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Kuidas toimub Verevi rannaala
detailplaneeringu menetlus?
Verevi rannaala
detailplaneeringu
menetlusega seoses
on kõlanud mitmeid
väiteid, mis on tekitanud
küsimusi. Püüame neile
küsimustele siinkohal
vastata.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

A

ruteludest on läbi käinud väide, et parkimiskohti on napilt ja nende
laienduseks ei ole Verevi järve ääres ka ruumi. Verevi järve
rannaala detailplaneeringu eskiisi
seletuskirja järgi kavandatakse selle
planeeringuga 89 aastaringset parkimiskohta Järve tänava äärde, Tartu
maantee järvepoolsele küljele ja Järve
tänava parklasse. Täiendavalt luuakse 66 hooajalist parkimiskohta Tartu
maantee parkmetsapoolsele küljele.
Samuti ei plaanita kogu ala täis
ehitada, vaid Verevi rannaala suurus
on 2,9 hektarit ning planeeringu eskiisi järgi on kavandatava hoone suurim lubatud ehitisaluse pind 2120 m².

Rannaala jääb avalikku
kasutusse
Elva linna kehtivas üldplaneeringus
on kirjas, et Verevi rannaala on ettenähtud avalikult kasutatava piirkonnana inimestele puhkamiseks ja
suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatiste ja rannahoone-

Foto: Mikk Järv

VEREVI RAND.

Rajatava
hoone parim
arhitektuurne
lahendus
selgitatakse välja
võistlustööga.
ga. Seda võimalust ei võeta kelleltki
ära, rannaala jääb avalikku kasutusse
ning seda ei muudeta ärimaaks.
Detailplaneering ei tee ettepanekut Elva linna üldplaneeringu
muutmiseks, et muuta rand äriotstarbeliseks. Ka koostatavas Elva
valla üldplaneeringus sellist
muudatust ei tehta, Verevi rand
on ja jääb avalikku kasutusse.
Kavandatavas hoones või rannas tasuliste teenuste pakkumine (paadilaenutus, spaa või sauna pilet, toitlustus, avaliku ürituse pilet jms) ei
muuda maa sihtotstarvet ärimaaks.
Samamoodi on näiteks Elva lauluväljak avalikuks kasutamiseks, kuid

erinevate ürituste korraldamisel küsivad korraldajad piletiraha.

Kuidas algab detail
planeeringu menetlus?
Detailplaneeringu eskiislahenduse
koostamine on detailplaneeringu
menetluses esimene etapp, kus planeerija koostab joonise, mis aitab visuaalselt lahti seletada kavandatava
detailplaneeringu
lähteseisukohtades püsitatud eesmärke. Joonist
täiendab planeeringu seletuskiri.
Detailplaneeringu eskiis aitab
selgitada võimalikku ideed,
milliseks võib kujuneda planeeringu põhilahendus. Seetõttu on
eskiislahenduse avalik tutvustus ja
sellele järgnev avalik arutelu väga
olulised, sest nii saavad kõik juba
planeeringu koostamise algfaasis
sõna sekka öelda.

Missugune saab olema
kavandatav hoone?
Detailplaneeringu seletuskirjas on
esitatud detailplaneeringu eskiisi il-

lustreerivad vaated. Illustreerivatel
piltidel kujutatud „hall kast“ ei iseloomusta kavandatavat hoonet, vaid
näitab planeeringualale kavandatava
hoonestuse asukohta ja selle ligikaudset ruumilist mahtu.
Detailplaneeringu
lähteseisukohtades on sätestatud, et Verevi
rannaala on arhitektuurivõistluse
nõudega ala. See tähendab, et hoone parim arhitektuurne lahendus
selgitatakse välja võistlustööga.
Detailplaneeringus tuuakse põhijoonisel, seletuskirjas ja illustratsioonide abil välja planeeringuala
ehitusõigus (hoone lubatud kõrgus,
krundi sihtotstarve, lubatud hoonete arv jms), mis on võistluse alus.
Detailplaneeringuga seotud materjalidega on võimalik tutvuda
valla veebilehel elva.ee/et/detailplaneeringud.
Küsimuste korral palume pöörduda planeeringuspetsialist Maarika Upruse (maarika.uprus@elva.ee)
poole.
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LÜHIDALT

TUNNUSTA NOORI!

E

lva Vallavalitsus ootab
31. maini kandidaate
tunnustustele
„Aasta
noor“ ja „Õpilaste aasta haridustegu“.
„Aasta noore“ aunimetus
antakse 7–26-aastasele noorele, kes on tegevusega silma
paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri-, spordielus või
muus valdkonnas Elva vallas.
„Õpilaste aasta haridusteoga“ tunnustatakse tegu,
millega on panustatud kooli
maine tõstmisse, kaasatud ja
innustatud teisi õpilasi ning
toetatud õpilaste loovust ja
ettevõtlikkust. Õpilaste aasta
haridusteo tunnustuse saamiseks peavad õpilased õppima
Elva valla koolis.
Tunnustuste kandidaate
saab esitada veebilehel elva.
ee/tunnustused või e-aadressil elva@elva.ee.

PAKU RALLY
ESTONIA AJAL
KODUMAJUTUST

R

ally Estonia korraldajad
kutsuvad üles 12.–14.
juulil toimuva Shell Helix Rally Estonia külastajatele
öömaja pakkuma. Anna oma
panus maailma esimese WRC
promotsiooniralli korraldusse,
rentides välja vaba voodi, toa,
korteri, majaosa, maja või kasvõi telkimisplatsi. Pakutav öömaja ei pea olema spetsiaalselt
majutuseks kohandatud, kuid
peaks olema puhas, korras ja
valmis külaliste vastuvõtmiseks.
Anna majutusvõimalusest
teada veebilehel rallyestonia.ee.
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Otsused 07.05 ja 14.05 istungitelt

Algatati Käärdi lasteaia
detailplaneering

Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Elva Spordiliit ja Elva Jalgrattaklubil Velorõõm korraldada 18.05 Elva linnas avalik üritus „61. Elva Tänavasõit (Eesti MV 3. etapp kriteeriumsõidus)“; MTÜ-l Orienteerumisklubi
Kape korraldada 01.06. kell 12 kuni 02.06. kell 14 avalik üritus „Tartu Kevad 2019“.

Hanked
Kinnitada lihthanke nr 207678 „Sõiduki kasutusrendile võtmine“ tulemused, sõlmida Autospirit
Tartu OÜ-ga kasutusrendi leping maksumusega 18771,22 eurot (käibemaksuta).
Kuulutada välja läbirääkimistega pakkumismenetlus „Verevi ranna kauplemiskoha kasutusse
andmine“.
Korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Ulila ujuvkai ja paadislipi ehitustööd“ ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.

Ehitus
Anda projekteerimistingimused projektide koostamiseks: elamu ehitamine (Kurepesa, Lossimäe), koertepargi rajamine (Pargi tn 6b, Elva), tootmishoone laiendamine (Kaarlijärve meierei,
Kaarlijärve), ärihoone-korterelamu ehitamine (Kesk tn 27, Elva) abihoone laiendamine (Oru,
Lapetukme).

Elva Vallavalitsus algatas 14. mai istungil Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu

Anda ehitusluba varjualuse ehitamiseks (Kiilungi, Aakre), Rannu koolihoone rekonstrueerimiseks (Elva tee 6, Rannu).

koostamise, eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus koolieelse lasteasutuse hoone (8 rühma)
ehitamiseks.

Anda kasutusluba üksikelamule (Ploomi 9, Elva).

Detailplaneeringu algatamine tuleneb vajadusest täita Elva valla arengukavas püstitatud
eesmärki rajada Käärdi piirkonda lasteaed.

Maakorraldus

Planeeringuala suurusega ca 1,6 ha jääb Käärdi tee ja Kadaka tänava vahelisele alale. Pla-

Algatada kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad

neeringuala maakasutuse juhtotstarve on ühiskondliku hoone maa, algatatav planeering on

(Kadaka tn 10, Elva).

kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga.

Üldine

bilehel elva.ee/et/detailplaneeringud.

Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla vee-

Moodustada alatine Elva Vallavalitsuse tervise ja heaolu komisjon.
Pikendada Cramo Estonia AS-ga Konguta Kooli lasteaiarühma moodulmaja rendilepingut
kuni 30.06.2020 maksumusega 13 200 eurot (käibemaksuta).
Salle Ritso

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Metsalaane–Kulli tee
27.–31.05 suletud
Maanteeamet teostab koostöös AS TREF-iga 27. maist 31. maini Metsalaane-Kulli teel truubi

Suur osa Elva valla kollektiividest
pääses laulu- ja tantsupeole

vahetust. Truubivahetuse ajal ei sõida bussid Majala ja Saksjaagu peatustesse. Ümbersõit toimub
Puhja–Konguta ja Elva–Rannu teede kaudu. Liiklusskeemiga saab tutvuda Elva valla veebilehel
elva.ee.

Elva valla kollektiivid on edukalt läbinud juubelipeo eelproovid ning ülevaatused. Peaaegu kõik
soovijad pääsesid peole.
Tantsupeole lähevad täiskasvanute segarühmadest Kolumats Rannust, Opsal Puhjast ning

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Kavalik Kongutast. 6.–8. klassi segarühmadest Konguta Kooli rühm Koogutajad. Naisrühmadest said suurele peole Sinilind Elvast, Rukkilill Puhjast ning Ringen Rõngust.
Laulupeole pääsesid Elva vallast kõik sinna pürginud koorid – valikmudilaskooride ja lastekooride hulgas Puhja Kooli ning Elva Gümnaasiumi mudilaskoorid ja lastekoorid, poistekooride
seas ka Elva Gümnaasiumi poistekoor. Naiskooridest lähevad laulupeole Elva Gümnaasiumi neidudekoor, Kaja koor Elvast, Läte Puhjast ja Helletajad Hellenurmest. Segakooride kategoorias
pääses peole ka Konguta Segakoor ning meeskooride hulgas Elva Meeskoor, kes on ühendanud
jõud Elva noorte meeskooriga. Kahjuks ei õnnestunud peole pääseda Elva valla rahvamuusikakollektiividel, kuid puhkpilliorkestrite seas läheb laulukaare alla Elva Linna Puhkpilliorkester.
Palju õnne kollektiividele ja tänu tublidele juhendajatele!

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses
Triin Vask töötab lastekaitsespetsialisti ametikohal (piirkond:
Palupera piirkond ja Elva linna eelkooliealised lapsed). Lastekaitsespetsialisti ülesanded on lapse õiguste ja heaolu tagamine,
lastega perede sotsiaalnõustamine ja toetavatele sotsiaalteenustele
suunamine.
Vastuvõtt Elva Vallavalitsuses T kell 9–12; N kell 14–16
Kontakt: triin.vask@elva.ee, telefon 538 18871.
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Tule tulemine“
XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“
on avamäng juubelipeole, kandes juba

Laulu- ja tantsupeo
tuli Elva vallas
21. juunil 2019

50. aastat endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi
ja väge igasse Eestimaa nurka.
ASTRID HALLIK
TARTUMAA OMAVALITSUSTE
LIIDU KULTUURINÕUNIK

KARMEN MOONT
ELVA VALLAVALITSUSE
KULTUURISPETSIALIST

T

ule tulemine on emotsiooniderohke ja võimsaid elamusi pakkuv
suursündmus ning ka sel
korral tekib väga paljudel inimestel
võimalus tule tulemisest isikliku
pühendumise kaudu osa saada.
Tule teekond saab alguse 1. juunil
Tartust, kus XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad keskpäeval tule ERM-i pargis süütavad. Järgnevad 33 päeva on
tuli maakondade hoida, liikudes läbi
terve Eesti. Tule teekonda saab jälgida ka veebilehel 2019.laulupidu.ee/
tuletulemine-2019.

Tule teekond Tartumaal
Tartumaa võtab Põlvamaalt peotule
vastu 20. juunil Tartu vallas Piirissaare sadamas. Sealt liigub tuli Peipsiääre valda, läbib Luunja ning Kastre ja
pika päeva lõpuks jõuab Kambja valda, kus ööbib Reola Kultuurimajas.
Kõiki Tartu linna ja maakonna rahvatantsijaid oodatakse samal öösel
tulele tantsima kell 23.55–7.
21. juunil jätkab tuli oma teekonda Nõo ja Elva vallas ning jõuab õhtupoolikuks Tartu valda, kus veedab
öö Äksi kirikus. Sinna on oodatud
tulele laulma kõik koorid, kes soovivad laulupeo tulele isiklikult oma
lauluga austust avaldada. Selleks, et
tulevalvajad teaksid nii tantsijaid kui
ka lauljaid oodata, saab oma tulekust
teada anda veebilehel tartumaa.ee. 22.
juunil liigub tuli Tartu linnas, jõudes
õhtuks Tartu laulupeo rongkäiku, et
süüdata laulupeotuli Tartu laululaval.

Väärtustame seppasid
Tartumaa tuleteekonna ühine nimetaja on SEPP – nimi, mis kätkeb

11.30 VAPRAMÄE PUHKEKOHT PEEDUL
VÕTAME TULE NÕO VALLALT VASTU
12.00 TULE TERVITAMINE ELVA RAUDTEEJAAMAS
12.30 TULE TERVITAMINE HELLENURME VESKIS
12.55 TULE TERVITAMINE RÕNGUS PILLIMUUSEUMI
EES AUSAMBAPLATSIL
13.40 TULE TERVITAMINE RANNU RAHVAMAJA EES
14.10 TULE TERVITAMINE ANNIKORUS EDUARD
TASKA PLATSIL
14.45 ELVA VALLA TULETSEREMOONIA PUHJAS
PUHJA KIRIKU VANA AIDA EES
15.30 TULE TEELESAATMINE REKUL

endas mitmeid väärtuslikke ameteid.
Helju Mikkel on loonud just Tartumaal tantsu „Sõlesepad”, mis tuleb
tantsimisele ka tantsupeol. Eesti mü-

toloogias peetakse seppa üheks kõige
tähtsamaks loojaks, tänu kelle tööle
on meie kohal tähistaevas ja saavad
sündida suured imeteod. Eesti keele

Elva vallas
jäetakse igasse
tule peatuspaika
tulesäde ning
toimub väike
etteaste.
aastal on igal omavalitsusel võimalik
leida oma tõlgendus sõnast „sepp”,
mis just selles piirkonnas on märgiline.

Tuli Elva vallas
Elva valla poolt võtab tule Peedul
Nõo vallalt üle Tõnis Mägi. Edasi liigub tuli jooksjate kätes teatepulgana
Elva raudteejaama, kus jäetakse tulesäde ka samal õhtul toimuva Elva
Südaööjooksu küünalde ja tõrvikute
süütamiseks. Elvast suundub tuli
edasi Hellenurme ja liigub sealt omakorda läbi teiste piirkonnakeskuste
Puhja, kus kiriku vana aida juures
toimub Elva valla tuletseremoonia.
Igasse peatuspaika jäetakse tulesäde
ning toimub väike etteaste. Kõik inimesed on oodatud endale sobivasse
paika tuld tervitama ning tule puudutusest osa saama.

Puhja laulu- ja tantsupäev
ka Puhja laulukoori 140. aastapäeva.
Kontserdil kõlavad palad on sidunud kimpu Miina-Liisa Kuusemaa ja
Ruth Luts.

Puhjas on traditsioon enne
Tallinna ja Tartu laulu ja
tantsu suurpidudele sõitmist
hooaja jooksul õpitu oma

Puhja laulukoori sünd

kodus ette laulda ja tantsida.
Seekordne Puhja laulu- ja
tantsupäev toimub 1. juunil.

P

äev algab kell 15 Puhja kirikus
üle-eestilise sarja „Mu süda
ärka üles” kontserdiga „Hümn
Loojale”.
Kell 16 toimub Puhja kirikus kogukonna laulu- ja muusikakollektiivide
kontsert, millega tähistame ühtlasi

PUHJA TANTSIJAD 2014. AASTAL SUUNDUMAS
FINAALTANTSULE „PUUDUTUSE AEG”.

Foto: Annika Sild

Puhja laulukoori sünniks loeme 1879.
aastat, mil Puhjas asus kooliõpetajana tööle Aleksander Läte, keda eesti
rahvas teab kui heliloojat, koori- ja
orkestrijuhti ning muusikateadlast.
Oleme uhked, et just Puhja oli see
koht, kus noor entusiastlik mees rajas oma esimesed koorid ja puhkpilliorkestrid.
Puhjas on sündinud ka meeskooride kullafondi kuuluv „Kuldranna-

ke”. Kõik tänased Puhjas tegutsevad
koori- ja muusikakollektiivid on Läte
poolt külvatud muusikaseemne edasikandjad.
Päeva lõpetab Puhja pargis kell
18 algav tantsijate kontsert, kus esinevad kollektiivid Puhjast, Tartust
ja Tallinnast – kokku astub üles 133
tantsijat. Näha saab suvise peo rühmaliikide tantse. Kontserdi lavastaja
on Karel Vähi.
Kõik päeva jooksul toimuvad
kontserdid on tasuta. Olete oodatud
kuulama, vaatama ja kaasa elama!
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja
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KOGUKOND

Rõngu kandi puhvetid
Rõngu kandi

PISIKE PILLIMUUSEUMI PUHVET

kodukohvikud avavad

avatud kell 12–18, Valga mnt 1, Rõngu

taas oma uksed
laupäeval, 8. juunil.

MANGOLASSI MAITSED
avatud kell 13–17, Hooldusravikeskuse esine plats, Valga mnt 9,
Rõngu

KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

R

õngu kandi viie tee puhvetite päival saab sel aastal
külastada 15 põnevat kodukohvikut, mis pakuvad
erinevaid maitseid ja elamusi kõigile
huvilistele.

Puhvetid Rõngus
alevikus
Rõngu alevikus avab oma uksed Pisike Pillimuuseumi kohvik, kus saab
vinüülplaadimuusika kõrvale nautida suupisteid ning vaadata muuseumi eksponaate.
Hooldusravikeskuse esisel platsil
on avatud kohvik Mangolassi Maitsed, kus saab proovida lassit. Kohvikupidajad soovitavad seda juua enamasti pärast sööki väikeses koguses,
probiootikumina toitainete paremaks omastamiseks. Peale selle pakutakse veel ka magusaid, soolaseid
ja vürtsikaid trühvleid.
Rõngu tublid naisseltsi liikmed
pakuvad aga kooki moosiga ning valikust leiab ka soolast. Peale selle tehakse kohvikus ka näputööd.
Pihlamarja lasteaia õuealal on uksed avanud Pihlapõnni puhvet „Merepärl“, kus lõbusad piraadineiud kostitavad sadamasse saabunuid söögi,
joogi ja merelauludega. Täistundidel

Rõngu kandi puhvetid

PUHVET „AAKRE ALGAJAD“
avatud kell 10–14, Mõisa tee 12, Aakre küla

MAANAISTE KOHVIK
avatud kell 12–18, Valga mnt 3, Rõngu
KORUSTE KÜLAS AVAB TAAS UKSED HUBANE

Foto: Helina Greenberg

KOHVIK „MÄEOTSA MAGUSELU”.

toimub lasteaiaruumides ringkäik.
Vanaaja Kohwikus pakutakse
muuhulgas nõgesesuppi, koduõlut,
soolakurki ja ka voblat. Osta on võimalik toredaid käsitöösusse ja lapsi
ootab ka näomaalija Inger Zimmer.
RoosiMummu puhvet on muinas
jutuline kohvik, kus pakutakse nii
soolaseid kui ka magusaid ampse.
Oma õnne saab proovile panna loosis, pisematele on lustimiseks batuut
ja soovijatele punub patse patsimeister.
RoosiMummu puhvet pakub ka
kohvikute vahel takstoteenust, tel
5860 6038.
Rõngu Rahvamaja Rahwa Puhwetis on tõmbenumbriks smuutid ja
lisaks magusale pakutakse ka suitsukala.
Rõngu alevikus pakuvad Pärna
Pagarid erinevaid pagaritooteid:
kringlid, struudlid, volvanid, õlis küpsetatud pirukad.

KARUMÄE PUHVET

Ka teistes külades saab
külastada kohvikuid
Aakre külas on avatud kaks toredat
kohvikut. Aakre Rahvamaja terrassil
on avatud puhvet „Aakre Algajad“,
mille menüüst leiab maa- ja looduslähedased toidud. Osaleda saab ka
taaskasutuse töötoas.
Enno talu avab Undimäe kohviku,
kus pakutakse parimatest ubadest
tehtud kohvi ning lisaks magusale
saab nautida ka sooja soolast toitu.
Kohvikus leiab palju tegevusi ka lastele.
Kõdukülas avab oma uksed Karumäe puhvet, kus pakutakse näiteks
sooja suitsukala, sušit. Valikus on
topsitordid ja pulgakoogid. Osaleda saab loteriis. Pererahvas lubab ka
värsket õhku ja imelist vaadet.
Kirepi mõisakompleksis on avatud kõrts, kus lisaks hommikusöögile
pakutakse ka põnevaid etteasteid.
Teiste hulgas on etteaste kinnitanud
kurikuulus ratasnina.

avatud kell 12–18, Mõttuse, Kõduküla

PIHLAPÕNNI PUHVET „MEREPÄRL“
avatud kell 11–15, Lasteaed Pihlakobar õueala, Nooruse 5, Rõngu

UNDIMÄE KOHVIK
Avatud kell 10–18, Enno talu, Aakre küla

Koruste külas avab taas oma uksed kohvik Mäeotsa Maguselu, kus
pererahvas pakub kooke, pirukaid ja
torte. Maitsta saab ka Missomaalt
pärit meistri käsitööburgereid. Silma
rõõmustavad ja kõrva paitavad Laulupesa laululapsed.
Korustes pakub vaheldust argipäeva saginast metsakohvik „Metsik
Roos“. Metsikuid tegevusi ohjab ja
suunab kindlakäeline šerif Hinnar ja
tantsulisi etteasteid pakuvad särtsakad kauboitüdrukud.
Valguta Seltsimajas saab maius-

tada omavalmistatud jäätisega ning
proovida sellega ka põnevaid katsetusi.

Rahvapidu Hiugemäel
Päeva lõpetab suur rahvapidu, mis
toimub Hiugemäel. Rahvapeo väravad avatakse kell 20 ja esimene artist, Artjom Savitski, kes on lubanud
anda peole väärilise avaakordi, astub
lavale kell 21.
Teisena astub kontserdil üles kaunis ning paljude südamed võitnud
Liis Lemsalu & Band. Õhtu peaesi-

SPORT

Elva Elite Cup’i võitis
Moskva CSKA

E

lva jalgpallikogukonna üks
oodatumaid sündmusi, Elva
Elite Cup 2019, toimus 10.–11.
mail ning selle võitis ülekaalukalt
Moskva CSKA.
Turniiril saavutas teise koha

Varssavi Legia ja kolmandaks tuli
Kiievi Dünamo.
Turniiri üks korraldaja ja FC
Elva tegevjuht Marek Naarise
sõnul esines Silver grupis hästi
South Estonian Selection, kes saa-

vutas kokkuvõttes tugeva 9. koha.
„Kohamängude grupis saadi ainuke kaotus inglaste West Ham Unitedilt,“ lisas ta.
South Estonian Selection’i
võistkonda kuulus viis FC Elva, viis

VÕISTKOND SOUTH ESTONIAN SELECTION.

Foto: erakogu
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KIREPI KOHWIKRESTORAN 1918
avatud kell 8–16, Kirepi mõisakompleks, Kirepi küla

VANAAJA KOHWIK
avatud kell 10–17, Tartu mnt 1, Rõngu

ROOSIMUMMU PUHVET
avatud kell 12–18, Aia tn 2 maja taga, Rõngu

avatud kell 11–15, Rõngu Rahvamaja, Valga mnt 12, Rõngu

PÄRNA PAGARID
avatud kell 10–16, Pärna tn. 3, Rõngu

KOHVIK MÄEOTSA MAGUSELU
avatud kell 9–15, Mäeotsa talu, Koruste küla

JÄÄTISE KOHVIK
avatud kell 11–16, Valguta Seltsimaja, Valguta küla

METSAKOHVIK – SALOON „METSIK ROOS“
avatud kell 17–2, Salulaane, Koruste küla

võitjad.

FA Tartu Kalevi ja viis Võru FC Heliose mängijat. Mängijaid juhendasid Kalmer Kaasik (FA Tartu Kalev),
Veiko Haan (FC Elva) ja Tauno Kikas (Võru FC Helios).
Naarise sõnul korraldati eelmisel aastal turniiri esimest korda
ning siis tuli huvilised Eestist ise
üles leida. „Sel korral olid tingimused teised ja ukse taha jäi palju turniirile soovijaid,“ sõnas ta.

Puhja kogudus maailma
ja iseennast avastamas
Puhja kirikuelu on
läinud põnevaks.
TIIT KUUSEMAA

RAHWA PUHWET

neja on Eesti Muusika Karika saate
võitja, palavalt armastatud ansambel
Shanon.
Rõngu Rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisaku sõnul on korraldajad
sel aastal enam rõhku pannud peoala
kujundamisele, et igas eas külastajal
oleks võimalus nautida head muusikat, maitsvat toitu ja põnevaid tegevusi. Peoalal on olemas batuut, elektriautod, võrkkiiged ja muud põnevat.
Esinejate vahepauside ajal loositakse välja puhvetite päeva mängu

5

Kell 19–0.30 on liiklusele suletud
Hiugemäele viivad kõrvalteed ja
Hiugemäe esine. Suletud on Rõngu Keskkooli parkla ja tagahoovi
sõiduteed ning läbi pääseb vaid
teenindav personal. Parkimine on
korraldatud Rõngu Keskkooli vastas asuval haljasalal. Oma toidu ja
alkoholiga ürituse alale ei pääse.
Peo pääsmed on müügil ticketer.ee keskkonnas (Rahvapidu
Hiugemäel).
Lisateave: Rõngu Rahvamaja,
tel 516 5531.

Elva Elite Cup’ile tuli kokku
võistlema 14 võistkonda üle Euroopa, Eestist pääses võistlustulle viis
klubi.
Elvasse sõitsid turniiriks kohale näiteks Inglismaalt Tottenham
Hotspuri akadeemia võistkond
ja West Ham United, Venemaalt
Moskva CSKA, Ukrainast Kiievi
Dünamo, Poolast Varssavi Legia ja
paljud teised.

PUHJA KIRKUÕPETAJA

E

esti ja ka EELK 100 aasta
tähtpäev ärgitasid olnust
otsima auväärseid, kelle
elukülvi vilju lõikame täna.
Sellele mõeldes, tulime mõttele paigaldada nende auks mälestuspingid
kirikuaeda. Valituteks, kellele pingid
paigaldada, osutusid õpetaja Jaak
Valk, köster Rudolf Peerna, õpetaja
Jaan Lääne ja organist Hildegard Linno. Kogukond haaras ideest ja annetas pingiraha. Suur tänu annetajatele:
Urve Hämäläinen, Leelo Suidt, Külli
Muutra, Krista Juhkam, Galina Müürsepp, Arvi Müürsepp, Merike Paavilainen, Jaana Hendrikson, Marje Normann, Ljubov Serikova, Helle Kallas,
Ilme Lutus, Karin Vänzel, Monika
Koort, Ela Raide, Katrin Kuusk, Mihhail Hämäläinen, Ingrid Tamm, Anne
Soosaar, Ülle Närska, Peeter Lepik,
Rivo Sepping, Maano Koemets, Ave
Külter, Osvald Salo, Urmas Salo, Aarne Salo, Mehis Pupart, Ruth Luts
perega, Silja Lipping, Reet Viks, Vaike Podar, Kersti Aadusoo, perekond
Pokk, perekond Udso, Hanno Karlson,
Vahur Jaakma, Andres Kähara, Vilma
Tsirk, segarahvatantsurühm Opsal,
naisrahvatantsurühm Rukkilill, Karijärve Keelpilliorkester, Dionysius,
kõik anonüümsed annetajad!
Sel ajal läks igavikku meie eelmine
õpetaja Kalju Kukk ning tema mälestuseks istutasime tema 75. sünniaastapäeval talle mälestuseks õunapuu.

Haritud ja nooruslik
kogudus
Peale mineviku taju vajab mõtestamist ka tänane koguduseelu ja see,
milliseks kujundame homse. 50 annetajaliikmega Puhja kogudus on haritud ja nooruslik, ent kiriku terviku
adumises mitte väga kogenud. Enda
eripära oskame näha alles võrdluses
teistega. Nii läksime eelmisel aastal
kaema, kuidas mujal kirikuelu välja
näeb. Avastusliku arenguhüppe projekti raha saime KÜSK-ilt.

PALVERÄNDURID PÕLTSAMAA KIRIKUS.

Kogemusreis andis
inspiratsiooni
Iidse kirikuna asub Puhja kirik kunagise Pirita-Vastseliina palverändurite
teel ning palveränd on taas populaarsust kogumas.
Renoveeritav Puhja kirikla saaks
anda usurändurile ulualust. Nii läksime seiklema just vagarändajate
teele: tutvusime EELK kirikuvalitsuse ja Toomkirikuga, Pirita kloostri ja
Vastseliina teele jäävate kirikutega.
Vastseliina linnusest kui edukast turismikeskusest saime eeskuju, kuidas
oma Puhja kirikukompleksi „teenima
panna“. Vastava koolituse saime Ülle
Puustusmaalt.
Selline vagaränd pole lihtsalt
matk, vaid täidetud mõtlusega. Se-

Foto: erakogu

dagi on vaja õppida. Leidsime parima mentori hoopiski Lätist. Piiskop
Bruvers juhatas Burtniekis meid
vaimuilma sügavustesse. Nii hüva
kogemus ajendas kindlasti süvamõtlusega jätkama. See avastusretk ületas kõigi ootusi: seninägemata pühakojad ja vagaduslaadid, isiksustena
põnevad vaimulikud, peredena (koos
lastega!) koosveedetud erilised päevad, endast ja koguduse ühisperest
teadlikuks saamine.
Korrastanud oleme ka vana kirikuaida, rännuprojekti raames valmisid Puhja kiriku voldik ja veebileht
puhja.eelk.ee, kust hea lugeja leiab
palju lisa nii sõnas kui ka pildis.
13 kuud kestnud projekt sai tänavu aprillis läbi ja andis meile uue hoo.
Aitäh, KÜSK! Ja tänu Jumalale!
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NOORSOOTÖÖ
PANE TÄHELE

Noorte Tugila aitab leida
lahendusi

Innovatsioonist Elva valla
noorsootöös

K

ui sulle tundub, et sinu elu pole läinud plaanitult ja sa vajad
lahenduse leidmisel tõuget, siis Noorte Tugila toetab sind!
Mis on Noorte Tugila? Noorte Tugila aitab kaasa, et
noor saaks haridusteed jätkata või tööturule jõuda. Tule, saame kokku, arutame ja leiame lahenduse!
Kus asub Noorte Tugila? Veebilehelt tugila.ee leiad oma kodukohale kõige lähema Noorte Tugila keskuse. Elva vallas asub Noorte
Tugila Elva Huviala- ja Koolituskeskuses. Tugila spetsialist on Grete Kald, tel 5340 5580, e-post: tugila@elva.ee, Facebook: Grete Kald
Coaching.

Millal pöörduda Noorte Tugilasse?
Noorte Tugilasse saab pöörduda noor vanuses 15–26 aastat igal ajal
ja põhjusel – olgu selleks soov leida motivatsiooni või enesekindlust,
jätkata haridust või jõuda tööturule. Noorte Tugila asjatundjad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Peale kogemuste saamise noorsootöö kaudu aitab Tugila luua noortel kontakte
haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega.
Kui tunned, et kõik ei ole läinud plaanitult – sul ei ole tööd või
vajalikku haridust, tunned end tõrjutuna, sul pole sotsiaalvõrgustikku, sul on hirmud tööle kandideerimise või õppimise ees, siis tasub
tulla ja kohtuda.
Programmis osalemiseks ei ole ühtegi eeltingimust ja see on tasuta! Kohtumine Noorte Tugila programmi spetsialistiga ei kohusta millekski. Kui soovid, võid võtta kaasa sõbra, ema või isa! Tugila
spetsialist on sõltumatu usaldusisik.
Lisateave: tugila.ee.

Foto: erakogu

ELVA VALLA NOORED.

Elva ja Nõo vald rakendavad kahe järgmise aasta
jooksul noorsootöös kahte uuenduslikku mudelit.

Teatrifestival Tõrvas

K

ooliteatrite festivali „Kooliteater 2019“ algklasside finaal
toimus 3.–4. mail Tõrvas. Üleriigilisel festivalil esindas Tartu maakonda Aakre Lasteaed-Algkooli koolilaste näiteringi
etendus „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“. Aakre lapsed paistsid
žüriile silma üksteist toetava kokkumänguga ja pälvisid selle eest ka
eripreemia.
Aakre koolilapsi juhendas näiteringiõpetaja Merle Kiissa ja etenduse muusikalise kujunduse tegi muusikaõpetaja Eda Luht. Aakre
kool tänab lapsevanemaid, kes abistasid lapsi tekstide õppimisel ja
varustasid esinemisriietega ning koolitöötajaid, kes meisterdasid lavadekoratsioonid. Aitäh!

AAKRE KOOLILAPSED TÕRVAS FESTIVALIL.

Foto: Neil Viskov

KARMEN MOONT
KULTUURISPETSIALIST

E

esti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) üks tegevussuund
alates 2015. aastast on kohalike omavalitsuste koostöörühmade toetamine. Tegevuste
eesmärk on noorsootöö teenuste
jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. ENTK on kohalikud
omavalitsused paigutanud koostöörühmadesse ning need on asunud
kolmes etapis toimuvaid tegevusi
korraldama.
Elva linna, Puhja, Konguta ja
Rannu valdade ja Nõo valla noorsootöötajad liitusid 2017. aasta suvel
projekti kolmandas etapis ning moodustasid Elva koostöögrupi, et arendada uuenduslikke mudeleid noorte
kaasamiseks noorsootöösse.
Elva koostöörühm on jõudnud
oma tegevusega nii kaugele, et saame alustada praktiliste tegevustega.

Kahe aasta jooksul on plaanis rakendada kaht uuenduslikku mudelit,
mille elluviimist rahastab ENTK Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Uued lähenemised
noorsootöös
Esimese mudelina plaanitakse kasutusele võtta sõidujagamisrakendus.
Rakenduse eesmärk on parandada
laste transpordivõimalusi huviringidesse jõudmiseks ning säästa vanemate ressursse. Sõidujagamisteenuse
abil saavad need vanemad, kes niikuinii enda lapsi sõidutavad, aidata huviringi ka teisi sama piirkonna lapsi.
Sõidu eest tasuks osaliselt lapsevanem ning osaliselt omavalitsus.
Praegu on koostamisel hange, et
leida partner, kes pakuks sellist rakendust.
Teine mudel on noortelt noortele info jagamine ja n-ö vabatahtliku pass. Mudeli eesmärk on kaasata
noored valla sündmuste kajastamisse ja korraldamisse. Selleks on plaanis luua ühine veebikeskkond ja

sotsiaalmeedia kontod, mille sisu
toodavad noored ise.
Kahe aasta jooksul korraldatakse
ka mitmeid temaatilisi koolitusi, kus
noored saavad omandada teadmisi
sotsiaalmeediast, foto- ja videotöötlusest, loovkirjutamisest jm.

Tule vabatahtlikuks
Projekti käigus anname noortele
võimaluse erinevatel sündmustel
vabatahtlikuna kaasa lüüa. 31. mail
toimub lõbus koolituspäev, kus räägime vabatahtlikuks olemisest ning
anname ülevaate sündmustest, kuhu
on vabatahtlikud oodatud abistama.
Kõik noored, kes tahaksid end
vabatahtlikuna proovile panna või
sellest rohkem teada saada, saavad
oma soovist teada anda lähimale
noorsootöötajale. Lisateavet saab ka
valla veebilehelt elva.ee noorsootöö
rubriigist.
Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
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Võistlusmängul KARVIK pandi
proovile esmaabi andmise oskused
8. mail toimus Konguta
Koolis esmaabimäng
KARVIK.
ELE MÄGI
KONGUTA KOOLI JUHIABI

E

smaabimängu parimaks nimetati Elva Gümnaasiumi
võistkond, kes pälvis õiguse
korraldada esmaabimäng
2020. aastal. Teise koha saavutas
Puhja Kooli võistkond ning kolmanda koha pälvis Ülenurme Gümnaasium. Võistlusmängust võttis osa 13
Tartumaa tervist edendavat kooli.

Teadmised pandi
proovile
Esmaabimäng koosnes viktoriinist
ja praktilisest osast, kus lapsed said
panna teadmised proovile 16 punktis.
Kõige rohkem paelus lapsi mitme kannatanuga rattaõnnetuse
ülesande lahendamine, kus peale
pea- ja jalatrauma tuli meeskonnal
olukorda kontrollida ning mitte
lasta enda segada uudishimulikul
möödujal.
Lapsed panid oma oskused proovile silma- ja sõrmevigastuse esma
abi andmisel, peatada tuli erinevaid
verejookse ning tunda esmaabivahendeid, siduda põletushaava, anda

KATSETADA SAI, KUI KEERULINE ON PÖÖRLEVAST AUTOST VÄLJA PÄÄSEDA.

esmaabi šokiseisundis ja teadvuseta
inimesele ning leida üles trauma
nuku vigastused. Õpilaste jaoks
osutus kõige keerukamaks alkoprillidega takistusraja läbimine ja pöörlevast autost väljasaamine.

Õpilaste teadmised
on head
Laste teoreetilised teadmised esmaabist on ühtlaselt head. Erinevused meeskondade vahel tekkisid
praktiliste ülesannete lahendamise
käigus, kus oluline oli ka meeskonnaja koostööoskus.

Kaheksandat korda toimunud
Tartumaa viiendate klasside esma
abimängu KARVIK korraldaja oli
sel aastal Konguta Kool, kes võitis
eelmisel aastal Puhja Koolis toimunud võistlusmängu. Võistlusmängu
eesmärk on inimeseõpetuse tundides omandatavate teoreetiliste
esmaabialaste teadmiste praktiline
katsetamine, et õpilased julgeksid ja
oskaksid õigesti tegutseda reaalsete
õnnetusjuhtumite ja äkkhaigestumiste korral.
Konguta Kool tänab kõiki partnereid, kes aitasid esmaabi mängu

Foto: Kerli Metsallik

õnnestumisele kaasa: Elva Tarbijate
Ühistu, Eesti Skautide Ühing, Lõuna-Eesti Pommigrupp, Lõuna-Eesti
Päästeamet, Kavilda Vabatahtlik
Pritsimeeste Selts, Maanteeamet,
OÜ Autosõit, Tartu Tervishoiu
Kõrgkool, Eesti Punane Rist, Marit
Birgholts, Politsei- ja Piirivalveameti Tartu teenistus, Pubi Üks Teist,
Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa rahvatervise ja turvalisuse
nõunik Lea Saul, Puhja Kooli õpilased ning Konguta Kooli personal ja
õpilased.

Kodutütarde tegemised Tartumaal ja Puhjas

P

uhja Kooli juures tegutseb
kaks kodutütarde rühma:
„Pärlipüüdjad” ja „Kotkaplikad”, mille tegevustest võtavad osa 36 kodutütart. Elva vallas tegutsevad veel Elva rühm „Sinililled“
ja Rannu rühm „Tulesädemed”.
Kodutütarde organisatsioon loodi
19. jaanuaril 1932. aastal. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis loodi esimene kodutütarde rühm 14. mail 1991.
aastal Puhja Gümnaasiumis, kus kodutütarde pühaliku tõotuse andis 15
tütarlast.
Kodutütred on Kaitseliidu juurde kuuluv 8–18-aastasest tüdruku-

test koosnev noorteorganisatsioon,
millel on kuus põhilist tegevusvaldkonda: loodus, käitumine ja loovus,
turvalisus, matkatarkused-skaudioskused ning teadmised Eesti ajaloost
ja kodutütarde organisatsioonist.
Tartus ja Tartu maakonnas tegutseb 14 rühma, kuhu kuulub üle 300
tubli kodutütre. Tegevused toimuvad rühmatundide ehk koondustena, samuti erinevate väljasõitude,
õppekäikude, matkade ja laagritena.
Tartu kodutütred teevad koostööd
noorte kotkaste, naiskodukaitsjate
ning teiste noorteorganisatsioonidega.

Traditsioonilised
sündmused
Jaanuaris tähistatakse Tartu Kodu
tütarde sünnipäeva piduliku aktu
sega. Aprillis toimub suuremate
kodutütarde ja noorte kotkaste
matkamäng „Kährik“ ning aprilli lõpus või mai alguses toimub kevadlaager, mille raames osaleme igal aastal koristuskampaanias „Teeme ära“.
Loodushoid ja keskkonnateadlikkus
on meie jaoks väga olulised.
Iga-aastane Tartu kodutütarde ja
noorte kotkaste suvelaager toimub
sel aastal 15–18 juuli Sokka Puhkekes-

kuses. Võidupüha paraad toimub sel
aastal Tartus ning vanemad ja aktiivsemad kodutütred saavad võimaluse
seal osaleda. Sügis algab taas noorematele mõeldud Kavilda matkamänguga, mille traditsiooni algatasid
juba 22 aastat tagasi Puhja kodutütred. Aasta lõpeb jõululaagriga, kus
vaadatakse tagasi möödunud aastale, valitakse aasta kodutütar ning
valmistutakse jõuludeks. Lisateave:
tartukodutytred.wordpress.com.
Ülle Närska
KT Tartu ringkonna juhatuse liige

LÜHIDALT
RÕNGU ÕPILASED
BRÜSSELIS
6.–7. mail toimus Brüsselis Euroopa rahatarkuse viktoriini
finaalvõistlus 13–15-aastastele
õpilastele, kus võtsid mõõtu
28 Euroopa riigi meeskonnad.
Eestit esindasid Rõngu Keskkooli 8. klassi õpilased Hardi
Raudsepp ja Helen Kivisikk,
kes jõudsid 10 parima hulka.
Finalistid selgitati välja märtsikuus siseriiklikes voorudes,
kus osales ligikaudu 100 000
õpilast üle Euroopa.
Finaalis tuli vastata aja peale
30-le finantskirjaoskuse teemalisele küsimusele. Rõngu
meeskond vastas õigesti 26-le
küsimusele.
Finalistid said helistada
Brüsseli börsihoones Belgia
väärtpaberituru 6. mai kauplemispäeva lõpetamist tähistavat
börsikella. Eesti Pangaliit korraldas Rõngu õpilastele kohtumise Euroopa Liidu Eesti esinduses, kus tutvustati Euroopa
Liidu valitsemisorganite tööd
ning anti ülevaade Eesti ametnike vastutusaladest Brüsselis.

POISTE-SOLISTIDE
VÕISTULAULMINE
Puhjast pärit 4-aastane Oskar
Koort osales Eesti Meestelaulu
Seltsi poiste-solistide võistulaulmisel ning pääses esinema
võistluse lõppkontserdile.
6. märtsil Nõo Muusikakoolis toimunud esimeses eelvoorus, kus osalesid Tartu linna ja
maakonna laulupoisid, saavutas Oskar teise koha ja pääses
võistlema Lõuna-Eesti piirkondlikku vooru. Piirkondlik
voor toimus 23. märtsil Heino
Elleri nimelises Muusikakoolis,
kus Oskar valiti kuni 5-aastaste vanuserühmas kahe poisi
hulka, kes pääsesid laulma 5.
mail Eesti Rahvusraamatukogus toimunud lõppkontserdile.
Lõppkontserdil esinesid solistid Edmar Tuule juhendamisel
noorte orkestriga VENTUM.
Võistulaulmise eelvoorudes
osales üle Eesti 550 laulupoissi,
kellest piirkondlikesse voorudesse pääses 230 ja lõppkontserdile valiti 32 parimat lauljat.

7

8

Elva valla leht

Mai 2019

Nr 52

TEATED
Elva valla sündmuste kalender

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

30. mai kell 18

Elva Muusikakooli kevadkontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

31. mai kell 18

Lauatennise turniiri "Rõngu Kevad karikas"
4. etapp

Rõngu Rahvamaja

tasuta

sündis 13.04.2019

sündis 22.04.2019

Deiron Lust

Arten Luik

1. juuni kell 11

Lastekaitsepäeva tähistamine

Aakre laululava

tasuta

Rudolf Hermes
Liedemann

Noora Org

Mattias Raudsepp

1. juuni kell 15

Kirikukontsert

Puhja kirik

tasuta

Aleks Balkašin

Brait Valgerist

orel – Kadri Ploompuu, flööt – Oksana Sinkova

Puhja laulu- ja tantsupäev. Puhja laulukoor 140

Puhja kirik, park

tasuta

3. juuni kell 19

FC Elva - Tartu JK Tammeka U21

Elva Linnastaadion

tasuta

8. juuni kell 8

Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv

Rõngu piirkond

tasuta

8. juuni kell 10

Elva Lahtised MV 2019 - meeste II etapp

Arbimäe Miniarena

osalejad 35 €

8. juuni kell 12

Regilaulu pidu. Herbert Tampere 110.

Tamme klubi,
Väike-Rakke küla

tasuta

8. juuni kell 20

Puhvetite päiva grande finale –
rahvapidu Hiugemäel

Hiugemäe, Rõngu

Liis Lemsalu & Band ja Shanon

eelmüük ticketer.
ee 10 € / 15 €,
kohal 20 €

13. juuni kell 16

Keeleretke konverents

Rõngu Rahvamaja

tasuta

14. juuni kell 15

Mälestuspäev

Elva mälestuskivi
juures

tasuta

16. juuni kell 13

FC Elva naiskond - Nõmme Kalju FC naiskond
10. voor

Nike Arena Elva

tasuta

16. juuni kell 20

Vabaõhukino

Ulila Suveaed

3€/4€

20. juuni kell
19.30

FC Elva – Tartu JK Welco

Elva Linnastaadion

tasuta

21. juuni alates
kell 11.30

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“
tule tulemine Elva vallas

Elva vald (vaata lk 3)

tasuta

21. juuni kell 20

Jaanipidu ansambliga PRIVIL

Hiugemägi, Rõngu

tasuta

Elva Südaööjooks

sündis 19.04.2019

sündis 29.04.2019

sündis 21.04.2019

sündis 03.05.2019
sündis 04.05.2019
sündis 09.05.2019

Grittel Raidsoo

sündis 02.05.2019

Elva vald mälestab
Einar Korkmann

Mihhail Grigorjev

Malle Adamson

Nikolai Krõštaljov

Valter Lepik

Enn Maala

15.04.1949-02.05.2019
18.05.1959-02.05.2019

08.11.1937-04.05.2019

20.10.1942-06.05.2019

15.08.1938-10.05.2019
26.06.1950-15.05.2019

Elva valla koolide lõpuaktused
6. juuni kell 18

Aakre Lasteaed-Algkooli õppeaasta lõpuaktus kooli
võimlas

8. juuni kell 12

Konguta Kooli 6. klassi lõpuaktus kooli aulas

11. juuni kell 18

Valguta Lasteaed-Algkooli kooliaasta lõpuaktus
kooli saalis

15. juunil kell 11 Palupera Põhikooli 9. klassi lõpuaktus kooli saalis
18. juuni kell 16 Puhja Kooli 9. klassi lõpuaktus kooli võimlas
20. juuni kell 12 Rõngu Keskkooli 9. klassi lõpuaktus kooli võimlas

Tantsuetendus rühmalt Metsik Mõtsik,
tegevused kogu perele
21. juuni kell 22

sündis 25.04.2019

Lauren Lill

1. juuni kell 16

Esinevad rahvamuusikud, pärimusrühm Liisu.
Marju Varblane, Kulno Malva. Ettekanded Tartu
Kirjandusmuuseumi teaduritelt. Kook ja kohv

Eliise Palmist

Võistluskeskus Elva
raudteejaama ees

5–25 €

20. juuni kell 16 Rõngu Keskkooli 12. klassi lõpuaktus Rõngu Rahvamajas
20. juuni kell 14 Rannu Kooli 9. klassi lõpuaktus Rannu Rahvamajas

22. juuni kell
8.30

Jaaniku mitmevõistlus

Rõngu staadion

5 € / 15 €

21. juuni kell 12 Elva Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus Tartu mnt
aulas

22. juuni kell 10

Elva Lahtised MV 2019 – naiste II etapp

Arbimäe Miniarena

osalejad 35 €

22. juuni kell 20

Rannu jaanituli. Tantsuks ansambel Nööp.

Rannu külaplats

tasuta

21. juuni kell 16 Elva Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus Tartu mnt
aulas

22. juuni kell 21

Jaanituli

Aakre laululava

tasuta

Tantsuks mängib ansambel Mañana
23. juuni kell 16

Võidutule aktus Rannu võidutule altari juures

Vallapalu küla

tasuta

23. juuni kell 19

Võidupäeva tähistamine Armuorus Tulimäel

Ervu küla

tasuta

23. juuni kell 19

Rämsi küla jaanituli

Uula Huvikeskuse
õuel

tasuta

Annikoru laululava

tasuta

23. juuni kell 20

Jaanipidu. Õhtut juhivad Andri Viinalass ja Mikk
Sügis esineb ans. Mini MTJ. toitlustab Andu talu.

23. juui kell 20

Jaanituli. Tegevused kogu perele. Tantsuks mängib

28. juuni kell 18

Elva jaanituli
Noortepidu SUWA

Puhja park
Elva lauluväljak
Waksal Wabrik hoov

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

Elva valla lehe ilmumisajad suvel:

Juuni
07.06.2019 Elva valla leht nr 53
21.06.2019 Elva valla leht nr 54

tasuta

ansambel SÄDE
23. juuni kell 20

Elva valla lehe ilmumine suvel

tasuta
10 €

Juuli
05.07.2019 Elva valla leht nr 55

Elva valla lehe kannab Omniva
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