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Õed tõid Eestile võidu!

Konguta vallas tegutsev ettevõte
Pulmalill OÜ tähistab käesoleval
aastal oma kümnendat tegutsemisaastat. Erilise kingitusena saavutasid õed Anu Uibo ja Aire Reenumägi

- võidab see, kellel on parim tehnika,
õigesti ajastatud tippvorm ja natukenegi õnne.
Võit on seda magusam, et juba
aastaid ei ole Eestisse välisvõistlus-

Anu ja Aire võidukarikaga					

Itaalias toimunud rahvusvahelistel
lilleseadevõistlustel esikoha.
Esimese võistluse võtsime ette
eelmise aasta kevadel. Võistlemine
meeldib meile väga. Sind pannakse
proovile viimse piisani, floristika
võistlus on nagu iga teine spordiala

Foto: erakogu

telt esikohta tulnud. Lilleseadjatena
oleme tuntud juba aastaid, ühine
ettevõte saab meil käesoleval sügisel
kümne aastaseks. Võistlejate maailmas oleme aga täielikud uustulnukad
ja üllatajad. Arteflorandol osalesime
teist korda, eelmisel aastal saavuta-

Elvas avati purskkaev
Lastekaitsepäeval avati Elva
raudteejaama hoone ees purskkaev.
Purskkaev on ringikujuline, läbimõõt
umbes neli meetrit ja 60 sentimeetrit kõrge. Veejoa kõrgus on poolteist kuni kaks meetrit, mida saab
vastavalt ilmale reguleerida. Kaevu
keskele on kavandatud valgustusega
düüs, mis võimaldab erinevat valguslahendust. Ajalooliselt on Elvas

Hind: 0,50€

Kongutas
toimus
võrgupidu

raudteejaama ees purskkaev olnud
ning tegemis on sisuliselt taasavamisega. Purskkaev on kogukonna ühine
projekt, mida vedas MTÜ Elva Elama.
Purskkaevu valmimist toetasid
paljud eraisikud, ettevõtjad ja Elva
Linnavalitsus. Kokku läks purskkaev
maksma ligi 21 000 eurot. Avamispeol esinesid Elva linna kollektiivid
ning Ivo Linna bändiga.

Avamishetk					Foto: Kayvo Kroon

sime kuuenda koha, seekord siis võit.
Meie tugevuseks on meeskonnatöö,
puhas tehnika ja ideed. Saime kiita
ka looduslike materjalide rohke
kasutamise eest. Itaalia võistlused
on erilised, sest on lubatud koguda
kohalikku materjali võistluspaiga
ümbrusest. Kokku tuli teha kolm
tööd. Esimesena valmistasime kodutööna ette pruudikimbu Lady Dianale, kelle surmast möödub tänavu
20 aastat. Laupäeva pärastlõunal
tuli üllatustööna valmistada kroon
ja pühapäeva hommikul kaunistasime loosiga saadud disainmööblit.
Meie pidime töötama Erin Carstensi
kollektsiooni „Him & Her Chairs“
kuuluva naiseliku punase plastiktooliga. Töid hindas rahvusvaheline
žürii. Võistlustel oli 12 meeskonda,
esindatud olid Eesti, Läti, Leedu,
Poola, Itaalia, Rumeenia, Venemaa,
Hispaania, Ukraina.
Anu Uibo õpib praegu Räpina
Aianduskoolis floristikat, Aire lõpetas antud kooli 2015 aastal. Eestis
on väga kvaliteetne õpe ja professionaalsed õpetajad. Lisaks on viimasel
aastal olnud Eestis palju väliskoolitajaid, kelle nippe oleme õppimas
käinud.

LÜHIDALT

Aire alustas 1997 aastal lillepoes
tööd ja on tänaseni erinevates lille
poodides töötanud. Mina olin esimest
korda lillepoe leti taga 1999 aastal,
keskkooli lõpuklassi suvel. Siis tulid
õpingud Maaülikoolis, töötasin sekretäri, juhiabi ja raamatupidajana.
Floristika on olnud alati minu hobi,
tänasel päeval aga põhitöö. Mõned
aastad tagasi pidasime koos isiklikku
lillepoodi. 2007 aastast spetsialiseerusime pulmade dekoreerimisele ja
see on meie suurim armastus.
Töö ja võistlemise kõrvalt leiame
alati aega ka floristika propageerimiseks. Veebruaris korraldasime
koolituse üle 280-le floristile, viime
läbi müüjate koolitusi ning mõnikord anname tunde algkoolides.
Aasta alguses valiti meid Eesti floriste ühendava mittetulundusühingu
Eesti Florist juhatusse. Siit jätkub
töö eriala tutvustamise, Estonian
Florist Cupi korraldamise ja välis
suhete loomisega.
Kohtunike esimees lausus meile
teele kaasa õpetussõnad: “Võit ei ole
mitte finish vaid teekonna algus.“
Anu Uibo

Avalike teenustega rahulolu
küsitlus
Sügisel, pärast kohalike oma
valitsuste valimisi, tekib Elva linnast,
Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja
Puhja vallast Elva vald. Meie kõigi
eesmärk on, et meie valla elanike elu
muutuks seejärel veelgi paremaks –
teenused oleksid teile samamoodi
kättesaadavad ja kvaliteetsemad.
Seepärast oleme läbi viimas avalike
teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüsi. Oleme selle tarbeks
koostanud küsitluse, mille tulemuste abil saame meie teha järeldusi,
millistes valdkondades peame uues
vallas pakutavaid avalikke teenuseid
või teenindust parandama ja milliste
valdkondadega olete rahul.
Uuringut viib läbi sõltumatu osapoolena Grant Thornton Baltic OÜ.
Uuringu “Avalike teenuste rahulolu
ja kvaliteedi hindamine” projekti
toetab EAS, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme “Kohalik ja regio
naalne arendusvõimekus” raames.
Küsimustikule vastamine ei võta

rohkem kui 10 minutit ning vastamine on anonüümne.
Ootame Teie vastuseid hiljemalt
22.06.2017.
Küsimustiku leiad aadressilt:
https://w w w.surveymonkey.
com/r/elva_valla_elanike_kysitlus
Osale kindlasti küsitlusel ja anna
meile teada oma arvamus!

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Nõo rahvaküsitlus
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks Nõo valla sundliitmise küsimuses korraldas Tartu Maavalitsus
mai kuu jooksul kõikides Elva vallaks
ühinevates omavalitsustes (Elva linn,
Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja
Rõngu vald) rahvaküsitluse. Vastata
tuli küsimusele “Kas toetate Elva
linna, Konguta, Nõo, Palupera, Puhja,
Rannu ja Rõngu valdade ühendamist
üheks omavalitsusüksuseks”, vastusevariandid “jah“ ja “ei” . Küsitlusel
sai osaleda nii interneti teel (VOLIS
keskkonnas) kui küsitluspunktides.
Omavalitsuste lõikes osales 0,8%
(93 inimest) küsitlusealistest elanikest. 32,3% vastanutest (30 inimest)
vastas “jah”, 67,7% (63 inimest) “ei”.
Kõige aktiivsemad olid Rannu valla
elanikud- osales 1,8% (23 inimest)
küsitlusealistest elanikes, kõige
madalam aktiivsus oli Puhja vallas,
kus osales 0,4% (8 inimest).

Piirkonnakogud
loomisel
Elva linna, Konguta, Palupera,
Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus on ühinevatele omavalitsustele antud võimalus moodustada piirkonnakogud, mille peamised
ülesanded on võimaldada elanikele
kaasarääkimisvõimalusi kohalikes ja
ülevallalistes otsustusprotsessides,
aidata kujundada arvamusi, teha
ettepanekuid ja anda tagasisidet Elva
valla volikogule ja vallavalitsusele
piirkonna arengu ja avalike teenuste
kvaliteedi kohta.
Haldusreformi juhtkomisjon on
koostöös e-Riigi Akadeemia eksperdi
Liia Hänniga piirkonnakogu teemalised arutelud tänaseks lõpetanud
ning valminud on piirkonnakogu
statuudi eelnõu. Statuut edastatakse
volikogudele tutvumiseks ning hiljemalt augusti lõpuks peavad volikogud otsustama kas ja millistel alustel
soovitakse piirkonnakogu moodustada. Piirkonnakogu moodustamiseks
on statuudi ja ühinemislepingu lisa
5 kohaselt kolm varianti: sihtgruppide esindajate, asustusüksuste esindajate või valimistulemuste alusel.
Volikogud saavad valida oma piirkonna jaoks sobivaima variandi ning
määrata piirkonnakogu suuruse.
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Elva õpilased XII noorte laulu- ja tantsupeol
2017. aasta XII noorte laulu- ja
tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja
vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste “juured” alla.
See on pidu, mis väärtustab ja
tõstab esile eri põlvkondade seotust,
esivanemate tarkust ja oskust seda
hoida ja edasi kanda.
On tõeliselt suur rõõm, et Elva
linna esindavad laulu- ja tantsupeol
seitse õpilaskollektiivi. Saame siis
nendega tuttavaks.
1. Kui vana on kollektiiv?
2. Kui kaua on kollektiiv teie juhMännikäbid						Foto: erakogu
timisel tegutsenud?
3. Kui palju on kollektiivis õpilasi? on, siis ka juuli lõpus rahvusvahelisel tegelema eelmisel aastal, kui otsus4. Iseloomustage oma kollektiivi. festivalil Europa Cantat 2018 Tallin- tasime konkureerida teiste rühma5. Millised on edasised eesmärgid? nas. Unistus oleks korraldada mõni dega Tartumaa tantsupeole. See pidu
tore kontsertreis välismaale.
- „Hingepuu” - oligi meile esimene
Tantsurühm MÄNNIKÄBID, suurem katsumus. Samal kevadel
Elva Gümnaasiumi MUDILASKOOR ja LASTEKOOR,
juhendaja Lea Kurvits
esinesime ka Elva “Lustipeol”.
Tantsurühm Männikäbid loodi
Algklasside õpetajana on minu
koore juhatab Ehtel-Kuldvere Vent
Elva Gümnaasiumi mudilas- ja las- 2005. aastal. Alustasime jõulu- käes klass kolm aastat ja nii kaua
tekoor on loodud 1970. aasta sügisel. tantsu õppimisega jõulupeo jaoks. üritan lastesse ka tantsupisikut idaOlen neid kollektiive juhendanud 11 Klassijuhataja Anne Jaama õhu- nema panna.
aastat alates 2006. aastast, kui asusin tusel hakkasime õppima ka 2007.
Segarahvatantsurühmas peab
tööle Elva Gümnaasiumi I ja II koo- aasta noortepeo tantsu “Rongisõit”. olema 8 paari ehk 16 tantsijat. Meil
Uuest sügisest liitus meiega ka Pille on ka üks väga tubli varupaar, kes
liastme muusikaõpetajana.
EG mudilaskooris laulab praegu 72 Rebase klass. Kuna lapsed olid tublid, on võimelised põhitantsijaid alati
ja lastekooris 27 poissi ja tüdrukut. tegime peoks kaks rühma: Männid asendama.
Mõlema kooriga liitudes on võima- ja Käbid. Sügiseks jäi kahest rühOleme rõõmsameelne punt ja
lus arendada oma lauluoskust ja mast järele ainult üks, seetõttu sai naudime seda, mida teeme. Meil
õppida mitmehäälselt laulma, leida ka nimi uuesti liidetud. Männikäbid on koos tore ja lõbus olla. Üksteise
toredaid laulukaaslasi teistest klas- on järjest käinud kõigil koolinoor- suhtes oleme abivalmid ja arvestame
sidest, osaleda laululaagrites, käia te ja üldpidudel (2007, 2009, 2011, teineteisega.
esinemas kooli- ja linnaüritustel/ 2014), ees ootab meid ka noortepidu
Minu suureks sooviks on muidukontsertidel, osaleda maakondlikel “Mina jään”. Männikäbid on tantsu- gi, et rühm jääks kokku ja tantsiks
ja vabariiklikel laulupidudel/kon- peo usku ehk siis oleme tegutsenud ka järgmistel aastatel edasi. Selles
kurssidel. Lisaks kõigele sellele toi- pausidega vaid tantsupeo aastatel. rühmas on väga palju hea koordimuvad vabal ajal väljasõidud mõnda
Tantsijaid on meil erineva koge- natsiooni ja rütmitajuga lapsi. Väga
toredasse veekeskusesse, käime musega: on neid, kes tantsinud tore oleks, kui sellesama rühmaga
kinos või talvel snowtubing’us liugu algusest peale, ja neid, kes teinud tantsiksime ka kahe aasta pärast
laskmas. Mõlemad koorid osalevad oma esimesed vahetussammud eel- toimuval üldtantsupeol.
Mina aga võtan sügisel uue esimesellesuvisel koolinoorte laulupeol misel sügisel. Kuna noorterühmade
ja eriti hea meel on mul lastekoo- repertuaar on nõudlik ja keeruline, se klassi ja kindlasti saame ka sellest
ri üle, kes õppis ära väga keerulise siis tuleb eriti kiita sügisel alustanud uuest klassist toreda rühma kokku
repertuaari. Edasiseks eesmärgiks on tantsijaid. Mis sügisel tundus teos- - uued Käbikesed.
Elva Gümnaasiumi POISTEjätkata laulupeo traditsioonidega ja tumatu, on nüüdseks omandatud ja
nakatada laulupisikuga võimalikult tantsitakse naudinguga.
KOOR, poisse juhendavad Merike
palju lapsi. Koorilauluga tegeledes
Eesmärk on tantsupeol anda Allik ja Meelis Roosaar
Poistekoor tegutseb alates aason nii mõnedki musikaalselt nõrge- endast maksimum, nautida protsessi
mad õpilased hakanud viisi pidama ja tunda rõõmu koos tantsimisest. tast 1960. Väga paljude aastate
ja mul on selle üle väga hea meel. Loodame, et suvi selleks ajaks ka jooksul oli poistekoori hea haldjas
Leian, et muusikaga tegelemine on Eestisse jõuab. :)
ja eestvedaja Maimu Sirel. Meelis
Rahvatantsurühm KÄBIKESED, Roosaar tuli poistekoori juurde
väga teraapiline tegevus ja koorilau1995. aastal ja Merile Allik liitus
lust võiks kujuneda tore hobi kogu juhendaja Pille Rebane
Käbikesed tegid oma tantsusam- 2015. Praegu laulab poistekooris
eluks. 2018. aasta mais tahaks mudilaskooriga osaleda üleriigilisel mudi- mud juba esimeses klassis aastal 21 poissi. Kuulume ka Eesti Meeslaskooride konkurss-festivalil, Sama 2014, siis tantsisime vaid endale telaulu Seltsi. Poistekoor on väga
aasta 2. juunil oleme mõlema kooriga ja suurema hulga inimeste ette ei vahva ja rõõmsameelne seltskond.
võrukeelsel laulu- ja rahvapeol Uma julgenud veel astuda. Tõsisemalt Poisid on alati heas tujus, tahtmist
Pido ning kui veel jõudu ja energiat hakkasime tantsude õppimisega täis ja ülienergilised. Poistega koos-

ÜKS PILT

olemine annab kindlasti särtsu ka
koorijuhtidele ja tulemuseks on seekord pääs laulupeole, mille üle me
oleme väga uhked. Kindlasti tahame
jätkata poistelaulu traditsiooniga.
Loodame, et meie ridadesse tuleb
ka uusi vahvaid laulupoisse, ja mida
rohkem meid on, seda võimsamalt
me kõlame!
Elva Gümnaasiumi NEIDUDEKOOR, koori juhatab Merike Allik
Moodustasin koori 2006. aastal,
kui asusin tööle Elva Gümnaasiumi
muusikaõpetajana ja 2007. aasta
suvel olime juba ka laulupeol. Koor
alustas 20 lauljaga, sellele laulupeole
läheme aga juba 48 neiuga. Neidude
kooris laulavad ilusad, toredad, säravad ja rõõmsad tüdrukud. Neil on
tahet, visadust, enesekindlust ja see
viis meid taas sihile - oleme pääsenud raske repertuaariga laulupeole.
Pärast laulupidu võtame eesmärgiks
kontsertreisi kuhugi kaugemale ja
kindlasti õpime uusi ja ilusaid laule.
Elva Gümnaasiumi RAHVAMUUSIKAANSAMBEL, juhendaja
Meelis Roosaar
Kollektiiv on tegutsenud 5 aastat,

laulu- ja tantsupeole läheme esimest
korda 18 pillimängijaga. Meie kollektiivis on väga musikaalsed lapsed,
kes soovivad õppida pillimängu,
tahavad koos musitseerida ja tunnevad sellest suurt rõõmu. Põhiline
osa meie repertuaarist on eesti rahvamuusika. Tulevikus on plaanis jätkuvalt osaleda rahvamuusikapidudel
ja -festivalidel.
Me kõik oleme väga õnnelikud,
et meie suurt tööd on tunnustatud
pääsmega laulu- ja tantsupeole.
Kallid lauljad, tantsijad ja pillimängijad, te olete parimad! Aitäh
teile!
Kallid juhendajad, te olete suure
südamega inimesed! Aitäh teile!
Südamest tänu ka Elva kooli juhtkonnale ja kõigile lastevanematele,
kes meid on toetanud.
XII noorte laulu- ja tantsupidu
koos pillipeoga toimub 30. juuni – 2.
juuli 2017 Tallinna lauluväljakul ja
Kalevi staadionil.

Verevi järve rannavalveteenust
osutatakse igapäevaselt 01. juunist-31. juulini kella 12.00 kuni 20.00
ning 01. augustist-31. augustini kella
12.00 kuni 19.00 aktsiaseltsi G4S
Eesti vastava väljaõppega meeskonna poolt.
Terviseamet on klassifitseerinud
Verevi järve supluskoha 2016. aastal
suplusvee kvaliteedi alusel „väga
heaks“. Verevi järvest võetakse
suve jooksul veeproove neli korda.
Esimene proov võeti 16. mail ning

suplusvee kvaliteet vastab nõuetele.
Verevi rannas ja Elva laululaval
on eelseisvast suvehooajast avatud
uued tualetid. Ühes hoones on kokku
kuus kohta. Invatualetis on olemas
ka mähkimislaud. Verevi ranna tualett on avatud vastavalt rannavalve
tööajale ning laululava tualetid on
avatud avalike ürituste ajal. Tualettide ja Verevi rannavalve hoone
keskkonda sobitamiseks on töös
disainlahendused.
Head suplushooaega kõigile!

Kõigi kollektiivide nimel
Merike Allik

Verevi rannahooaeg

Elva gümnaasiumi ja lasteaedade
toitlustaja selgunud
Elva Linnavalitsuse väljakuulutatud hange kooli ja lasteaedade
toitlustamiseks on lõppenud. Parima
pakkumuse esitas juba kümme aastat
haridusasutuste toitlustamisega
tegelenud ettevõtja P-Dussmann
Eesti OÜ.
Enne otsuse tegemist käis toitlustushanke komisjon 15. mail toitlustusettevõtja teenuse ja toitudega
tutvumas Tartu Variku koolis, Tera
Erakoolis ning Lotte lasteaias. Samuti
oli kooli ja lasteaia juhtkonnal ning
hoolekogude liikmetel võimalus
25. mail kohtuda toitlustaja esindajatega ning saada vastused laste
toitlustamisteenust puudutavatele
küsimustele. Lõpliku hindamise tegi
komisjon 29. mail ning liikmete hinnang osutus positiivseks.
Ettevalmistused uue toitlustaja teenusele üleminekuks käivad
ning ettevõtja võtab lasteasutuste

sööklates söögitegemise üle uuest
õppeaastast. Töösse jäävad kõik lasteasutuste köögid.
Koolilapsi ootab ees väikesed muudatused, nii Tartu mnt kui ka Puiestee tn õppehoone sööklas viiakse
uuendusena sisse iseteenindusletid,
kus õpilased saavad komplekteerida
oma koolilõuna ise, vastavalt soovile ja maitsele. Kindlustatud on ka
pikapäevarühma laste toitlustamine.
Toitlustaja võimaldab Puiestee
tn õppehoones süüa ka tasu eest
eripraadi ning avatud on puhvet. See
võimalus on loodud neile õpilastele,
kes veedavad pikemat päeva koolis
trennide või huviringide tõttu. Vajadusel ollakse valmis
pakkuma ka hommikuputru.
Margit Kiin
Elva õigusnõunik

Avalik arutelu

Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu avaliku välja
paneku käigus esitati planeeringu
kohta 5 arvamust, mistõttu korraldab
Elva Linnavalitsus planeeringu avaUued Elva linna kodanikud koos vanematega							
Foto: Kayvo Kroon
liku arutelu 26. juunil 2017 algusega
Traditsiooniline pidulik sündide tähistamine toimus 30. mail raekoja saalis. Kutsutud olid kõik beebid, kes on kell 16.00, kultuurikeskuse saalis
sündinud jaanuarist maini. Kokku 20 last, neist 11 poissi ja 9 tüdrukut. Palju õnne ja rohkelt rõõmu kõigile!
aadressil Kesk 30, Elva.

Elva linn
mälestab

Karl
Muru
1.1.1927 – 30.5.2017

KONGUTA

Konguta Kooli 5.-6. klassi
tantsurühm Koogutajad
Konguta Koolis on laste tantsurühmad tegutsenud juba alates 1991.
aastast. Meie kuueklassilises koolis
on tantsimine üks kehalise kasvatuse
osa. Tunnis teeme tutvust nii rahva‑,
folkloorsete-, seltskonna- kui ka
showtantsudega. Suurte pidude eel
tuleb muidugi kõvasti lisatööd teha:
peale tunde ja ka tantsulaagrite ajal.
Selle peo eel tegime neli kahepäevast
tantsulaagrit ööbimisega koolimajas. Laagrites saab tantse lihvida ja
puhastada. Ja muidugi koolis ööbimine on ju omamoodi põnev. Meil oli
selline reegel, et öösel võib möllata,
aga järgmisel päeval ei tohi keegi
tantsuproovis viriseda. Ega keegi
ei virisenudki, ainult, et tantsude
vaheajal eelistati olla rohkem pikali
kui püsti.
Suurtel vabariiklikel tantsupidu-

del oleme käinud alates 1997. aastast kokku seitse korda. Tulemas on
kaheksas pidu. Mina olen juhendanud Konguta Koolis laste tantsurühmi 26 aastat. Sel suvel lähevad peole
3.-6. klassi lapsed, kes tantsivad 5.-6.
klassi repertuaari. Kuna meil on väikesed klassid, siis pean mitu klassi
kokku panema, et vajalik paaride arv
kätte saada.
Praeguses rühmas tantsivad osad
tüdrukud juba kuus aastat (Madli
Saarela, Leene Pärtel). Nende peale
saab alati kindel olla. Nad on käinud
juba ühel suurel peol (2014. a) ja
mitmel maakonna peol. Nad oskavad
väljakul orienteeruda, jälgida märke
ja vedada. Nende kohta võib öelda
staažikad tantsijad. Paljud poisid
tantsivad tõsisemalt alles esimest
aastat. Meie kõige nooremad tantsi-
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jad on samuti väga tublid, et jõudsid
selle raske repertuaari ära õppida.
5.-6. klassi tantsud on väga tempokad ja tehniliselt keerukad. Lisaks
tuleb Näljamihkli tantsus käes hoida
kahemeetrist puunukku. Koogutajate rühmas on praegu 19 tantsijat:
10 poissi ja 9 tüdrukut. Ülevaatustel nägin, et lapsed on võimelised
andma endast parima ja pingutama
ühise eesmärgi nimel.
Järgmisel aastal toimub Tartumaa
tantsupidu, siis Kagu-Eesti pidu jne.
Tegevust jagub.

Kui Kongutasse kutse saime ei
osanud suurem osa meeskonnast
tulevasele üritusele mingeid ootusi
seada, seetõttu tegime päris põhjalikku eeltööd uurimaks välja, mida
osalised ise kõige rohkem proovida
tahaksid. Esmakordselt sai meie
poolt võrgupidu korraldatud nii
noorele publikule.

kaks virtuaalreaalsuse masinat. Üllataval kombel oli laste seas populaarseim virtuaalmäng Job Simulator ehk
otsetõlkes Töösimulaator. Tundub,
et suureks kasvamine kedagi ei hirmuta!
Kogu PlayFairi meeskond jäi üritusega igati rahule. Koos sai näha paiku
Eestimaal, kuhu muidu igapäevaselt

Kaie Tali
tantsurühma juhendaja

Konguta Koolis on kabemäng au sees

Konguta võrgupeolised					Foto: erakogu

kümnel laual üks mäng, mille jaoks
vastased loositi. Seekord võitsid
ülekaalukalt õpetajad, kuid mõnigi
mäng oli neile ärevusttekitav ja vastupanu kõva. Nüüd pole õpilastel
muud, kui küsida järgmisel kevadel
revanši ja seni harjutada.
Harjutada tasub, sest Konguta
Koolis on juba 18 aastat peetud
kooli siseturniiri klasside vahel.
Meie õpilased on võistelnud edukalt ka väljaspool kooli. Sel kevadel
loodi Elva Huvikeskuses alus uuele
traditsioonile – koolidevahelisele
turniirile. Ka sealt tõid meie lapsed
kaasa mitu esimest ja teist kohta.
Konguta Kooli parimad kabetajad
sel aastal olid Indrek Roosaar, Lea
Novikov, Anne Sui Saadjärv, Laura
Mark, Rasmus Kivari, Markus Roosaar, Raikko Kotkas, Kevo Kasesalu.
Kabetamine täies hoos					Foto: erakogu
Järgmisel aastal loodetavasti on
Headel asjadel on kombeks saada võita nii suur kui väike.
võimalik ennast sellel spordialal ka
Ka sel aastal kohtus kümme kooli treenida, kas Elva Huvikeskuses või
traditsioonideks. Nii juhtus kord
aastate eest 1.juunil lastekaitsepäe- parimat kabelast kümne täiskasva- koolis.
val korraldatud õpetajate ja õpilaste nuga, kelle seas oli õpetajaid, köögiHead kabetamist!
vahelise kabekohtumisega, mille tädi, taaskord ka vallavanem. Nagu
Margit Ott
peamine mõte oli, et „siin ja praegu kohane, pidi meeskondadel olema
Konguta Kooli õpetaja
on kõik võrdsed“. Siin mängus võib nimi, tervituseks hüüdlause. Mängiti

Võrgupeoks eraldasime lõpuks
16 kohta ja kaasa tõime neli ägeda
tehnikaga varustatud masinat CS:GO
2vs2 turniiriks. Mänguvalmis said
mitmed konsoolimängud ja parimat
mängijat otsisime ka FIFA 17 turniiril - paljud lapsed proovisid mängu
esimest korda, nii et turniir võttis
aeg-ajalt väga ootamatuid pöördeid
ja oli kindlasti väga lõbus jälgida.
Lisaks sai rallisõiduoskuseid proovida DiRT Rally Kailajärvi rajal - Soome
maastikul kihutamine tekitas üsna
koduse tunde.
Muidugi ei saa me mööda ka kõige
moodsamast tehnikast ja tõime kaasa

ei satu, tutvuda uute ja toredate tulevaste espordifännidega ja osalistest
jäid ainult positiivsed mälestused.
Konguta kooli tuleks tagasi iga kell!
PlayFair on organisatsioon, mille
eesmärgiks on tõsta Eesti espordi
kvaliteeti, kasvatades espordi populaarsust ja korraldades suurimaid ja
parimaid espordiüritusi nii professionaalsetele mängijatele kui värsketele asjaarmastajatele. Varasemalt
on organisatsiooni liikmed olnud
osalised Eesti suurimate võrgupidude korraldamises.
Annika Kluge

Vallavolikogu 31.mai istungil:
avaldati umbusaldust Konguta vallavolikogu esimehele ja eelarve- ja arengukomisjoni
esimehele Märt Meesakule.
Vallavolikogu istungite salvestusi saab kuulata: http://www.konguta.ee/?page=103.

Vallavalitsuse 24. mai 2017 istungil:
maksti sotsiaaltoetusi järgmiselt: hooldajatoetust 35 hooldajale summas 975 €; vajaduspõhist
peretoetust 8 perele summas 630 €; mai kuul sündinud juubilarile juubelitoetust summas
100 €; paljulapseliste peredele lasteaiatoidu toetust summas 164,82 €; toimetulekutoetust
kahele perele summas 340,12 €; 8 -le avalduse esitanud kodanikule toetust summas 411 €;
kooli lõpetamise toetust 13 õpilasele summas 650 €;
moodustati komisjon, Konguta vallas Külaaseme külas asuvate ehitiste eeldatava püsimise

Konguta valla lusikapidu
Traditsiooniliselt kutsub Konguta vallavanem lastekaitsepäeval
väikesed vallakodanikud koos oma
vanematega kooli saali vastuvõtule.
2016 aasta jooksul sündis meie

vallas 20 last, mis on päris märkimisväärne number.
Väikese muusikalise tervituse
tegi meie oma kooli vilistlane Marta
Külaots. Oli huvitav näha, kuidas

aja määramiseks hoonestusõiguse seadmisel järgmises koosseisus: esimees: arendus-ja
keskkonnanõunik Riina Savisaar; liikmed: sotsiaalnõunik Elo Kasetalu; ehitus- ja maanõunik

viiulihelide kõlades mõnigi aktiivne
maailmaavastaja tardus ning vaikselt
kuulama jäi. Vallavanem Esta Tamm
tervitas pisipõnne ja soovis vanematele õnne ning armastust laste
kasvatamisel.
Väikestele vallakodanikele kingiti
omanimeline valla vapiga lusikas
ning vanematele tänukiri ja roosiõis. Koos maiustati kohvilauas puuviljade ning koogiga. Saali keskele
laotatud vaibal toimus aga vilgas ja
rõõmsameelne tegevus, põhiliselt
küll käpuliasendis.
Sündmust jääb meenutama ühispilt.
Vastuvõtule oli kutsutud: Henri
Müür, Annabel Pallo, Leon Unt,
Joosep Lauri Tiits, Riko Tanni, Sebastian Vilu, Pärtel Frei, Tommy Värv,
Rain Stalmeister, Kristjan Ilp, Mia
Kibal, Anete Ostra, Lisete Jõgi, NeteLiis Lauk, Elenor Liira, Pärt Purga,
Timon Koni, Toomas Kõlu.
Elo Kasetalu

Alser Kubja;
määrati Tartumaal Konguta vallas Lembevere külas asuva Tanni-Jüri katastriüksuse jagamise
tulemusena moodustatava kahe katastriüksuse koha-aadressid ja sihtotstarbed: I katastriüksus
koha-aadressiga Tartumaa, Konguta vald, Lembevere küla, Tanni-Jüri, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 3.83 ha; II katastriüksus koha-aadressiga Tartumaa Konguta vald Lembevere
küla Kivistiku, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 13722m².;
kinnitati Konguta vallas Annikoru külas Annikoru tee 20 katastriüksusel asuva kortermaja
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 3649 m² ja kortermaja teenindamiseks
vajaliku maa Satviie katastriüksuse pindalaks 5309 m².

Vallavalitsuse 30. mai istungil 2017:
kiideti heaks Konguta valla 2016. aasta majandusaasta aruanne, aruanne revisjonikomisjonile
arvamuse andmiseks ja volikogule kinnitamiseks.

Vallavalitsuse 31. mai 2017 istungil 2017:
maksti projektitoetust Meelis Roosaarele viiuldajate suvekooli läbiviimiseks ajavahemikul
20.07.-23.07.2017 summas 320.-. Aruanne toetuse kasutamise kohta esitada 24. augustiks 2017;
maksti projektitoetust korteriühistule Annikoru 13 kõnnitee rajamiseks ajavahemikul 01.0601.09.2017 summas 640.-. Aruanne toetuse kasutamise kohta esitada 1. oktoobriks 2017;
maksti Vellavere MTÜ-le projektitoetust Vellavere V külapäeva läbiviimiseks juulis 2017
summas 640.- ja tegevustoetust summas 200.-. Aruanne projekti toetuse kasutamise kohta
esitada 1. septembriks 2017 ja tegevustoetuse kasutamise kohta 15. jaanuariks 2018;
maksti Mäeotsa Külaseltsile projektitoetust Mäeotsa külamaja mööbli soetamiseks juunis
2017-veebruar 2018, summas 270.-. Aruanne toetuse kasutamise kohta esitada 1. aprilliks 2018.
Maris Sirendi

Lusikapeolised						Foto: erakogu

vallasekretär
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Õues maalimise päev
Hellenurme lasteaias

Hellenurme lasteaia lõpupidu
Hellenurme lasteaia lõpetas sel
kevadel kuus last: Gerda-Greete
Mägi, Carola Kutsar, Lenne Kallaste,
Kairit Aas, Lisandra Piller ja Kristofer
Robin Paulus.
Lõpupeol esinedes ütlesid lapsed
lihtsaid tõdesid, mida on vajalik
teada selleks, et elus hakkama saada.
Sellest on kirjutanud kirjanik Robert
Fulghum raamatus „Kõik, mida ma
tegelikult teadma pean, omandasin
ma lasteaias“. Peale esinemist said
lapsed pidulikult kätte oma esimese
tunnistuse.
Lasteaia lõpetajaid oli tervitama
tulnud ka vallavanem Terje Korss,
kes andis lastele üle kingikoti koo-

litarvetega ning tervitused ja kingikoti said lapsed ka meie naabrilt AS
Lõuna Eesti Hooldekeskuselt.
Peale õnnitlusi saabus üllatuskülaline Lote, kes koos lastega meisterdas
ja õues hullas. Pidu jätkus traditsioonilise ühise tordisöömisega lasteaia
õuemajas. Peo lõpus said kõik lasteaiaõpetajad maiustada Onu Eskimo
koorejäätisega. Täname AS Balbiino!
Soovime lastele ilusat suve ja head
kooliteed!
Anne Ruubel
Hellenurme lasteaia õpetaja

Õues maalimise päev										Foto: Maarika Vähi

Selleks, et lapsed ilusate ilmadega
ikka rohkem aega õues veedaksid ja
neil seal ka põnevat tegevust jaguks,
otsustati Hellenurme lasteaias tuua
mitmed tubasteks tegevusteks
peetud toimetamised hoopis õue.
Nii toimuski Mesimummide
rühmal lõbus muusikatund mänguväljakul ning rütmipillideks said
puuoksad, kivid ja käbid. Matemaatikat õpiti liivakastis kive loendades
ja suuruse järgi järjestades. Koos
võeti ette mäng „Ujub või upub”,
milleks tuli igal lapsel leida õuealalt

erinevaid looduslikke materjale ning
siis veeämbris katsetama asuda.
Lepatriinude rühma lapsed meisterdasid väljas erinevatest taimedest
looduspilti ja uurisid, kuidas saab
joonistada mulla ja liivaga.
Ühel maikuu päeval toodi aga õue
kastitäis värvipurke ning mänguväljakut ümbritsevale aiale kinnitati
suured paberid. Kõik lapsed said
endale pintsli ja värvitopsi ning
lahti läks hoogne maalimine. Ilus
kevadine loodus pakkus nõnda palju
inspiratsiooni, et nii mõnigi väike

kunstnik ei raatsinud pintslit enne
käest panna kui tuli tuppa lõunasöögile minna.
Õpetajatel aga polnudki enam
muud teha kui aidata aina värvi
juurde kallata, rõõmustada selle üle
kui vabalt ja loovalt lapsed end õues
maalides tundsid ning imetleda ilusaid valmivaid maale.
Maarika Vähi
Hellenurme lasteaia direktor

Hellenurme lasteaia lõpetajad 				

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

Foto: Triin Tiimann

17. JUUNIL KELL 15.00 VVV MATKAPÄEV

“BEEBIDEGA LÄBI PEEDU”
Ootame jalutuskäigule emmesid oma beebidega. Tulla võib nii käruga, kandekoti
kui -linaga.
Matk on hea võimalus saada kodust välja, kohtuda teiste emmedega, vahetada
kogemusi ning vaadata üle ka kohalikud vaatamisväärsused.

Klientidel on võimalus tellida
AS-ilt Emajõe Veevärk teenustööna
ka lisaarvesti vahetus kaugloetava
arvesti vastu. Arvesti hind koos käibemaksuga on 79,20 € ning sellele
lisandub lukksepa väljakutse hind
ja lukksepa teenus vastavalt töö
teostamisajale. Kui veemõõdusõlm
ei vasta nõuetele ja lukksepp ehitab
selle nõuetele vastavaks, lisandub
arvele ka veemõõdusõlmes kasutatud materjal.
AS Emajõe Veevärk kontor asub
Tartus, Sõbra 56 (III korrus) ja on

Haljasalade hooldamiseks vajaliku
tehnikapargi soetamine
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meede 19.2 toetus
Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM
Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Investeeringud
kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse raames.
Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/843 (1.11.2016) eraldati
mittetulundusühingule ATV, hooldusniiduki ja vasarterade soetamiseks
8000 eurot. Projekti omaosalus 3976 eurot.
Projekti lõpp – 30.09.2017.

avatud E-R kl 8.15-17.00, kontakttelefon on 7311840 ning e-post evv@
evv.ee. AS Emajõe Veevärk klienditeenindus on igal K kl 9.00-15.00
avatud ka Elvas, aadressil Puiestee
13. Kuu alguses on klienditeenindaja opereerimispiirkonnas näite
kogumas, seega tuleks enne Elvasse
tulekut aeg kokku leppida telefonil
7311842.

Kogunemine Peedu lasteaia parklas.
Retkejuhid Liina Luure ja Anna-Liisa Peterson.
Registreerimine tel 5816 7889 või annaliisa.peters@gmail.com .
Matkapäev toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse toel.

9. klassi lõpuaktus toimub 17. juunil kell 12:00
Lõpetajad:

Palupera Põhikool
võtab tööle

koristaja-köögitöölise
(alates 01.09.2017)

Täpsem info Palupera Põhikooli
majandusjuhatajalt, telefonil
5259852

TÖÖKUULUTUS
Hermiine
Lang

sündis 31.05.2017

1.Ainar Ivaste
2.Kaisa Kesa
3.Karmen Käos
4.Kärolin Kopp
5.Maivi Laane
6.Tuuli-Maria Tamm

Klassijuhataja Arvet Silk

Palupera Vallavalitsuse istungil 29. mail 2017
anti välja korraldused:
Kinnitada riigihanke „Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“ avamise
protokoll, kvalifitseerimise protokoll, vastavaks tunnistamise protokoll ja edukaks tunnistamise protokoll. Tunnistada hankel edukaks WESICO PROJECT OÜ pakkumus ehitustööde
maksumusega 89 000 eurot käibemaksuta.
Kinnitada pakkuja Kodukliima Grupp OÜ pakkumus Palupera vallale õhksoojuspumba
hankimiseks ja paigaldamiseks maksumusega 1349 eurot koos käibemaksuga.
Anda MTÜ-le Võrtsjärve Ekstreem Enduro luba avaliku spordiürituse, mootorrataste endurosprindi, korraldamiseks 11. juunil kella 10.00-14.00 Lutike külas Leigo talu territooriumil.
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:
-kahele majanduslikku raskusesse sattunud perele kogusummas 40 eurot.

PUHJA
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Lauludega laulupeole…

Puhja mudilaskoor ülevaatusele sõitmas 				

Puhja Gümnaasiumi mudilas- ja
lastekoor osalevad XII noorte laulupeol “Mina jään”. Anname edasi oma
emotsioonid laulupeo ettevalmistusest laulude kaudu.
Uhti-uhti (Eesti rahvaviis, sõnad
A. Piirikivi)
“Uhti -uhti uhkesti, viisk läks Tartust Viljandi…”. Tunneme selle laulu
puhul veidi uhkust, et reisiseltsiliste
tee Puhjast läbi viis. Nimetatud lauluga alustasime laulupeorepertuaari
õppimist. Kuigi laul oli enamusele
lastest juba tuttav, nõudis omajagu
harjutamist sõnaalguste ja -lõppude
selge hääldus, hingamine iga nelja
takti järel ja dirigendi tähelepanelik
jälgimine. Laulu lõpuosa, kus põis
oma teenitud palga sai ja pauguga
lõhki läks, valmistas aga alati suurt
elevust - pšš ja õhu aeglane väljumine muutus omaette võistluseks,
kellel kõige rohkem õhku jätkus ja
dirigendi jälgimisest ei tulnud enam
midagi välja.
Laulu mõju (M. Saare rahvaviis)
“Kui mina hakkan laulemaie”. Selle
laulma hakkamisega nägime kõige
rohkem vaeva. Saadet polnud, ise tuli
õiged helikõrgused tabada, jälgida
õiget hääletekitamist, hingamist,
õpetaja käeliigutusi. Nii mõneski
tunnis tundus, et parem kui küla ei
kuulnud ega alev ärganud ja paepind
põras üsna ebameeldivalt, õpetaja

Foto: Riin Massur

tundis suurt puudust viienda klassi
lauljatest mudilaskooris. Aga me
väga tahtsime ilusaid hääli omada.
Kui siis kevadepoole
laul ilmet võtma hakkas, oli õpetajal mitmel korral liigutuspisar silmas.
Eelproovis suure koori koosseisus
tunnetasid laululapsed selle laulu
tõelist mõju.
Soovide laul (P. Pajusaar, sõnad
L. Tungal)
“Me soovime, et muret südameil ei
oleks meil ja teil ja teil ja teil”. Muret
oli omajagu. Harjutada tuli ilusat
eesti keelt laulusõnade hääldamisel,
kahe.hääle kostvat ja intonatsioonipuhast soolot, mõjuvat kõlatugevust. Laulu sõnum on lauljatele väga
oluline: sõbrad, hea tuju, iga lapse
soovide täitumine, et mõtted muutuksid tubliks teoks. “Et lastel oleks
ikka laulud suul, et koos võiks teha
matku suvekuul” Selle ilusa soovi
edastame kõikidele mudilaskooride
lauljatele üle Eestimaa.
Meie laul (R. E. Maimets, tekst
Heiki Vilep)
“Nii me läheme lauldes ja mängides üle suure ja õitseva aasa, maha
jäävad meist teerajad lilledes, aga
laulud. need võtame kaasa”. Selle
laulu helge sõnumiga on kõik öeldud
nii õpetaja kui õpilaste jaoks. Suur
tänu selle laulu loojatele!
Lööb suvelaulu rohutirts (P.

Esimesse klassi astujate avalduste
vastuvõtt

Alates 1. juunist on Puhja Gümnaasiumi kantseleis
võimalik esitata avaldusi 1. klassi astumiseks
2017. aasta septembris.
Vajalik on esitada järgmised dokumendid:

1. Lapse isikut tõendava dokumendi (selle
puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult
kinnitatud ärakiri või väljavõte.
2. Vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult
kinnitatud ärakiri või väljavõte.
3. Koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud
sisseastuja puhul koolivalmiduskaart.
4. 1 foto 3x4 cm õpilaspileti väljastamiseks.

1.klassi astuvad lapsed registreeritakse kooli kuni
jooksva aasta 20. augustini.

Vajalikke koopiaid dokumentidest on võimalik teha
ka kooli kantseleis.

Rips-Laul, tekst V. Sõelsepp)
See vallatu ja lõbus laul sai meie
lemmiklauluks. Kui laulutund juba
tüütuks muutuma hakkas, oli sellest
laulust alati abi. “Kui värskes heinas
sirts-sirts-sirts saeb suvelaulu rohutirts…”.
Nendele sõnadele mõeldes on laulupeost saanud ilus mälestus ja suvi
juba täies hoos.
Mets neidude vahel (Eesti rahvaviis Karksist, seade A. Vahuri)
“Kus me kolmi kokku saame, kolmi
kokku nellä ütte,
kolmi kokku kukkumaie, nellä
ütte laulamaie, viisi viita veeretama,
kuusi kulda kaasitama…”.
Kuidas alustada ühte laulupeoaastat? Lahendust ootavad mitmed
küsimused: kas lauljaid on piisav
arv, kas tunniplaan sobib, kas häälerühmad on tasakaalus, kuidas leida
laulmiseks sobiv ruum, kes õmbleb
rahvariideseelikud, missugused
võimalused on lisaproovideks? Kõik
need mured ja veel palju teisi tuleb
lahendada kohe, sest aega napib.
Maailm heliseb (muusika E. Talsi,
sõnad A. Ilves, seade T. Kõrvits)
“Hingede poolest noori hõikame
killavoori, kõik võivad tulla teele,
huilgame rõõmsaks meele…”.
Kas üks teismeline tüdruk tuleb
hea meelega kaasteeliseks laulupeole? Tuleb, kui teda pidevalt motiveerida, innustada, julgustada ja tunnustada. Lõpuks leiab ta enda seest
üles ka laulurõõmu, kuid õpetajalt
nõuab see suurt hulka lisaenergiat.
Meie (muusika R. Puur, tekst A.

Haava)
“Meie ei taha olla vaikiv lehekülg
aegade raamatus, ununev lehekülg
aegade raamatus…”.
Puhja Gümnaasiumi koorid on
ikka suurtel pidudel laulnud, kuidas
siis nüüdki, tahe laulupeole saada
oli suur. Esindada oma kooli, oma
kodukohta, see võimalus oli meie
endi kätes- ikka uskudes, lootes,
pingutades ja mitte alla andes. Ka
seekord laulsime end aegade raamatusse, oleme lauluahelas traditsioonide jätkajad.
Paradiis (muusika ja tekst M. Jürjens, seade A. Lemba)
“Sest maa peal on paradiis… mu
jaoks, kusagil siin…”. Aidata igal
lauljal kätte saada õige tunne ja õige
hingamine, panna kaasa helisema
tema hing ja rõõmu tundma tema
süda. Tuleb hoida ja väärtustada igat
lauljat ning aidata tal üles otsida
tema sees peituv paradiis. Kõik see
tuleb tasapisi ja kildhaaval ikka koos
lauldes.
Päev läeb puudele punane
(muusika G. Ernesaks, tekst rahvaluule ja J. Sütiste)
“Päev läeb puudele punane, lepalatva linnukene. Kus pean mina
minema, kus pean pesa tegema… “.
Laul on helilooja poolt kirjutatud
õitsilauluna. Õits tähendas öist
karjasolemist, kus ööhämaras tehti
metsas tuld, aeti juttu, mängiti ja
lauldi. Et laulud selgeks saada, tuli ka
lastekoorile korraldada kohe mitmed
õitsid- seda laululaagritena. Kasu oli
märgatav, sest laulud said selgeks,

Puhja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Puhja Lasteaed Pääsusilm

(asukoht Nooruse tn 6, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond)

DIREKTORI
leidmiseks

Peamised tööülesanded

Direktor kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Direktor vastutab lasteasutusele kasutada
antud vara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

Nõudmised kandidaadile

Vastavus haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65
„ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded " § 3 nõuetele.
Eeldame, et kandidaadil on lasteaia edukaksjuhtimiseks vajalikud teadmised, oskused
ja isikuomadused, sh
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel
ametialase sõnavara valdamisega,
• varasem juhtimiskogemus,
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus, pingetaluvus,
• algatusvõime, kõrge vastutustunne, analüütiline mõtlemine,
• B-kategooria juhilubade olemasolu.

koos ööbimine liitis koori ühtseks
sõbralikuks kollektiiviks ning samas
jäi aega ka lustimiseks.
Oh laula ja hõiska (muusika ja
tekst K. A. Hermann, seade J. Fridolin)
“Mis maksab muretsus, mis saadab
kurvastus ehk kui sul alati üks “ai” ja
“oh” on suus?
Kui aga saadad sa kõik mured
minema ja ajad hingest, mis sulle
vaeva teeb, siis kõik su asi sul hästi
korda läeb…”. Ja tõesti, lõpuks
lahenevadki kõik probleemid, küll
mitte nõiavitsa väel, vaid ikka suure
tööga. Muretsemine ei aita kunagi,
aga üks õige eestlane ju teisiti ei
oska.
Koit (muusika M. Lüdig, sõnad F.
Kuhlbars)
“Laulud nüüd lähevad kaunimal
kõlal…”. Soovime kõigile uue ühisvalla laululastele aktiivset suvepuhkust! Ja õpetajatele-dirigentidele
tegusat toimetamist laulupeol ja
peale laulupidu“Lase vabaks!”
Juba õige pea“kordub kõik, kordub
uuesti..” (ka laulust pärit mõte).
LAULMISENI LAULUPEOL “MINA
JÄÄN”!
Anne Soosaar ja Ruth Luts
muusikaõpetajad

Puhja Gümnaasiumi
lõpuaktused
toimuvad
20. juunil 2017 kooli võimlas
kell 15.00 põhikooli lõpuaktus
ja
kell 17.00 gümnaasiumi lõpuaktus

Konkursil osalemiseks esitada
•
•
•
•

Kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga,
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
haridust tõendava dokumendi koopia,
osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. juuniks 2017. a aadressil vald@puhja.ee
või posti teel aadressil Puhja Vallavalitsus, Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald,
61301 Tartu maakond.
Lisainformatsioon: vallavanem Priit Pramann, tel 522 1454.

TÖÖKUULUTUS

Olete oodatud!
Olete oodatud!
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Mälestuspink Jakob Tammele

Tamme kooli 250. aastapäeva tähistamine
1767. aasta maikuu 5. päeval võttis
Rannu pastor Johann Petersonil
plaani minna kontrollima Tamme riigimõisa Aruselja karjamõisas asuvat
kooli. Kontrollkäik tehtud, kirjutas
rahulolev pastor oma dokumentidesse märkuse, et koolis oli kontrollimise päeval 22 õpilast ning õppetöö
käis täie hooga. Pastor Peterson oli
rahul, ehkki ta ei teadnud, et kontrolli ootuses olid lapsed üheks päevaks
talupõldudelt ja karjast kooli kamandatud. Järgmisel päeval oli koolimaja
taas tühi ning usinad õpilased taas
maatöödega ametis.
20. mail Tamme koolimajja kogunenud inimesed ei olnud kokku
tulnud mitte kontrollimise hirmust,
vaid hoopis tähtsamal põhjusel.
Tuldi tähistama Tamme kooli 250.
aastapäeva.
Pidupäev algas kooli viimase ja
kauaaegse juhatajale Endel Lillele
mälestuspingipingi avamisega tema
töö- ja ka kodumaja õuele. Pingi valmimist toetasid vilistlased ja Rannu
Vallavalitsus.
Aime Kogeri koordineerimisel
said sõna kõik soovijad. Aare Uind
oli ajalooallikates teinud põhjalikku
uurimistööd ning rääkis mõnusaid
lugusid kooli ajaloost. Ajalootunni
võttis Aarelt üle õpetaja Lille tütar
Maret Lill ning nagu tunnile kohane,
oli ka teadmiste kontroll. Nutikaid ja
tarku õpilasi oli kooli kõikides lendudes. Oma mälestusi jagas õpetaja
Tiiu Nurm, kes kirjeldas elavalt oma
esimest tööpäeva, kus klassis tuli
tundi anda nii, et ukse taga olid kaks
lapsevanemat, kes tahtsid kindlad
olla, et äsja kooli lõpetanud õpetaja

Jakob Tamme pingi avamine				

Pink kooliõpetaja Endel Lillele				

hakatis nende võsukesi ikka hoole
ja armastusega kohtleks. Ja kohtles
küll, sest õpetaja Tiiu oli aastate
jooksul selleks üheks ja unustamatuks esimeseks õpetajaks paljudele
lastele.
Toredaks tegi selle kooli kokkutulnute mälestustes ka koolipapa Endel
Lill, kes lisaks sellele, et kooli juhtis
ja kohalikku kultuurielu aktiivsena
hoidis, joonistas, näitles ning puhkpilli mängis, ka lõhnas nii kenasti
ja eriliselt, et esimese klassi tüdrukud soovisid kõik ees pingis istuda,
et vargsi õpetaja erilist parfüümi
nuusutada. Õpetaja Lille tütred Tiina
Pern ja Maret Lill tõid aga välja isa
rikkaliku fotokogu ja paljudele üllatuseks ka tema maalid.
Vestlusringile pakkusid muusikalisi vahepalu külalised, vilistlased kui
ka väiksemad külaelanikud ning mis
eesti pidu see oleks kui ühislaulmist

Foto Kaisu Konoplitski

ei oleks. Nii oli ka seekord. Lauluga
avati õpetaja Lille mälestuspink ning
koolimaja õuele sai vilistlaste abiga
kasvama püramiidtamm. Kooli viimasel, 1976. aastal õppinud õpilaste
rõõmuks ei pidanud paljuks kohale
sõita ka nende klassijuhataja Made,
kelle jaoks olid poisid ka nüüd ikka
poisid ja tüdrukud ikka tüdrukud.
Hulk ehedat taaskohtumisrõõmu
enam kui neljakümne aasta järel.
Nagu peole kohane, lõpetas emotsioone ja mälestusi täis päeva Rakke
Külaseltsi tublide naiste rikkalikult
kaetud kohvilaud. Ilmatat pidas ka
kokkuleppes kinni ja päev oli päikseline.
Järgmiste kohtumisteni järgmisel
korral, head koolikaaslased!
Diana Eller

Edukad Tartumaa meistrivõistlused Ülenurmel
Kahekordseks Tartumaa meistriks tuli Elise Täär. Elise saavutas
I koha TB klassi 800 m jooksus ja
kõrgushüppes. Meistrimedal riputati kaela ka Karl Roosimäele väga
hea tulemuse eest PC klassi kaugushüppes. Teisele kohale tuli aga meie
tubli pendelteatejooksu meeskond:
Meril Oks, Mia Erikson, Kaisa Kaine,
Karmen Virkus, Artur Paul Juuriste,

Helar Pihlik, Karl-Joonas Dedov ja
Karl Roosimäe. Individuaalselt tuli II
kohale TC klassi 300 m jooksus Kaisa
Kaine ja Karl Roosimäe PB klassi
palliviskes. Kolmanda koha medalid
Karl-Joonas Dedovile PC klassi palliviskes, Laivi Põldojale TB klassi kuulitõukes ja Tanno Tarumile PB klassi
800 m jooksus. Esimese kuue hulka
jõudsid veel Mia Erikson ja Meril

Oks palliviskes, Artur Paul Juuriste
60 m jooksus, Karl-Joonas Dedov 60
m jooksus ja kaugushüppes, Karmen
Virkus ja Laivi Põldoja kaugushüppes
ning Aliina Krivtsov 300 m jooksus.
Oli vahva võistluspäev heade tulemuste ja rohkete medalitega.
Epp Alekõrs
õpetaja

Rannu mudilas- ja lastekoor pääsesid laulupeole

Rannu Koolis tegutseb kaks koori:
mudilaskoor ja lastekoor. Mõlemas
kooris laulab 16 last. Mudilaskooris
on lapsi 1.-4. klassini, lastekooris
5.-9. klassini. Alates septembrist
2016 juhendab koore Merilin Seer.
Suurim väljakutse ja peamine ees-

märk sellel õppeaastal oli valmistumine XII noorte laulu- ja tantsupeoks
„Mina jään”. Selleks tuli omandada
palju huvitavat ja kaunis keerulist
repertuaari ning oma kauni häälega
aitasid meid tohutult ka Konguta
Kooli lapsed. Töö, mida tegime, oli
meeletu. Lapsed on olnud ääretult
tublid ja motiveeritud, panustades
igasse proovi. Oli palju lisaproove,
ööbimisega laululaagreid, et laulu- ja
kambavaim ikka püsiks. Aprillis käisime ettelaulmistel, kus kooridel läks
väga hästi. Tagasiside oli positiivne
ning mõlemad koorid said 7,8 punkti

Võidutuli jõuab ka Randu!
Käesoleval aastal on Tartumaa
maakaitsepäev 23. juunil Eesti Rahva
Muuseumi juures Raadil. Maakaitsepäev algab kell 10.00. Võidupüha
paraadilt jõuab presidendi tuli
sinna kell 16.00 paiku. Rannu valla
esindajad on Tartumaa maakaitsepäeval kohal ja toovad tule Rannu
vallas Vallapalu külas asuva Võidu-

tule altari juurde kella 17.00 paiku.
Ootame kõiki Vallapalu Võidumäele
osa saama traditsioonilisest võidutule süütamisest, et koos luua hea
peomeeleolu. Igaüks saab tulealtarilt kaasa võtta tule, et süüdata oma
kodu juures jaanituli.
Rannu Vallavalitsus

10-st. Selle ilusa tulemusega pääsesime laulupeole, mida nüüd rõõmsalt ootame. Tahan siinkohal tänada
tublisid koorilauljaid, kes on olnud
fantastilised! Siirad tänusõnad ka
lapsevanematele, Rannu ja Konguta
Koolile ning Rannu Vallavalitsusele
ja Konguta Vallavalitsusele, kes on
olnud igati toeks meie ettevõtmistes.
1. juulil stardime Tallinna, et laulda
suure laulukaare all!
Dirigent Merilin Seer

2. juunil toimus Väike-Rakkes
järjekordne pingi avamine. Seekord
avati pink luuletaja Jakob Tammele.
Tema vanemad olid pärit Rakke ja
Verevi külast. Vaeste põllutöölistena
rändasid nad ringi ka Rannu lähiümbruses, kuid jõudsid ikka tagasi
kodukohta. Nad on maetud Rannu
kalmistule. Jakob Tamm sai oma loominguks inspiratsiooni lapsepõlves
kuuldud rahvajuttudest ja –lauludest
ning oma osa oli kindlasti ka siinsel
kaunil loodusel.
Mälestuspink sai paigutatud, et
meenutada ka tänasele kogukonnale siitkandist pärit luuletajat. Pingi
autoriks on Anni Irs, kes oskas puutüvest välja võluda midagi just Jakob
Tammele omast. Pingi avamisel tutvustas Kerttu luuletaja elulugu ning
Silja luges ette ühe Rannu kohanimesid täis oleva luuletuse.

Foto: erakogu

Päev jätkus seltsimajas, kus toimus
kohtumine ajakirjaniku ja reisimehe
Marko Kalduriga. Tema lugusid
raamatute kirjutamisest, reisidest
Eestimaal ning kaugemal oli nauditav kuulata. Juttu jätkus kauemaks.
Selgus ka tõsiasi, et Markol on seos
Jakob Tammega täiesti olemas. Kui
Jakob Tamm oli Väike-Maarjas kooli
juhataja, siis üks õpilastest oli A. H.
Tammsaare, kes on Marko Kalduri
vanavanaonu. Paljude üllatuseks oli
Markol kaasas ka tema kuulus koer
Valge Tähekiir.
Pingi valmimist toetasid Võrtsjärve Ühendus (Leader) ja Rannu
Vallavalitsus.
Sügisel valmib projekti toel kolmas
pink füsioloog Nikolai Pärnale.
Rannu Maanaiste Selts Laine
Viive Vink

Orienteerumisvõistlus Rannu
Kooli õpilastele
Möödunud suve lõpus arutas
hoolekogu, mida nemad saaksid
õpilastele huvitavat organiseerida.
Triinu Kajak käis mõtte välja, et
korraldada orienteerumisvõistlused
Rannu ümbruses. Mõte kiideti heaks
ka kooli juhtkonna poolt. Hoolekogu
küll kahtles, et kas päris kolme etappi
suudetakse korraldada, aga kevadeks
selgus, et suudetakse küll ja ideid on
veel edaspidisekski.
1. etapil novembrikuus tuli fotode
järgi ära tunda objektid, kus asuvad
kontrollpunktid ning seal tuli lahendada õpetajate poolt koostatud ülesandeid.
2. etapi korraldas 8. klassi õpilane
Laivi Põldoja oma loovtöö raames.
Tema küsimused olid nipiga ja
seigel
d i ikka Rannu ümbruses.
Loomulikult olid abis ka hoolekogu
liikmed.
3. etapp toimus 30. mail. Seekord
oli aluseks korralik kaart, kuhu olid
märgitud kontrollpunktid. Eri kooliastmetel olid erinevad punktid
kaardile märgitud. Oluline oli, et
kogu klass liiguks koos ja kontrollaja
(üks tund) jooksul tuli läbida niipalju
punkte kui jõuti. Ka marsruut oli seekord pisut teine, aga ikkagi Rannus.
Pärast orienteerumist sai iga
klass kuus viktoriiniküsimust pluss
nuputamisülesande. Seekord olid

Triinu viimased õpetussõnad Foto: Viive Vink

kõik küsimused Rannuga seotud.
Õpilase teadsid üllatavalt hästi
Rannu sümboleid ja kohti. Ainult
mõnel klassil jäi puudulikuks
funktsionaalne lugemisoskus ning
seetõttu kaotati ka punkte. Viimase
etapi kohta oli kuuldus, et lastele
meeldis väga kaardi järgi liikuda, et
see oli olnu äge! Õpetajad aga olid
üllatunud, et Rannus on nii ilus.
3. etapi kokkuvõttes on võitjad I,
V ja VIII klass. Tänu Rannu Vallavalitsuse toetusele on neile klassidele
ka kingitused.
Suur tänu kõigile osalejatele, õpetajatele, lapsevanematele ja organiseerijatele! Ilusat suve kõigile ja
kohtume sügisel!
Rannu Kooli hoolekogu nimel
Viive Vink

Koerte ja kasside marutaudi vastane
vaktsineerimine on 21. juunil 2017
Rannu 9.00 - 9.30
Kureküla 9.45- 10.15
Väike-Rakke 10.30- 11.00
Marutaudi vastane vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui
üks kord 24 kuu jooksul. Märgitud kohtadel ja aegadel on süstimine
tasuta. Koerad tuua jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa
vaktsineerimistunnistus või looma pass. Kompleksvaktsiini (katk, hepatiit, parvoviirus) soovi korral anda eelnevalt teada.
Aivar Lastik, Rannu valla volitatud loomaarst.
5136245, aivarlastik@hot.ee

Kalmistupüha
24. juunil 2017 kell 14.00
Rannu kalmistul.
Teenib õpetaja Tiit Kuusemaa
ning Rõngu puhkpilliansambel

Väärikas Rõngu Pasunakoor
Möödunud aasta sügisel tähistas
Rõngu Pasunakoor oma 145. juubelit
olles seega üks vanima ajaloo ning
traditsioonidega isetegevuskollektiiv Rõngu vallas. Rõngu Pasunakoori
dirigent on Arno Anton. 2001. aastal
kutsus, tollane Rõngu rahvamaja
juhataja, Peep Peterson Arno Rõngu
tööle. 15 aastat on olnud sündmusterohke. Rõngu Pasunakoor on
esinenud Rõngu valla, maakondlikel
ja üle-eestilistel üritustel, puhkpilli
orkestrite konkurssidel ja festivalidel, laulupidudel. Orkester on käinud
ka välisreisidel Lätis ja Saksamaal.
Sel aastal sõidab orkester juunikuus
Saksamaale.
Suur abi orkestris ja muusikastuudios osutab Külli Teearu, kes on alati
nõu ja jõuga olemas, mängib ise pilli
ning juhendab muusikastuudio õpilasi. Kuna Külli ja Arno toimetavad

ka Otepää Muusikakoolis siis on ka
loogiline, et toimub sidus koostöö
Pühajärve puhkpilliorkestriga. Koos
tehakse proove, käiakse esinemas ja
hoitakse elus puhkpillimängu traditsioone. Orkestri liikmed sõidavad
proovidesse Rõngust, Elvast, Tõrvast,
Pukast, Otepäält ja Tartust.
Koos ollakse suur sõpruskond.
Rõngu Pasunakooris mängivad pilli
kolm põlvkonda pillimehi: väärikamaid on Ülo Reidolf ja Enn Urbmets,
orkestri alustalad, kes hoiavad oma
elutarkuse ja suurte kogemustega orkestrit õigel kursil. Järgmine
põlvkond on meheikka jõudnud Jaak

RÕNGU
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Lusikapidu Rõngus

Hainsalu ja Hillar Napritson, kes on
väga tublid pillimehed. Noorimat
põlvkonda esindavad Kristel Laurits
ja Kaarel Repän.
„See on ime, kui noorim pillimees
on 10-aastane ja vanimad 75-aasta
sed. Koos käivad väga erinevate
elukutsetega inimesed, mõned pillimehed on ise õppinud pilli mängima Lusikapidu Rõngu vallas					
Foto: Andres Luik
ja osad on lõpetanud H. Elleri nim
Tartu Muusikakooli. Me oleme enda
Lastekaitsepäeval toimus Rõngu Ilusa tordilaua oli katnud Rõngu
üle väga uhked“ võtab Külli Teearu koolimajas traditsiooniline volikogu Pagar. Üritust aitas jäädvustada fotokokku pasunakoori hingeelu.
esimehe ja vallavanema vastuvõtt graaf Andres Luik. Aitäh kõigile, kes
peredele, kus viimase aasta jook- ürituse korraldamisele kaasa aitasid!
Ühinevate valdade kohtumistel
Mari-Liis Vanaisak sul on sündinud uus vallakodanik.
Rahvamaja juhataja Volikogu esimees Sulev Kuus ja on räägitud, et ka tulevases vallas
vallavanem Aivar Kuuskvere andsid jätkatakse taolist traditsiooni, kuid
lastevanematele üle sünnikirja millisel kujul, seda veel ei tea.
ning kinkisid lapsele vallavapiga
hõbelusika, millele oli graveeritud
Marina Lehismets
vallasekretär
pisipõnni nimi. Noori peresid olid
tulnud tervitama lasteaia tantsuringi
lapsed ning Sulev oma pisitütrega.

Võrtsjärve suvemängud
Lusikad uutele Rõngu valla kodanikele				

Foto: Andres Luik

Võrtsjärve mängud										Foto: Uno Rootsmaa

Eesti lipu päeval 04.06 said taaskord kokku seitse Võrtsjärvega
piirnevat valda, et üheskoos Tarvastus Mustla alevikus maha pidada
46. Võrtsjärve suvemängud. Pikalt
on õhus olnud küsimus, mis saab
mängudest edasi peale valdade
ühinemist? Üheselt kindlat vastust sellele küsimusele hetkel anda
ei saa. Kindlasti saavad mängude
jätkumise osas kaasa rääkida selle
spordisündmuse tähed, sportlased.
Suvemängudel kindlustas Rõngu
vald endale tugeva keskmise koha
sporditulemuste tabelis. Auhinnalistele kohtadele jõuti korvpallis, kus
välja võideldi III koht. Võistlustules
olid Martin Pungas, Priit Raja, Rene
Viljaste ja Anti Hanson. Mälumängus
jäädi napilt alla Puka meeskonnale

Mariel
Täheväli

sündis 23.05.2017

ning auväärne II koht, võistkonnas
Ando Isak, Kalev Lõhmus, August
Laurits, Kunnar Lätti ja Aivar Kuuskvere. Kergejõustikus Ergo Tamm MVI
kaugus II koht, Raivo Tamm MV II
100m III koht, 1500m II koht, Kerttu
Lepik NM 100m III koht, Kaido Varik
NM kuul III koht, Hillar Viksi 1500m

III koht. Suur kummardus kõigi
sportlaste ees, kes esindasid Rõngu
valda ning kohtumiseni juba uutel
spordisündmustel.
Aivar Kuuskvere
Rõngu vallavanem

Marutaudi vaktsineerimise ajakava
Rõngu vallas 22. juunil 2017
•
•
•

Valguta 9.00-9.30
Teedla 9.45-10.15
Rõngu (turu parkla) 10.30-11.00

Vaktsineerimine marutaudi vastu on kohustuslik mitte harvem kui üks kord 24
kuu jooksul. Märgitud aegadel ja kohtadel on süstimine tasuta. Koerad tuua jalutusrihmaga, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimise tunnistus või looma
pass. Kompleksvaktsiini (katk, parvoviirus, hepatiit) soovi korral teatada eelnevalt.
Rõngu valla volitatud loomaarst Aivar Lastik
Tel 513 6245
aivarlastik@hot.ee
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21.-24.august 2017
kell 11.00-16.00
Koht: Elva Huviala-ja Koolituskeskus (Pikk 8)
Õpime:
• kuidas end välja lülitada
• segavatest faktoritest
• end väljendama
kehakeeles
ilma sõnadeta.
• sõnalist eneseväljendust
• impromängude näol
Laagri lõpuks valmib
lavatähtede esituses
lühike etendus
lavavõitlus stseenidest

Tutvume:
• näitleja õppe
alustaladega
• tähelepanuharjutustega
• etüüdidega
• lavavõitlusega

Männilinna jaaniõhtu

Juhendajad Riin Lumiste
ja Anne-Mai Tevahi
Osalustasu 30.-

23.06.2017
05.07.2017

19.00 – 21.00

Elva Lauluväljak (Tartu mnt 11a, Elva)

.

Eelmüügist alates: 13 €,

elvakultuur.ee

20.00

Elva Laululava

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

PRII

Info ja registreerimine:
http://elva.kovtp.ee/elva-huvialakeskus
Teatrilaagrisse on oodatud kõik teatrihuvilised noored,
kes ei suuda enam endas peituvat lavatähte taltsutada!

elvakultuur.ee

26 aastat Eesti Taasiseseisvumisest

VABA RAHVA LAUL
Laupäeval 19. augustil kell 19.30

Põlva Intsikurmu lauluväljakul
Piletid Piletilevist ja kohapeal

Üle tuhande koorilaulja
üle Eesti ja
Ott Lepland
Airi Allvee
Kalle Sepp
Siiri Sisask
Boris Lehtlaan
Grete Paia
Merilyn Sepp

Mart Müürisepp
Urmas Põldma
Simo Breede
Männiste Pereansambel
Carmen Joala
Oliver Leppik
Carlos Liiv

Rahvatantsurühm Põlva Päntajalad
KOORE JUHENDAB LAURI BREEDE
LAULJAID SAADAB URMAS LATTIKASE ANSAMBEL

FOTONÄITUS:
Kultuurikeskuse valmimise
lugu
01.06.2017 - 31.07.2017

Elva Kultuurikeskus

Kultuurikeskuse galeriis avatud harrastusfotograaf Kalju Tähiste
fotonäitus kultuurikeskuse ehitusprotsessist. Näha saab pilte
alates Sinilinnu väljakolimisest ja lammutamisest, kuni
kultuurikeskuse valmimise ja sisustamiseni.
elvakultuur.ee

Näituse külastus tasuta

Korraldaja: FIE Ülo Kannisto • ylo.kannisto@gmail.com • Tel 515 4202

Kultuuri- ja spordiürituste kalender
16. juuni
20:00

ÖÖJOOKS

Elva Kultuurikeskus

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

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

Sleepwalkers

23. juuni
20:00

Nõuni jaanituli. Kontsert,
jõukatsumised

Nõuni kultuurimaja
parkla

24. juuni

Neeruti jaanituli.Tantsuks
ansambel Absolut Lühis

Neeruti külaplats

28. juuni
18:00
30. juuni
19:00
1. juuli
5. juuli
8. juuli

9:00
19:00

Elva
Kohvikutepäev

Eesti Interpreetide Liit esitleb
Mari-Liis Päkk (viiul) ja
Peep Lassmann (klaver)
Hellenurme suvejooks VI.
Valgamaa jooksusarja üritus
Tillu-, mini- ja põhijooksud

Elva juulilaat

Elva Raekoja saal
Hellenurme
puhkeala
Elva Kultuurikeskuse
parkla

Vabaõhuetendus
“Elagu eurotoetused”

Elva lauluväljak

Elva kohvikute päev

Elva

8. juuli 2017
Tutvu kohvikutega

http://kohvikutepäev.elva.ee
Infoleht on Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühine infoleht. Kolleegium: Terje Korss, Aivar Kuuskvere, Priit Pramann,
Marika Saar, Esta Tamm, Viive Vink. Toimetaja: Kertu Vuks. Keeletoimetaja: Helin Muttik. Küljendus: Kayvo Kroon. Trükk: Printall AS. Tiraaž 6600.
Kontakt: infoleht@elva.ee. Järgmine infoleht ilmub 22.06.2017

