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Elva Elamusfestival on selle
suve kohtumispaik
E

lva Elamusfestival ootab valla
ettevõtteid ja ettevõtlikke
inimesi end tutvustama. Elamusfestival on sündmus-kohtumispaik, kus kõik valla ettevõtjad ning
elanikud ja külalised saavad üksteist
paremini tundma õppida. Ootame
festivalile ettevõtteid ja ettevõtjaid
tutvustama kohalikke tooteid, teenuseid ja muid lahedaid ettevõtmisi.
Oodatud on kohaliku toidu ja jookide
valmistajad, käsitöölised ning muu
põneva pakkujad.
Festival leiab aset Verevi järve
kaldal ja ümbruses. Järve tänavast
saab suur vabaõhu-messiala, kus
osalejad enda kaupu ja teenuseid
tutvustada ja müüa saavad. Kuna
tegemist on siiski elamusfestivaliga,
on erinevate ettevõtmiste tutvustamiseks oodatud ka kõikvõimalikud
põnevad elamused ja demonstratsioonid.
Festivali avalikul korralduskoosolekul tuli mitmeid lahedaid
ettepanekuid tegevusteks, näiteks
käsitsi angerjapüük, eriliste autode
või mootorrataste demonstratsioon,
erinevad töötoad ja muud põnevat.
Praeguseks hetkeks registreerunud
ettevõtjad on välja käinud näiteks
pop-up põgenemistoa, SUP lauad
Verevi järvel ning erinevad teisaldatavad saunad.
Elamusfestivali eesmärgiks on
tutvustada Elva valla ettevõtlikke
inimesi ja aidata viia kokku ettevõtjad ning huvilised ja potentsiaalsed
kliendid. Messil osalemine on ettevõtjatele tasuta, ise tuleb vaid hoolitseda enda messipinna eest, olgu

selleks siis telk või lett või hoopis
mõni muu lahendus. Samuti jääb
ettevõtjate endi korraldada trükiste ja reklaammaterjalide jagamine.
Osalejate infot jagab kindlasti ka
korraldusmeeskond eesotsas Elva
Vallavalitsusega.
Festivali kultuuriprogrammi
ootame esinema kohalikke kollektiive, kes saavad festivali kasutada ka
uute liikmete värbamiseks. Festivali
lõpetavad Ivo Linna ja Supernova
kontserdiga Verevi rannas.
Lisaks pealavale rannaplatvormil,
on lava ka Järve tänaval ning selle
programmi paneb kokku Elva valla
noortevolikogu. Laste- ja Perekeskuse hoovis saab olema lasteala, kus
just lastele suunatud tegevusi tutvustada saab, näiteks näomaalingute
tegijad ning erinevad tegelased, kes
lastepidudel meelelahutust pakuvad.
Teretulnud on mõni talu, kes saaks
tulla näitama väikeloomi ja kodulinde.
Elva vallas toimuvad sel suvel
mitmes kandis kodukohvikute
päevad. Kutsume ka kodukohvikute pidajaid enda pop-up kohvikuga
elamusfestivalil osalema.
Põnevust lisab ka loterii, kus
auhindadeks Elva valla meened

ning festivalil osalejate poolt välja
pandud auhinnad nende endi toodete ja teenuste näol.
Ootame ettevõtjaid registreeruma kuni 25. juulini, registreerimisvorm on leitav Elva valla kodulehel
www.elva.ee ning Faceookis, lisa
infot saab küsida kultuurispetsialist
Karmen Moontilt telefonil 5384
4233.
Infolehe trükkimineku ajaks on
registreerunud väga erinevate valdkondade tegijad, huvi tekitamiseks
loetleme nad juba ette: Loodusvaht
OÜ – haagissaunade rent; MTÜ Elva
DGC – discgolf ja Elva discgolfi pargi
tutvustamine; Eurel OÜ – elektritööd; Helevalge OÜ – omavalmistatud fotolõuendid ja postkaardid;
3D Auto OÜ – lillepood Männilinna
Lilled ning lilledega seotud teenused ja tooted, lisaks tehnoülevaatuspunkt Rõngus; Break Out
OÜ – põgenemistuba, tõsieluline
põgenemismäng, mis paneb kõik
meeskonnaliikmed ühise eesmärgi
nimel mõistatusi lahendama; Komorebi OÜ – Elva maitsvaim jaapani
köögi toit; Adelheid Works OÜ
– graafiline disain, dekoreerimisteenus, loovad töötoad ja käsitööna
valmivad meened ja tooted, väikeses
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Lisapuhkepäevad
täisealiste
hooldajatele
Alates 1. juulist on tööl käivatel
sügava puudega täisealise hooldajatel
võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva
lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab kasutada
töötaja, kes hooldab oma sügava
puudega lähedast, kelleks võib olla
tema õde, vend, poolõde, poolvend,
ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane
kooseluseaduse tähenduses. Samuti
saavad puhkepäevi kasutada sügava
puudega täisealise inimese eestkostjad
või kohaliku omavalitsuse määratud
ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik kasutada kalendriaasta jooksul viis tööpäeva korraga või ka päevade kaupa.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab
töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta avalduse esitama.
Vajadusel on tööandjal õigus küsida
hoolduspuhkuse õigust tõendavaid
lisadokumente.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis
2018. aastal on 23,62 eurot päevas.
Lisainfo:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

mahus individuaalõmblus; Sääniku
talu – seminari- ja peoruumid koos
teenindusega, soome-, suitsu- ja
tünnisaunad; Aakre küla – oma
tegevust tutvustavad Aakre Laste
aed-Algkool, Aakre Rahvamaja,
Katrin Uffert (turismitalu, pulmakorraldus, toidualased koolitused),
Aakre Külaselts, segakoor U-Tuur;
Arengukulg OÜ – ettevõtete arengunõustamine, konsultatsioon ja
koolitused; K&K Catering – catering teenused, ürituste toitlustamine; KM FINACCEST OÜ – raamatupidamisteenus; Werrew OÜ
– Elva Seikluspark vaba aja veetmise
võimaluste ja seiklusturismiga ning
Verevi Motell majutusteenusega;
Elwa Pesumaja – pesu pesemise,
kuivatamise ja triikimise teenus;
Martmer Consulting OÜ – Norra
turule suunatud konsultatsiooniteenus, sealsete hangete vahendamine
Sotsiaalkindlustusamet
ja abi pakkumiste kokkupanekul,
koostööpartnerite leidmine, tõlked ja
keeleõpe; Kristina Ruder – raamatud lastele ja täiskasvaKodukant Tartumaa korraldab konnutele.
kursi Tartumaa aasta küla valimiseks.
Karmen Moont
Konkursile saab esitada küla, külade
kultuurispetsialist
piirkonna või aleviku. Konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust
küladele tulemusliku tegutsemise eest
ning teadvustada üldsusele maa- ja
külaelu olulisust. Kandidaadi esitamiseks tuleb täita ankeet ning saata
konkurss@kodukanttartumaa.ee
13.–15. juulil 2018 toimub pärast aastast
Pühapäeval 15. juulil toimub Elvas Shell
hiljemalt 13. augustiks 2018.
pausi taaskord Rally Estonia. Vahepealse
Helix Rally Elva linnakatse, mis on ralli viima- Ankeedi vorm ja lisainfo on leitaajaga on korraldajad seadnud uued sihid ja
ne kiiruskatse ja annab võimaluse võitjaid esi- vad Kodukant Tartumaa kodulehel
eesmärgiks on olla üks parimaid kruusarallisid mesena tervitada just Elvas! Elvas läheb starti
www.kodukanttartumaa.ee.
maailmas ja tuua autoralli MM-sarja etapp
ka oma spordimees Martin Järveoja, kes koos
Võitja kuulutatakse välja Tartumaa
Eestisse.
Ott Tänakuga on jõudnud rallimaailma absokodanikeühenduste tänuüritusel
Rally Estonia toob rajale ligikaudu 100
luutsesse tippu. Esimene võistlusauto stardib
novembris 2018. Tartumaa Aasta Küla
võistluspaari, kelle hulgas on nii Baltikumi ja
Elvas rajale kell 14.47. Elva tänavatel sõidetav
2018 osaleb üleriigilisel aasta küla
Skandinaavia tippsõitjaid kui ka WRC sarjas
kiiruskatse on publikule tasuta!
konkursil 2019. aastal.
osalevad tehasemeeskonnad.
Loe täpsemalt leheküljelt nr 3!
Külli Pann
Kodukant Tartumaa juhatuse
esimees
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Elva vallas jätkab olmejäätmete vedajana Eesti
Keskkonnateenused AS
Elva Vallavalitsus viis läbi riigihanke olmejäätmete vedaja leidmiseks Elva valla territooriumil. Hanke
võitis Eesti Keskkonnateenused AS,
kes järgnevad viis aastat jätkab Elva
valla olmejäätmete vedajana.
Pakkumused esitasid kolm ettevõtet: Ekovir OÜ, Ragn-Sells AS ja
Eesti Keskkonnateenused AS. Parima
pakkumise tegi senine jäätmevedaja
Eesti Keskkonnateenused AS, kes
pakkus ühe kuupmeetri olmejäätmete veo hinnaks 10,94 eurot (lisandub
käibemaks).
Uue korraldatud jäätmeveo hanke
tingimused rakenduvad eeldatavalt
alates septembrist, täpsem kuupäev
sõltub Keskkonnaametilt jäätmete
veoks uue loa saamisest. Uute hanke
tingimuste rakendumise täpsemast
kuupäevast teavitatakse kodulehe ja
Infolehe vahendusel. Seoses sellega
kaotavad vanad lepingud kehtivuse
ning kõigil Elva valla majapidamistel
tuleb sõlmida uued lepingud. Lepingute sõlmimise lihtsustamiseks
tagab Eesti Keskkonnateenused AS
enne uute hanke tingimuste rakendumist klienditeenindaja olemasolu
Elva vallas ühe kuu vältel. Selleks
avatakse igas valla piirkonnas kuu
vältel ühel päeval nädalas Eesti
Keskkonnateenuste klienditeeninduspunktid.
Jäätmevaldajatele, kellele varasemalt saadeti tühjendusgraafik ja
prügikasti järgmise tühjenduspäeva

teavitus elektroonselt e-postiga,
saadetakse ka uus leping ja hinnakiri samale e-posti aadressile.
Paberkandjal lepingu sõlminud
majapidamistele edastatakse uus
leping paberkandjal posti teel. Lisaks
informeeritakse ka klienditeeninduspunktide vastuvõtuaegadest ja
asukohtadest, kuidas konteinerit
soetada või rentida ja kui tihti peab
konteinerit tühjendama. Nõuetekohase konteineri võib rentida või osta
ka teistelt teenusepakkujatelt.
Korraldatud jäätmeveoga liitumine
on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele. Leping tuleb sõlmida kõigil majapidamistel, ka nendel,
kes seni kasutasid valla avalikke
kogumispunkte.
Lisaks olmejäätmetele hakatakse
uue lepingu raames teostama ka
paberi ja kartongi ning toidujäätmete vedu. Paberi ja kartongi vedu
on tasuta, toidujäätmete vedu on
olmejäätmete veoga sama hinnaga.
Eriliiki jäätmete veo soovist saab
anda teada kohe uut lepingut sõlmides.
Vastavalt Elva valla jäätmehooldus
eeskirjale on elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul, millel on vähemalt
10 korterit, kohustuslik köögi- ja
sööklajäätmete kogumiseks kasutada
eraldi konteinerit ja biojäätmed üle
anda jäätmevedajale. Lepingu alusel
ühismahutit kasutavate kinnistute
puhul rakendub nimetatud kohus-

tus, kui biojäätmete ühismahutit
kasutavatel kinnistutel on kokku 10
või enam korterit. Samuti rakendub
kohustus kinnistutel, mis ei ole
elamumaa sihtotstarbega ning kus
biojäätmeid tekib nädalas enam kui
25 kg.
Hegri Narusk
vallamajandus
osakonna juhataja

Lustiääre kinnistu kirjalik enampakkumine
Elva Vallavalitsus müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel kinnistu Lustiääre, asukohaga Mäelooga
küla, Elva vald (katastritunnus
58201:001:0258), sihtotstarve 100%
jäätmehoidla maa, suurus 10 177 m².
Kinnistul asuvad üle kümne aasta
kasutuseta olnud, kinnikasvanud ja
võsastunud Hellenurme asulat teenindanud reovete biotiigid.
Kinnistu enampakkumise alghind
on 3500 (kolm tuhat viissada) eurot.
Täpsem informatsioon enam
pakkumisel oleva objekti kohta, ava-

liku kirjaliku enampakkumise tingimused ning osalemisavalduse vorm
on leitavad veebilehel www.elva.ee.
Enampakkumisest osavõtutasu 35
eurot ja tagatisraha 175 eurot tasuda
hiljemalt 1. augustil 2018.
Vormikohane avaldus enam
pakkumisel osalemiseks koos lisa
dokumentidega tuleb esitada tähitult
või käsipostiga kinnises ümbrikus,
märkega „Lustiääre pakkumus“ hiljemalt 2. augustil 2018 kell 10.00
Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk
32, Elva linn, Elva vald, 61507.

Pakkumuste avamine toimub Elva
vallamajas 2. augustil kell 10.15, kus
kõik pakkujad võivad ka osaleda. Avamise protokolliga on võimalik tutvuda korraldaja juures kolme tööpäeva
jooksul.
Lisainfo: terje.korss@elva.ee, telefon 5302 0888.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

Algatati Verevi järve rannaala detailplaneering
Otsuse lisa 1
Elva linnas Verevi rannaala
detailplaneeringu ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine
Elva vald, Elva linn, Tartu mnt 16;
Verevi järve;
Tartu maantee T4;
Järve tänav T1

Leppemärgid
Planeeringuala
Katastripiir

Elva Vallavolikogu 18.
juuni 2018 istungil otsustati
algatada Elva linnas Verevi
järve rannaala detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on luua võimalused
supelranna väljaarendamiseks koos aastaringse kasutusega rannahoone-ujula ja
supelranna teenindamiseks
vajalike rajatiste püstitamisega. Algatatava detailplaneeringuga soovitakse
muuta alal kehtivat detailplaneeringut, et suurendada
lubatud hoonestusala ning
tehakse ettepanek Verevi
järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks
planeeritud hoonestusala
ulatuses.
Planeeringuga kavandatav tegevus ei kuulu olulise
keskkonnamõjuga tegevuste hulka ja keskkonnamõju

strateegiline hindamine ei
ole kohustuslik, kuid ebasoodsat mõju leevendavate
meetmete leidmiseks ja
alternatiivsete võimaluste
väljaselgitamiseks otsustati
kaasata detailplaneeringu
protsessi vastavate teadmistega ekspert ja viia läbi
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik
tutvuda Elva Vallavalitsuses
(Kesk tn 32, Elva) ja veebilehel
www.elva.ee/detailplaneeringud.
Lisainfo:
maarika.uprus@elva.ee,
telefon 730 9897.
Maarika Uprus
planeeringu
spetsialist

Elva Vallavalitsuse 19.06.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba Suure-Rakke külas Väike-Taavi kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks;
anda Kavilda Vabatahtlike Pritsimeeste Seltsile otsustuskorras tasuta kasutada Katlamaja hoones
(asukoht Annikoru tee 16, Annikoru küla) asuv ruum päästeteenistuse täitmise tagamiseks;
anda ehitusluba välijõusaali rajamiseks Rannu alevikus Järvekalda kinnistul;
anda ehitusluba Elva linnas Vaikne tn 10 üksikelamu püstitamiseks;
kinnitada avaliku ürituse loa taotluse vorm;
lubada Konguta Rahvamajal korraldada Annikoru laululaval 23.06.2018 kell 19.00 kuni 24.06.2018
kell 02.00 avalik üritus „Jaanipidu“. Vastutav isik on Meelis Külaots;
lubada MTÜ-l Orienteerumisklubi Ilves korraldada 21.06.2018 kell 16.00–20.30 Elva vallas Purtsi
küla lähedal spordiüritus „Tartu orienteerumisneljapäevakud“. Vastutav isik on Kenny Kivikas;
lubada MTÜ-l Peedu Kooli Selts korraldada Elvas Peedul 30.06.2018 kell 08.00 kuni 01.07.2018 kell
02.00 avalik üritus „Peedu Kodukandi Kultuurifest“. Vastutav isik on Evelin Sedrik;
lubada Rõngu Rahvamajal korraldada Rõngu alevikus Hiugemäel ja selle ümbruses 21.06.2018 kell
18.00 kuni 22.06.2018 kell 01.00 avalik üritus „Rõngu Jaanipidu“. Vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak;
lubada Puhja Seltsimajal korraldada Kavilda Kiigemäel 22.06.2018 kell 20.00 kuni 23.06.2018 kell
00.30 avalik üritus „Puhja piirkonna jaanituli“. Vastutav isik on Kaja Udso;
määrata Elva linnas Kesk tn 18 katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa;
määrata kinnistu Tinni laut jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele maaüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Väike-Rakke, Tinni laut, sihtotstarve maatulundusmaa;
2. Elva vald, Väike-Rakke, Tinnipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata projekteerimistingimused Poole külas Annuki/1 kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Suure-Rakke külas Ruudi kinnistul suvila ehitusprojekti
koostamiseks;
müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu (Lustiääre, Mäelooga küla, Elva vald), sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa, suurus 10177 m², millel asuvad üle kümne aasta kasutuseta olnud,
kinnikasvanud ja võsastunud Hellenurme asulat teenindanud reovete biotiigid ning kinnitada
enampakkumise tingimused;
nõustuda hoonestusõiguse seadmisega riigimaale ehitise omaniku H. V. kasuks;
nimetada MTÜ-s Võrtsjärve Ühendus Elva valla liikmeõiguste teostajaks Maano Koemets;
tunnistada kehtetuks Puhja Vallavalitsuse 04.10.2017 korraldus nr 373 „Liiklusmärgi paigaldamine“;
vabastada üks jäätmevaldaja jäätmeveost.

Elva Vallavalitsuse 26.06.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba Kurekülas Saare tee 6 laudakompleksi laiendamiseks;
anda ehitusluba Elva linnas Peedu tee 32 üksikelamu püstitamiseks;
anda kasutusluba Rõngu Rahvamaja hoonele Rõngu alevik, Valga mnt 12;
anda reklaamiluba MTÜ-le Spordiklubi Altia Elva Kohvikutepäeva reklaami eksponeerimiseks
25.06.2018–10.07.2018;
eraldada tegevustoetus MTÜ-le Karijärve Külaselts summas 200 eurot;
eraldada projektitoetus Meelis Roosaarele summas 320 eurot projekti „Viiuldajate suvekool 2018“
korraldamiseks;
eraldada MTÜ-le Rakke Külaselts ürituse „Väike-Rakke külapäev“ korraldamiseks toetus summas
200 eurot;
kinnitada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õpetajate koosseis;
kinnitada haridusvaldkonna tunnustuse kandidaadi avalduse vorm, projektitoetuse taotluse vorm,
projektitoetuse aruande vorm;
kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Vainotsa talu, Kapsta küla, Konguta vald, kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanne;
kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Vainotsa talu, Kapsta küla, Konguta vald, veesüsteemi
rajamine“ aruanne;
lubada MTÜ-l Spordiklubi Altia korraldada 7. ja 8. juulil 2018 kodukohvikute päev „Elva kohvikutepäev 2018“ ja avada 18 kodukohvikut. Kohvikud võivad olla avatud 07.07.2018 kell 08.00–03.00
ja 08.07.2018 kell 11.00–17.00. Vastutav isik on Marek Pihlak;
lõpetada ennetähtaegselt FIE Irina Kikerpilliga sõlmitud mitteeluruumide üürileping nr 6-8/2
alates 17.08.2018;
vabastada üks jäätmevaldaja jäätmeveost.
Salle Ritso
vallasekretär

Tasuta bussisõit Tartu
maakonna bussiliinidel
Alates 1. juulist 2018 kehtib
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavatel
Tartu maakonna bussiliinidel
piletihind null eurot. Busside
elektroonilistel tabloodel, mis
asuvad bussi ees ja küljel, on
pärast marsruudi kuvamist kiri
„TASUTA“ või on bussi aknal silt
„TASUTA“.
Nulleurone piletihind maakondlikel bussiliinidel kehtib ka Valgamaal,
Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal,
Jõgevamaal, Viljandimaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja Läänemaal.
Tartu maakonnaliini bussides
kehtivad juba kasutuses olevad ühiskaardid. Vajadusel saab ühiskaardi
osta bussijuhilt või ühiskaardi
müügipunktidest. Ühiskaardi hinnaks on 2 eurot. Täiendavalt raha
ühiskaardile laadida ei ole vaja, kui
ei soovita sõita sama kaardiga kohtades, kus tasuta transport ei kehti,
näiteks Tartu linnas. Tartu linna
bussikaardiga saab maakonnaliinidel
sõita tasuta. Bussi sisenedes tuleb
ühiskaart valideerida bussijuhi
juures olevas validaatoris ning

öelda bussijuhile sihtkoht. Ühiskaardi valideerimata jätmine võrdub
piletita sõiduga ning on karistatav
kuni 10 trahviühikuga.
Eesti erinevad ühiskaardid on
ristkasutuses. Tähelepanelik peab
olema erinevate linnade ja maakondade osas – sest igal pool ei ole ühis
transport tasuta. Tasuta saab sõita ka
teistesse maakondadesse, kus kehtib
tasuta sõidu võimalus.
Kasulikud viited:
• kõikide liinide sõiduplaan on
kättesaadav Maanteeameti hallatavas infoportaalis www.peatus.ee;
• ühiskaarte müüakse Go Busi
bussides ning ühiskaardi müügipunktides, mille asukohad on leitavad veebilehel https://tartu.pilet.ee/
pages/retailers;
• Täpsem info ühiskaartide ristkasutuse kohta veebilehel
www.pilet.ee.
Täiendav informatsioon: telefon
730 5253 või 730 5252 ja e-post
transport@tartumaa.ee.
MTÜ Tartumaa
Ühistranspordikeskus
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Elvas selgub Shell Helix Rally Estonia 2018 võitja
13.-15. juulil sõidetakse taaskord
Baltikumi suurim autospordisündmus Shell Helix Rally Estonia, mis
toob Eestisse sõitjaid selle spordiala absoluutsest tipust, autoralli
MM-sarjast.
Elva linn, mis on olnud Rally Estonia koostööpartneriks alates aastast
2015, on ka tänavu kogu ralli osas
väga olulisel kohal. Elva linnakatse,
mis sõidetakse pühapäeval, 15.
juulil, on ralli viimane kiiruskatse ja nii on võimalus Shell Helix
Rally Estonia võitjaid esimesena
tervitada just Elvas. Elva tänavatel
sõidetav kiiruskatse on publikule
tasuta.
Koostöö Elva linna ja Elva ettevõtjatega on olnud mõlemale poolele
positiivne. Ralli korraldajate jaoks on
Elva linnakatse lisamine ralli kavasse
võimaldanud tuua autosporti rahvale lähemale. Juba esimesel aastal sai
selgeks, et ainult Elva linnakatse korraldamine oleks olnud ressursi raiskamine, sest rallist osa saanud inimeste
arv on olnud kümnetes tuhandetes.

Nii näiteks korraldati 2015. aastal
õhtul Elva lauluväljakul Suzi Quattro
kontsert, mis läks täismajale. 2016.
aastal lisas Elva linnakatsele vürtsi
Eesti hetke parima rallisõitja Ott
Tänaku osalemine. Tänak ei sõitnud
rallil, kuid tegi eraldi show sõidu Elva
linnakatsel, kus tema sõiduvahendiks
oli krosskart.
Kindlasti ootab Elva rahvas piki
silmi, et saaks sellel aastal kaasa elada
oma linna poisile, Martin Järveojale,
kes on Ott Tänaku kaardilugeja autoralli MM-sarjas. Värskelt Argentina
MM-ralli võitnud eestlased, kes sõidavad Toyota Gazoo Racing WRC
meeskonnas Toyota Yaris WRC masinaga, on kindlasti selle ralli suurimad
staarid.
Shell Helix Rally Estonial osalemisest on teatanud ligi 100 võistluspaari. Varem mainitud Ott Tänaku
ja Martin Järoja kõrval tuleb starti
veel kaks WRC sarjas osalevat tehasemeeskonda. Hyundai Motorsport
tuleb Eestisse Hyundai i20 WRC
autoga, sõitjateks Hayden Paddon

ja Sebastian Marshall. Citroen Total
Abu Dhabi World Rally Team poolt
tulevad starti Craig Breen ja Scott
Martin, nende autoks on Citroen C3
WRC. Autoralli MM-sarja tipptase
tuuakse koju kätte ja Elva elanikele
lausa oma kodutänavatele!
Elva linnakatse äärde tasub
huvilistel tulla pühapäeval, 15.
juulil juba varakult, sest poolteist
tundi enne esimest võistlusautot
toimub atraktiivne krosskartide
sprindivõistlus. Sõidetakse sama,
1,74 kilomeetrist katset, mida ka
võistlusautod läbivad.
Esimene võistlusauto stardib
esimesele katsele kell 14.47 ja parimad kohad katse jälgimiseks on Elva
raudteejaama esine ning samuti saab
hea ülevaate kultuurikeskuse juurest.
Linnakatsena sõidetavad tänavad on
liiklusele suletud pühapäeval ajavahemikus 11.30–18.00. Ralli ava- ja
lõputseremoonia toimub Tartus
Raekoja platsil.
Shell Helix Rally Estonia 2018, mis
toimub 13.–15. juulil Tartus, Otepääl,
Elvas ja Kanepi teedel on Eesti ja Läti
autoralli meistrivõistluste etapp ning
FIA European Rally Trophy etapp.
Rallipassid on müügil Circle K
jaamades ja rallyestonia.ee rallipoes.
Ametlik ralliprogramm on müügil
alates 4. juulist Circle K jaamades üle
Eesti ja kohapeal Sportland rallipoe
telkides. Fännitooted on piiratud
valikus müügil Circle K jaamades üle
Eesti ja rallyestonia.ee rallipoes ning
kogu valikus kohapeal Sportland ralli
poe telkides.
Lisainfo: www.rallyestonia.ee.
Margus Kiiver
Rally Estonia

Algab Konguta sotsiaalmaja
rekonstrueerimine

Prügistajad teravama „luubi“ all
Lõunaliiklus OÜ

Märkused:
1. Märk 891- Välja arvatud korraldaja loal
2. Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri 13.07.15
määrusest nr. 90 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RT I
15.07.15,5) toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Turu 63, Tartu
Tel. 524 8400

lounaliiklus@gmail.com

Projekteeris:
I. Vähi
Tegevusloa
nr 1-0122

Keskkonna- ja jäätmevaldkonnaga tegelevad inimesed on olnud
pikemalt hädas avalike kohtade
prügistamisega. Majapidamiste
tavajäätmeid viiakse avalike pakendikonteinerite ja bussipeatuste
juurde ning jätkuvalt ka metsa alla.
See pole üksnes Elva valla probleem,
vaid sarnaselt käituvad inimesed
terves Eestis. Probleemiks võib olla
vähene teadlikkus, kuid enamjaolt
on tegemist siiski pahatahtlikkusega.
Nii on pakendikonteineritesse viidud
tuhka, haljastusjäätmeid, valgusteid,
vaipu, mähkmeid ja muud olmeprügi.
Selline teguviis rikub aga ka korralike inimeste poolt konteinerisse
toodud sorteeritud pakendijäätmeid,
millest taaskasutamiseks sobilikku
materjali enam ei saa. Pakendikogumisega tegelevad organisatsioonid
ei soovi enam tühjendada tasuta
pakendikonteinereid, mis on täis
olmejäätmeid. Samuti on see ebaõiglane ka ülejäänud vallakodanike
suhtes, kes peavad kaudselt sellise
tegevuse kinni maksma.
Selleks, et Elva vald ilus ja puhas
oleks, võetakse avalikud kogumispunktid pideva järelvalve alla ning
võimalike prügistajate tabamiseks
paigaldatakse videovalvekaamerad.
Praeguseks on kaamerad paigaldatud
juba Elva linna ja Randu ning lähiajal paigaldatakse need ka teistesse
paikadesse. Koos kaamerate paigaldamisega korrastatakse ka avaliku
konteineri ümbrus või asendatakse vanad määrdunud konteinerid
uutega.

AJUTINE LIIKLUSSKEEM

Asukoht: Elva linn

Ürituse korraldaja: Rally Estonia OÜ

Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Silver Kütt tel: 5624 4666
Tööde algus: 15.07. kell 11.30

Tööde lõpp: 15.07. kell 18.00

Elva linnas asuv Käo poe esine pakendikonteiner enne kaamera paigaldamist.

Käo poe parkla läbi kaamerasilma.

Lähiaastatel on oodata ka muutust
jäätmeseaduse osas, mis eeldatavasti
teeb kortermajadele pakendikonteinerite omamise kohustuslikuks.
Pärast seda on võimalik paigaldada avalikke konteinereid rohkem
hajaasustatud piirkondadesse, et ka
eramajad saaksid mugavalt pakendijäätmeid üle anda. Selle eelduseks on
aga korrektne käitumine ja prügistamise vähenemine.
Paljud kodanikud on kurtnud, et
pakendikonteinerite avad on sedavõrd väikesed, et sinna suuremad
pakendid (näiteks 3-liitrine purk)
ei mahugi. Osalt vastab see väide
tõele, sest pakendiorganisatsioonid
on lukustanud konteinerite suured
luugid, et sinna ei saaks suures
koguses prügi visata või soetanud

erilahendusega konteinerid, millel
juba on väiksemad avad. See on
põhjustatud aga kodanike poolt,
kes väidavad, et neil prügi ei teki ja
viivad oma olmejäätmed avalikesse
pakendikonteineritesse.
Jäätmemajanduse pidev arendamine käib ning tulevikus loodetakse
Elva vallas saada valmis ka kaasaegne jäätmejaam, kuhu saab üle
anda liigiti kogutud jäätmeid. Selle
rajamine sõltub projektirahastusest.
Praegused jäätmete vastuvõtupunktid on leitavad valla kodulehel
elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

Elva Vallavalitsus viis läbi riigihanke Konguta sotsiaalmaja Tareke
rekonstrueerimiseks. Hanke tulemusena esitasid hanketingimustele vastavad pakkumused Marvet
Grupp OÜ, OÜ Energia ja Ehitus, OÜ
A.K.Montage, OÜ E13, Osaühing
Agretten, C.T. Grupp OÜ, OÜ Normandia. Parima pakkumuse tegi
C.T. Grupp OÜ. Renoveerimistööde
maksumuseks on koos käibemaksuga 137 215,12 eurot, millest 80 000
eurot kaetakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt regionaalsete
investeeringutoetuste programmist
saadud toetusest.
Rekonstrueerimise käigus saab
maja uue soojustuse, korrastatakse
välisfassaad, vahetatakse katusekate ja aknad. Lisaks viiakse hoone
kütmine elektriradiaatoritelt üle
maasoojuspumbale ja ehitatakse
ventilatsioon.
Rekonstrueerimistöödega alustatakse juuli alguses ning tööd lõpetatakse detsembris 2018.

Pärast rekonstrueerimistöid on
plaanis hoonesse kohandada Konguta teenuskeskuse jaoks ruumid.
Hoonel on eraldi sissepääsuga osa,
kus asuvad ruumid, mida sotsiaalmaja ei kasuta. Kuna tegemist on
endise vallamaja hoonega, siis sobivad antud ruumid ajaloolises mõttes
selleks hästi. Ümberkorralduse
tulemusena saab Konguta Kool oma
kasutusse senised teenuskeskuse
ruumid.
Konguta sotsiaalmajas Tareke
saavad elada eakad inimesed, kes ei
vaja ööpäevaringset hooldust, kuid
kes siiski üksi oma kodus hästi hakkama ei saa. Sotsiaalmajas on igal
elanikul oma tuba, ühiskasutuses
on köök ja pesemisruumid. Majas
töötab perenaine, kes aitab valmistada toitu, koristada tube, käia poes
ja muudes vajalikes tegemistes.
Kerli Rätsep
Konguta piirkonna koordinaator

Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Konguta sotsiaalmaja Tareke.		

Foto: Kerli Rätsep
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Laagrites said 62 noort sära
silmadesse

L

aagris „Imepärane saladuslik loodus“ mindi lähemale
looduse tundmisele – ravimtaimed, järve elustik, puud ja põõsad,
linnud ja putukad. Huvialakeskuse
ümbruses uuriti loodust – imeline
Arbi järv, mis pärast hommikuvihma
tõi välja oma kallimad aarded – järve
ääres liikuv viinamäetigu, kaldale
uhutud suur järvekarp. Kõik teemad
seoti lauludeks ja muusikamängudeks, milles oli laulusõnu ja kauneid
viise puude, lindude, ilmastiku ja
isegi veelindude ja kalade kohta
küllaldaselt.
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
näiteringi ja laulustuudio õpetajate
ühise koostöö ja unistuse tulemusena toimunud muusikalilaagris
lavastati Kaarel Orumäe noortemuusikal „Suvelõõm”. Muusikali
ainuesitlust sai näha 17. juunil
Elva Kultuurikeskuses. Muusikali
lavastas Mari Anton, laule õpetasid muusikali „Mamma Mia“ solist
Merlin Kivi ja muusikali „Hüljatud”
solist Kärt Anton. Muusikajuht Kärt
Anton tegi stsenaariumis mõned
muudatused, kuna lavastuse täispikkus on ligi 1,5 tundi. Heli- ja
valgustehnika eest vastutas Jüri
Lamp ning muusikali filmis Kayvo
Kroon. Kasvatajana oli laagris
noorsootöötaja Riin Lumiste.
Lendteatri juht ja lavastaja Aire

Pajur noortemuusikalist: „Nii lühikese ajaga paika panna lavaline liikumine ja laulud – need pidid ikka
päris intensiivsed viis laagripäeva
olema. Tore oli laval näha koos
tegutsemas nii erinevas vanuses
noori! Nauditav teatrielamus!”.
Konguta Rahvamaja juhataja ja pillimees Meelis Külaots pidas kõige
olulisemaks, et noortele antakse
võimalus väljendada oma oskusi ja
andeid, kuna just see paneb noorel
silmad särama ning aitab tal tulevikus teha olulisi karjäärivalikuid.
Meelis loodab, et sarnast muusikalilaagrit korraldatakse veel.
Laagris „Roheline jalajälg“
tegeldi kunsti osas tekstiilist poekoti kaunistamisega (šablooni- ja
taimetrükk pihustatavate kangavärvidega, tekstiilimarkeritega
joonistamine). Arbi järve vaated
said maalidel täiendusi fantaasiamaailmast. Keraamikas tegeleti
vahatehnika põnevate võimalustega tooretel ja ettepõletatud
savivormidel. Vanadele raamatute
kaantele anti uus elu – meisterdati
sisu asemele puidust karp. Looduse olulisusele mõeldes sidusime
keraamikat, tekstiili ja puitu omavahel loominguliseks kollaažiks –
tuulekellaks.
Samblalõhnalises loovuslaagris kujundasid lapsed glasuurialuste värvidega ja glasuuridega tald-

Puhja Kool – ilus sünnist saati

Puhja Kooli esimesene tänuüritus. 		

Esimene õppeaasta põhikoolina ja
esimese põhikoolilennu teelepaiskamine on märksõnad, mis igapäevatoimetuste mitmekesisuses ja ürituste
paljususes jäävad seda kooliaastat
igal juhul väga kujundama ning annavad 2017/2018 õppeaastale erilise
tähenduse.
1. septembril 2017 alustas Puhja
Kool põhikoolina oma päris esimest
õppeaastat. Olime selleks valmistunud tegelikult juba terve igaviku, ehk
siis kogu gümnaasiumist põhikooliks
järk-järgulise üle minemise aja. Üllatusi ei olnud, põnevust aga küll.
Kuna elus on tihti nii, et pealkirjast oleneb palju kui mitte kõik, siis
esimese asjana vahetasime välja
seinal olevad kirjad ja maanteeäärsed viidad. Seina ehtiv logo ja nimi
said eriti uhked. Küllap mängib oma
osa selles toreduses ka tõsiasi, et
roostevabast terasest öökullikujuline nimesilt pärineb kooli vilistlase
Tanel Soosaare firmast ja on koolile
sünnipäevakingitus uue alguse puhul.
Olime omade keskel selgeks
mõelnud, et meie põhikool ja selle
esimene aasta saavad olema koostöised, õppija isikupära arvestavad,
mitmekülgse huvitegevusega, elulähedusega õppetöös ja inimlike

Foto: Kadri Raudsepp

suhetega. Kokkuvõtteid tehes saime
aru, et välja kukkuski üsna selline
nagu planeeritud. Kõigest toimunust – traditsioonilistest üritustest,
õppekäikudest, ekskursioonidest,
võistlustest, algatustest saab lugeda
Puhja Kooli infokirjadest Trimester
www.puhja.edu.ee, mis iseenesest on
samuti uus algatus. Nagu ka „Kingi
koolile raamat” kampaania, õpetajate
enesehindamise projekt „360 kraadi
tagasiside” ja silmapaistvate õpilaste
ja nende vanemate kutsumine aastalõpu tänuüritusele.
Tõenäoliselt oleme oma tegemistes
olnud piisavalt nähtavad. Vanemate rahulolu äsja laekunud küsitluse
tulemuste põhjal on igal juhul enneolematult kõrge.
Eraldi teemana on oluline rõhutada vähem nähtavat, ehk seda, kuidas
oleme loonud mitmete projektide
vahendusel eeldusi ja võimalusi
kooli ning üldse hariduse arendamiseks ning populariseerimiseks kogukonnas. Näiteks osales Puhja Kool
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
projektis, millest saadud 3769 euro
toel käisid kõik põhikooliklassid õpet
toetavatel õppekäikudel – I kooliaste
loomaaias, II kooliaste tutvus elurikkusega rabas Soomaal ja III kooliaste

rikuid. Tehti ise paberimass, millesse sai segatud kuivatatud taimi
(piparmünt, saialill, basiilik jne).
Vormitud kaussi pandi kasvama
samblik ja „samblamaailm“. Kokku
põimiti keraamikast ja puidust
tuulekell. Laulude saateks kasutati
rütmipille, mis on pärit loodusest.
Lapsed vaimustusid suurtest moonikupardest, mis lisasid laulule
omalaadse heli. Ksülofonil mängiti etteantud muusikalisi fraase.
Soovijad said improviseerida oma
meloodia. Kellamäng õpetas, kui
tähtis on koostöö, et sünniks
meloodia. Võimalus ise mängida
tekitas lastes elevust.
Laagri tegijad tänavad Elva
Kultuurikeskust, OÜ-d KataKöök,
OÜ-d Kroonid Konsult, Elva LendTeatrit, OÜ-d Helisilm ja Elva Vallavalitsust.
Laagrisuvi jätkub: 6.–8. augustil
toimub digikunsti-ja animatsioonilaager, 21.–24. augustil laager
„Lennuga teatrisse“. Lisainfo ja
registreerumine: http://huvikeskus.elva.ee/huvikool/laagrid.

Muusikalilaagris osalejad.
Foto: Garmen Vallikivi

Roheline jalajälg.
Foto: Meeta Eliise Veigel

Samblalõhnaline loovuslaager
Foto: Garmen Vallikivi
Imepärane saladuslik loodus.
Foto: Kristiina Lõhmus

Lennukat ja loovat suvepuhkust!
Garmen Vallikivi
Elva Huviala-ja
Koolituskeskuse
direktor

külastas põlevkivimuuseumi. Peame
tunnistama, et varem ei ole õppekäigud nii orgaaniliselt õppekavadega
kokku kõlanud. Kool osales ka PRIA
koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlusvoorus ja 3142
euro eest käisid 1.–3. klassi õpilased
Latika talus maaeluga tutvumas ja
5. klassi tervisekohviku tarbeks soetasime eeskujuliku köögivarustuse.
Õpetajatele mõeldes valmis koolimeeskonna õpiürituse projekt, mida
Innove toetas 2340 euroga, et saaksime nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist erinevates koolides vaadelda läbi
mitteeristava hindamise ja kaasava
hariduse põhimõtete rakendamise
vaatenurga.
Tänaseks on õppeaasta suuremas osas kokku võetud ja uue aasta
kalender
plaan täitunud jõudsalt
erinevate sündmustega. Ootamata
sügist, oleme esimese käigu teinud
koolimeeskonna ühise teadmise
kujundamisega kooli arengusuundadest. Ootab ju peatselt ees arengukava
uuendamine ja uue valla ühena paljudest koolidest tegutsemine on samuti
uus reaalsus. Oleme arendustegevuses endale toeks kutsunud koolitaja
Martin Tiidelepa, kes meie Innovelt
toetust saanud projektis mängib üsna
olulist rolli. 9720 eurone projekt on
mõeldud edendama organisatsioonikultuuri, tegevused kestavad 31.
detsembrini 2018.
Taustsüsteem on loodud, et alustada 2018/2019 õppeaastat umbes 215
õpilasega.
Suvepuhkusele minnes on hea
teada, mida sügiselt oodata.
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor

Loomekonkursilt Inglismaa
kuninganna sünnipäevale

Loomekonkursil osalenud Eva Volveri joonistus.

Rõngu Keskkooli kunstiõpetaja
Kaire Kompus pakkus sel kevadel
võimaluse osaleda Briti saatkonna
korraldatud loomekonkursil „Ühendkuningriik ja Eesti: 100 aastat sõprust“. Olin sellisest võimalusest
vaimustuses ning joonistasin pildi,
millel olid Eesti president, Inglismaa kuninganna, Tallinna vanalinn,
London ja veel palju muudki, mis
iseloomustab Eestit ning Inglismaad.
Oma koha leidsid seal ka agent 007,
Sherlock Holmes ja Mr Beani Teddy.
Suur oli üllatus, kui mai lõpupäevil
elevil õpetaja mulle Briti saatkonnast
saadetud ümbriku ulatas. Selgus, et
olin loomekonkursi üks viiekümnest
võitjast ja kutsutud koos saatjaga
kuninganna Elizabethi auks korraldatud peole.

13. juunil läksime õpetaja Kairega Tallinnasse Briti suursaadiku
residentsi aiapeole, kus autasustati
loomekonkursil osalenud õpilasi.
Üritusest võtsid osa ka Cambridge`i
ülikooli esindaja ja haridusminister
Mailis Reps. Külaliste keskel jalutas
ka piduehtes kits Billy, ülelendu tegid
helikopterid. Briti suursaadik Theresa Bubbear pidas kõnet, mainides
ära, et võistlusel osalenud noored on
tulevikus Inglismaa ja Eesti koostöö
edasikandjad. Esines Liisi Koikson,
meeleolu lõi Politsei- ja Piirivalveorkester ning DJ mängis Briti hitte.
Oli meeleolukas ja kaunis algus
suvevaheajale.
Eva Volver
Rõngu Keskkooli õpilane
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Elva koolide lõpetajad
E l v a va l l a ko o l i d e lõpuak t us ed t oimus id Elva
Gü m na a s i um i s , K o ngut a Koolis , Palupera
Põh i k o o l i s , Puhj a Koolis , Rannu Koolis , Rõng u
K es k k o o l i s j a V a l g uta Las teaed-Algk oolis .
I n fo l e ht t o o b l ug e j at eni galerii k oolide
l õpet a j a t e s t .

Õn n i t lus e d t ubl i d e õpilas tele, las tevanematele ja
õpet a j a t e l e !

PILTUUDIS
Elva Gümnaasiumi XII klassi lõpetajad.

Rõngu Keskkooli IX klassi lõpetajad.

Palupera Põhikooli IX klassi lõpetajad.

Foto: erakogu

Foto: Kayvo Kroon Rõngu Keskkooli XII klassi lõpetajad.

Elva Gümnaasiumi IX klassi lõpetajad.

Foto: Valju Aloel Rannu Kooli IX klassi lõpetajad.

Foto: Aili Alber Puhja Kooli IX klassi lõpetajad.

Foto: Silja Viljak

Aakre õpetajad sõpradega pärimuskultuuri
õppimas

Üheksast taimest jaanipärga punumas.
Foto: erakogu

Eelmisel õppeaastal kooli ja lasteaia õppekavasid uuendades tuli palju
häid mõtteid, millist suunda edasiseks võtta. Kuna õpetajad tegelevad
Eesti rahvapärimuse tutvustamisega
juba aastakümneid, oleks rahvapärimuse suuna süvendatud edendamine
meie lasteasutusele hea väljund. Läbi
õpetajate igapäevase töö levibki rahvapärimus laste kaudu ka kodudesse,
et rahvakombed taas ellu äratada.
Selleks, et õpetajatele rohkem tuge
ja teadmist rahvapärimuse kohta
jagada, sai kirjutatud sihtasutusele
Innove projekt ja hea uudis projekti
rahastamisest tuligi mai lõpus. Aakre

Lasteaed-Algkool sai toetust projekti
„Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine rahvapärimuse õppimine.
Eesti rahvapärimus kooli ja lasteaia iga päeva osaks!“ elluviimiseks
Sihtasutuselt Innove tegevuse
„Koolimeeskondade ühine õppimine
haridusuuenduste rakendumiseks“
alategevuse „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“
elluviimiseks summas 2995 eurot.
Kaasasime projekti ka huvilised Valguta Lasteaed-Algkoolist ja Aakre
külaseltsist.
Koolituse eesmärgiks on tõsta
meeskonna valmisolekut, motivatsiooni ja teadlikkust rahvapärimuse
edasiandmise võimaluste paljususest
lasteasutuse igapäevatöös, selgitada
rahvapärimuse olulist rolli lastele
soodsa arengu- ja kasvukeskkonna
loomisel.
Projekt koosneb viiest õppepäevast kuni septembri lõpuni. Teemadeks rahvakalendri tähtpäevad,
rahvakombed, -mängud, -laulud,
-jutud ja palju muud. Samuti rahvapärimuse lõimimine kooli ja lasteaia
igapäevastesse tegemistesse ja õpingutesse.
21. juunil saigi Aakre esimene päev
Eesti pärimuskultuuri õppimist selja
taha. Teemaks oli jaanipäev: rahvakalender, jaanipäev minevikust
tänapäevani, jaaniaja rahvamängud,
kombestikumängud, laulumängud,
rituaalid, perepärimus, jõu- ja osavusmängud. Palju nalja saigi jõu- ja

Foto: erakogu

Konguta Kooli VI klassi lõpetajad.

Foto: Elin Kiin

Elva Gümnaasium püsib
konkurentsis

Elva Gümnaasiumi 12. klassi
õpilaste jaoks algas juba 16. aprillil
eksamiperiood. Selleks, et jõuda
gümnaasiumi lõputunnistuseni, tuleb
sooritada riigieksamid eesti keeles,
matemaatikas, inglise keeles ning
valitud koolieksam. Samuti peab enne
lõpetamist olema kaitstud uurimistöö.
Sellel aastal lõpetas Elva Gümnaasiumi päevaõppe 25 noort. Läbitud
õppeaastad ei ole olnud kergete killast, aga vaev on end ära tasunud. Võin
uhkusega öelda, et tunnustame sellel
aastal kahte õpilast hõbemedaliga.
Stella Eileen Päid ja Saskia Tullino on
olnud eeskujuks südika suhtumise
poolest õppetöösse ning näidanud
kõrgeid tulemusi ka riigieksamitel.
Lisaks neile lõpetab Elva Gümnaasiumi neljade-viitega veel kuus noort.
Uute toredate kohtumisteni!
Neid tunnustame kooli tänukirjaga
hea õppeedukuse eest.
Liina Laaser
Suur rõõm on tõdeda, et Elva GümAakre Lasteaed-Algkooli naasium näitab taas häid tulemusi
direktori kt riigieksamitel. 18. juunil avaldatud
matemaatika riigieksami tulemused
on suurepärased – olukorras, mil
Eesti keskmine tulemus matemaatikas on 47 punkti 100-st, saavutasid
Elva Gümnaasiumi päevase ja kaug
õppeosakonna lõpetajad ühistulemuse 54 punkti 100-st! Päevaste
õpilaste keskmine tulemus oli koguni
63,6 punkti ning mõlema tulemusega
jättis Elva Gümnaasium selja taha
Tartu maakonna (keskmine 52,3)
ning ka Tartu linna (keskmine 51,5)!
Euroopa Liit
Eesti
Kui arvestada eraldi kitsast ja laia
tuleviku heaks
Euroopa Sotsiaalfond
matemaatikat, olid tulemused veelgi
osavusmänge läbi mängides. Kõik
teavad köievedu ja kotisjooksu, aga
tundmatumad on luuri vedamine,
teomehe eksam, aastase leivakoti
kaalumine, erinevad hobusemängud, neljad kandid jms. Kaasavõetud
põllulilledest ja heinast sai pärg
punutud ja pärjaga seotud jaaniaja
kombestikku tundma õpitud. Valitses
mõnus õhkkond!
Kõigi osalejate imetlus ja kiitus
kuulub meie koolitajale, Terje Puistajale, hingega Eesti rahvakultuuri
edendajale, Eesti Rahvapärimuse
Kooli eestvedajale.
Täname Sihtasutust Innove meie
projekti toetamast! Täname kõiki
osalejaid aktiivselt kaasa löömast!

Foto: Tiina Villako

kõrgemad. Siinkohal suur tänu Elva
Gümnaasiumi matemaatikutele, kes
on vaeva näinud ning ka õpilastele,
kes olid motiveeritud õppima. Gümnaasiumi parimad saavutasid laia
matemaatika eksamil 93 ja 90 punkti
100-st, parim kitsa matemaatika sooritaja aga 91 punkti 100-st.
Inglise keele tulemuste üle võib ka
suurt rõõmu tunda – vabariigi keskmine tulemus oli sellel aastal kõrge
(74,7). Elva Gümnaasium ei lasknud
ka siin latti alla – päevaste õpilaste
tulemus oli täpselt võrdne maakonna
keskmisega (79,7) ning ületas viie
palliga Eesti keskmise tulemuse. Kõik
meie õpilased saavutasid B1 või B2
taseme ning kõrgeimad tulemused
olid õpilaste 97, 96 ja 94 punkti.
Eesti keele eksamil jäime ühe
punktiga Eesti keskmisele tulemusele
(62,2) alla. Elva Gümnaasiumi õpilased saavutasid keskmise tulemuse
61,2 punkti 100-st. Parim eksami
sooritaja sai kirja 83 punkti, sama
punktisumma saavutas ka üks kaug
õppeosakonna õpilane.
Elva Gümnaasium on elujõuline
ning seda tuleb hoida ja toetada. Meil
on tublid õpetajad, kes teevad päevast
päeva rasket ja vastutusrikast tööd.
Eriline tänu kogukonna inimestele,
kes on koolielu toetanud, seda rikastanud ning kooli eest seisnud. Ilusat
suvepuhkust kõigile!
Eve Saumets
Elva Gümnaasiumi 7.–12. klasside
õppejuht
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Puhja Seltsimaja lavalaudadel taas esietendus

Näidendi „Minu sõber meriröövel“ osatäitjad.

Näitemänge on Puhjas mängitud
sajandeid. Kirjandusmuuseumi andmete põhjal 1881. aastast – seega
rohkem kui 137 aastat . Teateid
kohaliku laulu- ja näitemängutraditsiooni kohta võib leida ka 1886. aasta
ajalehest „Olevik“, kus kirjutati, et
Puhjas mängiti esimene Eesti operett maanäitelaval ja selleks oli „Köögi-Kata mure“. Etenduses lõid kaasa
kohalikud koolmeistrid, õpilased ja
teised aktiivsed elanikud. Huvitav fakt
on seegi, et 1920. aastatel neljal õhtul
järjest mängitud etendus „Rummu
Jüri“ oli nii edukas, et saadud raha
eest paigaldati seltsimajja elekter.
Suurejooneliste muusikalavastuste,
kus lisaks harrastusnäitlejatele löövad
kaasa seltsimaja lauljad, pillimehed,
tantsijad, traditsioon on säilinud
tänapäevani. Viimase kolmekümne
aasta suurlavatustest võiks meenutuseks nimetada selliseid suurepäraseid
etendusi nagu „Haljas aas”, „Valge
Hobuse võõrastemaja”, „Rummu
Jüri”, „Kosjasõit” (lausa kahel korral),
„Käsu Hansu ajalootund”. 2007. aastal

Foto: Kalju Tisler
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tuua samuti sõnalavastuse. Valituks
osutus Leida Tigase lustakas komöödia „Minu sõber meriröövel”, mille
õppimist alustasime Linda Gottlobi
juhendamisel jaanuaris. Paraku
tahtis saatus teisiti ja Linda lahkus
meie seast aprillis. Lavastajatöö võttis
üpris keerulistes oludes enda õlgadele
Astrid Hallik. Trupp hoidis kokku ja
koostöös viidi alustatu edukalt lõpule.
Esietendus läks nagu ikka täissaalile.
Etendus „Minu sõber meriröövel”
on täis väga koloriitseid karaktereid.
Tegevus toimub Eesti Vabariigi algus
aastatel. Peaosas särab Leiki Sild,
teistes osades suurepärased Rando
Koort, Aivi Pukki, Jüri Šanin, Kersti
Aadusoo, Kaido Õunapuu, Tiina
Õunapuu, Ingrid Pokk, Tiiu Hallik,
Maimu Vainola, Lehte Vihand, Aili
Tamm, Ülle Närska, Mart Tohu, Aarne
Salo ja Miia Uibo.
Kellel külapäeval etendus nägemata jäi, siis uus võimalus selleks
on 12. juulil kell 19.00, ikka Puhja
Seltsimajas.
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja,
etenduse produtsent

toimunud Puhja Seltsimaja 100. aastapäeva juubelietendustes „Rätsep
Õhk ja tema õnneloos“ ja 2017. aastal
seltsimaja 110. aastapäeva etenduses
„Armastus on see…“ osales mõlemas
sadakond seltsimaja isetegevuslast.
2018. aasta on Puhjas olnud tõeliselt lavastusterohke. Kooli näitetrupp
tõi õpetaja Kersti Aadusoo juhendamisel lavale kaks toredat lühinäidendit, Kaarel Tuvikese juhendamisel
etendus tema juubelipidustustel
etendusest „Röövlivald Puhja” üks
pilt. Etenduse
õppimine jätkub
Puhja Seltsimajas 12. juulil kell 19.00
uuel hooajal eesLeida Tigase näitemäng
märgiga Puhja
ajalugu kajastav
näitemäng tervikuna esitada
Eesti Vabariigi
101. aastapäeval.
Esitab seltsimaja näitering, lavastaja Astrid Hallik
Puhja küla esmaOsades: Leiki Sild, Rando Koort, Aivi Pukki, Jüri Šanin,
mainimise 600.
Kersti Aadusoo, Kaido Õunapuu, Tiina Õunapuu, Ingrid
Pokk, Tiiu Hallik, Maimu Vainola, Lehte Vihand, Aili
aastapäevaks
Tamm, Ülle Närska, Mart Tohu, Aarne Salo, Miia Uibo
otsustas seltsimaPääse: 5 eurot
ja näitering lavale

MINU SÕBER
MERIRÖÖVEL

Rannu
park

suitsutamisega. Avatud talude päeval
valmistatakse Eesti 100 raames Eesti
toitu, tutvustatakse maasikapõldu
ning pakutakse oma marjadest
maasikasmuutit. Samuti pakutakse marju müügiks ja valmistatakse
suitsukala. Avatud on kohvik. Uksed
avatakse kell 12. Kell 17 annab päevale hoogu ansambel Elumees.
Kontakt: Kaido Luik, 5686 7902,
kaidoluik111@gmail.com.
Sääniku talu, Mäeselja küla
Sääniku talu tegevusalaks on
vaarikakasvatus ja maaturism. Avatud
talude päeval tutvustab pererahvas
käesoleval aastal avatud Sääniku
külamaja ning mida toredat seal
ette võtta saab. Ilusa ilma korral on
võimalik lustida tünnisaunas ja kui
vaarikahooaeg kestab, osta vaarikaid.
Kontakt: Rutt Tuvike, 5665 9816,
rutt.tuvike@mail.ee, ugaraja.ee/
portfolio/saaniku-talu-puhkekeskus.
Väike Rootsi talu, Järveküla
Väike rootsi talu tegeleb kalapüügi,
kalatoodete valmistamise ja toitlustamisega. Sellel aasta on sõnumiks
„Osata aidata ennast ja teisi“. Külastajatele toimuvad pinnalt päästeõppused koostöös Rõngu vabatahtlike
päästeüksusega. Kohal on päästepaat
koos varustusega, paakauto ja vetelpäästekoerad ning osa võtavad Politsei ja Piirivalveamet koos piirivalve
koeraga. Kaasa võtta ujumisriided,
julgemad saavad osaleda õppusel.
Kohapeal saab keha kinnitada
Võrtsjärve kalatoitudega, mis tunnustati Pärnu Grillfestil selle aasta

parimaks. Valikus on praetud koha,
ahvenafilee, praetud angerjas, kalakotletid, angerjasupp, lisaks saab ka
kaasa osta kalatooteid (marineeritud
kalatooted, suitsuangerjas). Pakutakse ka ahjusooje suitsukalapirukaid,
pannkooke maasikatoormoosiga.
Meelt lahutavad iga-aastased
toredad tantsutüdrukud. Toimub
kalapüük ja kalapüügi vahendite tutvustamine. Väike Rootsi talu võtab
avatud talude päevast osa viimast
aastat!
Kontakt: Lauri Koni, 518 4524,
lauri.vaikerootsi@gmail.com.
Hellenurme Veskimuuseum,
Hellenurme küla
Hellenurmes asub vee jõul töötav
ajalooline püüli- ja jahuveski. Avatud
talude päeval toimuvad kell 12 ja 14
veski ekskursioonid. Avatud on kohvik
leivakoja sees ja ees!
Kontakt: Mae Juske, 520 5142,
mae@veskimuuseum.ee,
www.veskimuuseum.ee.
Avatud talude päeva korraldavad
Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskusega liitunud
Maamajanduse Infokeskus, Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoda
ning Eestimaa Talupidajate Keskliit.
Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti
Külaliikumine Kodukant.
Rohkem infot ürituse kohta:
www.avatudtalud.ee.

Rannu
rahvamaja
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Rannu
lasteaed

VäikeRakke

5

7

Kureküla
Tamme

8

Noorma

10:00

Vahtra baar 4
Kohvik Randen, sepised ja käsitöö 5

11:00

Kohvik Salaaed 8
Järvemuuseumi kohvik 9

12:00

Batuut lastele 1
Kohvik Konnatiigi 7
Rannu Rahvamaja Loomekohvik 2

13:00
Vehendi

9

Rakke külaseltsi kohvik 6

20:00

Piirikivi talu 3
Rahvapidu ansambliga Veskikivi 1
Lisainfo: 5165815

Põnev puhvetite päiv
Pihlakobaras

Avatud talud Elva vallas
22.
juulil
2018 kell 10–17
toimub neljandat
korda üle-eestiline avatud talude
päev. Avatud
talude päev annab hea võimaluse
näha, kuidas kasvab kodumaine toit ja
mida kujutab endast üks tänapäevane
talupidamine või põllumajandus
ettevõte.
Elva vallas avab külastajatele oma
uksed kuus talu.
Kanarbiku talu, Vallapalu küla
Kanarbiku talus tehakse hobikorras koduveini, mida on võimalus
degusteerida. Avatud on kodukohvik, toimub Kanarbiku talu lehma
lüpsmisvõistlus.
Kontakt: Meelis Kask, 5345 4169,
meelis.kask21@gmail.com.
Muru talu, Lapetukme küla
Muru talus kasvatatakse wensleydale tõugu lambaid, šoti mägiveiseid,
tera- ja kaunvilju, töötab kaasaegne
väikevillavabrik. Võimalik on uudistada loomi ja erinevat tõugu kanu.
Külastajad saavad osaleda ringkäigul villavabrikus ning näha, kuidas
toimub villa valmistamine. Võimalik
on osta kaasa vabriku toodangut.
Avatud on Muru Resto, kus saab
maitsta kohalikust toorainest valmistatud roogasid.
Kontakt: Liina Lehis, 523 5156,
liina.lehis@gmail.com.
Piirikivi talu, Kulli küla
Piirikivi talus tegeldakse maasikate
kasvatusega, toitlustamisega, kala-
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PihlaPõnni Puhvet.

Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv
üritusena on küll alles lapsekingades,
kuid puhveteid ja kohvikuid, kes
külastajatele oma uksed ja südamed
avasid, oli sedapuhku juba viisteist.
Eelmisel aastal, mil puhvetite päiv
alguse sai, oli nii korraldajate kui
külastajate poolne tagasiside üritusele väga positiivne, millest omakorda
sai indu ka Pihlakobara pere. Mõeldud-tehtud! Nii sündiski sel aastal
meie oma PihlaPõnni Puhvet.
9. juuni hommik oli täis siginat-saginat, elevust-ärevust. PihlaPõnni piigad toimetasid kui sipelgad
pesakuhilas: kes kaunistas puhvetit,
kes kattis lauda, kes valmistas ette
puhke- ja mänguala. Juba enne puhveti avamisaega olid esimesed uudistajad kohal ning meie rõõmuks jätkus
külastajaid päeva lõpuni. Palusime
kõigil puhveti külastajatel jätta oma
„jälg” ning sulgemisajaks loendasime
kokku 185 nime. Oleme siiralt rõõmsad, et nii paljud pered leidsid tee ka
meie lasteaia õuele.
Puhveti temaatika valikul lähtusime eesti lastekirjandusest põhjusel
äratada lastes raamatuhuvi, sest just
lapsepõlves loetud-kuuldud lood
jäävad eredamalt meelde ning armsad
tegelased, kellega raamatutes kohtutakse, lähevad südamesse ja saavad
Infoleht meile eeskujudeks. Nõnda jõudiski
meie puhveti menüüsse tore toiduva-

lik: Kingpoole keeks,
Muhvi muhvinid,
Puuko pannkook,
Nukitsamehe nukid,
Lotte lutsukommid,
Poku pitsa ning
Klaabu kiluleivakesed. Janu kustutamiseks pakkusime Sammalhabeme salajooki
ning Pailapsiini.
Lastele jagus lusFoto: erakogu
timist nii õueatraktsioonidel kui erinevates osavusmängudes. Lapsed olid väga osavõtlikud
ning kel mängulustist väsimus peale
tuli, sai end mõnusasti murule patjade
vahele puhkama sättida.
Nii mõnigi meie lasteaia vilistlane
uudistas äsja remonditud lasteaiahoonet ning meenutas oma lapsepõlve
lahedat aega. Tore oli osa saada nende
taaskohtumise rõõmust, mida tekitasid endiste rühmaruumide ja kappide
nägemine ning imetlusel ja imestusel
polnud lõppu.
Nähes väikeste külastajate särasilmi ning emmede-isside ja memmede-taatide lahkeid naeratusi, tasus
kogu ettevõtmine end kuhjaga ära.
Puhvetite päivalt saadud positiivne
tagasiside annab meile kindlasti indu
osalemaks PihlaPõnni Puhvetiga ka
edaspidistel üritustel. Jõudu ja jaksu
Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva
korraldajatele!
Soovime tänada kõiki häid inimesi,
kes andsid oma panuse meie väikese
ürituse kordaminekusse. Eriline tänu
kuulub aga teile, Riina, Malle, Maimu,
Heli, Karin ja Virve, kes olite abiks jõu
ja nõuga. Rõõmsate taaskohtumisteni!
Epp Väikene ja Riita Mäerand
Rõngu Lasteaed Pihlakobar
õpetajad
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FC Elva Jalkafest tuleb taas!
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Konguta Kool
kuulutab välja konkursid, et leida

FC Elva Jalkafest toimub käesoleval aastal juba viiendat korda
ning saab olema suurejooneline!
Festivalikülastajad, kes proovivad kõiki mänge, osalevad automaatselt superloosis – võitja saab
minna koos kaaslasega Inglismaa
Premier League mängule.
Jalkafesti korraldamise idee sündis
külastades UEFA Champions League
mänge, millele eelnes nädalapikkune jalkafännide osavusfestival, kus
toimus palju tegevusi, mis seotud
UEFA Champions League toetajatega.
See inspireeris ja tekkis mõte kaasata
kohalikke ettevõtteid, et luua midagi
sarnast ka Elva ja Lõuna-Eesti inimestele.
FC Elva Jalkafesti eesmärk on olla
suurim jalgpallifestival Baltikumis
ning pakkuda inimestele meele
lahutust läbi jalgpalliliste tegevuste ja
propageerida sportlikku ajaveetmist
koos lähedastega.
Kaasatud on suurimad ettevõtted, kellega koostöös toome teieni
ägedaid mänge ja atraktsioone.
Osavusfestivali partnerid on Nike,
www.globalsoccerstore.com, Decora,
Saint-Gobain, Enics, Sportland, ABC
Motors ja Coop Elva. Meediapartnerid
on FCE TV ja Ring FM.

Õppejuht
Tööle asumine: 15. august 2018.

Klassiõpetaja
Tööle asumine: 27. august 2018.

Alushariduse pedagoog

Tööle asumine: 27. august 2018.
Oled sobiv kandidaat, kui omad erialast haridust ja vastad kvalifikatsiooninõuetele.

Töökohad on täiskoormusega ja tähtajatud.
Kandideerimiseks palume esitada:avaldus,CV,motivatsioonikiri,
haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
Dokumendid edastada e-posti aadressile kool@konguta.edu.ee hiljemalt 29.07.2018.
Kontaktisik: direktor Liina Tamm, tel 5342 2197; koduleht: www.konguta.edu.ee.

Märkame, Mõjutame ja Muudame üheskoos!
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

REMONDI- JA
H OOL DUSTÖÖTAJA

Töö kirjeldus: hoonete, rajatiste ja inventari
hooldamine ning parandus- ja remonttööd.
Masinate juhtimine.
Vajalik: B-kategooria juhiluba ja
oskused.
Kandideerimiseks palume saata CV (elulookirjeldus) e-posti aadressil
varahaldus@elva.ee, paberkandjal aadressil Kesk 21, Elva linn, Elva vald.
Lisainfo: 747 5550.

FC Elva Jalkafest 2018 programm
28. juuli, Nike Arena Elva kunstmurustaadion – TASUTA
11.00–15.00 Osavusfestival, Libejalgpall, Globalsoccerstore legendide
turniir, FC Elva Kirbuturg, FIFA 2018 virtuaalturniir
15.00–15.15 Kogunemine rongkäiguks
15.15–15.45 Traditsiooniline rongkäik Elva linnastaadionile
28. juuli, Elva linnastaadion - TASUTA
15.45 Rongkäik jõuab Elva linnastaadionile
16.00–18.00 Jalgpall: FC ELVA VS TARTU JK WELCO
28. juuli, Elva laululava - PILETIGA
18.30–20.00 Meelelahutuslikud mängud - käesurumine, köievedu,
sangpommitõstmine, putsa paelte sidumine (naistele)
20.00–21.30 Ansambel Smilers
21.30–22.30 Tänamised ja auhinnad
22.30–01.00 Arka ja Co disko
29. juuli, Nike Arena Elva - TASUTA
11.00–16.00 Sportlandi Klubiliiga kolmas etapp
14.00–16.00 Lastevanemate „Penaltiturniir“
17.00–19.00 FC Elva naised vs FC Kuressaare naised

Piletiinfo: kuni 27.07.2018 kontserdi sooduspilet (lapsed 8a ja vanemad, LHV jalgpallikaardiga ja FC Elva
klubiliige) 7 eurot, täispilet 12 eurot,
perepilet (2 täiskasvanut ja 2 last) 30
eurot. Kohapealt ostes sooduspilet
9 eurot, täispilet 15 eurot, perepilet
35 eurot. Soodustuse saamist tuleb
tõestada kohapeal, vastava õiguse
puudumisel tuleb tasuda kohapealse
pileti täishind.
Festivali külastajaid tervitades
Marek Naaris
Jalgpalliklubi FC Elva
tegevjuht-treener

MTÜ Iseseisev Elu spordipäev

Spordipäev Tartumaa Tervisespordikeskuses.

Tartumaa Tervisespordikeskuses
said 15. juunil kokku jaanipäeva
eelset spordipäeva tähistama MTÜ
Iseiseva Elu kliendid. Korraldajaks oli
Elva Päevakeskus, kes kutsus endaga
päeva veetma Rõngu, Uula ja Tartu
päevakeskuse kliendid. Üritusest
võttis osa 67 inimest, kellest pooled

osavõtjad said ka ise kätt antud alal
katsetada.
Spordipäev läks lõbusalt edasi
viiel erineval spordialal – mingigolfis, discgolfis, täpsuslaskmises,
noolemängus ja petanque’is mõõduvõtmisega. Meeleoluka päeva
lõpetuseks toimus ühiselt laulmine
ja tantsimine ning keegi ei lahkunud
tühja kõhuga, sest lisaks said kõik
soovijad grillida.
MTÜ Isesisev Elu tänab Elva
Vallavalitsust üritust toetamast ja
Elva Päevakeskuse lauluõpetajat
Milje-Küllike Muttikut, kelle toel
said kliendid laulurõõmu tunda.
Mittetulundusühingu Iseisev Elu
Foto: erakogu
eesmärgiks on toetada psüühika
olid Elva valla elanikud.
häirete ja intellektipuudega inimeste
Spordipäeva alustas MTÜ Iseseis- igapäevaelu erihoolekandeteenuste
va Elu juhataja Maire Koppel oma abil.
avasõnadega. Järgmiseks tutvustasid treenerid Lennart Pruuli ja Karl
Ave Ristmägi
Kontor lähemalt laskesporti, mida
MTÜ Iseseisev Elu
ka laskesportlane Marianne Tavits
tegevusjuhendaja
isiklikult demonstreeris. Üritusest

Marius-Alexander Villako
sündis 26.05.2018

Rosanna Rohu

Lenne Lauri

Kertu Kivaste

Adeele Hütsi

sündis 08.06.2018

sündis 09.06.2018

sündis 17.06.2018

sündis 18.06.2018

Sebastian Kuusma
sündis 18.06.2018

Helis Lauri
sündis 22.06.2018

Jakob Nigol
sündis 25.06.2018

Elva vald
mälestab
Astrid Sikka

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated

04.01.1927-15.06.2018

Laine Sepp

15.03.1928-16.06.2018

Aare Liibusk

19.09.1938-18.06.2018

Eve Värv

18.07.1958-18.06.2018

Maie Puurits

20.05.1931-19.06.2018

Ants Rehme

21.07.1948-21.06.2018

Heino-Jaan Karjus
12.03.1938-22.06.2018

Elmar Leppik

11.03.1921-23.06.2018

Ljudmilla Pruss

08.06.1949-23.06.2018

Viktor Kotov

05.05.1957-24.06.2018

Teenistused
pühapäev, 12. august 2018
kell 14.00 12. pühapäev pärast
nelipüha, jumalateenistus
teenib õpetaja Maarja Sokk
pühapäev, 26. august 2018
kell 14.00 14. pühapäev pärast
nelipüha, jumalateenistus
teenib praost Mart Jaanson
Talituste osas palun
eelnevalt kokku leppida.
Hooldajaõpetaja
EELK Valga praost
Mart Jaanson
kontakt:
mart.jaanson@eelk.ee,
telefon: 56611443
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
13. juuli
14. juuli
15. juuli
15. juuli
15. juuli
18. juuli
19. juuli

19.00

Rannapidu
Suveõhtu legendid

10.00

Rannu kohvikute päev

12.00

Elva Metsajooksud
Järvede Jooks

14.30

Rally Estonia
Elva linnakatse

17.00

Peremuusika päeva
juubelikontsert
“Valss vanaisale”

22. juuli

26. juuli
28. juuli
28. juuli
29. juuli
29. juuli
29. juuli
31. juuli

4. august

Mäeotsa talu,
Koruste küla

Elva rannavolle sari naiste ja Verevi rand
noormeeste II etapp
alevik ja
KäsitööTee Rõngust Otepääle Rõngu
selle ümbrus

9.00

19.00
10.00

18.00
18.00
11.00
16.00
11.00

Juulikuu laat
Külastusmäng
“Unustatud mõisad 2018”
Ott Kaasiku autorikontsert

Elva Kultuurikeskuse
parkla
Tuuri toob küladesse

Palupera
mõisakool

KäsitööTee Simman
Pillimuuseumis

Rõngu alevik

Avatud aedade päev

Elva linn

Külastusmäng
“ Unustatud mõisad 2018”
esineb Voldemar Kuslap

Palupera
mõisakool

Elva rannavolle sari
meeste III etapp

Verevi rand

JalkaFest
esineb Smilers
XXI voor
FC Elva - Tartu JK Welco
Aakre külapäev

Elva Linnastaadion
Aakre laululava,
Aakre rahvamaja

17.00 FC Elva U19-Tallinna JK Augur Nike Arena Elva
Eesti Hip Hop Festival

9.00

Augustikuu laat

10.00

Rõngu külade olümpia
Külastusmäng
“ Unustatud mõisad 2018”
esineb ansambel “Mesi”

8. august
10. august
12. august
15. august

Tartumaa
Tervisespordikeskus
Elva Kultuurikeskuse
parkla
Rõngu alevik
Palupera mõisakool

21.00

Vabaõhupidu ansambliga
Singer Vinger

Rõngu Hiugemäe
vabaõhulava

20.00

Curly Strings i kontsert

Aakre laululava

15.00

Elva
ELAMUSFESTIVAL

15.00

Elva avaveeujumine,
seeriavõistluse etapp

15.00

Leivakoda 5

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 03.08.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 27.07.2018.

8.08 kl 20
Aakre laululava
TARTUMAA

XIV
Konguta
külade päev

VELLAVERE
20. augustil 14.00-22.00

Verevi ranna piirkond
Verevi järv
Hellenurme
Veskimuuseum

2 - RÕNGU MAANAISTE SELTS Avatud 10.00Ǧ18.00 Valga mnt 3, Rongu alevik
3 - SAARE TALU Avatud 10.00Ǧ18.00 Kodukula, Elva vald

4 - PALUPERA PRITSUKUUR Avatud 10.00Ǧ15.00 Palupera kula, Elva vald
7 - KETTA TALU Avatud 10.00Ǧ18.00 Magestiku kula, Otepaa vald 

8 - KUNSTIPOOD KREPP Avatud 10.00Ǧ16.00 Lipuvaljak 28, Otepaa linn 
9 - ANNI BUTIIK Avatud 9.00Ǧ17.00 Puhajarve tee 2, Otepaa linn 

10 - M&N EHTED Avatud 10.00Ǧ18.00 Vahtra tn 1, Otepaa linn

11 - NUUSTAKU SEEBID Avatud 10.00Ǧ18.00 Siimu talu, Nupli kula, Otepaa vald 

Avatud Vellevere Talukohvikud

Tegevusi kogu perele

1 - RÕNGU RAHVAMAJA Avatud 10.00Ǧ18.00 Valga mnt 12, Rongu alevik

6 - HELLENURME VESKIMUUSEUM Avatud 11.00Ǧ17.00 Hellenurme kula, Elva vald

Etteasted Konguta isetegevuslastelt

Laat (ootame kõiki kauplema)

KÄSITÖÖPESAD

5 - PAUPERA PÕHIKOOL Avatud 10.00Ǧ18.00 Palupera kula, Elva vald

Vadim Želnini ajaloonurk (näitus, filmid jne.)

4.-5. august Eesti seenioride MV laskmises Tartumaa
10.00
Tervisespordikeskus
4. august

www.curlystrings.ee

Elva Staadion,
Elva laululava

17.00 FC Elva (N)-FC Kuressaare (N) Nike Arena Elva

4. august
10.00-18.40

Piletite eelmüük ja täpsem tuuriinfo

Elva rannavolle sari naiste ja Verevi rand
noormeeste III etapp

Elva Rattamaraton
Hawaii
Express Estonian Cup võistluskeskus
12.00
Elva Kultuurikeskus
2018 V etapp

3.-4. august
4. august
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Elva linn

18.00

22. juuli
10.00-18.40
25. juuli

Suur juubelituur kaunites
külades üle Eesti

Tartumaa
Tervisespordikeskus

Elva rannavolle sari meeste II Verevi rand
etapp

21. juuli
10.00 -18.40
21. juuli

30

Rannu piirkond

18.00

21. juuli
21. juuli

Elva, Verevi rand

Curly
Strings

Kinobussi
töötuba
Piiratud arv kohti
registreerimine kohapeal

SIMMAN

RÕNGU PILLIMUUSEUMIS

Võistlused (sangpomm, discgolf jne.)
info: Margus Reinoja tel. 5013958

Eesti parim simmanibänd

Meelis Külaots tel. 5259576

Toetajad:
Elva vald, Konguta rahvamaja,

Info Aly Valvas tel +372 515 9732 voi 
Rongu Rahvamaja tel +372 5165 531

Külastusmäng Unustatud mõisad 2018
ja Kella Kolme Kontserdid
Palupera mõisas
Külastuspäevad 21. ja 22. juulil
ning 4. ja 18. augustil

21.07 - Ott Kaasiku autorikontsert
22. 07 - Voldemar Kuslap
04.08 - ansambel Mesi
18.08 - Elva Puhkpilliorkester
kontsertidele väljub tasuta buss
Elva Kultuurikeskuse eest kell 14.30 ja Paluperast tagasi kell 17.00
www.moisakoolid.ee

www.palupk.edu.ee

