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Elva valla leht
Elva spordihoone ehitusega
alustatakse maikuus
Spordihoone ehitus
tööde ettevalmistustega

LÜHIDALT
VALLAMAJA 6. MAIL
SULETUD
6. mail on Elva vallamaja su
letud seoses vallavalitsuse
meeskonna koolitusel osale
misega. Sel päeval ei ole või
malik teostada perekonna
seisutoiminguid.

ELVA SPORDIHOONE EHITUSALA SKEEM

on juba alustatud, tõsine

SUVELAAGRI
KULUDE KATMINE

ehitamine algab aga
maikuus.
Lammutatav hoone

MERILYN SÄDE

Sissepääs ehitusalale

KOMMUNI-

Ehitustsoon

Rajatav
parkla

KATSIOONIJUHT

S

Ehitustsoon

pordihoone ehitamistööde
jaoks on alustatud töömaa
piiride seadmisega ning
järgmisena
tegeletakse
soojakute kohale toomisega. See
järel lammutatakse garaaž, koori
takse hoonealune pinnas ning alus
tatakse vaiade paigaldamisega.
Ehitustööde alguseks rajab ehi
taja Tartu maanteele eraldi uue
juurdepääsu, kus hakkavad liikuma
ehitusmasinad ning pärast ehitust
jääbki see uue parkla sissesõidu
teeks. Ehitusala koolimaja taga
piiratakse piirdeaedadega ning
olemas
olevaid liikumisteid koolini
ei takistata.

Ehitatav
spordihoone

Lammutatav
hoone

Koolihoone

Spordisaalid erinevateks
tegevusteks
Ehitatava spordihoone suurus on
4000 ruutmeetrit. Selle esimesele
korrusele on planeeritud suur spordi
saal koos riietus- ja administreeri
misruumidega. Hoone teisel korrusel
hakkavad paiknema jõusaal, aeroo
bika- ja treeningsaalid, 60 m jooksu
rada ning kaugus- ja kõrgushüppeala.
Spordihoone teisele korrusele on
planeeritud ka siserõdu soojendus
jooksuks ning pealtvaatajatele kasu
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SPORDIHOONE VISUAAL.

Koostaja: Sirkel & Mall OÜ

tamiseks. Spordihall on ühendatud
koolimajaga galerii abil.
Projekti materjalidega on võima
lik tutvuda valla veebilehel elva.ee/
spordihoone.
Elva spordihoone projekteerimisja ehitusleping sõlmiti veebruaris
riigihankel osalenud edukaima pak
kuja KRC Ehitus OÜ-ga. Spordi
hoone maksumus on 3,9 miljonit
eurot (käibemaksuta).
Spordihoone ehituse vastu tun
dis aasta alguses korraldatud hanke
käigus huvi 33 erinevat ettevõtet,
sh allhankijad. Pakkumuse esitasid
toona 12 pakkujat.
Spordihoone loodetakse valmis
saada 2020. aasta juuni lõpuks.

Lastekaitsespetsialistid võ
tavad 31. maini vastu taotlu
si Valgemetsa Noortelaagris
osalemise kulude katmiseks.
Elva valla lastele on bro
neeritud 40 soodustuusikut
suvelaagrisse, mis toimub 31.
juuli kuni 6. august.
Laagrisse oodatakse lapsi
vanuses 7–14. Eelisjärjekorras
saavad tuusikud kolme- ja
enamalapseliste ning toime
tulekuraskustes perede lapsed.
Soodustuusikute eest tasu
mist toetavad Hasartmängu
maksu Nõukogu ja Elva Valla
valitsus.
Lisainfo: tel 5919 1693,
e-post: hille.deede@elva.ee.

ELVA VALLA ÄPP
Ole kursis Elva valla uudiste
ja sündmustega – kasuta Elva
valla äppi!
Nutirakenduse saab enda
le telefoni laadida Play poest,
App Store’ist või skaneerides
QR-koodi.
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Otsused 10.04 ja 16.04 istungitelt

Euroopa Parlamendi
valimised

Avalikud üritused
Lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Kevadlaat“ 20.04.2019 kell 9–16 Elva Gümnaasiumi Tartu maantee 3 õppe
hoone õuealal; MTÜ-l Ulila Suveaed korraldada 30.04.–01.05.2019 kell 17–3 Ulila Suveaias avalik üritus „Volbriöö“; MTÜ-l
Konguta Külaselts korraldada avalik üritus laat „Konguta Kola 2019“ 01.05.2019 kell 10–17 Konguta külas Konguta küla
platsil; SA-l Elva Kultuur ja Sport korraldada 04.05.2019 kell 8–24 Elva lauluväljakul, selle ümbruses ning Tartu maanteel
avalik üritus „Elva linna päev“; MTÜ-l Peedu Jooksuselts korraldada sarjast „Elva Metsajooksude sarja jooksuvõistlused”:

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail, eelhääletamine toimub
valimisjaoskondades 20.–22. mai. E-hääletada saab alates 16. mai kell 9 kuni
22. mai kell 18. Hääletamisõigus on vähemalt 18-aastastel Eesti ja Euroopa
Liidu kodanikel.

05.05.2019 Elva linnas avalik üritus „Elva Mägede jooks“ ning 14.07.2019 Tartumaa Tervisespordikeskuse territooriumil ja

Elva valla valimisjaoskonnad:

seda ümbritsevas metsas „Elva Järvede jooks“.

»» valimisjaoskond nr 1 – Kesk tn 30, Elva linn (Elva Kultuurikeskus);
»» valimisjaoskond nr 2 – Kultuuri, Annikoru küla (Konguta Rahvamaja);

Hanked

»» valimisjaoskond nr 3 – Vallamaja, Hellenurme küla (Hellenurme

Korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Sõiduki kasutusrendile võtmine“.

teenuskeskus);
»» valimisjaoskond nr 4 – Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja);

Ehitus
Anda projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojektide koostamiseks (Kaseküla tn 5, Käärdi; Tominga, Koruste).
Anda ehitusluba katlamaja lammutamiseks, tuletõrjeveehoidla rajamiseks ning teravilja kuivati-lao kompleksi laien
damiseks (Kaubi tööstus, Tännassilma); silohoidla rajamiseks (Saare tee 6, Kureküla alevik); üksikelamute püstitamiseks
(Haani, Rannaküla; Mesilinnu tn 2, Kalme).
Anda kasutusluba majutushoonele ja majandushoonele (Sootamme, Koruste); elamule (Kimmeli, Ridaküla).

»» valimisjaoskond nr 5 – Elva tee 7, Rannu alevik (Rannu Rahvamaja);
»» valimisjaoskond nr 6 – valimispäeval Valga mnt 12, Rõngu alevik
(Rõngu Rahvamaja), eelhääletamispäevadel Valga mnt 9/1, Rõngu ale
vik (Rõngu teenuskeskus).
Kõikidele valijatele saadetakse hiljemalt 6. mail valijakaardid postkastides
se või valija soovil elektrooniliselt e-aadressile. Elektrooniliselt saadetakse

Maakorraldus

valijakaart isikule, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadres

Kehtestada detailplaneering (Mahlamäe tn 17b, Elva).

si edasi suunanud. Valijakaart on informatiivne ja seda ei ole vaja valima

Muuta kinnistute omavahelist piiri (Tiigi tn 8 ja Tiigi tn 10, Elva; Marja ja Halliku kinnistu, Piigandi).

minnes kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta.

Sõlmida maaomanikega Tamme paljandi matkaradade avalikku tasuta kasutusse andmise lepingud tähtajaga viis

Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

aastat.

Riigikogu valimiste ajal tagastas postiasutus valijakaarte põhjusel, et

Määrata riigi omandisse jäävatele maaüksustele koha-aadressid: (Palumetsa, Kurelaane; Jõeääre, Kobilu).

postkasti ei olnud või ei vastanud see nõuetele. Nõuandeid postkastide

Seada isiklik kasutusõigus tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks (Kesk tänav, Rõngu alevik, 27 m²; Mäeotsa-Härjanurme

paigaldamise ja märgistamise kohta leiad Omniva veebilehelt omniva.ee/

tee L1, 560 m²; Mäeotsa-Karijärve tee L1, 233 m²).

era/kiri/postkastide_paigaldamisest. Isikutel, kellele ei ole valijakaart koha

Omandada tasuta 878,9 m² suurune osa Väike-Koidu kinnistust (Hellenurme küla) valgustatud kergliiklustee rajami
se eesmärgil.

le jõudnud, palume pöörduda vallavalitsuse registripidaja, Kristi Kalmuse,
poole. Kontakt: tel 730 9886, e-post: kristi.kalmus@elva.ee.

Määrata maaüksusele uus koha-aadress Mündi, Majala (endine Oti, Majala).

Eelhääletada saab oma jaoskonnas või muus jaoskonnas. Elva vallas ei
saa väljaspool oma jaoskonda hääletada Hellenurmes. Eelhääletamise ajal

Üldine
Anda reklaamiluba MTÜ-le Elva Spordiliit reklaami avalikustamiseks (Kesk tn 2a, Elva); reklaamiluba MTÜ-le Peedu
Jooksuselts reklaami avalikustamiseks Elvas Järve tänaval 15.04.–31.08 ja trossidel võrkbänneril üle Tartu mnt ( Järve tn ja
Tartu mnt ristil) 15.04.–06.05.2019.
Moodustada Elva valla raamatukogude nõukogu koosseisus Lea Madissov, Aakre piirkonna lugejate esindaja; Ülle
Tensmann, Rannu piirkonna lugejate esindaja; Anni Irs, Elva linna piirkonna lugejate esindaja; Reet Lepik, Puhja piir
konna lugejate esindaja; Lily Šanin, Konguta piirkonna lugejate esindaja; Piia Riim, Rõngu ja Palupera piirkonna lugejate

saab hääletada haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses ja valija asu
kohas (komisjon tuleb elukohta) terviseseisundi või muu mõjuva põhju
se tõttu. Valimispäeval saab hääletada ainult oma jaoskonnas või kodus
terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu.
Valima tulles peab esitama ID-kaardi või muu pildiga kehtiva isikut
tõendava dokumendi (juhiluba, pass).
Salle Ritso

esindaja; Mare Tamm, vallavalitsuse esindaja.

vallasekretär
Salle Ritso
vallasekretär

PANE TÄHELE
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Korteriomandi enampakkumine
Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Hellenurme külas
Mäenurga-Kuurinurga korteriomandi nr 11.
Läbi maja asuv kolmetoaline korter asub kolmandal korrusel, korteri üldpind on 67,2 m². Korteril on vahetatud kõik
plastikaknad, korteril on metall-turvauks ning uus klaasuksega ja moodulkorstnaga ahi. Korter vajab remonti.
Korteri alghind on 10 000 eurot. Enampakkumise osavõtutasu 500 eurot tuleb tasuda hiljemalt avalduse esitami
seks. Kirjalikke vormikohaseid pakkumusi oodatakse hiljemalt 15.05.2019 kell 10. Lisainfo: Terje Korss, tel 5302 0888,
e-post: terje.korss@elva.ee, elva.ee/vallavara-muuk.

Lasteaiarühmade
komplekteerimine
Mai alguses algab lasteaiarühmade komplekteerimise teine etapp. Pakkumi
sele lähevad esimesest etapist vabaks jäänud kohad ja lastehoidude kohad.
Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse lapsevanema e-aadressile.
Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise kinnitada või tagasi
lükata ARNO süsteemis. Kohakasutamise lõpetamise avaldus tuleb samu
ti esitada ARNO süsteemi kaudu.
ARNO veebileht: piksel.ee/arno/elva.
Liis Lehiste, haridusspetsialist
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Ohtlike jäätmete
kogumisring Elva vallas
Elva valla ohtlike
jäätmete kogumisring
toimub 5. mail
hajaasustusega
piirkondades.
TERJE RAADOM
KESKKONNASPETSIALIST

O

htlike jäätmete kogu
misringist jääb välja
Elva linn. Elva linna
elanikud saavad jäät
meid üle anda kolm korda nädalas
Nooruse tn 8 jäätmejaamas.
Elva valla elanikud saavad kogu
misringil ohtlikud jäätmed ära anda
tasuta.
Kogumisringil võetakse vastu:
olme
kemikaalid, akud, patareid,
värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat

sisaldavad jäätmed, ravimid, saastu
nud pakendid, mürgid, õlijäätmed,
õlifiltrid, kompaktsed elektroonika
seadmed, vanarehvid ja eterniit.
Ettevõtetelt kogumisringil ohtlik
ke jäätmeid vastu ei võeta. Eraette
võtted peavad oma ohtlikud jäätmed
andma ise üle vastavat jäätmeluba
omavatele jäätmekäitlejatele.

Kogumisringi peatused
Peatused jäätmete vastuvõtmiseks
tehakse ainult väljatoodud asu
kohtades. Väljaspool märgitud asu
kohti jäätmeid vastu ei võeta.
NB! Peatuste kellaajad võivad
sõltuvalt huviliste arvust ja kogus
test nihkuda, seega peaks varuma
veidi aega ja kannatust. Palume
kogumisringil jäätmed isiklikult üle
anda, mitte neid varem kogumis
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Elva piirkonnakogu
koosoleku ülevaade
Elva piirkonnakogu kohtus 11. aprillil, et arutleda Elva Vallavalitsuse esindajaga

PANE TÄHELE

Elva linna heakorrast, prügimajandusest, Verevi järve rannaala planeeringust
ja teistest lähiajal toimuvatest arendustest ning kogukonda mõjutavatest te

Pühapäeval, 5. mail toimuva kogumisringi ajagraafik ja
peatumiskohad:
»» 9–9.45 Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla
»» 10–10.25 Kureküla alevik, kaupluse parkla

gevustest. Peale selle korraldati valimised uue juhatuse moodustamiseks.
Piirkonnakogu tegi eelmise aasta juunis toimunud koosolekul valla
valitsusele ettepanekuid heakorra ja prügimajanduse parendamiseks Elva
linnas. Piirkonnakogu murekohtadeks olid linnatänavate kehv koristamine
nädalavahetustel, eelkõige suuremate ürituste toimumise ajal ning paken

»» 10.35–11.35 Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli ees olev plats

dite- ja prügikonteinerite kiire täituvus. Vallavalitsust esindas piirkonna

»» 11.55–12.10 Karijärve küla, bussipeatuse kõrval olev plats

kogu koosolekul abivallavanem Heiki Hansen, kes kinnitas, et nädala

»» 12.20–12.35 Annikoru küla, Annikoru tee 16 vana katlamaja kõrval

vahetustel, eriti ürituste toimumise ajal, on linnatänavate koristamisele

»» 12.45–13 Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev
plats

dust veelgi muuta. Pakendi- ja klaasikonteinereid tühjendatakse nüüdsest

»» 13.05–13.20 Käärdi alevik, Rukki tn 1 kortermaja juures
»» 13.35–14.35 Rõngu, Tehase tänaval vana bensiinijaama juures

suunatud rohkem tööjõudu ning kui probleem on jätkuv, tuleb seda korral
iga nädala neljapäeval. Kaalutakse ka konteinerite viimist kõrvalisemates
se kohtadesse, et muuta linnapilti visuaalselt atraktiivsemaks.
Abivallavanem tutvustas ka Verevi järve rannaala planeeringut. Hei

»» 14.45–15 Aakre küla, Aakre Seltsimaja parkla

ki Hanseni sõnul on rannaala detailplaneeringu eskiis valmimisel ning

»» 15.15–15.30 Valguta küla, Valguta Seltsimaja parkla

selle tähtaeg on käesoleva aasta aprillikuu lõpp. Kõigil huvilistel avaneb

»» 15.45–16 Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval

võimalus kaasa rääkimiseks maikuus, mil eskiis pannakse avalikule aru

»» 16.05–16.20 Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures

telule. Piirkonnakogul tekkis arutelu, kas Verevi järve rannaala on ujula

Ohtlikke jäätmeid saab kogumisringi välisel ajal viia Elva valla jäätmejaamadesse. Jäätmejaamades ei võeta vastu eterniiti,
vanarehvid saab üle anda ainult Elva linna jäätmejaamas.

ala. Abivallavanem kinnitas, et kui vallal oleks võimalik omavahenditest

»» Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt);
E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15

aastat. Seetõttu on üritatud leida erainvestoritest huvilisi, kellest üks po

»» Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev

vanem toonitas, et hoonestuskonkursi väljakuulutamisel ei ole tegemist

»» Rannu piirkond: Ringtee tn 4,
Ervu; K kell 12–14, muul tööajal
helistada tel 5396 6511

suunatud pakkumisega ning kõigil huvitatud erainvestoritel on võimalus

»» Puhja piirkond: Nooruse tn 4,
Puhja; L kell 10–12

MTÜ Elva Elama ja Elva Discgolfi klubi. Arutleti ka elanike mure üle seoses

asukohaks kõige parem või leidub Elva linnas mõni teine paremini sobiv
ujula valmis ehitada, siis kindlasti Verevi järve rannaalale seda ei ehitataks.
Omavahenditest ehitamiseks ei avane vallal kahjuks võimalust enne viite
tentsiaalne huviline näeb ujula asukohana Verevi järve rannaala. Abivalla

oma pakkumine teha.
Eelviimase päevakorrapunktina tutvustasid oma tegevust ja murekohti
tiheda liikluse ja õueala liikluseeskirjadest mitte kinnipidamisega Õuna tä
naval, mis seab ohtu tänaval mängivad ja ringi jooksvad lapsed. Piirkonna

»» Konguta piirkond: Annikoru
tee 16, Annikoru, (endise
katlamaja juures);
ettehelistamisel
tel 5918 2180

kogu tegi ettepaneku kiirustõkete paigaldamiseks Õuna tänava õuealale.
Viimase punktina valiti piirkonnakogule uus juhatus. Piirkonnakogu
esimeheks valiti Toomas Laatsit ning aseesimeheks Maarja-Liisa Maasik.
Uue juhatuse volitused kestavad ühe aasta. Elva piirkonnakogusse, mis
moodustati asumipõhiselt, kuuluvad Andrus Mäesepp (Mahlamäe), Ülle
Särg (Peedu), Aivo Johanson (Üle-Raudtee) (asendusliige Toomas Laatsit),

kohta kokku viia! Jäätmeid ei tohi
tee äärde jätta.
Ohtlike jäätmete kogumisring
toimub koostöös Keskkonnainves
teeringute Keskuse ja AS Epler &
Lorenziga.

Suuremates kogustes eterniidi,
rehvide ja kompaktsete elektroonika
seadmete üleandmine on vaja eel
registreerida. Palume sellest eelne
valt teavitada telefonil 730 9898 või
e-aadressil: terje.raadom@elva.ee.

Ramon Rantsus (Verevi), Maido Urbas (Kruusa), Kalle Kõlli (Kesklinn),
Maarja-Liisa Maasik (Kesklinn) ja Fred Koppel (Kadaka).
Maarja-Liisa Maasik, Elva piirkonnakogu

Vallateedest ja -tänavatest

K

evadine teehooldus vallatee
del ja -tänavatel on käimas.
Enamus kruusateid on grei
derdatud ja tolmutõrje on samu
ti paljudel lõikudel juba teostatud.
Kruusateid greiderdab sel aastal
Rannu ja Valguta piirkonnas OÜ Me

lior-M, teistes piirkondades AS Eesti
Teed. Tolmutõrjet teostab Elva vallas
AS Eesti Keskkonnateenused. Tol
mutõrje teostamise aluseks on olnud
valdade eelnev praktika, lisaks teos
tatakse tõrjet vastavalt võimalustele.
Elva valla tellitud tolmutõrjet teos

tatakse tiheda liiklusega vallateedel,
mille vahetus läheduses asuvad ela
mud, kus reaalselt elavad elukoha
järgse sissekirjutusega kodanikud.
Sel aastal on planeeritud remonti
da ligikaudu 34 kilomeetrit teid. Elva
linnas renoveeritakse Liiva tänav ja

vahetakse Tartu mnt katend. Peale
selle saavad mitmed väiksema koor
musega tänavad pinnatud katte.
Samuti saavad mitmed Puhja
piirkonna teed pinnatud katte tänu
haldusreformist tulenevale toetuse
le. Kruusakatte uuendamisel on ar

vestatud, et kõik piirkonnad saaksid
mõned teed korda. Teede valikul on
arvestatud kasutajate hulka ning tee
seisukorda. Täpsem nimekiri, milli
sed teed remonditud saavad, selgub
siis, kui hanked on korraldatud ja
maksumused kujunenud.
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Tervisepäeval käidi
matkamas ja räägiti tervise
hoidmisest

PANE TÄHELE

Elva Huviala- ja Koolitus
keskuse suvelaagrid

E

lva Huviala- ja Koolituskeskus korraldab lastele ja noorte
le suvel vaba aja veetmiseks ning huviringide tutvustami
seks huvilaagreid, kus on kohti 105-le osalejale. Laagritesse
saab registreeruda alates 2. maist. Lisateabe laagrite kohta leiate
veebilehelt huvikeskus.elva.ee/huvikool/laagrid.
Suveõhtu bändilaager, 3.–6. juuni kell 15–21 Elva Kultuuri
keskuses.
Laagrisse ootame vähemalt 12-aastaseid laulu- ja pillimängu
kogemusega noori, kes on valmis panema lühikese ajaga kokku
kõige vingemad noortebändid. Laagri viimasel päeval esinetakse
bändide esitluskontserdiga. Laagrit juhendavad Kelly Vask, Tõ
nis Kirsipu ja Alex Verlin.

Foto: Eva Kuslap

TERVISEPÄEVA MATKAST OSAVÕTJAD.

12. aprillil toimus
südamekuu raames
Tartumaa Tervisespordi
keskuses Elva valla
eakate tervisepäev, kus
osales üle 70 inimese
kogu vallast.
EVA KUSLAP
SOTSIAALNÕUNIK

S

uurem osa tervisepäeval
osalejatest alustas päeva
Väikesel Väerajal matkates,
juhiks giid Merili Aasma.

Teine osa seltskonnast võimles koos
Kaie Taliga Tervisespordikeskuses.
Pärast füüsilist tegevust said kõik
huvilised liikuda siseruumidesse, kus
mõõdeti Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Seltsi abil kolesterooli, veresuhkrut
ja vererõhku. Sellele järgnes kosuta
va kuuma supi ja puuviljade söömine
ning tee joomine.

Ülevaade turvalisest
liikumisest ja vallaelust
Kai Kuuspalu Maanteeametist tegi
osalejatele huvitava ettekande tur
valisest liiklemisest nii jalgsi, jalg
ratta kui ka autoga.
Elva valla sotsiaal- ja terviseosa
konna juhataja Milvi Sepp rääkis
vallapoolsetest ja ka eakate enda te
gevustest Elva vallas.

Päev lõppes vallavanem Toomas
Järveoja ja abivallavanem Marika
Saare aruteluringiga, kus anti üle
vaade Elva vallas käsil olevatest
investeeringutest ja projektidest.

Osalejad tegid
ettepanekuid vallaelu
korraldamiseks
Tervisespordikeskusesse oli kogune
nud eakaid üle terve valla. Päeva lõ
puks said kõik rääkida neile olulistel
teemadel, küsida küsimusi ning teha
ettepanekuid, kuidas teha eakate, aga
ka kõigi teiste elu meie vallas meel
divamaks.
Sarnaseid toredaid, seltskondlikke
ja tervislikke üritusi aktiivsetele valla
eakatele on plaanis korraldada kind
lasti ka edaspidi.

Matkasari „Lustiga liikuma!“
Valguta kogukonnal algab aprillikuu
omamoodi äratusega – Valguta Nais
selts ja Valguta Lasteaed-Algkool
kutsuvad peresid matkama. Sel aas
tal kogunesid südamekuu teisipäe
vadel väikesed ja suured matkasellid
seltsimaja juurde, et sõita meie suur
vallaga tutvuma.
Esimene ringkäik toimus Rõngus,
mis on väga rikkaliku kultuurilooga:
vana kirik, mille torni me ka jõudsi
me, Kõver kõrts ja Vabadussõja mo
nument. Külastasime ka rahvamaja
ja raamatukogu. Lõpuks jõudsime
Tornimäele, kus Laine Meos jutustas
maailmas tuntud Välis-Eesti kirjani

kust Ivar Ivaskist ja edukast jalgrat
turist Endel Ruubelist. Nende mäles
tuseks on seal kivi ja nimeline pink.
Järgmine matk toimus Paluperas,
kus jalutasime vanas mõisapargis ja
tutvusime väga eriilmelise koolima
jaga, mis asub vanas härrastemajas.
Paluperalased on hoolega talletanud
oma ajalugu, mida giid Maire Lem
berg meile tutvustas.
600-aastases Puhjas olid meie
retkejuhid Kaja Udso ja Ülle Närska.
Liikusime kompaktses alevis, kus ko
halikud on teinud rohkesti omaalga
tuslikku tööd. Nii on kivide või pinki
dega jäädvustatud mitmed Puhjaga

seotud kultuuritegelaste nimed. Hu
vitav oli kuulata kirikuõpetaja paja
tusi hea auraga kirikust. Matka lõpus
jõudsime Kavilda ürgorgu, kus mait
sesime tervistavat allikavett.
Tutvunud oleme ka väikekoolide
ga Aakres, Kongutas ja Paluperas, kus
võeti meid väga soojalt vastu ning
igas majas kuuldust saime midagi
kõrva taha panna.
Matka- ja ajaloohuvilisi on meil
palju ning jätkame traditsiooniga ka
edaspidi. Järgmisena plaanime tut
vuda Elva valla järvedega.
Lea Pung

Looduse ja muusika võlu, 10.–13. juuni kell 10–13 Elva Huvi
ala- ja Koolituskeskuses.
Laager 5–7-aastastele koolieelikutele, kellele meeldib viibida
looduses ja kes tunnevad huvi ümbritseva roheluse vastu. Laag
ris õpitakse tundma taimi, lilli, putukaid jm läbi muusika, jalu
tades looduses ja meisterdades looduslikest materjalidest. Õpi
takse märkama pisikesi taimi suures metsas ning saadakse teada
nende kasulikkuse ja kahjulikkuse kohta. Laagri juhendajad on
Kaie Lepp ja Gerli Jõgi.
Suvemustrid, 18.–20. juuni kell 10–15 Elva Huviala- ja Koolitus
keskuses.
Laager julgelt ja loovalt mõtlevatele noortele alates 8. eluaas
tast. Laager on mõeldud neile, kes on avatud uutele vaadetele,
katsetustele ja maitseelamustele ning valmis lähenema tradit
sioonilisele uue nurga alt. Laagrit juhendavad Irina Radionova,
Meeta Eliise Veigel ja Mare Tani.
Digikunsti- ja animatsioonilaager, 5.–7. august kell 10–16
Elva Huviala- ja Koolituskeskuses.
Kolme päeva jooksul valmistatakse helindatud stoppkaader,
animatsiooni katsetus ja digitaalne kunstiteos. Ootame osalema
vähemalt 10-aastaseid arvuti- ja digikunstihuvilisi noori. Juhen
davad Meeta Eliise Veigel ja Johanna Mägi.
Teadus-, tehnika- ja kabelaager “Nuti”, 7.–9. august
kell 10–15.30 Elva Huviala- ja Koolituskeskuses.
Laagrisse on oodatud nutikad ja teadmishimulised 8–14-aasta
sed noored, kes tunnevad huvi asjade meisterdamise ja loomise
vastu ning kes tahavad luua seoseid teaduse ja mõttespordi va
hel. Juhendajad on Kaido Raidla, Jaanus Sinimäe, Hanna Laius,
Külliki Veigel.
Muusikalilaager, 21.–25. august kell 10–18 Elva Kultuuri
keskuses.
Muusikalilaagri pikad päevad eeldavad tõsist suhtumist
lavastusprotsessi ning seetõttu on laagrisse eelkõige oodatud
vähemalt 12-aastased noored. Lavastuse valmimise käigus on
tähelepanu all lavaline liikumine, näitlejameisterlikkus, koreo
graafia (lavastuses esitatavad tantsud), muusika (lavastu
ses esitatavad laulud). Laagri lõpuks valmib noorte muusikal
„Ameerika!”, mille esietendus toimub 25. augustil kell 15 Elva
Kultuurikeskuses. Juhendajad on Kaidi Koppel, Aire Pajur, Kelly
Vask, Merlin Kivi, Merit Täht või Mari-Liis Kurvits.
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Õpilaste teadusfestival tõi
Tartusse kokku teadushuvilised
kuidas kasvatati lapsi siis, kui nende
vanaemad ja vanaisad lapsed olid ja
kuidas praegu. Selleks koostasid õpi
lased küsitluse ja analüüsisid tule
musi. Õpilased tõdesid, et varasemad
kasvatusmeetodid erinevad praegus
test oluliselt.

Eesti Teadusagentuur
korraldas viiendat korda
Õpilaste teadusfestivali,
mis toimus sel aastal
16.–17. aprillil Eesti

Loodusteemalised
katsetused ja
uurimused

Rahva Muuseumis.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

Õ

pilaste teadusfestivalil
osalemiseks said 1.–6.
klassi õpilased esitada
selle aasta 20. veebrua
riks oma uurimis- ja katseprojekte.
Kokku esitati 42 osalemistaotlust,
millest festivalile valiti välja 25 pro
jekti. Elva vallast osutuks valituks
lausa viis projekti, mida õpilased fes
tivalil stendiettekannetena esitada
said.

Kasvatusmeetodid enne
ja nüüd
Elva Gümnaasiumist tutvustasid
oma ettekannet 2. klassi õpilased
Säde-Ly Lille ja Mirell Hunt. Ette
kanne „Väänikute ümberkasvata
miseks vajalikud kasvatusmeetodid
eelmisel sajandil ja nüüd“ võrdles,

ANETE KUDU JA MERIL OKSA ETTEKANNE PÄLVIS
ARGO KIRJASTUSE ERIPREEMIA.

Foto:
Kerli Metsallik

Konguta Kooli 3. klassi õpilase Anne
Sui Saadjärve ettekanne „Järvepall“
käsitles looduskaitse all oleva rohe
vetika kerajase kogumiku uurimist.
Oma uurimustöös andis Anne Sui
ülevaate järvepalli välimusest, elu
paigast, juurdekasvust ning tutvus
tas, kuidas järvepalli kodus kasvatada.
Konguta Kooli 2. klassi õpilane
Uku Veli Õunapuu tutvustas oma
ettekandes „Rooste tekkimine erine
vates tingimustes“, kuidas ta tegi kat
se ja jälgis, kuidas erineb metallitükil
rooste tekkimine toatingimustes,
õues ja katuse all.
Rannu Koolist esitasid ettekande
„Vulkaanid“ 1. klassi õpilased Kristjan
Mihkel Kükk ja Karl-Markus Tõld
sepp, kes rääkisid sellest, miks vulkaa
nid purskavad ja milliseid probleeme
maailmas põhjustavad. Kaasa olid
võtnud nad ka vulkaanilise päritolu
ga kivimid, millega huvilised said
tutvuda.

Rannu Kooli 4. klassi õpilaste Kä
dili Mältoni ja Kirke Kinsigo ette
kandest „Kaval huulepalsam“ sai
teada, mis aineid sisaldavad poes
müüdavad huulepalsamid ja kas need
on ka tervisele ohutu koostisega.
Kohapeal sai nende juhendamisel ka
ise meisterdada huulepalsamit, mis
on oma koostisosadelt tervislikum,
sisaldades kakaovõid ja mesilasvaha.

Suhkrusisaldus jookides
Rannu Kooli 6. klassi õpilased Anete
Kudu ja Meril Oks esitasid ettekande
„Tervislik limonaad“. Tüdrukud olid
varem korraldanud katse ja selgi
tanud välja erinevate populaarsete
karastusjookide
suhkrusisalduse.
Suhkrusisalduste võrdlemiseks de
monstreerisid nad kaalutud suhkru
koguseid. Peale selle selgitasid nad,
kuidas mõjutab suhkur tervist ning
millised võiksid olla alternatiivsed
ja tervislikud võimalused karastus
jookidele. Parima janukustutajana
soovitasid nad juua vett ja karastus
joogi asemel süüa puuvilju.
Anete Kudu ja Meril Oksa ette
kanne pälvis ka ARGO kirjastuse
eriauhinna.
Õpilased esitlesid oma projekte
põhjalikult ja asjatundlikult ning
olid tutvustamiseks korralikult val
mistunud.

Elva Gümnaasiumis liiguti nädala jooksul muusikale lähemale

E

lva Gümnaasiumis toimus
8.–12. aprillil juubelihõnguli
ne muusikanädal „Lähemale
muusikale”.
Muusikanädal algas koolikontser
tide sarja kontserdiga „Suur pauk.
Muusika tegi ahvist inimese”. An
sambel Äge Brass tutvustas humoo
rikas esituses pillide arengut kivi
ajast tänapäevani. Kontsert oli väga
tore ja pillimängu kaasati ka õpilasi.
Samal päeval külastasime Vanemui
se teatrit ja vaatasime muusikali
„Once”, mis on isemoodi lugu üksin
dusest, kirest ja lootustest. Etenduse
tegid eriliseks Ugala näitlejad, kes
etenduses ise erinevaid pille mängi
sid ja laulsid.

Teisipäeval külastas meid klassika
tähtede ansambel Trio Trifesta koos
seisus Ingely Laiv – oboe, Johannes
Põlda – viiul ja Tanel-Eiko Novikov –
marimba. Telesaatest „Klassikatähed
2018” ühise muusikalise mõtlemise
ja headeks sõpradeks saanud finalis
tid otsustasid saate lõppedes jätkata
üheskoos musitseerimist. Kontserdil
kõlasid tuntud klassikalise muusika
palad, mis tõid ka publikule rõõmsaid
äratundmishetki.

pinud Elva koolis ja tegelevad oma
igapäevases töös jätkuvalt muusi
kaga. Nende seas on õpetajaid, diri
gente, muusikuid, helitehnikuid ja
lauljaid. Näitus valmis muusikaõpe
taja Merike Alliku ja 11. klassi õpila
se Märt-Martin Jürisalu koostöös.
Märt-Martin koostas uurimistöö
osana näitusele lisaks intervjuude
kogumiku. Näitust saab vaadata Elva
Gümnaasiumi kolmandal korrusel.

Näitus „Elvas on
muusikat”

Kolmapäev oli muusikaviktoriini
päev, kus sai panna proovile oma
teadmised muusikateooria, muusi
kaajaloo ja tänapäeva muusikute val
last. Kokku osales viktoriinil 16 võist

Teisipäeval avasime püsinäituse “El
vas on muusikat”, kus on eksponee
ritud fotod inimestest, kes on õp

Toimus muusikaviktoriin

konda. 4.–6. klasside vanuserühmas
võitis võistkond, kuhu kuulusid Kaur
Hansen, Titus Martinov, Laur Hen
ri Akkaja, Anngreta Johanson. 7.–9.
klasside hulgast võitis võistkond
koosseisus Madli Saarela, Marleen
Sule, Emily Malkus ja Maria-Gloria
Raal. 10.–12. klasside vanuserühmas
võitis võistkond koosseisus Triin
Tiimann, Marieta Lokk, Kaisa H
 anko
ja Eliise Hendrikson.
Viktoriinist võttis osa ka õpeta
jate meeskond, koosseisus direktor
Tarmo Post, Mare Lillak, Kristina
Sabre ja Kätlin Tatar, kes pakkusid
gümnasistidele parajalt konkurentsi.
Neljapäeval joonistasid õpilased
meie oma lõõtsamees Oliver Lep

piku lõõtsalugude saatel muusikat.
Valmisid väga omanäolised muusi
kalised maalid, mida saab vaadata
Elva Gümnaasiumi fuajees.
Muusikanädala lõpetas Daniel
Levi koos oma bändiga Elva Kultuuri
keskuses. Oli väga äge kontsert, noo
rusliku energia ja ilusate lauludega.
Bändi pillimehed olid väga profes
sionaalsed ja Daniel Levi ise oli siiras,
vahetu ja haaras publiku endaga kaa
sa esimesest hetkest. Muusikanädal
sai väärilise lõpetuse.
Tänan kõiki, kes toetasid muusika
nädala korraldamist nõu ja jõuga!
Merike Allik
muusikanädala korraldaja
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Võistumängimisel „Arbi klaver”
kõlasid kaunid klaveripalad
Elva Muusikakoolis

M. Juht), teise koha Grete Koppel
(õp M. Roodla) ja kolmanda koha
Heliis Tobber (õp M. Valjala).
Neljandate klasside võistleja
te hulgas tuli teisele kohale Ellen
Haljasmets, kolmanda koha saavu
tas Roosi Raudsepp (õp M. Valjala).
Viiendate klasside arvestuses
pälvis esimese koha Lenne Pekk
(õp M. Roodla) ning kolmanda koha
Marie Gloria Raal (õp M. Valjala).
Seitsmendate klasside mängijate
hulgas saavutas eripreemia Jaanika
Sinilill (õp M. Valjala).
Esitusi hindas žürii, kuhu kuulusid
pianist ja Eesti Muusika- ja Teatri
akadeemia õppejõud Sten Lassmann,
Tallinna Muusikakooli klaveriõpeta
ja Kadri Malm ja Elva Muusikakooli
esindas kitarriõpetaja Karel Kasak.

toimus 12. aprillil kol
mandat korda õpetaja
Malle Valjala algatatud
ja korraldatud klaveri
õpilaste karakterpalade
võistumängimine „Arbi
klaver“.
TUULI VAHER
ELVA MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

V

õistumängimise
„Arbi
klaver” eesmärk on anda
võistumängimise ja suu
rel laval esinemise koge
mus väikeste muusikakoolide õpilas
tele.
Kui võistumängimise „Arbi kla
ver” esimesel toimumisaastal osale
sid vaid Elva Muusikakooli õpilased,
siis praeguseks on osalevate koolide
arv kasvanud. Võistumängimisest
võttis osa 61 klaveriõpilast ning ko
hale sõideti Nõo, Otepää ja Tartu
valla muusikakoolidest.

Elva Muusikakooli
õpilaste tublid tulemused
Võistumängimisel peeti arvestust
klasside kaupa ja iga osaleja esitas

ESINEB TAAVI SUURTEE, KES SAAVUTAS
VABARIIKLIKUL KONKURSIL „PARIM NOOR
INSTRUMENTALIST 2019” KOLMANDA KOHA.

ühe pala. Igast klassist selgitati välja
kolm parimat ning peale selle anti
välja viis eripreemiat. Grand Prix päl
vis teist aastat järjest Lauri Kurvits
Nõo Muusikakoolist (õp Imbi-Maie
Jakapi).
Elva Muusikakooli õpilastest
saavutas esimest aastat klaveri
mängu õppinute seas esimese koha
Rudolf Vask (õp M. Juht), teise
koha Marta Mia Müürsepp (õp A.

Foto: Kayvo Kroon

Hernits) ja eripreemiaga tunnusta
ti Adele Teesalu (õp Ü. Rebane).
Esimeste klasside arvestuses päl
vis esimese koha Hiie Kisand (õp
Ü. Rebane), kolmanda koha Liina
Aunap (õp M. Valjala).
Teisest klassist läks esikoht G
 erda
Joanna Nurmojale ja kolmas koht
Jaan Söödile (õp M. Juht).
Kolmandate klasside arvestuses
saavutas esikoha Taavi Suurtee (õp

Lõppkontsert suurel
laval
Auhinnalise koha saavutanud kla
veriõpilased esinesid 13. aprillil lõpp
kontserdil Elva Kultuurikeskuses.
Kontserdi avanumbrina kõlas žü
rii esimehe Sten Lassmanni esituses
Balakirevi virtuoosne klaverifantaa
sia „Islamei“. Oma sissejuhatavas
kõnes ütles Lassmann, et üks asi
on pala selgeks õppimine, teine asi
on selle laval esitamine publikule,
kuid kõige olulisem on läbi muusika
järjepidev enese arendamine, mis
on noore tulevikule mõeldes tähtis
kõikides eluvaldkondades.

LÜHIDALT

MATKAMARATON
KUTSUB ELVA
MAASTIKU
KAITSEALALE

K

utsume matkahoo
aega avama tradit
sioonilise kuuenda
matkamaratoniga 1. mail
algusega kell 11.
Kogunemine
toimub
Elva Kultuurikeskuses.
Võtame suuna Elva
Maastikukaitsealal asuvale
Elva jõe ürgoru matkarajale,
mis on aastaid meelitanud
matkalisi meilt ja mujalt.
Päeva juurde kuulub ta
vaks saanud soojendus RN
Stuudio tantsijate juhenda
misel, matkasupp ja õnne
loos. Teekonna orienteeruv
pikkus on 20 kilomeetrit.
Matka ajal saab soovi korral
osaleda matkamängus.
Riietuda tuleks vastavalt
ilmastikule, jalga mugavad
matkajalanõud ning kaasa
pakkida kerge teemoon.
Osalemiseks on vajalik
eelregistreerida veebilehel
elvaturism.ee või e-aadressil
turism@elva.ee.
Tule veeda seiklusrikas
päev Elva puhkepiirkonna
looduses!
Merili Aasma
Elva Kultuurikeskuse
turismitöötaja

Kevadekuulutaja „Lepatriinu“ tõi laululapsed Elvasse
Tartumaa laululapsed

kooli muusikaõpetaja Merle Pärle,
Varstu Lasteaia Sipelgas muusika
õpetaja Monika Toom ning muusi
kaõpetaja ja dirigent Airi Pedaja.
Laste esitusi hinnati neljas vanuse
rühmas.

said 6. aprillil taas kokku
Elva Kultuurikeskuses, kus
toimus kuuendat korda
eelkooliealiste laulukonkurss
„Lepatriinu“.

Elva laululaste
tublid tulemused

S

el aastal astusid võistlusel
lavale Tartumaa laululapsed
vanuses 4–7. Iga laps esitas
žüriile ja kaasaelajatele vabalt vali
tud lastelaulu vabalt valitud saatega.
Lastel tuli esineda kolmeliikmeli
se žürii ees, kuhu kuulusid Waldorf

LEPATRIINU LAULUVÕISTLUS.

Foto: Marko Hõrak

Võistlusel anti välja kuus auhinnalist
kohta ning üheksa eripreemiat.
Elva vallast osales võistlusel neli
last, kellest kolm saavutasid tulemu
si esikolmikus.
Nelja-aastaste
vanuserühmas

saavutas kolmanda koha Loreen
Tamsalu. Viieaastaste vanuse
rühmas saavutas teise koha Heliis-
Regina Jõgi ning kuueaastaste
vanuserühmas jäi esimest kohta
jagama Hariette-Liis Kuus.
Tulemuste täpsema ülevaatega
saab tutvuda Elva Kultuurikeskuse
blogis veebilehel elvakultuur.ee.
Korraldajad tänavad kõiki osa
lejaid ning kohtumiseni järgmisel
aastal!
Merili Aasma
Elva Kultuurikeskuse turismitöötaja
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Talgupäeval saab anda
oma panuse korrastatud
kodukoha heaks
„Teeme Ära” talgupäeval
on ka sel aastal võimalik
lüüa kaasa oma kodu
kandi korrastamise

Elva vallas korraldatavate
talgute asukohad

aktsioonides.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

“T

15

eeme Ära” talgu
päev toimub tradit
siooniliselt maikuu
esimesel laupäeval,
tänavu 4. mail. Elva vallas on valla
lehe trükki mineku ajaks registree
ritud 28 talgu, mis ootavad abikäsi
kodukandi korrastamiseks.

Talgud kevadiseks
heakorrastamiseks
Suurem osa talgutest, mis abikäsi
ootavad, on mõeldud kohaliku kodu
paiga korrastamiseks. Talgutel võe
takse ette kevadised heakorratööd,
nagu näiteks riisumine ja võsa lõika
mine.
Üks suurtest aktsioonidest on
Rõngu kandis Hiugemäe matka
radade ja laululava korrastamine.
Korrastustööd võetakse ette Rõngu
Lasteaia Pihlakobara, Rõngu Rahva
maja ja MTÜ Kvaliteetaeg ühisel
algatusel. Rõngu Rahvamaja juha
taja Mari-Liis Vanaisaku sõnul
vajavad Hiugemäe tervise
rajad hooldamist ning plaa
nis on rada puhastada võsast
ning uuendada kulunud laud
teed. Samuti soovitakse enne
suvehooaega laululava korrasta
da. Tublidele talgulistele pakutakse
kosutuseks ka talgusuppi.

Õueraamatukogu
meisterdamine
„Teeme Ära” meeskond on sel aastal
kutsunud eestimaalasi kaasa lööma
ka õueraamatukogude meisterdami
se algatuses. Tartus toimivad õue
raamatud juba väga hästi ja sealt tuli
idee Ulila Suveaia eestvedajal, Ülari
Tootsil, teha üks selline ka suve
aeda. Plaanis on müüri sisse ehitada
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raamaturiiulid,
kust saavad huvi
lised raamatuid laenutada, vahetada
aga ka ise neid juurde tuua. Juurde
ehitatakse ka mõnus nurgake, kus
saab raamatuid lugeda.

Nurmenukkude
kaardistamine
Palupera Põhikooli kolmanda klassi
õpilased lähevad kaasa nurmenuku
talgute üleskutsega, mille eesmärk
on aidata Tartu Ülikooli teadlastel
hinnata looduse liigirikkust ja seisu

korda. Nii ongi neil plaanis
maikuu jooksul leida üles nurme
nukkude kasvupiirkonnad oma
kodukandis.
„Teeme Ära” talgupäev on kümne
te tuhandete eestimaalaste igakeva
dine suursündmus, et tulla kokku ja
teha üheskoos ära kodupaiga kõige
vajalikumad tööd. Talgupäeva ees
märk on edendada ettevõtlikkust
ja aktiivset eluhoiakut, parandades
seeläbi elukeskkonda ning tugevda
des kohalikke kogukondi.
Oma kodukandis korraldatavad
talgud ning lisateave nende kohta on
leitav veebilehel teemeara.ee.

PANE TÄHELE

Elva valla talgud
1. Miku talu talgud – 26. aprill kell 13–16. Pedaste küla, Miku talu
kevadised koristustööd.
2. Rannu kalmistu talgud – 30. aprill kell 10–13. Vallapalu küla,
Rannu kalmistu – kalmistu korrastamine.
3. Talgud Konguta Koolis – 30. aprill kell 11–15. Annikoru küla,
Annikoru tee 7 – kooli ümbruse korrastamine.
4. Lustimäe korrastamine – 3. mai kell 15–19. Mäelooga küla –
Lustimäe puhkeala heakorratööd.
5. Ulila aleviku korrastamine – 4. mai kell 9.30–12. Sadamaala
korrastamine, Kesk tn vihmavee äravoolukoha puhastamine.
6. Nooruse uuendamine Kobilus – 4. mai kell 10–16. Kobilu küla –
võsa raiumine, teepervede koristus.
7. Sangla küla koristuspäev – 4. mai kell 10–16. Sangla küla maan
teeäärte prügikoristus.
8. Hiugemäe talgud – 4. mai kell 10–17. Rõngu alevik, Hiugemäe –
matkaradade korrastamine ja laululava koristamine.
9. Kivistiku talukoha korrastamine – 4. mai kell 10–20. Vahessaare
küla, Kivistiku – metsaaluse korrastamine, prügikoristus.
10. Puhja kirik ja selle ümbrus korda! – 4. mai kell 10–16. Puhja
alevik – kiriku ja selle ümbruse korrastamine, puuriitade ladumine.
11. Mäeotsa külatalgud – 4. mai kell 10–16. Mäeotsa küla – Mäeot
sa-Ropka bussipeatuse värvimine ja ümbruse korrastamine.
12. Konguta Kooli lasteaia õueala uuendamine – 4. mai kell 10–17.
Annikoru küla, Annikoru tee 7 – uute mänguvahendite ja atrakt
sioonide loomine ja olemasolevate uuendamine.
13. Rebaste küla talgud – 4. mai kell 10–16. Rebaste küla heakorra
tööd, prügi korstamine.
14. Rebaste küla postkastitalgud – 4. mai kell 10–16. Rebaste küla
postkastide aluste valmistamine ja postkastide paigaldamine.
15. Paju tee prügimäe koristus – 4. mai kell 11–16. Rämsi külas Paju
tee prügikoristus ja haljasala puhastamine.
16. Talgud Rannu noorte välitegevusalal – 4. mai kell 11–15. Rannu
alevik – spordiväljaku postide värvimine, lehtede riisumine.
17. Külatalgud Väike-Rakkes – 4. mai kell 11–18. Väike-Rakke küla
külamaja ja külaplatsi koristamine.
18. Kirepi külatalgud – 4. mai kell 11–17. Kirepi küla heakorratalgud ja
mõttetalgud küla edendamise teemadel.
19. Veski vaated valla – 4. mai kell 11–17. Hellenurme küla, Helle
nurme Vesiveski – võsa lõikamine, riisumine, ehitusprahi välja
kandmine.
20. Ulila Suveaia Talgud 2019 – 4. mai kell 12–15. Ulila alevik, Suveaia
tee 2 – õueraamatukogu ehitamine, värvimine, lehtede riisumine.
21. Tõsta talgud – 5. mai kell 10–17. Lembevere küla, Tõsta talu –
ehitustööd, võsa saagimine, maja ümbruse korrastamine.
22. Aakre külatalgud – 5. mai kell 10–16. Aakre küla heakorratööd.
23. Kesk 21 maja territooriumi korrastamine – 5. mai kell 10–12.
Ulila alevik – kortermaja ümbruse korrastamine.
24. Pukamõisa-Purtsi teelõigu koristustalgud – 5. mai kell 10–14.
Kogunemine Rebaste külas Pukamõisa parklas – prügi koristamine.
25. Kesk 22 maja territooriumi korrastamine – 5. mai kell 11–13.
Ulila alevik – kortermaja ümbruse korrastamine.
26. Kõduküla talgud – 5. mai kell 11–14. Kõduküla, Tamme –
postkastide paigaldamine.
27. 3. klass nurmenukke uurimas – 6. mai kuni 24. mai. Palupera
Kooli õpilased kaardistavad nurmenukkude kasvukohad.
28. Võsivere vana koolimaja talgud – 12. mai kell 10–16. Võsivere
küla, Kooli kinnistu – prügikoristus, kinnistu hooldamine.
Välja on toodud lehe trükki mineku ajaks registreeritud talgud.
Kõigi talgutega saab tutvuda ja talgutel osalemise registreerida:
teemeara.ee
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Elva valla sündmustekalender

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

29. aprill kell 12

Loeng "Eesti demograafiline olukord aastatel
1940-1949". Lektor Margus Maiste

Elva Linnaraamatu
kogu kaminasaal

tasuta

Volbriöö tähistamine

Ulila Suveaed

7 € / alla 7 a
tasuta

sündis 11.03.2019

sündis 03.04.2019

sündis 29.03.2019

Maili Peterson

Stella Graf

30. aprill kell 17

Emma-Lotta Ostrat

1. mai kell 9

Konguta Lahtised Meistrivõistlused 2019

Annikoru DG park

osalejad 20 € /
pealtvaatajad
tasuta

1. mai kell 10

Laat "Konguta Kola"

Konguta küla
külaplatsil

tasuta

1. mai kell 11

Matkamaraton´19

Elva vald

tasuta

02.-17.05 kell
10-13

Näitus "Piirideta ilu" eri maade rahvarõivastest

Puhja Seltsimaja

tasuta

2. mai kell 18

Elva Laul

Elva Kultuurikeskus

tasuta

1.-4. mai kell 11

Elva keeglisaali auhinnavõistlus

Elva Keeglisaal

tasuta

05.04.1965-07.04.2019

4. mai kell 9

Elva kodukandipäev ja pidu ansambliga IZ-58

Elva Lauluväljak ja
Tartu mnt

tasuta

4. mai kell 12

Elva Kellatornijooks

Elva linnastaadionil
ja staadionimetsas

eelreg tasuta,
kohal 2 €

4.-5. mai kell 12

Öörännak 19

Tartumaa Tervise
spordikeskus

35-45 €

5. mai kell 13

FC Elva naiskond - Tartu JK Tammeka
II naiskond 4. voor

Nike Arena Elva

tasuta

7. mai kell 19

Toomas Kalli estraadikava ''Ja mida teile,
palun?''

Elva Kultuurikeskus

15 € / 17 €

7. mai kell 20

Film "Skandinaavia vaikus"

Konguta Rahvamaja

4€/5€

9. mai kell 14

Heategevuslik Teatejooks

Elva Lauluväljak

tasuta

10.-11. mai kell 9

Elva Elite Cup 2019

Nike Arena Elva

tasuta

11. mai kell 19

Flamenko kontsert “15”

LendTeater

3€

12. mai kell 9.30

Tartu Maastikumaraton

Otepää-Elva

alates 20 €

12. mai kell 16

Emadepäeva tähistamine kevadsimmaniga

Ulila Suveaed

10 € / 12 € / alla 7
a tasuta

15. mai kell 9.30
ja 11

Reky: Sööbik ja Pisik

Elva Kultuurikeskus

8€

17. mai kell 18

Naiskoor Domina kontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

18. mai kell 11

61. Elva Tänavasõit

Võistluskeskus
Pikk 43, Elva

5-15 €

18. mai kell 13

FC Elva - Tallinna JK Legion

Elva Linnastaadion

tasuta

18.-19. mai
kell 10

Prodigy Cup 2019 – 2. Elva

Elva DG park

osalejad 40 € /
pealtvaatajad
tasuta

18. mai kell 9

Rannu vanavara laat

Rannu külaseltsi
platsil

1€

18. mai kell 18

RN Stuudio kontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

19. mai kell 9.30

Filter Maanteekarikasari II - Elva

Elva

25-40 €

19. mai kell 13

FC Elva naiskond - Pärnu JK II naiskond 6. voor

Nike Arena Elva

tasuta

19. mai kell 20

Vabaõhukino "Seltsimees laps"

Ulila Suveaed

3€/4€

22. mai kell 19

Kontsert: Austin Miller

Rannu Rahvamaja

5€
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Elva valla leht

Diego Sebastian Songisepp

sündis 12.04.2019

Elva vald mälestab
Anne-Mai Rämmar

Linda Lõiv

Margit Mõtsar

Enn Tennov

Aare Teder

Elve Ilves

Jüri Ikkonen

Linda Täkker

19.07.1995-04.04.2019

21.12.1953-08.04.2019
27.11.1938-10.04.2019

27.04.1922-11.04.2019
23.08.1930-12.04.2019
23.08.1939-12.04.2019
19.11.1927-15.04.2019

Külade Kärajad kutsuvad
kogemusreisile
Elva valla järgmised Külade Kärajad suunduvad kogemuste vahetamiseks Otepää valda, Vidrike külla. Kogemusreisile stardime pühapäeval,
19. mail kell 10. Eeldatav tagasijõudmise aeg on kell 15.
Vidrike külamajas tutvustab Vidrike külavanem Ivika Nõgel küla tegemisi
ning Arula külavanem Voldemar Tasa räägib külaajaloo talletamisest ja veebi
pidamisest.
Kogemusreisi osalustasu on viis eurot (sisaldab bussisõitu ja
lõunasööki). Osalemiseks registreerida hiljemalt 10. mail e-aadressil
marika.saar@elva.ee.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

SA Elva Kultuur ja Sport otsib
spordijuhti ja turismijuhti
Spordijuhi peamine ülesanne on Elva valla sporditegevuste korraldamine
ja juhtimine.
Kandideerimiseks edastada essee teemal „Minu lahendused Elva valla
spordivaldkonna väljakutsetele“ ning elulookirjeldus koos palgasooviga
hiljemalt 5. maiks e-aadressile katlin.saarela@elva.ee.
Turismijuhi peamine ülesanne on kavandada, korraldada ja ellu viia
Elva valla turismiarengut.
Kandideerimiseks edastada essee teemal „Minu lahendused Elva valla
turismivaldkonna väljakutsetele“ ning elulookirjeldus koos palgasooviga
hiljemalt 5. maiks e-aadressile katlin.saarela@elva.ee.
Täiendav info: elva.ee/toopakkumised

Väljaandja: Elva Vallavalitsus • Toimetaja: Kerli Metsallik • Küljendus: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva
Tiraaž: 6450 • Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 10.05.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 03.05.2019

