nimetusi: rahvamaja, kultuurimaja, maakultuurimaja. Puhja rahva
soovil taastati pärast Eesti taasiseseisvumist hoone esialgne nimi,
kuigi oma olemuselt on tegemist
rahvamajaga.

kandi kultuurilugu väärtustavate
sündmuste korraldamine.
Tänase seltsimaja tegevus hargnes
publiku ees lahti kontsertetenduse
„Armastus on see ...” vahendusel.
Laval vaheldusid eesti kirjandus
klassikute näitemängude katkendid
tantsude, laulude ja muusikapaladega . Üles astus lausa kuus erinevat

Näiteringi ühispilt pärast etendust 				

Omaaegne kogukonna ettevõtmine on end igati õigustanud. Läbi
sajandite pole see maja kunagi
tühi olnud. Suurimat rõõmu teebki
loodud, saavutatud ja hoitud järjepidevus. Seltsimajale on väga oluline
kohaliku ajaloo talletamine ja kodu-

tab oma isetegevuslasi ja kindlasti on see armastus vastastikune.
Nii seltsimaja, kui ka kollektiivide
sünnipäevakontsertidel on saal alati
rahvast täis. Kuidas see teisi saakski
olla, laval on ju meie oma inimesed,
kes püüavad anda endast tulijate
rõõmustamiseks parima.
Head sõnad ja õnnesoovid anna-

Puhja Seltsimaja tänasel päeval					

näitemängu seltskonda. „Kevade”,
„Libahunt”, „Elu ja armastus”, „Tõde
ja õigus”, „Mikumärdi”ja „Vigased
pruudid” – kõik jutustamas armastuse erinevatest külgedest. Lisaks
näiteringile lõid etenduses kaasa
naiskoor Läte, eakate seltskonnatantsuring Sügisõied, naisrahvatantsurühm Rukkilill, segarahvatantsurühm Opsal ja kitarristide
ansambel Ümar-laud. Lava ehtisid

Foto: Kalju Tisler

kangakudumisringi Veevedajad
eestvõtmisel sündinud kultuuripärandivaibad. Publik tänas esinejaid meeleoluka ja vaheldusrikka
etenduse eest tormilise aplausiga
lausa püsti seistes. Peab ikka ja jälle
tõdema, et meie kogukond armas-
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panna.
Emakeelepäeval tuli
õpilastele külla kirjanik Heiki Vilep.
Kohtumine toimus Puhja Seltsimajas. Kirjanik luges ette oma elulisi
ja natuke naljakaid luuletusi ning

Kirjanik Heiki Vilep oma loomingu austajate haardes			

tunnevad väga palju inimesed. Need,
kes hoolivad raamatutest ja lugemisest. Mul on siiralt hea meel, et väga
paljud õpilased loevad raamatuid
hea meelega ja ilma sundimata.
Lugemine avardab silmaringi ja
rikastab sõnavara, muudab inimese
justkui märkamatult huvitavamaks
ja targemaks. Üks hea asi on veel
- lugedes raamatut on silme ees
sõnade korrektne ja õige kirjapilt.
Ka see kinnistub mällu.
Emakeelepäev on 14. märtsil. Igal
aastal tähistame seda koolis omamoodi. Sel aastal meisterdasid kõik
õpilased endale järjehoidja. Üks
pool kaunistati just nii, nagu tegijale
endale meeldis. Järjehoidja teisele
küljele kirjutasid õpilased ilusaid
eestikeelseid sõnu.
Sõnu kirjutati väga erinevaid.
Puhja kooli õpilaste arvates on
kaunid ja toredad sõnad järgmised:

Foto: Riin Massur

võitis kohe publiku südame. Iga
luuletusega käis kaasas ka oma lugu,
mis oli kord õpetlik, kord vaimukas.
Õpilased olid uudishimulikud. Selle
kinnituseks oli kätemeri, kui saabus
võimalus esitada küsimusi. Autogrammi soovijaid oli samuti palju.
Kes sai kirjaniku autogrammi raamatusse, kes päevikusse, kes paberilehele, kes telefonikattele.
Heiki Vilep toonitas ka, et emakeele korrektne kasutamine näitab
austust oma keele vastu.
Emakeelepäev möödus Puhja
Gümnaasiumis tegusalt ja huvitavalt ning sellel päeval mõtlesime ka
rohkem oma emakeelest. Meil on ilus
keel ja seda rääkivaid inimesi on ju
tegelikult päris vähe. Peaksime olema
selle üle uhked. Eestlastel oleks nagu
oma salakeel, millest saavad aru vaid
valitud inimesed. Hoiame oma keelt
ja näitame üles austust seda õigesti

Foto: Jaak Nilson

vad jõudu edasi minna. Tartu maa
vanema, Reno Laidre tänukirjad
andis üle Tartumaa rahvakultuuri
spetsialist Astrid Hallik. Tunnustuse
osaliseks said seltsimaja isetegevus
lased, kes on vähemalt 30 aastat
erinevates isetegevuskollektiivides
kaasa löönud ja neid oli tõesti palju.
Koosviibimine jätkus ühise rahvapeoga ansambel Nedsaja Küla Bänd
saatel, õhtut juhtis omakandimees
Enn Tobre.
Aastapäevakontserdi toimumist toetasid Puhja Vallavalitsus
ja Eesti Kulturukapitali Tartumaa
ekspertgrupp. Suur tänu kõigile
õnnitlejatele ja toetajatele! Usume,
et seltsimaja on kogukonnale oluline
ka edaspidi. Oleme õnnelikud nende
toredate inimeste üle, kes siia tee
leiavad. Uskuge, seltsimaja vajab
teid kõiki väga: head ringijuhid,
kollektiivide liikmed, tegevustele
õlaallapanijad ja loomulikult vajab
kultuuritegija publikut!
Anton Hansen Tammsaare on
öelnud: „Ja tõepoolest peabki kultuuriloomiseks nähtavasti pisut
haiglane olema, kuigi tänaseni ükski
pole osanud öelda, missugune see
pisielukas on, mis sünnitab kultuurhaiguse.” Põeme ja levitame seda
pisikut üksmeelselt ja üheskoos ka
edaspidi.
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja

Emakeelepäeva näputöö-järjehoidjad, pöördel kaunid eestikeelsed sõnad Foto: Riin Massur

ema, sõber, pere, süda, ilus, soojus, kasutades. Ja eestikeelseid raamatuid
aitäh, ime, kodumaa, õpetaja, meri, lugedes. Pealkirjas esitatud küsimuse
palun, vabadus, ainulaadne, tähesa- vastus on käes. Lugeda.
du, kuu-uurija, jää-äär, kultuur, lumi.
Järjehoidjad said vahvad ja erinevad.
Ulve Pedastik
Puhja Gümnaasiumi
Nüüd on võimalus loetavale raamaeesti keele ja kirjanduse õpetaja
tule ise tehtud järjehoidja vahele

Ankeet
Lasteaia nimi: Puhja lasteaed Pääsusilm
Laste arv: 128
Rühmade arv: 6
Asutamise aasta: 1979
Eripära: Lasteaia eripäraks on maaelu ja
looduskeskonna väärtustamine, keskkonnahoiu
ja ja säästva eluviisi kujundamine, õuesõpe,
rahvuskultuuri hoidmine, Lapse Päeva tähistamine ning
terviseedenduslik tegevus (TEL liige alates 2009).
Huvitavad faktid:
• Lapse Päeva on peetud aastast 1994.
• 2012. aastal saime tunnustuse Tartu Ülikooli
eetikakeskuse konkursil “Väärtuskasvatus lasteaias:
lasteaed ja pere üheskoos”.
• 2013. aastal liitusime projektiga “Kiusamisest vaba
lasteaed”.
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Rannu kiriku kellad
saavad helisema

Paar lehenumbrit tagasi oli juttu
Rannu kiriku kellade taastamisest.
Tänaseks on Võrtsjärve Ühendus
teinud positiivse otsuse ning projekt
on PRIA-le esitatud. Ootame lepingu
allkirjastamist, et saaksime asjaga
edasi minna ja kellad ära tellida. 12.

märtsil toimus heategevuskontsert
ja –müük kellade taastamiseks.
Kontserdi peaesineja Pauluse Kiriku
Kammerkoori liikmetele tegime
enne esinemist väikese ekskursiooni Rannu vallas. Esmalt tutvustas
Urmas Rannu kirikut ja selle kellade

Rannu Lasteaed

ajalugu. Seejärel suunduti Rannu
kalmistule, kus Viive rääkis Rannu
Vabadussõja mälestusmärgi taastamise loo.
Kontsert ei toonud küll kokku
tohutuid rahvamasse, aga kohaletulnud nautisid kaunist muusikat ning
olid tänulikud, et niisugune kontsert Rannus toimus. Lisaks Pauluse
Kiriku Kammerkoorile esinesid bariton Atlan Karp, sopran Laili Jõgiaas,
klaveril saatis Anna Humal.
Sõna sai praost Vallo Ehasalu.
Annetuste ja müügiga koguti 415
eurot.
Korraldajad tänavad kõiki esinejaid, kaasaaitajaid ja annetajaid!
Heategevuslik käsitöömüük jätkub
Rannu Raamatukogus. Palun külastage ning andke oma panus!
Annetusi saab teha ka:Rannu
Maanaiste Selts Laine SEB a/a
EE871010102010099009

Rannu lasteaed on alusharidust ja
päevahoidu võimaldav õppeasutus
koolieast noorematele lastele, mis
toetab lapse arengut ning perekonda
õppe- ja kasvatusküsimustes. Lapsi
kellele saame alusharidust pakkuda
on hetkel kolm rühma ja üks sõimerühm. Lastega töötavad pedagoogilise haridusega professionaalsed
õpetajad ja staažikad õpetajaabid.
Nii suured, kui väikesed peavad lugu
püsiväärtustest. Ausus – parem üks
sõna tõtt, kui üheksa valet. Loovus
– igal meistril oma silm. Haridus –
tarkus tarviline vara, õpi hoolega.
Koostöö – ühenduses on jõud. Üks
kõigi, kõik ühe eest. Armastus – kus
süda, seal meel.
Oleme ühisel arvamusel, et õpetusel on palju erinevaid võimalusi,
lähenemisi ja arusaamu ning need
kõik on õiged, kui need lähtuvad
lapsest ja lapse huvist ning parimal

õues Mihklilaat. Sportlikud mängud
toimuvad isadepäeval kooli võimlas. Isadepäeva oleme tähistanud ka
tegevustubadena lasteaia ruumides.
Talvel on meil päkapikukojad, jõululaat ja jõulupidu. Veebruaris koos
sõbrapäeva ja Eesti Vabariigi aastapäevaga tähistame ka oma lasteaia
sünnipäeva. Sel aastal siis juba 34.
aastat ja üllatuskülaliseks OÜ „Kolm
Põrsakest“ teadusshow. Nii lapsed,
kui teadushuvilised täiskasvanud
said tõeliselt vaatemängulise ja
meeldejääva elamuse. Kevadel emadepäevaks valmib mõne muinasjutu
ainetel lavastus, mida esitavad kõik
Rannu lasteaias käivad lapsed koos
õpetajate ja õpetajaabidega Rannu
Rahvamaja laval. Sel aastal on valmimas üheksas etendus ja selleks on
„Tuhkatriinu“ ja laval näeb seda 12.
mail kell 16.00. Rahvamaja on meil
suur ja kõik huvilised on oodatud
meie etendust vaatama.

Viive Vink
Esineb Laili Jõgiaas					

Kooliuudised
1. märtsil toimus 7.-8. klasside
ingliskeelne mälumäng “Wales St
David´s Day” Elva Gümnaasiumis.
Kokku osales 16 võistkonda. Meie
kooli tublid õpilased jäid jagama
Elva Gümnaasiumi võistkondadega

Rannu kooli võistkond kirjandusmängus

Õnnesoovid aprillis
88

Selma Pooland (14.04.)
86

Helju Virre - Erg (22.04.)
83

Lea Leesik (9.04.)
Ülo - Heino Kaasik (15.04.)
82

Valvo Kukk (20.04.)
Milvi Vajakas (29.04.)

Rannu vald
mälestab
Maria Aruots
7.01.1931 – 3.03.2017
August Saalits

18.02.1953 – 13.03.2017

Foto: erakogu

I-III kohta.
Võistkonnas olid: Anette-Maria
Jüris, Kerttu Kuku, Kaur Karjus ja
Ronan Kaivo Cowan.
Õnnitleme õpilasi ja täname õpetaja Reet Sõrrat õpilaste ettevalmistamise eest.
Reedel, 10. märtsil selgusid Tartus

üleriigilise eesti kirjanduse olümpiaadi “Eesti kirjandus võrdlevas
kontekstis” lõppvooru võitjad, kus
Kerttu Kuku saavutas oma vanuserühmas (7.-8.klass) väga tubli III
koha!
Õnnitleme Kerttu Kukut väga tubli
saavutuse eest ja õpetaja Liina Nagelit õpilase juhendamise eest!
16. märtsil toimus 3.-4. klasside
õpilaste kirjandusmängu Tartu maakonna eelvoor Tartu Linnaraamatukogus. Lapsed pidid läbi lugema 12
kaasaegset lasteraamatut. Võistluses
osales 23 võistkonda ja Rannu lapsed
jäid jagama 4.-5. kohta.
Aitäh, Mia Erikson, Meril Oks,
Anete Kudu, et nii tublid olite ja
täname õpetaja Ülle Tensmanni
õpilaste juhendamise eest!

Orienteerumisvõistluse II etapp
3. märtsil toimus Rannu Koolis
orienteerumisvõistlus, mille korraldasin 8.klassi loovtööna, eesmärgiga
innustada Rannu kooli õpilasi tegelema orienteerumisega.
Võistlus algas kooli võimlas lisapunktide teenimisega. Igale klassile
oli mõeldud viis küsimust: kolm
küsimust olid nipiga ja kaks piltküsimust. Kui lisapunktide voor läbi,
siis suunduti koolimaja ette, et saada
kätte kontrollpunktide pildid koos
ülesannetega.
Esimesena läksid rajale 7.-.9 klass,
teisena 4.-6. ja viimastena 1.-3.
4.-9. klassid liikusid Rannu alevikus ja selle ümbruses, 1.-3. klasside
kontrollpunktid olid Rannu alevikus.
Kõikidel klassidel oli neli kontrollpunkti, kus tuli vastata küsimustele
ja teha ühispilt. Vanematel klassidel
oli ülesannete hulgas ka rohkem
tähelepanu nõudvaid küsimusi. Kui
klassid olid raja läbinud ja kontrollpunktide pildid koos küsimustega
finišisse, siis said õpilased autasuks
sööklast jäätist.

Võistluse tulemused on järgnevad:
1.-3. klasside arvestuses saavutas
esimese koha I klass 16,5 punktiga, teise koha saavutas III klass 15
punktiga ja kolmanda koha saavutas
II klass 13 punktiga.
4.-6. klasside arvestuses saavutas
esimese koha V klass 12 punktiga,
teise koha saavutas VI klass 9 punktiga ja kolmanda koha saavutas IV
klass 8,5 punktiga.
7.-9. klasside arvestuses saavutas
esimese koha VIII klass 11 punktiga, teise koha saavutas VII klass 7,5
punktiga ja kolmanda koha saavutas
IX klass 7,5 punktiga.
Kokkuvõtteks toimis võistlus väga
edukalt, suur tänu juhendajatele ja
kooli hoolekogule, kes aitasid võistluse organiseerimisele kaasa.
Jääme ootama hoolekogu poolt
organiseeritavat orienteerumisvõistluse III etappi, mis peaks toimuma
maikuus.
Laivi Põldoja
8.klass

Rannu Lasteaed						Foto: erakogu

võimalikul moel suunavad last ise
avastama, õppima, uurima, katsetama. Igal lapsel peaks olema õhtul
perele rääkida midagi oma põnevast
päevast lasteaias.
Käesoleva õppeaasta moto on
„Pilved, päike ja kuu – Võrtsjärv
on meil suur“. Rannu Lasteaed on
aastaid tegelenud loodusharidusega.
Tegeletakse järjekindlalt õuesõppega. Osaletakse Vellavere-Vitipalu
SA loodusprogrammides. Uuritakse
kalu Võrtsjärve järvemuuseumis.
Osaletakse üleriigilistel loodusalastel konkurssidel (matkamängud,
joonistusvõistlused).
On välja kujunenud aastaid kestnud traditsioonilised üritused, kus
on kaasatud kogu lasteaed, lapsevanemad, kogukond. Sügisel toimub

Vallasekretär
Anneli Lepik
731 1905; 525 6212;
vallavalitsus@rannu.ee

Signe Erikson
Direktor

Ankeet
Lasteaia nimi: Rannu Lasteaed
Laste arv: 65
Rühmade arv: 3 aiarühma, 1 sõimerühm
Rühmade nimed: Lepatriinu, Mesimumm, Ämblik,
sõimerühm-Sipelgas
Loosung: „Pilved, päike ja kuu – Võrtsjärv on meil suur“
(selle aasta moto)
Asutamise aasta: 1983
Eripära: Rannu Lasteaed on aastaid tegelenud
loodusharidusega ja õuesõppega.

Rannu Vallavalitsuse kontaktid
Vallavanem
Maano Koemets
731 1901; 5342 5242;
maano.koemets@rannu.ee

Au sees on ka sport. Traditsiooniliselt on ühised spordipäevad sügisel
ja kevadel Rannu Kooli staadionil,
talvel aga kooli võimlas. Jüripäeval
joostakse koos peredega ümber
Rannu järve. Osaleme Tartumaa lasteaedade spordipäeval Tartu Ülikooli
spordihoones ja Tartu võimlemispeol Tamme staadionil. Sel aastal
plaanime 1. juunil kell 16.00 (lastekaitsepäeval) pidada ka oma lasteaia
võimlemispidu lasteaia õuealal. Kõik
on oodatud vaatama!
Ringidena tegutsevad lasteaia
juures jalgpall, laste jooga, laulustuudio ja inglise keel.

Sotsiaalnõunik
Sirje Erm
731 1904; 525 3370;
sirje.erm@rannu.ee

Teatrikuu
Märts on Rõngu vallas teatrikuu.
11. märtsil võõrustas Rõngu Keskkool koostöös Rõngu Rahvamajaga
juba 14. korda toimuvat Tartumaa
koolinoorte teatrifestivali. Teatri
päeval võisteldi pääsu eest vabariik-

RÕNGU

likule teatrifestivalile. Kokku esitati
13 etendust, milles osales 97 näit
lejat. Osalesid: Konguta Kool, Valguta Seltsimaja, Kuuste Kool, Ülenurme
Gümnaasium, Kambja Põhikool,
Laeva Põhikool, Rannu Kool, Vara
Põhikool ja Rõngu Keskkool.
Parimaks etenduseks algastmes ja

pääsu riigifestivalile pälvis Konguta Kooli etendus „Kuidas vaeslaps
oma õnne leidis“, juhendaja Astrid
Külaots. Konguta Kool noppis ka
ühe parima näitleja tiitli, mille
pälvis Emili Külaots. Lisaks märgiti
algastmes veel noored parimad näitlejad: Mariliis Kiisla, Ardi Paurson ja
Erik Nübek. Keskastmes jagati välja
parimate näitlejate tiitlid järgnevalt:
Natasha-Mi Lehis, Randen Sakson,
Indria-Kristine Ilves ja Andrus Pajumägi. Parimaks omaloominguliseks
näidendiks kuulutati Kambja Põhikooli etendus „Õppekäik“, juhendaja
Tiina Tiideberg. Parima etenduse ja
pääsu vabariiklikule teatrifestivalile
pälvis Kuuste Kooli ühislooming
„Kuuste unistused“, juhendaja Kaija
Maarit Kalvet. Teatrisõpradega kohtume taas märtsikuul 2018.
Seniks positiivseid elamusi!
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Vallavalitsuse info
9. märtsi istungil kinnitas vallavalitsus Teedla seltsimaja kinnistu elektroonilise
enampakkumise tulemused ning andis volituse notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Teedla seltsimaja hoone on amortiseerunud. Kui varem paiknes hoones
raamatukogu ja külakeskus, siis selleks otstarbeks on vald leidnud Teedlas uued ruumid.
Vallavalitsus korraldas mitu enampakkumist, et kinnistut müüa, kuid tulemusteta. Lõpuks
otsustati korraldada elektrooniline enampakkumine osta.ee keskkonnas. Alghinnaks määrati
500 eurot, enampakkumise lõpphind kujunes aga 9050 eurot.
20. märtsi istungil kinnitati lihtmenetlusega e-riigihanke „Rõngu lasteaia rekonstrueerimise
II etapp“ tulemused. Laekus üheksa pakkumust, edukaks pakkumuseks tunnistati Rober
ehitus OÜ (12136220) ja Baltisigma
OÜ (11308907) ühispakkumus, kellega
sõlmitakse hankeleping.
20. märtsil toimusid Puka ja Rõngu vallavalitsuse läbirääkimised kokkuleppe
tingimuste üle, mille kohaselt antakse
Puka valla Aakre piirkonna külad üle
Rõngu valla koosseisu. Läbirääkimised
kulgesid väga töises ja sõbralikus õhkkonnas. Järgmine kohtumine toimub 27.
märtsil.
Marina Lehismets
vallasekretär

TÖÖKUULUTUS

Parima näitleja auhinna saab Rõngu Keskkooli noor näitleja Natasha- Mi Lehis.

Suur ja väike üheskoos: avastamine
ja õppimine mänguhoos
Rõngus on koolieelset haridust
pakutud juba 60 aastat ning just
eelmine, 2016 aasta oli Rõngu alushariduse suur juubeliaasta. Aegu on
olnud erinevaid: lasteaias on kõige
vähem käinud ainult 40 last ning
kõige rohkem on valla lasteaed pidanud mahutama ligi 120 last.
Praegu on meie lasteaias 78 last,
kes on jagatud nelja rühma ning
hetkel tundub, et sellisest suurusest
meile piisab.
Rõngu valla poolt saime juubeliaasta kingituseks kaasaegselt
remonditud saali ja alumised rühmaruumid ning korrastatud veetorustiku. Sellel aastal saavad korda ülejäänud ruumid ja ventilatsioon, uude
ühinenud valda astume rõõmsasti
täiesti korrastatud lasteaiahoonega.
Meie lasteaia nimi Pihlakobar
tuleneb mõttest, et meie lasteaiapere
hoiab kokku nagu kobar pihlamarju.
Meie lasteaial on logo, laul ja legend.
Rühmadel on toredad putukanimed:
Lepatriinud, Liblikad, Kiilikesed ja
Mesilinnud; neist igal on ka oma
logo, moto ja luuletus.
Nii nagu väikesest pihlamarjast
sirgub suur ja tugev puu, nii on
arenenud meie lasteaiast kindlate
suundade ja oma traditsioonidega
lasteasutus. Meie eripäraks on
õuesõppe ja suunatud uurimusliku õppe (avastusõppe) meetodite
rakendamine.
Meie lasteaia töötajaid võiks
kokkuvõtlikult nimetada loovateks
ja loomingulisteks inimesteks. Õpetajad on selle pisikuga nakatanud

ka meie lasteaia lapsi sest, kunst
ja loodus on just need valdkonnad,
mis meie lastel ja õpetajatel silmad
särama panevad.
Nii pihlakobar kui putukad-mutukad, kes on meie rühmade nimedes, kuuluvad loodusesse ning see
sümboliseerib meie looduskesksust.
Asume ju ka toredaid looduselamusi pakkuva Hiugemäe läheduses.
Samuti tähtsustame keskkonnakasvatust, toimub järjepidev koostöö
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga.
Nii nagu pihlapuul ja tema marjadel teatakse olevat tervistav toime,
nii väärtustatakse meie lasteaias
terviseedendust. Kuulume tervist
edendavate lasteaedade võrgustikku
juba aastast 2007, esimese lasteaiana
Tartu maakonnas.
Rõngu vallas on lisaks ka Valguta lasteaed-algkoolis oma lasteaiarühm, kellega teeme tihedat koostööd. Ühised spordi- ja sõbrapäevad
rõõmustavad nii lapsi kui õpetajaid.
Rõngu Lasteaed Pihlakobar hoone,
kus asume praegu, avati 5. veebruaril 1973.a, seega tähistab meie maja
järgneval, meie kõigi jaoks pöördelisel ühinemise aastal oma 45.
sünnipäeva. Meie endi soov number
üks on, et oleksime usaldusväärseks partneriks lastele ja peredele.
Tahame olla ja jääda just selliseks
lasteaiaks, nagu üks lapsevanem
kord ütles väga kenasti: teie juures
on nii kodune tunne! Astugem siis
üheskoos edasi helge ja rõõmsa tuleviku poole!

Ankeet
Lasteaia nimi: Rõngu lasteaed Pihlakobar
Laste arv: 78
Rühmade arv: 4
Rühmade nimed: Liblikad, Kiilikesed, Mesilinnud,
Lepatriinud
Loosung: Oleme kokkuhoidev lasteaiapere kui kobar
pihlamarju
Asutamise aasta: 1973
Eripära: Õuesõppe ja suunatud uurimusliku õppe
(avastusõppe) meetodite rakendamine mängulises võtmes,
millest tuleneb ka käesoleva õppeaasta moto: „Suur ja
väike üheskoos avastamas, õppimas mänguhoos”
Huvitavad faktid:
• 5. veebruaril 2018 tähistab Rõngu Lasteaed Pihlakobar
oma 45ndat sünnipäeva.
• Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku
aastast 2007, esimese lasteaiana Tartumaal.

Ankeet
Lasteaia nimi: Valguta Lasteaed –Algkool
Laste arv: 19
Rühmade arv: 1
Asutamise aasta: 1989
Eripära: Liitrühm
Huvitavad faktid:
• Alustasime mängurühmaga
• Kõige rohkem on lapsi olnud 26
• Lasteaeda on soovijaid rohkem, kui kohti
• Meil tegutseb meisterdamisring

Õnnesoovid aprillis
95

VILMA SOOM (19.04.)
91

VALVE PARTS (21.04.)
90

HELGI LEMMING (24.04.)
85

AIME METS ( 2.04.)
ERIKA PRANTS (23.04.)
84

OLAF PUURITS (27.04.)
83

JOHAN TOOMPALU(1.04.)
82

EVI PÕLLUMÄE(27.04.)
81

KOIDU KIISLA (12.04.)
80

KAUPO KARJUS (1.04.)
MALLE RENTEL (24.04.)
75

MARI LIIBUSK (3.04.)
70

SVETLANA LUIK (12.04.)
ELVI UIBO (15.04.)
EEVI PÄRNAPUU (28.04.)
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Esmaspäeval, 3. aprilli kell 13
Rannu Rahvamajas

MOBI - mobiilne nõustamine
30.märts 2017 algusega kell 15.00
Rannu Rahvamajas
Räägime aktuaalsetel teemadel:
 töövõimereform
 milliste teenuste ja toetustega saab töötukassa abiks olla
vähenenud töövõimega inimestele
 karjäärinõustamine soovijatele

Vastame huvipakkuvatele küsimustele ja jagame tööotsinguteks vajalikku
infot ja teadmisi.
MOBI toimub koostöös Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna ja kohaliku
omavalitsusega. Üritus on tasuta!
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!
Kohtumiseni!

Teisipäeval, 11. aprillil kell 19
Rannu Rahvamajas
Kultuuri- ja spordiürituste kalender
28. märts

1. aprill

8. aprill

Etendus "Sadam"

Segakoor AVE
kevadkontsert

4.-7.aastaste
eelkooliealiste
LEPATRIINU
LAULUVÕISTLUS

(esietendus)
19:00 Elva LendTeater

17:00 Elva Kultuurikeskus

30. märts

2. aprill

Etendus "Sadam"

Rannu valla väärikate
kevadpidu

19:00 Elva LendTeater

XI Mitteteatrite
festival
Elva Kultuurikeskus

31. märts
Pensionäride pidu
17:00 Puhja Seltsimaja
Esineb Viljandi Pensionäride
Ühenduse näitering etendusega „Reis
Austraaliasse“. Tantsuks mängivad Meelis
ja Marta Külaots.

XI Mitteteatrite
festival
Elva Kultuurikeskus

Mälumäng Palupera
valla karikale
Finaalvoor
19:00 Nõuni kultuurimaja

12:00 Rannu Rahvamaja

3. aprill
Ukraina tsirkus
13:00 Rannu Rahvamaja

7. aprill
Kaunimate aastate
vennaskond
"Igavesti noor"
19:00 Elva Kultuurikeskus

Etendus
"Armastus on see..."
Esitavad Puhja
Seltsimaja näitering ja
isetegevuskollektiivid
19:00 Puhja Seltsimaja

11:00 Elva Kultuurikeskus

Komöödiaõhtu,
rahvast naerutavad
LAHEDAD MUTID
LAHEDALT

Eesti m
mur

13:00 El

Jür

P

20:00 R

16:00 Rõngu Rahvamaja

Idamaise tantsu pidu
"Ali-Baba ja
40 röövlit"
18:00 Rannu Rahvamaja

k
Epp M

Rõngu R

11. aprill
Komöödiateater
"Henrik Normanni
uskumatud seiklused
New Yorgis"

19:00 El

19:00 Rannu Rahvamaja

21. aprill
Elva Harrastusteatri
EHT esietendus
"Kolhoosielu"
19:00 Elva Kultuurikeskus

Infoleht on Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühine infoleht.
Peatoimetaja: Kertu Vuks. Keeletoimetaja: Helin Muttik. Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 13.04.2017

Ra

19:00 El

