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Elva ettevõtlikumalt elama
K

äesoleva aasta aprillikuus
sai Elva Vallavalitsuse, Elva
Kultuurikeskuse ja Tiit Urva
koostöös alguse ettevõtjatele ja
ettevõtlikele inimestele mõeldud
mentorklubi.
Leidsime, et üks suur omavalitus
vajab oma ettevõtjate klubi, et vähe
malt korra kuus kokku tulla, hari
valt aega veeta ning inspireerivaid
mõtteid vahetada. Mentorklubi näol
on tegemist ettevõtjatele suunatud
klubiürituste sarjaga, mille eesmär
giks on tuua kokku ettevõtjaid ja
ettevõtlikke inimesi kogu piirkon
nast.
Kevadel toimus kolm mentorklubi
kohtumist. Esimesel kohtumisel
esines Tiit Urva ettekandega „Ini
mese ja ettevõtte arengufaasid“.
Osalejate seas toimunud ajurün
naku tulemusena pandi kirja ideed,
mida kohalolnud oluliseks pidasid
ja millistel teemadel tulevikus
ettekandeid ja arutelusid ootavad.
Huvipakkuvateks teemadeks on näi
teks IT lahendused, turundus, tee
nuse disain ja kvaliteedi tagamine,
mikroettevõtete võrgustik/kliister,
eneseareng (stressijuhtimine ja
motivatsioon), finantsnõustamine

Mentorklubi teisel kohtumisel käidi tutvumas moodulmajade ehitusega tegeleva ettevõtte
RPM OÜ tootmisega. 		
Foto: Jüri Varik

ja pangandus, rahastus- ja toetus
võimalused, inimeste värbamine ja
motiveerimine. Paljud huvilised soo
viksid mentorklubi raames näha ka
erinevate Eesti ettevõtete tippjuhte
oma kogemusi jagamas.
Teisel kohtumisel jätkasime tee
maga „Ettevõtte organisatsiooni
arengut kujundavad protsessid“, mis
käsitles ettevõtte arenguvõimalusi
ning baasprotsesse. Lisaks arutlesi
me ettevõtte muutumise ja muutmi
se võimaluste üle.

Kolmandal kohtumisel külastasi
me kohalikku ettevõtet RPM OÜ, mis
tegeleb moodulmajade ehitusega.
Ettevõtte juht Erki Vutt tegi osa
lejatele ülevaate RPMi tegevusest,
tutvustas tootmisala ning rääkis
ettevõtte arendamisega seotud
küsimustest. Tiit Urva hindas RPMi
ettevõtte arengut hindava diagnos
tikaga ning esitles saadud tulemusi
mentorklubi kohtumise lõpus.
Mentorklubi kokkusaamised jätku
vad ka sügisel, et pakkuda osalejatele

võimalust asjalikus seltskonnas tead
misi ja kogemusi vahetada ettevõtlu
ses kogenud inimestega ning külla
kutsuda põnevaid külalisi. Loodame,
et mentorklubi loob võimalusi uute
ärikontaktide saamiseks ja koostöö
partnerite leidmiseks.
Järgmine Elva valla ettevõtlikke ja
ettevõtjaid koondav üritus tuleb juba
10. augustil, kui Elva linnas Verevi
rannas toimub Elva Elamusfestival.
Elamusfestival on ettevõtjate mess
ning sündmus-kohtumispaik, kus
kõik meie valla ettevõtjad, tegusad
inimesed ja seltsid kohtuvad valla
elanike ja külalistega.
Mentorklubi järgmine kohtumine
toimub septembris, täpne toimumis
aeg ja koht on täpsustamisel.
Kui soovid edaspidi saada infot
mentorklubi kohtumiste kohta,
anna endast märku e-posti teel
kertu.vuks@elva.ee.
		
			
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja

LÜHIDALT

Tunnustame
tegijaid!
Elva vald ootab ettepanekuid hari
dusellu panustajate tunnustamiseks.
Aunimetused antakse välja seitsmes
valdkonnas: aasta hariduse tegu, aasta
hariduse sõber, aasta noorõpetaja,
aasta kooliõpetaja, aasta klassijuhata
ja, aasta lasteaiaõpetaja, aasta huviha
riduse õpetaja.
Õpetajaskonna aunimetuse kandi
daate saab esitada igaüks 20. septemb
rini 2018. Valdkondlikud laureaadid
otsustab vallavalitsuse poolt moo
dustatud komisjon ning aunimetused
antakse üle oktoobrikuus vallavalit
suse poolt korraldataval tänuüritusel.
Aunimetuse saajat tunnustatakse
meene ja tänukirjaga ning kantakse
Elva valla auraamatusse.
Haridustöötajate tunnustamiseks
saab esitada avaldused Elva valla
kodulehe e-vormil või digiallkirjasta
tud dokumendina e-posti aadressile
elva@elva.ee. Avalduse saab esitada
kirjalikult Elva vallavalitsuses.
Täiendav informatsioon:
elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.
Elva Vallavalitsus

Toetus
soojamajanduse
projektidele
Keskkonnainvesteeringute Keskus
toetab 46 soojusenergia projekti
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist
10 421 282 euroga. Projektid vähen
davad õhku paisatava fossiilse CO2
kogust 11 762 tonni võrra aastas ja
soojustorustike energiatõhusust suu
rendatakse 14 536 MWh aastas.
Elva vallast esitasid oma projektid
SW Energia OÜ ja N.R. Energy OÜ.
SW Energia OÜ sai toetust
Puhja aleviku kaugküttetorustiku
rekonstrueerimiseks ja katlamaja
ehituseks 675 950 eurot. Projekti
teostamiseks lisab ettevõte samas
summas omafinantseeringu.
N.R. Energy OÜ sai Rõngu alevi
kus katlamaja rekonstrueerimiseks
toetust 297 000 eurot. Ettevõte lisab
omaosalusena 667 570 eurot.
Planeeritavate soojamajandus
projektide maksumus kokku on hin
nanguliselt 2,3 miljonit eurot.
Elva Vallavalitsus
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Elva vallas algasid ulatuslikud teetööd
Elva vald ehitab ja parandab koha
likke kruusakattega teid 2018. aastal
ligikaudu 43 kilomeetri ulatuses
tööde kogumaksumusega ligikaudu
300 000 eurot. Uue kõvakatte saab
Elva vallas sellel aastal ligikaudu 7,5
kilomeetrit teid kogumaksumusega
ligikaudu 235 000 eurot.
Elva linnas saavad uue pinnatud
katte Ääre, Heina ja Herne tänavad.
Tartu maantee pikirööbastel teos
tatakse ribapindamine, et järgmisel
aastal saaks pinnata kogu tänava
laiuses. Vikerkaare, Kase (Õie tn. rist
mikul) ja Põllu tänavate auklikud alad
freesitakse ning pinnatakse, lisaks
saab Põllu tänav kogu ulatuses uue
pealmise kattekihi. Rannu piirkon
nas saab pinnatud katte Pagavere tee
(kilomeetrid 0–1,5). Puhja piirkonnas

Uued inimesed
Elva vallas

Marge Jaasi-Tamm alustas 1.
augustil tööd Rõngu Lasteaia
Pihlakobar direktorina. Marge
on lõpetanud Maaülikoolis ettevõt
luse eriala ning omandanud Tartu
Ülikooli kasvatusteaduste magistri
kraadi hariduskorralduse erialal,
töötanud koolides õpetajana ning
Valgamaa Noorte Tehnikakeskuse
juhatajana. Vabal ajal lööb ta kaasa
naisansamblis Mesi.

pinnatakse Ridaküla, Tiidriku, Kesku
se, Kopli, Sepikoja ning Paabu teed.
Kruusakattega teede remonte teos
tatakse järgnevatel teedel: Variku –
Oru; Pärna tn – Alani – Siimu; Vana
tee – Otepää mnt; Vana tee; Suure
kõrva – Punga; Hiugemäe tagune;
Urboja tee L1; Lõve tee; Jõnni – Palu
tinni – Lauri; Akkerman; Saadu; Pil
leri; Kolga – Haani; Praksi; Kängatsi
tee; Kaera tänav; Liivamäe tee; Kes
kuse tee; Raudtee tänav; Tamme tee;
Vaikne 25 juurdepääs; Miku – Kungi;
Pudi; Allika tee; Kapsta tee; Virila –
Hertsogi; Virila – Imavere; Krasna –
Erumäe; Kähri tee; Kärsamäe – Peedi;
Külaaseme – Vellavere; Lembevere
tee; Metsa Annuki; Mäeotsa – Kari
järve; Peedi – Viisjaagu; Pombre –
Kadaja; Sõjatee; Kobilu – Uueküla;

Väike-Konguta – Majala; Arvasoo tee.
Teede asukohtadega on võima
lik tutvuda Elva valla veebilehel
elva.ee/teede-ja-tanavate-ehitus.
Nii teede pindamise kui ka kruu
sakatte ehitamise ja parandamise
töödega alustati juulikuus ning
lõpetatakse hiljemalt 30. septembril.
Konguta piirkonna tööde teostamise
tähtaeg on 3. november.
Lisaks mainitud remonttöödele
tehakse valla teedel ja tänavatel hool
dustöid ning väiksemaid remonttöid
vastavalt vajadustele ning võimalus
tele.
Lisainfo: kristjan.vilu@elva.ee,
telefon 5342 2067.
Kristjan Vilu
taristuspetsialist

Ranitsatoetuse taotlemine
Alates 1. augustist kuni 31. oktoob
rini 2018 on võimalik esmakordselt
1. klassi mineva lapse ühel vanemal
taotleda ranitsatoetust. Ranitsatoe
tuse taotlemiseks peab olema lapse
ja ühe vanema rahvastikuregistri
järgne elukoht Elva vald.
Ranitsatoetuse eesmärk on lapse
põhihariduse omandamise alusta
misel kaasnevate kulutuste osaline
katmine. Ranitsatoetust makstakse
summas 70 eurot ühe koolimineva
lapse kohta.
Toetust saab taotleda kolmel viisil:
• täites Elva valla veebilehel tee
nuste ja toimingute rubriigis selleko
hase e-vormi. Vormi täitmiseks on
vajalik digiallkirjastamise võimalus;
• täites Elva vallavalitsuses või
teenuskeskustes koha peal paber
kandjal ranitsatoetuse taotluse;
• laadides taotluse blanketi Elva
valla veebilehelt alla, täites selle ning
saates digiallkirjastatuna e-posti
aadressile elva@elva.ee või tuues

selle paberkandjal vallavalitsusse või
teenuskeskustesse.
Tä i e n d a v
i n fo r m a t s i o o n ,
e-vorm ning taotluse blankett
on leitavad Elva valla veebilehel
www.elva.ee/ranitsatoetus.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Vallavolikogu istungist

Terje Raadom alustas 23. juulil
tööd keskkonnaspetsialisti ame
tikohal.
Keskkonnaspetsialisti poole saab
pöörduda keskkonnaalaste küsimus
te ja jäätmemajanduse korraldamise
osas.
Kontakt: telefon 730 9898, 5305
2500; e-post terje.raadom@elva.ee.

Sten Saarekivi alustas 30. juulil
tööd heakorraspetsialisti ameti
kohal.
Heakorraspetsialist tegeleb hea
korra- ja haljastusalase tegevuse
korraldamisega ning õigusrikku
miste (sh loomapidamise eeskirjast
tulenevate) menetlemisega.
Kontakt: telefon 5886 1600;
e-post sten.saarekivi@elva.ee.

4. juulil toimus Elva Vallavoliko
gu istung, mille päevakorras oli üks
eelnõu – sihtasutuse Elva Teenused
asutamine ja põhikirja kinnitamine.
Eelnõu oli volikogu päevakor
ras teistkordselt. Esimene kord oli
eelnõu volikogu istungil 18. juunil,
kuid ei saanud piisavalt toetushääli.
Sihtasutuse asutamine nõuab eelnõu
vastuvõtmiseks volikogu koosseisu
häälteenamust ehk vähemalt 15
poolthäält, kuid 18. juunil sai eelnõu
14 poolthäält.
4. juuli volikogu istungile esi
tatud eelnõus oli tehtud mitmeid
muudatusi, millest kõige olulisem
oli, et kõigi valla haridusasutuste
toitlustamine loodava sihtasutuse
poolt lükati edasi. Sihtasutus saab
mitte varem kui asutamisest alates
ühe aasta möödudes asuda korral
dama väljaspool Elva linna asuvate
koolide ja lasteaedade toitlustamist
ja majandushaldust.

Istungil andis eelnõust ja selles
tehtud muudatustest ülevaate abi
vallavanem Heiki Hansen. Peamised
küsimused ettekandjale olid seotud
loodava sihtasutuse pädevusega
asju korraldada. Esitati küsimusi,
kas Elva linna lasteasutustes toit
lustamisteenust osutava ettevõttega
lepingu lõpetamine võib kaasa tuua
kohtuvaidlusi ja kas lapsed ikkagi
saavad toitlustatud uuel õppeaastal.
Ettekandja vastas, et kohtuvaidlused
ei ole välistatud, kuid toitlustamine
peab olema tagatud.
Otsus asutada sihtasutus Elva Tee
nused võeti vastu 18 poolthäälega,
8 volinikku hääletasid otsuse vastu.
Maano Koemets
volikogu esimees

Vallavolikogu istung
Elva Vallavolikogu istung toimub 27. augustil kell 16 Elva
vallavalitsuses (Kesk 32, Elva).
Istungi päevakord avaldatakse valla veebilehel www.elva.ee.
Lisainfo: maano.koemets@elva.ee.
Maano Koemets
volikogu esimees

Elva Vallavalitsuse 03.07.2018 istungil otsustati:
anda reklaamiluba OÜ-le RPM reklaami eksponeerimiseks Elvas Käo tee ja Kaseküla tee ristis asuval
tänavavalgustuspostil 03.07.2018–31.12.2019;
anda reklaamiluba OÜ-le Nikulin Circus reklaami eksponeerimiseks Elva linnas tänavavalgustuse
postidel kuni 30 kohas 05.07.–08.07.2018;
anda reklaamiluba OÜ-le Energia ja Ehitus reklaami eksponeerimiseks Elvas Käo tee ja Kaseküla
tee ristis asuval tänavavalgustuspostil 03.07.2018–31.12.2019;
anda reklaamiluba OÜ-le Restoran Waksal reklaami eksponeerimiseks Elvas Supelranna tänava ja
Tartu mnt ristis 03.07.2018–30.08.2018;
anda ehitusluba Kesk tänava rekonstrueerimiseks;
alustada Elva Laste- ja Perekeskus SA-ga läbirääkimisi koolieelse alushariduse teenuse ostmiseks
16 lapsele Järve Lasteaias kahe aasta jooksul arvates 01.09.2018.
kiita heaks 02.07.2018 T. L. poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Madise talu puurkaevu
rajamine“ aruanne;
kinnitada Konguta Kooli koosseis;
lubada Estonian Autosport Events MTÜ-l korraldada 15. juulil 2018 Elva linnas avalik üritus Rally
Estonia 2018. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Silver Kütt. Lubada pakkuda ja kaubelda
lahja alkoholiga. Lubada ürituse korraldajal sulgeda liiklus 15.07.2018 kell 11.30–18.00 vastavalt
ajutisele liiklusskeemile;
lubada SP Music Management OÜ-l korraldada Elva linnas Verevi järve rannas 13.07.2018 kell 19.00
kuni 14.07.2018 kell 03.00 kontsert „Suveõhtu legendid Elva rannas“. Ürituse korraldamise eest
vastutav isik on Silvo Piir. Lubada üritusel kaubelda alkoholi ning toidukaupadega;
määrata projekteerimistingimused Kaimi külas Venevahi kinnistul päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks;
määrata kinnistu Raudtee 1, Raudtee 1a ja Raudtee 1b piiride muutmise tulemusena uutele
reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Elva linn, Raudtee tn 1,
sihtotstarve elamumaa; 2. Elva vald, Elva linn, raudtee tn 1a, sihtotstarve elamumaa.

Elva Vallavalitsuse 10.07.2018 istungil otsustati:
anda kasutusluba Järvekülas Vilsi kinnistul valminud üksikelamule;
anda MTÜ-le Iseseisev Elu otsustuskorras avalikest huvidest tulenevate kohustuste täitmise
tagamiseks tasuta kasutada Aia 1 korterelamus korteriomand nr 8;
anda reklaamiluba MTÜ-le EHHF reklaami eksponeerimiseks sissesõidul Elva linna Vellavere teel
paigaldatuna teekoridori kohale kahe posti vahele 29.07.2018–06.08.2018;
anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a. juunikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva
valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 116,74 eurot vastavalt
nimekirjale;
anda reklaami paigaldamise luba Prisma Net OÜ-le Elvas Verevi järve riietevahetuskabiinil
10.07.2018–05.12.2019;
anda reklaamiluba MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva Tartu mnt 27c ja Tartu mnt vahelisel alal, Kesk
tn ja Tartu mnt vahelisel alal, Puiestee 1 (Postimaja) garaaži seinal (kokkuleppel omanikuga)
13.07.2018–29.07.2018;
eraldada Elva valla 2018. a. eelarve reservfondist SA Puhja Valla Arendus tegevuskulude katteks
7500,00 eurot: 1. sihtasutuse töötajate lahkumishüvitiste (maksude) kulude katteks 2000,00 eurot;
2. MTÜ-ga Elukas sõlmitud lepingu alusel arve maksmise kulude katteks 5500,00 eurot;
kinnitada riigihanke nr 198599 tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga OilTerm OÜ
hankeleping maksumusega 0,4683 eurot/liiter, millele lisandub käibemaks;
kinnitada riigihanke nr 198534 tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga AS Eesti Teed
hankeleping maksumusega 195 738,64 eurot, millele lisandub käibemaks;
kinnitada riigihanke nr 198755 tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga OÜ MELIOR-M
hankeleping maksumusega 99 430,03 eurot, millele lisandub käibemaks;
kehtestada Elva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegevuskulu arvestuslik maksumus
aastas ühe lapse kohta 2018. eelarveaastaks järgmiselt: 1. Aakre Lasteaed-Algkoolis 5535,15 eurot; 2.
Elva Lasteaias Murumuna 3845,15 eurot; 3. Elva Lasteaias Õnneseen 3699,03 eurot; 4. Elva Lasteaias
Järve 3599,28 eurot; 5. Konguta Kooli lasteaia osas 4550,74 eurot; 6. Puhja Lasteaias Pääsusilm
3853,66 eurot; 7. Rannu Lasteaias 4557,60 eurot; 8. Rõngu Lasteaias Pihlakobar 3375,53 eurot; 9.
Valguta Lasteaed-Algkoolis 4790,87 eurot;
lubada Rannu Rahvamajal korraldada Rannu alevikus, Rannu Rahvamaja pargis ja ümberkaudsetes
külades 14.07.2018 kell 10.00-24.00 avalik üritus „Rannu kandi kohvikute päev”. Ürituse korraldamise
eest vastutav isik on Liis Jaamets;
nimetada Rõngu Lasteaed Pihlakobar direktori ametikohale Marge Jaasi-Tamm alates 01.08.2018;
moodustada Puhja Lasteaias Pääsusilm alates 01.09.2018 sobitusrühm nimega „Meelespea“
asukohaga Nooruse tn 6 õppehoones.
Salle Ritso
vallasekretär

Elva Vallavalitsuse 17.07.2018 istungil otsustati:
anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a juunikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva
valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 37,15 eurot vastavalt
nimekirjale;
anda ehitusluba elamu abihoone püstitamiseks Härjanurme külas Sibula kinnistul;
anda ehitusluba Elva Keskväljaku rajamiseks;
anda ehitusluba Lapetukme külas, Arja kinnistul üksikelamu püstitamiseks vastavalt ehitus
projektile;
eraldada tegevustoetus MTÜ-le Kobilu Külaselts summas 200,00 eurot;
eraldada Elva valla 2018. a eelarvest EELK Puhja kogudusele toetust 45 000,00 eurot sihtotstarbe
liselt Puhja kiriku välisfassaadi, uste ja akende restaureerimiseks;
korraldada avalik konkurss Elva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks;
kinnitada hanke „Elva valla ohtlikus seisundis olevate puude eemaldamine ja hooldus“ tulemused
ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga Roheline Ruum OÜ hankeleping maksumusega 2920,00
eurot, millele lisandub käibemaks;
nõustuda Uno Kodu ettepanekuga vabastada teda Elva Muusikakooli direktori ametikohalt alates
21.08.2018;
sõlmida Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping 11.07.2018–31.08.2019
kohamaksumusega Elva vallale 2018. aastal 210,00 eurot kalendrikuus ühe lapse koha eest.

Elva Vallavalitsuse 24.07.2018 istungil otsustati:
anda kasutusluba Elvas Kesk tn 32 valminud veetrassile;
anda kasutusluba Palupera külas Vaino katastriüksusel valminud päikeseelektrijaamale;
eraldada Elva valla 2018. a. eelarvest Tartumaa Tervisekeskus OÜ-le toetust 90 000,00 eurot
sihtotstarbeliselt tervisekeskuse rajamiseks;
eraldada Elva valla 2018. a. eelarve reservfondist SA Elva Teenused (asutamisel) tegevuskulude
katteks 10 000 eurot;
lubada MTÜ-l Elva Spordiliit ja MTÜ-l Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldada
29.07.2018 avalik üritus „18. Elva Rand & Tuulberg Rattamaraton (Estonian Cup 2018 V etapp)“
võistluskeskusega Elva Kultuurikeskuse parklas. Rattamaratoni korraldamise eest vastutav isik on
Kadri Vernik;
lubada MTÜ-l Jalgpalliklubi FC Elva korraldada 28. ja 29. juulil 2018 Elva linnastaadionil ja Elva
lauluväljakul avalik üritus FC Elva Jalkafest 2018 ning kontsert Elva lauluväljakul 28.07.2018 kell
18.30–01.00. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Marek Naaris;
lubada Raul Väikol autost kauplemine Elva linna turuplatsi pargis kehtestatud tingimustel;
määrata projekteerimistingimused Ervu külas Jaansonipõllu kinnistul päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks vastavalt korralduse lisale;
vabastada kolm jäätmevaldajalt osaliselt jäätmeveost;
volitada Elva Varahalduse OÜ juhatuse liige Toomas Kuris vastavalt töökorralduslikele võimalustele
esindama Elva valda korteriomanike üldkoosolekul järgnevalt: Elva vald, Ulila alevik, Kesk tn 4
korteriühistu 25.07.2018–30.09.2018.
Margit Kiin
õigusnõunik
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Tule Elamusfestivalile!
Verevi järve ääres 10. augustil kell 15.00 algav Elva Elamusfestival on Elva
valla ettevõtjate mess-kohtumispaik. Festival annab võimaluse tutvuda kohalike
tegijate ning nende poolt pakutavaga. Elamusfestivalil leiavad endale tegevust
nii suured kui väikesed. Sündmus on nii ettevõtjatele kui külastajatele tasuta,
kuid siiski tuleks taskusse varuda veidi sularaha, sest kohapeal on võimalik
soetada ka kohalike ettevõtjate tooteid ning saada osa erinevatest elamustest.
Vallavalitsuse telgis saab osa võtta loteriist, kus võib võita messil osalejate
poolt välja pandud vägevaid auhindu ning valla meeneid.
Põnevat söödavat ja joodavat leiab kohapealt
k i n d l a s t i , n ä i t e k s BirchLagooni m a h e d a d
kasemahlajoogid ja Manni Nauding OÜ astelpaju
tooted. Kohal on ka Piirikivi talu suitsukalaga,
L-Kõrtsi talu käsitööna valminud kuusevõrse- ja
männikäbisiirupitega ning Aakre moosi taga
peituv AS Bacula. Tedre talu pakub suitsutatud
liha ja kala ning kodumunadega on kohal
FIE Eha Allekand. Toitlustajatest on esindatud
Elva vallas ainsana Jaapani köögi toite pakkuv
Komorebi Sushi, k o d u l e i b a d e g a t u t t a v a k s
saanud ja catering teenuseid pakkuv Kataköök
OÜ, pubitoite tutvustab Pubi ÜksTeist. Catering
teenuse pakkujatest on end tutvustamas
ka K&K Catering ning Waide Motell. Rõngu
Puhvetitepäiva lippu hoiavad kõrgel Vanaaja
Kohwik, Kohvik Kaheksakand ja Mangolassi
Maitsed.
Elamusfestivalilt ei puudu kindlasti ka
elamused. Küllap leiab omamoodi elamuse
igast telgist, kuid aktiivsete tegevustena on
kohapeal pop-up põgenemistoaga RoomEscape,
Loodusvaht OÜ võtab kaasa haagissaunad ja
SUP-lauad. Werrew OÜ-le ja Elva seikluspargile
tuleb Elamusfestival suisa koju kätte ning nende
radadel saab ennast samuti proovile panna.
Põnevaid tegevusi pakuvad ka Nuustaku Rantšo
puhkemaja ja Tartumaa Tervisespordikeskus,
samuti on tulemas Rõngu Vabatahtlik
Päästeselts, kes tutvustab päästeautot ja
päästepaati ning vanemat päästetehnikat
tuleb näitama Jüri Arumets Kavilda Vabatahtlike
Pritsimeeste Seltsist. Lastel on võimalik
sõita Tornimäe talli poniga, hüpata batuudil
ning sõita karusselliga. Esindatud on ka OÜ

Ecoplast, kes väikese kanuutamise võistluse
korraldab ning Elva discgolfi parki tutvustav
MTÜ Elva DGC. Turismivaldkonnast on kohal ka
Võrtsjärve piirkonda tutvustav Avasta Võrtsjärv
MTÜ ja Sääniku talu, kes pakub seminari- ja
peoruume ning MTÜ Elva Puhkepiirkond.
Erilise maiuspalana on messil kohal ka
rallitelk, kus on võimalik näha ja käega
katsuda ralliautot, ralli teenindusautot ja muud
temaatilist. Fännidele on autogramme jagamas
ka Elvast pärit kaardilugejad Martin Järveoja,
Ken Järveoja ja Kuldar Sikk.
Ka Elva valla loomingulised inimesed on
leidnud tee Elamusfestivalile. Helevalge OÜ
tuleb tutvustama omavalmistatud fotolõuendeid
ja postkaarte, Adelheid Worksi tegevusalaks
on lisaks käsitööle ja individuaalõmblusele
ka graafilise disaini- ja dekoreerimisteenus.
Enda raamatutega on kohal Kristina Ruder, OÜ
Cirkus-Visual Communications pakub erinevate
trükiste, veebilehtede ja raamatute disaini,
samuti on kujundusteenuste pakkujatest kohal
Evelin Sedrik ja hoonete projekteerimise ja
kujundamisega tegelev AD Projekt OÜ. Konguta
Kooli Eduard Taska õppeklass paneb püsti
nahatöötoa tutvustamaks koolis asuvat nahaja köitekunstniku Eduard Taska pärandit. Aakre
käsitööseltsing Nobenäpp ja Rõngu Maanaiste
Selts on samuti enda käsitööd näitamas ning
sepistega on messile tulemas sepp Mihkel
Tatar. Rõngu-Otepää KäsitööTee projektis
osalenutest on kohal Pritsumehe Marid, kes
ka väikese õpitoa korraldavad, lisaks on enda
tegemisi tutvustama tulemas MTÜ Sepaka
Käsitöökoda.

Rannaplatvormi lava
Elamusfestivali lõpetab rannaplatvormil kell 20 algav Ivo Linna ja Supernova
kontsert, kuid paralleelselt ettevõtjate messiga on alates kell 15 Järve
tänava ääres Noortelava, mille programmi on kokku pannud Elva valla
noortevolikogu noored. Noortelaval pakuvad elamust kohalikud muusikud ja
tantsijad, toimuvad võistlusmängud ja mälumäng ning Paides samal ajal
toimuva Arvamusfestivali auks saab noortelavast mõneks ajaks Arvamuslava.
Arutletakse järgmistel teemadel: “Noortel on vabaajategevusi piisavalt - kas
ikka on?“ ja “Noorte vald - aja küsimus?“. Kõik noored ja vähem noored
on oodatud arutlema selle üle, kui palju vaba aja tegevusi on noortel Elva
vallas, kas ja kuidas info noorteni jõuab ning kuidas seda paremaks muuta.
Samuti arutletakse selle üle, kuidas Elva vallast saaks Eesti nr 1 omavalitsus
noortele - noortevald. Kas on üldse võimalik Elvast teha noortevalda ning
mida peaks selleks tegema, et igas vanuses noored tahaksid siin olla.

Loterii
Elva Elamusfestivali loteriist tasub osa
võtta. Messil osalevad ettevõtjad on
auhindadeks välja pannud palju põnevat.
Võita võib näiteks autole tehnoülevaatuse
või kutse kahele Aakre küla legendaarsele
aastalõpupeole. Loomulikult on auhindade
hulgas ka messil osalejate tooted ning
kinkekaardid. Ka Elva Vallavalitsus paneb
loosiauhindadena välja valla meeneid.

Messil saab ülevaate Elva vallas pakutavatest
t e e n u s t e s t . Eurel OÜ o n e l e k t r i t ö ö d e g a
t e g e l e v e t t e v õ t e , 3D Auto OÜ t o i m e t a b
Rõngu tehnoülevaatuspunktis ja Elvas
M ä n n i l i n n a L i l l e d e l i l l e p o e s . Arengukulg
OÜ pakub ettevõtetele arengunõustamist,
konsultatsioone ja koolitusi, KM Finaccest OÜ
tegeleb raamatupidamisteenusega ja Martmer
Consulting OÜ pakub Norra turule suunatud
konsultatsiooniteenust. Elwa Pesumaja
on enda teenuseid tutvustama tulemas ja
pop-up salongiga on kohal Inga Ilusalong.
Iluteenindajatest on end registreerinud ka Cia’s
Beauty Puhja kandist ja Annely Assak-Mägipõld
Oriflame’i toodete edasimüüjana. End tutvustama
tulemas on ka Domus Kinnisvara esindaja
ning taastusraviteenuste tutvustamiseks on
kohal Lümfoloogia- ja Taastusravikeskus OÜ.
Tootjatest on messile tulemas Oras Metall OÜ
ja metsataimekasvatusega tegelev Maido Urbas
FIE Elva Puukool.
Aakre küla ettevõtlikud on end tutvustama
tulemas ühise külatelgiga, mille alla mahuvad nii
Aakre Rahvamaja, Külaselts, Lasteaed-Algkool
kui ka ettevõtja Katrin Uffert, kes tegeleb
pulmakorralduse ja turismiettevõtlusega, kohal
on ka segakoor U-Tuur. Kogukonnaedendajatest
o n f e s t i v a l i l e t u l e m a s Rõngu j a Rannu
Rahvamajad, Janika Luik Puhja Rahvakojast ja
Valguta Seltsimaja.
Lehe trükkimineku hetkel ei ole registreerimine
veel lõppenud, seega tasub tulla kohapeale
vaatama ja uudistama tulla, mida põnevat veel
näha saab!

Noortelava kava
15.10-Oliver Leppik ja Martin Otsing
15.35-Flamenko
16.00-Arvamuslava “Noortel on vabaajategevusi
piisavalt - kas ikka on?“
16.55-Pelle Põldmaa
17.20-JJ-Street
17.35-Võistlusmängud
18.00-Arvamuslava ”Noorte vald - aja küsimus?“
18.45-Mälumäng
19.15-U-Tuur
19.35-Gretten Gelis Vesso

Liikluskorraldus
Elamusfestivali messiala jääb peamiselt Järve tänavale ning sellega seoses on Järve tänav 10. augustil juba
hommikul suletud alates Tartu maantee ristist kuni Vambola tänavani. Autodele on suletud ka Järve tänava ja
Tartu maantee ristmikul olev parkla, autosid on võimalik parkida Tartu maantee äärde. Samuti on juba hommikust
alates piiratud ligipääs Verevi järve suurele puitplatvormile, sest sinna püstitatakse lava.
Oodata on ilusat ilma ja seega ka palju rahvast. Soovime kõigile kannatlikku meelt ja positiivset suhtumist.
Samuti paneme südamele, et parkimisel jälgitaks liiklusmärke, kindlasti ei tohiks kinni parkida järve ääres olevat
tuletõrje veevõtukohta.
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Arengukava esialgne versioon on valminud
Elva valla meeskond on koostamas
Elva valla arengukava ja eelarve
strateegiat. Moodustatud on töörüh
mad, kes on läbi vaadanud varasemad
omavalitsuste arengukavad, kaardis
tanud peamised arengutrendid ning
sõnastanud esialgsed valdkondlikud
eesmärgid.
Tänaseks on toimunud töörühma
de ühisseminarid ning rahvakoos
olekud kõikides piirkonnakeskustes
– Annikorus, Hellenurmes, Rannus,
Puhjas ja Rõngus ning valla keskuses
Elvas. Huvigruppe ja elanikke kaasati
läbi ideekorje, mis viidi läbi nii voli
kogu komisjonides, piirkonnakogude
koosolekutel ja rahvakoosolekutel.
Valla veebilehe vahendusel toimus
interaktiivne ideekorje. Elva valla
lasteaedades korraldati joonistus
võistlus „Minu kodukoht“ ning kooli
lastele pakuti võimalus kirjutada kir
jandeid oma koduvalda puudutavatel
teemadel. Toimus hullude ideede
seminar ja visioonikonverents.
Arutelude ja ideekorje tulemuse
na on Elva valla kaheksa suuremat

väljakutset aastateks 2019–2025
järgmised: avatud valitsemise põhi
mõtete rakendamine praktikas; ela
nike arvu vähenemine, väheste loo
duslike eelduste ning soodsa asendi
ärakasutamine turismi ja puhkema
janduse arendamiseks; töökohtade
vähesus hajaasustatud piirkonnas;
elukeskkond ja looduslike eeldus
te ärakasutamine; vajaduspõhine
ühistransport, sest praegu toimiv
ühistranspordivõrk ei ole elanikele
piisavalt atraktiivne ning ei paku
sobivaid ja mugavaid ühendusi; hea
haridus kodulähedases koolis kõigi
le õpilastele; laste ja perede heaolu
toetamine.
Arengukava tegevuste kuus stra
teegilist eesmärki on:
1. Elva vallas väärtustatakse õppi
jakeskset haridust;
2. Elva vald toetab elanike heaolu,
tervist ja iseseisvat toimetulekut;
3. Elva vallas on mitmekülgsed
ja kättesaadavad vaba aja veetmise
võimalused;
4. Elva vallas on parim elu- ja

Elva vallas saavad uue aadressi
ligikaudu 250 kinnistut

ettevõtluskeskkond;
5. Elva vald on tuntud positiivse
mainega sihtkoht;
Maa-amet on esitanud omavalit
6. Elva vald on hästi juhitud sustele loetelu muutmist vajavatest
aktiivse kogukonnaga vald.
aadressidest, mis ei vasta ruumi
andmete seaduses sätestatule. Ka
1. augustil saadeti Elva vallavoli Elva vallas on aadresse, mis tulene
kogu liikmetele ning volikogu komis valt seadusest on vaja korrastada.
jonidele arengukava ja eelarvestra Elva vallas muudetakse ligikaudu 250
teegia esimene versioon. Augustikuu kinnistu aadressi. Muutmisest tea
jooksul toimuvatel koosolekutel vitatakse aadressiobjekti omanikku
esitavad komisjonid oma ettepane kirja teel.
kud arengukava ja eelarvestrateegia
Miks on aadressi muutmine
täiendamiseks. Arengukava on arut vajalik?
elul ka volikogu järgmisel istungil,
Koha-aadress peab viima kohale,
mis toimub 27. augustil. Avalik välja aitama vajaduse korral näiteks
panek ja arutelud rahvakoosolekutel päästeametit ja kiirabi. Üldnõuded
ning piirkonnakogudes toimuvad koha-aadressi määramisel linnas,
septembris.
alevis ja alevikus on, et liikluspin
Rohkem infot arengukava prot na (tänava, tee) järgi on ühel pool
sessi kohta leiad valla veebilehelt tänavat paiknevatel hoonetel paa
www.elva.ee/arengukava.
ritud numbrid ja teisel pool tänavat
paiknevatel hoonetel paarisnumbrid.
Kertu Vuks 2020. aastal toimub riiklik rahva
arengu- ja planeeringuosakonna loendus rahvastikuregistri andmete
juhataja põhjal ning selleks ajaks on vajalik, et
aadressid oleksid korrastatud.
Kuidas teavitatakse aadressi
muutmisest?
Enne aadressi muutmist teavita
välja puhastanud, võib tuua wc-po takse kinnistu omanikke uue aadressi
ti harja, aluspüksid, hügieeniside määramisest kirja teel ja valla veebi
med ja põrandapesumopid. Kuidas lehel www.elva.ee.
või mis asjaoludel sellised esemed
Vallavalitsuselt kirja saanud kinnis
kanalisatsiooni jõuavad, jääb igaühe tu omanikel palutakse esitada aadres
enda mõistatada, ent selge on see, et si muutmise kohta kirjalik arvamus 15
nende asjade koht ei ole tualettpotis. päeva jooksul teate saamisest alates.
Siit jääb vägisi mulje, et meie ini
Arvamus esitada Joel Jürgensi
mestel jääb vajaka tualetikultuurist. (lepinguline töötaja Elva valla aad
Justkui ei aduta päriselt, mida võib
ja mida ei või wc-potti visata. Kõige
lihtsam oleks endale lihtsalt meelde
jätta, et kanalisatsioonitorud on
mõeldud selleks, et juhtida ära vett,
Tihti kulub energiatõhususest rää
reovett ja tualettpaberit. Kõik muu kides palju auru tehnilistele detaili
aga tekitab juba ummistusi. Lisaks dele. On selleks sokli või fassaadi soo
võiks soovitada tualettruumi eraldi justamine, keskkütte ümberehitamine
prügikasti hankimist, juhuks kui või katla vahetus, ventilatsioonitööd
tualettruumis tekib tungiv vajadus või uued aknad – materjalide pakku
midagi ära visata, on selleks ka vastav jaid, tööde teostajaid ning arvamusi,
koht olemas. Nii saab kujundada kuidas üht või teist asja kõige õigem
endas ja oma pereliikmetes harju teha oleks on mustmiljon. Enne, kui
must visata prügi selleks ettenähtud end sellesse keerulisse ja huvitavasse
kohta ja hoida oma torud võimalikult maailma ära kaotada, võiks võtta ette
kaua ummistustevabad.
midagi lihtsamat – panna kirja väikse
Kahjuks päriselt me ummistusi ülevaate, kui suured on praegu ela
vältida ei saa, sest kanalisatsioon on muga seotud kulud.
meie kõigi ühisvara, aga kui igaüks
Pannes kirja, millised on igakuised
enne mõtleb, kui järjekordselt midagi kulud vähemalt ühe aasta jooksul,
peale vee või tualettpaberi wc-potti tekib kõige esimene idee, kus on või
viskab, siis on tõenäosus, et sinna malikud kokkuhoiukohad. Elva vallas
midagi kõrvalist satub, oluliselt on juba mitmeid renoveeritud maju,
väiksem. See võib olla väike samm kuid väike peenhäälestus siit-sealt on
üksikindiviidile, aga suur samm oma pea igal pool võimalik. Eesti digitiiger
kodukandi ja maailma puhtamana lippab kiirelt edasi ka energiasektoris
hoidmise poole!
ja kel pole veel juhust olnud, võiks
Andres Aruhein alustada e-eleringist (https://e.ele
AS Emajõe Veevärk juhataja ring.ee). Erapooletu riikliku põhi
võrguoperaatori Eleringi juurutatud

Mänguasjade koht ei ole tualettpotis
Hiljaaegu sai AS Emajõe Veevärk
kõne murelikult Elva linna kodani
kult, kes kurtis, et tema muruplatsil
asuvast kaevust pressib välja vahu
tavat vett. Töömehed reageerisid
kõnele operatiivselt ja asja kohapeal
uurides ilmnes peagi ka probleemi
põhjustaja – väike plastpall. Nimelt
oli see mänguasi sattunud kummali
sel kombel torustikku paar kinnistut
eemal ja tekitanud seal ummistuse,
mis päädis siis eelmainitud elvaka
hoovis vahuse kaevuveega. Kuidas või
mis asjaoludel pall äravoolutorustik
ku sattus pole teada, ent siinkohal on
paslik nentida, et mänguasja ega ka
muude olmeks tarvitatavate esemete
koht ei ole tualetipotis.
Igal aastal tuleb nii AS Emajõe
Veevärgi töömeestel, nagu ka palju
del santehnikutel üle Eesti, käia lik
videerimas kaasmaalaste elamutes
ummistusi, mille algpõhjused ula
tuvad enamasti tagasi nende samade
elamute asukateni, kes on ühel hetkel
pidanud vajalikuks valada wc-potist
alla nt toidujäätmeid, köögipaberit,
hügieenisidemeid või muud taolist.
Kindlasti ei ole tualetipott õige koht
nendest asjadest vabanemiseks!
Need tuleks siiski visata tavalisse
prügikasti ja tualetipotist mingu alla
ikkagi vaid see, mille ärauhtumiseks
see algselt mõeldud on – vesi, reovesi
ja tualettpaber.
Suur hulk inimesi elab jätkuvalt
teadmatuses või mugavuses, kuna
kanalisatsiooni äravoolu jõuab iga
päev palju sellist kraami, mille koht

on prügimäel, mitte wc-potis, ent
mida ei suudeta millegipärast prügi
kasti panna. Vaadates ka ummistuste
likvideerimiste koguarvu aastas (AS
Emajõe Veevärk likvideeris ummistu
si 2017 aastal 54. korral), siis tundub,
et see probleem on aasta-aastalt
püsinud samal tasemel ja ei taha kui
dagi väheneda. Kehtib justkui vaikiv
arusaam, et mis minu elamises, see
minu asi ja teen seal, mis tahan
ning loobitaksegi vastutustundetult
kõiksugu prahti tualettpotti. Samas
ei mõelda sellele, et nii võib mõelda
ka naaber ja omakorda tema naaber
ning kui nad kõik kasutavad tualet
tpotte prügikasti asendajana, siis
ühel hetkel see päädibki ummistu
sega, mis põhjustab palju ebameel
divusi nii endale kui ka naabritele,
sest umbes toru võib tekitada reovee
väljumisi lisaks algallikale endale ka
naaberkinnistutel ja selliste problee
mide likvideerimine pole lihtne ega
ka mitte odav.
Mida siis ette võtta? Palju saab
inimene ise ära teha. Alustades
teadvustamisest, et wc-pott ei ole
prügikast. Kui igaüks meist suudab
alustada sellest, et ta ei viska prügi
ega toidujäätmeid, rääkimata kat
kistest mänguasjadest tualettpotti,
vaid prügikasti, on algus juba tehtud.
Palju ummistusi jääb olemata, kui
äravoolutorudesse ei satu selleks
sinna mitte ettenähtud asju. Mõnede
silmapaistvamate näidetena, mida
AS Emajõe Veevärgi mehed on
ummistusi likvideerides torudest

ressiandmete korrastamises) e-posti
aadressile joel.jurgens@online.
ee või helistades telefoninumbrile
+372 5354 9169.
Arvamuse tähtajaks esitamata
jätmise korral eeldatakse, et aadressi
määramisega ollakse nõus.
Kuidas toimub aadressi muutmine riiklikes registrites?
Vallavalitsus võtab vastu haldus
akti, millega on määratud kinnistule
uus aadress. Uus aadress jõustub
registreerimisega aadressiandmete
süsteemis, millega automaatselt
muutuvad andmed teistes infosüs
teemides (ehitisregister, kinnistus
raamat, maamaksu infosüsteem,
rahvastikuregister jt).
Kuidas saan majale uue numbri?
Uue majanumbri saab isik tellida
liiklusmärke tootvalt ettevõttelt.
Üldiselt on majanumber ovaalse
kujuga ning eelistatult kulgevad täna
val sama tausta ja kujuga numbrid.
Erikujuga numbrid (sepistatud jm) ei
ole keelatud. Oluline on, et majanum
ber on loetav.
Mõistame, et uue aadressiga har
jumine võtab aega, samas loodame
kinnistu omanike mõistvale suhtumi
sele. Täiendav info aadressiandmete
muutmise kohta on leitav valla vee
bilehel www.elva.ee/koha-aadressi
de-korrastamine.
Daisy Sild
kinnistuspetsialist

Energiatõhusus algab küsimusest
„Kuhu raha kulub?“

digiplatvorm pakub häid võimalusi
näha visuaalselt ja tunni kaupa, kui
palju teie mõõtepunktis elektrit tar
bitakse. Lisaks saab teha erinevate
pakettide hinnavõrdlust, kasutades
just teie ajaloolisi tarbimisandmeid.
Eriti kasulik on võimalus võrrelda
teie elektritarbimist mõne analoogse
majaga.
Küttearvete ülevaade on lihtsam
neil, kes kortermajades elavad ja
arveid saavad, kuid kuskil mälusopis
võiks olla ka, kui palju eelmisel korral
ahjupuude eest maksti ning mis seis
puukuuris on. Hoone soojustamine
on pea alati mõistlik, kuid seejuures
on oluline, et teie maja pärast „haige“
poleks. Hea sisekliima ja tuulutus,
ka konstruktsioonides, on oluline ja
tasub konsulteerida spetsialistiga.
Väike mõttetöö sobib suveõhtusse
hästi ja arukas planeerimine on juba
peaaegu pool võitu.
Siim Meeliste
„Act Now“ projektijuht

Kongutas arutati Kentsi paisjärve ja kaugkütte teemadel
24. juulil toimus Konguta Rahva
majas avalik koosolek, kus arutati
Annikoru piirkonna kaugkütte või
maluste ning Kentsi paisjärve edasiste
tegevuste teemadel.
Abivallavanem Mikk Järv andis üle
vaate praegusest kütmise olukorrast
külas. Annikoru külas küttesüsteemide
kaasajastamise üheks võimaluseks on
taastada kaugküte. Konguta Vallavoli
kogu võttis 2017. aastal vastu Konguta
valla Annikoru küla kaugküttepiir
konna soojusmajanduse arengukava
aastateks 2017-2027, millest tulenevalt
on kõige soodsam kaugküttelahendus

rajada hakkpuidukatlamaja. Koosole
kul tutvustati arengukavast tulenevaid
kaugkütte lahenduste alternatiive,
mis näevad ette erinevate pikkustega
soojatrasse, olenevalt, millised hooned
kaugküttega liituda soovivad.
Kaugküttesüsteemide arendamiseks
on võimalik saada Keskkonnainves
teeringute Keskuselt toetust kuni 50%
projekti maksumusest. Toetust on
võimalik taotleda katlamaja ja trasside
ehitamiseks, kaugküttega liitumisest
huvitatud kortermajadel jääks endil
kanda soojasõlme ning majasisese
torustiku ehitus. Vallavalitsus ootab

Annikoru küla korteriühistutelt tagasi
sidet kaugküttega liitumise soovide
osas. Seniste küttelahenduste juurde
jäädes tuleks kortermajadel kontrol
lida, kas küttelahendused vastavad
tuleohutusnõuetele.
Teise teemana arutati koosolekul
Kentsi paisjärve edasiste tegevuste üle.
Mikk Järv tegi ülevaate järvega seotud
senistest tegevustest. Käesoleva aasta
alguses sai esitatud Ettevõtluse Aren
damise Sihtasutuse piirkondade kon
kurentsivõime tugevdamise meetme
vooru taotlus Kavilda ürgoru puhke
piirkonna arendamiseks, mille suuri

maks kuluks oli projekti järgi umbes
40 hektari suuruse Kentsi paisjärve
taastamine. Projekt toetust ei saanud.
Mikk Järv selgitas, et projekt ning
enamik vajalikke kooskõlastusi järve
taastamiseks on olemas ning vallal
on projekti omaosaluseks ettenähtud
564 000 eurot, millega oleks võima
lik järve puhastamistöid teha näiteks
väiksemas mahus ning taastada järv
20 hektari ulatuses.
Volikogu liige Priit Värv käis välja
mõtte uurida, kas leiduks ettevõtteid,
kellel oleks huvi järve põhja kasvanud
võsa realiseerimise vastu. Samuti võiks

uurida järve setteid ning millised olek
sid võimalused selle kasutamiseks, et
seeläbi järve taastamise investeeringut
vähendada.
Koosolekul osalenud piirkonna
elanikud olid arvamusel, et järve
taastamistöödega tuleb edasi minna.
Vallavalitsus võtab projekti täpsema
maksumuse välja selgitamiseks hinna
pakkumised ning seejärel on võimalik
jätkata projekti arutelusid.
Kerli Rätsep
Konguta piirkonna koordinaator
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Palupera Põhikooli külastasid USA saatkonna
esindajad

Ühispilt koos USA saatkonna esindajatega.		

12. juulil külastasid Palupera
Põhikooli USA saatkonna esindajad
poliitikanõunik Brian Timm-Brock,
majandusnõuniku kohusetäitja
Barbara DeRose-Joynt, poliitika- ja
majanduspoliitika osakonna intern
Rebecca McHale. Külalisi tervitasid
Elva valla poolt kooli direktor Svetla
na Variku, Elva vallavolikogu esimees
Maano Koemets ja GLOBE program
mi eestvedaja Arvet Silk.
Palupera Põhikool osaleb GLOBE

Foto: Triin Kaaver

projektis, mida koordineerib USA
Välisministeeriumi Keskkonna ja
Teaduse/Tehnoloogia Büroo. Visiidi
ajal tutvuti Palupera mõisakooliga
ning jälgiti kõrvalt GLOBE katseid.
„Palupera GLOBE-lased fikseeri
vad iga päev eelneva ööpäeva miini
mum- ja maksimumtemperatuurid,
keskpäeva hetketemperatuuri ning
ööpäeva sademete hulga, samuti
keskpäeva õhurõhu ja niiskuse näi
tajad, määravad taeva pilvedega

kaetavuse protsendi ning loetlevad
üles antud päeva pilveliigid. Loevad
kokku lennukijäljed ja liigitavad need
vastavalt pikkusele ja laialivalguvu
sele. Kogutud andmed edastatakse
GLOBE Keskusesse, mis asub USA-s,“
tutvustas programmi direktor Svet
lana Variku.
GLOBE ehk The Global Learning
and Observations to Benefit the
Environment keskkonna- ja teadus
hariduse programmiga on Palupera
kool ühinenud 2009. aastal. Prog
rammist võtavad osa põhikooli- ja
gümnaasiumiastme õpilased 112
riigist, nende hulgas ka õpilased 79
Eesti koolist.
GLOBE programmiga liitunud
koolidele on tagatud juurdepääs
mahukatele keskkonnaharidust,
uurimuslikku õpet ja uurimistööde
tegemist toetavatele ressurssidele.
GLOBE programm pakub sisulist
tuge uurimusliku õppe rakendamisel
ning uurimistööde läbiviimisel, või
malust osaleda suvelaagris, koolitus
tel, seminaridel ning rahvusvahelise
võrgustiku töös.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

		

Kohtumine sõpradega on alati tore
sündmus ning Kohtla-Järve Tam
miku Põhikooli, Tartumaa Palupera
Põhikooli ja Viljandimaa Kolga-Jaani
Põhikooli 6. klasside õpilased kohtusid
endisel Liivimaal. Keeleprojektlaager
toimus 13.06.2018–17.06.2018 väga
kaunis Põltsamaa linnas alevivanema
Carl Schmidti majas. Päevad olid tegu
sad ja põnevad.
Esimesel päeval külastasid lapsed
Hellenurme vesiveskit, kus nad tut
vusid endisaegse Hellenurme mõisa
territooriumi, vesiveski ja muuseu
miga. Lapsed valmistasid oma kätega
leiba – jahvatasid jahu, segasid tainast
ja küpsetasid endale kakukesi.
Teisel päeval tutvuti Põltsamaa linna
ajalooga, külastati lossi, muuseumi ja
kirikut. Õhtupoolikul toimus Katre
Arula Meistrikojas rinnaroosi valmis
tamine, mis on Põltsamaa sümbol ning
linnas on nii roosiaed kui ka roosisaar.
Kolmandal päeval matkasid õpilased
Väikesele Munamäele, ronisid Teh
vandi hüppetorni, külastasid Otepää
Talispordimuuseumit, kus tutvusid
talisportlaste saavutustega, märgiliste
eksponaatidega, nägid taliolümpia
medaleid, vaatasid sportlaste varus
tust, jooksid jooksurajal ning proovisid
lasta laserpüssist märki. Pärastlõunal
toimus Võrtsjärvel parvesõit, kus
lapsed said end tunda kapteni rollis.

Foto: erakogu

Hiljem külastati Järvemuuseumi, kus
õpiti tundma ja eristama mageveeko
gude kalu. Giid Zarema rääkis veeko
gude reostamisest, kaitsest ja kalade
võõrliikidest.
Neljandal päeval toimus õppesõit
Viljandisse, kus õpilased otsisid ordu
lossi varemetes ebatavalist „kadu
nud“ aaret. Lapsed seiklesid ordulossi
varemetes ning esimesed leidjad ja ka
teised mängus osalejad said autasuks
väikese maiustuse. Tüdrukud ja poisid
jalutasid mööda rippsilda ja kiikusid
külakiigel. Päev oli seiklusrohke ja
lapsed tulid tagasi Põltsamaale heas

meeleolus.
Viiendal päeval jätkus tutvumine
Põltsamaa vaatamisväärsustega. Pärast
hommikusööki kaitsesid lapsed oma
laagripäevikuid, toimus vestlusring
ning seejärel jalutuskäik üle Põltsamaa
rippsilla ning roosiaias.
Õhtuti toimusid päevikute esitlused
(vastati konkreetsetele küsimustele,
nimetati uusi sõnu nii eesti kui ka
vene keeles ja illustreeriti oma päevi
kut), olid ühistegevused ja sportlikud
mängud. Hommikuti toimusid hom
mikuringid ja võimlemine, mida viisid
läbi laagris osalejad ise.
Laste tagasiside oli positiivne, sest
said arendada oma suhtluskeelt, avar
dasid silmaringi nii ajaloos, kultuuris
kui ka keeles, leidsid uusi sõpru ning
toimus koostöö paarides ja rühmades.
Õpilastel kadus suhtlemise barjäär ja
vähenes kartus suhelda võõrkeeles.
Suur tänu Haridus- ja Teadusminis
teeriumi üldharidusosakonnale, kes
toetas meie projekti. Samuti tänan
kolleege ja lõimumisprojektis osalenud
õpilasi.
Ludmilla Teperik
projektijuht

Hommikuvõimlemist juhendasid laagris osalejad ise.

KOOLIALGUSE AKTUSED
Aakre Lasteaed-Algkool

1. september kell 11.00 kooli võimlas

Elva Gümnaasium

1. september kell 11.00 Elva lauluväljakul

Konguta Kool

1. september kell 10.00 kooli aulas

Palupera Põhikool

1. september kell 10.00 kooli saalis

Puhja Kool

1. september 10.30 kooli võimlas

Rannu Kool

3. september kell 09.00 Rannu Rahvamajas

Rõngu Keskkool

1. september kell 10.00

TERA Peedu Kool

27. august kell 11.00 Elva Kultuurikeskuses

Valguta Lasteaed-Algkool

3. september kell 09.00 kooli saalis
Täpsem info koolide kodulehtedel

JukuAkadeemia Konguta Koolis

Lõiminguprojekt „Koos sõbraga vanale
Liivimaale“

Lõiminguprojektis osalejad.
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Konguta õpilased õppekäigul. 		

Konguta Kooli JukuAkadeemias
lõppes järjekordne õppeaasta. Juba
üheksa aastat on Kongutas tegel
dud teaduse populariseerimisega.
2017/2018 õppeaasta teema oli „Eks
peditsioonid“ ja projekti toetasid
Haridus- ja Teadusministeerium ning
Eesti Teadusagentuur, tänu kellele kõik
ettenähtu ja enamgi veel toimuda sai!
Õppeaastat jäävad eredate hetkede
na meenutama Ahhaa Teaduskeskuse
partnerina õpilaste seas läbi viidud
ülipopulaarne JukuAkadeemia Öökool
ja muidugi järjekordne supervõima
lus – esitleda meie koolis tehtavaid
põnevamaid õpilastöid vabariiklikul
Õpilaste Teadusfestivalil. Loomulikult
ka kõikvõimalikud ekspeditsioonid,
mis viisid õpilasi uurima nii pärand
kultuuri kui ka taime- ja loomariiki,
uurimisretkedele ja teaduslaboritesse,
nii lambafarmi kui marjasoosse, Jää
ajakeskusesse kui Elistvere loomaparki.
Teaduskonverentsidel ettekantud
loov- ja uurimistöid oli sellel aastal
kokku 51. Uurimistemaatika on äär
miselt lai ja õpetajatel ning laste
vanematel jääb üle ainult imestada,
mida lapsed uurida-leiutada-teha
tahavad. Õpilased tõstsid sellel aastal
esile Annabel Raigi omaloomingulise
ja praktilise liiklusmängu, mis läbis
edukalt koolis testimisvoorud ja mida
kaasõpilased pidasid hädavajalikuks
õppevahendiks kõikidele, et parendada
meie liikluskultuuri. Uku Veli Õunapuu
uurimistöö „Rooste tekkimine erineva
tes tingimustes“ paelus õpilasi kodus

Foto: erakogu

läbiviidud lihtsate katsetega ja jõuko
hase teemaga. Samas oli tore tõdeda,
et Uku Veli tööd aitas juhendada tema
vend Timmu, kes on Konguta Kooli
vilistlane ja Elva Gümnaasiumi õpila
ne. Kärolin Kiini loovtöö „Kolmekümne
päeva pildistamise väljakutse“ oli tõe
line väljakutse ka reaalses elus, sest
mitte lihtne ei olnud 30 päeva jooksul
järjepidevalt sooritada internetisaidil
ettenähtud loominguline ülesanne!
Marleen Kallase uurimus „Emotiko
nid ja nende tähendused” meeldis
õpilastele nutivahendi rakenduste
tõlgendamise pärast ja Anne Sui Saad
järve uurimistöö „Järvepall“ põhines
Jaapanist pärit järvepalli kasvatamisel
ja vaatlustel kodustes tingimustes.
Omamoodi põnev ettekanne oli meie
kooli vilistlaselt Janne Kotkaselt, kelle
loovtöö kandis pealkirja „Konguta
Kooli kinnas“ ja mis põhines Konguta
ja Elva õpilaste loomingulisel koos
tööl. Õpilaste Teadusfestivalil pälvis
eripreemia Emili Külaotsa töö „Kooli
lapse tervislik vahepala toidukordade
vahel“.
JukuAkadeemia tegemistest loe
http://jukuakadeemia.weebly.com.
Liina Tamm
Konguta Kooli direktor
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Elvas toimus legendaarne Klarnetisuvi

Klarnetisuve vabaõhu kontsert. 		

10.–14. juulil toimus Tiit Veigeli
eestvedamisel üheksateistkümnen
dat korda traditsiooniline muusika
üritus Klarnetisuvi.
Esimene Klarnetisuvi toimus
1999. aastal, mil Tiit Veigelil tekkis
idee korraldada muusikapäevad
ka klarnetimängijatele. Koostöös

Foto: Olev Mihklisaar

klarnetistide Toomas Vavilovi, Vello
Sakkose ja Vahur Vurmiga saigi idee
teoks tehtud. Klarnetisuvest on vara
sematel aastatel osa võtnud kokku
742 muusikut. Käesoleval aastal oli
üritusel 56 osalejat, alustades laste
muusikakooli õpilastest ja lõpetades
akadeemia üliõpilastega.

Klarnetisuve eesmärgiks on üht
lustada puupilliõpetuse metoodikat
Eesti muusikalistes õppeasutustes,
anda noortele muusikutele konk
reetseid praktilisi ja teoreetilisi
suuniseid pillimängu paremaks
omandamiseks ja õpetamiseks, luues
sellega eeldused Eesti professionaal
sete puupillimängijate järelkasvu
arenguks. Suvekoolis osalevad lisaks
klarnetistidele ka oboe ja fagoti õpi
lased. Kuna oboe- ja fagotiõpilaste
arv Eestis on üsna väike, on oluline
aidata kaasa nende pillide õpetami
sele ja propageerimisele.
Suvekooli õppejõududeks olid ka
sel aastal omaala professionaalid:
Madis Kari (ERSO), Vahur Vurm (RO
Estonia), Vello Sakkos (G. Otsa nim
Tallinna Muusikakool), Tõnu Kalm
(H. Elleri nim. Tartu Muusikakool ja
Vanemuise teatri orkester), Heimo
Hodanjonok (Vanemuise teatri
orkester), Aveli Paide (Tartu I Muu
sikakooli klarnetiõpetaja, M. Reiniku
kooli õpetaja), Erle Kont (Sibeliuse
Akadeemia magistrantuur), Nils
Rõõmussaar (oboe, Helsingi Linna

Toimus 12. Aakre külapäev

Täiskasvanud said kätt proovida võistuniitmises.

29. juulil toimus 12. Aakre küla
päev. Külapäeva idee pärineb paari
kümne aasta tagusest ajast ning esi
mesed külapäevad korraldas toonane
rahvamaja juhataja Ilme Hanson.
Aakre külaselts korraldab külapäeva
alates seltsi loomisest, 2010. aastast.
Külapäev toimus külaseltsi, rahva
maja ja kooli koostöös.
Päeva algas mõisatuuriga Aakre
Lasteaed-Algkoolis. Mõisaproua tut
vustas kõigile huvilistele mõisa ja ka
kooli ajalugu. Koolilaste esituses oli
võimalik vaadata näidendit „Lobi
seja vanaeit“. Pärast seda jätkusid
tegevused laululaval ning nii mõnigi
neist oli viidud lõõmava päikese alt
rahvamaja jahedusse.
Töötubades osalejad said valmis
tada endale vurri. Uudne oli hea

Fotod: Alvar Haljasmets

tanud küla laulu, maskoti, saunaviha,
koogi ja muud põnevat. Sel aastal
oli ülesandeks valmistada salat.
Konkursile toodi kolm salatit ning
ülekaalukalt võitis Virve.
Kõhutäie eest hoolitsesid Kalmer
ja Tiia, kes valmistasid imemaitsva
supi. Pärast lõunasööki oli kõigil
võimalik mängida bingot. Avatud oli
Noorte Kohvik, kust oli võimalik osta
mõnusalt jahutavat jäätisekokteili,
mis oli kindlasti üks müüdavamaid
asju sel päeval. Palava päeva lõpetas
traditsiooniline vee-võrkpall.
Aitäh kõigile osalejatele ning
abilistele! Kohtumiseni järgmisel
külapäeval.
Sirle Lüüs
MTÜ Aakre külaseltsi juhatuse liige
Aakre rahvamaja juhataja

KäsitööTee pakkus avastamisrõõmu
KäsitööTee Rõngust Otepääni
pakkus 21. juulil, mõnusal suvisel
päeval, käsitöökunsti ja -tehnikate
avastamisrõõmu igas eas külastaja
tele. Ühe päeva jooksul oli võimalus
külastada mitmeid erinevaid põne
vaid käsitööpesasid ning tutvuda
lahedate ja andekate käsitöömeist
ritega.
Käsitööpesa avas Rõngu Rahva
maja, kus meisterdasid Airi Tuu
lemets, Virge Rikka ja Merle Vääri.
Rõngu Maanaiste Seltsis sai õppida
kirivöö ja kõlavöö punumist. Saare
talus sai näpud värviseks kangatrükki
tehes ja paberitoas õpiti paberi taas
kasutust ja vanandamist. Palupera
Pritsikuuris pakkusid Pritsumehe

Marid käsitööd uudistamiseks ning
üheskoos ka meisterdati. Palupera
Põhikoolis toimus Voldemar Kuslapi
kontsert ja maitsta sai 2016. aasta
parima koolikoka juhendamisel val
minud toite. Hellenurme Veskimuu
seumis sai käia veskiekskursioonil
ja õppida leivategu. Ketta talus said
külastajad uudistada sepatööd ning
valmistada ka ise ühe sepise. Kunsti
poes Krepp ja kaupluses Anni Butiik
sai uudistada erinevate kunstnike
loomingut, kaasa osta suveniire ja
kohalikku käsitööd. Nuustaku Seepe
külastades sai koju kaasa osta oma
näolise disainiga käsitööseepe.
M&M Ehted juures sai tutvust teha
poolvääriskividega ning kõik soovi

Klarnetisuvel on ka suur toeta
jaskond, kes on panustanud ürituse
kordaminekusse. Tiit Veigel: „Tahan
väga tänada Elva Muusikakooli direk
torit Uno Kodu, kes on olnud kõik
need aastad mulle kindlaks tagalaks.
Ilma tema abita oleksid kõik need
plaanid jäänudki plaanideks. Tänan
Elva Gümnaasiumi, kelle õppe
hoones oleme alati leidud mõnusa
Klarnetipesa, Elva Kultuurikeskuse
pere kontsertide korraldamisel, Elva
Vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali,
A. Le Coq`i ja eriti kohalikke ette
võtjaid: Marepleks OÜ, Saint-Gobain
Glass Estonia SE, AS TARM ja Elva
Tarbijate Ühistu – toetuse eest, mis
tegi võimalikuks selle ürituse toimu
mise.“
Muusikahuvilistel tasub oodata
juba ka 2019. aasta suve, mil 9.–13.
juulil toimub juubelihõnguline
Klarnetisuvi Elva 2019 – 20 aastat
Klarnetisuve.
Infoleht

Rannu kodukohvikute päev

Lapsed osalesid põneval mitmevõistlusel.

olu-ala, kus oli võimalik tutvuda ja
osa saada reiki seansist. Teine hea
oluga seotud töötuba õpetas, kuidas
hommikul ärgata.
Toimus mitmevõistlus lastele, kus
tuli rattaga läbida punktid, mis sisal
dasid erinevaid ülesandeid, näiteks
käbidega täpsusvise, keksu hüppami
ne, slaalomi sõit ja vee pähe valami
ne. Viimane neist oli laste seas kõige
enam elevust tekitav.
Täiskasvanud said meelde tule
tada vikatiga niitmist, niita tuli 3x5
meetri suurune ala. Kiireim mees
Aigar, niitis selle 1 minutiga ning
kiireim naine Signe 1 minuti ja 50
sekundiga. Eripreemia ja kindlasti
kõige suurema aplausi teenis Elvi
kui kõige vanem niitja. Varasematel
aastatel oleme külapäevadel valmis

orkester), Peeter Sarapuu (fagott,
ERSO ja EMTA). Kontsertmeistriteks
olid Nata-Ly Sakkos ja Natali Kaasik,
puupillikoori juhatas Kaido Otsing.
Lisaks koolitusele on ürituse
eesmärgiks arendada ka aktiivset
kontserttegevust, tutvustamaks ja
propageerimaks muusikalisi instru
mente laiema kuulajaskonna hulgas.
Huvilised said osa võtta 11. juulil
Klarnetisuve avakontserdist, kus
oli hea võimalus teha tutvust üri
tuse õpetajatega. 12. juulil toimus
Elva Kultuurikeskuse kõlakojas
Klarnetisuve vabaõhu kontsert. 13.
juulil leidis aset Klarnetisuve tule
vikutähtede kontsert, mis andis
noortele muusikutele võimaluse
teostada ennast ka laval. 14. juulil
toimus Klarnetisuve lõppkontsert,
kus õpilased said näidata suvekoolis
omandatud oskusi. Tiit Veigeli sõnul
on kontsertidel tekkinud oma kuula
jaskond. „Aastatega on tekkinud oma
fännklubi – Elva eakad inimesed, kel
lest mõni on käinud võib-olla kõigil
Klarnetisuve kontsertidel. Suur, suur
tänu neile kõigile,“ sõnas Veigel.

jad said meisterdada endale kauni
käevõru.
Põnevale päevale pani punkti
ühine simman Rõngu Pillimuuseu
mis. Tantsuks mängis duo HÄÄMIIL.
Sel aastal on käsitöö korraldami
seks saadud toetust Rahandusmi
nisteeriumi kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest. Samuti
panustasid nõu ja jõuga Kõduküla,
Rõngu Rahvamaja ja Otepää Turism.
Kõigi käsitöösõprade ja tulihin
geliste fännide rõõmuks toimub
KäsitööTee ka järgmisel aastal ning
korraldajatel on varuks mitu üllatust.
Kohtumiseni KäsitööTeel!
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

14. juulil toimus kolmandat korda
Rannus kodukohvikute päev. Käes
oleval aastal oli võimalik külastada
põnevaid ja eriilmelisi kodukohvi
kuid, mida kokku oli üksteist. Maits
ta sai nii magusat, soolast kui ka
teravat, meisterdada ise või soetada
käsitööd. Laste rõõmuks oli Rannu
Rahvamaja parklas võimalik hüpata
batuudil.
Rannu kodukohvikud kulgesid
mööda teed Rannust Väike-Rakkeni
– pikitud tee äärde nagu pärlid nii
dile. Põnevaimaks toiduks oli minu
jaoks Rannu seppade kohviku ääsi
supp, mida pakuti otse ääsilt selles
seppade põnevas maailmas. Salaaia
kohvik oli peidetud võluvate roosi
peenarde vahele, perenaine pakkus
kuuseokka napsu.

võtmehoidja. Vahtra baarist osteti
kaasa väga maitsvat suitsukala.
Kiviaia kohvikut pidasid kolm venda,
kes lubasid lahkelt oma vanematel
ennast aidata. Vana-Kroogu kohvik
oli imeilusas aias ja tiigis ujus suur
luik, oli tuulik, olid kiiged. Konnatii
gi kohvik oligi vahvasti konnatiigi
ääres.

Konnatiigi kohvikus pakuti igale maitsele
midagi.

Salaaia kohvikus sai lisaks maitseelamusele
uudistada ka pererahva käsitööd.

Rakke külaseltsi kohvikus pakuti
aga Vippide seerumit – külavanema
enda valmistatud. Põnev oli Võrts
järve Järvemuuseumi kohvik, kuhu
said soovijad tulla ka paadiga. Nau
tida sai hõrke maitseid ning tutvuda
muuseumi väljapanekuga. Rahva
maja Loomekohvikus oli rikkalik
valik küpsetisi ning soovijad said ise
valmistada peaehte või Kihnu tutiga

Mööda Rannu ja Väike-Rakke
vahelist teed oli kulgejatele külalis
lahkelt avatud ka Rannu kirik.
Kui ma nüüd kõiki hõrgutisi ei
maininud, siis andku kokad mulle
andeks. Kõik, mida pakuti, oli suure
pärane, igaüks omanäoline, isikupä
rane ja meeldejääv. Lisaks olid koh
vikutes ka toimekad abilised, kelle
panus nii kiirel päeval oli hindamatu.
Meeleoluka päeva lõpetas õhtuse
kontserdiga Rannu pargis ansambel
Veskikivi. Peo juurde oli avatud ka
õhtu viimane kohvik Piirikivi talult.
Ei saa jätta mainimata, et ilmaga
meil vedas. Päeval paistis päike,
õhtu õnnistas vihmasajuga ja siis
läks pidu edasi kuni südaööni.
Järgmisel aastal kohtume jälle!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja
Fotod Külli Kornav

Vahtra baaris sai maitsta suitsurääbist.

13 aastat
külade päevi

August on spordikuu!
August on Elvas taas spordikuu!
Elva Spordiliit kutsub osalema eri
nevate spordialade ühistreeningutel,
mille viivad läbi oma ala asjatundjad.
6. augustil kell 18 toimub Arbi järve
rannas triatloni treening. Huvilistel
võtta kaasa ratas, kiiver, ujumisriided
ja jooksutossud! 7. augustil kell 18 on
võimalik tulla Konsumi parki ja proo
vida, mis asi on boccia. 8. augustil
toimub maanteeratta treening, mis
saab alguse kell 18 Tartu mnt 3 park
last. 10. augustil kell 18 saab osaleda
Elva Gümnaasiumi (Puiestee tn 2)
judosaalis liigese liikuvust parandavate harjutuste treeningul. 13.
augustil kell 18 on huvilised oodatud
Elva discgolfi parki discgolfi mängus
kätt proovima. 14. augustil kell 18
toimub Elva Lauluväljakul oma keha
raskusega ringtreening. 16. augus
til saab lauluväljakul kell 18 proovida
Roland Lessingu nõuannete järgi laskejooksu. 17. august kell 18 toimub
linnastaadionil jooksutreening
Margus Pirksaare eestvedamisel, 24.
augustil kell 18 Tartumaa Tervises
pordikeskuses maastikuratta treening Caspar Austa juhendamisel, 27.
augustil kell 18 on linnastaadionil
võimalik osa võtta paarisharjutuste
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treeningust. Lisaks on augustis või
malik proovida kõndida bungypump
käimiskeppidega ja palju muud
põnevat!
Treeningute nimekiri võib veel
muutuda ja täieneda! Täpsema info
saamiseks hoia silm peal Elva Spor
diliidu Facebooki lehel!
Lisaks treeningutele on võimalik
ennast proovile panna ka võistlus
tel – tulekul on 12. augustil Elva
avaveeujumine ja 18. augustil Elva
Triatlon.
25. augustil toimub vahva ratturi
te ühissõit Tour d`ÖÖ, mis stardib
Elva Kultuurikeskuse parklast kell
21, et üheskoos väikelinna vaikseid
tänavaid ja põnevaid nurgataguseid
avastada.
Seda, et spordikuu treeningutel
osalemine on kasulik sinu tervisele,
teavad kõik, aga lisaks heale tervi
sele ja sportlikule vormile võid võita
kuu lõpus auhindu – igal treeningul
osalemine annab ühe loosikupongi!
Selleks pane kirja oma liikumise kilo
meetrid, lingi leiad Elva Spordiliidu
Facebooki lehelt.
Marek Pihlak
Elva Spordiliidu tegevjuht

Kuni su küla veel elab...

Iga aasta 20. augustil saavad küla
depäeval kokku praegused ja endised
Konguta elanikud. Toimuvad erine
vad töötoad, lõbusad jõukatsumised,
laat, kontserdid ning õhtu lõpetab
simman. Ühtlasi on see suurepärane
viis taasiseseisvumise aastapäeva
tähistamiseks oma kodukandis.
Idee sai alguse soovist viia
kultuuriüritusi ka keskusest välja
poole ning tõsta igal aastal esile ühte
küla. See annab nii vallaelanikele kui
külalistele võimaluse avastada erine
vaid koduvalla paiku.
Külade päev on kaasa aidanud
külaseltside tekkele ja nende aren
gule. Igal aastal on külade päev
isemoodi ja natuke korraldaja küla
nägu. Tore traditsioon on külade
piirjoontega lipp, kuhu iga korralda
ja küla tikib oma küla kohta midagi
nende külale omast.
Endises Konguta vallas oli 16 küla,
neist kolmes on veel külas käima
ta. Sel aastal toimub küladepäev
20. augustil Vellavere külas Vadim
Želnini, tuntud ilmaennustaja, kodu
lähedal.

XIV
Konguta
külade päev

VELLAVERE
20. augustil 14.00-22.00
Etteasted Konguta isetegevuslastelt
Vadim Želnini ajaloonurk (näitus, filmid jne.)
Avatud Vellevere Talukohvikud
Laat (ootame kõiki kauplema)
Tegevusi kogu perele
Võistlused (sangpomm, discgolf jne.)

Meelis Külaots tel. 5259576

Piiratud arv kohti
registreerimine kohapeal

Eesti parim simmanibänd

Toetajad:
Elva vald,

Meelis Külaots
Konguta Rahvamaja juhataja

Konguta rahvamaja

Avatud talude päev Piirikivil
hommik ja lõuna olid rahulikud, siis
järsku tuli terve õu rahvast täis ning
juhtus, et söök sai otsa. Tegutsesime
ruttu ning külaliste kõhud said siiski
täidetud. Hea tagasiside sai kiirelt
otsa saanud kodune burger.
Päev oli kuum, inimesed olid rõõm

Hanna-Maria Lind

Matis Ilves
sündis 21.06.2018

sündis 23.06.2018

Traditsioonid on need, mis meid
elus hoiavad ja edasi viivad. Koruste
raamatukoguhoidja Maie Loot on
võtnud südameasjaks jätkata tradit
siooni ja korraldada juba kuuendat
korda Koruste kooli kokkutulekut.
Koruste kool tegutses aastatel 1786–
1967. Koolimaja ruumides tegutseb
täna raamatukogu ja on erakorterid.
Kooli kokkutulek toimus käesole
val aastal 22. juulil. Proua Maiele oli
seekord abiks Mairi Hurt, kes töötas
1959-1966 aastatel Koruste koolis
õpetajana.
Äärmiselt soe tunne tekkis, kui
jalutasime vana päevinäinud kooli
õuele. Kohalesaabujaid võttis vastu
Elmar Seer lindimuusikaga. Päeva
jätkas Ülo Reidolfi juhendamisel
Rõngu kapell „Rukkilill“, kes mängis
igihaljaid meloodiaid. Rahvas kogu
nes ja kogunes, kuid mitte nii palju
kui esimestel kokkutulekutel. „Mets
on hõredaks jäänud,“ ütleks selle
kohta Valdur Mikita. Seda meeldivam
oli kohtuda nendega, kes olid kohale
tulnud.
Meid tervitas Maie Loot, mäles
tusi jagas oma tööaastatest Mairi

Kinobussi
töötuba

info: Margus Reinoja tel. 5013958

Ootame teid külla!

Piirikivi talu otsus avatud talude
päevadel osaleda tuli üsna kergelt ja
ruttu. Mõtteid, mida sel päeval teha,
oli palju. Pakkusime külalistele toite,
meelelahutust nii täiskasvanutele
kui lastele, näitasime põldusid ning
päeva lõpus esines Elumees. Kui

Koruste kooli kokkutulekul osalejad. 		
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Hurt. Üritust soosis ka sel suvel ilm.
Üsna ruttu läks palavaks ja meid
paluti siseruumidesse, kus ootasid
kokkutulnute endi toodud suupis
ted. Vaadati vanu fotosid, meenu
tati õpetajaid ja möödaläinud aegu.
Kõik sõpruskonnad tundsid ennast
hästi. Seda tunnet ei oska sõnadesse
panna, mis mind isiklikult valdas,
nähes inimesi, kellega ei ole kohtu
nud 50 aastat ja sulle vaatavad vastu
arnotalilikult helesinised silmad.
Silmad on teadagi hinge peegel ja
need ei olnud vanad.
Kokkutulnute ühine otsus oli, et
kohtume kahe aasta pärast. Ka mul
jääb ainult üle ühineda ja öelda
Colas Bregnonig sõnadega „Elame
veel“. Kohtume 2020. aasta suvel.
Korraldajatele suured tänud ja jõudu
edaspidiseks!
Malle Teder
Koruste kooli 1957. aasta vilistlane

Amelie Reinomägi
Johannes-Markus Pärnoja sündis 25.06.2018
sündis 30.06.2018

Marta Reinbusch
sündis 30.06.2018

Deiro Pekkonen
sündis 01.07.2018

Rael Rikka
sündis 30.06.2018

Mathias Põldsalu
sündis 02.07.2018

Matilde Johanna Tiits
sündis 03.07.2018
Anett Piirisild
Marelle Mand
sündis 04.07.2018
sündis 06.07.2018
Jasper Illus
sündis 08.07.2018
Gustav Lund
sündis 09.07.2018
Kristjan Ivask
Liisa Konts Catriin Kiis sündis 13.07.2018
sündis 13.07.2018
sündis 14.07.2018

Mike-Maxwell Nurk
sündis 16.07.2018
Eeva Lota Enno
sündis 17.07.2018
Kaspar Veskimets
sündis 17.07.2018
Sandra Jäär
Anete Mälton
sündis 19.07.2018
sündis 18.07.2018

Vahtra
Therese Helene Luik Kirke
sündis 20.07.2018
sündis 21.07.2018

sad, nauditi mohiitot, maasikasmuu
tit ja Elumeest. Laste lemmikuteks
olid ponid, kellega sõita sai. Kõik
kulges väga positiivselt ning otsusta
sime, et järgmisel aastal võtame taas
avatud talude päevast osa ning kõik
selle aasta ja uued külalised on väga
oodatud. Aitäh teile, meie külalise ja
kõik, kes meid igati toetasid ning nõu
ja jõuga abiks olid!
Piirikivi talu peremees Kaido ja
perenaine Triin

Elva vald
mälestab
Helvi Märtson

07.09.1938-02.07.2018

Adolf Kelle

03.11.1956-10.07.2018

Klarissa Puusaag

12.08.1940-11.07.2018

Katri Marja-Leena
Jago
25.11.1943-12.07.2018

Allan Lokk

07.05.1949-14.07.2018

Tõnis Kentel

20.04.1955-15.07.2018

Helmi Tamm

03.07.1924-16.07.2018

Siiri Sepp

05.07.1953-14.07.2018

Bernhard Ilves

03.03.1928-19.07.2018

Herman Alvere

31.05.1929-11.07.2018

Hillar Kass

08.02.1957-21.07.2018

Johannes Bamberg
27.01.1936-23.07.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
8. august

20.00

Curly Strings i kontsert

15.00

Elva
ELAMUSFESTIVAL

14.00

Elva avaveeujumine,
seeriavõistluse etapp

10. august
12. august
15. august

Aakre laululava

Curly
Strings

30

Suur juubelituur kaunites
külades üle Eesti

Verevi ranna piirkond
Verevi järv

Rukkimaarjapäeva kontsert Hellenurme
19.00 Paul Neitsov & Brigita Murutar Veskimuuseum

16.-18. august

Lapuan European Cup
laskmises

Tartumaa
Tervisespordikeskus

18.-19. august Annikoru Open 2018 discgolfis Annikoru
discgolfi park
Külastusmäng
18. august
“Unustatud mõisad 2018” Palupera mõisakool
10.00-18.40 Elva Puhkpilliorkestri kontsert
18. august
19. august

12.00

Elva Triatlon
karikasarja 6. etapp

14.00

Rakke külapäev

Verevi rand
Rakke Seltsimaja

Eesti iseseisvuse taasta20. august
mispäev. Miiting. Peakõneleja Puhja park
12.00
diakon TANEL MEIEL
XXIV voor:
20. august
FCI Levadia Elva Linnastaadion
18.30 FC Elva - Tallinna
U21
20. august
25. august
25. august
26. august

Tuuri toob küladesse

Piletite eelmüük ja täpsem tuuriinfo

www.curlystrings.ee

VVV matkasarja
kolmas matk EV 100

Konguta küladepäev, simman Vellavere küla
ansambliga UNTSAKAD
19.00
21.00

Tour D’ÖÖ Elva

Elva Kultuurikeskuse
parkla

14.00

Rämsi külapäev
Õhtul ans NÖÖP

Rämsi küla

16.00

XXV voor:
FC Elva - Maardu Linnameeskond

Elva Linnastaadion

8.08 kl 20
Aakre laululava
TARTUMAA

11. augustil kell 11.00–15.00
Maastikumäng tuntud kosmoseuuringute
keskuses Tõraveres

Teada saab põnevaid lugusid Tõravere ajaloost,
loodusest ja suvistest rahvakalendripäevadest.
Matkale võib tulla endale sobival ajal eeltoodud ajavahemikus.
Osalejatele üllatused!
Registreeri kindlasti matkale: triiinu̷
vvvs.ee, 525 4172.Matk

on tasuta!

Matkasarja matkad on kingitus Eesti Vabariik 100. sünnipäevaks ja viiakse ellu
koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga.
Karastusjoogiga toetab A. Le Coq.
Lisainfo: www.vvvs.ee

Rõngu Rahvamaja
Lisainfo: 5307 0659 Lea

Kontsert Elva kirikus
teisipäeval, 28. augustil kell 18

Elva kirikukoor
Salo kantorikoor ja solistid Soomest
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 24.08.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 17.08.2018.
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Näitus:

Eesti Vabariik 100

EESTI 100 FOTOT
1.-31. august 2018

Elva Kultuurikeskus

Harrastusfotograaf Kalju Tähiste pühendus
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Piltidel sada kaunist vaadet Eestist.
TASUTA

elvakultuur.ee

