»

lehekülg 3

»

»

lehekülg 5

lehekülg 5

Infoleht

Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja

Tublid võrkpallipoisid
Rannust ja Kongutast

»

Poiste paremusjärjestus:

27. aprillil toimus Viljandis Kooliliiga (6.-9. klassid) finaalturniir, millest võttis osa kaheksa Eesti parimat
tüdrukute ja kaheksa parimat poiste
võistkonda, kes olid läbi maakondlike

ja piirkondlike turniiride lunastanud
omale pääsme finaalturniirile.
Poiste D-alagrupis mängisid Kaiu
Põhikool, Rannu/Konguta, Häädemeeste Keskkool ja Narva Vanalin-

Foto: Laura Rogenbaum

na Riigikool. Kindla alagrupivõidu
saavutas Häädemeeste KK, kes
alistas kõik vastased kindlalt 2:0.
Teisele kohale tuli Rannu/Konguta.
Alagrupi kolmanda koha sai Narva

Anneli Lepik

Rannu, Konguta ning Rõngu vallad
lõid seljad kokku, et koostöös küsimus lahendada. Kuulutasime välja
konkursi, et leida piirkonnale lastekaitsespetsialist. Komisjon, kuhu
kuulusid kõikide valdade esindajad,
valis lastekaitsespetsialistiks Anneli
Lepiku.
Anneli Lepik on pärit Rannu vallast. Ta on lõpetanud Akadeemia
Nord bakalaureuseõppe õigusteaduse eriala. Praegu õpib ta Tallinna
Ülikoolis sotsiaaltööd. Varem on
Anneli töötanud Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuris lastekaitseteenistuse vanemana ja Rannu
Vallavalitsuses vallasekretärina.

LÜHIDALT
Osale avalike teenuste
kvaliteedi hindamisel!
Elva linn, Konguta, Palupera,
Puhja, Rannu ja Rõngu vallad taotlesid üheskoos EAS-ilt projekti „Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu
hindamise analüüs” läbiviimiseks
toetust. Positiivse otsuse tulemusena, hakkab nimetatud uuringut
koostama Grant Thornton Baltic OÜ.
Elva valla ühinemislepingus on
kesksel kohal kvaliteetsete, elanike
ootustele ja vajadustele vastavate
avalike teenuste pakkumine, seetõttu on teenuste kvaliteedi hindamine meie jaoks oluline. Projekti
raames viiakse kõikides ühinevates
omavalitsustes läbi küsitlus, et saada
tagasisidet erinevate teenustega
rahulolu kohta, lisaks sellele luuakse teenuste kvaliteedi ja rahulolu
hindamiseks monitoorimissüsteem,
mis võimaldab teenuste kvaliteeti
ka hiljem hinnata. Küsitlus viiakse
läbi veebikeskkonnas, kuid vajadusel
on võimalik küsitluslehte täita ka
paberkandja.
Head tulevase Elva valla elanikudalates maikuu lõpust ootame teid
küsitlusele vastama. Täpsem info
küsitluse toimumise kohta järgmises
Infolehe numbris!

1. Tallinna Humanitaargümnaasium
2. Häädemeeste Keskkool
3. Rannu/Konguta (Rihard Kull,
Kristo Oijala, Kaimo Ruusalepp,
Imre Pärn, Oliver Kruuse, Kristo
Kauts, Alan Väli, Artur Paul Juuriste, Rahvaküsitlus
treenerid: Kaja Kangur, Tiia RuntSeoses Vabariigi Valitsuse ettepahal).
Tiia Runthal nekuga Nõo valla sundliitmise küsitreener muses korraldatakse Tartu Maavalitsuse poolt vahemikus 19. mai-15.
juuni 2017 Elva vallaks ühinevateks
omavalitsusteks rahvaküsitlus.
Küsitlusel saavad osaleda 16-aastased ja vanemad Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
Kontaktandmed :
valdade elanikud, arvamust tuleb
mobiiltelefon 505 1707;
e-post
avaldada küsimuses, et kas toetate
anneli.lepik@rannu.ee;
Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja,
anneli@konguta.ee;
Rannu, Rõngu ja Nõo valla ühinemist
anneli.lepik@rongu.ee.
üheks omavalitsusüksuseks. Osaleda
saab nii elektrooniliselt (VOLIS keskVastuvõtt eelregistreerimisel.
konnas) kui küsitluspunktides. Juhul
kui mõjuval põhjusel pole võimalik
Soovime Annelile edu tema töös! küsitluspunkti tulla või elektrooniliselt küsitlusele vastata, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite
Aivar Kuuskvere
kodus täitmiseks.
Rõngu vallavanem
Täpsem info küsitluse kohta avaldatakse Tartu Maavalitsuse ning
omavalitsuste kodulehekülgedel.

Rannu, Konguta ja Rõngu valla lastekaitsespetsialist on Anneli Lepik
Last väärtustava ning lapse arengut soodustava käitumise ja elulaadi kujundamiseks ühiskonnas, last
toetava keskkonna loomiseks, lapse
huvide esikohale seadmiseks, lapse
elukvaliteedi parendamiseks, lapse
igakülgse arengu toetamiseks ning
tervist ja heaolu ohustavates tingimustes olevale lapsele õigeaegse ja
asjakohase abi ja hoolduse tagamiseks, võeti 2016. aastal vastu lastekaitseseadus.
Seaduse uue redaktsiooniga, mis
hakkas kehtima 2017. aastal, anti
juurde kohustusi kohalikule oma
valitsusele. Vajadus vallas lastekaitsespetsialisti järele oli ilmne ning
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Vanalinna RK, kes alistas Kaiu 2:0.
Poolfinaalidesse pääsesid Häädemeeste ja Rannu/Konguta poisid.
Kusjuures Konguta poisid olid päev
varem osalenud ka Miniliiga turniiril
ja saavutanud kolmanda koha.
Esimeses poolfinaalis mängis
Tallinna esindus 2:0 üle Rannu/
Konguta. Teises poolfinaalis oli
Häädemeeste 2:1 parem maakonnakaaslasest Pärnu Ülejõe Põhikoolist.
Vaatamata pikale, pingelisele ja
väsitavale võistluspäevale, võtsid
poisid poolfinaalis oma jõuvarud
kokku ning pakkusid vastastele
tasavägist mängu, mille tulemusel
saavutati vabariigis poiste arvestuses väga väärikas III koht.
Võistkond tänab oma suurepäraseid treenereid Kaja ja Enn Kangurit
ning Tiia Runthalit.

Tublid Rannu ja Konguta võrkpallipoisid 							

Hind: 0,50€

tublid Rõngus toimub
Konguta Lahtised Reku sadamaala Rannu
Kodukandipäev
Meistrivõistlused detailplaneering murdmaa
jooksjad
avalikustamisel
“Aja Ringid”
discgolfis
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ELVA

Elva linna sünnipäevapidu

Fotod Kayvo Kroon

Laupäeval, 6. mail tähistas Elva
linn 79. sünnipäeva, mis algas traditsioonilise laadaga, kus kaubeldi
istikute, taimede, mahetoodetest
toidukaupade ja tööstuskaupadega.
Laadaplatsil toimus vabaõhukontsert, kus esinesid Elva kultuurikollektiivid, lasteaia- ja koolilapsed.
Samal ajal toimus avalik üritus
Lõuna-Eesti Vägilane, kus valiti
Eestimaa Rammumees ja Eestimaa
Tugevaim Naine. Kellatornijooksul
said mõõtu võtta igas eas mehed
ja naised, poisid ja tüdrukud. Elva
linna sünnipäeval toimus õhtul pidu
kultuurikeskuses koos ansambliga
Hea Story.

Elva Linnavalitsus korraldas riigihanke „Elva linnas tänavakatendite
remonttööd“
Parima pakkumise (koos käibemaksuga 155682,06 €) tegi RoadWest
OÜ.
Remonditakse Kärneri tn 1,1 km,
Käo tee 1,4 km ja Kirde tn 0,6 km
ning Kirde tn kõnnitee 0,44 km.

Remonttöödega Kärneri tn ja Käo
teel paigaldatakse tänavakatendile tasanduskiht (profileeritakse),
eemaldatakse kasvupinnas ja pinnatakse. Kirde tänaval freesitakse
sõidutee ja kõnnitee katend, paigaldatakse äärekivid ja uus asfaldikiht.
Tööde teostamise periood
15.05 – 30.06.2017.

Tondiloss lammutatakse

Toitlustamisest Elva haridusasutustes
Elva Linnavalitsus on valmistanud
ette hanke „Elva linna haridusasutustes toitlustusteenuse osutamine
2017-2022“, mille eesmärgiks on
leida laste toitlustamiseks professionaalne partner, kellele on pikaajaline kogemus toitlustusteenuse
osutamisel lasteasutustes. Elva
Linnavalitsuse eesmärk on pakkuda
haridusasutustes lastele tervislikku,
kvaliteetset, mitmekesist ja värsket
toitu. Koolis tekib lastel võimalus
valida mitme erineva lisandi ja
salatite vahel. Oluline on pakkuda
erimenüüd lastele, kellel on selleks
tervislikud põhjused. Toitlustusteenuse pakkuja leidmisega vähenevad
linna kulud ning köökidesse tehtavad investeeringud on teenusepakkuja kohustuseks. Lisaks jääb ära
linnavalitsuse ja haridusasutuste
märkimisväärne tööhulk toitlustamise toimimiseks. Haridusasutustele
jääb vaid menüüde kooskõlastamise
ja toitlustamise kvaliteedi kontrol-

Algavad teetööd

limine. Lasteaedadel ja koolil jääb
alles võimalus toitlustamise korralduses kaasa rääkida ning kvaliteedi
kontrolli teostada.
Elva Linnavalitsus on valmistanud ette toitlustusteenuse hankimist 2015. aasta sügisest, tutvutud
on Tartu linna kogemusega (oleme
külastanud koole ja lastaedu ning
suhelnud vastavate spetsialistidega)
ning konsulteeritud on erinevate
omavalitsustega üle-Eesti. Algusest
peale on olnud kaasatud protsessi
kõik Elva linna haridusasutuste juhid.
Elva Linnavalitsus on tutvustatud
hanke läbiviimise plaani lasteaedade ja kooli hoolekogu koosolekutel,
volikogu haridus- ja kultuuri ning
eelarve- ja majanduskomisjonide
koosolekutel ning hankedokumendid
on edastatud ka hoolekogu liikmetele
tutvumiseks.
Riigihankel osales kaks pakkujat.
Ühel pakkujal ei olnud nõutud laste
aedade toitlustamise kogemust ja

seetõttu ei kvalifitseerunud. Elva
Linnavalitsus on kvalifitseerinud
pakkujaks P.Dussmann Eesti OÜ.
Linnavalitsus on moodustanud riigihanke hindamiskomisjoni, kuhu
kuuluvad kõikidest haridusasutustest kaks liiget, kellest üks on
hoolekogust. Hindamiskomisjon
hakkab tööle järgnevate nädalate
jooksul, et selgitada välja, kas ettevõtte poolt esitatud pakkumine
vastab hankes toodud tingimustele.
Hindamiskomisjon teeb ettepaneku
linnavalitsusele hanketulemuste
kinnitamiseks või mitte kinnitamiseks. Elva Linnavalitsuse eesmärk
on pakkuda jätkuvalt kõrge kvaliteediga toitlustamist lasteaedades
läbi professionaalse teenusepakkuja.

Elva Linnavalitsus väljastas 28.
aprillil 2017 loa Pikk 12 poolelioleva
kultuurimaja ehk „tondilossi“ lammutamiseks. Lammutamisotsusele
eelnes pikk läbirääkimiste protsess,
mille tulemusena volikogu andis loa
ettevõttega lepingu sõlmimiseks.
Lepingu sisu näeb ette detailplaneeringu kehtestamist, millega moodustakse kaks eraldi kinnistut, millest
üks on Arbi järve kallas koos avalikult kasutatava teede alaga. Lepin-

gu kohaselt ostab Elva linn tagasi
kunagi linnale kuulunud Arbi järve
äärse ala ja avalikud teed 50 000 euro
eest pärast seda kui Vintselle OÜ on
lammutanud Pikk 12 asuva poolelioleva hoone ja heakorrastanud kinnistu. Lisaks lepiti kokku, et Vintselle
OÜ annab peale notaritehingut oma
kinnistu avalikku kasutusse seniks,
kuni kinnistul ei toimu ehitustegevust. Lammutustööd algasid 10. mail
ning kestavad eeldatavalt kaks kuud.

Tartu Rally linnakatse toimub Elvas
Tartu Rally 2017 linnakatse toimub
15. juulil Elva linnas. Katse pikkuseks
on planeeritud ca 4,5 km ning enne
linnakatse algust toimub kultuurikeskuse ees kontsert, kus esinevad
trummidega GRES Maciera De
Ouru-Kuldõunapuu.

Elva Linnavalitsus ja MTÜ Tartu
Rally on sõlminud omavahe koostöö- ja reklaamilepingu. Elva Linna
valitsus toetab Tartu Rally linnakatset 10 000 euroga. Olete oodatud
suvisele rallisündmusele!

Eva Kams
Elva linnapea

Elva Turismiinfo asub uuel aadressil Õpilaste abiga
koristati linna
Elva turismiinfopunkt kolis vaksa- ses. Viimast on võimalik kasutada
lihoonest Elva Kultuurikeskusesse, kokkusaamisteks, seminarideks
parkmetsad
sest infopunkti tööst suur osa on jne. Infopunkti senisesse ruumi
seotud kultuurisündmuste piletite
vahendamisega ning Elva Kultuurikeskuse sündmustega. Nüüdsest
avaneb võimalus külastada Elva
Kultuurikeskust seitsmel päeval
nädalas ning ligipääs on tagatud ka
liikumisraskustega klientidele, mis
vaksalihoones nii mõnelgi korral
raskusi valmistas. Lisaks saab nüüd
seitsmel päeval nädalas külastada ka
Kultuurikeskuse Kunstgaleriid.
Vaksalihoones säilib endiselt
ootesaali osa, mis on avatud endistel aegadel. Mõningane muudatus
on toimunud pakutavates teenustes ning seminarisaali külastami-

Linnavolikogu
08.05.2017 erakorralisel
istungil otsustati:
mitte toetada eelnõud “Volikogu
esimehele Meelis Karrole umbusalduse avaldamine”;
vastu võtta otsus “Revisjoni
komisjoni tööplaani kinnitamine,”
millega otsustati kinnitada revisjonikomisjoni esimehe poolt väljapakutud revisjonikomisjoni 2017. aasta
tööplaan.
Meelis Karro
Linnavolikogu
esimees

laieneb restoran Waksal teeninduse
osa. Ootesaali turvalisus tagatakse
kasutades turvafirma tehnoloogilisi
lahendusi ja tehakse koostööd restoraniga Waksal.
Elva turismiinfopunkt kuulub
2016. aasta juulist SA Elva Kultuur
koosseisu ning põhitööks on Elva
linna ja piirkonna turismiinfo kogumine, talletamine ja jagamine. Lisateenustena vahendatakse Piletilevi
ja Piletimaailma müügikeskkondades müüdavaid pileteid, Cargobussi
pakke, Ridango ühiskaarte jne. Turistidest külastab infopunkti aastas
keskmiselt kuni 2000 külastajat.

Tähelepanu!
Rahvaküsitlus
Seoses Nõo sundliitmisega korraldab Tartu Maavalitsus koostöös
Elva Linnavalitsusega 19. ja 21.
mail rahvaküsitluse. Küsitluspunkt Elva Linnavalituses (Kesk tn
32, Elva) on avatud 19. mail kella
8.00-16.00ni ning 21. mail 9.0017.00ni. Küsitluses saab osaleda ka
elektrooniliselt, vaata täpsemalt
Tartu Maavalitsuse koduleheküljelt. Küsitlussedeli koju tellimiseks edastada avaldus telefoni
teel 5110278 või e-postile margit.
kiin@elva.ee.

Reedel 5. mail toimus Elvas järjekordne talgupäev. Elva Gümnaasiumist osalesid koristustalgutel 1.-8.
klassi õpilased. Täiskoosseisus osales
19 klassikomplekti koos klassijuhatajate või aineõpetajatega, lisaks sellele kolm klassikomplekti osaliselt.
Kokku oli koristustalgutel umbes 430
õpilast ja õpetajat.
Laste abiga koristati ja veeti linna
parkmetsadest välja 15 m3 jäätmeid.
Samuti olid paljud vabatahtlikud
nõus käed külge lööma ja aitama
linna koristada, nende abiga koguti
lisaks 10 m3 jäätmeid. Peamiselt
koguti maha loobitud segaolmejäätmeid, kuid leiti ka näiteks üks voodi
ja staadioni parkmetsast riidekotid.
Elva Linnavalitsus avaldab tänu
tublidele kooliõpilastele, neid juhendanud õpetajatele ja vabatahtlikele,
kelle abiga muutus linn puhtamaks
ja meeldivamaks paigaks nii meile
endile kui linna külastajatele.

Kehtestati Elva linna üldplaneering

Elva Linnavolikogu 24.04.17
otsusega nr 18 kehtestati Elva linna
üldplaneering, mille eesmärgiks on
mitmekesistada linna maakasutust, luua võimalused terviklikuks
arenguks ning maa-alade paremaks
kasutusele võtmiseks. Üldplaneering
toetab Elva linna arengukavas püstitatud eesmärke ja kaasajastab 2005.
aastal kehtestatud üldplaneeringu.
Üldplaneeringuga seatakse maakasutuse, ehitustegevuse ja elanike
liikuvuse suunamiseks järgmised
põhimõtted:
Kuurortlinna kuvandi jätka
mine – iseloomulik puitarhitektuur,
Õpilased koristustalgutel Elva parkmetsas
ühtselt toimiv rohe- ja puhkealade
Täname ka Elva Varahalduse OÜ võrgustik, veekogude avalik kasutus;
töötajaid, kelle abiga kottidesse
Regiooni haridus- ja kultuurikogutud jäätmed ära veetakse ja keskus – maareserv lasteaia rajamiutiliseeritakse.
seks, spordirajatiste püstitamiseks,

spordihoone kavandamiseks;
Piisav elamumaa reserv – arvestuslikuks elanike arvuks 7000 elanikku;
Eelisareng kergliiklusele – sidus
jalgrattateede või jagatud liiklusega
alade võrgustik;
– kasutusotstarvete mitmekesisus, ehituslik ja funktsionaalne
tihendamine.
Üldplaneeringu materjalid on
kättesaadavad paberkandjal Elva
Linnavalitsuses ning aadressil www.
elva.ee.
Maarika Uprus
keskkonnaspetsialist

KONGUTA
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Konguta Lahtised Meistrivõistlused discgolfis 2017
Vaheauhinnad:

Naised:
I koht – Kristel Vidaja (123, PAR +5)
II koht – Kaisa Vister (130, PAR +12)
III koht – Triin Oissar (131, PAR +13)
Seeniorid:
I koht – Bruno Võsu (111, PAR –7)
II koht – Ülar Umal (114, PAR –4)
III koht – Viljar Rebane (118, PAR)
Konguta valla parim – Jüri Lamp

CTP (ühe viskega korvile kõige
lähemale) viskasid 12. rajal Karl Andreas Kreutzberg ja 17. rajal Märten
Ilves.
Hole-in-One (ühe viskega korvi)
viskas 18. rajal Marko Eedla.
Loosiauhinnad, Viking Discs kettad
läksid järgmistele võistlejatele: Karl
Andreas Kreutzberg, Tarmo Lillelaid
ja Ivo Linder.

Mehed:
I koht – Tanel Mehine (105, PAR –13)
II koht – Robi Männiste (107, PAR –11)
III koht – Martti Ojamaa (107, PAR –11)
IV koht – Markus Kukk (109, PAR –9)
V koht – Silver Koni (109, PAR –9)
Konguta valla parim – Jakko Isup
Konguta Lahtised Meistrivõistlused 2017 osalejad

1. mail toimunud 2017. a Konguta
Lahtised Meistrivõistlused oli senistest iga-aastastest 1. mai üritustest
kõige suurema osalejate arvuga.
Kõikide võistlusklasside peale
kokku tuli mängima 90 inimest ehk
“täis saal”. Võistlustel mängiti kaks
18-rajalist ringi kolmes divisjonis:
mehed, naised ja seeniorid 40+ (1977
ja varem sündinud). Kõikides kategooriates selgitati välja ka Konguta
valla parimad mängijad, v.a naiste
klassis, sest puudus Konguta valla
naiste esindaja.

Seenioride klassi esikolmik selgus
rajal, samas meeste divisjoni 2.-5.
koht ja naiste divisjoni 3. koht vajasid välja selgitamist. Meeste divisjoni
esiviisik selgus kohe esimesel rajal,
kus Robi Männiste ja Markus Kukk
mängisid –1 ning Martti Ojamaa ja
Silver Koni PARi. Naiste divisjoni
3. koha välja selgitamiseks mängiti
kõik kolm korraldaja poolt valitud
rada ning otsustavaks sai CTP-võistlus (ühe viskega korvile lähemale)
18. rajal.

Auhinnalaud

Naiste klassi parimad vasakult II koht Kaisa Vister, I koht Kristel Vidaja, III koht Triin Oissar

Vallavolikogu 26. aprilli 2017 istungil:
kinnitati Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla
ühinemisel moodustuva Elva valla valimiskomisjon viie-liikmelisena ja üks asendusliige;
määrati Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla
ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks 29. Moodustatakse valimisteks
üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta valla,
Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla haldusterritooriumeid;
kinnitati Konguta valla 2017 aasta I lisaeelarve;
anti nõusolek Konguta Vallavalitsusele laenu võtmiseks summas kuni 303 000 eurot Konguta
valla eelarvestrateegias 2017. aasta eelarves ettenähtud investeeringuteks;
algatati Konguta vallas peremehetute ehitiste hõivamise menetlused;
võeti vastu otsus mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo

Seenioride klassi parimad vasakult II koht Ülar Umal, I koht Bruno Võsu, III koht Viljar Rebane

valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaosas haldusterritoriaalse korralduse
ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta

Annikoru Discgolfi Klubi tänab
ürituse edukal läbiviimisel abiks
olnuid ja toetajaid: Konguta vald,
Konguta Kool, Discgolfar.ee, Viking
Discs, Muhu Pagarid, Leho Viinalass
jt.
Metrix tulemused: https://dgmtrx.
com/?u=scorecard&ID=391107
PDGA tulemused: http://www.
pdga.com/tour/event/32205
Konguta Lahtiste Meistrivõistluste
galerii: https://goo.gl/NdHB5d
Hea discgolfi huviline, kui sa
tunned ja tahad meie klubi tegevustest osa saada ning aidata
kaasa discgolfi arengule, siis oled
oodatud Annikoru Discgolfi Klubi
liikmeks. Huvi korral kirjuta
info@annikorudiscgolf.ee.
Meie tegemisi saab jälgida aadressidel www.annikorudiscgolf.ee ja
www.facebook.com/annikorudgklubi

valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus
haldusüksus.
Vallavolikogu istungite salvestusi saab kuulata: http://www.konguta.ee/?page=103.

Vallavalitsuse 21. aprilli 2017 istungil:
anti välja ehitusluba Konguta vallas, Konguta külas, Farmi kinnistule laudahoone ümberehitamiseks teraviljakuivatiks- ja laoks;
määrati Konguta vallas, Konguta külas asuva Standfirma katastriüksuse jagamise tulemusena
kahe katastriüksuse koha-aadressid ja sihtotstarve: 1. katastriüksus Valgusemetsa, sihtotstarve
maatulundusmaa, pindala 10.16 m² ja 2. katastriüksus Rammumaa, sihtostarve elamumaa,
pindala 10093 m²;
muudeti Konguta vallas, Metsalaane külas kahe maaüksuse aadresse;
maksti rahvastikuregistri järgi Konguta valla paljulapselistele peredele lasteaiatoidu toetust
perele, kus lasteaias käib kaks last soodustus 35% lasteaiatoidu maksumusest ja perele, kus
lasteaias käib kolm ja enam last soodustus 50% lasteaiatoidu maksumusest.

Vallavalitsuse 26. aprilli 2017 istungil:
anti välja ehitusluba Konguta vallas, Kurelaane külas Lauda kinnistule laudahoone ehitamiseks;
moodustati komisjon Vabariigi Valitsuse määruse alusel maareformi käigus riigimaale
hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise korra alusel hoonete eeldatava
püsimise aja määramiseks;
algatati detailplaneering Konguta vallas, Vellavere külas, Raini maaüksusele;
määrati sotsiaaltoetusi: hooldajatoetust 35 hooldajale summas 975 €; vajaduspõhist peretoetust 9 perele summas 720 €; aprilli kuul sündinud juubilarile juubelitoetust summas 80 €;
paljulapseliste peredele lasteaiatoidu toetust summas 136,83 €; toimetulekutoetust kahele
perele summas 585,98 €; 9 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 694,71 €.
Maris Sirendi
vallasekretär

Meeste klassi parimad vasakult: II koht Robi Männiste, I koht Tanel Mehine, Konguta valla parim
Jakko Isup, III koht Martti Ojamaa, IV koht Markus Kukk, V koht Silver Koni

Renno Reitsnik
MTÜ Annikoru Discgolfi Klubi
juhatuse esimees

Konguta kultuuriuudised
Konguta rahvamajas toimetavad
Konguta segakoor, segarühm KAVALIK, memmede tantsurühm Pihlakobar, vokaalansambel MESI, Konguta
Kapell, ansambel KoKoKo, laste laulustuudio ja laste showtantsurühm.
Vanemad kollektiivid on koos käinud
juba aastakümneid ja nooremad
alles paar aastat. Sügisest on plaan
taastada näiteringi tegevus ja loodame, et saame kokku piisava hulga
huvilisi. Meil on ääretult vedanud, et
saame pakkuda inimestele võimaluse
osaleda erinevates kollektiivides ja
seda tänu kollektiivide juhtidele, kes
teevad oma tööd silmad särades ja
professionaalselt.
2017. aasta oleme võtnud eesmärgiks käivitada uudne sarja, mis

hakkab tutvustama erineviad spor23. juunil Annikoru laululaval Jaadiga tegelemise võimalusi. Kindlasti nipidu ansambliga Tuulest Viidud.
kasaame oma ala spetsialiste, kes
20.augustil Toimub XIII Konguta
õpetavad kuidas õigesti treenida, valla küladepäev, Kurelaane külas
valmistuda võistlusteks jne.
Hea meel on tõdeda, et Konguta
Meelis Külaots
Konguta Rahvamaja juhataja
valla küladepäev toimub sel aastal
juba XIII korda. Alustades seda traditsiooni omal ajal me ainult unistasime et võiks nii hästi minna. Suur
tänu kõigile inimestele ja küladele,
kes on näidanud selle sündmuse
läbiviimisel suurt tahet ja üksmeelt.
Tulevased sündmused:
26 - 27 mail toimub Konguta koolis
LAN Party (võrgupidu) noortele.
17. juunil kell 18:00 Annikoru laululaval Puhja kihelkonna aastapäeva
kontsert.
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Kevadine tervisematk Lustimäele
Ja siis saigi juba oma seljakotid
lahti pakkida ja asuda mõnusalt pikniku pidama ning nautima imelist
vaadet Lustimäe tipust alla orgu.
Peale kehakinnitust toimus putukate otsimise mäng, kus läksid käiku
eelnevalt varutud kivikesed ning kivi
püüdmise mäng, millega sai oma
reageerimise kiirust proovile panna.
Matka lõpus bussi oodates tehti veel
viimased jooksuringid ning joonistati pulgaga liivale rohkesti päikeseid,
et ilmad ka edaspidi ikka kevadiselt
soojad ja päikeselised oleksid. Laste
säravad silmad ja aktiivsest liikumisest õhetavad põsed olid õpetajatele
tervisematka õnnestumise kinnituseks.
Suur tänu kõikidele matkal osalenud rõõmsatele peredele, kes leidsid
aja lasteaia üritusel osalemiseks!

Lõpuks kui ilmataat oli pisut lahkemaks muutunud ning natuke sooja
ja päikest jagas, võtsid Hellenurme
lasteaia lapsed koos oma peredega
ette kevadise tervisematka.
4. mail viis buss kõik osalejad
teekonna alguspunkti ja matk Lustimäele võis alata.
Matkasellidele kohaselt olid kõigil
lastel seljas vahvad seljakotid ning
emal või isal käest kinni hoides asuti
uljalt teele. Kuna meie selle õppeaasta teema on „Looduses õpin, uurin ja
avastan” siis tuli ka matkarajal lastel
koos vanematega uurida loodust ja
lahendada erinevaid ülesandeid.
Esmalt tuli otsida endale 10 väikest kivi, seejärel kuulata suletud
silmadega metsas kostuvaid hääli.
Kõige enam kuuldi jõe vulinat ja
lindude laulu aga ka lennuki häält,
konna ja isegi kassi häält. Seejärel
said pered endale väikesed aardelaekad ehk munakarbid kuhu tuli
matka vältel vastavalt märgitud värvile korjata looduslikke materjale,
millest sihtpunktis valmisid erinevat
värvi ühispildid.

Maarika Vähi
Hellenurme lasteaia direktor

Palupera Vallavalitsuse istungil 21. aprillil otsustati:
mas 930,91 eurot;

eurot;

määrata aprillikuul:

-ühekordne sotsiaaltoetus ühele kutsekooli

-ühele üksikule vanaduspensionärile toetust

-hooldajatoetust 12-le isikule kogusummas

ja kahele kõrgkooli õppurile kogusummas 120

100 eurot;

276,08 eurot;

eurot;

-ühekordne sotsiaaltoetus riigilõivu tasu-

-täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule

-kahele puudega isikule ravi-ja rehabilitat-

miseks summas 25 eurot dokumendi vormis-

kogusummas 214,72 eurot;

sioonivahendite toetust summas 94,21 eurot;

tamise eest.

-toimetulekutoetust 4-le perele kogusum-

-ühele perele lastelaagri tuusiku toetust 75

SIIRI JAAMA

31.12.1955 – 1.05.2017

RAIVO VELNER
9.07.1949 – 7.05.2017

MEETA UNT

19.06.1926 – 8.05.2017

õpetaja
abi
(asendaja)

Põhilised tööülesanded: õpetaja abistamine
lastega tegelemisel, ruumide igapäevane koristamine, toidu jagamine ja nõude pesemine.
Ootused kandidaadile: tahe töötada lastega,
sõbralikkus, rõõmsameelsus, kohusetundlikkus.
CV saata lasteaed@palupera.ee.
Info telefonil 5662 8718.

Palupera Vallavalitsuse istungil 27. aprillil 2017
anti välja korraldused:

TÖÖKUULUTUS

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed
pakub tööd

Jagada Soka katastriüksus kaheks: Soka katastriüksus ja Vana-Soka katastriüksus.
Jagada Saare katastriüksus kaheks: Saare katastriüksus ja Saaremäe katastriüksus.
Jagada Kaltsi katastriüksus kolmeks: Kaltsi katastriüksus, Ees-Kaltsi katastriüksus ja
Taga-Kaltsi katastriüksus.
Kinnitati riigihanke „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutaja leidmiseks“ tulemused, edukaks tunnistati Bazoco
OÜ pakkumus maksumusega 2540 eorot, millele lisandub käibemaks 20%.
Kinnitati Nõuni Maakultuurimaja loovustoa remonditööde hankele Evicon OÜ-lt laekunud
pakkumus maksumusega 9784,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
Kinnitati Palupera vallamaja trepi ehituse pakkumuse tulemused, edukaks tunnistati OÜ
HASPO pakkumus maksumusega 3019,40 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
-ühele kutsekooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;
-ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule toetust summas 20 eurot;
-ühele lapsega perele lastelaagris osalemise toetust 75 eurot.

PUHJA
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Jüripäev Puhja moodi
Seda, et jüripäev märgib rahvakalendris kevadtööde algust ja on ühtlasi üks olulisim karjalaske- ja põllunduspüha, teavad ilmselt paljud.
Pisut vähem on vast teada see, et
vanadel eestlastel oli siis kombeks
teha rituaalseid toiminguid, mis
pidid tagama karja hea tervise.

Kavilda ürgorule ning tee ja saiakeste
kõrvale mõnusalt juttu puhuda.
Viimased kaks aastat on jüripäeva
traditsioonile uut hoogu andnud
2015. aasta lõpus loodud Puhja valla
tervisenõukogu. Kui varasemalt toimusid lastejooksud staadionil õhtul
enne täiskasvanute üritust, siis

kooli staadionile 24. aprilli hommikupoolikul. Lasteaia liikumisõpetaja
ja valla tervisenõukogu liikme Triin
Palli eestvedamisel viidi kõigepealt
läbi meeleolukas soojendus. Tore,
et lastega koos tundsid liikumisest
rõõmu nii õpetajad ja kui ka vanemad. Esimesena said staadionil jook-

Üritusel osalejad										Foto: Riin Massur

Näiteks süüdati jüriööl lõkkeid
metsloomade (eriti huntide) peletamiseks. Tänapäeval on tavaks lisaks
lõkkele jüripäeva sportlike ettevõtmistega sisustada.
Puhja vallas sai jüripäeva tähistamine alguse sotsiaalnõuniku Milvi
Sepa eestvedamisel 1990. aastate
lõpus. Esimestel aastatel toimusid
tõrviku- ja teatejooksud nii Puhja
alevikus, pargis ja staadionil, kui
ka Puhja valla külades. Ajapikku
asendusid jooksud matkadega sihtpunktiks maalilise asukohaga Kiigemägi. Pärast kodukandiga tutvumist
on toredaks traditsiooniks süüdata
üheskoos lõke, kiikuda, nautida
vaadet esimeste kevadmärkidega

eelmisel aastal toodi jooksud keskpäevasele ajale. Katsetus õigustas
ennast igati, sest see andis võimaluse
jüripäeva jooksudest osa saada kõigil
Puhja valla lasteaia ja koolilastel,
aga ka kodustel lastel. Kokku osales
eelmisel aastal ligikaudu 300 last.
Õhtusel üritusel toimus meeskondlik
orienteerumismäng tahvelarvutitega Puhjast Kiigemäele. Matkamäng
läks igati korda, sest pakkus lisaks
teadmiste ja nutikuse rakendamisele
võimaluse kodukandiga rohkem tuttavaks saada.
Sellel aastal lähtus tervisenõukogu
lastejooksude korraldamisel eelmise aasta kordaminekust ja nii olidki
kõik Puhja valla lapsed kutsutud

suraja ette näidata sügisel lasteaiast
kooli tulevad lapsed. Seejärel jätkasid kõige nooremad, kes vaieldamatult nunnumeetri põhja viisid”.
“
Eriti vahva oli täheldada koolilaste
toetust, kes vapralt kõigi lasteaia
vanuserühmadega staadioniringe
kaasa jooksid. Koolilapsed jooksid
raja läbi klasside kaupa ja päris paljudel õpilasel sai lõpuks kokku joostud
6-7 staadioniringi. Väärika punkti
panid laste üritusele õpetajad, kes
laste tulisel kaasaelamisel kogesid, et ühe ringi läbimine võib olla
tõsine väljakutse. Kõik osalejad said
tervisenõukogu liikmetelt kevadiste
vitamiinivarude täiendamiseks õuna.
Õhtust üritust planeerima asudes

KARVIK- esmaabialane 5. klasside võistlusmäng
Juba kuuendat korda võistlesid
Tartu maakonna 5.klasside õpilased
esmaabialastes teadmises. Võistlusmängu traditsioon sai alguse Nõo
Põhikooli ja Tartumaa inimeseõpetuse ainesektsiooni koostööst ning
üritus toimus esimestel aastatel Nõo
Põhikoolis. Inimeseõpetuse tundides omandavad õpilased teoreetilisi esmaabialaseid teadmisi, millel
puudub sageli praktiline väljund.
Seega ei osata ega julgeta õigesti
tegutseda reaalsete õnnetusjuhtumite ning äkkhaigestumiste korral.
Eks nii ole meie, täiskavanutegagi,
sest õnneks ei tule esmaabioskusi
vajaminevaid olukordi igapäevaselt
ette. Selleks, et teadmisi ja valmisolekut kinnistada, otsustasime ainesektsiooniga läbi viia teoreetiliste
ja praktiliste oskuste kontrollimise
mängulises vormis. Miks just Karvik?
Esimesel aastal Nõo Põhikoolis tutvustasid kõik osalevad koolid võimalikku esmaabimängu logo ning võitis
just see Karvikloom, kes juba teist
aastat on kaasatud maskotina meie
meeskonda Puhjas.
4. mail kogunesid 11 kooli Puhja
Gümnaasiumisse. Ürituse avas kooli
direktor Päivi Märjamaa, luulekavaga
esinesid 6-7. klassi poisid ning Ülle
Närska tutvustas päevakava. Karviku
maskott, kooli sotsiaalpedagoog Ene

Väär kuulas ära kooli neljaliikmeliste meeskondade tutvustused, näitas
oma nappi esmaabivarustust ning
algas viktoriin. Viktoriiniks vajalikud
teadmised olid valdavalt inimeseõpetuse ainekava õpitulemuste
põhised, kuid hõlmasid ka üldist
silmaringi.
Praktilises osas liikusid õpilased
õppepunktides ning lahendasid
erinevaid situatsioonülesandeid.
Abi tuli anda jalgrattalt kukkunud
teadvuseta kannatanule käepäraste
vahenditega, abistada šokis kannatanut, teha rõhksidet, jahutada põletushaava, tunda esmaabivahendid,
abistada hüppeliigese vigastuse
saanud kaaslast, tunda mürgiseid
taimi ja aineid ning teada erinevate tulekustutite otstarvet. Osalejad
said aru, kui oluline on tegutseda
meeskonnana ja jagada ülesandeid.
Tekkinud vaidlused teemal, kes
julgeb helistada häirekeskusesse
viisid ära väärtuslikke võistluspunkte. Kannatanuid mängisid 6. klassi
õpilased, kohtunikeks Puhja Gümnaasiumi tervisenõukogu liikmed
ja koostööpartnerid Päästeametist,
Suutervise Koolist, Punasest Ristist
ning Kodutütarde organisatsioonist.
Üritust rahastas Tartumaa tervisetuba Rahvatervise arengukava rahastusest. Kõik osalejad said süüa maitsvat

tuli valla värskelt spordikoordinaatorilt Tanel Ojastelt idee taaselustada Puhjas tõrvikujooksu traditsioon.
Mõeldud, tehtud! Tõrvikutega teatejooksule Kiigemäel oodati osalema
klasse, peresid, sõpruskondi, asutusi,
ettevõtted, MTÜ-sid. Hoolimata korraldajate kahtlusest ja kõhklustest
kogunes üritusele suur hulk inimesi,
registreerus märkimisväärne number
võistkondi (16) ja viimasel sekundil otsustas ka ilm jooksusõprade
indu toetada. Enne põhivõistlust
said aga lapsed veel ühe võimaluse
ennast proovile panna. Nimelt selgitati mäkketõusu jooksudes kahes
vanusegrupis parim poiss ja tüdruk.
2-8 aastaste seas olid kiireimad
Raiko Tammi ja Saskia Rokka ning
9-aastaste ja vanemate seas Karla
Mets ja Merlina Pajuste.
Tõrvikujooksu stardijoonele kogunes väga värvikas seltskond, kelle
silmist võis välja lugeda nii rõõmu,
ärevust, kui võidujanu, aga ka hirmu
keerulise raja ees. Tihedas rebimises
segunesid jooksjad hoogsalt kaasa
elava publikuga ja seetõttu oli korraldajatel lõpuks paremusjärjestuse
selgitamisega raskusi. Siiski polnud
korrakski põhjust kahelda võitjates.
Uhke karika jooksis keerulisel maastikul mängleva kergusega endale

võistkond Strohh, mille
koosseisu kuulusid Mikk Teelahk,
Ken Karja, Peeter Karja ja Kristjan
Konsap. Järgmiste kohtade jagamisega tegeles tervisenõukogu üsna
pikalt. Tänaseks on selge, et II kohale
jooksis võistkond Zircus (Ott Jaakma,
Sulev Lääne, Tarmo Paavel, Heigo
Hanni) ja III kohale MTÜ Puhja Sulgpall (Urmet Kipasto, Alar Lipping,
Ardo Rõõm, Katrin Kiisk). Jalgpallipoisid peavad siiski tunnistama, et
sportlikul vormil ja vanusel on oma
seos ja eelis.
Võistluste lõppedes said kohalviibijad nautida kaunil kevadõhtul
uhket lõket. Traditsiooniliselt olid
omal kohal ka tee ja saiakesed.
Tervisenõukogu nimel tänan ürituse õnnestumisele kaasaaitamise
eest lõkkemeister Zoja Terat, Uula
Huvikeskuse juhti Airi Mahlat, Puhja
kooli huvijuhti Kervin Kulli ning igal
aastal õhtupimeduses lõkkel silma
peal hoidvaid Milvi ja Margus Seppa.
Lõkkematerjali eest suur aitäh Triin
Pallile ja Toivo Uibokandile.
Loodetavasti kohtume nii uute
kui kogenud jooksuhuvilistega taas
järgmisel aastal!
Riin Massur
Puhja valla tervisenõukogu liige

Tõrvikujooksu võitjad 					

Foto: Riin Massur

Reku sadamaala detailplaneering
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne lähevad
avalikustamisele

koolilõunat ning koolidele jäi mängust mälestuseks Karviku diplom
ning koolilapse esmaabikomplekt.
Karviku võistlusmängu parima
tulemuse saavutas Puhja Gümnaasiumi võistkond koosseisus: Triine
Puhja Vallavalitsuse 28. mai 2017
Uibokand, Elisabeth Veiler, Maris korraldusega nr 145 võeti vastu
Karu ja Lisett Laurson. Järgnesid Reku sadamaala detailplaneering.
Valminud on ka detailplaneeringu
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruanne.
Detailplaneeringu koostamine ja
selle KSH algatati Puhja Vallavolikogu 30. juuni 2014 otsusega nr
17. Planeeringuala asub Tartumaal
Puhja vallas Poriküla külas Emajõe
I koht Puhja Gümnasiumi 5.klass meeskond kaldal. Planeeringualale jäävad Reku
Foto Kervin Kull sildumisala kinnistu, Puhja-Reku
Konguta Kool ja Luunja Keskkool.
tee ja Reku kinnistu. Planeeringuala
Järgmisel aastal ootab Karvik taas pindala kokku on ca 2,6 ha.
5. klasside õpilasi Puhja Kooli. VõistDetailplaneeringu eesmärgiks
lusmängu korraldas Puhja Gümnaa- on rajada Emajõe kaldapiirkonda
Rekule kaasaegsetele nõuetele
siumi tervisenõukogu.
vastav paadisadam ja puhkekoht,
Turvalist suve !
mis lähtub elanikkonna kasvanud
Ülle Närska vajadustest. Detailplaneeringu eesPuhja Gümnaasiumi märgiks on muuta kehtivat Reku
tervisenõukogu esimees sildumisrajatise detailplaneeringut
Tartumaa tervist edendavate (kehtestatud 2011) Reku sildumisala
koolide koordinaator ning selle lähiümbruse osas, andes
lahenduse väikesadama rajamiseks.
Planeeringus määratakse kinnistule
uus sihtotstarve ning ehitusõigus

sadama akvatooriumiala rajamiseks,
abihoonete projekteerimiseks ning
ehitamiseks. Lahendatakse detailplaneeringu alale juurdepääsuteed,
tehnovõrkudega varustamine, haljastus ning heakorrastus.
Detailplaneeringu ja KSH aruande
eelnõuga on võimalik eelnevalt tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 24.05. – 07.06.2017 Puhja Vallavalitsuse (Elva tee 1, Puhja alevik,
Puhja vald, 61301, Tartu maakond)
tööaegadel vallamajas ja valla veebilehel www.puhja.ee.
Avaliku väljapaneku ajal on õigus
esitada Puhja Vallavalitsusele aadressil Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja
vald, 61301, Tartu maakond või
e-posti aadressil vald@puhja.ee
detailplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.
Detailplaneeringu ja KSH
aruande eelnõu avalik arutelu
toimub 12.06.2017 algusega kell
16.00 Puhja seltsimajas (Viljandi
tee 24, Puhja alevik, Puhja vald,
Tartu maakond).
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Põnevam koolipäev

Rannu Lasteaia laste nõiamatk

Rannu Kooli õpilastel olnud juba
mitmendat aastat võimalus õppida
Ahhaa Teaduskeskuses. Aprillis
osalesid AHHAA-õppes 1.-4. lassi
õpilased. Õppepäeva teemaks oli
GEOMEETRIA. Juhendatud õppetegevused olid arendavad, mitmekülgsed ja huvitavad.
Mai alguses osalesid 3. ja 4. klassi
õpilased Tartu Tähetorni õppeprogrammis TÄHED, MAA JA KUU. Läbi
pädeva juhendamise ja aktiivõppe
said õpilased teadmisi päikesesüsteemi seaduspärasustest.
Kaunil päikesepaistelisel reede
Erinevad õpikeskkonnad toovad hommikul, just enne nõiduslikku
igapäevasesse õppimisse vaheldust. volbriööd käisid Rannu Lasteaia
lapsed Haldjarajal matkamas ja nõiamaja juures väikest nõida otsimas.
Klassiõpetaja Evelyn Lääne
Haldjarada läbiti puudevahele peide-

Ohtlike jäätmete kogumisring 2017
Rannu Vallavalitsus korraldab koostöös AS Epner ja Lorenz-iga laupäeval 20. mail 2017. a Rannu valla elanikele kogumisaktsiooni järgmiste
jäätmete osas:
1. Ohtlikud jäätmed. Akud, patareid, ravimid, olmekeemiajäätmed,
taimemürgijäätmed, värvijäätmed, vanaõli, õlifiltrid, elavhõbedat sisaldavad lambid jms ohtlikud jäätmed.
2. Probleemjäätmed. Vana koduelektroonika, elektri- ja gaasipliidid,
pesumasinad, külmkapid, telerid, raadiod, arvutitehnika ja kõik muud
olmes kasutatud elektroonikaseadmed ja kodumasinad. NB! Külmkapid,
telerid ja muud seadmed peavad olema komplektsed, sealt ei tohi olla
sisu välja võetud.
Kogumisauto graafik on 20. mail 2017. a järgmine:
Väike-Rakke küla Sangla kaupluse parklas 11.00 -11.35;
Kaarlijärve küla bussipeatuse juures parklas 11.45-12.20;
Vehendi külas Limnoloogia tee 5 juures 12.35-12.55;
Rannu alevikus ohtlike jäätmete kogumispunkti juures 13.15-14.00.
Ohtlikud jäätmed tuleb ise isiklikult vastuvõtjale üle anda või tuua need
varem Rannu kogumispunkti (avatud kolmapäeviti 12-14) ja seal üle anda.
Jäätmete üleandmine on tasuta. Ohtlikud jäätmed ja probleemjäätmed
võtab vastu AS Epner ja Lorenz kogumisauto.
Täpsem info tel 53425242, Maano Koemets.

Teade I klassi tulevatele lapsevanematele!
24.05.2017 toimub kell 18.00 Rannu Koolis koosolek tulevase 1.
klassi õpilaste lapsevanematele!
Koosoleku eesmärk on tutvustada, milline on kooli õppekorraldus, hindamine ja
tagasisidestamine ning iga õpilase individuaalne arendamine.
Lapsevanemad saavad tutvuda kooli, tulevase klassijuhataja ja tugispetsialistidega.
Võimalus tuua samal päeval ka dokumente.

Rannu Kooli 2017/2018. õppeaastal I klassi tulevate õpilaste registreerimine toimub alates
08. maist kuni 31. maini tööpäeviti kell 9.00 -16.00 kooli sekretäri
juures, avaldus täidetakse kohapeal.
Lisad avaldusele:
• 1 õpilaspileti pilt (3 x 4 cm);
• lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia (võimalik teha kohapeal);
• vanema isikut tõendav dokument;
• lapse tervisekaart;
• koolivalmiduskaart lasteaiast.
Küsimuste korral ja info tel. 745 4239; 510 3291

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 14. mail kell 14
Ülestõusmisaja 5. pühapäev,
Emadepäev, jumalateenistus
Pühapäev, 28. mai kell 14
Ülestõusmisaja 7. pühapäev, jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825

Teade
Rannu vallavalitsuse tellimusel on
OÜ Teedeprojekti poolt koostamisel
Rannu aleviku jalg- ja jalgrattatee
projekt. Selleks, et elanikud ja ettevõtted saaksid projektiga tutvuda
ja soovi korral esitada omapoolseid
ettepanekuid ja arvamust avaldab
Rannu vallavalitsus oma veebilehel
projekti lahenduse. Projektiga on
võimalik tutvuda ka Rannu Raamatukogus ja vallamajas. Tähtaeg
tutvumiseks 21.05.2017.
Maano Koemets

Ehitised
ehitisregistrisse!
Alates 1. juulist 2015 kehtiv Ehitusseadustik sätestab, et kõik ehitised tuleb kanda ehitisregistrisse
hiljemalt 01.01.2020. Ehitisregistrisse kandmine on vajalik selleks, et
menetleda ehitusasju võimalikult
paberivabalt ja vähem bürokraatlikult. Ehitiste registrisse kandmisega
tegeleb kohalik omavalitsus. Kuigi
lõpptähtaeg võib tunduda olevat
kaugel, peaks iga ehitise omanik
endale juba täna selgeks tegema, kas
talle kuuluvad ehitised on registrisse
kantud või ei ole. Seda saab kontrollida ehitisregistri veebilehelt https://
www.ehr.ee/. Kui te ei leia maaüksuse põhiselt otsides registrist teile
kuuluvat hoonet, siis tuleks pöörduda omavalitsuse ehitusnõuniku
poole nõu saamiseks. Võimalik on
ka esitada ise vormikohased ehitise
andmete teatised ja inventariseerimisjoonised. Blanketid on saadaval
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel https://www.
mkm.ee/et/ehitisregister.

tud haldjaid otsides, koos matkalaulu
ja haldjajuttude saatel. Ei puudunud
ka lustlik nõiatants koos väikeste
nõidadega. Matka lõpetas mäng
seiklusrajal ja ühine piknik.
Õpetaja Merike Ilves

Suurepärased tulemused Tartumaa
MV murdmaajooksus
Rannu Kooli õpilased saavutasid
kolm meistritiitlit.
Mia Erikson tüdrukute D vanuse
klassi 300 m jooksus,
Elise Täär neidude B vanuseklassi
1000 m jooksus ja
Artur- Paul Juuriste poiste C vanuseklassi 500 m jooksus.
Auhinnalistele kohtadele tulid ka
Karmen Virkus tütarlaste C vanuse
klassi 1000 m jooksus ja Henry Papp
poiste C vanuseklassi 500 m jooksus.
Napp kaotus ja 4. koht tuli vastu
võtta Tõiv Uibol poiste D klassi 500 m
jooksus ja Jan Eriksonile samas jook-

sus 6.koht.
Poiste C klassi 1000 m oli 5. Helar
Pihlik. Tütarlaste B klassi 500 m
jooksus saavutas 6.koha Aliina Krivtsova. Noormeeste B kl jooksis end 7.
kohale Tanno Tarum. D vanuseklassis oli tüdrukute 300 m jooksus 9.
Ines Täär.
Häid tulemusi näitasid ka Keiri
Papp, Meril Oks, Laura- Liisa Tõldsepp, Hando Martjan ja Karl- Joonas
Dedov.
Õpetaja Epp Alekõrs

Muudatused
vallavalitsuse
personali
koosseisus
2. maist 2017 on Rannu vallasekretär Kaisa-Karoliina Kokk.
Kaisa-Karoliina on 2015. a lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe õigusteaduse alal.
Kaisa-Karoliinal on vallasekretärina
töötamise kogemus ja Rannu valla
elanikud võivad
tema poole julgelt kõigi asjakohaste küsimustega pöörduda.
Tel 731 1905 või
5056212.
Senine Rannu
vallasekretär
Anneli Lepik
Kaisa-Karoliina Kokk
asus 2. maist 2017
tööle Rõngu, Konguta ja Rannu valdade ühise lastekaitsespetsialistina.
Lastekaitsespetsialisti ametikoht on
loodud kolme valla ühisel otsusel
laste huvide paremaks kaitsmiseks
ja lastekaitsevaldkonnas teenuste
osutamiseks. Tel 50 51707 ja e-post
anneli.lepik@rannu.ee
Maano Koemets
vallavanem

Rannu Vallavolikogu 26.04.2017 istungil
otsustati
kinnitada Elva valla volikogu valimisteks ühe valimisringkonna moodustamine ja määrata
volikogu liikmete arvuks 29;
kinnitada Elva valla valimiskomisjoni moodustamine;
Elva linna, Konguta, osa Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu valdade (moodustatav Elva vald)
korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmine;
tee avalikuks kasutamiseks määramine ja isikliku kasutusõiguse seadmine Kängatsi teel Ervu
külas;
mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga sundühendada Nõo vald Elva linna, Konguta
valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga.

Rõngu valla Kodukandipäev
„Aja Ringid“
20. mail tähistab Rõngu vald taas
Kodukandipäeva. Sarnaselt möödunud aastaga saab Kodukandipäev
hoo sisse juba reedel. Mälestushetked, mis saavad alguse Korustes Juka
kivide juures, Rõngu kalmistul asetatakse küünal ja tehakse kummardus
kultuurirahvale ning õhtul võtavad
omavahel mõõtu lauatennisemängijad. Rõngu kalmistul on plaanis
külastada järgnevaid Rõngu kultuurilukku oma jälje jätnud lahkunuid:
Tõnu Retsnik, juhatas aastatel
1986-2002 Rõngu puhkpilliorkestrit
ning oli rahvamaja direktor aastatel
1975-2001; Eduard Kalda Rõngu
kiriku õpetaja 1955-1983; Mats
Käärik oli Rõngu rahvamajas näite-

tatel 1957-1965; Ivar Ivask oli eesti
luuletaja ja kirjandusteadlane, tema
isa oli pärit Rõngust; Aleksander
Läte lapsepõlv möödus Rõngus ning
ta lõpetas Rõngu kihelkonnakooli,
ta oli kuulus dirigent ja helilooja;
Friedrich Tomingas juhatas puhkpilliorkestrit aastatel 1930-1931;
Endel Tomingas juhatas puhkpilliorkestrit aastatel 1947-1976 ja
1981-1986, koostas Rõngu puhkpilliorkestri albumi; Simon Rosenfeldt
juhtis puhkpilliorkestrit aastatel
1881-1896; Johan Rosenfeldt juhatas puhkpilliorkestrit aastatel 18961899; August Kikkas töötas Rõngu
rahvamajas aastatel 1947- 1951 ja
1955-1961,oli nii juhataja, kui ka
lavastas näidendeid; Endel Ivask

Rõngu bussijaama juures, kus avatakse Rõngu alevi arhitektuurilugu
tutvustav infotahvel. Päeva lõpetab
kell 17.00 algav Kodukandipäeva
lauatenniseturniir Rõngu rahvamajas. Põhipäeval, 20. mail jagub
tegevusi igas vanuses külastajatele.
Varajastel hommikutundidel alustab laat, kell 10.00 avatakse päevad
kauni isetegevuslaste kontserdiga,
lastele on avatud tegevus- ja mänguala bussijaama haljasalal, tillu- ja
lastejooks, kell 12.00 saab ise osa
võtta või kaasa elada Ausamba
jooksule, terve päeva on avatud Pillimuuseum, kus saab toimuma kaunis
muusikastuudio kontsert. Ajalooretk
„Rõngu kolmed velled“. Staadionil
jalgpallikohtumine, korvpallimäng,

Kodukandipäeva isetegevuskollektiivide kontsert							Foto: Lauri Kase

juht; Winfried Hansen Rõngu kiriku
õpetaja aastatel 1889-1935, tema ajal
toimus Rõngu kiriku ümberehitus;
Johannes Kommisaar töötas aastatel 1964-1977 Rõngu rahvamajas
direktorina; Helmut-Endel Arak oli
orkestrijuht Rõngus, Puidakul oli isetegevuse hingeks; Liidia Altosaar
töötas Koruste raamatukogus aas-

juhatas puhkpilliorkestrit aastatel
1941-1976; Aksel Tiideberg korraldas Valgutas näiteringi, kirjutas raamatu „Rõngu aastarõngad“. Valguta
kooli juhataja. Väljasõit mälestushetkedele 19.05 kell 13.00 Rõngu
Keskkooli esisest parklast ja
buss peatab ka bussipeatuses.
Mälestushetked on plaanis lõpetada

RÕNGU VALLAVALITSUSES otsustati:

tegevused skatepargis ja paju muud
meelepärast. Kell 17.00 paitab kõigi
kuulmismeeli Ott Lepland ja seda
Rõngu kirikus. Info Facebook avalikus grupis „Rõngu vald“ või www.
rongu.ee. Laadale müügikoha broneerimine numbril 516 5531.

RÕNGU

Rõngu Hooldusravikeskus
Rõngu Hooldusravikeskus alustas
tegutsemist praegustes ruumides
2009. aastal.
Algusaastatel osutati üldhooldekoduteenust ja Eesti Haigekassaga
sõlmitud lepingu alusel õendus
abiteenust, kuid seoses uute haiglakorpuste valmimisega Tartus ja
Tartumaal kahanes lepingu maht
igal aastal kuni jõudis tasemele, kus

tööd. Plaanis on välja
vahetada aegunud nõudepesumasin.
Rõngu Hooldusravikeskuses
lahendasime 2016. a peahoone ventilatsiooniga ja liftišahtiga seotud
probleemid, renoveerisime ruume
mõlemas klientide kasutuses olevas
hoones ja peahoones seadsime sisse
klientide jaoks endise õdede toa.
Rajasime puhkenurga, kus kliendid

senistel tingimustel statsionaarse
õendusabi teenuse osutamine ei
olnud enam jätkusuutlik. Vastavalt
sihtasutuse nõukogu otsusele peatati 2016. aasta augustikuust leping
Eesti Haigekassaga. Lepingu peatamine jätab alles võimaluse olude
paranedes õendusabi teenuse osutamist jätkata. Muudeti sihtasutuse
struktuuri ja osa töötajaid koondati.
Hetkel osutatakse Rõngu Hooldusravikeskuses ainult ööpäevaringset
üldhooldekodu teenust.
Ümberkorraldused teenuste
osutamisel aitasid majanduslikku
olukorda parandada ja õendusabi
teenuse osutamisega seotud kulutuste lõppemine võimaldas investeerida hooldekodu teenuse kvaliteedi
parandamisse ning sellega seoses ka
töötajatele paremate töötingimuste
loomisesse.
Oleme soetanud vajalikku inventari (funktsionaalsed voodid, voodilauad, erinevad abivahendid, mööbel
jne), kööki on paigaldatud kaasaegne
keedukatel, mis kergendab kokkade

saavad oma külalistega kohtuda.
Peahoones on kohandatud seni
kasutuseta olnud ruumi juuksuri
töötoaks. Nüüdsest saavad juuksuri
teenust kasutada ka liikumisraskustega inimesed, kuna juurdepääsu ei
raskenda enam ükski takistus.
Võimaluste piires oleme tegelenud hoonete ja rajatiste remondi ja
hooldusega. Valla toel saime osaliselt
parandada hooldusravikeskuse välisilmet rikkunud varisenud kivimüüritised. Maja tagaküljel olevate seinte
parandustööd ootavad veel ees.
Õuealale oleme loonud täiendavaid
istekohti, oleme ostnud ratastoole
ja muid liikumise abivahendeid, et
õue pääseksid ka liikumispuudega
hoolealused.
Kvaliteetse teenuse osutamise
tagamiseks on alati kõige tähtsam
suurepäraste motiveeritud töötajate olemasolu. Sihtasutuse Rõngu
Hooldusravikeskus töötajad omavad
vajalikku ettevalmistust ja töökogemust, kvalifikatsiooni tõstmiseks
korraldame täienduskoolitusi, millel
on saanud osaleda ka piirkonna inimesed. Praegugi toimub meie majas
koostöös Valga Kutsehariduskeskusega tegevusjuhendajate koolitus,
millel osalevad mitmed meie maja
töötajad.
Meie asutuse töötajad on empaatilised ja püüavad anda endast
parima, et hooldekodus viibivatele
klientidele oleks tagatud väärikus
ja võimetekohane osavõtt igapäevastest tegevustest. Klientide aktiveerimisele kaasaaitamisel teevad
tublit tööd meie tegevusjuhendajad,
kelle motiveerimisoskus ja sõbralik
toetus on nii mõnegi kliendi sõnul
muljetavaldav. Oma igapäevast
tööd tegevad hooldustöötajad on
sooja südamega ja mõistvad, ehkki
hooldaja amet on nii vaimselt kui
füüsiliselt väga raske. Samuti annab
oma panuse tugipersonal. Osaliselt
sellest tulenevalt oli hooldusravikeskus 2016. aastal maksimaalselt
koormatud, kõiki sooviavaldusi ei
olnudki võimalik rahuldada. Sama
trend on jätkunud ka 2017. aastal.
Tulenevalt Rõngu Vallavolikogu vastuvõetud ühinemisotsusest,
muutub tänase Rõngu valla territoorium 2017. aastal pärast kohalike
omavalitsuse volikogude valimisi
Elva valla osaks. Meie asutuse eesmärk on jätkata kvaliteetse üldhooldusteenuse osutamist ja teha oma
tööd hingega.

RÕNGU VALLAVALITSUS

20. aprilli istungil:
sõlmida leping RoadWest OÜga Rõngu alevikus Nooruse tänaval lisatööde teostamiseks
vastavalt hinnapakkumisele summas 6 406,20 eurot;
sõlmida käsundusleping Hangete Korraldamise MTÜga Riigihangete Keskuse poolt läbiviidava
ühishanke „Elektrienergia ostmise ühishange VI” hankedokumentatsiooni koostamine ja avatud
menetlusega (raamleping ja kaks minikonkurssi) riigihanke läbiviimiseks. Kokkulepitud teenuse

teavitab, et Tartumaa tervisespordikeskuse
detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõude
avalik väljapanek toimub 22. V – 19. VI 2017
Rõngu valla kodulehel ja avalik arutelu 21. VI
2017 kell 11 Tartumaa tervisespordikeskuses.

nõuetekohase osutamise eest tasub käsundiandja käsundisaajale 210 €, millele lisandub käibemaks;
sõlmida leping ASga Eesti Teed tolmutõrje teostamiseks kaltsiumkloriidiga vastavalt hinnapakkumisele 695.-€/kilomeeter. Hinnale lisandub käibemaks 20%;
määrata toimetulekutoetus kahele isikule kogusummas 385,42 eurot, ühekordne sotsiaaltoetus 11-le isikule kogusummas 1062,02 eurot ning vajaduspõhine peretoetus viiele isikule;
väljastada OÜle Mihkel X projekteerimistingimused remonditöökoja püstitamiseks Kalme
külas Mihkli kinnistul;
väljastada ehitusluba OÜ Raamprojektile PVC halli püstitamiseks Kalme külas Pöksi töökoja
kinnistul;
väljastada kasutusluba elamule Kalme küla Paali kinnistul;
jagada Johannes Solli omandis olev Mesika tn 9 katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks
ning Elmar Lankotsa omandis olev Mesika tn 4 katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks;
määrata hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon esitatud koosseisus;
vabastada korraldatud jäätmeveost kahe kinnistu omanikud;
viia läbi ohtlike jäätmete kogumisringid 29. aprillil ja 2. septembril 2017 ning sõlmida Epler
& Lorenz ASga leping ohtlike jäätmete vedamiseks.
26. aprilli erakorralisel istungil arutati hädaohus olevate laste eraldamist perekonnast.
5. mai istungil:
jagada Loskini maaüksus katastritunnusega 69401:002:0096 seitsmeks;
nõustuda detailplaneeringujärgse Rannakülas asuvate Lepaurva maaüksuse ja Kuusikuotsa
maaüksuse piiride muutmisega ning Kuusikuotsa maaüksuse jagamisega;
väljastada ASle Elering projekteerimistingimused Rõngu 110 kv alajaama püstitamiseks või
rajamiseks Raigaste külas Rõngu alajaama kinnistule;
väljastada ehitusluba Risto Suitsule elamu püstitamiseks Lossimäe külas Vahemetsa kinnistule;
määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 34 eurot;
sõlmida leping E.R.T. Elekter OÜga Tammiste elektriliini nõuetele vastavusse viimiseks
vastavalt esitatud hinnapakkumisele summas 3 998,40 eurot;
sõlmida leping Moreen OÜga valla teedele nr 694 0029 Madise ja nr 694 0032 Raudsepa

Tartumaa tervisespordikeskuse detailplaneering ja KSH
hindamine on algatatud Rõngu vallavalitsuse 15. IX 2016
korraldusega nr 147. Planeeringuala suurusega u 11,9
ha hõlmab Rõngu valla Uderna külas Laskespordibaasi,
Tiiru, Elva metskond 87, Jahilaskespordibaasi,
Elva-Vitipalu maastikukaitseala 3, Elva-Vitipalu
maastikukaitseala 6, Elva maastikukaitseala 5, Kungla ja
Uus-Runso maaüksusi. Planeeringuala koosneb Tartumaa
tervisespordikeskuse kinnistust ja sellega seotud Tartu
maratoni rajast kuni valla piirini (u 3,5 km).
Detailplaneeringuga kavandatakse Tartumaa
tervisespordikeskuse kinnistule aastaringselt erinevaid
sportimise, treenimise ja aktiivse puhkuse võimalusi
pakkuvat kompleksi. See sisaldab rahvusvahelistele
nõuetele vastava laskespordikeskuse kavandamist, Tartu
maratoni ja teiste suurürituste korraldamiseks vajalike
rajatiste kavandamist, spordi- ja koolitustegevuseks,
aktiivseks puhkamiseks ning vaba aja veetmiseks
vajalike rajatiste kavandamist, majutusvõimaluste
kavandamist.
Planeeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda valla
kodulehel http://rongu.ee/?page=222.

purukruusa lisamiseks vastavalt esitatud hinnapakkumistele.
Marina Lehismets
vallasekretär
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Planeeringu koostajaks on Skepast&Puhkim OÜ
(kontaktisik Triin Lepland, triin.lepland@skpk.ee).

Anneli Salumaa
juhatuse liige

8

INFOLEHT NR 7

Luulekonkurss
Korraldame Ivar Ivaski 90. sünniaastapäeva tähistamiseks
omaloominguliste luuletuste konkursi kõigile luulehuvilistele.
Osalejatel palume lähtuda järgmistest
Ivaski loominguga seotud märksõnadest:

7.00 Laat Turuplatsil
9.00-15.00 Rõngu Maanaiste Seltsi
käsitöö näitus Rõngu turuplatsil
(kogukonnahoone)



9.00-16.00 Näitus bussijaamas
“Looduse lummuses”





Noppeid kodukandi looma– ja linnuriigist



Fotode autor: Andres Luik



10.00-16.00 Avatud on Pillimuuseum
10.00 Kodukandipäeva avamine
vallamaja ees ja kaunis kontsertetendus
“Meie küla lugu”

13.00 Muusikastuudio lastekontsert
Pillimuuseumis

BUSSIJAAMA TAGA HALJASALAL

13.30 Ausambajooksust osavõtjate
autasustamine Monumendi platsil

10.00-13.00 Tegevus– ja mängunurk,
näomaalingud lastele ja politseitehnika
tutvustus
10.00-11.30 Maanteeameti tegevuspunkt

15.00 Ajalooretk „Rõngu kolmed velled“
raamatukogus. Meenutused, visioonidmõtisklused. Rõngu aineline muusikaline
tervitus.

10.00 – 13.00 Tegevus telgis „Kõduküla
kunstitund“

PALLIMÄNGUD
14.30 Korvpallivõistlus korvpalliplatsil
14.30 Rõngu City jalgpallivõistlus staadionil

12.00-13.00 Lastehoid jooksus emade ja
isade lastele

16.00 Tegevused noortele SKATE-PARGIS
staadionil

AUSAMBAJOOKS
11.30 alustame tillujooksudega 350m
(bussijaama juures) kuni 6 aastased
11.45 Laste jooks 700m (bussijaama juures)
7-8 aastased / 9-10 aastased / 11-12 aastased
12.00 Põhijooks, kepikõnd (bussijaama juures)

17.00 Kirikukontsert Rõngu kirikus
Meeli paitava kontserdiga esineb :
OTT LEPLAND

Pilet eelmüügist 8€, õpilased/pensionärid 5€
kohapeal 12€

Tartumaa XIX Lustipidu
Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi
28.05.17

16.00

Elva Lauluväljak

Traditsiooniliselt saame enne suve algust Elvas kokku, et maha
pidada üks lustlik pidu. Alustame Elva Kaubanduskeskuse pargist
rongkäiguga, millele järgneb kontsert, kus osalemas tantsurühmad
Tartumaalt, Viljandimaalt ja Valgamaalt.
Külastage ka Elva Naisseltsi Käsitöönäitus
24.05-07.06 Elva Linnaraamatukogus

20.00 Tantsuõhtu Hiugemäel koos

Jooksu üldkorraldus: MTÜ Kvaliteetaeg
Lisainfo Facebookist „MTÜ Kvaliteetaeg“

TAURI ANNIGA

Kodukandipäeva üldkorraldus:
Mari-Liis Vanaisak 5165531 rahvamaja@rongu.ee

Prii sissepääs

elvakultuur.ee




Vaheaeg
Vanaema räägib
Üks vihmatilk
Iga raamat
Vihmast lõhnav sügishommik
Üheskoos
Päikese rõngas

Kõigile luulekonkursil osalejatele meened,
parimatele auhinnad.
Täiskasvanutel palume tööd saata
Rõngu rahvamajja või Rõngu raamatukokku.
Ümbruskonna koolides viivad
konkursi läbi emakeeleõpetajad.
Valik töid loetakse ette 30. septembril 2017. aastal mälestuskivi avamisel
Kõdukülas Tornimäel. Parimad konkursitööd köidetakse kogumikku.

Korraldajad: Kõduküla, Rõngu Keskkool, Rõngu raamatukogu ja Rõngu rahvamaja
Täiendav info Rõngu raamatukogust tel +372 745 9311 raamatukogu@rongu.ee
või Rõngu rahvamajast tel +372 516 5531 rahvamaja@rongu.ee

HUVILAAGRID
5.-9.juunil 2017 kell 10-13 „LOODUSE VÕLUMAAILM“
7.-9. juunil 2017 kell 10-15 „PÄRIMUSEGA KÄSIKÄES“

12.-14.juunil 2017 kell 10-15 „MAITSVAD MUSTRID“
14.-16.augustil 2017 kell 11-15 „MUUSIKA-JA LOOVUSLAAGER“

15.-17.augustil 2017 kell 11-15 „DIGIKUNST JA ANIMATSIOON“

Eesti Vabariik 100

Lisainfo: http://elva.kovtp.ee/elva-huvialakeskus
huvikool@elva.ee või tel 55512174 või
Registreeru kiiresti, KOHTADE ARV PIIRATUD!

Elva Laulupidu

PÜHENDUS
10.06.2017

17.00

Elva Lauluväljak

Eesti Vabariigi minevik, olevik ja tulevik
Laulud toovad teieni sega-, mees-ja naiskoorid. Lisaks kooridele
astuvad üles valik segarahvatantsurühmasid ja naisrahvatantsurühmasid. Muusikaline kujundus ja saade on Big Band Tartult
ning külalissolistina astub üles Ott Lepland.
Pilet: 5/7 €, Perepilet: 20 €

elvakultuur.ee

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
17. mai
18. mai
18. mai
20. mai

19:00

Rakvere Teatri etendus
"Astuge edasi"

19:00

RN Stuudio
tantsukontsert

Elva Kultuurikeskus

19:00

Vana Baskini Teater
“Täna algab uus elu”

Rannu Rahvamaja

12:00

20. mai
07:00-00.00
20. mai
21. mai
22. mai
24. mai
25. mai
28. mai

16:00
12:00

Elva tänavasõit

Elva, Start Eha
tänava alguses

Rõngu valla
Kodukandipäev

Rõngu alevik

(jalgrattavõistlus)

Ans. Helisev Horoskoop
kontsert
32. Elva Rattapäev
Andrus Vaariku monoetendus

19:00
19:00

“Elu on parim
meelelahutus”
Tartu Hansa Segakoori
kevadkontsert
Rannu Rahvamaja

17:00
16:00

Puhja Seltsimaja

klaveriklassi ja laulustuudio kevadkontsert
Tartumaa XIX Lustipidu

Elva Gümnaasium
Tartu mnt 2
Elva
Kirde 2
Elva Kultuurikeskus
Elva Kultuurikeskus
Rannu Rahvamaja
Elva Laululava

ELVA SAUN

esitleb

Andrus Vaarik
Elu on parim meelelahutus
22.05.2017 19.00 Elva Kultuurikeskus
Andrus Vaariku loodud ja esitatud lugu võtab lähema vaatluse alla inimelu
väärtused. See ei ole valmis tekstiga etendus, vaid sünnib igal õhtul uuesti.
Publikul on võimalik näitlejaga kaasa rääkida ja küsimusi esitada, mis toob
ootamatuid pöördeid ja lõpptulemus on alati erinev.
Avatud KultuuriKohvik
Täispilet 14 €, Sooduspilet 12 €

elvakultuur.ee

Kas tead kui hea leil meil on?
Helista 527 4620 ja küsi järele
Oleme avatud N-L 13:00 - 20:00
Infoleht on Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühine infoleht.
Kolleegium: Terje Korss, Aivar Kuuskvere, Priit Pramann, Marika Saar, Esta Tamm, Viive Vink
Toimetaja: Kertu Vuks. Keeletoimetaja: Helin Muttik. Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 26.05.2017

