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Elamustuur „Laste vabariik“ jõuab Elvasse

Laste Vabariik seob erinevad valdkonnad, toetub väärtuskasvatuse
põhimõtetele ja pakub lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat
ja kvaliteetset meelelahutust. Tuuri
eesmärk on jõuda paljude laste
kodupaikadeni ja tähistada ühiselt
Eesti sünnipäevapidu.
Laste Vabariik liigub ringi uhke
haagisauto ratastel ning ühendab

kohalikus kogukonnas omanäoline ja
eriline. Näiteks toimub Klarnetisuve
üks kontsertidest just Laste Vabariigi
raames.
Kõik elamustuuri külastajad
saavad Laste Vabariigi passi, mis
annab tavalisest soodsama sissepääsu paljudesse muuseumitesse ja
elamuskeskustesse üle Eesti.
Elamustuuri “Laste Vabariik”
korraldab Eesti Lastekirjanduse
Keskus. Ettevõtmist toetavad EV100,
Silberauto, Kultuuriministeerium,
Hasartmängumaksu Nõukogu,
Avatud Noortekeskuste Ühendus,
RGB ja Büroodisain. Elamustuuri
läbiviimisesse on kaasatud paljud
muuseumid, elamuskeskused, maaja omavalitsused, ettevõtted ja head
koostööpartnerid üle Eesti. Elvas on
Laste Vabariigi kohalikuks partneriks Elva Avatud Noortekeskus, Elva
Huviala- ja Koolituskeskus, Elva
kultuurikeskus ja Elva linnavalitsus.
2017. aasta on laste ja noorte
kultuuri
a asta “Mina ka!” ning
selle läbiviimist kureerib Eesti
Lastekirjanduse Keskus. Elamustuur
“Laste Vabariik” on teema-aasta
suurim ettevõtmine.

endas teatri, mängu ja töötoad. Igas
peatuspaigas saab näha just Laste
Vabariigi jaoks valminud etendust
“Kõige parem kingitus”, avastada
Eestit unikaalsel labürint-mängualal
ning proovida oma käte osavust ja
mõtte erksust töötubades. Ainulaadsel autolaval saavad üles astuda ka Ootame kõiki piirkonna lapsi ja
kohalikud lapsed ja noored ning nii peresid lustima!
on Eesti 100. sünnipäevapidu igas

Rattaga ohutult kevadest sügisesse
Jalgratturid on liikluspilti rikastanud juba kuu jagu, kuid paraku on
mitmed ratturid suure õhinaga ära
unustatud nii mõnedki põhitõed,
mida teedel liikude silmas peab
pidama. Et kurbi tagajärgi vältida ja
rattaga kevadest sügisesse kihutada
tuletame meelde, mida rattur liikluses silmas peab pidama.
Liiklusõnnetuses, kus sai viga
jalgrattur - sellise sisuga politseiteated on paraku meie argipäev,
just kevadeti, kui rattateed lumest
puhtad ja ratturid emotsioonidest
ja energiast pakatamas, juhtub
õnnetusi jalgratturitega tavapärasest enam. Ka tänavuse aastaalguse
statistika ei ole Tartumaa vaates
üldsegi rõõmustav, nelja ja poole
kuuga on vigastada saanud 8 jalgratturit. Vältimaks liiklusõnnetusi
ratturi ja mootorsõiduki vahel, tuleks
oma teadmisi ning oskusi värskendada. Esmalt enne sõitu kontrollida,
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Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja

Elamustuur “Laste Vabariik”
sõidab suvel mööda Eestit ning
tähistab koos lastega peagi saabuvat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
Laste Vabariik toimub Elva Kultuuri
keskuse õuealal 13. juulil 2017 kell
14-19. Kogu programm on tasuta.
Laste Vabariigi eesmärgiks on
omakultuuri tutvustamine ja
edendamine atraktiivses vormis.

Hind: 0,50€

Konguta valla
sünnipäev

kas jalgratta pidurid ja signaalkell
on endiselt töökorras ja toimivad.
Et ratas kaasliiklejate jaoks nähtav
oleks, peab sel ees olema valge ja
taga punane tuli ning vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane või valge
helkur. Sõites pimedal ajal või halva
nähtavuse tingimustes peavad ratta
esi- ja tagatuli olema sisse lülitatud,
mõistlik on sõites kanda ohutusvesti või helkurmaterjaliga varustatud
erksavärvilist riietust.
Sõiduteel rattaga liigeldes peab
rattur meeles pidama, et ta on seal
samasugune täisväärtuslik liikleja
nagu autojuhidki. See tähendab, et
reeglitest tuleb kinni pidada ja oma
manöövritest aegsasti märku anda,
seega pöörates paremale või vasakule on vaja eelnevalt anda käega
suunamärguanne. Enne iga manöövrit tehes peab jalgrattur veenduma
pöörde ohutuses ja andma sellest
märku kaasliiklejatele.

Sõiduteel peab jalgrattaga sõitma
võimalikult selle parema ääre läheduses. Tee andmisel peab rattur
juhinduma liikluskorraldusvahendite nõuetest ja reguleerija märguandest. Sõiduteede lõikumise kohal,
kus sõidu järjekord ei ole määratud,
peab jalgrattur andma teed paremalt
lähenevale juhile. Eriti tähelepanelik
peab jalgrattur olema ülekäiguradade juures. Rattur võib ülekäigurada
ületada jalgrattalt maha tulemata,
kuid sel juhul ei ole reguleerimata
ülekäigurajal jalgratturil sõidukijuhi
suhtes eesõigust välja arvatud juhul
kui jalgrattur ületab sõiduteed millele sõidukijuht pöörab.
Politseile teevad muret ka meie
igapäeva liikluses ringi sõitvad napsised jalgratturid. Seaduse kohaselt on
keelatud juhtida jalgratast alkoholi
joobes ja seda nii linnas kui maal.
Ainuüks selle aasta esimese kvartali
jooksul on politsei Tartumaal kõrval-

danud sadulast 17 alkoholi tarvitanud jalgratturit.. Mullu tabati Tartumaal ligemal 100 alkoholi tarvitanud
ratturit, neist suuremjagu vanuses
36-55 (53 isikut). Tendents näitab ka
seda, et purjus rattureid liigub palju
ringi väiksemates asulates, kus seda
ohtlikku teguviisi saaksid takistada
sealse väikse kogukonna liikmed, kes
tegelikult ju kõik üksteist tunnevad.
Seetõttu kutsun ma kõiki üles
olema tähelepanelikumad oma kogukonnaliikmete suhtes ning julgeme
öelda poe juurest startivale napsisele
sõbrale või naabrimehele, et selline
käitumine on lubamatu ning ohtlik
nii endale kui kaasliiklejatele.
Hooligem üksteisest ja turvalist
liiklemist!

LÜHIDALT
Osale avalike teenuste
kvaliteedi hindamisel!
Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja,
Rannu ja Rõngu vallad taotlesid üheskoos EAS-ilt toetust taotlusvooru
„Omavalitsusüksuste ühinemisega
seotud uuringud ja analüüsid“ raames
projekti “Avalike teenuste kvaliteedi
ja rahulolu hindamise analüüs”
läbiviimiseks. EAS-ilt saadi positiivne otsus ning riigihanke tulemusena
hakkab nimetatud uuringut koos
tama ja avalike teenustega rahulolu
kaardis
tavat küsitlust läbi viima
Grant Thornton Baltic OÜ.
Meie kõigi eesmärk on, et meie valla
elanike elu muutuks haldusreformi
järel veelgi paremaks -et teenused
oleks samamoodi kättesaadavad ja
kvaliteetsemad. Küsitluse tulemuste
järgi saame me teha järeldusi, millistes valdkondades peame uues vallas
teile pakutavaid teenuseid või teenin
dust parandama ja milliste valdkondadega olete väga rahul.
Tagasiside kogumine jätkub ka
tulevikus, Sinu vastused tänasele
küsitlusele on väga olulised, et järgmistel aastatel võrrelda, kas ühine
mise tulemusel on Sinu elu Elva vallas
muutunud veelgi paremaks ja teenused kättesaadavamaks või mitte.
Küsitlus viiakse läbi veebikeskkonnas,
kuid vajdusel on võimalik küsitluslehte täita ka paberkandja.
Hea tulevase Elva valla elanikalates maikuu lõpust jõuab Sinuni
kutse osaleda teenuste hindamise
küsitlusel. Rohkem infot oma kodulinna/valla veebilehel ja Facebooki
ametlikult koduleheküljel. Oled väga
oodatud arvamust avaldama!

Elva valla mõttekoda

Seoses osalemisega e-Riigi Akadeemia projektis “Avatud valitsemine
ühinevates omavalitsustes” toimub 8.
juunil Elvas mõttekoda, kus osalevad
nii omavalitsuste esindajad kui kohalike kogukondade aktiivsed inimesed.
Kohtumise tulevad arutluse alla
kohaliku valitsemise sõlmküsimused
sh -kodanikuaktiivsuse ja külaliikumise toetamine, koostöö ettevõtjate
ja vabasektoriga avalike teenuste
osutamisel ja noorte osalemine
kogukonnaelus. Projekti tulemusena
Kaja Suur valmib meie ühinemispiirkonna omaTartumaa konstaablijaoskonna valitsuste eeldusi arvestav avatud
piirkonnavanem valitsemise tegevuskava, mis antakse
üle sügisel valitavale volikogule.
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Maksimarket Elvasse?

Maksimarketi detailplaneeringu
eesmärgiks on Kesk tn 1 krundil asuva
Elva Tarbijate Ühistu kauplusehoone
laiendamine ja uue hoone parkimise
lahendamine Kesk tn 1 ja Turuplatsi
3 kruntidel. Lahenduse kohaselt on
linnale kuuluvale turuplatsile, aadressiga Turuplatsi 3 krundile kavandatud 79-kohaline parkla, haljasala
ning turukohad. Planeeringu kohta
on esitatud arvamusi, et maa-ala
kaotab suurema osa olemasolevast
rohelusest. Kavandatud lahenduse
tõttu likvideeritakse küll 12 puud,
kuid planeeringuga on ette nähtud
kohustus teha krundile samas mahus
asendusistutus ning täiendav puude
istutamise kohustus Puiestee tänava
eraldusribale, mis eraldab sõidu- ja
kõnnitee. Kokkuvõttes haljastuse
osakaal kinnistul ei muutu.
Selleks, et Elva Tarbijate Ühistu
saaks kõnesolevat kinnistut – Turu
platsi 3 hakata kasutama, seatakse
pärast detailplaneeringu kehtesta-

mist ühistu kasuks sihtotstarbeline
hoonestusõigus. Hoonestusõiguse
tähtaeg on 50 aastat. Kasutamise
tasuks on 23 000 eurot aastas ning
alates teisest lepinguaastat haka
takse hinda tõstma vastavalt kinnis
vara hinnaindeksile. Tegemist on
linnale kasuliku pikaajalise sissetulekuga.
Oluliseks kinnistu kasutamise
tingimuseks on Tarbijate Ühistule
pandud kohustus ehitada Turuplatsi
3 kinnistule parkla ja 10 avatud turu
müügikohta hiljemalt kolme aasta
jooksul alates detailplaneeringu
kehtestamisest. Elva Tarbijate Ühistu
kohustus on ümber paigutada linna
poolt näidatud kohtadesse turuplatsi
inventar, seadmed ja kõnniteeplaadid ning rahastama seda 30 000€
ulatuses.
Meedias on kõlama jäänud väide,
et Kesk tn 1 ja Turuplatsi 3 detailplaneering on volikogus kehtestatud. Tegemist on eksitava teabega.

Detailplaneeringu menetlus koosneb
mitmest etapist, mis lõpeb kehtestamise või mittekehtestamisega. Kesk
tn 1 ja Turuplatsi detailplaneering
on volikogu poolt vastu võetud, mis
tähendab, et volikogu tegi otsuse,
millega kinnitas, et detailplaneering
vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele. Pärast
detailplaneeringu vastuvõtmist
tuleb läbi viia veel mitmeid menetlusetappe.
Käesolevaks ajaks on planeering
läbinud avaliku väljapaneku, mis
kestis 12. aprillist kuni 12.maini
2017. Avaliku väljapaneku ajal laekus
viis ettepanekut.
Lõplik otsus, kas Elvasse tuleb
Maksimarket, sõltub Elva Linnavolikogu otsusest ja Elva Tarbijate
Ühistust.
Eva Kams
Elva linnapea

Elva Huviala- ja Koolituskeskus valmistub suveks
Käesoleva kevade maikuu laulustuudio kontsert „Mõeldes sulle“,
RN-stuudio tantsu- ning kitarri- ja
kandlekontsert kaunite viiside ja rütmidega annavad kinnitust õppeaasta
finaaliks. Lõppenud hooajal oli 16
huviringi, milles osales kokku ligi
300 õppurit.
RN-tantsustuudio on edukalt esinenud ja karikaid toonud nii Eestist
kui ka välisriikidest. Laulustuudio ja
kandleringi õpilasi on kutsutud mitmesugustele sündmustele esinema,
samuti on saavutatud silmapaistvaid
tulemusi erinevatel konkurssidel.
Animatsiooniring sai tunnustuse
Heino Parsi nimeliselt animafilmi
festivalilt.
Suured tänud väga tublidele õpilastele ja õpetajatele! Aitäh vanematele ja teistele pereliikmetele,
kes lastele ja huviringide tegevustele-õnnestumistele toeks olid!
Suvi saab olema taas väga põnev,
sest traditsiooniliselt jätkame huvilaagrite korraldamist:
1. 5.-9. juunil laager „Looduse võlumaalilm“ (vanus 5-7 a, grupi suurus
kuni 10 last). Ootame kõiki loodushuvilisi ja loodust armastavaid lapsi.
Õpime tundma ümbritsevat loodust
(taimed, putukad, loomad, looduslaulud, muinasjutud, muistendid,
meisterdamine). Meisterd ame
looduslikust materjalist ja maalime
pilte. Laulame laule loodusest, kuulame muusikat ja loodushääli. Juh.
Kaie Lepp, Gerli Jõgi, Tuuli Vaher.
2. 7.-9. juunil laager „Pärimusega
käsikäes“ (poistele ja tüdrukutele

vanuses 8-12 a, grupis kuni 14 last).
Tutvume eestlaste vanade kommete
ja tavadega. Õpime valmistama
eesti rahvustoite ja väikekandlel
mängima. Ekskursioon Viljandi
Pärimusmuusika Aita. Laager lõpeb
kontserdiga. Juhendavad õp. Ehtel
Kuldvere-Vent, Siiri Puhalainen.
3. 12.-14. juunil laager „MAITSVAD MUSTRID“ (lastele vanuses
7-18 a, grupi suurus kuni 18 last).
Märkame mustreid looduses matkates ja maalides, savist voolides ja
muudes loovates ja põnevates tegevustes. Paigutame mustreid lihtsalt
ja kiirelt valmistatud maitsvatesse
toitudesse. Palju toredaid üllatusi!
Juhendavad õp Mare Tani, Meeta
Eliise Veigel, Irina Radionova.
4. 14.-16. augustil „MUUSIKA -JA
LOOVUSELAAGER“ (lastele vanuses
6-8 a , grupi suurus kuni 16 last).
Voolime viisid savisse ja meeleolud
meisterdame kollaaži. Vaatame ja
kuulame, kus ja kuidas tekib muusika. Juhendavad õp Livia Kuuskvere ja
õp Mare Tani.
5. 15.-17. augustil „DIGIKUNST
JA ANIMATSIOON“ (lastele vanuses 11+, grupi suurus kuni 16 last).
Laagris tutvutakse digimaalimise ja
stopp-kaader animatsiooni aluste,
vahendite ja programmidega. Laagri
lõpuks valmib digimaal ja meelepärases tehnikas helindatud animatsioon. Juhendavad õp Helen Bunder
ja Meeta Eliise Veigel.
Laagritesse registreerumine ja
täpne info: http://elva.kovtp.ee/
elva-huvialakeskus

Noortekeskus sammub suve poole
rahvusvahelises võtmes, noorte
väljasõitudega teistesse noortekeskustesse Tartu maakonnas ning
noorte omaalgatusi toetades. Välisvabatahtliku teenistus lõppeb enne
jaanipäeva ja seejärel ongi tal aeg
tagasi koju minna. Juunikuus korraldab noortekeskus ühe suurema koosviibimise noortele, et öelda Mariale
head aega.
Maakondliku avatud noortekeskuste koostööprojekti raames on
noortega käidud koolitusel Rõngus,
talgutel ja matkal Lagujal ning Alatskivil. Ees on ootamas väljasõidud
Luunjasse, Piirisaarde, Rahingele
jne. 2. juunil võõrustab Elva noortekeskus Tartumaa noortekeskusi
Elvas.
Noorte omaalgatuste mõttes on
poolaasta olnud väga tegus. Toetust
on saanud üks suurimaid ettevõtmisi, mis rikastab Elva suve – 16. juunil
toimub Elva Südaööjooks, mille kõik
tulud annetatakse Tartu Ülikooli
Lastefondile, et toetada ravitoitu
vajavaid lapsi. Rohkem infot saab
Facebookist.
Soovin kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele mõnusat
sooja suve ja kaunist puhkust!
Garmen Vallikivi
Elva Huviala- ja
Koolituskeskus
direktor

Pressinõukogu menetleb Kuuuurija
valeväiteid
Elva linnapea Eva Kams edastas
Pressinõukogule kaebuse, kuna
esmaspäeval, 15. mail TV3s eetris
olnud saade Kuuuurija oli kallutatud,
ründav ja saates oli esitatud valefakte ja –väiteid. Saate teemakäsitlus
kahjustas Elva linna mainet.
Saate teemaks oli kaubanduskeskuse laiendamine ja selle parkimise
lahendamine Kesk tn 1 ja Turuplatsi
3 kruntidel. Lahenduse kohaselt on
linnale kuuluvale turuplatsile, aadressiga Turuplatsi 3 krundile kavandatud 79-kohaline parkla, haljasala
ning turukohad.
Järgnevalt on välja toodud peamised valeväited:
1. Igor Skalkin ütleb, et ümberringi on viis kaubanduskeskust,
hiljem väidab kauplust. Praegu jääb
mulje, et Elvas on ümberringi mitu
samasugust kaubanduskeskust, kuigi
tegelikkuses see nii ei ole.
2. Igor Skalkin ütleb: “Tugev
kahtlus on, et tegemist on ilmselge korruptsiooniga.” Tegemist väga
tõsise süüdistusega, millega ei saa
nõustuda.
3. Rein Abel väidab, et “pargi säilimise kaitseks korraldati miiting”,
kus osalesid lasteaialapsed. Väide
ei vasta tõele, kuna üritus toimus
pühapäeval, 21. augustil õhtul kell
17.00. Lasteaialapsed ei saanud
juhuslikult koos õpetajaga pargist
mööda jalutada.
4. Rein Abel väitis, et linnapea
Eva Kams nõudis lasteaiatöötajatelt
selgitust. See väide ei vasta tõele.
5. Ei vasta tõele, et linnavalitsus
jättis Elva Postipoisi ilma toetusest.
Elva Postipoisi omanik tegi ettepaneku linnavalitsusele sõlmida
reklaami avaldamise leping, kuna
ei soovinud koostöölepingut täita.
Koostöölepingust tulenevalt oli ette
nähtud toimetuse juhtimiseks ja
kontrollimiseks viieliikmeline ajalehe kolleegium, kuhu pidi kuuluma kaks Elva Linnavalitsuse liiget.

Koostöölepingu järgi oli Elva Linnavalitsusel õigus nõuda ajalehe sisu ja
kvaliteedi parandamist, kui need ei
vasta ettenähtud tingimustele.
6. Tõele ei vasta Katrin Lusti
väide, et linnavalitsus ei tee ajalehes Elva Postipoiss reklaami. Elva
Linnavalitsusel on kehtiv reklaami
avaldamise leping. Linnavalitsus ja
selle allasutused teevad lehes reklaami vastavalt vajadusele.
7. Katrin Lust väitis, et võetakse
maha vanad mastimännid. See väide
ei vasta tõele. Turuplatsi 3 krundil
on raiutavate puude arv 12 ja puude
liigid on valdavalt vaher, kask ja
pärn. Kui puud maha võetakse, leiab
aset asendusistutus.
8. Väide Igor Skalkinilt, et linnavõim absoluutselt ei arvesta inimeste arvamusega. Elva Linnavalitsus
on arvestanud komisjoni ja inimeste
ettepanekutega.
9. Igor Skalkin väidab, et ei
saanud linnavalitsuselt ürituse korraldamiseks mitte sentigi. Väide ei
ole korrektne, kuna Skalkin ei ole
rahataotlust linnavalitsusele esitanud.
10. Vale on Lusti esitatud fakt, et
Eva Kams pole osutunud volikokku
valituks. Eva Kams oli Elva volikogu
liige 2005 – 2009 ja 2014 asendusliige.
11. Kuuuurija väidab, et park hävitatakse. See ei vasta tõele, lisaks on
esitatud ebakorrektne viide “park”,
mis loob kohe teatava meelestatuse.
Kogu kaasus on seotud turuplatsiga
ja turuplatsi kõrghaljastust ei hävitata.
12. Katrin Lust väitis, et Linnavalitsuse ja volikogu poolt on juba
kehtestatud detailplaneering. See ei
vasta tõele, kirjas mida saates näidati
anti selgitusi üldplaneeringu kohta.
Kesk 1 ja Turuplatsi 3 detailplaneeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Elva Linnavalitsuse veebilehel.

Aasta jagu saunapäevi
Eelmise aasta 12. mail avati Elva
linnasaun (Puiestee 2). Aasta jooksul on külastusi kokku kogunenud
7080, milles sisaldub ka Elva linna
kaks tasuta saunapäeva - kokku 270
külastust. Ühes kuus külastab sauna
keskmiselt 590 inimest, seni kõige
populaarsem kuu oli detsember, kus
saunas käis 735 külastajat. Kõige
rohkem külastavad sauna pensionärid (75%).
Saunaliste kasutada on kaks eraldiseisvat pesuruumi ja leiliruumi, saunakülastuse ajaks saab oma isiklikud

seemed jätta lukustatavasse kappi,
neid on kokku 55. Leiliruumis võib
kasutada kaasatoodud vihta ja samas
on ka kohapeal võimalus viht muretseda. Saun on avatud neljapäevast
laupäevani kella 13 - 20. Viimased
inimesed lubatakse sauna tund enne
sauna sulgemist.
Sauna on võimalik kokkuleppel
Elva Varahaldus OÜ-ga kasutada
ka muudel aegadel. Saunapilet on
täiskasvanule 4 € ning pensionärile
ja õpilasele 3 €

Swedbanki talgupäev
Swedbanki ärikliendisuhete
osakonna töötajad aitasid korrastada Mahlamäe piirkonda rajatava
discgolfi väljaku lähedusse jääva
prügistatud aiamaade ala. 12. mail
toimunud koristuspäeval koguti
mahajäetud aiamaade lähedusest

paarkümmend kuupmeetrit jäätmeid
(klaasi, metalli, segaolmejäätmeid
jms). Lisaks lammutati vanad ja
katkised kasvuhooned, kuurid ning
lippaiad.
Elva Linnavalitsus on väga
tänulik!

KONGUTA

Konguta valla sünnipäev

Konguta valla sünnipäev 						

Foto: Riina Savisaar

Ootame taotlusi!

tordisöömine. Sünnipäevapidu peeti õhtul
rahvamajas. Peo esimeses
osas sai näha kooli rahvatantsijaid, kes on endale
kindlustanud esinemise
suvisel noorte laulu- ja
tantsupeol Tallinnas.
Laulud, muusikapalad,
luulesõnad vaheldusid
võimlemisnumbritega,
mida esitatakse ka Tartus
toimuval võimlemispeol.
Meeleoluka peo teise osa
sisustas külalisesineja
Ariadne.

16. mai keskpäeval tähistasime Konguta lehvitades vallamaja ette. Olid tervitusvalla sünnipäeva. Kooli- ja lasteaialap- sõnavõtud, ühislaulmine, pildistamine
sed sammusid muusika saatel lipukesi koos vallajuhtidega mälestuskivi juures,
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Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa piirkonna elanike arvu püsimisele. Toetatakse kodumajapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles
Vilma Pabbo majapidamises, millele ta toetust
Konguta kooli õpetaja taotleb;

AITÜMA!

Fotod Riina Savisaar

6. mai toimusid üle-eesti
Konguta vallas oli registreeritud
lised talgupäevad. Sel aastal oli ametlikult 9 talgukohta. Talgutelt
registreeritud rekordarv talgukohti. võttis osa ca 100 inimest.

Talgupäev Konguta külas. Mänguväljaku rajamine.

2. taotleja elukoht on
ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb (vähemalt alates 1.
jaanuarist 2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esita
mise hetkel olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui see on ajatatud.
7. aprillist kuni 7 juunini 2017.a
toimub hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt Konguta vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil
või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.
Kontakt: Riina Savisaar arendus-ja
keskkonnanõunik tel: 5081568,
e-mail: riina@konguta.ee.

Mesimummide
tegusad päevad
Konguta Kooli Mesimummide
rühma lapsed käisid ühe nädala
jooksul kahel huvitaval õppekäigul.
Uudistasime Karijärve külas hobuseid ning käisime Annikoru sotsiaalmaja juures ühe tubli mehe tehtud
tööd vaatamas.
Üks Mesimummidest – Kirke
– kutsus kõiki oma sõpru endale
külla, et näidata meile oma uhkeid
koduloomi. Nägime viit hobust,
keda saime paitada ning anda neile
ka süüa. Üks hobune lubas kõigil ka
endaga ratsutada.
Teine õppekäik viis meid Illari
juurde Annikorus – tema tutvustas
meile oma ilusat aeda, rääkis erinevatest taimedest ja nende kasvamisest. Lapsed nägid erinevaid puid,
põõsaid ja lilli. Kuid see tubli mees
oskab veel muudki – nägime ka tema
tehtud patjasid, mida kõik lapsed ka
endale koju oleks tahtnud viia.
Oleme tänulikud, et meile aega
pühendatakse ja nii palju uut õpetatakse, aitäh!
Liisi Kitsnik
Mesimummide rühma õpetaja

Talgupäev Kapsta külas. Tiigi puhastamine.

Kahe valla lasteaedade Röövlipäev
18. mail tähistasid Konguta Kooli
Mesimummide rühma ja Puhja
lasteaia Pääsusilm vanema rühma
lapsed ühiselt Röövlipäeva. Teemapäev toimus seetõttu, et Puhja lapsed
andsid edukalt mitu Rumcajsi etendust, millega teenisid endale võimaluse teha üks vahva üritus. Ja kellega
veel pidutseda, kui mitte oma sõpradega? Tegime koos läbi erinevaid
katsumusi, et näha, kas me sobime
ikka röövliteks – toimus aardejaht,
kalliskivide kaevamine, mere-Alias ja
mõõgavõitlus. Kuna õige röövel peab
alati valmis olema, sõime ka röövlis-

näkki ja jõime peale puhast merevett
(tegelikult ikka vahtramahla).
Üheskoos veetsime toreda hommikupooliku, mis jättis positiivsed
emotsioonid kõigile osalejatele.
Üritusel tegid ära tubli töö Puhja

Andres Arrak

17.07.1958-03.05.2017

Gilizadtinov
Minikhan

01.07.1951-04.05.2017

Vallavalitsuse 5. mai 2017 istungil:
muudeti Konguta Vallavalitsuse 28.01.2015 korraldust nr 15 „Riigimaale hoonestusõiguse
seadmise menetluse algatamine“ punkti 1 kus muudeti hoone nimetust, senise nimetuse
elamu asemel peab olema nimetus töökoda;
määrati Konguta vallas Mäeotsa külas asuva AS PPL TRANS omandis oleva ehitise (elamu,
ehitisregistri koodiga 104046074) teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 8000 m² teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekul toodud piirides. Moodustatava katastriüksuse
lähiaadressiks määrati Jäneseõue ja sihtotstarbeks elamumaa, hoonestusõiguse tähtaeg on
20 aastat;
määrati Konguta vallas Mäeotsa külas asuva AS PPL TRANS omandis oleva ehitise (töökoda,
ehitisregistri koodiga 104046075) teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 8520 m² teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekul toodud piirides. Moodustatava katastriüksuse
lähiaadressiks määratakse Töökoja ja sihtotstarbeks tootmismaa, hoonestusõiguse tähtaeg

Kahe rühma röövlid kohtumas

Konguta vald
mälestab

Suured tänud kõikidele, kes leidsid
Talgupäev oli ilus päiksepaiste- aja, et tulla välja ja korrastada meie
line ning inimesed, kes olid kohale ühist „eluruumi“.
tulnud said nautida tõeliselt emotKaunist suve!
siooniderohket päeva.

Foto: Erle Leinus

õpetajad Eva, Katrin, õpetaja abi Erle
ja Konguta õpetaja Liisi ja õpetaja
assistent Piret. Kõige tublimad olid
ikkagi lapsed, kes nautisid päeva täiel
rinnal!
Liisi Kitsnik
Konguta Kooli Mesimummide
rühmaõpetaja

on 20 aastat;
otsustati tasuda Konguta valla elaniku paigutamisel hooldekodusse hooldusteenuste osaliseks
katmiseks puudujäävast osast 150.- ja sõlmida vallavalitsusel leping hooldekoduga.

PALJU ÕNNE!
92
Armilda Lokko (20.06) Metsalaane küla
91
Linda Tuul (18.06) Külaaseme küla
84
Heili-Adeline Sillaots (12.06) Majala küla
83
Helle Leesik (22.06) Külaaseme küla
82
Ellen Laas (18.06) Konguta küla
Eha Lepp(19.06) Metsalaane küla
Rosalie Soone (24.06) Annikoru küla
Jelena Juškina (30.06) Konguta küla
81
Lidia Hämäläinen (26.06) Kurelaane küla
80
Anni Koemets (18.06) Annikoru küla
75
Enn Vaht (14.06) Metsalaane küla
70
Lea Lepik (26.06) Annikoru küla
Juhan Tobro (30.06) Mäeotsa küla

Vallavalitsuse 15. mai istungil 2017:
eraldati Tarekese sotsiaalmajas eluruumi Konguta valla elanikule tagasiulatuvalt alates 3.
maist 2017:
kinnitati Konguta vallas Annikoru külas Annikoru tee 20 katastriüksusel asuva kortermaja
aluse ja selle teenindamiseks vajalik maa; maa suurus 3649 m².
Maris Sirendi
vallasekretär

Piret Muni ja Ragnar
Vuti perre sündis
poeg

Heiko Maru Vutt
03.05.2017
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PALUPERA

Palupera kool osales
keskkonnaprojektis

Info veeteenuse tarbijale
Hellenurme ning Palupera külade
teeninduspiirkondades hakkas
01.04.2017 kuupäevast tarbijatele
kehtima AS-le Emajõe Veevärk
Konkurentsiameti otsusega nr
9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hind 3,313
€/m3 koos käibemaksuga. Tasu
võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos
käibemaksuga ning tasu reovee
ärajuhtimise ning puhastamise eest
on 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.
Arved esitatakse klientidele kord
kuus posti teel või kliendi soovil
e-postiga vastavalt kauglugemise
teel saadud näitude alusel. Kui
kliendil on lisaarvesti, näiteks
kaevuvee arvesti või kastmisvee
arvesti, tuleb lisaarvesti näit teatada
hiljemalt 3. kuupäevaks telefonidel
7311 842, 7 311 843 või e-posti
aadressil arvesti@evv.ee, samuti
on võimalus sisestada näit AS
Emajõe Veevärk veebilehel aadressil
www.evv.ee.

Klientidel on võimalus tellida
AS-ilt Emajõe Veevärk teenustööna
ka lisaarvesti vahetus kaugloetava
arvesti vastu. Arvesti hind koos käibemaksuga on 79,20 € ning sellele
lisandub lukksepa väljakutse hind
ja lukksepa teenus vastavalt töö
teostamisajale. Kui veemõõdusõlm
ei vasta nõuetele ja lukksepp ehitab
selle nõuetele vastavaks, lisandub
arvele ka veemõõdusõlmes kasutatud materjal.
AS Emajõe Veevärk kontor asub
Tartus, Sõbra 56 (III korrus) ja on
avatud E-R kl 8.15-17.00, kontakttelefon on 7311840 ning e-post evv@
evv.ee. AS Emajõe Veevärk klienditeenindus on igal K kl 9.00-15.00
avatud ka Elvas, aadressil Puiestee
13. Kuu alguses on klienditeenindaja opereerimispiirkonnas näite
kogumas, seega tuleks enne Elvasse
tulekut aeg kokku leppida telefonil
7311842.

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva
Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab

Palupera kooli õpilased teaduskonverentsil								Foto: Marika Viks

Võtsime vastu kutse osaleda Hullu
Teadlase projektis „Olen tragi,
sordin prügi!”. Klassiruumis tekkivat prügi sorteerisime nelja nädala
jooksul alates 16. jaanuar-10. veebruar 2017. Püstitasime hüpoteesi
„Klassiruumis tekib kõige rohkem
sega- ja olmejäätmeid“. Igal nädalal
koostasime tabeli, kuhu märkisime
sorteeritud prügi, mis oli kogunenud
konteineritesse. Vaatluse tulemused
olid huvitavad ja mõnikord esines ka
üllatuslikke momente. Nelja nädala
möödudes kaalusime ka iga liiki prügi
eraldi, et teada saada, mida kogunes
rohkem ja mida vähem. Selgus, et

ülekaalukalt kõige rohkem oli ikkagi
paberi- ja papijäätmeid, kuid segaja olmejäätmeid oli hoopis kõige
vähem. Kogutud prügist valmis meie
loovtöö MAAMUEL. Meisterdasime
väga vajaliku annetuskasti, mida
saab ka kasutada näiteks sõbrapäeval
heade mõtete ja soovide kastina või
siis rahakassana.
Kokku laekus Hullule Teadlasele
41 uurimustööd, millest valiti 1.-3.
klassini iga vanuseastmes välja viis
parimat, meie nende hulgas. Saimegi
kutse Hullu Teadlase III teaduskonverentsile „Olen tragi, sordin prügi!“,
mis toimus Tartu Ülikooli muuseu-

mi valges saalis. Pärast ettekandeid
kuulutati välja nii eriauhinnad, kui
ka auhinnalised kohad. Tore, meie
klass saavutas II koha!
Mida õppisime? Prügi tuleb sorteerida ja olen nüüd tragi ja sordin
prügi! Milline on konverentsi emotsioon? Väga äge muuseum ja Hullu
Teadlase kabinet! Oi kui vana luukere! Täitsa tore oli esineda! Kingitused, raamat koolile ning tänukirjad
ja mullitaja olid vahvad!
Rebeka, Ketlin, Kristjan, Enriko,
Armin ja õpetaja Marika ning õpetaja
Külli

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna,
Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu
liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda seitse küla.
Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva
Elva valla viieliikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid
Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine
Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas 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 valla, Nõo valla, Palupera valla,
Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele
ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.
a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine “ menetlus.
Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata
kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse
ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka
teiste avalikult kasutatavate aladega.

NOORED
REAALSES ELUS
Eesti maaelu arengukava 20142020 ühise põllumajanduspoliitikaga
kaasneva maaelu arengu meede 19.2
toetus
Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus.
Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Aktiivne
kogukond ja noored raames.
Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/536 (12.05.2017) eraldati
kohalikule omavalitsusele Nõuni
kultuurimajja ehitatavasse loovustuppa käsitöö- ja loovusringile
vajalike masinate ja seadmete (kaks
õmblusmasinat, triikimissüsteem,
voolimis- ja lusikanuga, scrapbooking masin/tarvikud, trimmer/
giljotiin, lõikematid ja projektor)
soetamiseks 2875 eurot. Projekti
omaosalus 320,05 eurot.
Projekti lõpp – 01.09.2017.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Palupera Vallavalitsuse istungil 11. mail 2017
anti välja korraldused:
kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Nõuni küla vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokument, moodustati riigihanke läbiviimiseks hankekomisjon;
tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa veo-ja paigaldustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes edukaks pakkumuseks Kopa Grupp OÜ pakkumus 0,15 eurot tonn/km käibemaksuta;
nimetada vallavanem Terje Korss Terviseameti moodustatud konkursikomisjoni liikmeks vabanenud
nimistule üldarstiabi osutamiseks, mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Palupera vald ja
Otepää vald. Asendusliikmeks nimetati Heli Elbson;
registreerida ehitisregistris Palupera vallavalitsuselt laekunud ehitusteatis Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuvas hoones ametiruumi ümberehitamiseks;
väljastada Palupera vallavalitsusele ehitusluba Hellenurme mõisa peahoone fassaadi restaureerimiseks;
registreerida OÜ-lt Melx laekunud kasutusteatis Atra külas asuva suvila sihtotstarbe muutmisel
elamuks;
määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:
-vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1 170 eurot;
-kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 80 eurot;
-ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust summas 100 eurot;
-kolmele lapse perele lastelaagris osalemise toetust kogusummas 225 eurot.

Palupera Vallavalitsuse istungil 19. mail 2017
anti välja korraldused:
Kinnitada Palupera vallas Miti külas asuva Koolimetsa kinnistu oksjoni korras võõrandamise
tulemused, võõrandada kinnistu Askersund Trading Osaühingule pakkumuse hinnaga 52 500 eurot.
Registreerida T.K-lt laekunud kasutusteatis valminud puurkaevule Urmi külas.
Pöörduda avaldusega kohtusse M.V. pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Pikendada E.H-ga eluruumi üürilepingut tähtajaga kuni 18.05.2020.
Sõlmida I.T-ga eluruumi üürileping tähtajaga kuni 18.05.2020.
Määrata ja maksta maikuul:
-toimetulekutoetust 5-le perele kogusummas 1124,85 eurot;
-ühekordne sotsiaaltoetus ühele raske puudega inimesele taastusraviks summas 65 eurot;
-hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;
-täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.

PUHJA

Ulila kogukond avas vaateid
Ulila aleviku põhjaosas Ulila (Elva)
jõe kaldal asub pärandkultuuri objekt
- Suure-Ulila mõisa Keesikoda. Tänapäevasesse emakeelde ümberpandult
on see juustukoda. Suure-Ulila rüütlimõis rajati 17. sajandil. Eri aegadel
on Keesikoja hoone olnud teenijate- ja töölistemajaks, külalistele ka
öömajaks. Tänaseks on Keesikojast
alles vähem kui pool. Aga see pool
on piisavalt huvitav, et hoone uuele
elule aidata.
Enne tänavust maikuud ei jäänud
punasest tellisest ka varemetena
maaliline mõisahoone teelisele kuigivõrd silma. Võsa, mis algas otse
müüride äärest, räämas põõsad, kole Vaade Keesikojale on avatud
kössivajunud puukuur ... ja pööra
sidki pilgu ära.
Kohalik mees Kuldar Kuus hakkas
kinni mõttest, et väärt koht on vaja
ilusamasse korda saada. Tänavusel
Teeme ära talgupäeval 6. mail oli
Kuldar talgujuhina platsis, temaga
koos kümmekond tublit kätepaari.
Talgujuht oli oma riistakuurist ka
mootorsaed kaasa võtnud. Hea tuju
ja virgad käed saidki õhtuhakuks
Keesikoja punased müürid võsast
vabaks.
Oma silm on kuningas. Ulila kogukonna ühe tubli eestvedaja Kristina
Ermeli fotosilm oli sedapuhku abiks.
Täna varemetes olev hoone koos
juurdekuuluva maa-alaga kuulub
sihtasutusele Puhja Valla Arendus. Ulila mehed loovad sadamaalal korda
Sihtasutuse eesmärk on kinnistule
rajada Ulila jõesadam ja puhkeala. Suveaed aleviku lõunapoolses osas
Sadam on mõeldud kogukonna sai talguliste abiga jälle paremaks.
kodusadamaks, kuid jagub kohta ka
veematkajatele ja teistele külalistele.
Teeme koos edasi!
Tööd on siin palju ja ootus on suur.
Tulevane sadama- ja puhkeala saagu
Pildid tegi Kristina Ermel
kogukonna jaoks korda ja külalisele
Ulila kogukonna eestvedaja
hea vaadata! Selline oli ka talguliste
eesmärk, kes sihtasutusele appi
Vahur Jaakma
tulid. Aitäh!
Ulila soovi edeneda näitas ka see, Sihtasutus Puhja Valla
et sadamatalgulised ei olnud üksi. Arendus juhatuse liige
Taas elule ärganud legend Ulila

Koledast kuurist sai ilus talgulõke

Aeg iseendale — lase segaval minna!
Jaanuarist aprillini toimus MTÜ
Perekas eestvedamisel ja rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi toetusel Puhjas neli
praktilist jutuõhtut, mille keskmeks
oli keha ja meele turgutamine. Tegu
oli jätkuprojektiga 2015/2016 toimunud jutuõhtute sarjale „Terve pere
– terve kogukond“.
Projekti esimesel jutuõhtul
sukelduti kliinilise psühholoogi ja
psühhoterapeuti Marika Paaveri
abil teadveloleku maailma. See
tundus paljudele osalejatele olevat
tõepoolest nagu sukeldumine teise
maailma, lülitades end argipäevast
välja, nautides hetke ning lastes
kõigel segaval minna. Üheskoos õpiti
tehnikaid, kuidas jääda rahulikuks ja
enesekindlaks ka sellistes olukordades, kui keskkond või teised inimesed

püüavad sind endast välja viia.
Veebruarikuus saadi kokku juba
sportlikemas riietes, et füsioterapeutist joogaõpetaja Margit Tiidu
juhendamisel õppida nippe, kuidas
oma kehas energiad liikuma saada.
Harjutused olid mängulised ja täis
lapselikku rõõmuga, sest just lapsed
on oma kehaga heas kontaktis ning
oma liikumises ja liigutustes piiran
gutest vabad. Tõdeti, et enamik haigusi saavadki alguse halvast kontaktist oma kehaga ning selle muutmine
on iga inimese enda teha.
Siiras rõõm ja oma keha tundmaõppimine olid saatjaks ka märtsikuisel kokkusaamisel. Sel korral
viis vabastava rühmanaerujooga
koolitaja Ülle Närska osalejad naeru
rikkalikku maailma. Õhtu oli väga
lõbus ning aeg läks lennates. Õhtu

jooksul sai selgeks, et naermine
pole sugugi pelgalt meelelahutuslik element, vaid see annab kehale
korraliku füüsilise koormuse ning on
mitmes mõttes tervet keha terven
dava toimega.
Kuigi aprill oli üsna lume- ning
rahesajune, tärkas loodus siiski omas
rütmis. Nii pühenduski viimane
praktiline jututuba toitumisnõustaja
ja –koolitaja Triin Muiste juhendamisel kevadistele vitamiiniallikatele,
et oma keha ka toidu kaudu turgutada. Üheskoos valmistati maitsvaid
salateid, võileivakatteid ja smuutisid,
kasutades muuhulgas toorainena
naati, nõgest, võilille ja vesiheina.
Pärast seda õhtut vaatas nii mõnigi
osaleja oma aias, metsaserval jne
umbrohtu ning tärkavat rohelust
hoopis teise pilguga.
Kogu projekti läbivaks jooneks
oli see, et inimene saab oma õnne
ja rahulolu nimel ise väga palju ära
teha. Õpitubades osales planeeritust veidi vähem inimesi, kuid ehk
oli väikestel gruppidel isegi eelis:
vahetum kontakt juhendajaga, vabam
õhkkond ning ehedam elamus. Enda
esikohale seadmine, enese tundma
ning armastama õppimine on raske
ülesanne. Samas on tasu selle teekonna eest seda pingutust väärt.
Karmen Paavel
MTÜ Perekas
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Rannu Pere- ja Noortekeskus
on projektide lainel
2017 aasta on Rannu Pere- ja
Noortekeskuses alanud projektide
lainel. MTÜ Tõusvad Tähed projekt
„Rannu alevikku välitegevusala
ehitamine“ sai rahastuse ja Rannu
parki on tulemas välitegevusala
noortele, mida toetab MTÜ Võrtsjärve Ühendus Leader meetme 19.2
raames. Välitegevusala vahenditeks on betoonist lauatenniselaud,
välimalelaud nelja istekohaga, kaks
betoonist pinki. Lisaks ehitatakse
parki betoonist rularamp. Projekti
maksumuseks 11021,80€, millest
PRIA toetus moodustab 9920€.

Kohaliku Omaalgatuse Programm
rahastab MTÜ Tõusvad Tähed projekti „Rannu Pere- ja Noortekeskuse
köögi kaasajastamine“, mille raames
saab meie köök Barbara külakeskuse II korrusel värskema välimuse.
Samuti plaan soetada vajaminev

Muusikal „Tuhkatriinu“

mööbel, nõudepesumasin ja külmkapp. KOP toetus 1721,50€, millele
lisandub omaosalus. Vajaminevad
remonttööd on siiski kogukonna
endi jõududega vaja läbi viia.
Tartumaa Noortepäev toimub
26.08.2017. Tegemist maakondliku
suurüritusega, mis on toimumas 9.
korda ning mis noortele traditsioonilise üritusena väga oluline on.
Rahalise panuse noortepäeva
korraldamiseks saab anda MTÜ
Tõusvad Tähed arveldusarvele
EE172200221062851089 SwedbanEesti Noorsootöö Keskus rahastas kis.
meie projekti Tunne Tartumaad-Tartumaa Noortepäev 1000€ ulatuses,
Ootame ka häid ideid ja ettepanemille raames käime noortega 11 kuid, kui keegi soovib osaleda mõne
erineva Tartumaa Noortekeskuse tegevuse elluviimisel või kaasa aitaerinevatel üritustel ja lisaks toimub misel.
Rannus Tartumaa Noortepäev
raames Piljarditurniir ning ostetakse
Küsimuste ja ettepanekute korral
Rannu Pere- ja Noortekeskusele uus pöörduda mkallejarv@gmail.com
piljardilaud.
või 56664398
Üks suuremaid väljakutseid ongi
Tartumaa Noortepäeva korraldamiMaret Kallejärv
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
ne, mille puhul kutsume ettevõtjaid
noorsootöötaja
ja ka kõiki teisi üritust toetama.

Lusikapidu Rannu vallas
Enamustel omavalitsustes on
kenaks traditsiooniks kutsuda eelmisel aastal sündinud vallakodanikud koos vanematega vallavanema
vastuvõtule. Nii on see traditsiooniks
ka Rannu vallas. 11. mai pärastlõunal
saabusidki asjaosalised Rannu rahvamajja. Eelmisel aastal sündis Rannu
vallas 9 last, 2 last oli aasta lõpuks
aga Rannu vallast lahkunud. Nii oligi
peole kutsutud 7 last, loomulikult
paluti neil ka vanemad kaasa võtta.
Väikese kontserdi andsid Rannu lasteaia laululapsed Gerli Jõgi juhendamisel. Lauldi ikka emast ja kodust.
Vallavanem Maano Koemets pidas
pidukõne, milles soovis vanematele
jaksu olla hea lapsevanem ja tunda
rõõmu oma lastest. Vallavalitsus
kinkis igale lapsele nimelise lusika
ning emad said roosiõie. Rannu raamatukogu poolt oli kingituseks Eesti
Lastekirjanduse Keskuse väljaantud
raamat „Pisike puu“. See on samuti
juba traditsioon, et kõik Eesti uued
ilmakodanikud saavad kingituseks
raamatu. Raamatukogu poolt oli
EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Laupäev, 3. juuni

Valga praostkonna Laulupäev
EELK Otepää kirikus kl 15.00.

Teenistused :
Pühapäeval, 4. juunil kell 14
Nelipüha, jumalateenistus
Pühapäeval, 11. juunil kell 14
Kolmainupüha, jumalateenistus

Rannu kalmistupüha
24. juunil 2017 kl 14.00.

Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825

lisaks veel järjehoidja infoga, kust
lugemist juurde saada, kui see
raamat on ette loetud.
Seejärel oli kõigil pidulistel võimalik maiustada Pagarimoori poolt
valmistatud tähtpäevalise maitsva
tordiga. Seekordse lusikapeo eripäraks oli, et enamus lastest juba
kõndis. Nii mõnigi neist polnud

varem nii suures ruumis ringi joosta
saanud ning seda võimalust kasutati
usinalt ära.
Kätriin, Ingel Kally Getter, Artur,
Georg Päären, Kärt ja Joosep koos
vanematega! Olgu teie eluteel ikka
rohkelt päikest ja vähem pisaraid!
Viive Vink

Taaskord olid Rannu Lasteaia
lapsed koos oma õpetajatega õppinud selgeks etenduse, et kinkida
see elamus emadele ja vanaemadele
emadepäevaks. Sel aastal oli etendus
loodud muinasjutu „Tuhkatriinu“
ainetel. Traditsioon on juba 7 aastat
pikk. Etendusest võtavad osa kõik
Rannu lasteaias käivad lapsed, õpetajad ja õpetajaabid.
Arvame, et selline etendus annab
kõikidele lastele võimaluse kogeda
esinemist suurel laval, arendada
esinemisjulgust, kogeda eduelamust
ning pakkuda koostegemise võimalusi.

Laps, kes koolieelses eas on saanud
kehastada eri rolle, tunnetab paremini ka inimeste ja olukordade mitmekülgsust ning oskab leida sobivaid
viise toimetulekuks .
Suurim väärtus lapse arendamise
ja õpetamise aspektist on see, et
taoline muusikaline etendus ning
sellega seonduvad ettevalmistusprotsessid hõlmavad endas kõiki
riiklikus õppekavas väljatoodud
arenguvaldkondi.
Signe Erikson
Rannu lasteaia direktor

Emadepäev Rannu Koolis
Koolipäev, mida sai veeta koos
oma lapsega – tore! Ei olnud tavapärane aktus õhtul kell 17.00 direktori
sõnavõtu, laste laulu ja tantsuga.
Algas kõik nii nagu ikka peabhommikul kell 08.05 kui kell kutsus
esimesse tundi. Kogunesime algklassi õpilaste ja emadega võimlasse,
kus toimusid teatevõistlused ning
rahvastepall. Rõõmukilkeid, võidujanu ja põnevust jagus küllaga kõigile
osavõtjatele.
Peale sportlikke tegevusi oli
natuke aega lõõgastuda ja vaadata
laste tehtud näitust. Edasi suundusid
emad oma laste klassiruumidesse,
kus me saime tundidest osa võtta, ise
kaasa teha ja jälgida laste tegevust.
Minu jaoks oli tegemist esmase kogemusega, kuna osalesin esimese klassi
tundides, kus õpib minu armas tütar.
Sel päeval toimuvad tunnid polnud
tavapärased– mõne lapse emaga
oli eelnevalt kokkulepitud, et tunni
läbiviijaks on emad ise, tegevuseks
midagi, mis lapsi huvitaks. Meil olid
väga tublid emad! Meisterdasime
koos lastega purkidest küünlatopsid
- kleepisime, lõikasime, liimisime.
Teise lapse ema oli kaasa toonud
sületäie kauneid lilleõisi, millest
koos sai meisterdatud kaunid lillekimbud.

Edasi suundusime Rannu poodi,
kus ühe poisi ema tutvustas meile
kauplust ja rääkis, milline on müüja
töö tegelikult.
Kooli tagasi tulles esinesid lapsed
väikese lauluga ning asetasid ema
dele kaela medalid, mille nad ise
meisterdanud olid. Sellega olid
tunnid läbi. Seejärel olid emad
kutsutud väikesele koosviibimisele
õpetajate tuppa, kus sai päevast kokkuvõtted tehtud, arutletud ja väike
kohvki lubatud.
Ma ei ole küll ise Rannu koolis
õppinud, kuid hommikuti oma
tütart siia kooli saates tunnen end
hästi ja tean, et mu laps saab hoole
ja armastusega ümbritsetud. Rannu
kool on väike, kuid ta on hubane ja
kokkuhoidev.
Minu lapse esimene õpetaja on
talle kui teine ema – hooliv, suunav,
õpetav, vahel ka noomiv kui vaja –
tavaline, kuid samas väga eriline
inimene!
Suured tänud, selle kauni üheskoos veetud päeva eest – olen õnnelik, et olen EMA!!!
Jõudu ja rõõmu kõigile emadele!
Meree Kooser
lapsevanem

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Vastuvõtul viibinud lapsed, lapsevanemad koos vallavanemaga		

PALJU ÕNNE!
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Aleksandra Kotova
Silve Onno
Anna Uksova
Endla Laas
Tarmo Timm
Hilja Peerna

03.06.
21.06.
07.06.
02.06.
04.06.
05.06.

Foto: Viive Vink

Rannu Vallavalitsuse 16.05.2017.a
korraldusega nr 169 on suunatud
avalikule väljapanekule Järve tee 1
kinnistu detailplaneeringu eelnõu
(eskiis). Järve tee 1 maaüksus
asub Rannu alevikus, pindala on
21248 m2. Planeeringu eesmärk on
maatulundusmaa kinnistu jagada
kaheks maaüksuseks. Ühele rajada
elamu kõrvalhoonetega, teine jääb
maatulundusmaaks. Planeeringuga

tehakse ettepanek vähendada Konguta peakraavi ehituskeeluvööndit ja
tühistada üldplaneeringus määratud
maaüksuse juhtsihtotstarve haljasalade maa.
Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek toimub Rannu vallamajas 1.
juuni.-3. juuli 2017. Avalik arutelu
toimub 26. juuli 2017. kell 15.00
Rannu vallamajas.

Vallavalitsuse istungitel 27.04. – 12.05.otsustati:
maksta sünnitoetuse I osa kolmele Rannu valla elanikule summas 200 eurot isiku kohta;
maksta toetust Rannu valla elaniku matusekulude katteks summas 150 eurot;
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamised;
väljastada ehitusload Rannu alevikus Järve tee 3 kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Rannu alevikus Pargi tn 1
kinnistul rularambi rajamiseks;
väljastada kasutusload Suure-Rakke külas, Urinurga maaüksusel puhkemajade kasutusele võtmiseks ja Vehendi
külas, Pilliroo AÜ 3 maaüksusel elamu kasutamiseks;
maksta aprillikuul sotsiaaltoetusi 15-le taotlejale summas 772 eurot ja puudega inimese hooldajatoetusi 29-le
isikule summas 758 eurot ja 80 senti;
maksta vajaduspõhist peretoetust 7-le perele kogusummas 540 eurot;
võõrandada Kaarlijärve külas Pärna kinnistul asuvad korteriomandid (garaažiboksid) otsustuskorras tasu eest
garaažibokside senistele kasutajatele hinnaga 100 eurot;
võõrandada Neemisküla külas Kuuse kinnistul asuvad korteriomandid (kuuriboksid) otsustuskorras korteriomandite senistele kasutajatele hinnaga 100 eurot;
tunnistada hankes „Investeerimislaenu võtmine“ edukaks AS SEB Pank pakkumus ning sõlmida leping;

Rannu vald
mälestab
Malle Kõlu

13.02.1939 – 10.05.2017

tunnistada edukaks hankes „Rannu valla pindamistööd“ OÜ Üle pakkumus ning sõlmida leping;
tunnistada hankes „Rannu valla kruusateede remont“ edukaks AS Eesti Teed pakkumus ning sõlmida leping;
korraldada riigihange „Rannu valla asutustele kütteõli ostmine 2017-2018 kütteperioodiks“;
maksta MTÜ-le Tõusvad tähed toetust summas 240 eurot omaosaluse katmiseks projektis Tartumaa Noortepäev
2017;
maksta Rannu kooli Hoolekogule toetust summas 200 eurot orienteerumisvõistluse korraldamiseks.

RÕNGU

Elust Uderna mõisas

Uderna mõis on üks ainulaadsemaid ja kauneimaid mõisaid Tartumaal, pärit 1880. aastast.
Ajaloolises hoones on huvipakkuvaid ruume. Näiteks ballisaal,
pääsukeste saal ja salong ning
omaaegne fuajee, kus nüüd paikneb
söögisaal, on märkimisväärsed tänu
papjeemašeest tehtud kaunistustele
laes ja seintel. Samuti on säilinud
kahhelkivist kaminaahjud, puidust
seinatahveldised ning palju huvitavaid detaile.
Esmateated Uderna mõisast pärinevad 1486. aastast, mil see kuulus
Tiesenhausenite suguvõsale. Hiljem
on mõis tihti omanikke vahetanud,
1873. aastast sai mõisaomanikuks
Oscar von Fuchs.
1921. aastal mõis riigistati ja anti
üle Tartu haigekassale trükitööliste
suvekoloniideks.

Läbi aegade on majas tegutsenud
erinevad tervishoiu- ja hoolekandeasutused. Alates 2005. aastast,
mil riik andis mõisa üle kohalikule
omavalitsusele, tegutseb selles Sihtasutus Uderna Hooldekodu.
2005. aastast alates on mõisas
käinud laiaulatuslikud ehitus-,
remondi- ja restaureerimistööd.
Vahendite leidmiseks oleme kirjutanud rahataotlusi avatud fondidele, enamus finantsvahendid
on leitud asutuse enda eelarvest.
Mõisahoonesse on ehitatud keskküte, renoveeritud elektrisüsteem ja
köögiblokk, suured toad on ehitatud
kergvaheseintega väiksemateks ja
privaatsemateks, remonditud on
koridorid, kõrval- ja puhkeruumid.
2013. aastal ehitasime majja lifti.
2014. aastal renoveerisime mõisahoone välisfassaadi, peatrepi ning

Rõngu Vallavolikogus 10. mail 2017
möödunud aastal alustasime hoone
akende restaureerimisega. Mõisahoonel on 70 ruumi ja sama palju
ka aknaid. Hetkel on töös saalide
akende restaureerimine, kabelihoone rekonstrueerimine ja välitreppide
remonttööd.
Unistustest peab rääkima, siis nad
täituvad. Nii ka meie unistame mõisahoone uuest katusest, kellatornist,
keldrikorruse renoveerimisest, välisvalgustuse rajamisest jne.
Aastate lõikes on väga palju töid
tehtud ja seda kõike suure südamesoojusega meie eakate inimeste
elutingimuste parendamiseks ja
samas ka armsa ajaloolise hoone
hüvanguks. Mõis oma uhkuses ja
ilus annab meile jõudu! Sihtasutuses Uderna Hooldekodu on 50 kohta
eakatele ja puuetega inimestele, teenindav personal on 20-liikmeline.
Käesoleval aastal on kliendi kohamaksumuseks 630 eurot kuus.
Hooldekodu on paik, kus elu kulgeb
omas rütmis ja kus eluväärtused on
teistsugused. Väga tähtis on ühtse
pere tunnetus, olla avatud, lahke,
inimlik. Oluline on tunda rõõmu
oma tööst, headest sõnadest, lahkest
pilgust ja kõigest sellest, mis meile
on antud. Leiame, et kõige rohkem
on vaja elurõõmu, siis on meis ka
meelerahu ja mõttekindlust.
Just selline pere meil ongi ja me
ei virise!
Anne- Aime Soeson
juhatuse liige

Määrati Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja
Rõngu valla ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks 29
ning moodustati Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1.
Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja
Rõngu valla haldusterritooriumeid.
Moodustati Elva valla valimiskomisjon 5-liikmelisena ning nimetati valimiskomisjoni liikmeteks Salle Ritso, Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik ja Marina Lehismets.
Asendusliikmeks nimetati Anneli Lepik.
Võeti vastu otsus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta, mille kohaselt Nõo vald sundliidetakse moodustatava Elva vallaga. Rõngu Vallavolikogu ei nõustunud Vabariigi Valitsuse
ettepanekuga Nõo vald sundühendada ning motiveeris põhjalikult oma arvamust.
Otsustati taotleda keskkonnaministrilt luba Rõngu valla munitsipaalomandis olevate sotsiaalmaa sihtotstarbega Valga mnt 6a, Viljandi mnt 2a ja Valguta kooli maaüksuste võõrandamiseks. Juhul, kui keskkonnaminister loa annab, siis võõrandatakse enampakkumise korras
eelnimetatud objektid ning lisaks veel Saaremetsa maaüksus. Volikogu otsustas võõrandada
tasuta otsustuskorras MTÜle Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Puiestee põik 2b.
Seati isiklik kasutusõigus Rõngu vallas Käärdi alevikus Mesika tänava maaüksusel elektri
maakaabelliini ning liitumiskilbi rajamiseks ning haldamiseks Elektrilevi OÜ kasuks. Isiklik
kasutusõigus seatakse tähtajatult. Isikliku kasutusõiguse tasu suurus ja selle maksmine
määratakse õigusaktidega kehtestatud korras ja tingimustel.
Otsustati võtta laenu summas 150 000 eurot Rõngu Rahvamaja renoveerimise lõpetamiseks
(sh mööbel ja lavatehnika), Teedla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitamiseks,
Rõngu Lasteaia Pihlakobar rekonstrueerimise lõpetamiseks ning Rõngu aleviku Puiestee
tänava kõnnitee rajamise lõpetamiseks, kuna riigihanked on kujunenud kallimaks eelarves
planeeritust ning vajalike tööde mahud suuremaks kui eeldati.
Võeti vastu määrus „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.
Marina Lehismets
vallasekretär

Kodukandipäev pakkus meelelahutust
Kodukandipäevad said hoo sisse
reedel 19.05 kui Rõngu raamatukogu
eestvedamisel toimus mälestusretk
Koruste mälestuskivide juurde.
Peatus tehti Rõngu kalmistul, kus
mälestati Rõngu valla kultuurilukku
oma jälje jätnud inimesi. Mälestushetked lõpetati Rõngu bussijaama
juures, kus avati Rõngu alevi arhitektuurilugu tutvustav infotahvel. Õhtul
võtsid rahvamajas mõõtu lauatennisemängijad.
20.mail toimus Rõngu valla Kodukandipäeva põhipäev „Rõngu Aja
Ringid“, mis pakkus meelelahutust
igas eas külastajatele. Varajastel
hommikutundidel alustas turuplatsis laat. Laadal jagus uudistamist
ja mitmekülgset kaupa, head toitu.
Suur tänu Rõngu Maanaiste Seltsile,
kes on aastaid kostitanud laadalisi
maitsvate koduroogade ja põneva
õnneloosiga. Täname ka Vanamõisa
Toitlustust, kes kostitas meie vabatahtlikke tummise lõunasöögiga.

PALJU ÕNNE!

92 Endla Semjonova
90 Erna Eensalu
87 Aleksandra Moltšanova
Helju Viru
86 Helgi Arak
84 Helju Kaasik
Leida Malts
83 Luule Miina
Olev Mihklisaar
Leili-Astrid Rand
82 Valve Lehtoja
80 Helgi Talvet
Elmu Raja
75 Enna-Siiri Rodima
70 Ilme Rikka
Urve-Linda Ots
Villu Luik
Laine Oja
Rein Kopli
Helve Hõbemägi

23.06
9.06
19.06
24.06
21.06
6.06
27.06
1.06
1.06
25.06
19.06
14.06
28.06
7.06
1.06
9.06
13.06
14.06
16.06
21.06

Vallamaja ees sai nautida kaunist
puhkpillimuusikat Rõngu Pasunakoori esituses ja isetegevuslaste
kontserti „Meie küla lugu“. Bussijaama haljasalal asuv tegevusnurk
pakkus vaatamist, meisterdamist
ja kaasamõtlemist. Suur tänu Jaana
Toode ja Elva politseijaoskond, kes
tutvustasid noortele politseitehnikat
ning vastasid olulistele küsimustele.
Lisaks oli kohal Maanteeamet ning
lastele räägiti millised jalgrattaga
tohib tänavatel sõita ning viis kõiki
huvilisi kurssi üldise ohutusega liikluses. Kõduküla kunstitund pakkus
lustilisi näomaalinguid ja õppida sai
marmormeerimist.
Päeva keskpaik oli sportlik. MTÜ
Kvaliteetaja juhtimisel algasid 11.30
jooksud- tillud ja lapsed ning kõige
olulisem Ausambajooksu põhijooks.
Põhijooksu üldvõitja ajaga 18:31
Mart Andersson, II koht Kaspar
Songisepp ja III koht Mihkel Trees.
Jooksude stardid ja finiš asusid
bussijaama juures ning osales kokku
168 jooksjat. Võistlejate tagasiside
on olnud väga positiivne ning treeningutega võib alustada juba täna, et
kohtuda Ausambajooksul järgmisel
aastal. Terve päeva oli avatud Rõngu
Pillimuuseum ning pillimuuseumis
kõlas kaunis muusikastuudio kevadkontsert. Ajalooretk viis sel aastal

Rõngu vald
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Raivo Rindemaa

25.09.1953 – 20.04.1917

Arvo Matikainen
13.04.1941 – 26.04.2017

Kalju Punkar

27.10.1946 – 05.05.2017
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huvilised „Rõngu kolmed velled“
radadele. Kell 14.30 alusasid tõsist
jalgpallilahingut meie omad tubli
Rõngu City ning vastasteks oli JK
Kõpu. Kui alguses domineerisid
väljakul külalised, siis Rõngu City
toibus kiirelt ning lõpp seisuks 7 - 5
kodumeeskonna võit ja kaitstud au.
Jalgpallilahingu kõrval jagus toimetamist ka kõrvalasuvas skatepargis,
kus Romario Siimeri juhtimisel said
rattad alla ka julgemad isad, kes lastega koos trikitasid. Päeva muusikaelamuse pakkus Ott Lepland Rõngu
kirikus, kes peale kontserti lahkesti
fännipilte oma suurtel ja väikestel
austajatel klõpsutada lasi. Kodukandipäevadele pani punkti Hiugemäe
vabaõhulaval esinenud Tauri Anni.
Kodukandipäev saab toimuma ka
järgmisel aastal, kuid läbib väikese
värskenduskuuri ja nimemuutuse.
Mis kindlasti ei muutu on soov pakkuda külastajatele meeleolukas päev,
mis oleks täis sporti, meisterdamist,
mõttetööd, lihtsalt mõnusat kulgemist ja tooks naeratuse näole. Sellise
suure päeva korraldamine on meeskonnatöö ning Rõngu rahvamaja
teeb suure kummarduse meie tublide
sponsorite ees: Rõngu Vallavalitsus,
OÜ Rõngu Pagar, OÜ Rõngu Mahl,
RPC Promens, Coop, AS Bacula, valimisliit Elvamaa Esimesed, SA Luke
Mõis, Helina Tordid, MTÜ Rõngu
Pillimuuseum, OÜ BioMari, Muru
talu, Riho Pärg, FIE Kristi Sassor,
Rõngu Maanaiste Selts, Rannu Savikoda, Valguta Savikoda. Tuhat tänu
meie noortele vabatahtlikele ning
Toomas Kleinile igakülgse abi eest.
Müts maha MTÜ Kvaliteetaeg ees,
kes korraldas suurepärased jooksud.
Kohtumiseni 2018 aastal!

Avatud 12.00-18.00 Valga mnt 1, Rõngu alevik

2 - RANNU NOORTEKESKUS Avatud 10.00-15.00

Bussijaama kõrval haljasala, Rõngu alevik

3 - SEGASUMMASUVILA Avatud 11.00-16.00

Valga mnt 6a, Rõngu alevik

4- TURUNAISTE PUHVET Avatud 12.00-18.00

Turuplatsi paviljõn, Rõngu alevik

5 - STAADIONI PUHVET Avatud 12.00-18.00
Lapsed kuni 7 a tasuta
Opilased 8-17 a pilet
5 EUR
Pensiõnarid 5 EUR
Taiskasvanud 10
EUR

Puiestee tn 19, Rõngu alevik

6 - ROOSIMUMMU PUHVET Avatud 12.00-17.00

Lisaks Koit Toomele astub üles
DJ Möls koos kohalike muusikute
raskekahurväega.

Piletiinfo: 5165531

Puiestee ja Aia tn ristumiskõht, Rõngu alevik

7 - TERVISE TEE JOONASE TALUS Avatud 12.00-17.00

Jõõnase talu, Tilga kula

8 - VANAAJA KOHWIK Avatud 11.00-19.00
Tartu mnt 1, Rõngu alevik

9 - MURU RESTO Avatud 9.00-18.00

Muru talu, Lapetukme kula

10 - JÄÄTISE KOHVIK Avatud 12.00-14.00

Valguta seltsimaja, Valguta kula

11 - MAAGILINE METSAKOHVIK Avatud 14.00-21.00

Salulaane, Kõruste kula

12 - PUHVET RÄNNUTEE Avatud 11.00-17.00

Tõrnimae, Kõdukula

Kõdukula, Rõngu Rahvamaja, Rõngu Vallavalitsus,
MTÜ Rõngu Rõõmsaks, Helina Tõrdid, Rihõ Parg, FIE Aly Valvas,
FIE Mari-Liis Vanaisak, Meie Elamu OÜ, FIE Kristi Hiiemae

Puhvetite päiv tuleb taas!

Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv
ootab 10.juunil maitseid avastama.
Kirss tordil on rahvapidu Hiugemäel
koos Koit Toome&Band-iga. Käima
läheb piletiralli. Nimelt loosime 100
esimese piletiostja vahel välja hulgaliselt loosiauhindu. Loosikastis on
nii kinkekaarte kui tooteid ja kolm
eksklusiivset VIP pääset fännialasse
Koit Toomega kohtuma (loosimine
19.05 kell 12.00 ja tulemused nähtavad Facebookis puhvetite päiva
ametlikul koduleheküljel) ja pilti
tegema! Pileteid saab osta Rõngu
rahvamajast selle lahtioleku aegadel
E-R 10.00-19.00
Peoalal jagub tegevusi kõigile,
Mari-Liis Vanaisak väljas on Vanamõisa Toitlustus,
Rõngu Rahvamaja juhataja suhkruvatt, jäätis, näomaalingud.

PEOLISTE MEELESPEA: Alates
17.00-00.00 on liikluseks suletud
Hiugemäele viivad kõrvalteed ja
esine. Suletud on Rõngu Keskkooli
tagahoovi sõiduteed. Läbi pääseb
vaid teenindav personal. Parkimine- Rõngu Keskooli vastas haljasalal.
Peaväravad avatakse Puiestee tänava
lõpus (Rõngu Keskkooli juures) kell
19.30 Peoalale oma alkoholi ja toiduga sisse ei pääse!
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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

Männilinna jaaniõhtu
23.06.2017

20.00

PRII

1. juuni
3. juuni
4. juuni
7. juuni

18:00
11:00
12:00
19:00

10. juuni
17:00

30.05.2017

18.00

Elva Kultuurikeskus

Aprilli lõpust alates on kultuurikeskuses
avatud Ilmar Kruusamäe näitus INIMENE / INIMLOOM.
Kohtume kunstnikuga ja vestleme kunstist ja loomingust.

elvakultuur.ee

PRII

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
12:00

Ilmar Kruusamäe

Elva Laululava

Traditsiooniliselt ootame teid jaaniõhtut
veetma Elva laululavale, kus üle südaöö
tantsutab teid ansambel Sleepwalkers

1. juuni

Kohtume kunstnikuga -

Lusikapäev

Puhja Seltsimaja

Purskkaevu avamine ja
Ivo Linna kontsert

Elva Matkakeskuse
ees

Võistlustantsuturniir

Elva Gümnaasium
(Puiestee 2)

Perepäev

Rannu Rahvamaja
parklas

elvakultuur.ee

Elva Kultuurikeskuse parklas

Elva

Juunilaat
3. juunil kell 9 - 16
Tulge ostma ja müüma
ning laadamelu nautima!
Keskoja OÜ, tel 5851 4074

Tõnis Niinemets

power-up
Elva Kultuurikeskus
comedy “Homme on täna”

EV 100.aastapäevale pühendatud vabariiklik laulupidu

PÜHENDUS

14. juuni
15:00

Mälestuspäev

16. juuni
20:00

ÖÖJOOKS

Elva lauluväljak
Elva mälestuskivi
juures
Elva Kultuurikeskus

17. juuni
Kontsert “620 aastat Puhja Puhja kirik
12:00 kihelkonna esmamainimisest”
17. juuni
Kontsert “620 aastat Puhja Annikoru laululava
18:00 kihelkonna esmamainimisest”
22. juuni
20:00
23. juuni
21:00

Puhja valla jaanituli. Tantsumuusika eest hoolitseb Kavilda Kiigemägi
ANÈ LOHO.
Jaanituli koos ansambliga Elva lauluväljak

Sleepwalkers

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 09.06.2017

