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SISSEJUHATUS
Konguta rahvamaja arengukava koostamisel on lähtutud Elva valla arengukavast ja Konguta
rahvamaja (edaspidi rahvamaja) põhimäärusest.
Arengukava koostati rahvamaja töötajate ja kohalike kogukondade esindajate koostöös ja
määrab asutuse arengueesmärgid aastateks 2021–2025. Arengukava koosneb sissejuhatusest,
stardiplatvormist aastal 2021, asutuse tegevust mõjutavatest teguritest, visiooni, missiooni ja
põhiväärtuste kirjeldustest, peamiste arengusuundade ja eesmärkide kirjeldustest 2021–2025
ning arengukava muutmise ja kinnitamise korrast.

MISSIOON, VISIOON JA VÄÄRTUSED
Visioon
Konguta Rahvamaja on väike ja hubane kultuuripesa keset Elva valda, kus on võimalik
külastada erinevaid sündmusi ja tegeleda huvi- ning vaba aja tegevustega.
Missioon
Luua võimalikult soodsad ja kvaliteetsed tingimused erinevate kultuuri harrastustega
tegelemiseks. Väärtustada kohalikku elukeskkonda ja Eesti rahvakultuuri. Meil töötavad
sädeinimesed, kes on motiveeritud ja hoolivad oma kogukonnast. Räägime kaasa piirkonna ja
valla arengus ning tegutseme igapäevaselt kogukonna sotsiaalse sidususe arendamisega.
Väärtused
Koostöö - Konguta rahvamaja tegevused põhinevad koostööl ja kaasamisel.
Traditsioonid - Hoiame au sees piirkonna traditsioone ja Eesti kultuuripärandit.
Kogukonnakesksus - Konguta rahvamaja on eelkõige pika ajaloo ja traditsioonidega
kogukonnakeskus.
Loovus ja hoolivus- Otsime pidevalt uusi väljakutseid ja hoiame üksteist ja meid ümbritsevat.

ELVA VALLA RAHVAMAJADE ARENGUKAVADE ÜHISOSA
Elva valla rahvamajade ühised tegevussuunad:
1. Rahvakultuur säilib ning kohalikku mälu talletatakse kohalike müütide, legendide, lugude
kogumisprogrammi abil.
2. Kultuurielu on toetatud ja tõhusalt koordineeritud ning rahva- ja kultuurimajad on avatud
kogukonnale kultuuri loomiseks.
3. Toimub traditsiooniliste ja uute sündmuste korraldamine, mida toetab professionaalne ja
koostöine ürituste turundamine.
4. Elva vald on aktiivne koostööpartner Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024.

KONGUTA RAHVAMAJA TÄNASED TEGEVUSED
Nimi: Konguta rahvamaja
Omandivorm: Elva vallavalitsuse hallatav asutus
Aadress: Kultuuri, Annikoru küla, 61504 Elva vald, Tartumaa
Telefon: +3725259576
E-post: konguta.rahvamaja@elva.ee
Koduleht: https://elvakultuur.ee/konguta-rahvamaja/
Facebook: https://www.facebook.com/KongutaRahvamaja
Konguta rahvamaja on ühekorruseline, püstpalkidest ehitatud hoone, mis avati 1930. aastal.
Saali mahub kuni 200 inimest. Olemas on fuajee, köök ja tagasihoidlikud esinejate ruumid.
Suurem remont tehti 1990ndate keskel. 2005. aastal renoveeriti elektrisüsteem ja 2006. aastal
sai uue ilme fuajee. Olemas on tuletõrje- ja valvesignalisatsioon. Rahvamaja saal ja abiruumid
vajavad renoveerimist. Amortiseerunud ahjud ja korstnad vajavad väljavahetamist kaasaegse
küttesüsteemi vastu. Rahvamajal puudub ventilatsioon.
Rahvamajal on olemas sündmuste läbiviimiseks vajalik heli- ja valgustehnika. Olemas on
parkla, mis on ka multifunktsionaalne spordiplats, kus saab mängida korvpalli ja tennist.
Rahvamaja on läbi aastakümnete olnud Konguta piirkonna kultuurikandja.

Rahvamajas tegutsevad kollektiivid:
● Konguta segakoor, 25 osalejat
● Konguta segarühm Kavalik, 18 osalejat
● Konguta kapell, 7 osalejat
● Eakate tantsurühm, Pihlakobar, 18 osalejat
● Showtantsurühm RN Stuudio, 12 osalejat
● Noorte segarühm Konts ja Varvas, 12 osalejat
● Näitering Konguta lavalapsed, 12 osalejat
● Laulustuudio, 20 osalejat

Rahvamaja koosseisu kuulub juhataja, koristaja ja huviringide juhendajad. Rahvamaja teeb
koostööd teiste valla asutuste, vabaühenduste ja kogukonnaga. On loodud täiendavad
võimalused huvitegevuse mitmekesistamiseks arvestades kohalike elanike vajaduste ja
soovidega. Konguta rahvamajas töötavad motiveeritud ja entusiastlikud sädeinimesed.
Püüame oma kollektiivis ja tegevustes juhinduda avatud, sõbralikust ja positiivsest
suhtumisest. Töötajate ettepanekutega arvestatakse.
Rahvamaja tugevused:
● Töötajad on sädeinimesed, kes on motiveeritud ja hoolivad oma kogukonnast.
● Tugevad huvitegevuse ja rahvakultuuri traditsioonid.
● Ürituste korraldamiseks on olemas oskused ja tehnika.
● Kino näitamise võimalus.
● Hea koostöö omavalitsusega ja teiste sidusgruppidega.
● Ühtehoidev meeskond.
● Rahvakultuuri tegevustes osalejatele on huvitegevus tasuta.
Rahvamaja eesseisvad väljakutsed on:
● Koostöö kogukonna ja sidusgruppidega, et muuta rahvamaja rohkem
kogukonnakeskuseks.
● Rahvamaja renoveerimine, millega kaasnevad uued võimalused ja teenused.
● Koostöö Eesti pärimusmuusikakeskuse ja teiste valdkonna asutustega.
● Osalemine maakondlikel, vabariiklikel sündmustel ning rahvusvahelistel sündmustel.
● Laste- ja noorsootöö osakaalu suurendamine, koostöö kooliga.
● Kultuuripealinn 2024 poolt pakutavate võimaluste ärakasutamine.
● Piirkonna turismi ja sportimisvõimaluste parem sidustamine kohaliku kogukonna
tegevustesse ja arengusse.
● Elamusmajanduse põhimõtete rakendamine sündmuste planeerimisel ja teenuste
kujundamisel.

STRATEEGILISED EESMÄRGID
Strateegilised eesmärgid, mis tulenevad SWOT analüüsist.
1. Konguta rahvamaja on seest ja väljas ilus, kaasaegne, funktsionaalne ning kõikide
kultuurikollektiivide vajadusi rahuldav kultuuriasutus.
● Rahvamaja renoveerimine koostöös kogukonnaga.
● Tehnilise võimekuse kaasajastamine.
2. Konguta rahvamaja on kogukonna keskus, kus käivad koos noored ja vanad ning siia on
põhjust tulla igal ajal.
● Kogukonna vajaduste kaardistamine.
● Kogukonnale vajalike teenuste osutamine.
● Koostöö piirkonna sidusgruppidega elamusmajanduse arendamiseks.
3. Konguta rahvamaja on piirkonna pärimuskultuuri keskus, kus toimuvad aastaringselt
erinevad pärimuskultuuri sündmused.
● Koostöö valdkonna organisatsioonidega (Eesti pärimusmuusika keskus, ERRS jne).
● Koostöö piirkonna kultuuriasutuste, kollektiivide, eestvedajate ja kultuurikorraldajatega.
● Süsteemne rahva- ja pärimuskultuuri arendamine ja vastavate sündmuste korraldamine.
4. Konguta rahvamajas on tagatud rahvatantsu, koorilaulu, rahvamuusika ning rahvateatri
toimimine ja järelkasv.
● Rahvamajas tegutsevate kultuurikollektiivide toetamine.
● Koostöös kooliga arendada rahvakultuuri põlvkondade üleselt.
● Toetada uute algatuste teket.
● Igas valdkonnas traditsioonilised sündmused.

Strateegiline eesmärk nr 1: Konguta rahvamaja on seest ja väljas ilus, kaasaegne, funktsionaalne ning kõikide kultuurikollektiivide
vajadusi rahuldav kultuuriasutus.
Alaeesmärk

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

1.1 Rahvamaja renoveerimine koostöös
kogukonnaga.

Rahvamaja, saal, lava 2. korrus ja abiruumid saavad
renoveeritud vastavalt kaasaegse kultuuriasutuse
nõuetele.

2025

Rahvamaja juhataja,
vallavalitsus

1.2 Tehnilise võimekuse kaasajastamine.

Konguta rahvamajas on kaasaegne heli- ja
valgustehnika, mis tagab kvaliteetsete sündmuste
korraldamise.

2023

Rahvamaja juhataja

Strateegiline eesmärk nr 2: Konguta rahvamaja on kogukonna keskus, kus käivad koos noored ja vanad ning siia on põhjust
tulla igal ajal.
Alaeesmärk

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

2.1

Kogukonna vajaduste kaardistamine.

Läbi on viidud küsitlus kogukonna vajaduste kohta.

2022

Rahvamaja juhataja

2.2

Kogukonnale vajalike teenuste osutamine.

Loodud 1 uus teenus noortele ja 1 uus teenus
eakatele.

2023

Rahvamaja juhataja

2.3

Koostöö piirkonna sidusgruppidega
elamusmajanduse arendamiseks.
Kohapealseid tegevusi ja teenuseid
disainitakse silmas pidades

On kaardistatud ja loodud Konguta piirkonna
elamusmajanduse klaster.

2024

Rahvamaja juhataja

elamusmajanduse 4 komponenti:
Meelelahutuslik, hariv, esteetiline, uudne.
Planeeritakse erinevate valdkondade
ühistegevusi erinevates piirkondadesse.
2.4

Tehakse koostööd Konguta Kooli ja
raamatukoguga.

Toimub koostöös kooli ja raamatukoguga vähamalt 1
üritus kvartalis.

2023

Rahvamajajuhataja,
Kooli juhataja,
raamatukogu juhataja

Strateegiline eesmärk nr 3: Konguta rahvamaja on piirkonna pärimuskultuuri keskus, kus toimuvad aastaringselt erinevad
pärimuskultuuri sündmused.
Alaeesmärk

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

3.1

Koostöö valdkonna organisatsioonidega
(Eesti pärimusmuusika keskus, ERRS jne).

Igal aastal vähemalt 3 koostöö kontserti

2021-2025 Rahvamaja juhataja

3.2

Koostöö piirkonna kultuuriasutuste,
kollektiivide, eestvedajate ja
kultuurikorraldajatega.

Loodud on võrgustik ja toimuvad kokkusaamised
vähemalt 2 korda aastas.

2022

Rahvamaja juhataja

3.3

Süsteemne rahva- ja pärimuskultuuri
arendamine ja vastavate sündmuste
korraldamine.

Koostöös Konguta kooli ning teiste piirkonna
kultuuriasutustega toimub pärimus-ja rahvakultuuri
õpetamine ja sündmuste korraldamine.

2024

Rahvamaja juhataja

Strateegiline eesmärk nr 4: Konguta rahvamajas on tagatud rahvatantsu, koorilaulu, rahvamuusika ning rahvateatri toimimine
ja järelkasv.
Alaeesmärk

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

4.1

Rahvamajas tegutsevate
kultuurikollektiivide toetamine.

Rahvamaja eelarves arvestatakse kollektiivide
tegevusega ja toetatakse suurematel pidudel
osalemist.

2021-2025

Rahvamaja juhataja

4.2

Toetada uute algatuste teket.

Luua idee fond. Kust saavad toetust uued ideed, mis
toetavad arengukava eesmärke.

2022

Rahvamaja juhataja

4.3

Igas valdkonnas traditsioonilised
sündmused.

Toimub vähemalt 10 traditsioonilist sündmust aastas. 2021-2025
Suvesimman laululaval
Jaanipidu
Taasiseseisvumise tähistamine
Lõikuspidu
Aastalõpu pidu
Playback
Vabariigi aastapäeva kontsert
Noortele sündmused (disko, lastekaitsepäev jne)

Rahvamaja juhataja

