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620. aastat Puhja kihelkonna esmamainimisest

Eesti Rahva Muuseumi 100. sünnipäeva kingitus 2009. aastal eesti rahvale oli Eestimaa teedel kunagiste
kihelkonnapiiride tähistamine. Kas
need on üksnes sildid maantee ääres
või huvitavad meie inimesi ka täna?
Rahvarõivastel ja kihelkondadel on
otsene seos - seda teame kõik. Lauluja tantsupidudel imetleme eesti rahvarõivaste ilu ja mitmekesisust. Eesti
rahvas on läbi sajandite armastanud
laulda, tantsida ja pilli mängida nii on see kindlasti olnud ka Puhja
kihelkonna mail. Selle tõenduseks
leidub rohkelt materjale ajalooarhiivides ja kroonikaraamatutes.
Käesoleval aastal möödub 620.
aastat Puhja kihelkonna esmamainimisest. Kunagise Puhja kihel
konna hõlmasid aastatel 1922-1939
Kavilda, Konguta ja Ulila valla alad.
Varem olid kihelkonnas olnud
eraldi veel Väike-Konguta vald ja
Väike-Ulila vald. Tänapäeval jääb
kihelkond tervikuna Tartu maakonna
aladele. Kihelkonna põhjaosa koos

Foto: Marko Hõrak

kihelkonnakeskusega moodustab
Puhja valla, lõunaosa Suure- ja
Väike-Konguta mõisate ümbruses
kuulub Konguta valla lääneossa
ning kihelkonna lõunatipp Rõngu
valda. Taasiseseisvunud Eestis on
nii kollektiivid kui üksikisikud pöördunud üha enam oma juurte juurde
ja eelistanud rahvarõivaste muretse
misel kodukihelkonna rõivaid. Seega,
ka sõna kihelkond kõnetab üha enam.
Elame ajas, mil muutuvad paljude
valdade nimed ja piirid. Küllap võiks
nüüd, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamise perioodil, mõelda veelgi
rohkem riigi püsiväärtustele – meie
kultuurile ja keelele. Ja miks mitte ka
sellele, et kihelkondade piirid enam
ei muutu.
Kihelkonnapäeva tähistamise traditsioonil Puhjas on juba omajagu
pikkust. Kui esimesed kihelkonnapäevad toimusid Puhja kogukonnas,
siis viis aastat tagasi koondasid
Puhja Seltsimaja ja Konguta Rahvamaja oma jõud. Puhja kutsus Kon-

et selliseid ühiseid ülesastumisi
tuleks korraldada ka edaspidi. Kokku
guta isetegevuslased oma murule esines kahel kontserdil umbes 130
tantsima ja pilli mängima ning meie kahe valla isetegevuslast. Tunnistaühises kodukirikus kõlas lauljate gem - meil on tublid kollektiivid ja
laul. Lahku minnes viskasin õhku juhendajad ning meil on, mida hoida.
mõtte, et viie aasta pärast võiksime Aitäh kõigile tulijatele, tegijatele ja
kokku saada hoopis Kongutas. Kon- heade sõnade ütlejatele nii kodu- kui
guta rahvamaja juht Meelis Külaots naabervallast!
oli mõttega päri ja kutsus 17. juuniks
On suur rõõm, et Puhja kihelkonna
Puhja isetegevuslased külla. Sünd- rahvarõivad on viimaste aastate
muse lähenedes otsustasime siiski, jooksul päris paljude kollektiivide
et Annikoru lauluväljakul saab toi- valikuks osutunud - seda näitas ka
muma tantsijate kontsert, aga kuna möödunud suvel Raadil toimunud
kirik on meil ühine, siis lauljate ja Tartumaa tantsupidu, kus Puhja
muusikute esinemine jääb Puhja rõivastes tantsis lausa 6 rühma.
Kihelkonnapäeval oli esindatud
kiriku väärikate müüride vahele.
Kirikukontserdil tervitasid kohal- kolm erinevat „triipkoodi” - meie
viibijaid Puhja kirikuõpetaja Tiit oma rahvarõivastes esinesid sega
Kuusemaa ja Puhja valla volikogu rühmade Kavalik, Konguta kooli laste
esimees Vahur Jaakma. Esinesid eri- rühma Koogutajad ja Opsal tantsinevad laulu- ja pillimängukooslused jad. Lisaks on Puhja naiskoor Läte
– koorid, perekonnaansamblid, solis- suvised esinemisriided valmistatud
tid. Kuulda sai laulu ja pillimängu. Puhja kihelkonna triibukangast.
Tunnustust väärib esinejate ja juhen- Laulupidudel kannab muidugi ka
dajate suurepärane muusikavalik, Läte alati oma kodukoha rahvarõimis sobis omavahel hästi kokku ja vaid. Aastaid tagasi kudusid seltsimoodustas nauditava terviku.
maja kangakudujad Puhja kirikusse
meie rahvarõivaseeliku
triibustiku ainetel 21
meetrise kogupikkusega vaibad, Tantsuselts
Opsal aga andis välja
kaks Puhja rahvarõivaid
tutvustavat trükist.
Üha sagedamini on
meenete valmistamisel
triipkoodist tuge leitud.
Seega Puhja rahva
rõivatriip elab aktiivset
Kontserdi lõpetas kooride ühislaul
Foto:Tiit Kuusemaa elu ja ühendab rahva
kultuuriga tegelejaid.
Annikoru mändide all oli pidulisi
tervitamas Konguta vallavanem Esta
Mis muud kui järgmiste rõõmsate
Tamm. Tantsijate kontsert oli igati kihelkondlike ühiste ettevõtmisteni!
tore ja lustakas. Ilm soosis tegijaid ja
Kaja Udso,
Puhja Seltsimaja juhataja
publikut ning peo lõppedes leidsime,

Elamustuur „Laste Vabariik“ jõuab Elvasse
Elamustuur “Laste Vabariik” sõidab suvel
mööda Eestit ning tähistab koos lastega
peagi saabuvat Eesti Vabariigi 100. sünni
päeva.
Laste Vabariik liigub ringi uhke haagisauto ratastel ning ühendab endas teatri,
mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas saab
näha just Laste Vabariigi jaoks valminud
etendust “Kõige parem kingitus”, avastada
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Puhja ja Konguta tantsukollektiivid ühispildil 			

Hind: 0,50€

Konguta kooli
21. lendutõus

Eestit unikaalsel labürint-mängualal ning
proovida oma käte osavust ja mõtte erksust
töötubades.
Laste Vabariik toimub Elva Kultuurikeskuse õuealal 13. juulil 2017 kell 14-19.
Kogu programm on tasuta.
Ootame kõiki piirkonna lapsi ja peresid lustima!

Elva valla
valimiskomisjon
Elva valla (Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
valdade ühinemisel moodustuv
omavalitsus) volikogu valimisteks
on moodustatud valimiskomisjon
koosseisus Salle Ritso, KaisaKaroliina Kokk, Maris Sirendi,
Jaanika Liblik, Marina Lehismets.
Asendusliige Anneli Lepik. Komisjoni
esimees on Marina Lehismets
(marina.lehismets@rongu.ee, mob
525 6194), aseesimees Salle Ritso
(salle.ritso@elva.ee, mob 508 4159).
Valimiskomisjoni ülesandeks
on valimisliitude registreerimine,
kandidaatide registreerimine, valimistulemuste kindlakstegemine ja
muud seadusest (KOVVS) tulenevad
ülesanded.
Elva valla valimiskomisjon asub
Elva linnavalitsuse hoones, aadressil Kesk 32, Elva linn ning tööaeg
perioodil 16.08. – 13.09.2017 on
alljärgnev:
E, K, R kl 8 - 10
T, N
kl 14 -18
Täpsem info omavalitsuste veebilehekülgedel

„Tondiloss“ on
lammutatud
Ligi 25 aastat on Elva kesklinnas,
Arbi järve kaldal seisnud pooleliolev
ehitis, mis omal ajal planeeriti ehitada Tartu rajooni kultuurimajaks
Elvas. Lammutustöödega alustati
10. mail ning 19. juunil lammutati
ka „tondilossi“ viimane sein. Järgnevad kinnistu heakorrastamistööd.
Lepingu kohaselt ostab linn seejärel
tagasi Arbi järve äärse ala ja avalikud
teed, mille maksumuseks on kokku
lepitud 50 000 eurot.

Infoleht läheb
suvepuhkusele,
järgmine leht
ilmub
25. augustil.
Ilusat suve!
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Palju õnne lõpetajatele!
22. juunil toimusid Elva Gümnaasiumis põhikooli ning gümnaasiumi
lõpuaktused. Tänavu lõpetas Elvas
põhikooli 57 õpilast, neist kaks kiituskirjaga. Tänukiri hea õppimise
eest anti välja 18le õpilasele ning
nende vanematele.
Kiituskirjaga lõpetasid Marta
Külaots ja Kristi Madi.
Neljade-viitega lõpetasid: Anete
Aasmäe, Sascya Assak, Robin Kull,
Lotta-Lee Suits, Naatan Siimeon
Tamm, Robin Tammemägi, Käthy
Tuoppi, Eva-Lotta Unt, Claudia-Tristen Värv, Kai Riin Zukker, Hugo
Kelt, Karl Kruus, Andre Musta, Elias
Markus Ehasalu, Annabel Jõgi, Anete
Eliisa Kevvai, Madli Johanna Veigel,
Leonid Zinatullin.
Lisaks tunnustati õpilasi kooli
tänukirjaga panuse eest kooliellu
ning ainekiituskirjadega väga heade
õpitulemuste eest üksikutes ainetes.
Elva Gümnaasiumi vilistlasperre
liitus 43 uut liiget - gümnaasiumi
lõpetas 69. lend. Gümnaasiumi
lõputunnistus väljastati 37le statsio
naarse ning kuuele mittestatsio

AUSTATUD LINNAKODANIK / VALLAELANIK
Meil on hea meel teatada, et 14. - 15. juulil 2017 toimub neljas Eesti
meistrivõistluste kalendrisse kuuluv rahvusvaheline autospordivõistlus Tartu
Rally 2017. Rallit sõidetakse Tartu, Valga ja Põlva maakonna teedel, mille
trass möödub ka Teie elukoha lähedalt.
Võistlejate ja pealtvaatajate ohutu liiklemise tagamiseks ürituse ajal on Tartu,
Valga ja Põlva Maavalitsuste, kohalike vallavalitsuste ning Maanteeametiga
AUSTATUD LINNAKODANIK
VALLAELANIK
kooskõlastatud
liikluskorraldus/ võistlustrassil.
Meil on hea15.
meel
teatada,
et 14. suletud
- 15. juulil
2017
toimub
neljas Eesti
Laupäeval,
juulil
on liikluseks
Teie
elukoha
lähedale
jääv sõidutee.
meistrivõistluste
kuuluv
rahvusvaheline
autospordivõistlus
Tartu
Palume
liikumiselkalendrisse
jälgida ajutisi
märke
ja turvatöötajate
korraldusi.
Rally 2017.
Rallit
sõidetakse liikumist
Tartu, Valga
ja Põlva
teedel,
milleTeile
Palume
vältida
võistlustrassil
eeltoodud
ajalmaakonna
ning usume,
et leiate
trass möödub
ka Teie elukoha lähedalt.
sobivad
ümbersõidumarsruudid.
Võimalusel palume liikluspiirangutest
Võistlejatekajaoma
pealtvaatajate
liiklemise tagamiseks ürituse ajal on Tartu,
teavitada
sõpru ningohutu
tuttavaid.
Valga ja Põlva Maavalitsuste, kohalike vallavalitsuste ning Maanteeametiga
kooskõlastatud
liikluskorraldus
võistlustrassil.
Palume
takistada
oma koduloomade
vaba liikumist antud päeval!
Laupäeval, 15. juulil on liikluseks suletud Teie elukoha lähedale jääv sõidutee.
Palume
liikumiselelama
jälgidavõistlejatele
ajutisi märke
ja turvatöötajate
korraldusi.informatsiooni
Olete
teretulnud
kaasa
raja ääres. Täpsemat
Palume vältida
võistlustrassil liikumist
ajal ning
usume, et leiate Teile
võistlusest
ja liikluskorraldustest
saateeeltoodud
meie kodulehelt
www.tarturally.eu
sobivad ümbersõidumarsruudid.
Võimalusel
palumeja liikluspiirangutest
Täname
Teid kaasabi eest võistluse
õnnestumisel
vabandame
teavitada ka omapärast!
sõpru ning tuttavaid.
ebameeldivuste
Mõistvat suhtumist soovides
Palume
takistada
MTÜ
Tartu
Rally oma koduloomade vaba liikumist antud päeval!
Telefon 55 00 577
Olete teretulnud
elama võistlejatele kaasa raja ääres. Täpsemat informatsiooni
E-post
tartu@tarturally.eu
võistlusest ja liikluskorraldustest saate meie kodulehelt www.tarturally.eu
Täname Teid kaasabi eest võistluse õnnestumisel ja vabandame
Elva Gümnaasiumi lõpetajad					Foto:
Fotail
ebameeldivuste pärast!
Mõistvat suhtumist soovides
naarse õppe õppijale. Medaliga
MTÜ Tartu Rally Väiko ning mittestatsionaarses
gümnaasiumilõpetajaid ElvaTelefon
Güm55 00 577õppes Sandra Lääts. Sarnaselt
E-postküll
tartu@tarturally.eu
põhikooli lõpetajatele, tunnustati
naasiumis sel aastal ei olnud,

aga lõpetasid heade tulemustega
(kooliastme hinded “head” ja ”väga
head”) viisteist noort: Karita Ers,
Karolin Illus, Kalli Kuusik, MelodyMai Mägi, Cerda Männiste, Karmen
Orlovski, Raido Paurson, Hannabel
Rebane, Kristel Roose, Urmo SchultsKopp, Eliise- Berta Tarto, Birgith
Maria Treier, Kaarel Vent, Amanda

ka gümnaasiumi lõpetajaid kooli
tänukirjaga panuse eest kooliellu
ning ainekiituskirjadega väga heade
õpitulemuste eest üksikutes ainetes.
Tiina Lauri
arendus- ja
noorsootööjuht

Elva noorsootöö on heal tasemel
Elva linn viis läbi noorsootöö
enese- ja välishindamise, kasutades
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljatöötatud hindamismudelit. Kogu
hindamisprotsessi eestvedaja oli
Mirja Jõgi, Elva Huviala- ja Koolitus
keskuse noorsootöötaja. Enesehindamise aluseks olid erinevad küsitlused
ja ka arutelud erinevate sihtgruppide
ja koostööpartnerite seas. Noorsootöö hindamisel analüüsiti erinevate
noorsootöö eesmärkide täitmist, välja
toodi Elva linna noorsootöö tugevused ja arendusvajadused.
Läbi põhjaliku hindamisprotsessi
vaadeldi noorsootöö ja huvihariduses osalemise võimalusi, noorte
ettevõtlikkuse suurendamise, osalemiskogemuse ja kodanikualgatuse soodustamise võimalusi. Uuriti
noortele pakutava nõustamisteenuse
kvaliteeti ning ennetustegevusi ja
tuge probleemidega toimetulekul.
Eraldi pöörati tähelepanu noortele
suunatud info kättesaadavusele. Analüüsiti noorsootööks vajalike ruumide
olukorda ja varustatust ning professionaalsete ja motiveeritud noorsootöötajate olemasolu. Hinnati ka seda,

kuivõrd on omavalitsuse ametlikes
dokumentides noorsootööd sätestatud kui prioriteetset valdkonda.
Elva linn tõi enesehindamise tulemusena välja, et meie peamisteks
tugevusteks on huvihariduse hea
tase - tegevused on mitmekesised
ja kättesaadavad; Elvas tegutsevad
noorsootöötajad on kvalifitseeritud;
noorsootöötajad toetavad noori
omaalgatuses, soodustavad noortes
kodanikualgatuse tekkimist. Arendusvajadustena toodi välja noorteinfo
teadlikuma väljaarendamise vajadus,
noorte teadlikuma ja süsteemsema
kaasamise vajadus omavalitsuse
otsustusprotsessidesse ning passiiv
sete, aga ka õpiraskustes noorte kaasamist tegevustesse, mis annavad ka
neile eneseteostuse võimaluse.
13. juunil viisid Elva linna noorsootöö välishindamise läbi Heli Erik
(MTÜ Noored Toredate Mõtetega
tegevjuht) ja Stiina Kütt (Eesti Avatud
Noortekeskuse Ühenduse büroo- ja
rahvusvaheliste suhete juht). Hindamise tulemusena toodi Elva noorsootöö tugevusetena välja: noorte
suur kaasatus huvitegevusse; huvi

tegevusvõimaluste mitmekülgsus
ning heade spetsialistide olemasolu;
noortealgatuse toetamine ja noorte
tunnustamine erinevate asutuste
koostöös; ametnike valmisoleku
noorte kaasamiseks ning kodanikukaitse õppesuuna tegevustes osalemine.
Peamiste arendusvajadustena tõid
välishindajad esile erinevate kaasamismehhanismide arendamise noorte osaluse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks;
noorteinfo süsteemi väljatöötamise;
noortevaldkonna koostöövõrgustiku
arendamise ja regulaarsete kohtumiste
korraldamise.
Elva linna noorsootöö enese- ja
välishindamise analüüs on aluseks
huvihariduse ja huvitegevuse kava
koostamisel, noorsootöö projektide
kirjutamisel ning valdkonna arendamisel.
Suur tänu kõikidele protsessis
osalejatele ja eestvedajatele!
Marika Saar
Elva abilinnapea

Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneering oli vahemikus
12.04.2017-12.05.2017 avalikul
väljapanekul. Planeeringu kohta
laekus kokku viis arvamust- et
planeering uga likvideeritakse
enamus olemasolevast haljastusest;
et kaubandushoone parkimine tuleb
lahendada Kesk 1 krundil (maa-aluse
või katuseparklaga); et planeeringu
keskkonnamõjud on jäetud hindamata ja et kaubandushoone laiendus tuleks teha Arbimäe kauplusele.
Samuti tehti ettepanekuid väikevormide, välikohviku ja turukohtade
paiknemise ning liikluslahenduse
kohta. Ühtlasi tehti ettepanek korral
dada kaubanduskeskuse hoone arhitektuurikonkurss.
Elva Linnavalitsus korraldas avaliku väljapaneku tulemuste avaliku
arutelu, mis toimus 26.06.2017 Elva

Kultuurikeskuse saalis. Arutelul tutvustati OÜ Liikluslahendus poolt planeeringule koostatud liiklusuuringut
ning OÜ Hendrikson & Ko poolt
koostatud müra- ja välisõhu kvaliteedi hinnangut. Anti teada, et planeeringus sätestatakse nõue korral
dada hoone arhitektuurikonkurss
enne hoonele ehitusloa väljastamist. Linnavalitsus ja planeeringust
huvitatud isik selgitasid, miks ei ole
võimalik rajada kaubandushoonele
maa-alust parklat või katuseparklat.
Planeeringuga nähakse ette Turu
platsi tn 3 krundilt raiutavate puude
asendusistutus samale krundile ning
täiendav puude istutamise kohustus
Puiestee tänava sõidu- ja kõnnitee
eraldusribale. Selgitati, et Turuplatsi
tänava poolses küljes dekoratiivsuse kaotanud 14 okaspuud raiutakse,
kuid planeeringus sätestatakse

nõue, et arendaja (Elva Tarbijate
Ühistu) kohustub teostama Kesk tn
1 krundilt raiutava kõrghaljastuse
asendusistutuse linnavalitsuse poolt
näidatud kohtadesse. Samuti kohustub arendaja teisaldama ja paigal
dama praegu parkla alale jäävad
väikevormid, rajatised ja katendid
linnavalitsuse poolt näidatud alale.
Kavandatava parkla katteks planeeritakse betoonist tänavakivi, mitte
asfalt. Vastati kohapeal tekkinud
küsimustele. Arutelu protokolliga
on võimalik tutvuda linna kodulehel
http://elva.kovtp.ee/detailplaneeringud.
Maarika Uprus
keskkonna
spetsialist

Tartu Rally 2017
Meil on hea meel teatada, et 14. - 15. juulil 2017
toimub neljas Eesti meistrivõistluste kalendrisse
kuuluv rahvusvaheline autospordivõistlus Tartu
Rally 2017. Rallit sõidetakse Tartu, Valga ja Põlva
maakonna teedel, mille trass möödub ka Teie
elukoha lähedalt.
Võistlejate ja pealtvaatajate ohutu liiklemise
tagamiseks ürituse ajal on Tartu, Valga ja Põlva
Maavalitsuste, kohalike vallavalitsuste ning
Maanteeametiga kooskõlastatud liikluskorraldus
võistlustrassil.
Laupäeval, 15. juulil on liikluseks suletud Teie
elukoha lähedale jääv sõidutee.
Palume liikumisel jälgida ajutisi märke ja
turvatöötajate korraldusi.
Palume vältida võistlustrassil liikumist
eeltoodud ajal ning usume, et leiate Teile sobivad
ümbersõidumarsruudid. Võimalusel palume
liikluspiirangutest teavitada ka oma sõpru ning
tuttavaid.
Palume takistada oma koduloomade vaba liikumist
antud päeval!
Olete teretulnud elama võistlejatele kaasa
raja ääres. Täpsemat informatsiooni võistlusest
ja liikluskorraldustest saate meie kodulehelt
www.tarturally.eu
Täname Teid kaasabi eest võistluse õnnestumisel
ja vabandame ebameeldivuste pärast!
Mõistvat suhtumist soovides
MTÜ Tartu Rally
Telefon 55 00 577
E-post tartu@tarturally.eu

Logo konkurss
SA Elva Laste- ja Perekeskus
kuulutab välja logo ideekavandi
konkursi. Väljakuulutatud konkursi
eesmärk on leida laste ja peredega
töötavale asutusele logo, mis peegeldaks asutuse tegevust ning väärtusi.
Ideekavandi esitamise tähtaeg on

20.07.2017. Ideekavandid tuleb saata
e-posti aadressile gerda.kiipli@elva.
ee. Konkursi võitjale on auhinnaks
300 eurot. Lisainfo Elva Laste- ja
Perekeskuse koduleheküljelt ja Facebooki lehelt.

Lauamängude konkurss Elva Järve
lasteaias

Märtsis 2017 kuulutas Järve lasteaed
välja isetehtud lauamängude konkursi,
millest said osa võtta kõik Tartumaa
lasteaiad. Võistlustöid sai meile saata
kuni 22. maini. Kokku laekus konkursile
kaheksa lauamängu. Võistlusest võtsid
osa Nõo lasteaed Krõll, Rannu lasteaed,
Valguta lasteaed-algkool ja Lohkva
lasteaed. Võistluse žürii moodustasid
meie enda lasteaia lapsed, kes said
võistlusele saadetud mängud läbi
mängida ning valisid seejärel kõige
toredama mängu. Võitjad valiti kahes
vanusegrupis.

5-7 aastaste vanusegrupis võitis
lauamäng „Sööbik ja Pisik“, mis oli
meisterdatud Lohkva lasteaia Naerulindude rühma poolt.
2-4 aastaste vanuserühmas osutus
võitjaks mäng „Nukud riidesse“. Selle
mängu saatsis meile Kaja Lilla Nõo
lasteaiast Krõll.
Täname kõiki osalejaid toredate,
leidlike ning harivate mängude eest.
Alina Pill, Evelin Ansperi
Elva Järve lasteaed

Konguta kooli 21. lendutõus..
Alustasin kooliteed õpetajana
Konguta Koolis kuus aastat tagasi.
Astudes esimest korda kooli uksest
sisse ning vesteldes koolijuhatajaga
oma sobivuse üle Konguta Kooli ning
kollektiivi, olin ärevil ning põnevil.
Veelgi enam põnevust tekitas teadmine, et sügisest alustan oma esimese esimese klassiga. Kohtumine oma
õpilastega oli meeleolukas ning veidi
ka hirmutav. Teadsin, et minust saab
õpetaja imetoredatele õpilastele
ning tajusin suurt vastutust.

Tänaseks on need
kuus aastat meil koos
läbitud ning seljataga. Oli emotsionaalne
rännak. Oleme koos
palju teinud ning saavutanud. Võtsime osa
erinevatest konkurssidest ning projektidest. Saime koos palju
kogemusi ning tutvusi.
Loodan väga, et need
kuus aastat andsid mu
õpilastele julguse ja ... ja 6.kl lõpus.
tahte tegutseda ning soovi edasi
pürgida. Mulle meeldib, et sain
oma õpilastega rääkida ja arutleda,
sest see tekitab sünergiat ning viib
edasi. Aga möödudes tundsin aina
rohkem, et oleme üks meeskond ja
saame koos hakkama. Minu jaoks on
oluline, et nad mõistsid, et õppimine
ja eksimine käivad käsikäes, tuleb
julgelt tegutseda. Olen väga uhke
oma õpilaste üle ning usun, et kõik,

Konguta valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust;
võeti vastu otsus nõustuda osalemisega Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus
asutamisel;
võeti vastu otsus toetada loa andmist Serva Mets OÜ-le Konguta vallas, Konguta külas asuva
tammiste kinnistu omandamiseks, kuna loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega taksita
Konguta vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.

Vallavalitsuse 20. juuni 2017 istungil:
mis nad pühendumisega ette võtavad, läheb neil korda.
Soovin tänada oma õpilaste vanemaid, koolilõpu kingitus oli ideaalne,
seda oligi mul vaja! Tänan kolleege
ning koolijuhatajat mõistva suhtumise eest ja abi eest meie tegevustes.
Pille Granovski
Konguta Kooli õpetaja

seal peatus korraga 4 bussitäit lapsi
eri maakondadest. Tallinnas sai meie
koduks Ristiku Põhikool. Esimesed
kaks päeva olid kõik rühmaliigid
omaette prooviväljakutel ja õppisid
liigitantse. Konguta Kooli tantsurühm
tantsis 5.-6.klassi tantse. Meie
esimesed proovipäevad kestsid 6-7
tundi. Enamus lapsi olid tantsupeol
esimest korda. Nad said teada, mida
tähendab joondumine väljakul.
Algul oli lastel neid numbreid muru
sees päris raske jälgida, aga pika

niivõrd, et seda nõuti temalt ka
viimasel kontserdil.
“Talitrallireinu” lõpuks joonis
tusid väljakule päike, lumememm ja
-taat. Meie lapsed olid päikesekiires
ja lumememme peas. “Näljamihklit”
tuli tantsida koos 2-meetrise puu
nukuga. Tugeva tuulega oli selle
püstihoidmine päris raske. Ilmataat
näitas tantsijatele oma erinevaid
külgi. Me kogesime nädala jooksul tuult, päikest, vihma ja külma.
Sellised katsumused teevad tantsija
ainult tugevamaks. Soojad riided ja
vihmakeep aitasid nendestki katsumustest üle saada. Tänu kooli bussile
saime alati kiiresti sooja ja varem
koolimajja. Suur tänu meie bussi
juhile Avo Kasetalule meie sõidu
tamise eest!
Koolis tuli magada oma mati
peal tihedalt üksteise kõrval. Kuigi
proovipäevad olid pikad, jagus lastel
küllaga energiat veel koolimajaski,
kus tehti tutvust maabritüdrukute
ja -poistega. Kaimol oli kaasa võetud
jalgpall, mis aitas pikki ootamispause
täita. Rasmus kurtis, et peale esimest
kontserti on varbad kuidagi valusad.
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Maria Erenvert (4.08) Pööritsa küla
Sulev Leppik (28.08) Lembevere küla

tunnistati edukakas hanke „Konguta vallavalitsusele kütteõli ostmine 2017-2018 kütteperioodiks“ SW ENERGIA OÜ poolt esitatud pakkumus;
määrati sotsiaaltoetusi 20.06.2017 toimunud sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel: hooldajatoetust 35 hooldajale summas 975 €, vajaduspõhist peretoetust 9 perele summas 720
€, juuni kuul sündinud juubilarile juubelitoetust summas 120 €, paljulapselistele peredele
lasteaiatoidu toetust summas 180,90 €, toimetulekutoetust ühele perele summas 206,93 €,

vallasekretär

Vaike Loid (20.08) Metsalaane küla
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skulptuuri ja puhkeplatsi rajamiseks;

Fotod: Kaie Tali
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Tiiu Palo (26.08) Annikoru küla

antakse ehitusluba Konguta vallas Annikoru külas Annikoru tee 10 a kinnistule E. Taska

Maris Sirendi

Virve Tart (9.08.) Annikoru küla
Meeta Unt(17.08) Kapsta küla
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määrati Pihlatare;

9 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 786,47 €, kooli lõpetamise toetust 3-le

PALJU ÕNNE!

Maret Petermann (8.08.) Metsalaane küla
Viktor Rudenko (22.08) Pööritsa küla

muudeti Konguta vallas Annikoru külas asuva Oru maaüksuse nimetust ja uueks nimeks

kooli lõpetajale summas 150 €.

Konguta kooli tublid rahvatantsijad
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Vallavolikogu 28. juuni 2017 istungil:
võeti vastu Konguta valla piirkonnakogu statuut, mis reguleerib piirkonnakogu moodustamist

Konguta Kooli tantsurühm tantsupeol

Salme Koppel (24.08) Poole küla

3

kinnitati Konguta valla 2016 majandusaasta aruanne;

Konguta kooli 21. lend 1.klass...

Koolinoorte tantsupidu on tänaseks läbi ja jäänud tantsupidude
ajalukku. Peo teema „Mina jään“
kõnetas iga tantsijat ja tõenäoliselt
ka pealtvaatajaid. Me tõestasime,
et eesti rahvakultuur jääb kestma
hoolimata eesti noorte massilisest
väljarändest. See kestab edasi nende
südames ja hinges. Tantsupidu on
nagu suur masinavärk, kus iga tantsija on väike, aga väga oluline mutrike. Kohe on näha, kui kasvõi üks
mutter on puudu.
Konguta Kooli tantsijad startisid
Tallinna poole juba teisipäeva
hommikul, kaasas suured kohvrid
ja kompsud. Pidid nad ju kaasa
tassima varustuse terveks nädalaks.
Vanemate lehvitamise saatel
asusime Tallinna poole teele.
Hommikul olid lapsed üsna unised.
Kükita kohviku juures saime esimest
korda kokku teiste tantsijatega, sest

KONGUTA

Konguta kooli tantsijad tantsupeo proovis

harjutamise järel muutusid rivid
aina sirgemaks ja kaared ümaramaks.
5.-6.klassi liigitantsud olid Rauno
Zubko tehtud “Talitrallirein” ja Elo
Undi “Näljamihkel”, Rauno Zubko
oli ka meie liigijuht. Ta lubas lastele
esimestel päevadel, et ta võib ka
ooperit laulda. See meeldis lastele

See oli tingitud sellest, et ta mängis
pasteldes jalgpalli. Vahvad nägid
välja meie punupatsidega poisid.
Rahvatantsutüdrukul on alati peas 2
punupatsi- see on tavaline. Aga meie
poistel on enamusel pikad tukad, mis
vajusid kogu aeg silmadele. Punusime siis nendele ka patsid.

Tore oli vaadata kuidas lapsed
selle nädalaga arenesid ja tantsija
tarkusi omandasid. Nad said teada,
et targem on kõndida mööda muru
platsi kui rahvast pungil kõnnitee
peal; sööma peab minema kiiresti,
siis jääb pärast rohkem vaba aega;
enne oma numbrit peab aegsasti
valmis olema, muidu võib hiljaks
jääda jne. Kontserdipäevadel küsisid
lapsed, kas enam proovi ei tehtagi.
Korraga oli väga palju vaba aega.
Konguta tantsijad olid väga kurvad,
kui laupäevane etendus ära jäi.
Nad oleksid väga tantsida tahtnud.
Paljud vanemad ei näinudki oma
last tantsumurul tantsimas. Viimase etenduse lõpus oli tore äramarss.
Lapsed ütlesid, et nad oleksid kohe
mitu ringi ümber staadioni teha

tahtnud. Peonädalale pani punkti
muidugi rongkäik, mis kokkuvõttes
tundus üsna lühike. Oli uhke tunne
kõndida Tallinnas keset maanteed
ja hõigata „hurraa!“ ning lehvitada
tuttavatele. Meiega koos kõndis
rongkäigus Konguta vallavanem Esta
Tamm ja koolijuhataja Liina Tamm.
Lõpetuseks tahan tänada oma
tantsulapsi, kes olid väga tublid.
Loodan, et võtate selle vahva kogemuse endaga kaasa ja see ei jää
teie viimaseks tantsupeoks. Suur
tänu Astrid Külaotsale, kes aitas
lapsi hoida. Suured tänud ka lapse
vanematele, kellega sujus koostöö
väga hästi.
Kaie Tali
Konguta Kooli tantsurühma
juhendaja
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PALUPERA

Palupera piirkonnakogu on tulemas!
Palupera vallavolikogu kehtestas juunikuus oma piirkonnakogu
statuudi. Piirkonnakogu moodustatakse ühinevate Astuvere, Atra,
Hellenurme, Mäelooga, Palupera,
Pastaku ja Urmi külade või sihtrühmade esindajatest. Palupera piirkonnakogu saab olema nagu „väike
vend“ sügisel moodustuvale Elva
vallale, esindamaks eelkõige meie
külade piirkonda. On siis teemaks
arengukava, eelarve, planeering,
meie piirkonna objektid, asutused,
inimesed vm, on ühinemislepingus
ja statuudiski kirjas, et piirkonna
kogu kaasatakse ja sel on oma
õigusedki. Kogul on oma pädevus,
töökorraldus ja kogu statuudiga saab
tutvuda https://www.riigiteataja.
ee/akt/420062017042 Meie kogus

saab olema kuni 7 liiget, et anda
võimalus igal külal olla esindatud.
Kuid iga küla ei pea/pruugi olla
esindatud. Oluliseim on osalejate
huvi, võimekus, seljatagune. Kogu
liige võib olla igaüks, kes tunneb
soovi suurvalla elus kaasa rääkida.
Sa võid enda kandidatuuri esitada
ise, võid olla saanud mandaadi oma
küla koosviibimiselt või ühingult
kuhu kuulud või töökohalt, kus
töötad.
Kui sa ise elad siin või on sul
vaid kinnistu siin küla(de)s, või
oled tegev siin piirkonnas mõnes
ühingus, töötad siin vm, siis võid sa
oma kandidatuuri vallavolikogule
esitada. Piirkonnakogu liikmeks
kandideerimise vabas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus saada

palupera@palupera.ee või too see
ise vallamajja. Tähtaeg on 21. august.
Pane kirja lisaks soovile ja oma
andmetele ka see, kas esindad küla või
mõnda sihtrühma (nt noored, eakad,
jahimehed, mittetulundusühing,
ettevõte/asutus vm grupp). Lõplik
piirkonnakogu liikmete nimekiri
kinnitatakse ja esimene piirkonnakogu koosolek kutsutakse kokku juba
septembrikuus. Tõenäoliselt tekib
oma piirkonnakogu igas Elva valda
ühinevas omavalitsuses.
Küsimuste tekkimisel võid
pöörduda Terje@palupera.ee.
Terje Korss
Palupera vallavanem

Palupera Vallavolikogu 30. juuni istungil:
Kinnitati Palupera valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
Muud küsimused - vallavanem informeeris noorte huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava
koostamisest; arutati kasutuseta vallavara saatust ja otsustati müüa mõned kinnistud – Veevõtu
korteriomandid.
Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Palupera Vallavalitsuse istungil 20. juunil 2017
anti välja korraldused:
Väljastada kasutusluba maakultuurimaja hoone ümberehitustöödele Nõuni külas.
Väljastada A.L-le ehitusluba paadisilla ehitamiseks katastriüksusele ja Aakre metskond 116
maatükile.
Määrata ja maksta Palupera valla 2017. aasta eelarve reservfondist tegevustoetust avalikes
huvides läbiviidavate ürituste ning projektide ja seoses sellega põhjendatud kulude katteks
järgmiselt:
MTÜ Toredad tegevused 400 eurot; MTÜ Hellenurme Veskimuuseum 200 eurot;
MTÜ P-RÜHM kahele taotlusele kokku 1000 eurot; MTÜ A-Pluss Music 300 eurot.
Määrata ja maksta Palupera valla 2017. aasta eelarvest tegevustoetust päästealase töö
korraldamiseks järgmiselt:
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts 100 eurot; Otepää päästekomando 100 eurot.
Määrata ja maksta juunikuul:
toimetulekutoetust 3-le perele kogusummas 624,08 eurot; ühele pere lapsele
lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot; kahele õppurile kooli lõpetamise toetust
kogusummas 80 eurot; hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot; täiendavat
sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.

Palupera vald alustas koos
naabervaldadega Valgamaal 2-aastase projektiga

“Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine”

Palupera valla lipp XII Noorte Laulu- ja Tantsupeo “Mina Jään!” rongkäigus. Lipu viis peole Palupera Vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas.
Foto: Kaja Mõts

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Koduteenuse (hoolduse) eesmärk on hooldusvajadusega inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud
igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele
ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas, mis aitab tagada hoolduskoormusega inimesele võimaluse
osaleda tööhõives.
Tugiisikuteenuse eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku tagamine, mis aitab tagada
tööealisele erivajadustega inimesele võimaluse osaleda tööhõives. Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadustega inimesed, kes vajavad sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste
täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
On aeg mõelda ka neile, kes vajavad teenust. Oled see sa ise, sinu lähedane, kogukonnaliige? Küsi, uuri,
mõtle järele, paku. Iga juhtum on omanäoline ja paraku ajas ka muutuv. Teenuse maht ja sagedus määratakse
kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) poolt lähtudes hooldusvajadusega inimese kõrvalabi vajadusest
ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust. Koduteenust osutatakse septembrikuust alates, üldjuhul tööpäevadel ja üldjuhul hooldusvajadusega inimese kodus. Tugiisikuteenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad
teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Teenuse maht ühele teenust saavale inimesele on minimaalselt 12
ja maksimaalselt 40 tundi kalendrikuus. Tugiisikuteenust osutatakse samuti üldjuhul tööpäevadel.
Lisainfo projektikoordinaatorilt:
Terje Korss
Terje@palupera.ee

M TÜ H ellenur me Mõi s
era last ea ed

võtab uuest õppeaastast konkursi korras tööle:

LASTEAIAÕPETAJA
ootame kandideerima rõõmsameelset ja loovat õpetajat, kes
väärtustab lapsest lähtumist ning tunneb huvi õuesõppe vastu;

LASTEAIAÕPETAJA ABI
ootame kandideerima sooja südamega ja kohusetundlikku
õpetaja abi, kellel on soov töötada väikelastega.

Omalt poolt pakume:
väikest lasterühma;
konkurentsivõimelist palka piirkonnas;
töökeskkonda ajaloolises mõisahoones.
CV ja avaldus ning õpetajal kvalifikatsiooninõuetele vastavust
tõendava dokumendi koopia saata: lasteaed@palupera.ee
hiljemalt 31. juuliks.
Täiendav info telefonil 5662 8718 või lasteaed@palupera.ee.

TÖÖKUULUTUS

Kultuurkapitali toetus
Palupera vald saab Kultuurkapitalilt
toetust paikselt aastakümneteks
kivisse paigaldatava graniitplaadi
valmistamiseks, jäädvustamaks Palupera valda.
Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus, põhitaotleja.
Eesmärk – valmib graniitplaat, mis
paigaldatakse kivisse vallamaja ees.
Palupera valla kestvust tähistavate

aastatega 1992 – 2017 mälestuskivi avatakse ametlikult juulikuus
juubelisündmusel.
Toetaja – Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgruppi 2017. aasta
II jaotus.
Toetus – 200 eurot, omaosalus 160
eurot.
Projekti lõpp – 30.08.2017

SILVA AULIK

28.01.1956 – 3.07.2017

PUHJA

Nooruse tänav ärkab ellu
kogukonnaga välja suuna, millest
lähtuvalt kujundame lõpliku strateegia, mille alusel alustab kohalik
omavalitsus etappide viisi Nooruse
tänava elustamist. Kõik protsessid
lähtuvad kahest põhimõttest - kohalike võimalikult suur kaasamine ning
jätkusuutlikkus.
MIS IDEED TULID KOHALIKEL
INIMESEL NOORUSE TÄNAVA
ARENDAMISEST?
Puhja Nooruse tänava kujundamise avalik töötuba toimus Puhja Seltsimajas 27. juuni õhtul. Seltsimajja
kogunenud rahvas arutas enam kui
kahe tunni jooksul Puhja aleviku ja
Nooruse tänava üle. Räägiti Puhja
aleviku ajaloost, funktsioneerimisest,
keskkonnast ja jätkusuutlikkusest.
Kohalikud tuvastasid, et kogukonna
jaoks on Puhja ajalooliste sümbolitena olulised nn südamepark, kirik,
vana ait ja koolimaja. Turvas kohaliEttevalmistus Nooruse Mõttekohvikuks
ku materjalina leiab kasutust aleviku
kujunduses.
aleviku arengut toetava esindus
Teenuste poolelt tunti puutänavana, kus kohalikud saavad dust sotsiaalsetest kokkusaamis
aega veeta, vajalikke teenuseid punktidest. Seda väljendasid mõtted

EELLUGU
Nooruse tänav on Puhja aleviku
keskne koht. Ometi tunnevad
kohalikud, et tänaval ning kogu
alevikus võiks toimuda palju
rohkemat. Nooruse tänav võiks
toimida meeldiva, omanäolise ja

Fotod: Indrek Kärner

Tegevuste osas täheldati seda, et
noorte jaoks võiks olla rohkem erinevaid aktiivseid tegevusi pakkuvaid
võimalusi. Leiti, et tänavate äärde
on tarvis rohkem pinke, et vane
matel inimestel oleks võimalik jalga
puhata.
Puhja looduse ja keskkonna koha
pealt leiti, et alevikus võiks olla
rohkem õitsvaid põõsaid ja igihaljaid
taimi, nt mände. Tuvastati konkreetsed kohad, kus on probleeme lindude,
liigse varju ja kasutajasõbralikkusega
üldiselt. Leiti, et haljastus võiks olla
sidusam ja esteetilisem ning pakkuda
mitmekülgsemaid puhkevõimalusi.
Arutelude lõpus järeldati, et
oluline on ühendada kogu Puhja
alevik süsteemselt hästi toimivaks
tervikuks. Nooruse tänaval asuvat
Konsumi kauplust ja turu ümbrust
peetakse Puhja oluliseks paigaks.
Aleviku keskele moodustub ka
mõtteline kolmnurk, mille nurkadeks on kauplus, kirik ja kool. Seda
tuleb Nooruse tänava edendamise
plaanidesse rohkem siduda. Lisaks
võiks Puhja alevikus kulgeda jalutus-

5

Kehtestati Reku
sadamaala
detailplaneering

Visioon tulevasest Reku sildumisrajatisest		

Autor: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsusega nr 21 kehtestati Reku sadamaala detailplaneering vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud
tööle nr IB43/2017. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Reku
sildumisrajatise detailplaneeringut (kehtestatud 2011) Reku sadamaalal
ning selle lähiümbruse osas: rajada Emajõe kaldapiirkonda, Rekule, kaasaegsetele nõuetele vastav paadisadam ja puhkekoht, mis lähtub elanikkonna
kasvanud vajadustest. Moodustatakse kaks krunti:
• pos 1, krunt pindalaga 22333 m² - sadama maa sihtotstarve 45 % ulatuses, liiklemiseks ja transpordiks tee ja tänava maa-ala 10 % ulatuses
ning ülejäänud maa-alale virgestusmaa sihtotstarve 45 % ulatuses.
Krundile on määratud 3 hoonestusala. Planeeringuga nähakse ette
ajaloolise Reku parvevahimaja taastamine (hoonestusala 1), paadikuuri (hoonestusala 2) ning sadamakapteni hoone (hoonestusala 3)
rajamine. Hoonetes toimub vajadusel ujuvpaadisildade talvine hoid
ning hoonestusala 3 on planeeritud ka reisijate teenindamise funktsioon. Krundile on planeeritud sadama akvatoorium veesõidukite
hoidmiseks, mis on Emajõega ühendatud 20 m laiuse kanali kaudu,
lisaks sildusmisrajatised, paadisillad ja sadama tehnorajatised.
• Pos 2 krundi (2086 m) sihtotstarbeks määratakse transpordimaa
100%.
Planeering on enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse kohaselt
menetletud. Kuna planeering ei ole üldplaneeringut muutev, siis järelvalvet
ei teostata.
Avalik juurdepääs detailplaneeringu kehtestamise otsusele on Puhja
valla dokumendiregistris.

Ulila aleviku Ulila
tööstus- ja ettevõtlusala
detailplaneeringu avalikustamine

Seal on tõeliselt vana ait

tarbida ning ka läbisõitvate inimeste
jaoks oleks tänav atraktiivne ja
kutsuv. Arutelud Nooruse tänava
arendusvõimaluste üle algasid
möödunud aastal. Vallavalitsuses
toimunud mõttevahetuste ning Puhja
koolinoortega läbiviidud töötubade
tulemusel oleme jõudnud järgmise
etapini, kus on vaja täpsemalt paika
panna, kuidas liikuda edasi reaalsete
toimivate lahendusteni.
KES TEEB EDASI?
Nooruse tänava arendamist
viivad läbi SA Puhja Valla Arendus
ja MTÜ Elukas. Elukas on meeskond
maastikuarhitekte, kelle südame
asjaks on väliruumi elustamine. Seni
oleme enamasti tegutsetud Tartu
linnaruumis, tegeledes väikese
skaalaliste sekkumiste, installatsioonide, ideevõistluste, kohalike kaasamise ja üldise ruumiteadlikkuse
tõstmisega.
KUIDAS?
Esimeses etapis tutvus Elukas
eelnevate tööde ja plaanidega,
koha ajaloo ja tänavaruumiga.
Teises etapis loome kohalike abiga
Nooruse tänava ning Puhja aleviku
arendamiseks kolm strateegiat.
Kolmandas etapis valime koos Puhja

nagu avalik saun, teenuste maja,
päevakeskus ja munitsipaalkorterid
endaga toimetulevatele eakatele.
Tähtsaks peeti tänavaümbruse ja
aleviku üldist korrastatust ning head
väljanägemist.
MTÜ Elukas loodab jätku
suutlikuma Puhja aleviku kujundamiseks kohalikelt edaspidi koguda
veel põnevaid ideid, kuidas Puhjasse
tuua kohalike ideedel ning ettevõtlikkusel põhinevaid uusi lahendusi
ja teenuseid. Mõningaid ideede näiteid - lauamängude klubi ja kohalike
pagarite küpsetisi müüv kohvik.

Elukas tegutseb

ja terviserada korrastatud tiikidega
rohekoridoris.
MIS EDASI?
Järgmisena võib oodata küsitlust
Nooruse tänava ja Puhja keskuse
kohta. Sügise alguses tutvustame
kolme võimalikku Nooruse tänava
arengusuunda. Kõik ettepanekud, arvamused, esseed, joonistused on oodatud Eluka e-postile
mty.elukas@outlook.com.
Gloria Niin ja Jaana Ahlberg
MTÜ Elukas maastikuarhitektid

Puhja Vallavolikogu 28.juuni 2017 otsusega nr 22 võeti vastu Ulila
tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneering.
Planeeringuala asub Ulila aleviku lõunaosas ning on ca 6,5 ha.
Planeeringuala piirneb edelast riigi kõrvalmaanteega, 22110 Ulila-Võllinge tee (kü 60502:003:0027), loodest kohaliku teega, 6050137 Suveaia tee
(kü 60502:003:0025 kagust Platsi katastriüksusega (kü 60502:003:0117),
kirdesse jääb Ulila suveaed, Suveaia tee 2 (kü 60502:003:0029).
Detailplaneeringu eesmärkideks on planeeringualal ettevõtluskeskkonna
arendamiseks maa kruntimine, õigusliku aluse loomine ehitiste ja rajatiste
projekteerimiseks ja nendele juurdepääsu rajamine ning maa-ala hea
korrastuse ja haljastuse korraldamine. Planeeringualale on kavandatud 15
krundi moodustamine: 12 krunti tootmis- ja ärimaad, üks teemaa krunt
ning kaks tehnorajatiste maad. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu
muutmise ettepanekut. Ettepanek maa sihtotstarbe muutmiseks ja sellega
kaasnevalt üldplaneeringu muutmiseks tehakse põhjusel, et ka lõunast
piirneb maa-ala tootmismaaga ning asukoht suure maantee ääres sobib eelkõige tootmisfunktsiooniga hoonete püstitamiseks. Äri- ja tootmishoonete
planeerimine annab võimaluse ettevõtluse arendamiseks, uute töökohtade
loomiseks ning selle kaudu ka Puhja valla elanike tööhõive suurendamiseks
ja võimalikuks perspektiivseks Puhja valla elanike arvu kasvuks.
Detailplaneeringu koostamise osapooled:
• Koostamise algataja on Puhja Vallavolikogu (Elva tee 1, Puhja alevik,
Puhja vald, 61301 Tartu maakond);
• Koostamise korraldaja on Puhja Vallavalitsus (Elva tee 1, Puhja alevik,
Puhja vald, 61301 Tartu maakond, tel 7300641, e-post vald@puhja.
ee);
• Koostaja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (Tähe 106, 50113 Tartu;
telefon 7303735; ibun@ibun.ee);
• Kehtestaja Puhja Vallavolikogu (aadress Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja
vald, 61301 Tartu maakond).
Detailplaneeringu lahendusega on võimalik eelnevalt tutvuda avalikul
väljapanekul ajavahemikul 19.07. – 18.08.2017 Puhja Vallavalitsuse (Elva
tee 1 Puhja alevik Puhja vald 61301 Tartu maakond ) tööaegadel vallamajas,
Ulila keskuses (Pargi tn 1 Ulila alevik Puhja vald 61302 Tartumaa) ja valla
veebilehel www.puhja.ee.
Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada Puhja Vallavalitsusele aadressil
Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond 61301 või e-posti
aadressil vald@puhja.ee detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23.08.2017 algusega kell 17.00
Ulila keskuses (Pargi tn 1, Ulila alevik Puhja vald, Tartumaa 61302)
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Rannu valla kohvikute päev
23.juulil toimub Rannu valla kohvikute päev!
Avatud on kohvikud:
Bussijaama Burksipesa - 12.00
(Rannu poe ees)
Sepaonu operett - 14.00 - (Randen
sepised Rannu sepikojas)
Geto - 13.00 - (Rannu alevik)
Pargi kohvik - 12.00 - (Rannu
alevik)
Vahtra baar - 14.00 (Rannu alevik)
Noorteka kohvik - 12.00 (Rannu
alevik)
Salaaed 11.00 - (Vallapalu küla,
Vaestemaja)
Väike Rootsi talu 10.00 - (Järveküla, Väike Rootsi talu)

Rannu uue
kirikukella
õnnistamine
20. augustil kell 11.00
ja ühine jumalateenistus Lammi
(Soome) koguduse liikmetega.
Teenivad õpetaja Vallo Ehasalu ja
õpetaja Heli Ulvinen
Kellade taastamine sai teoks tänu
Võrtsjärve Ühenduse (Leader) projektitoetusele, Lammi kogusele ja
lahketele annetajatele.

Kella valuvorm (valekell) Foto: Matthias Bethge

Jälgige reklaami Rannu valla Facebooki lehel, sest kohvikute nimekiri
pole lõplik!

Võidutuli jõudis
Randu

Rannu vald esitas 2017. aastal
tunnustamiseks kolm kaunist kodu:
•

Väike-Rootsi kinnistu Järvekülas, omanikud Maarika Kõks ja Lauri
Koni,
• Limnoloogia tee 7 kinnistu Vehendi külas, omanikud Kristiina ja Jüri
Zirk,
• Elva tee 1 kinnistu Rannu alevikus, omanikud Karen ja Andrew Cowan.
Kõik auhinnatud kodud paistsid silma sellega, et koduümbrused on korras
ja puhtad ning kasutatakse huvitavaid õuekujunduse ja maastikukujunduse
lahendusi. Iga auhinnatu puhul on seda tehtud omal viisil ja seda on põnev
vaadata ka naabritele ja möödasõitjatele.
Aitäh veelkord tublidele peredele!
Rannu Vallavalitsus

TÖÖKUULUTUS

Rannu Kool pakub tööd

K O K A A Balates
I L21.Eaugustist 2017

Ametisse sobivust kinnitavad dokumendid esitada e-postile: kool@rannu.edu.ee või
paberkandjal: Elva tee 6, Rannu alevik, Rannu vald, 61120 Tartumaa.
Täiendav info: +372 505 6212

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

23. juunil on kena traditsioon, et
president saadab võidutule kõigisse
maakondadesse ja sealt omakorda peaks see jõudma igasse valda.
Valda
del on oma traditsioonid,
kuidas võidutuli vastu võetakse.
Rannus on selleks kohaks Vallapalu
külas vallamaja lähistel metsas asuv
Võidutule altar. Võidutule altar rajati
sinna juba 1930-tel aastatel. Vahepealsetel aastatel koht võsastus ja
lagunes. 1992. aastast on aga tradit
sioon taaselustatud. Vallavanem
toob võidutule altari juurde, peab
väikese kõne ja süütab võidutule
lõkke altaril. Sealt saab siis iga soovi
ja võtta tule ja viia koju, et süüdata
jaanituli. Alates Vabadussõja mälestusmärgi taastamisest 2015. aastal,
viime võidutulest süüdatud küünlad
ka mälestusmärgi juurde.
Viive Vink

kinnitada Rannu valla 2016. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne;

PALJU ÕNNE!
88
Ellen-Astrid Oosalu
31.08.

83
Ülo Põldoja
14.08.

82
Helve Annok
27.08.

Laupäev, 3. juuni

Valga praostkonna Laulupäev
EELK Otepää kirikus kl 15.00.

Pühapäev, 23. juuli
Kell 14.00 7. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus
Pühapäev, 13. august
Kell 14.00 10. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus
Pühapäev, 27. august
Kell 14.00 12. pühapäev pärast nelipüha, külas Valga uus praost õp Mart
Jaanson.
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

Rannu Vallavolikogu 20.06.2017 istungil
otsustati:

75
Elli Ivask
07.08.

Anja Marjatta Mennala
16.08.

Aavo Põldmaa
24.08.

Ivi Tarraste
25.08.

osaleda Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel;
määrata Küti tee avalikuks kasutamiseks ja seada isiklik kasutusõigus.

Rannu Vallavalitsuse istungitel ajavahemikus
16.06.2017 – 27.06.2017 vastu võetud
olulisemad otsused:
nimetada Elva valla sümboolikakonkursi komisjoni Rannu valla esindajateks Viive Vink ja
Kaia Kallaste;
maksta Rannu Kultuuri- ja Haridusselts MTÜ-le toetust summas 300 eurot savipõletusahju
uute küttekehade soetamiseks;
anda avaliku ürituse korraldamise luba 15.07.2017 Väike-Rakke külas Metsatinnil toimuva
ürituse „Väike-Rakke Romuring“ korraldamiseks;
tunnistada hankes „Rannu aleviku soojamajanduse arengukava koostamine“ edukaks pakkuja
OÜ Pilvero pakkumus maksumusega 2980 eurot (km-ta);
tunnistada edukaks Tommi Play OÜ pakkumus Rannu aleviku mänguväljaku tööde kohta
summas 6984 eurot (km-ta);
tunnistada edukaks OÜ Melior-M pakkumus Rannu mänguväljaku liivaaluse ehituse kohta
maksumusega 2211,50 (km-ta);
maksta sünnitoetust kahele Rannu valla elanikule;
rahuldada hajaasustuse programmi taotlused;
maksta toimetulekutoetust 2017. a juunikuus 11-le taotlejale kogusummas 1728,61 eurot;
maksta MTÜ-le Rakke Külaselts toetust summas 200 eurot 9. juulil 2017 Väike-Rakke külas
toimuva külapäeva läbiviimiseks;
maksta MTÜ-le Tartu Kalevi Jahtklubi toetust summas 300 eurot 3.-8. juulil 2017 Tammel
toimuva Võrtsjärve Nädala Regatt’i ja Tondisaare maratoni läbiviimiseks;

Rannu vald
mälestab
Maret Päid

24.12.1936 – 29.06.2017

maksta 2017. a juunikuul sotsiaaltoetusi 15-le taotlejale summas 606 eurot, puudega inimese
hooldajatoetusi 29-le isikule summas 745,80 eurot, koolilõpetamise toetusi 4-le isikule
summas 280 eurot, lastelaagri tuusiku toetust 6-le isikule summas 520,80 eurot;
väljastada kasutusluba MTÜ-le Tõusvad Tähed rularambi kasutamiseks Rannu Pargi kinnistul.

Rõngu Pasunakoori seiklused
Saksamaal
Eelmises infolehes oli juttu sellest, et
Rõngu Pasunakoor käib vahel ka piiri
taga mängimas. Juunis saigi käidud
üheskoos Pühajärve puhkpilli orkestri
mängijatega Saksamaal Ladbergenis
„Bärenfestivalil.“ Saksamaa reisi idee
sai tegelikult alguse tänu ühele väärtuslikule sõprusele. Nimelt on meie
orkester natuke rahvusvaheline, sest
2015-2016 a mängis Rõngu Puhk
pilliorkestris ka üks Saksa neiu Annika
Stenecker, kes oli Eestis Euroopa
vabatahtliku teenistuse raames. Erinevate tutvuste tekkides avaneski meie
orkestrile võimalus mängida ka väljaspool Eestit. Tänu Rõngu valla lahkele
toetusele õnnestuski meie kollektiivil
minna kogemusi saama Saksamaale.

ennast proovile panna võõrustajate
repertuaarist pärit lugudega ja
vastupidi. Enamus kontserdid
olid koos Ladbergeni orkestriga
vabas õhus. Festivali publikul oli
võimalus vaheldumisi kuulata kahte
erineva repertuaariga orkestrit. Kui
Musikverein Ladbergen mängis rohkem
filmimuusikat, siis meie tutvustasime
neile Eesti heliloojate loomingut.
Eriti võimsalt kõlasid orkestrite
ühisesitused. Laupäeva õhtul toimus
kohalikus kirikus meie auks ka väike
Eesti õhtu. Annika Stienecker rääkis
seal kohalikele oma elust ja kogetust
Eestis ning meie andsime väikse
kirikukontserti, kus esinesime lisaks
orkestrilugudele ka klarnetikavrtetti

Ühispilt Ladbergeni orkestriga					

6. juuni varahommikul startisime
üheskoos Saksamaale, et kohale jõuda
Ladbergenisse Bärenfestivalile. Tegu
oli iga - aastase „Karu“ festivaliga,
kuhu meid kutsus kollektiiv nimega
Musikverein Ladbergen endaga koos
musitseerima. Reisi eesmärk oligi
üksteisele tutvustada oma repertu
aari, vahetada kogemusi ja moodustada rahvusvaheline koonorkester. Kuna
lennukiga reisimine pillide suuruse
tõttu oli välistatud ja sõit oli pikk, siis
otsustasime vahepeatuse teha Leipzigi
linnas. Pillimängijate jaoks aga oleks
olnud patt, mitte külastada Bachi
muuseum, kui juba Leipzigi sattuda.
Seega käisimegi kõik üheskoos helilooja elutööga tutvumas. Samal ajal
kui kõik Bachi teoste seast tuttavaid ja
juba mängitud lugusid kuulasid jõudsid
Külli Teearu ja Arno Anton külastada
noodipoodigi, et ikka meie repertuaari
rikastada.
Saksamaal Ladbergenis kohapeal
olime kokku kolm päeva, mille
jooksul andsime kokku viis kontserdi.
Loomulikult eelnesid kontserdile
ühendorkestri proovid, kus saime

Valla
valitsuse
info

Rõngu Vallavalitsus on
3.-28. juulini kollektiivpuhkusel.
Sünnid ja surmad saab
registreerida Tartu Maavalitsuse
Rahvastikutoimingute talituses
Tartus Tiigi tn 12 järgmistel
aegadel:
E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12.

Rõngu vald
mälestab
Vello Sokk

24.08.1940 – 29.06.2017
Koruste küla

Foto: Meelis Saare

ja vaskpilli ansambliga.
Sakslaste poolne vastuvõtt oli äärmiselt soe ja meeldiv. Meid majutati Ladbergeni laseaias ja osad said ööbida ka
kohalike pool kodudes. Vahva oli näha
ja osaleda Ladbergeni küla iga-aastasel suursündmusel. Bärenfestival on
päris omanäoline, sest põhirõhk oli
käsitööna valmistatud mängukarudel,
mida sai igaüks uudistada ja ka soetada
erinevatelt näitustelt, mis selleks päevaks püsti oli pandud. Oma olemuselt
on tegelikult Rõngu ja Ladbergeni
orkestril palju ühist, sest mõlemad on
väikse maakoha muusikakollektiivid.
Erinevusega, et Ladbergen on tegelikult küla, kus elab u 6000 elanikku.
Loodetavasti õnnestub meil Musikverein Ladbergeni koosseisu näha juba
järgmisel aastal Pühajärve Puhkpillipäevadel, et üheskoos anda kontsert
ka Rõngu kirikus.
Suured tänud Rõngu vallavalitsusele
ja – volikogule, puhkpilli traditsiooni
väärtustamise ja järjepidevusele kaasa
aitamise eest!
Kristel Laurits
Rõngu Pasunakoori klarnetist

RÕNGU
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Rõngu Keskkooli 25 lend ja 25 põhikooli lõpetajat

Kogemused ja mõtteid orkestris
mängimisest:

„Kuna Rõngu on minu jaoks
kodupaik, siis kahtlemata kohalik
orkester on minu jaoks oluline.
See võimaldas mul ka noores seas
saada esialgset orkestrimängu
kogemust, Samas isegi nüüd, kui
mängin ka teistes koosseisudes,
meeldib mulle alati Rõngu orkestrisse tagasi mängima tulla. Siin on
vahva ning kirju seltskond – inimesi eri paigust ning igasugusest
vanusest. Samuti pillilugude valik
on huvitav ja mitmekesine.“
Kaarel Repän
„Nii mõnigi endine orkestri liige,
kes enam pillimänguga ei tegele,
on öelnud, et enam ei julgekski
proovi tulla, sest tase on kõrge
ja repertuaar keerukas. Ka minul
oli elus periood, kus katkestasin
klarneti mängu seitsmeks aastaks.
Nüüd võin omast kogemusest
öelda, et karta pole vaja, sest teist
nii toetavat kollektiivi on raske
leida. Meie orkester on meeskond,
kus esindatud väga erinevad inimesed, kes mõnel muul alal koos
töötades võib-olla kokku ei sobikski. Kuid orkestris on kõik võrdsed
ning vajalikud koos kõigi oma
tugevuste ja nõrkustega. Omaette
solistid võime me elus kõik olla ja
nii isegi läbi lüüa. Kuid orkestris
tuleb osata üksteist kuulata, sest
vastasel korral jooksed lihtsalt
omadega rappa. Rõngu Muusikastuudiot soovitan kõigile nii lastele
kui ka täiskasvanutele. Kunagi pole
hilja omandada uusi oskusi.“
Kristel Laurits
„Ka mina olin noore koolipoisina Rõnguga seotud. Ja kas hea
juhuse või saatuse tahtel sattusin
ma siia orkestrisse juba kooli ajal
pilli puhuma. Kuna orkestris on
seltskond kirju ja mitmekesine, siis
igav juba ei ole ja siin on võimalik
suhelda paljude erinevate inimestega ka teistest orkestritest. Pilli
puhumine aitab vaimu värskena ja
hinge noorena hoida. Vahet pole,
kas oled noor või vana me hoiame
orkestris kõik üksteist. Mind aitas
pillimäng ka sõjaväes kergemalt läbi lüüa kui teistel. Paljud
minuealised on mu käest küsinud,
mis on mu edu saladus, et nii hea
välja näen? Olen neile ikka alti
vastanud, et see on sellest, et käin
iga nädal pilli puhumas. Sellele ajal
kui tegelen pilli puhumisega argimõtted ja mured peas ei mõlgu.“
Hillar Napritson

Foto RAIVO KORK

Gümnaasiumi lõpetasid: Keir Hõim, Karin Pungas (kuldmedal), Anete Rätto.
Põhikooli lõpetasid: Reti Adamson, Markus Djukov, Kätlin Karjus, Christy- Mary Kipper,
Jaanus Kivivare, Kaspar Klein, Lauri Külv, Andres Leesma, Heidi Loot, Christopher Luht,
Erik Luik, Kerli Mark, Ly Matikainen, Rainer Mõttus, Adriana Mäe, Miina Mägi, Robin Paring,
Elsbet Pedaja, Kaisa Peetso, Kuno Peetso, Alex Saaremaa, Germo Sild, Märt Sild, Kendra Talts
ja Anu Annikki Tuulemets.

Rõngu Vallavolikogu otsustas 21.06.2017
istungil:
kinnitada Rõngu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne;
seada Rõngu valla kasuks isiklik kasutusõigus kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks
ning majandamiseks järgmiselt: Lossimäe külas asuvale Alavariku (69402:004:0294) maaüksusele, Rõngu alevikus asuvale Viljandi mnt 10 ja Tehase tn 4 maaüksustele;
seada Rõngu valla kasuks tähtajatu sundvaldus kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks
ning majandamiseks Rõngu alevikus asuvale Viljandi mnt L4 (69401:001:0219) maaüksusele;
nimetada Uno Parm ametisse palgaliseks vallavalitsuse liikmeks alates 01.07.2017;
maksta ühinemisprotsessi ettevalmistamise eest täiendavat tasu vallavalitsuse ja volikogu
liikmetele;
kehtestada riigieelarvest Rõngu vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse kasutamise kord;
V. Vuks esitas ja andis üle umbusalduse avaldused vallavanem Aivar Kuuskverele ja
vallavalitsuse liikmetele Uno Parmile ja Priit Pramannile.

Rõngu Vallavolikogu 29.06.2017 istung kestis
vaid 12 minutit.
Päevakorras olnud umbusalduse avaldused vallavanem Aivar Kuuskverele ning vallavalitsuse
liikmetele Priit Pramannile ja Uno Parmile ei leidnud toetust. Vallavanem Aivar Kuuskvere
ettepanekul otsustati muuta vallavalitsus 3-liikmeliseks (varem 5-liikmeline) ning vabastati
Margo Tulf ja Kristel Laurits vallavalitsuse liikme ülesannetest.

Rõngu Vallavalitsuses otsustati 29. juunil:
Väljastada Marina Orlovskile projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks asukohaga
Rõngu vallas Kalme külas Mesika 22 kinnistul;
Väljastada ehitusluba tankla rajamiseks Rõngu vallas Lossimäe külas Kevili kinnistule;
Väljastada ehitusluba spordiväljaku rajamiseks Rõngu vallas Rõngu alevikus Puiestee 19a
kinnistule;
Väljastada ehitusluba sõidukite teeninduse hoone rajamiseks Rõngu vallas Kalme külas
Mihkli kinnistule;
Määrata ühele isikule vajaduspõhine peretoetus ning ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule
summas 490 eurot.
Kinnitada Valgemetsa noortelaagri soodustuusikute saajate nimekiri;
Jätkata ühele isikule hooldajatoetuse maksmist;
Rahuldada „Hajaasustuse programmi” esitatud kaheksa taotlust;
Vahendite lõppemise tõttu jätta rahuldamata „Hajaasustuse programmi” esitatud ja nõuetele
vastavateks tunnistatud kolm taotlust;
Määrata Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk t 32, Elva linn, 61507 Tartumaa;
Omandada võõrandamise teel Rõngu valla omandisse kinnistute jagamisel moodustatud
transpordimaa sihtotstarbega neli maaüksust Käärdi alevikus ja Kalme külas;
Tunnistada edukaks pakkumuseks e-riigihankel Rober ehitus OÜ (12136220) ja Baltisigma

PALJU ÕNNE!

91
90
89
87
86
84
83
81

EEVI JAAMA
GERTHA VIPP
HELJO SIKK
HILDA KOPLI
HELJU TATAR
ROSINE LEPPIK
AKSEL LUIK
LIA PAAL
AINO VILJAR
80 VIIU KOMPUS
ENDEL JÜRJENS
SINAIDA PRULER
SILVI MIHKLISAAR
75 HELGI URBMETS
ELVI LEPIK
HELVE-SIRLE PÄID
EHALA ROOS
70 MAIMU REIDOLF
JAAK HION

31.08.
1.08.
3.08.
3.08.
1.08.
15.08.
6.08.
4.08.
18.08.
13.08.
17.08.
22.08.
23.08.
2.08.
16.08.
23.08.
30.08.
5.08.
6.08.

OÜ (11308907) ühispakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalaima
hinnaga pakkumus ning anda vallavanemale volitus lepingu sõlmimiseks;
Toetada Anne Ruubeli avalduse alusel Kesk 2b kinnistu tee ehitus- ja remonttööde teostamist
Rõngu alevikus 100 euroga;
Nimetada Rõngu valla esindajateks Elva vallaks ühinevate omavalitsuste sümbolikavandite
konkursi komisjoni Mari-Liis Vanaisak ja Laine Meos;
Maksta MTÜle Rõngu Vabatahtlik Päästeselts tegevustoetust 2017. a II poolaasta eest 7500
eurot,
Maksta Karin Pungasele toetust 200 eurot gümnaasiumi lõpetamise puhul kuldmedaliga;
Sõlmida leping MTÜga Käärdi Pensionäride Päevakeskus ruumide tasuta kasutamiseks alates
01.07.2017;
Pikendada Rõngu Pagar OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu nr 13.4-1.9/27 tähtaega kuni
31.12.2021;
Sõlmida leping Tartu Maavalitsusega hajaasustuse programmi finantseerimiseks;
Sõlmida leping OÜga IKERA Rõngu valla arhiivi korrastamiseks maksumusega 2 160 eurot
(aastakäigud 2013 – 2016);
Kinnitada EhitusEST OÜ hinnapakkumine vallale kuuluvate ruumide Rukki 3 sisetööde
remondiks summas13 752 eurot ning sõlmida leping.
				
Marina Lehismets
vallasekretär
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Ku ltu u r i - j a s p o rd i ü r i tu s t e ka le n d e r
12. juuli
12. juuli

19:00
19:00

13. juuli
14:00-19:00
13. juuli

18:30

13. juuli
20:00
14. juuli
15. juuli
15. juuli

Unustatud mõisad külastus-

Klarnetisuve avakontsert

Elva Kultuurikeskus

22. juuli
mäng kell 10-18.40. Igal täis- Palupera mõisakool
10:00
tunnil giidiga jalutuskäik.

4. august
20:00

Soovikontsert 2017.
Kontsert - tantsuõhtu

Kummardus
Vello Orumetsale

Rõngu Pillimuuseum

KäsitööTee Rõngust Otepääle.
22. juuli
Külalisi oodatakse elamusterohkele Info Facebook
10:00-18:00
rännakule.

5. august
9:00-15:00

Augusti laat

Laste Vabariik

Elva Kultuurikeskuse
parkla

22. juuli

Palupera mõisakool

4.-5. august

Klarnetisuve
vabaõhukontsert

Elva Kultuurikeskuse
ees

23. juuli

Sääniku talu,
Puhja vald

12. august
10:00

Kontserttuur
Suve Suur Juubelituur

15:00
9:00

Avatud Talude Päev
Säänikul

12. august
15:00

Kella kolme kontsert,
esineb ans KoKoKo

Palupera mõisakool

Rannu vald

13. august
16:00

Nõuni triatlon XIII

Puhja kirik

13. august
XX:00

Vabaõhukino

19. august
9:00

Rämsi külapäev

Unustatud mõisad külastus-

Elva Gümnaasium
aula (Tartu mnt 3)

23. juuli

12:00

Õhtul videodisko DJ Möls Rannu
pargis

Karijärve Keelpilliorkestri
kontsert

Rannu valla Kohvikute päev.

16:00

Palupera vald 25. Valla kultuuritegelased, külalised, mälestuskivi
avamine. Tantsuks Vanker

Hellenurme
külakeskus,

23. juuli
13:00

Klarnetisuve lõppkontsert

Elva Gümnaasium
aula (Tartu mnt 3)

23. juuli

Vallamaja parkla-haljasala

Kella kolme kontsert,
Palupera mõisakool
15:00 esineb Helisev Horoskoop

15. juuli
20:00

Vana Baskini Teatri
suvelavastus
“On alles perekond!”

Ulila suveaed,
Puhja vald

23. juuli
19:00

22. juuli
9:00-15:00

Ilu ja tervise laat

Elva Kultuurikeskuse
parkla
Hellenurme
kultuurimaja

Väepäevade Väelaulud
27. juuli
19:00 Triinu Taul ja Indigolapsed
Kõhe Suvesimman
28. juuli
Laval ansamblid Krunks More
17:00
ja Amadeus

Palu bussipeatuse
juures

Kirepi küla,
29. juuli
Külade Olümpia,
10:00 alateema “Kilplaste olümpia” Rõngu vald

22. juuli

26. Jakob Hurda
rahvuskultuuriauhinna
üleandmine

22. juuli

Miti küla pagasnikutäika.

9:00

Kohamaks 1 eur. Kohvik

Kontserttuur

Me pole enam väikesed

VII Rõngu valla

Unustatud mõisad

Lutike küla

Palupera mõisakool

23. juuli
mäng kell 10-18.40. Igal täis- Palupera mõisakool
10:00
tunnil giidiga jalutuskäik.

Klarnetisuve
tulevikutähtede kontsert

Leigo järvemuusika 25

Elva Kultuurikeskuse
parkla

külastusmäng

Elva lauluväljak

19:00

19:00

Kella kolme kontsert,
esineb AnMira Duo

Elva Lauluväljak

Elva Lauluväljak

19. august
13:00

Tartumaa
Tervisespordikeskus

19. august
20:00

Kõhe talu,
Puhja vald

20. august
20. august
9:00

Igal täistunnil giidiga jalutuskäik

Nõuni järve ääres
Ulila suveaed
Uula Huvikeskus

Valguta veepidu. Parveralli, vee-

ja liivamängud lastele, vigurteate- Valguta küla
võistlus peredele ja palju muud.

Kuldne Trio

Ulila suveaed

Konguta valla külade päev Kurelaane küla
Miti küla pagasnikutäika. Palu bussipeatuse
Kohamaks 1 eur. Kohvik

juures

Internet Koju
 Projekti käigus tuuakse valguskaabel kõigile
soovijatele koju või töökohta.
 Võrguga liitumise tasu ühe maja kohta läheb
soovijale maksma 150 EUR (kortermaja puhul
150 EUR trepikoja kohta)
 Projektiga saavad liituda soovijad nii maal kui
ka linnas, kui majas puudub valguskaabli
ühendus.
 Projekti eesmärk on tuua tulevikukindel kiire ja
stabiilne internetiühendus kõigile tarbijatele
Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Projekt on suunatud tarbijatele, kellel
täna internetiühendus puudub või on see
mitterahuldava kvaliteedi või hinnaga.
 Projekti arendaja on MTÜ Eesti Andmesidevõrk,
teenust hakkavad osutama konkurentsi
tingimustes Eesti sideettevõtted.

Registreeri juba täna oma soov lehel
internetkoju.ee
Lisainfo veebilehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitsusest.

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 25.08.2017

