Elva
Noortevolikogu
sünnipäev valitud
pildis
»

Puhja 600
»

lehekülg 6

Talgupäev Elva
vallas
»

lehekülg 4

lehekülg 7

Infoleht
»

lehekülg 3

Elva valla infokandja

Elva valla esimene
visioonikonverents

Veiko Berendsen: Elva rahvaarv on läbi aastate olnud üllatavalt stabiilne.				

4. mail toimus Elva Kultuuri
keskuses Elva valla arengupäev ja
esimene visioonikonverents „Elva
vald – sihid ja sammud 2025”. Päev
algas hommikupoolikul arutelu
dega teemalaudades, et selgitada
välja, mis võiksid olla konkreetsed
tegevused erinevates valdkonda
des (elu- ja ettevõtluskeskkond,
väliskoostöö, turismi- ja puhkema
jandus, kogukonnad, hariduselu,
sotsiaalvaldkond, planeeringud,
juhtimine, majandus), mis praegust
olukorda parandaks ja edasi aren
daks. Arutajaid jagus kõikidesse
teemalaudadesse. Arutelud viidi
läbi maailmakohviku meetodil,
seltskonnad vahetusid igas lauas
koguni neli korda.

Pärastlõunal alanud konverentsi
avasid abivallavanem Marika Saar ja
vallavanem Toomas Järveoja ühis
ettekandega „Unistuste Elva vald”.
Unistuste Elva vallas on aastaks 2025
valla rahvaarv kasvanud, laste- ja
kultuuriasutused on suurepärases
korras ja eakatel on kõik võimalused
väärikaks ja aktiivseks eluks. Meie
ettevõtted on konkurentsivõimeli
sed ja maailmas tuntud. Meie vallas
on eeskujulik kergliiklusteede võr
gustik ja turistid külastavad meid
aastaringselt. Vallajuhid leidsid, et
tegelikult on see unistus päris rea
listlik, sest meil on kus ja kellega
koos unistusi teoks teha – imeline
loodus, lahedad noored, aktiivsed ja
nutikad inimesed, rikkalik kultuur ja

Foto: Eeva Kumberg

pärand, me oskame hoolida ja mär
gata ning meil on professionaalsed
ja sõbralikud ametnikud.
Tartu Ülikooli teadlane Kariina
Laas rääkis keskkonna ja inimese
vastasmõjudest, kirjanik ja loodu
sesõber Juhani Püttsepp tutvustas
Elva valla tähenduslikke maastikke
Ingmar Muusikuse fotodel. Intsi
kurmu muusika- ja elustiilifestivali
kujunemisest valla ja kogu piirkonna
suurürituseks andis ülevaate festi
vali peakorraldaja Mihkel Kübar.
Statistikaa meti analüütik Veiko
Berendsen näitas Elva ja ümbruskon
na rahvastiku muutumist ajaloolises
vaates. E-Riigi akadeemia esindaja
Liia Hänni rääkis avatud valitse
misest kodaniku vaatevinklist. OÜ
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Vallavolikogu VIII
istung
Geomedia juht ja arengukava koos
tamise konsultant Rivo Noorkõiv
tegi ülevaate hommikuste arutelude
tulemustest ja tuletas auditooriumile
meelde strateegilise planeerimise
olulisemaid lähtepunkte ning tule
viku trende. Rivo Noorkõiv tõi välja
kümme olulisemat elukeskkonna
kujundamise võtmetegurit, milleks
on koha maine ja selgelt eristuv
identiteet, piisavalt palju atraktiiv
seid tööandjaid, rikkalik kultuuri- ja
mitmekesine sotsiaalelu. Oluline
on elamispindade atraktiivsus, vali
kuvõimalused erinevate elustiilide
viljelemiseks, aga ka füüsiline ja digi
taalne ligipääsetavus ning turvaline,
tervislik ja loodussõbralik keskkond.
Määrava tähtsusega on ka perso
naalsed kontaktid, inspireeriv ja
avatud sotsiaalne suhtluskeskkond,
avalike teenuste kõrge kvaliteet ning
strateegiline arendustegevus vallas.
Arutelusid ja konverentsipäe
va modereeris Elva Vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Kertu Vuks. Visiooni
konverentsil ja aruteludes osales
ligi kuuskümmend inimest, avaldati
lootust, et sellised arengupäevad
võiksid saada traditsiooniks. Sisuka
päeva Elva Kultuurikeskuses lõpetas
ansambel Noorkuu kontsert.
Eeva Kumberg
kommunikatsiooni
juht

Kodutoetus lasterikastele peredele
Riiklik tagastamatu toetus elu
asemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud laste
rikastele peredele, kus kasvab vähe
malt kolm kuni 19-aastast (kaasa
arvatud) last ning kelle 2017. aasta
keskmine maksustatav tulu ühe leib
konnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on
madala sissetulekuga leibkonnad,
kellel puudub kas leibkonna vaja
dustele vastav eluase või olemasolev
eluase ei vasta elementaarsetele
elamist ingimustele (sealjuures
puudub vee- ja kanalisatsioonisüs

teem või pesemisvõimalus, katus ei
ole vettpidav või küttekolded ei taga
eluaseme optimaalset siseõhu tem
peratuuri).
Ühe projekti maksimaalseks toe
tussummaks on 8 000 eurot. Taotle
ja, kellele on varasemalt kodutoetust
eraldatud mitte rohkem kui ühe korra,
võib toetust taotleda kuni 5 000
eurot. Korduva toetuse taotlemise
hetkeks peab eelmine toetus olema
kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise lõpp
aruanne.

Taotlusvoor avatakse 7. mail 2018,
taotluste esitamise tähtaeg on 11.
juuni 2018. Taotlus koos lisadoku
mentidega tuleb esitada KredExile
digitaalselt allkirjastatuna e-teenuste
keskkonnast või e-posti aadressil toe
tused@kredex.ee või paberkandjal
tähitud kirjana aadressil „Kodutoe
tus“, SA KredEx, Hobujaama 4, Tal
linn, 10151. Taotlus koos lisadoku
mentidega esitatakse kompleksselt,
kõik nõutavad dokumendid korraga.
Toetuse täpsed tingimused on
sätestatud ettevõtlus- ja infotehno
loogiaministri kinnitatud juhendis

„Kodutoetus lasterikastele pere
dele”. Juhend, taotlemiseks vajalik
info ja korduma kippuvate küsimuste
rubriik on leitav KredExi kodulehel
www.kredex.ee.
Lisaküsimuste korral vastavad
taotlejate küsimustele kodutoetuse
haldurid:
Kersti Saar, tel 6674 109
Aire Oolup, tel 6674 120
Anu Holmberg, tel 6674 110
e-posti aadress
toetused@kredex.ee.

Elva Vallavolikogu istung toimub
21. mail kell 16 Rõngu Rahvamajas
(Rõngu alevik, Valga mnt 12). Istungi
päevakord on leitav valla veebilehel
www.elva.ee. Lisainfo:
maano.koemets@elva.ee.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Lasteaaedade
lahtiolekuajad
suveperioodil
Aakre Lasteaed-Algkooli lasteaed
on suletud 25. juuni kuni 5. august.
Elva lasteaed Murumuna on sule
tud 16. juuli kuni 27. august.
Elva lasteaed Õnneseen on suletud
1. juuni kuni 14. juuli.
Konguta Kooli lasteaed on avatud
kogu suve.
Puhja lasteaed Pääsusilm on sule
tud juulikuus.
Rannu Lasteaed on suletud 2. juuli
kuni 3. august.
Rõngu lasteaed Pihlakobar on
suletud juulikuus.
Valguta Lasteaed-Algkooli lasteaed on suletud 30. juuni kuni 12.
august.
Lisainfo:
e-post triin.kaaver@elva.ee,
telefon 7309 899.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Postiteenuseid
Rannus asub
osutama
postipunkt

Alates 11.06.2018 osutab pos
titeenuseid Rannu postkontori
asemel Rannu Raamatukogus asuv
postipunkt. Postipunkt on avatud
esmaspäeviti kell 10–14, kolmapäe
viti 12–18, reedeti 10–14.
Rannu postkontor on avatud kuni
31.05.2018.
Lisainfo: mikk.jarv@elva.ee, tele
fon 517 0306.
Sihtasutus KredEx
Mikk Järv
abivallavanem
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Ootame hajaasustuse programmi taotlusi!
Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud kuni
11.06.2018.
Programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega piirkondades elava
tele peredele head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetuse maksimaalne summa on
6500 eurot, toetuse osakaal projekti
maksumusest on maksimaalselt 67%,
omafinantseering 33%.
Toetatavateks tegevusteks on
majapidamises joogivee kättesaa
davuse tagamine; elamu heitvee
nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine; aastaringselt
ligipääsetava juurdepääsutee raja
mine; leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi rajami
ne (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda hajaasus
tuse piirkonnas elavad füüsilised

Detail
planeeringu
algatamine
Elva Vallavalitsus algatas
03.05.2018 korraldusega nr 623
Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi
detailplaneeringu. Koostamise ees
märgiks on krundile ehitusõiguse
määramine ühe kahekorruselise
elamu ja ühe abihoone püstitami
seks, liiklus- ja parkimiskorralduse,
servituutide ning tehnovõrkude
asukohtade kindlaksmääramine.
Planeeringuala suurus on ca 3850
m². Ala hõlmab Mahlamäe tn 17b
krunti, sihtotstarbega elamumaa
ning osaliselt Mahlamäe tänavat,
sihtotstarbega transpordimaa.
Elva linna üldplaneeringuga on
määratud krundi maakasutuse juh
totstarbeks väikeelamute maa-ala,
koostatav detailplaneering on üld
planeeringuga kooskõlas.
Lisainfo:
e-post maarika.uprus@elva.ee, tele
fon 730 9897.
Maarika Uprus
planeeringu
spetsialist

isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas asuv
majapidamine;
• taotleja elukoht on rahvasti
kuregistri andmete kohaselt katke
matult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud;
• projektil võib olla ka kaastaotle
ja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad
tingimused, mis taotlejalegi;
• taotluse esitamise päeval peab
eelmise toetuse kasutamise aruanne,
sealhulgas varasemalt hajaasustu
se veeprogrammist ja hajaasustuse
programmist saadud toetuse kasu
tamise aruanne, olema kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud;

• projekti ajalise kestuse arves
tus algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimise maksimaal
ne kestus on 15 kuud;
• toetust on võimalik taotleda
kohalikust omavalitsusest.
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi. Taotlus
koosneb taotlusvormist ja kohustus
likest dokumentidest. Taotlusvorm ja
lisainfo programmi kohta on leitav
veebilehel www.elva.ee.
Lisainfo:
Ede Möldre, telefon 730 0642, 504
9912, e-post ede.moldre@elva.ee;
Ene Joosing telefon 731 4482, 509
6202, e-post ene.joosing@elva.ee.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja

Enampakkumised äriruumide
üürile andmiseks
Elva Vallavalitsus kuulutab välja
kaks avalikku kirjalikku enam
pakkumist äriruumide üürile and
miseks.
1. Aakre Rahvamaja (Mõisa tee
12, Aakre küla) raamatukogu osa II
korrusel üks ruum suurusega 12,9 m².
2. Ulila Perearstikeskusega ühes
hoones (Kesk tn 4, Ulila alevik), I kor
rusel eraldi sissepääsuga osas ruumid
suurusega 27,3 m².
Vormikohased pakkumused esi
tada hiljemalt 24.05.2018 kell 10.00
paberkandjal aadressil Kesk 32, Elva

vald, Tartumaa 61507 või elektroo
niliselt digiallkirjastatult e-posti
aadressil elva@elva.ee.
Enampakkumiste tingimused,
täpsem info, alghind ja pakkumuse
vorm on leitavad valla veebilehel
www.elva.ee ja vallamajas.
Lisainfo: terje.korss@elva.ee,
telefon 5302 0888.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

Telli Elva valla uudised e-postile
Liitudes postiloendiga jõuavad
teie e-postkasti kõik vallavalitsuse
teated, uudised, nädala eelinfo ja
eelmise nädala tegemistele taga
sivaatav nädalakiri, info nädala
kultuurisündmustest ja allasutus
tes toimuvatest sündmustest ning
mõistagi tööpakkumised, konkursid,
taotlusvoorud ja teised vallaelu puu
dutavad asjakohased teavitused.
Postiloendiga saab liituda valla
kodulehel www.elva.ee ja e-kirja

teel soovi avaldades e-posti aadressil
eeva.kumberg@elva.ee.
Postiloendiga liitudes olete
andnud nõusoleku oma isikuand
mete kasutamiseks eelpool loetele
tud info saamiseks. Teie andmeid ei
vahendata kolmandatele isikutele ja
kustutatakse loendist automaatselt,
kui te ei soovi enam infot saada.
Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht

Laste liikumisaktiivsus peab kasvama

Elva Vallavalitsuse meeskond
kohtus 3. mail Tartu Ülikooli liiku
mislabori Liikuma Kutsuva Kooli
programmi esindajate Merike Kulli
ja Mihkel Leesiga. Liikumislabori
eesmärk on koostöös Eesti koolidega
aidata kaasa elanikkonna liikumis
aktiivsuse paranemisele. Liikumis
aktiivsus on piisav vaid 24% lastest
ning paraku on muutused keskkon
nas loomulikku liikumisaktiivsust
veelgi vähendanud. Elva vallas on
ühinenud Liikuva Kooli programmi
ga Konguta Kool, Puhja Kool, Elva
Gümnaasium ja TERA Peedu Kool.
Liikumislabor aitab leida
lahendusi, kuidas tõsta laste
liikumisaktiivsust koolikeskkonnas,
et nende istumisaeg väheneks.
Võimalusi on väga palju ning
lahendused sõltuvad nii keskkonnast
kui kooli meeskonna fantaasiast ja
võimalutest. Programmis jagatakse

soovitusi, kuidas koolipäeva
raames läbi mõelda ainetundide,
vahetundide, koolitee ning
liikumisõpetuse korraldus. Üheks
soovituseks on õuevahetundide
rakendamine, mille korraldamine
võib koolile tekitada parajaid
väljakutseid. Samas soodustavad
liikumistunnid vahetunnis ka
tunnirahu.
Kohalik omavalitsus kui koolipida
ja saab toetada ja planeerida koolide
ümbrusi ja õuealasid, et seal oleks
piisavalt tegevust. Omavalitsusena
saame lisada Liikuva Kooli põhimõt
ted arengudokumentidesse ning pla
neerida ka sellest lähtuvalt tegevusi.
Lihtsamaid lahendusi, kuidas liiku
misaktiivsust tõsta on väga palju,
alustades sellest, et mänguvahen
did on koolides kättesaadavad ning
kooliruumis on erinevad võimalused
tegevusteks nagu ronimissein või

keksukast koridoris. Liikumist pro
pageerivas koolis suureneb märgata
valt ka koolirõõm. Lapsevanematena
saame läbi mõelda laste koolitee
ning suunata lapsi kooli minema või
malusel jalgsi või rattaga. Kui jalgsi
käimise võimalust ei ole, siis võiks
mõelda, kas panna laps autost maha
kooli ees või pool kilomeetrit eemal.
Omavalitsusena saame vaadata, et
koolitee oleks võimalikult turvaline,
alustades ülekäiguradade joonimi
sest. Vallavalitsus on Liikumislabori
tegemiste suhtes toetav ning oleme
veendunud, et ühel hetkel on kõik
meie valla koolid ja lasteaiad liikuma
kutsuvad.
Marika Saar
abivallavanem

Elva Vallavalitsuse 24.04.2018 istungil otsustati:
anda reklaamiluba reklaamikanduri paigaldamiseks Kudina Tankla OÜ-le Elva valla kinnistule
Puhja alevik, Reku tee 1a;
anda luba Elva Kultuur SA-le korraldada avalik üritus „Elva Matkamaraton 2018“ 01.05.2018 kell
11-17 Elva linna tänavatel ja parkmetsas. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Kätlin Saarela.
anda luba Uula Külaseltsile inventari hoiustamiseks Uula Huvikeskuse hoonete kompleksi kuuluvas
kuuris;
eraldada Elva Noorte Meeskoorile tegevustoetust 590 eurot;
eraldada MTÜ-le Puhja Sulgpall tegevustoetust 2000 eurot;
esitada volikogule eelnõu „Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu kehtestamine“;
kuulutada välja Ulila külas Kesk tn 4 hoones asuvate mitteeluruumide, suurusega 27,3m2, üürile
andmiseks kirjalik enampakkumine ja moodustada enampakkumise komisjon;
kuulutada välja Aakre Rahvamaja hoone raamatukogu osa II korrusel mitteeluruumi, suurusega
12,9 m², üürile andmiseks kirjalik enampakkumine ja moodustada enampakkumise komisjon;
kinnitada hanke „Aakre Rahvamaja piksekaitsesüsteemi paigaldus“ tulemused ja sõlmida edukaks
tunnistatud pakkujaga Viljandimaa Tuletõrjeühing hankeleping maksumusega 3848 eurot, millele
lisandub käibemaks;
kinnitada hanke „Elva linna tänavate asfaltkatte parandamine“ tulemused ja sõlmida hankeleping
OÜ-ga Roadwest. Asfalteerimistööde maksumus on 13,4 eurot/m2, millele lisandub käibemaks;
kiita heaks Puhja valla 2017. majandusaasta aruanne;
kiita heaks Rannu valla 2017. majandusaasta aruanne;
kiita heaks Rõngu valla 2017. majandusaasta aruanne;
korraldada avatud e-hankemenetlusega riigihange „Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks
01.07.2018–31.12.2021. a.“ ja kinnitada riigihanke alusdokumendid;
määrata Piigandi külas Vahimaa kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Piigandi küla, Vahimaa, sihtotstarve
maatulundusmaa; 2. Elva vald, Piigandi küla, Vahipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; 3. Elva vald,
Piigandi küla, Vahitare, sihtotstarve elamumaa;
määrata Vahessaare külas Vana-Väidasoo kinnistu jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele reaa
losadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Vahessaare küla, Vana-Väidasoo,
sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald, Vahessaare küla, Väidapõllu, sihtotstarve maatulun
dusmaa; 3. Elva vald, Vahessaare küla, Väidametsa, sihtotstarve maatulundusmaa; 4. Elva vald,
Vahessaare küla, Pandipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Lapetukme külas Süntka kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Lapetukme küla, Süntkanurme, sihtots
tarve maatulundusmaa; 2. Elva vald, Lapetukme küla, Süntkametsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
3. Elva vald, Lapetukme küla, Süntka, sihtotstarve elamumaa;
määrata Elva vallas Kõdukülas asuvatele maaüksustele järgmised aadressid ja sihtotstarbed: Elva
vald, Kõduküla, Tammemäe, sihtotstarbega maatulundusmaa ning Elva vald, Kõduküla, Õunamaa,
sihtotstarbega maatulundusmaa ning anda nõusolek nende maaüksuste riigi omandisse jätmiseks;
väljastada ehitusluba ridaelamu püstitamiseks Elva linnas Järve tn 7.

Elva Vallavalitsuse 03.05.2018 istungil otsustati:
algatada Elvas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu koostamine ja sõlmida huvitatud isikuga
haldusleping detailplaneeringu koostamise tellimiseks ja finantseerimiseks;
anda MTÜ-le Peedu Jooksuselts reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Elvas Järve tänava parkla
juurde 25.04.–15.07.2018;
anda projekteerimistingimused Neemiskülas Tiigi kinnistul taluelamu ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Tamme külas Lillemäe kinnistul garaaži laiendusprojekti koos
tamiseks;
anda projekteerimistingimused Tamme külas Lillemäe kinnistul paadikuur/ateljee ehitusprojekti
koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Tamme külas Lillemäe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks;
anda ehitusluba Elvas Vapramäe tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
anda ehitusluba Ervu külas Tehase tee 2 kinnistul tootmishoone laiendamiseks;
anda ehitusluba Annikoru külas Hoidla kinnistule elektritootmisrajatise 200 kW (päikeseelektri
jaam) rajamiseks;
anda ehitusluba Järvekülas Farmi kinnistul elektritootmisrajatise 200 kW (päikeseelektrijaam)
rajamiseks;
anda ehitusluba Urmi külas Vambola kinnistul elektritootmisrajatise (päikeseelektrijaam) raja
miseks;
anda kasutusluba Rõngu alevikus Tehase tn 4 kinnistul katastriüksusel valminud valmitoodangu
laole (laiendamine);
eraldada Elva valla eelarvest MTÜ-le Elva Tenniseklubi sihtotstarbeline eraldis 30 000 eurot
tenniseväljakute rajamise kulude katteks ja sõlmida sihtfinantseerimise leping;
eraldada tegevustoetus Tantsuklubile Shate’ summas 225 eurot;
kinnitada Rannu Lastaia töötajate koosseis alates 01.09.2018;
kinnitada Elva Vallavalitsuse hallatavate asutuste pitsatite kujundus;
lõpetada L. S.-ga sotsiaaleluruumi üürileping;
määrata Elva vallas Väike-Rakke külas Mäepealse maaüksuse uueks koha-aadressiks Tartu maa
kond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Lepiku-Hermani;
määrata Elvas Järve tn 14 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aad
ressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Elva linn, Järve tn 14, sihtotstarve elamumaa; 2.
Elva vald, Elva linn, Järve tn 14a, sihtotstarve elamumaa;
nõustuda Elva vallas asuvate katastriüksuste maa riigi omandisse jätmisega: 1. Hellenurme küla,
Väike-Pihlaku katastriüksus, pindala 14026 m², sihtostarve maatulundusmaa; 2. Palupera küla,
Purtsikraavi katastriüksus, pindala 5,45 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; 3. Purtsi küla, Onnimetsa
katastriüksus, pindala 25,56 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; 4. Puhja alev, Paju tn 1 katastriüksus,
pindala 2401 m², sihtotstarve elamumaa;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maadele
Tammiste külas, Tammiste-Rehe-Väljaotsa-Käo tee katastriüksusele, suurusega 25 m² ja Tammiste
külas Raudsepa tee katastriüksusele suurusega 354 m² maakaabelliini talumiseks;
sõlmida Roadplan OÜ-ga töövõtuleping Valga mnt, Tartu mnt ja Jaani tn kõnniteede projekteeri
miseks maksumusega 19 720 eurot, millele lisandub käibemaks;
sõlmida OÜ-ga Äärejuht töövõtuleping projekti „Puhja kooli kaasajastamine“ omanikujärelevalve
teostamiseks, summas 22 400 eurot, millele lisandub käibemaks;
vabastada korraldatud jäätmeveost Elva vallas talveperioodiks 3 jäätmevaldajat;
võõrandada Elva Varahalduse OÜ-le üle antud ülesannete täitmiseks vajalik vara müügihinnaga
3750 eurot.
Salle Ritso
vallasekretär

Hea Elva valla elanik!

Ootame Sind Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise aruteludele

15. mai kell 17.30 Konguta Kooli saal
22. mail kell 18 Hellenurme Rahvamaja
Elva Vallavalitsus
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Elva linn tähistas 80. sünnipäeva
1. mail 1938. aastal sai Elva linna
õigused. 80. sünnipäeva tähistati 30.
aprillist 6. maini. Sünnipäevanädal
oli kirev ja elamusterohke. Külla olid
oodatud endised ja praegused elvala
sed ning ümberkaudsete piirkondade
rahvas. Nädal pakkus teaduskatseid,
muusikat, tantsu, sporti, laata ja
meelelahutust kõigile. Ehkki pidu
nädal on läbi, tähistame Elva ja Eesti
sünnipäevi aasta lõpuni.

kulges maratonirada Elva linna pii
rides ning rajapikkuseks oli ligikaudu
14 kilomeetrit. Matkalised said osa
võtta soojendusest, süüa matkasuppi
ning proovida õnneloosiga õnne.
3. mai õhtupoolikul oli võimalik
Elva Linnaraamatukogus meisterda
da lustlik sünnipäevalusikas. Töötoa
käigus valmis hulgaliselt vahvaid ja
omanäolisi lusikaid.

Neljapäeval, 3.
mai õhtul auta
sustati konkursi
Elva Laul võitjaid.
Konkursil osales
kümme autorit
ning kõlas 16 laulu.
Esikoha saavutas
Margoliina Unt lau
luga „Tundmised“.
Teise koha sai laul
nimega „Unustuste
tänav“, autoriteks
Katseid juhendab õpetaja Külli Korol.
Foto: Eeva Kumberg
Mikk Kaasik ja
Carmen Kütt. Kol
manda koha saavu
tas Kärt Antoni laul
„Mind over you“.
Publiku lemmiku
tiitli pälvis Erle
Mägi laul „Kevade
saladus“.
Reedel, 4. mail
toimus Elva Kul
tuurikeskuses Elva
valla arengupäev
ja esimene visioo
Kromatograafia huvilised õpetaja Kaja Kalmuse ümber.
Foto: Eeva Kumberg
nikonverents „Elva
Sünnipäevanädal algas esmas vald – sihid ja sammud 2025”. Maa
päeva keskpäeval, kui Elva Güm ilmakohviku meetodil toimunud
naasiumi miniteaduskooli lapsed aruteludest võeti osa aktiivselt ning
kutsusid suuri ja väikesi Turuplatsi konverentsi osas toimunud ette
parki roboteid ehitama ja osa saama kanded andsid mõtteainet kõigile
põnevatest katsetustest. Minitead kuulajatele.
laste perepäeval tutvustati, mis
Sünnipäevanädala kulminatsioo
on kromato
graafia, kuidas teha niks oli traditsiooniline kodukan
limonaadi, pudelipurskkaevu ning dipäev laupäeval, 5. mail. Hommik
laavalampi. Võimalik oli ehitada algas puhkpillimuusikaga otse
legorobotit ja nendega ka mängida. linnarahva akende all. Mööda linna
Suur tänu Elva gümnaasiumi algkoo sõitis veoauto, kastis mürtsumas
li tublidele õpilastele ja õpetajatele Elva puhkpilliorkester. Rahvarohke
eesotsas Evelin Toomiga. Ürituse kevadlaada taustaks võis nautida
kordaminekule aitasid kaasa Elva kohalike ja külaliskollektiivide ette
Spordiliit, FC Elva ja Tartumaa asted ning värvikaid päevajuhte.
Tervisespordikeskus.
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
noored tegid sünnipäevatordi,
vardas küpsetati valmis priske siga
ja selgitati välja, kes on selle aasta
Lõuna-Eesti vägilased. Võistlema
oli tulnud üheksa vaprat naist ning
võisteldi viiel alal: rehvi kantimine,
timberraami kandmine, palgi tõst
mine korduste peale, meremehe
kõnd ja atlaskivide tõstmine. Mehi
oli võistlema tulnud 13, eelvoorus
võeti mõõtu rekka vedamises ning
rehvi kandmises ning finaalis kohv
rite kandmises, palgi tõstmises ja
atlaskivi tõstmises korduste peale.
Parimaks naiseks osutus Kätlin Pii
rimäe ning meheks Marko Remlik.
Lustliku päeva õhtu täitis pidu
ansambliga Apelsin.

Sünnipäevalusika töötuba Elva Linnaraamatukogus. Foto: Jaak Kotkas

Elva Laulu konkursil saavutas esikoha
Margoliina Unt. Fotol Elva Laulu konkursil 2016.
aastal.
Foto: Marko Hõrak

Mägede Jooksu start.

Sünnipäevalusikad.

Foto: Jaak Kotkas

Laupäeval toimusid Elvas EV 100 Eesti murdmaajooksu meistrivõistlused,
kus selgusid parimad alates U14 vanuseklassist kuni täiskasvanuteni. Naistest
krooniti meistriks Kelly Nevolihhin (KJK Vike), kes läbis 4 km ajaga 14.03. Meeste
arvestuses võitis Andi Noot (Tartu SS Kalev) ajaga 11.43.
Pühapäeval oli võimalik kaasa elada FC Elva esindusmeeskonnale, kes olid
Elva linnastaadionil Esiliiga kohtumises vastamisi Keila JK meeskonnaga. FC
Elva saavutas võidu Keila JK ees ja mäng lõppes seisuga 3:0. Pühapäeva õhtul
oli FC Elva jalgpallinaiskond Elva linnstaadionil Esiliiga mängus vastamisi
Saku Sportinguga. Elva naised olid visad ning alguses Elva naiste jaoks nulli
seisus püsiv mäng muutus, kui Rahel Repkin lõi karistuslöögist värava. Võit läks
seekord Esiliigas liidrikohta hoidev Saku Sportingule.
Pühapäeval, kell 12 anti start Elva laululaval Elva Mägede Jooksule, mille rada
kulges lähipiirkonna parkmetsa jooksu- ning kõnniradadel. Põhijooksu võitis
Elva Suusaklubi esindaja Juri Širokov, teisele kohale jõudis Priit Simson ning
kolmanda koha saavutas Olari Orm. Naistest oli kiireimad Tatjana Mannima,
Eveli Saue ning Kristi Kuldkepp. Koos põhijooksuga startinud noortejooksu
võitis noormeestest Taavet Tuisk, tüdrukute kiireim oli Meri-Lill Plagnaud. 3
kilomeetrise põhi- ja noortejooksu stardis oli tänavu kokku 87 jooksjat.

Foto: metsajooksud.ee

Start Eesti Meistrivõistlustel murdmaajooksus.

Kodukandipäeva rikastasid kohalike kollektiivide esinemised.
Foto: Kayvo Kroon

Elva noorte valmistatud sünnipäevatort.

Esinejatele jagus küllaga laadarahva tähelepanu.

Õhtul esines meeleoluka kontserdiga ans Apelsin.

Foto: Kayvo Kroon

Foto: EKJL

Foto: Kayvo Kroon

Foto: Kayvo Kroon

Lõuna-Eesti
Tugevaim Naine
Kätlin Piirimäe

Matkamaratoni matkajad rajal.
Foto: Merili Aasma

Teisipäeval, 1. mail kell 11 anti
Elva Kultuurikeskuse juurest start
viiendale Matkamaratonile, mis viis
sadakond matkajat avastama Elva
linna ja lähiümbrust. Sellel aastal

3

ja
Lõuna-Eesti
Vägilane
Marko Remlik.
Visioonikonverentsi arutelud

Foto: Eeva Kumberg

Foto: Kayvo Kroon

Foto: Kayvo Kroon
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Elva vallal on oma
noortevolikogu

Konguta õpetajad eTwinninguga
Iirimaal

19.–21. aprill toimus Dublinis
Eesti ja Iiri õpetajate ühine koos
tööseminar teemal „Kaasaegne IKT
kaasamine õppetöös ja eTurvalisus
esimeses kooliastmes“.
eTwinning on sarnaste huvide
ga õpetajate ühendorganisatsioon
Euroopas. Eestis on olemas eTwin
ningu rahvuslik esindus, kelle toel
ja kaasabil tegutsetakse. Aeg-ajalt
kohtutakse ja arutatakse erinevate
teemade üle nii siin- kui ka sealpool
piiri.
Eestist osales seminaril kümme
õpetajat Tallinnast, Rakverest, Tõs
tamaalt ja Kongutast. Konguta Kooli
õpetajad Meeli Treier ja Hanna-Liisa
Tamm olid eTwinningu projekti kaa
Meeli Treier ja Hanna-Liisa Tamm
satud esimest korda.
koostööseminaril Dublinis.
Foto: erakogu
Iirimaalt tõime kaasa oma kooli
lastele võimaluse Iiri lastega suhel nautida sooja ja kaunist kevadet ning
da, osaleda ühises projektis, kirju osaleda meeleolukal Iiri laulude ja
tada lugusid, teha videoid ja pilte. tantsude õhtul.
Suured tänud HITSA ja eTwinning
Noortevolikogu 1. mail pärast esimest koosolekut Rõngu Rahvamajas. Koosolekul valiti volikogu esimeheks Rasmus Punkar, aseesimeesteks Helen Eesmärgiks on, et lapsed saaksid uusi
Uibo ja Andero Kesküla.					
Foto: erakogu
teadmisi erinevatest riikidest ja kul Eesti meeskondadele!
28. aprillil selgusid Elva valla millel oleks kindel positsioon vallas.
tuuridest, avardada silmaringi ning
Reelika Punkar
noortevolikogu valimiste tulemused. Peame tegema endast kõik, et kahe
Olen Elva valla noortevolikogu täis lõimida kaasajale vajalikke IT-tead
Meeli Treier
Esimesse koosseisu kuuluvad kaheksa aasta pärast ei oleks noortevolikogus liige. Noortevolikogu võiks tutvustada misi internetiohutuse teadmistega.
Konguta Kooli õpetaja
tegusat ja ettevõtlikku noort erine mitte kaheksa liiget, vaid 17 ning kan noortele, mida noortevolikogu endast
Eesti õpetajad said lisaks koos
vatest valla piirkondadest. Valimised dideeriks hoopis näiteks 25.
töökogemusele ja uutele tutvustele
kujutab ja millega tegeleb.
viis läbi noorsootöötajatest moo
Minu isiklikuks eesmärgiks on luua
Eneli Jüris
dustatud valimiskomisjon ja need noorte tunnustamise kava. Noored
Olen 17-aastane ning õpin Viljan
toimusid eelvalimistena koolides ja vajavad tunnustamist ning esiletõst di Kutseõppekeskuses. Kooli kõrvalt
28. aprillil valimispäeval. Valijaid oli mist. Vallas on väga palju tublisid mängin kitarri ja käin jalgrattaga
kokku 154.
noori, kes on eeskujuks nii teistele sõitmas. Olen töökas, julge, iseseisev,
Noortevolikogu on 14–26-aas noortele kui ka vanematele inimes hea suhtleja, sõbralik ja ustav. Minu
tastest noortest koosnev nõuandev tele.
eesmärk noortevolikogu liikmena
kogu, mille eesmärgiks on arutada
Helen Uibo
on pakkuda noortele palju rohkem
ja kaasa rääkida noori puudutavates
Olen 22-aastane särasilmne neiu tegevusi ja tutvustada noortevolikogu
küsimustes. Noortevolikogul on õigus Valguta külast. Omandan kõrghari eesmärke, mida soovime saavutada.
teha vallavolikogule ja -valitsusele dust Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri Loodan, et iga aasta tuleb juurde uusi
ettepanekuid noori puudutavate akadeemias kultuurikorralduse eri noori, kes tahavad noortevolikoguga
õigusaktide eelnõude osas ja öelda alal. Olen julge ja avatud noor, kes liituda ja seda edasi arendada.
sõna sekka kõigis noortevaldkonnaga ei karda enda arvamust välja öelda.
Anu Anniki Tuulemets
seotud küsimustes. Noortevolikogu Alustasin vaikse hiirena Rõngu
Olen 17-aastane Rõngu Keskkooli
esindab kõiki valla noori ja peab oma noortevolikogus ja kaheksa aastaga õpilane. Tegelen fotograafiaga, käsi
tegvuses noorte huvisid ja vajadusi arenesin sedavõrd, et mind valiti tööga ja olen olnud mitmete ürituste
silmas pidama – nemad ongi Elva noortevolikogu esimeheks. Minu korraldusmeeskonnas. Olen Rõngu
valla noorte hääl. Elva valla noor südameasjaks on Elva valla noor Keskkooli õpilasesinduse president
tevolikogu esimesel koosseisul on tevolikogu käima lükkamine, noorte ja hoolekogu liige. Minu eesmärgiks
ees vastutusrikas ülesanne tõestada teadlikkuse tõstmine ning noorte on noori aktiivsemaks muuta. Soovin
noortevolikogu vajadust ja tõsiselt kaasamine otsustusprotsessidesse. luua uusi tegevusi ning korraldada
võetavust ning tõsta noorte teadlik Minu suurim soov on, et noor, kellel üritusi, kust saab osa võtta iga noor.
kust volikogu tegevusest. Neil noor on peas mõni pöörane idee, võtaks
Jaana-Liis Jalakas
tel, kes sel korral volikogu liikmeteks noortevolikoguga ühendust ja koos
Olen olnud Rannu valla noortevo
ei saanud, on võimalik kaasa lüüa saame idee reaalsuseks teha.
likogu liige. Elva valla noortevolikogu
toetajaliikmetena. Noortevolikogu
Andero Kesküla
liikmena on mul võimalus esindada
hakkab korraldama noortele suuna
Olen 15-aastane ning õpin Rõngu Rannu piirkonna noori ning aidata
tud sündmusi ja aitama noori rohkem Keskkooli 8. klassis. Koolivälisel ajal kaasa Elva valla arengule. Minu ees
vallaellu kaasata.
töötan vabatahtlikuna Rõngu Rahva märgiks on ületada oma hirmud ning Rõõmsad osalejad Anu Ostrak ja Arvet Silk virtuaalse kokandustunni töötoas. Foto: Kätlin Tatar
Rasmus Punkar
maja kollektiivis, kus tänu töökusele olla teistele noortele heaks eeskujuks.
Elva valla noortevolikogu meeskon ja kohusetundele on minust saanud Iga noor peaks tundma end kindlalt.
24. aprillil toimus esimene Elva
Ettepanek järgmiseks korraks on,
da kuuluvad erinevad noored, alusta arvestatud liige. Rahvamajas ei ole Olen tänulik neile, kes noortevoliko valla koolide ühine metoodikapäev, et töötubasid viivad läbi erinevate
des Tartumaa aasta noorest 2014 ning tööd, mida ma teha ei oskaks, olgu gu valimistel minu poolt hääletasid. kus õpetajad said omavahel jagada koolide õpetajad ja jagavad oma
lõpetades endiste noortevolikogude selleks koostöös rahvamaja juhata Käin koolis ning vabal ajal meeldib kogemusi. Päev sai avalöögi värvi kogemusi igapäevatööst ja ette
esimeeste ja õpilasesinduse presiden jaga mõni äge tantsuõhtu, kontsert mulle looduses matkata, rattaga sõita, kalt külalisesinejalt, kelleks oli Miina võtmistest. Kõige populaarsemad
diga. Probleeme, mida noortevolikogu või väljasõit. Olen enam kui kolmel rulluisutada.
Härma Gümnaasiumi õpetaja Piret teemad, mida soovitakse käsitleda,
hakkab lahendama, on mitmeid. aastal olnud vabatahtlikuks Rõngu
Kristin Tobber
Tänav loenguga „Visuaalne kirjaos on psühholoogiaalased töötoad,
Noorvolinikud on välja toonud eri kandi suursündmustel nagu näiteks
Elan Elva linnas ning olen käinud kus. Kuidas kõnetada noori nende kastist välja mõtlemine – kuidas
nevaid kitsaskohti: halb bussiliiklus Ruubeli rattaralli, kodukandipäev, Elvas lasteaias Murumuna ja lõpeta endi vahenditega?”. Loeng ja arutelu läheneda teisiti, kuidas ja milliseid
piirkondade vahel, vähene noorte Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv. nud Elva Gümnaasiumi. Praegu olen olid kaasahaaravad ja inspireerivad. meetodeid kasutades tulla toime ja
aktiivsus ja kaasatus, noortele suuna Alates 2016. aastast olin endise Rõngu 10-kuuse pojaga kodus ja loon oma Igal soovijal oli võimalik loengust pakkuda eduelamust erivajadustega
tud ürituste vähesus. Noortevolikogu noortevolikogu juhatuse esimees ja MTÜ-d, mille tegevus on suunatud kaasa võtta ideid, millega täiendada lastele.
on võtnud endale kindlaks sihiks tuua nüüd olen Elva valla noortevolikogu kogukonnale. Lisaks olen Rannu oma igapäevatööd õpetajana.
Osalejad tõid välja, et on väga tore
noored ühiskonda. Noortevolikogu juhatuse üks aseesimeestest. Elva kodutütarde juht. Olen olnud ka
Edasi jätkus päev Elva Gümnaasiu kohtuda teiste koolide õpetajatega
meeskond on täis powerit ning indu, valla põhiprobleemideks on minu Rannu valla noortevolikogu esimees, mi õpetajate korraldatud töötubade ja jagada omavahel mõtteid ning
et seista kindlalt noorte huvide eest. arvates kehv bussiliiklus (näiteks Elva aseesimees kui ka tavaliige. 2014. ga. Töötubasid oli mitmesuguseid, kogemusi.
Noortevolikogu esimehena näen, ja Rõngu vahel väga halvad bussiajad, aastal oli mul suur au olla Tartumaa nii praktilisemaid kui ka selliseid,
Ideed järgmiseks korraks on
et esimeseks ülesandeks on saada Rõngu ja Puhja vahel liigub ainult aasta noor. Tulin noortevolikokku, kus õpetajatel oli võimalus arutleda olemas, jääb üle vaid tegutseda.
meeskond ühes rütmis tööle, et neil kaks bussi, hommikune ja õhtune), sest ma ei oska lihtsalt ilma selleta tõstatatud teemade üle oma koge Kogemuste jagamiseni!
ei kaoks ind, mis neil oli siis, kui nad noorte vähene aktiivsus ja ettevõtli olla!
muste põhjal. Praktilistes töötubades
otsustasid kandideerida. Kahe aasta kus ning igas valla piirkonnas ei ole
Karmen Moont
oli võimalik meisterdada seepi või
Kätlin Tatar
ga tuleb üles ehitada organisatsioon, veel noortekeskust.
kultuurispetsialist
kogeda näiteks muusika teraapilist
Elva Gümnaasiumi arendus-ja
mis kõnetab noori ja mida teavad kõik
mõju. Suur aitäh ja kummardus kõi
noorsootööjuht
Elva inimesed, mis oleks aktiivne ning
gile töötubade läbiviijatele.

Õpetajate metoodikapäev
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Konverents tõi kokku lastega töötavad
spetsialistid

Konverentsi moderaator Mare Tamm ning esinejad Mihkel Raud ja Tauri Tallermaa.		
		
Foto: erakogu

25. aprillil toimus Elva Kultuuri
keskuses Sihtasutuse Elva Laste- ja
Perekeskuse poolt korraldatud kon
verents pealkirjaga „Enam tehakse
nõuga kui jõuga”, kus osales 170
igapäevaselt laste ja peredega töö
tavat spetsialisti. Enim osalejaid oli
Elva vallast, kõige kaugemalt tuldi
Saaremaalt. Päeva jooksul esinesid
neli Eesti tunnustatud spetsialisti.
Päeva alustas pereterapeut ja
psühholoog Kätlin Konstabel, kes
keskendus pere ülesannetele ja
suhete olulisusele lapse arengu
toetamisel. Lisaks tuletas ta meelde,
et enamik lapsevanematest ei ole
sarnaselt spetsialistidele õppinud

süvendatult laste arengu teooriaid,
mistõttu tasuks vanematega oma
teadmisi jagada, et neid veelgi enam
toetada.
Aivar Simmermann, kes töötab
superviisori, leinalaagrite grupijuhi
ja koolitajana, rõhutas oma ettekan
des „Sa muutud vaid siis, kui sind
ei muudeta”, et aeg-ajalt peame
keerulise taustaga lapsega töötades
olema eelkõige tänulik, et laps on
vaatamata oma raskele loole üldse
elus. See tähendab, et meil on endi
selt lootust. Simmermann rääkis
ka professionaalide koostööst, mis
peaks toimima selliselt, et laps ei
peaks oma lugu rääkima korduvalt

Nädal Norra sõpradega

Rõngu õpilaste ja Hobøli õpilaste ühispilt Raekoja platsil.		
		
Foto: Rõngu Keskkooli fotokogu

9. aprilli õhtul oli Rõngu Keskkoo
li esine elevust täis – võtsime vastu
külalisi meie pikaaegsest Norra
sõpruskoolist Hobølist. Sündmust
sai oodatud terve aasta, just nii pikk
aeg oli möödunud rõngulaste külas
käigust trollide maale.
Teisipäev algas ringkäiguga koo
limajas. Seejärel tegime keemiak
lassis katseid ning meisterdasime
vilditud seepe. Päeva teisel poolel
külastasime Elva Vallavalitsust, kus
tutvustati uut, suurenenud valda.
Saime ülevaate ka Knapstadis, meie
sõpruskooli külas, toimunud muu
tustest. Seejärel suundusime Palu
pera mõisakooli. Sealgi oli põnev
uudistada, sest kool on nii meie kui
ka Norra õpilaste omast üsna erinev.
Õhtul kogunesime õpetaja Meelis
Ilvese tallu, et grillida, mängida,

tantsida ja suhelda. Mängisime
mitmeid kordi Norras populaarset
plaksumängu.
Kolmapäeval külastasime Tartut.
Raekoja platsil jagunesime rühma
desse, et jätkata orienteerumisega
kesklinnas. Lisaks linna tutvus
tamisele viisime sõpru vanalinna
suveniiripoodidesse ja Kalevi
kommikauplusse. Hiljem külasta
sime ERMi, mis on eestlastele juba
tuttav paik, aga norralastel oli rah
vusmuuseumis küllaga uurimist.
Pärast nautisime kinos Eesti ajaloo
keerulisest perioodist rääkivat filmi
„Seltsimees laps“, mis oli vaimukalt
kaasahaarav, kuid samas ka tõsine ja
dramaatiline linateos.
Eriti tujuküllaseks kujunes tüdru
kute saunaõhtu klassiõe Jaana Peri
pool. Saun pole Norras nii tavapä

erinevate valdkondade spetsialis
tidele. Kui info lastega töötavate
inimeste vahel ei liigu ja laps peab
oma lugu pidevalt uuesti kordama,
tekitame abistamise asemel temas
tunde, et keegi teda nagunii ei kuula
ja süvendame usalduskriisi täiskas
vanute vahel.
Mälutreener ja koolitaja Tauri
Tallermaa rääkis aju arengust ning
vanemate rollist laste ja noorukite
kujunemisperioodil. Üks viimaseid
aju osasid, mis alles kahekümnen
date aastate alguseks välja areneb,
on otsmikusagara esiosa, millega on
seotud keskendumine, planeerimise
ja probleemide lahendamise oskus.
Päeva lõpetas saatejuht, kirjanik
ja muusik Mihkel Raud, kes esitas
ettekande sõnumi edastamisest ja
sellega seonduvatest ettevalmista
vatest tegevustest, et oma sõnum
muuta maksimaalselt mõjusaks.
SA Elva Laste- ja Perekeskus tänab
konverentsi õnnestumise eest oma
häid koostööpartnereid Elva Val
lavalitsust, Elva Gümnaasiumit,
Kayvo Krooni, lillekauplust Männi
linna Lilled ja osaühingut Kataköök.
Kõige suuremad tänusõnad lähevad
päeva modereerinud ja ettekanded
üheks tervikuks sidunud Elva Val
lavalitsuse haridus- ja kultuuriosa
konna juhataja Mare Tammele.
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Palupera õpilased Riigikogus

Palupera õpilased riigikogu Valges saalis. 		

Palupera Põhikooli sõbraks Riigi
kogus on parlamendisaadik Liina
Kersna, kelle abil ja toel oleme
saanud tutvuda riigikogulaste tööde
ja tegemistega Tallinnas. 19. aprillil
külastasime koos Pühajärve Põhi
kooli õpilastega Riigikogu. Õppekäik
on tähtis, sest kohe on algamas põhi
kooli lõpueksamid ning nende heaks
soorituseks on vaja värskendada
teadmisi meie riigist ja elukorraldu
sest Eestis. Giidi juhendamisel tut
vusime Riigikogu ruumidega, Liina
Kersna tutvustas riigikogu töökor

Foto: erakogu

raldust ja värskendas meie eelnevaid
teadmisi. Eriti meeldis meile Valge
saal, kus tegime ka ühispildi. Vapus
tava elamuse saime Pika Hermanni
tornist, kust avanes väga ilus vaade
Tallinnale. Päev jätkus Filmimuu
seumi töötubades, kus avastasime
filmimaailma.
Tänu Liina Kersnale, õpetaja Urve
Sarvele ja reisikaaslastele Pühajärve
Põhikoolist oli väga tegus päev.
Palupera Põhikooli
8. ja 9. klasside õpilased

Elva Puuetega Inimeste Ühingu
üldkoosolekust

Gerda Kiipli-Hiir
2. mail toimus Elva Puuetega Ini päevaks valiti kolmapäev ning soo
SA Elva Laste- ja Perekeskus meste Ühingu üldkoosolek. Päeva vitati ühingu ürituste korraldamiseks
korras olid ühingu majandusaasta valida päevad, mis ei kattu muude
aruande kinnitamine ning ühingu huvitavate üritustega Elvas. Rõhu
liikmete ettepanekud edasise tege tati, et ühingu liikmete väljasõitudel
vuse osas.
võiks osaleda ka nende pereliikmed.
Koosolekul arutati ühingu kohtu Veoks tuleks valida bussid, millel on
rane nähtus kui meil. Pärast paari mispaiga teemal ning jõuti ühisele kaldtee, sest ühingus on mitmeid
rahulikku leili tutvustasime norra otsusele, et kuna ühingul praegu inimesi, kes liiguvad neljarattalistel
katele ka „õiget“ Eesti sauna. Laval oma ruume ei ole, siis soodsate elektrilistel sõiduvahenditel.
oli päris kuum, kuid keegi välja ei ilmastikutingimuste korral peetakse
Ühingu liikmetele tuletati ka
jooksnud ega ei põlenud ära.
suvekuudel kokkusaamisi välitingi meelde, et kuni 15. maini on või
Neljapäeva ennelõuna Sangaste mustes. Vihmase suve puhuks aga malik esitada vallavalitsusele taot
lossis oli käikudest põnevaim. Lossi mõistlikke lahendusi ei leitud. SA lusi puuetega inimeste eluasemete
perenaine rääkis hoonest, selle eel Elva Kultuurikeskuse ruumide rent kohandamiseks.
nevatest omanikest ja kummitus on ühingule kallivõitu ning tegevus
Hea üheperetunde tekitasid ühingu
test. Päev jätkus sportlikult koolis. toetus seda ei võimalda.
koosolekut võõrustanud Anne ja
Õppisime Rõngu õpilaste Kadi Kertu
Koosolekul kuulati ära ka ühingu mitmed teised üritusest osavõtjad,
Eliase ja Anu Anniki Tuulemetsa liikmete ettepanekud väljasõitude kes tõid kohvilauale omatehtud hõr
juhendamisel tänavatantsu nippe. marssruutide osas. Liikmete ühine gutisi. Suur tänu kõigile osavõtu eest,
Õhtul kogunesime taas koolimajja, soov oli giidi juhendamisel tutvuda peagi kohtume jälle!
et kuulata-vaadata külaliste esitlusi meie vallaga ning külastada seltsi-,
oma kodukohast ja koolist. Disko kultuuri- ja rahvamaju, päevakeskusi
Kalev Jago
peeglisaalis kestis kella kümneni, ning ajaloolise ja kultuurilise väärtu
pärast mida oli hääl ära ja jalad sega kohti. Väljasõitude toimumis
väsinud.
13. aprilli hommikul võis kooli
maja juures märgata kõigi nägudel
kurbust ja kahjutunnet. Lubasime,
et jääme edaspidigi suhtlema ja
15. mail kell 18 Puhj a koolis
võimalusel külastame üksteist. Kal
listasime kõiki sõpru ja juba lehvi
tasime neile hüvastijätuks.
Innove toel kavandatava
Nädal Hobøli õpilasi võõrusta
des jääb meelde kui üks parimaid
ja lõbusamaid nädalaid mu elus.
tutvustus
Lisaks sõprussidemetele andis see
keelepraktikat, teadmisi, julgust
ning enesekindlust. Vahva, et õpe
Infot jagavad vallavanem To o m a s Jä r ve o j a
tajad Eha Päiviste, Mailis Viirmaa ja
abivallavanem M i k k J är v
Riina Lukka seda 1994. aastal alguse
kooli direktor Pä i v i M är j a m a a
saanud külaskäikude traditsiooni
elus hoiavad.

Puhja koolimaja renoveerimisprojekti

Olete oodatud!

Helen Kivisikk
Rõngu Keskkooli 7. klassi õpilane
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Puhja 600 – kilde küla ajaloost
PUHJA KÜLA PÄEV
600 aastat Puhja küla esmamainimisest
9.30 Kogunemine rongkäiguks kooli staadionil
10.00 Sada+ lipu RONGKÄIK
10.30 Päeva AVAMINE
11.00 ERINEVAD TEGEVUSED
12.00 KONTSERT "Siit nurgast ja sealt nurgast"
seltsimaja lipuväljakul

Vaade kirikutornist Puhja pargile 1937. aastal. 				

K

oos Eesti Vabariigi 100. aas
tapäevaga tähistavad puhja
lased käesoleval aastal Puhja
küla esmamainimise 600. aastapäeva.
Suure tähtpäeva eel on paslik meenu
tada killukesi tänase aleviku ajaloost.
Puhja alevik tekkis Puhja kiriku
külast 20. sajandi alguses. Esimene
kirjalik teade küla kohta, tolleaegse
nimetusega Puyen, pärineb aastast
1418, ehkki Puhja kihelkonda maini
takse ajalooürikutes juba 1397. aastal.
Stocholmi Riigiarhiivis leidub doku
ment, mille alusel Hans ja Engelb
recht von Thisenhausen müüvad
27.–30. märts 1418 pool Puhja küla
ja oma muud Tartu piiskopkonnas
asuvad isa pärusmõisad lellepoeg
Peter von Thisenhausenile. Selle
tehingu dokument on teadaolevalt
esimene kirjalik allikas, mis tõendab
Puhja küla olemasolu. Kogu kihel
kond, mis haaras endise Puhja valla
ja osa Konguta valla osast, kuuluski
keskajal Tiesenhausenitele. Tollal oli
Puhja muust maailmast eraldatud
asundus, sest nii Viljandi kui ka Tartu
suunas takistasid läbipääsu Sangla,
Ulila ja Laeva sood. Muu maailmaga
peeti sidet Rõngu kaudu ja mööda
Emajõge. Läbi sajandite on Puhja küla
nimel on olnud erinevaid kirjapilte:
Puyen, Puchja, Pygen, Puia, Pujen.
Aleviku keskel asub gooti stiilis
Püha Dionysiuse kirik, mis on siin
kandis üks tähtsamaid ajaloomäles
tisi. Puhja kirikut on esmamainitud
1397. aastal ning on üks kolmest
Lõuna-Eesti kõige vanemast kirikust,
lisaks on see arvatud riiklike muin
susobjektide nimekirja. Kiriku sisus
tus on neogooti vormides, 19. sajandi
teisest poolest. Altarimaal ,,Kristus
ristil” (kunstnik Anton Bauer) on
ostetud Münchenist 1859. aastal.
Kirikus asub haruldane mehaaniline
Müllverstädti orel, mis on ehitatud
1881. aastal.
Puhja kiriku aias asub kaks koda
nikualgatuse korras püstitatud
mälestuskivi Puhjaga seotud tuntud
inimestele. 1988. aastal püstitati
ühine mälestusplaatidega kivi Adrian
Virginiusele ja Käsu Hansule. Adrian
Virginius oli eesti vaimulik (Puhja ja
Otepää pastor), piiblitõlkija ja eesti
kirjakeele arendaja. Käsu Hans (ka
Hans Kes või Kess) oli kooliõpetaja
ja esimene eesti soost luuletaja, kes
kirjutas umbes 1708. aastal Tartule
Põhjasõjas Vene vägede läbi sündi
nud kannatustest 32-salmilise lõu
naeestikeelse kaebelaulu „Oh! ma

waene Tardo Liin...“. 2016. aastal
rajati mälestuskivi Aleksander Lätele
ja Gustav Wulff-Õiele. Helilooja,
koori- ja orkestrijuht ning muusika
teadlane Aleksander Läte (Sprenk)
(12.01.1860–08.09.1948) töötas aas
tatel 1879–1883 Puhjas kooliõpeta
jana. Aleksander Läte rajas koos D.
O. Wirkhausi abiga Puhja puhkpil
liorkestri ja mõni aeg hiljem kooli
õpilastest sega- ja õpetajatest mees
koori. Puhjas on sündinud ka tuntud
meeskoorilaul „Kuldrannake“. Gustav
Wulff-Õis (01.01.1865–09.01.1946)
töötas aastatel 1885–1892 õpetajana
Puhja kihelkonnakoolis ja temast sai
üks Puhja kultuurielu juhte. Koos
teiste puhjalastega algatas ta Puhja
Laulu- ja Mänguseltsi loomise, mille
üheks tähtsamaks ettevõtmiseks
kujunes rahvaviiside ja -laulude
kogumine. Pärast Puhjast lahkumist
sai Gustav Wulff-Õiest Puhja Lauluja Mänguseltsi auliige. Puhjas oli ka
tema kirjandusliku loomingu kõrg
periood.
Vanimad hooned Puhja südames on
veel kiriku juures asuv ait (1751), mis
on teadaolevalt üks vanimaid puite
hitisi Eestis. Vanal apteegimajal on
vanust 130 aastat. Puhja seltsimaja
on ehitatud 1906. aastal kohaliku
Laulu- ja Mänguseltsi eestvõtmisel
ja on üks vanematest selleks otstar
beks ehitatud hoonetest Tartumaal.
Hoone väline ja sisemine välimus
on remontide käigus küll esialgsega
võrreldes oluliselt muutunud, kuid
läbi sajandite on kestma jäänud seda
maja täitnud inimeste vajadus isete
gemise, loomise ja loomingu järele.
Praeguse kujuga pastoraadi elumaja
pärineb pärast eelmise hoone põlen
gut tehtud ülesehitustöödest aastatel
1915–1922.
Siinsed haridus- ja kultuuriolud olid
tunduvalt paremad kui Põhja-Eestis.
1680. aastate teisel poolel sai Puh
jast oma aja tõeline kultuurikeskus.
Esimesed teated kooli olemasolust
Puhjas pärinevad aastast 1686. Puhjas
on haridust antud juba 331 aastat,
kihelkonnakooli asutamisest on täna
seks möödas 182 aastat. 29. august
1937. aastal tõi Puhja kooli õpilastele
ja õpetajatele rõõmupäeva, mil õnnis
tati sisse uus koolimaja. Koolihoone
valmis näitleja Hugo Lauri projekti
järgi, kes Puhjas suvitades siinsest
kultuuri- ja hariduselus agarasti
osales. 1940. aastal sai Puhja 6-klas
silisest algkoolist 7-klassiline mitte
täielik keskkool. 1956. aastast jätkati

Foto: Karl Soldan

hariduse andmist juba 11-klassilise
keskkoolina. 1976. aastal valmis kooli
4-korruseline juurdeehitus, milles
asus õppima üle 600 õpilase. 1997.
aasta nimetati Puhja Keskkool ümber
Puhja Gümnaasiumiks. 2017. aastal
lõpetas Puhja Gümnaasiumi viimane
lend ja Puhja Kool jätkab põhikoolina,
kus täna õpib 211 õpilast.
Puhja parki hakati rajama 1920.
aastate algul, tööd lõpetati pargi
südames Vabadussõja mälestussam
ba avamisega 5. juulil 1925. aastal.
Puhja park on südamekujuline ja
selle peamiseks puuliigiks on hari
lik pärn. Vabadussamba skulptor on
Anton Starkopf. Pärast sõda võeti
mälestusmärk maha ja maeti samasse
maamulda. Vabadussammas kaeva
ti kohalike aktivistide poolt üles ja
taastati. Sammas avati suure pidu
likkusega täpselt kolm aastat enne
Eesti iseseisvumise taastamist – 20.
augustil 1988. aastal. Pargis ja selle
kõrval asuval haljasalal on aasta
kümneid korraldatud rahvapidusid ja
laatasid. Täna on park üpris nukras
seisus, kuid puhjalased loodavad, et
kunagi on Puhja park taas meeldivaks
puhkepaigaks meie inimestele ning
omanäolise tekke- ja ajalooga pargist
saab taas visiitkaart Puhjat külastava
tele inimestele.
Koos Sangla briketitehase raja
misega sündis nn Puhja uus elamurajoon. 1970. aastal alustas
tehas ehitustöödega ning ehitas viis
kolmekorruselist 36 korteriga maja.
Puhja sovhoos ehitas kõrvale kolm
neljakorruselist, samuti 36 korteriga
maja ning hiljem lisandus veel kaks
samasugust hoonet. Eraldi hoonena
ehitati lasteaed, mis avati 5. märt
sil 1979 aastal. Samasse piirkonda
valmis ka kompleks, kuhu kuulusid
kauplusehoone, söökla, ja teenindusmaja. Täna tegutseb endises
kompleksis kauplus, raamatukogu
ja päevakeskus. Päevakeskuses
asuvad ruumid tegutsemiseks õmb
lejale, juuksurile, ilutehnikule ja
maanaiste seltsile.
„Kuni su küla veel elab, elad sina
ka, Eestimaa!“, ütleb laulusalm. Puhja
elab pidevas muutumises ja ei saa
loodetavasti kunagi valmis. Jõudu
puhjalastele ja vallale kogukonna
heade mõtete ja soovide elluviimi
seks, mõnusaid argipäevi ja rohkelt
meeldejäävaid pidulikke hetki!
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja
MTÜ Puhja Aja Mälu

16.00 Puhja kirikus:
*310 aastat "OH! MA VAENE TARDO LIIN" sünnist avalik ettelugemine ja
*Vabariikliku laste ORELIFESTIVALI KONTSERT
18.30 Puhja Seltsimaja näiteringi esietendus L. Tigane
"MINU SÕBER MERIRÖÖVEL"
21.00 RAHVAPIDU ansambliga FIX

7.00 LAAT TURUPLATSIS

Müügikoha broneerimine numbril 58051915 Sirle

9.00-15.00 Rõngu Maanaiste Seltsi
käsitöö näitus Rõngu turuplatsil ja LOOS
(kogukonnahoone)
9.00-16.00 Näitus bussijaamas “Rõngu
vaated enne ja nüüd“
09.00 HOMMIKUKONTSERT
Pillimuuseumis. Esineb Rõngu Pasunakoor.
Menüüs hommikupudru.
09.00-16.00 Avatud on Pillimuuseum
10.00 Kihelkonnapäeva avamine
Rõngu bussijaama ees
Ilmaelust pajatavad ja naeruteraapiat
teevad Lahedad Mutid Lahedalt

13.30 Ausambajooksust osavõtjate
autasustamine Monumendi platsil
15.00 Ajalooretk Rõngu Raamatukogus
Taavi Pae loeng „Rõngu kihelkondhaldusjaotusest mulkideni“
Marit Külvi loeng „Rõngu rõivas 150 aastat
tagasi ja nüüd“
16.00 Rõngu MINIARENA pidulik avamine
Puiestee 19, Rõngu Keskkooli staadionil
20.00 TANTSUÕHTU Hiugemäel koos
Rahvabändi saates ilma teinud ansambliga

EESTI MEES

BUSSIJAAMA TAGA HALJASALAL
09.00-13.00 Rõngu kandi viie tee puhvetite
päiva PUHEVTITE ALLEE
AUSAMBA PLATSIS
10.00-15.00 VABADUSSPORT TÖÖTUBA
Slackline, barkour, kiiking. Igal täistunnil
alustab barkour töötuba.

AUSAMBAJOOKS
Jooksud algavad bussijaama juurest

Kodukandipäeva üldkorraldus:
Mari-Liis Vanaisak 5165531 rahvamaja@rongu.ee

11.30 alustame tillujooksudega 350m

kuni 6 aastased
11.40 Laste jooks 700m
7-8 aastased / 9-10 aastased / 11-12 aastased

12.00 Põhijooks, distantsi pikkus 5,4 km ja
kepikõnd
Jooksu üldkorraldus: MTÜ Kvaliteetaeg
Lisainfo Facebookist „MTÜ Kvaliteetaeg“

Vabadusspordi töötuba toetab :

KUTSE Rõngu kihelkonnapäeva kultuuriprogrammile
Reedel, 25. mail 2018
13.05 väljasõit Rõngu bussijaamast kalmistule
13.15 mälestusüritus Vabadussõjas langenute auks Rõngu
kalmistul
15.30 rahvarõivanäituse "Rõngu rõiva ilu 150 aastat tagasi. Minu
tütrel saava saaja" avamine ja tutvustus Rõngu rahvamajas
Laupäeval, 26. mail
15.00 Taavi Pae loeng "Rõngu kihelkond - haldusjaotusest
mulkideni" Rõngu raamatukogus
16.00 Marit Külvi loeng "Rõngu rõivas 150 aastat tagasi ja nüüd"
raamatukogus
Lisainfo tel 56696142 (Laine Meos) või tel 59053469 (Marit Külv)
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Teeme Ära talgupäev Elva vallas oli edukas!
Pillimuuseumi
talgutel riisuti lehti
ja tehti korda muu
seumi ümbrus.

Teeme Ära talgupäev toimub
traditsiooniliselt maikuu esimesel
laupäeval, tänavu 5. mail 2018. Tal
gupäeva eesmärk on edendada ette
võtlikkust ja aktiivset eluhoiakut,
parandades seeläbi meie ühist elu
keskkonda ning tugevdades kohalik
ke kogukondi. Elva vallas korralda
vad aktiivsed ja tublid kogukonnad
maikuu jooksul kokku 32 talgut oma
kodukoha heakorra parendamiseks,
lõviosa neist leidsid aset 5. mail.
Talgutel korrastati parke ja hoonete
ümbrusi, raiuti võsa, istutati lilli ja
puid, korjati kokku risu, tehti suur
puhastust ja värviti ka talgutriipe.
Talgulised jagasid oma töörõõme ka
Infolehega.

Rebaste küla talgu
tel koristati külaga
piirnevaid maantee
ääri ja nelja bussi
peatust Tartu‑Valga
maanteel. Rebaste
külakiik ja varjualune,
lauad toolid said väga
ilusad uued värvid.

Kõduküla talgutel Tornimäel paigutati Raigaste ja Kõduküla
piirile uued postkastid, puhastati ja korrastati Ivar Ivaskile
pühendatud mälestuskivi ja kuulsale ratturile Endel Ruubelile
pühendatud mälestuspink.

Elva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

R õ n g u L a s te a e d P i h l ako b a r
d i re kto r i a m e ti ko h al e

Elva Vallavalitsus kutsub kandideerima kohalikke ja kaugema kandi julgeid talente, kes
on motiveeritud vastu võtma väljakutset luua tugeva alushariduse kujundamise kaudu
Eestimaa tulevikku.
Rõngu Lastead Pihlakobar on Tartumaal Elva vallas Rõngu asulas tegutsev nelja rühmaline
lasteaed. Avalikul konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping
direktori 1,0 töökoormusega ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg on kokkuleppel või hiljemalt
31. augustil 2018.
Oled oodatud kandideerima, kui:

Konguta Kooli talgutel
Vehendis istutasid talgu koristasid kooli ja lasteaialap
lised 250 kuuseistikut, kor sed koos õpetajatega oma kooli
rastasid metsa, puhastasid ja lasteaia ümbrust. Kihel
randa.
konna värvidega värvimine
tuleb veel maikuu jooksul.

Palupõhja küla talgud toi
musid Palupõhja looduskoo
lis. Lõhuti, veeti ja laoti riita
küttepuid, pesti looduskooli
aknaid ja küüriti puhtaks saun.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus ja pedagoogiline kompetents (vastavus haridus- ja teadusministri
26.08.2002 määrusele nr 65);
Sul on juhtimiskogemus haridusasutuses ja hea eestvedamise suutlikkus;
Sul on teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
Sa oskad väga hästi eesti keelt;
Toetad meeskonda ja hoiad inimesi;
Sul on arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
Sul on vastutustunne, oled korrektne ja täpne;
Sa oled õpi- ja otsustusvõimeline, analüüsi- ja planeerimisoskusega.

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd väikeses kogukonna lasteaias;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
• ametialast täiendkoolitust ja võimalust anda oma panus kohaliku alushariduse arengusse.
Kandideerimiseks esita avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja essee teemal „Iga laps
saab ja võib - muutused ja väljakutsed Eesti alushariduses“ (kuni 2 A4 lk) e-posti aadressile elva@elva.ee
hiljemalt 01.06.2018.
Lisainfo: Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm,
telefon 5622 0169; e-post mare.tamm@elva.ee.

Hellenurme
Veski
muuseumis sai korda veski
ümbrus, lõigati võsa, lõhuti
puid, veeti oksi, riisuti järve
äärt, istutati lilli, rohiti
roosipeenart ja tehti vitsaed
kompostihunniku varjami
seks.

Rakke Külaseltsi talgu
tel sai korrastatud külamaja,
koristatud bussijaama kõrval
asuv krunt ning lõigatud ja
põletatud vanad puud. Päeva
lõpuks küttis külavanem
Kaupo talgulistele suitsu
sauna.

Rannu talgud peeti Rannu
pargis, noortekeskuse välite
gevusalal ja ümber mängu
väljakute, kus riisuti lehti.
Abis olid nii noored kui vanad.

TÖÖKUULUTUS
Keitlin Rekker
sündis 04.04.2018

Lenna Salo

Lukas Aun
Puhja kiriku tal
gutel pühiti-pesti
kirik seest, kirikaiast
ja pastoraadi ümbert
koristati mulluse
tormimurru puud ja
riisuti lehti.

sündis 15.04.2018

sündis 16.04.2018

Kristofer Juštšenkov
sündis 17.04.2018
Efi Maria Parks
sündis 20.04.2018

Karita-Loore Käos

Aakre traditsioonilistel
külatalgutel koristati Aakre
keskust ja puhastati võsast
keskuse parki.

sündis 26.04.2018

Linda Gottlob

08.08.1942-18.04.2018

Heino Madisson

Juhan Joost

30.04.1952-24.04.2018

Ilme Raja

23.11.1951-25.04.2018

24.05.1940-20.04.2018

Rämsi küla talgutel puhastati vana mõisapark
võsast ja prügist. Värskendati võrkpalliplatsi ja
tehti külaviitadele uued lillekastid.

Elva vald mälestab

30.11.1936-21.04.2018

Elle Mälk

26.12.1952-21.04.2018

Lembit Taavits

Leonilla Jürjenson
22.07.1923-28.04.2018

Heino Peterson

13.11.1955-01.05.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
17. mai
17. mai
18. mai
19. mai
19. mai
19. mai
19. mai
19. mai
19. mai

17:00

20. mai
21. mai

Elva Linnastaadion

19:00

Elva Laulustuudio
kontsert

Elva Kultuurikeskus

09:00

Rannu Vanavara ja
Käsitöö laat

Rannu Paisjärve
ääres

11:00

60. Elva Tänavasõit
Eesti MV kriteeriumis
III etapp

19:00

Lõuna-Eesti Suvekarikas
2018
11:00

18:00

Perepidu
“Meie pere lugu”
kontsert
Ansambel
Helisev Horoskoop
kevadkontsert

18:00

MuuseumiÖÖ
“ÖÖS ON PIDU”

16:00

12:00
16:00
14:00

21. - 31. mai
25. mai
26. mai
26. mai

18:00

31. mai

Elva võistluskeskus
Pikk 43
Sportland Prodigy
Elva discgolfi park
Kõhe talu
Võllinge küla
Elva Gümnaasium
(Tartu mnt 3) aula
Hellenurme
Veskimuuseum

EMSL Jõud lahtised
MV laskmises

Tartumaa
Tervisespordikeskus

33. Elva Rattapäev / Filter
maanteekarikasari
II etapp

Elva võistluskeskus
Kirde 2

Tartumaa XX Lustipidu

Elva Lauluväljak

Kevadturniir kabes
3. ja 4. klassi õpilastele

Elva Huviala- ja
Koolituskeskus

Maalinäitus kunstnikelt
Maris Tuuling ja Evi Gailit

Elva Kultuurikeskus

Elva Muusikakooli
kontsert
“Eesti estraad 100”

Elva Kultuurikeskus

10:00

Rõngu Kihelkonnapäev
ja kirikukontsert

Rõngu alevik

12:00

Elva Metsajooksud
Vapramäe Jooks

Vapramäe
Loodusmaja

26. mai
27. mai

Elva Lauluväljak

FC Elva - Tallinna FC Flora U21

19. - 20. mai
10:00
20. mai

Õnneseene Vabariigi
laulu- ja tantsupidu

Elva Huviala- ja Koolituskeskus
kutsub:

16:00
18:00

Kammerkoori A Le Coq
kevadkontsert

Elva Kultuurikeskus

XVI voor
FC Elva - Nõmme Kalju
FC U21

Elva Linnastaadion

Elva Muusikakooli
kevadkontsert

Elva Kultuurikeskus

Elva Laulustuudio
kevadkontsert

HUVILAAGRID!
11.-14. juunil: LOODUSLAAGER
“IMEPÄRANE SALADUSLIK LOODUS”

18. mai
kell 19.00

25.-27. juunil: SAMBLALÕHNALINE
LOOVUSLAAGER

Elva Kultuurikeskuses

13.-17. juunil: MUUSIKALILAAGER
18.-20. juunil: ROHELINE
JALAJÄLG

Esinevad Livia Kuuskvere,
Merlin Kivi ja Kärt Antoni
õpilased.

6.-8. augustil: DIGIKUNSTI JA
ANIMATSIOONI LAAGER

Kohapeal saab osta sularahas
Elva Laulustuudio CD.
Hind 10 eurot.

Lisainfo: http://huvikeskus.elva.ee/huvikool/laagrid/
e-post: huvikool@elva.ee või tel: 55512174
Registreeru kiiresti,
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

19. mail 2018 kell 16.00
Perepidu

Kõhe talu, Võllinge küla, Elva vald
Kõhe laval esinevad lugudega
Puhja kogukonna pered
ja LAIKRETE perebänd.

Kohvik!
Pillimeisterdamise
töötuba
Perepidu on tasuta!

Korraldaja: MTÜ Perekas
lisainfo 5258501

Elva Muusikakooli sündmused maikuus:
17. mail kell 18.00 LÕPUAKTUS muusikakooli saalis
25. mail kell 18.00 EESTI ESTRAAD 100 Elva Kultuurikeskuses
27. mail kell 11.00 UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT
31. mail kell 18.00 KEVADKONTSERT Elva Kultuurikeskuses
Info tel. 745 6199 (õpetajate tuba), 745 7022 (direktor)
E-post: muusikakool@elva.ee

Eakate tantsupidu:

Tartumaa XX Lustipidu

PALJU ÕNNE!
20.05.2018

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 25.05.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 18.05.2018.

16.00

Elva lauluväljak

Palju õnne!: EV 100, Elva linn 80, Lustipidu 20.
Tantsulises etenduses osalevad Tartumaa eakate
tantsurühmad. Kaasatud ka segarühmad ja LendTeater.
Rongkäik algab kell 16, etendus kell 16:30
Pealtvaatajale tasuta

elvakultuur.ee

