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president Kersti

el päeval tervitasid presidenti lasteaeda saabudes
õues mängivad lapsed, kes
olid kohtumist väga oodanud. SA Elva Laste- ja Perekeskuse
juhataja Gerda Kiipli-Hiir tutvustas
presidendile peremaja ja seal kasvavaid lapsi ning Järve lasteaia aja
lugu.
Pärast lasteaia ja peremaja külastust toimus nõustamiskeskuses arutelu, kus president avaldas heameelt
laste ja peredega tegelemise arengute pärast Elva vallas. Arutelul puudutati eelkõige laste ja perede murede
märkamise ning nende probleemidega tegelemist nii Elva vallas, aga ka
Eestis laiemalt.
Elva abivallavanem Marika Saar
tundis uhkust selle üle, et Elva vald
on võtnud endale eesmärgi parandada laste ja perede heaolu ning saavutanud selles ka positiivseid murranguid. „Nii meie kui ka perekeskuse
töötajad on teinud selleks väga palju
tööd ning võtnud selle enda südameasjaks. Kui on olemas suurepärane
meeskond, on võimalik kõike saavutada,“ lisas Saar.
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JÄRVE LASTEAIA LAPSED OOTASID VÄGA PRESIDENDIGA KOHTUMIST.

"See teeb mu tuju heaks, kui näen hästi
tehtud asju," võttis president Kersti
Kaljulaid arutelu kokku.

Keskus aitab muredele
jälile jõuda
Keskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir
ja keskuse teenuste juht Jaana Unt
ütlesid, et nende keskus pakub palju erinevaid teenuseid, mis aitavad
jõuda eri probleemideni kiiremini.
„Näiteks, kui koolist on saadetud
laps meie logopeedi juurde, siis siin
võib selguda vajadus teiste nõustamisteenuste järele, mida saame ka
kohe pakkuda. See on meie väga suur
pluss, et ühes majas on koos palju eri
pädevusi.“
Kõigil arutelul osalenute sõnul on
Eestis üks olulisemaid teemasid see,

et spetsialistid oskaksid õigel ajal
lapse, noore või perekonna murekohti märgata ning neid õige spetsialisti
juurde suunata. „Peame kindlasti selle nimel veel tööd tegema, et meie
inimesed jõuaksid õigel ajal õigete
asjatundjate juurde,“ ütles abivallavanem Marika Saar.

Töö pakub palju rõõmu
Perekeskuse töötajad tunnistasid, et
kuigi nende majas tuleb ette palju tõsiseid ja murelikke hetki, siis on neil
iga päev põhjust oma tööst ja selle
tulemustest ka rõõmu tunda. „Meil
on kindlasti rõõmsaid hetki rohkem.

Foto: Jaak Jänes

Näiteks noore pere kooli korraldamisel ja selle lõpupeol tundsime, kui
tore oli näha nende perede üheskoos
kasvamist, mistõttu jätkame sellega
kindlasti edaspidi,“ sõnas Kiipli-Hiir.
President Kersti Kaljulaid sõnas
perekeskuses toimunud arutelu lõpetuseks, et tal on hea meel selle üle,
kuidas on Elva vallas seni sotsiaalteemade ja -muredega tegeletud.
„See teeb mu tuju heaks, kui näen
hästi tehtud asju,“ võttis president
arutelu kokku.
Perekeskuse hoole all kasvab
asendushooldusteenusel praegu lapsi vanuses 7. elukuust 18. eluaastani.
Keskuses saavad erinevatel nõustamisteenustel abi üle 150 lapse nii
Elva vallast kui ka mujalt. Keskuse
teenuste juhi Jaana Undi sõnul jõuab
perekeskusesse inimesi ka kaugemalt, näiteks Valgamaalt.

juulil jõustusid pe
rek onnas eisut oi
mingute seaduse ja
surma põhjuse tuvastamise
seaduse muudatused, mille
tulemusel ei saa kohalikes
omavalitsustes, mis ei asu
enam
maakonnakeskustes
(sealhulgas Elva Vallavalitsus), surma registreerida.
Sellega muutub surma
registreerimise süsteem ja
surmafakti andmeid hakkab
rahvastikuregistrisse edastama meditsiin (nt perearst,
haigla, kohtuarst). Seaduse muudatusega lõpeb linna- ja vallavalitsustel õigus
surma registreerida. Erandjuhtudel jääb see õigus alles
maakonna
keskuste linna- ja
vallavalitsustel.
Surma registreerimise süsteemi muudatuste
eesmärk on vähendada
lahkunu lähedaste asjaajamisi nii, et surma ei
pea enam kohalikus omavalitsuses registreerima.
Samas saavad lahkunu
lähedased aga kohalikust
omavalitsusest jätkuvalt
taotleda matusetoetust.
Elva Vallavalitsuses on võimalik taotleda matusetoetust e-teenuste keskkonna (elva.ee) kaudu, e-maili
(elva@elva.ee) ja posti teel
(Kesk tn 32, Elva linn) või
vajadusel isiklikult kohale
tulles Elva Vallavalitsusse,
Konguta, Puhja, Palupera,
Rõngu ja Rannu teenuskeskustesse.
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Volikogu istung – 17.07

Otsused 18.06 istungilt

Volikogu otsustas Karijärve III uuringuruumi kohta esitatud uuringuloa taotluse üle ja ei toetanud uuringute korraldamist. Karijärve III uuringuruum asub Külaaseme külas Väike-Padu kinnistul ja kinnistu omanik OÜ
Termestal soovib uurida kinnistul asuvaid kruusa- ja liivavarusid nende kaevandamise eesmärgil. Maavara uuringulube annab Keskkonnaamet, kuid arvamuse
uuringuloa andmise kohta annab kohalik omavalitsuse volikogu. 10. detsembril

Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Spordiklubi Altia korraldada 13.07.2019 kell 8-00 Elva linnas kodukohvikute päev „Elva Kohvikutepäev 2019“.
Lubada OÜ-l Loud’n Live Promotions Estonia korraldada 13.-14.07.2019 kell 19-02 Elva linnas Elva laululaval Rally
Estonia 2019 ametlik kontsert. Vastutav isik: Jaana Vilde, telefon +37255961096, e-aadress jaanavilde@icloud.com.

2018 ei andnud volikogu nõusolekut uuringute teostamiseks. Seejärel pöördus
OÜ Termestal kohtusse ning Tartu Halduskohus kohustas volikogu taotlust

Ehitus

uuesti läbi vaatama. Volikogu otsuses on ära toodud põhjendused, miks ei toeta

Anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Pastaku külas Uue-Pastaku maaüksusele, Kaarlijärve külas Uksovi maa-

volikogu uuringute teostamist. Otsuse poolt oli 25, vastu 1 ning 3 volikogu liiget
jäid erapooletuks.
Volikogu kinnitas Elva valla 2018. aasta majandusaasta aruande. Elva
valla esimese tööaasta aruanne kiideti heaks 27 poolthäälega. Aruande osas esitati üks parandusettepanek, mis täpsustas SA Rõngu Hooldusravikeskuse varade maksumust ning selle ettepanekuga arvestati. Revisjonikomisjoni esimees
Tõnu Aigro esitas aruande kohta revisjonikomisjoni arvamuse.
Volikogu otsustas enampakkumise korras võõrandada vallale kuu-

üksusele ja Kaimi külas Uuemäe maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Elva linnas Käärdi tee 5 kinnistul asuva kõrvalhoone-pesuköögi lammutamiseks ning elamu ja kuuri ehitamiseks, Elva linnas Käo tee 1a maaüksusele üksikelamu
püstitamiseks.
Anda kasutusluba Lossimäe külas Mäe-Variku valminud reoveepuhastile, Järvekülas Sirga kinnistul valminud
üksikelamule.
Määrata Elva vallas asuvale hoonele unikaalaadress alljärgnevalt:
JRK. NR

luva Männiku kinnistu Pühaste külas. Kinnistul asub elamu ja abihooned

EHITISREGISTRI KOOD

PRAEGUNE HOONE AADRESS

UUS HOONE AADRESS

1 120656643

Urinurga

Urinurga/1

2 120783450

Urinurga

Urinurga/2

3 120797348

Urinurga

Urinurga/3

Volikogu otsustas osta eraisiku käest transpordimaa kinnistu, millel

4 104025020

Urva

Urva/1

asub kohalik tee. Kohalik tee Plankeni tee L1 Koruste külas on ka seni olnud

5 104028453

Õhtu tn 4

Õhtu tn 4/1

6 104009517

Toompere

Toompere/1

ning kinnistu võõrandamise põhjus on sellel asuva elamu ja abihoonete seisukord, mis ei võimalda neid kasutada valla ülesannete täitmiseks. Vallavalitsus
korraldab kinnistu enampakkumise.

avalikus kasutuses, aga kuna omanikuga jõuti kokkuleppele tee võõrandamises
vallale, siis otsustatigi tee omandada.
Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseis muutus. Haridus- ja noorsootöökomisjoni liige Juta Lipmeister peatas liikmestaatuse omal soovil. Komisjoni koosseis jääb 14-liikmeliseks.
Istungi vallavalitsuse informatsiooni ajal andis esmalt ülevaate vallavalitsuse tööst, projektidest ja tegevustest abivallavanem Marika Saar. Seejärel tegi
ülevaate Elva valla esimesest ühisest lastekaitsepäeva tähistamisest volikogu
liige Mari-Liis Vanaisak. MTÜ Tartumaa Arendusselts tegevjuht Kristiina Tammets tegi ettekande ühingu Tartumaa Leader-tegevusgrupi tulevikuplaanidest.
Istungil andis kultuurikomisjoni tööst ülevaate esimees Reet Viks, majanduskomisjoni tööst Toomas Paur ja revisjonikomisjoni tööst Tõnu Aigro.

Maa
Määrata: Elva linnas, Käo tee 54 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Elva linn, Käo tee 54, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Elva
linn, Käo tee 54a, sihtotstarve elamumaa; Suuremäe kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Poole küla, Ees-Suuremäe, sihtotstarve
maatulundusmaa; Elva vald, Poole küla, Taga-Suuremäe, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Järve kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Ervu küla, Järve, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Ervu küla, Järvepõllu,
sihtotstarve maatulundusmaa; Veski põld kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Veski põld, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla kergtee L5, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Veski kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksusteks moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja siht-

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Müüa Lauri vesiveski
Nõo vallas

otstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Veski, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Hellenurme küla,
Hellenurme-Päidla kergtee L2, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla kergtee L3,
sihtotstarve transpordimaa; Ääremaa kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Ääremaa, sihtotstarve 50% tootmismaa ja
50% ühiskondlike ehitiste maa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla kergtee L6, sihtotstarve transpordimaa;
Väike-Koidu kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Väike-Koidu, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Hellenurme küla,

Elva Vallavalitsus müüb avalikul pakkumisel otsustuskorras esimesele regist-

Hellenurme-Päidla kergtee L1, sihtotstarve transpordimaa; Jõe vkt 1 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele

reerunule kinnistu Lauri vesiveski, mis asub Illi külas, Nõo vallas (katastritun-

moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Jõe vkt 1,

nus 52801:012:0645), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 5277 m², millel asub

sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla kergtee L4, sihtotstarve transpordimaa.

elamu, kuur, töötuba ja laut (osa hoonetest on amortiseerunud). Juurdepääs
Tamsa-Varesepalu teelt. Elektriühendus puudub. Kinnistu müügihinna algsuu-

Muud

rus on 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot.

Eraldada Meelis Roosaarele Elva Gümnaasiumi lõõtsatrioga laulu "Elva männid" video valmistamiseks toetus summas

Kinnistut tutvustavate piltidega on võimalik tutvuda kinnisvaraportaalis
kv.ee.

200 €.
Tunnistada Lauri vesiveski kinnistu avalik kirjalik enampakkumine nurjunuks. Müüa Lauri vesiveski kinnistu

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus (märkega „Lauri

avalikul pakkumisel otsustuskorras esimesele registreerunud huvilisele müügihinnaga 12 500€. Kinnistu sihtotstarve

vesiveski pakkumus“) ning pakkumisel osalemiseks tuleb see esitada e-aadres-

100% elamumaa, suurus 5277 m². Kinnistul asub elamu, kuur, töötuba ja laut. Avaldada kuulutus kinnisvaraportaalis

sile elva@elva.ee või saata postiga Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva

kv.ee, Elva valla lehes ja valla veebilehel.

linn, Elva vald 61507. Info tel: 5320 0888 või e-aadressil terje.korss@elva.ee (valla
varaspetsialist).

Võeti vastu Elva Vallavalitsuse määrus: „Elva Muusikakooli õppetasude määrad, vabastuse andmise ja õppetasu
maksmise kord“.

Nr 55

Elva valla leht

Juuli 2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

LÜHIDALT

Otsused 25.06 istungilt

Elamusfestival ootab
ettevõtlike inimeste ideid

Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Orienteerumisklubi Kape korraldada 13.-14.07.2019 kell 14-14 avalik üritus „15. Eestimaa Suvemängude

Elva Vallavalitsus koos kultuurijuhtidega korraldab ka sel suvel Elva Ela-

Orienteerumisvõistlus“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Meelis Zimmermann, tel 53435921, e-aadress

musfestivali, mis toimub 24. augustil.
Ootame Elva valla ettevõtteid ja ettevõtlikke inimesi end tutvustama,

meelis@eek.ee.

võimalusel võiks seda teha elamuste, töötubade vms kaudu. Teretulnud on
toodete ja teenuste tutvustused, külaseltsid ja kollektiivid enda põnevate

Ehitus
Anda projekteerimistingimused Ridakülas Pirni kinnistul abihoone ja Elva linnas Käo tee 66a ühepereelamu ehitusprojekti koostamiseks.

tegemistega, aga ka tööandjad, kes sooviksid end potentsiaalsetele uutele
töötajatele nähtavaks teha.
Peale selle toimub festivalipäeval huvitegevuse laat, paralleelselt toimub

Anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Elva linnas Heina tn 10 maaüksusele.
Anda kasutusluba Kalme külas Somelli kinnistul valminud puidutööstusele ja tähtajaline kasutusluba Elvas Kesk 18
valminud keeglisaalile.

ka kultuuriprogramm ning päeva lõpetab kontsert Verevi rannaplatvormil.
Ootame ettevõtjaid enda osalemissoovist märku andma aadressil elva@elva.ee. Eelmisel aastal esmakordselt toimunud ettevõtjate mess
sai väga positiivse tagasiside nii osalejatelt kui ka publikult.

Hanked
Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Elva valla asutustele kütteõli ostmine 2019-2021 kütteperioodiks“ ja
kinnitada hankemenetluse alusdokumendid.

Maa
Määrata Salu kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Koruste küla, Salu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Koruste küla,
Konna, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ, registrikood 11050857, kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale katast-

Loodame Elamusfestivalist teha traditsioonilise suursündmuse, kus
valla ettevõtlikud inimesed saavad kohtuda elanike ja külalistega.

Järve tn 9 kinnistu detail
planeeringu algatamine
Elva Vallavalitsus algatas 25. juuni istungil Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistu jagamine ca kuueks elamu

riüksusele asukohaga Elva linn, Kesk tänav, ala suurus 173 m².
Määrata Elva vallas Noorma külas, Männiku katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.

krundiks ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning elamukruntidele

Määrata Haanikalda katastriüksuse jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele ko-

ehitusõiguse määramine ridaelamute ja/või kaksikelamute ehitamiseks.

ha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Rannaküla, Haanikalda, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva

Planeeringuala, suurusega ca 1,1 ha, asub Käo tee ja Järve tn ristmiku
läheduses. Tegemist on maakasutuse juhtotstarbega väikeelamute maaga.

vald, Rannaküla, Haani, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
Algatada Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu koostamine ning kinnitada detailplaneeringu lähtesei-

Algatatav detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik

sukohad.

tutvuda valla kodulehel elva.ee/et/detailplaneeringud.

Muud
Anda Elva linn, Kirde 1 korteriühistule jäätmemaja rajamiseks toetus summas 1150 eurot.
Korraldada Pühaste külas Männiku kinnistu nr 2301540 müümiseks avalik kirjalik enampakkumine. Kinnitada kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus 30 000 eurot.
Anda MTÜ-le Estonian Autorport Event reklaamiluba reklaami avalikustamiseks Elvas Kesk tn 2a, Tartu mnt 27d ja
Vellavere tee 2c suurusega 3,84 x 1,88m tähtajaga 24.06-14.07.2019.
Anda MTÜ-le Spordiklubi Altia „Elva Kohvikutepäeva“ reklaami avalikustamiseks Elvas Kesk tn 2a suurusega 3,84 x
1,88m tähtajaga kuni 14.07.2019.

Muusikakooli õppetasud
muutuvad 1. septembrist
Uuest õppeaastast muutuvad osaliselt Elva muusikakooli õppetasud. Kõige enam puudutab hinnatõus täiskasvanuid, kelle puhul lähtutakse põhimõttest, et nemad peaksid oma huvihariduse omandamist suures osas ise

Salle Ritso
vallasekretär

rahastama.
Kuutasu täiskasvanud õppurile, kelle õppekoormus on 45 minutit nädalas, hakkab olema 45 eurot ning 60 minuti puhul 60 eurot. Soodustusi
saavad täiskasvanud õppurid, kes osalevad kooli akordionistide- või puhkpilliorkestris.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Paindlikumaks muutub õpe eelklassis (senine 1A klass). Lähtuvalt huviala valikust, kooli võimalustest ja pere soovidest, saavad noorimad alustajad
õppida kas ainult rühmatunnis (kuutasu 14 eurot), rühmatunnis koos ühe

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses
Margit Kink töötab kultuurispetsialisti ametikohal. Kultuurispetsialisti ülesanne
on korraldada kultuuri-, noorsootöö- ja spordialast tegevust Elva vallas. Sealhulgas
koostab ta valla kultuuri- ja spordikalendrit ning haldab seda veebilehel. Samuti
korraldab ta valdkondade projekti- ja tegevustoetuste määramist ning aruannete
kontrollimist.
Kontakt: margit.kink@elva.ee, tel 5855 3137.

(22 eurot kuus) või kahe pillitunniga (30 eurot kuus). Õpe eelklassis kestab
1-2 aastat.
Laste põhiõppe osakonna ja vabaõppe õppetasuks jääb 30 eurot kuus.
Kuna oleme ansamblimängu oluliseks pidav kool, hakkab vabaõppe õppuritel alates 3. õppeaastast toimuma kahest nädalatunnist üks koosmusitseerimisena.
Muusikakooli õppimisvõimaluste hulka lisanduvad sügisest kitarri ja
ukulele rühmatunnid (kuutasu 20 eurot).
Tuuli Vaher
Elva muusikakooli direktor
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TERVIS JA KOGUKOND

Elva ja Järva Vallavalitsused
asuvad võistlema
Elva ja Järva Valla
valitsuste meeskonnad
võistlevad augustikuus
kahes heategevuslikus
võistluses, et aidata
kaasa Eesti Vähiliidu
kampaaniale „Terve
Eestiga vähi vastu!“ ning
tuletada meelde aktiivse
eluviisi olulisust.

E

lva vallavanem Toomas
Järveoja ütles, et vallale on
oluline elanike tervis ning
sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levita
mine.
„Soovime ka oma meeskonnaga
olla aina sportlikumad ning sellest
tekkiski idee võistelda korvpallis ja
võrkpallis mõne teise vallavalitsuse
meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri,“
ütles Järveoja.
Järva vallavanem Rait Pihelgas
sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele,
et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt
kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile
ettepaneku võistlemiseks, ei kahel-

ELVA VS JÄRVA

TERVE
EESTIGA
VÄHI
VASTU!
6.08.2019 JÄRVA VALLAS VÕRKPALLIVÕISTLUS
8.08.2019 ELVA VALLAS KORVPALLIVÕISTLUS
Kutsume kõiki omadele kaasa elama ja Eesti Vähiliitu toetama.
Lisainfo Elva ja Järva valla äppidest.
Vähiliitu saad toetada helistades
annetustelefonile 900

1004

(kõne hind 5 eurot).

nud me hetkekski. Meeskond oli päri
ja üheskoos alustasime ideede kogumisega.“
Pihelgase sõnul ei ole oluline võit,
vaid tervislikud eluviisid, mis tagavad tervelt elatud aastad. „Nende
kahe mängu eesmärk on tuua pildile
olulist sõnumit, mis võib aidata neid,
kes abi vajavad. Samuti on oluline
omavalitsuste ühine koostöö praegu
ja ka tulevikus.“
Eesti Vähiliidu juhatuse esimees

Maie Egipt ütles, et kogu nende
meeskond on väga liigutatud, et
kahe vallavalitsuse meeskonnad
kampaaniaga ühinesid.
„Eesti Vähiliit teeb endast kõik
oleneva, et viia inimesteni info vähi
ennetamise ja varajase avastamise
võimaluste kohta, mistõttu on oluline iga kodaniku teadlikkus sellest
teemast,“ sõnas Egipt.
13. septembril korraldab vähiliit
heategevusliku suurürituse „Terve

Eestiga vähi vastu“, mille patroon
on õiguskantsler Ülle Madise. „Eesti
vähiliidu soov on, et meie riik tunnustaks maailma vähideklaratsiooni
ja lähtuks riigi vähivastases võitluses
selle põhimõtetest, just seetõttu korraldamegi suurürituse, et sellele olulisele teemale tähelepanu juhtida,“
kirjeldas Egipt.

Võimalus osaleda
auhinnaloosis
Vallavalitsuste meeskonnad asuvad
võrkpallis võistlema 6. augustil Järva
vallas Aravetel ning korvpallis 8. augustil Elvas. Kõik huvilised on oodatud meeskondadele kaasa elama.
Kõikidel elanikel on võimalus võtta osa ennustusmängust, mis toimub
nii Elva kui ka Järva valla äppides.
Ennustusmängus palutakse ära arvata, kumb meeskond missuguse võistluse võidab ning kõikide osalejate
vahel loositakse välja auhindu.
Näiteks on võimalik võita Elva
valla meenekott, OÜ BirchLagoon
kasemahlakomplekt ning kaks pääset Elva Hip-Hop Festivalile.
Loosimises osalemiseks tuleb nutiseadmesse laadida valdade nutirakendused ning seal end kindlasti
nimeliselt registreerida.
Eesti Vähiliidu heategevusliku
suurürituse ning annetusvõimaluste
kohta saab rohkem lugeda aadressilt
www.cancer.ee.
Elva valla äpi kohta saab rohkem
lugeda aadressil elva.ee/elva-valla-app.

Augusti alguses süüdatakse Aakres taas olümpiatuli

A

akre küla võõrustab
Elva külade olümpiat
ning sellega seoses
süüdatakse 3. augustil
taas olümpiatuli.
Selle aasta olümpia saab olema
mitmes mõttes tähenduslik, kuna
on toimunud väike muutus ürituse nimes. Rõngu külade olümpiast
saab sellel aastal Elva valla külade
olümpia. Seega on suveolümpiale oodatud külakogukonnad
tervest Elva vallast.
Teine suur muudatus võrreldes

möödunud aastaga, on võimalus panna kohapeal kokku vahva
võistkond ja osaleda mängudel
ning võistelda auhinnalistele kohtadele. Ainuke reegel on see, et
kõik võistlejad peavad elama Elva
vallas.
Kui eelmisel aastal juhtis
olümpiat Rõngu alevik, kes korraldas nostalgilise olümpia, siis sel
aastal on seatud olümpiale pealkiri „Eestlane põline saunarahvas“.
Nimestki võib välja lugeda, et läheb tõsisemaks „saunatamiseks“.

Olümpiaalad on üles ehitatud
vastavalt teemale ning üks uus
muudatus on isetegevusblokk, kus
iga küla peab esitama maksimaalselt viie minuti pikkuse saunateemalise taidluskava (laul, tants,
etüüd jne). Valitakse nii žürii kui
ka publiku lemmik.
Auhinnakorv on sel aastal kindlasti võimsaim kui muidu ja kellel
saunavihad tehtud, tuleks suund
kindlasti olümpiale võtta. Külade
olümpia algab kell 10 rongkäigu
ja avamisega. Kell 20 on kõik oo-

datud Aakre küla laululavale, et
lustida ansambel Amadeus saatel.
Terve päeva on avatud toidutelk,
kust on võimalik osta hääd ja paremat. Tegevusi jagub terve päeva
vältel nii suurtele kui ka väikestele (näomaalingud, meisterdamise
telk jne).
Külade olümpia toimumine annab kinnitust tugeva ja ühtehoidva Eesti küla kestma jäämisest.
Seega hea Elva valla külaaktiiv, registreeri enda meeskond
unustamatutele mängudele!

LÜHIDALT
ELVA HAIGLA AVAS
LÕUNA-EESTI
RAVIASUTUSTEST
ESIMESENA ÜLE
RIIGILISE DIGI
REGISTRATUURI

20.

juunil
avas
Elva
Haigla
üleriigilise digiregistratuuri, mis on veebi
rakendus riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee. Seal on
võimalik ühes vaates broneerida, tühistada ja muuta eriarsti
esmaseid vastuvõtuaegu kõikides lahendusega liidestunud
raviasutustes.
Digiregistratuuri
kaudu
antakse patsiendile võimalus
otsida ja registreerida aegu
paljude raviasutuste vahel. See
tähendab, et patsient ei pea
enam kulutama aega, et külastada haiglate kodulehekülgi.
Digiregistratuur võimaldab
registreerida nii Haigekassa rahastatud kui ka tasulisele teenusele, olenemata sellest, kas
saatekirja vajatakse või mitte.
Üleriigilise digiregistratuuri
põhimõte on, et korraga saab
broneerida aja ühe saatekirjaga vaid ühe arsti juurde ning
uue aja saab sama saatekirjaga
broneerida alles siis, kui eelnev broneering on vabastatud.
Seesugune süsteem välistab
võimaluse, et ühe saatekirjaga
broneeritakse aegu erinevate
arstide juurde, võttes võimaluse teisel patsiendil leida vaba
aeg.
Digiregistratuuri käivitamisel Elva Haiglas olid suure
vaeva nägijad meie IT-koostööpartnerid Medisoft AS ja
Neuron Systems OÜ, samuti
TEHIK (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) meeskond. Vähem tähtis ei olnud
Elva Haigla meeskonna panus
koostöösse, et digiregistratuur
alustaks ladusalt tööd.
Selleks, et patsiendil oleks
võimalus harjuda uue üleriikliku registratuuri digilahendusega, jätab Elva Haiga kasutusele ka raviasutusepõhise
registratuuri Medireg. Valikuvõimalused on nähtavad haigla kodulehel.
Peeter Laasik
ravijuht
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ellest summast on Elva
Vallavalitsus panustanud
kokku 2446 eurot ja Tartumaa Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP) on MTÜ Elva
Elama saanud kokku 4000 euro suuruse projektitoetuse.
Ülejäänud summa koertepargi
jaoks on kogunenud eraisikute ja
ettevõttete ühistest panustest. Meil
on selle kogunenud summa üle väga
hea meel ja siinkohal suur aitäh kõigile projekti panustajatele ja toetajatele!
Mai alguses valmis Elva koertepargi geoplaan (teostas Desmantes OÜ), mis on arhitektile projekti
koostamise sisend koos vallavalitsuselt saadud projekteerimistingimustega. Kevadel võttis pikalt aega
projekti kooskõlastamine Eesti
Raudteega. Suureks abiks oli sel tee-
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Abi oleks tarvis
ligipääsutee rajamisel
Koertepargi atraktsioonid on plaanis koostööpartneri abiga tuua ise
Tallinna külje alt Jürilt ära. Tellimuse tarneajaks on tootja lubanud 6–8
nädalat. Atraktsioonid on plaanis
valmivasse koerteparki paigaldada
omade jõududega. Nii suurte kui ka
väiksemate koerte alale paigaldatakse 10.8 m pikkune ronimispoom, astmeliselt reguleeritav hüppetakistus
ja 12 slaalomiposti (0.6 m vahedega).
Vajame abi koerteparki ligipääsutee rajamisel. Mõnelt ettevõttelt on
tulnud koostööpakkumisi – räägime
nendega ses osas lähiajal läbi – värske projekt on meil nüüd kavandatavate tööde jaoks olemas.
Oktoobri alguseks peab vastavalt
KOP-i toetustingimustele olema
Elva koertepark valmis ehitatud –
pingutame selle nimel! Kõik, mis me
ühinguga teeme, on ju vabatahtlik
töö muude tööde kõrvalt Elva kogukonna heaks.
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Arhitekt Andrus Vahrušev (AV OÜ)
on koostanud Elva koertepargi arhi
tektuurse eelprojekti, mille alusel
taotleme Ehitusregistri kaudu Elva
Vallavalitsuselt ehitusluba koertepargi rajamiseks.
Aiaehitaja, OÜ-ga Suurmeister,
on eelnev kokkulepe aia ehitamiseks
olemas.
KOP programmi mõistes on meil
aia püstitamiseks aega selle aasta 1.
augustini 2019. Aed maksab natuke
alla 5000 euro.
Osaühingult Tipitap OÜ oleme
ära tellinud natuke alla 4000 euro
suuruse summa eest koertepargi atraktsioonid. Need vastavad Eestis
ja Euroopas kehtiva mänguväljaku
seadmete ohutusstandardile EVSEN 1176:2008. Samuti on ettevõtte
tootmistehasele ja terviktoodetele
on omistatud TÜV vastavussertifikaadid TÜV SÜD Product Service
GmbH poolt Saksamaal.
Koertepargi juurde on planeeritud kolm prügikasti, millest kaks on
spetsiaalselt loomade väljaheidete
jaoks koos vastavate kilekottide hoi45.63

3
rist maa peal

dikuga (DogStation M3). Kolmas
prügikast on olmejäätmete jaoks
ja see on valitud koostöös valla arhitektiga ning kooskõlastatud Elva
Varahaldus OÜ-ga. Tellime inventari
ära lähinädalatel.
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uvilistele jagatakse ohutusega seotud nõuandeid ja
infomaterjale. Komando
uksed jäävad avatuks kella 18ni,
kuid ka hilinejaid ei saadeta lävelt
tagasi.
Päästekomando asub aadressil
Elva linn, Kirde tänav 14.
Lisainfo: Andres Smirnov, Elva
päästekomando pealik, tel 5159520.
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Sama päeva õhtul kell 17 algab
esiliiga jalgpall, kus vastamisi lähevad FC Elva ja Pärnu JK Vaprus. Pärast seda toimub fännide köievedu
ja autorongkäik läbi linna Waksal
Wabrikusse. Kell 20 algavad Waksal
Wabriku hoovis meelelahutuslikud
mängud (käesurumine, köievedu,
sangpommitõstmine, jalanõupaelte
sidumine ning auhindade jagamine.
Pärast seda esineb ansambel Singer
Vinger ja toimub disko.
28. juulil toimub Nike Arena Elva
platsil kell 11–16 Sportlandi Klubiliiga kolmas etapp. Kell 14 on oodatud
kõik lapsevanemad penaltiturniirile.
Kell 18 algab naiste esiliiga jalgpall,
kus kohtuvad FC Elva ja Tallinna FC
AJax.
Lisateabe ürituste kohta leiad FC
Elva kodulehelt fcelva.ee ja klubi
Facebook-i leheküljelt ürituste alt.

188
relss

45.85

144
z

146
z

C Elva Jalkafestivalil on taas
võimalus testida oma osavust,
elada kaasa FC Elva esindusvõistkondadele ja nautida Waksal
Wabriku hoovil Singer Vingeri kontserti ja sellele järgnevat jätkupidu.
27. juulil toimub Nike Arena Elval
kell 11–16 palju erinevaid tegevusi.
Võimalus on osa võtta osavusfestivalist, mis tähendab, et kõigi osavusfestivali mängude läbijate vahel
loositakse välja reisikinkekaart 1000
euro väärtuses. Samuti saab proovida
libejalgpalli (batuut, kus saab mängida jalgpalli ja mille aluspind on kaetud seebiveega).
Peale selle toimub FC Elva legendide turniir ja kirbuturg, samuti FIFA
2019 virtuaalturniir ja palju muud
põnevat. Kohal on ka Nike Training
Club, kus on osalejatel võimalus eelregistreerida
rühmatreeningutele
(treenime.ee/ntc/).
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PÄÄSTJAD NÄITAVAD OMA ELUOLU JA TEHNIKAT.

Foto: Pixabay
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HARIDUS JA KULTUUR

Kandke elu lõuendile
nii palju värve kui võimalik!
Soovime kõikidele Elva
valla koolide lõpetajatele
tuult tiibadesse ning
oskust võtta aega ka
puhkamiseks ja sihtide
seadmiseks.
MARIKA SAAR
ELVA ABIVALLAVANEM

TOOMAS JÄRVEOJA
ELVA VALLAVANEM

9.

ja 12. klassi lõpetamisel on valmis ehitatud
korralik
vundament
ehk haridusemaja. Olete nende õpitud aastate jooksul ehitanud oma majale korruseid juurde
ning teie õpetajad ja vanemad on teid
juhendanud selles nii, et maja saaks
tugev, kuid isikupärane.
Kuigi esialgu võib tunduda, et see
maja on saanud üsna valmis, siis tegelikult on korralik lõppviimistlus
veel tegemata. Selle lõppviimistluse
tegemisel tasub meeles pidada, et
mida kõrgemale te oma haridusemaja
ehitate, seda kõrgemale ja kaugemale
te näete.
Niisamuti olete oma elu lõuendile
maalinud juba omajagu värve. Uued
teadmised, kogemused, toredad sõb-

LÜHIDALT
RANITSATOETUSE
TAOTLEMINE

R

rad ja ühised mälestused võivad olla
kõigil eri värvi, kuid aeg-ajalt jooksevad sisse ka mustad triibud või täpid,
mis tähistavad raskusi ja eneseületusi. Just need on aitavad hinnata kõike
head meie ümber.

Võtke hetk, et hinnata
oma saavutusi
Iga lõpetaja on saanud tunnistuse näol kätte n-ö oma töötulemuse
ehk palga ning kindlasti tasub võtta
seega ka hetk, et seda saavutust hinnata ja nautida. Samuti tasub võtta
aeg ja mõelda, mida soovite edaspidi
saavutada ning mis on teile oluline.
Andrus Kivirähk on öelnud, et molutamine on niisama hädavajalik nagu
õhk, sest tihedalt täis topitud maailmas võivat ära lämbuda – molutamine on enese laadimise aeg.
Ka Fred Jüssi on rääkinud, kui
oluline on mitte millegi tegemine –
lihtsalt lebada murul, vaadata pilvi ja
teha mitte midagi. Ta nimetab seda
viljakaks mitte midagi tegemiseks
ehk teisisõnu molutamiseks. Soovitame kõigil võtta hetk molutamiseks, sest sel ajal tuleb kindlasti pähe
mõni hea mõte või vastus mõnele
küsimusele.
Seni, kuni olete jõudnud leida
täpsema sihi ning asunud uuele teekonnale, tuletame meelde, et ootame teid kõiki ikka koduvalda tagasi.
Koguge oma rännakutel teadmisi
ja elukogemust, kuid ärge unustage
sõpru ja kodukohta. Minge kodust

Foto: Andres Luik

RÕNGU KESKKOOLI LÕPETAJAD.

ELVA GÜMNAASIUMI LÕPETAJAD.

kaugemale, aga tulge tagasi, sest kodus oodatakse teid alati.
Head lapsevanemad ja õpetajad,
olete teinud suurepärase töö ning ka
teie võite oma töö üle uhkust tunda.

Foto: Kayvo Kroon

Aidake noori ka jätkuvalt elus õige
suuna leidmisel, toetage neid hea
sõnaga ning tunnustage kordaminekute eest. Õnnitleme teid kõiki selle
olulise sündmuse puhul!

anitsatoetust on võimalik taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanema alates 1.
augustist kuni 31. oktoobrini
2019. Ranitsatoetuse saamiseks peab olema lapse ja ühe
vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald.
Ranitsatoetuse eesmärk on
lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate
kulutuste osaline katmine.
Ranitsatoetuse suurus on 70
eurot.
Toetust saab taotleda kolmel viisil:
»» täites Elva valla veebilehel
teenuste ja toimingute rubriigis sellekohase e-vormi.
Vormi täitmiseks on vajalik
digiallkirjastamise võimalus;
»» täites Elva Vallavalitsuses
või teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialisti juures
paberkandjal ranitsatoetuse
taotluse;
»» laadides taotluse blanketi
Elva valla veebilehelt alla,
täites selle, ning saates digiallkirjastatuna e-aadressile elva@elva.ee, või tuues
selle paberkandjal vallavalitsusse või teenuskeskustesse.
Lisateave, e-vorm ja taotluse
blankett on leitavad Elva valla
veebilehel elva.ee/ranitsatoetus.

Elva Gümnaasium jõudis „Aasta kooli“ konkursil esikolmikusse

A

asta kool 2019 on Viljandi
Gümnaasium, mille kandidatuur kogus žürii ja rahvahääletuse ühistulemusel kõige enam
punkte. Elva Gümnaasium jõudis
konkursil kolmandale kohale järgnedes Võru Gümnaasiumile.
Kokku osales „Aasta kool 2019"
konkursil tänavu 54 kooli, kelle hulgast žürii valis 10 finalisti. Lõplik
tulemus kujunes žürii hinnete ja
rahvahääletuse tulemusena. Esikümnesse jõudis lisaks esikolmikule
veel Neeme Kool, Tallinna Järveotsa
Gümnaasium, Järveküla Kool, Kii-

KONKURSIL OSALES KOKKU 54 KOOLI.

Foto: Kayvo Kroon

li Gümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium, Põlva Gümnaasium
ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Nädal aega kestnud hääletusel
osales ETV portaali Novaator kaudu
üle 10 000 inimese.
Konkursi "Aasta kool 2019" žüriisse kuulusid möödunud aastal konkursi võitnud Tallinna 32. Keskkooli
abiturient ja muusik Inger Fridolin,
Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees
Marcus Ehasoo, Aivi Jürgenson Haridus- ja Teadusministeeriumist, Silvia Uus SA Innovest ja Urmas Vaino
ETVst.

"Aasta kool" on üks kolmeteistkümnest kategooriast Aasta Õpetaja
konkursil „Eestimaa õpib ja tänab", et
väärtustada lisaks üksikisikutele ka
koole tervikuna. Loovkonkursi eesmärk on näidata kooli inspireerivas ja
lõbusas võtmes – kool ei ole lihtsalt
õppeasutus, vaid laste ja noorte kohtumispaik, kus lisaks õppetööle saab
sisukalt ja toredalt aega veeta ning
koostöös ja üksteist toetades ühiselt
tegutseda.
Konkurssi korraldavad SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium
ning ERR.
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Elva vallas tervitati
laulupeotuld

PUHJAS TERVITAS TULD KA KARIJÄRVE KEELPILLIORKESTER.

KÕIK SOOVIJAD SAID TULESÄDEME KA ENDAGA KOJU KAASA VÕTTA.

21. juunil jõudis
laulupeotuli Elva valda,
Peedule, kus võttis tule
Elva valla nimel Nõo
vallalt üle Tõnis Mägi.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

T

uli jõudis Elva raudteejaama jooksjate kätes
teatepulgana, kus seda
tervitasid Elva Huviala- ja
Koolituskeskuse kandlelapsed.
Pärast seda liiguti tulega edasi
Hellenurme, kus tervitas tuld rahvatantsurühm Helles, veskiemand Mae
süütas tulesädemest ka tule leivaahjus, et küpsetada seal leivad kingituseks Tartu Laulupeo ajastukontsertide dirigentidele.
Rõngus tervitati tuld Pillimuu-

Fotod: Jaak Jänes

HELLENURME VESKIEMAND MAE JUSKE VÕTTIS
TULESÄDEME, ET SÜÜDATA TULI LEIVAAHJUS.

seumi ees, ning seal ootasid Rõngu
Pasunakoor ja paljud huvilised. Kõigil oli võimalik astuda sisse ka muuseumisse, kus kohalikud perenaised
kostitasid huvilisi suupistetega.
Pärast seda liikus tuli edasi Rannu
Rahvamaja juurde, kus tervitati kõiki
regilauluga. Esinesid laulu- ja tantsurühm Liisu ning avatud oli rahvariidekooli käsitöönäitus. Saadud
tulesäde viidi ka Rannu kalmistule
Vabadussõja ausamba ja Rannu Ema
kuju juurde. Samuti süüdati sellest
tulest jaanituli ning tuli viidi ka 23.
juunil toimunud Võidupäeva peole
Valgutasse Armuorgu.

Üheskoos tantsiti
tulesabatantsu
Annikorus võeti tuli vastu Eduard
Taska platsil. Üheskoos tantsiti tule
sabatantsu, esinesid Konguta kooli
rahvatantsijad ja noorte muusikute
duo, Herbert Konnula lõõtsal ja Marta Külaots viiulil. Herbert on 2019.
aasta Suure Üleriigilise Võistumängimise võitja. Kohal oli ka Konguta

LAULUPEOTULD TULDI RÕÕMSALT TERVITAMA VALLA
ERI PAIGUST.

Kõikides kohtades moodustati ka inimkett
ning tuld anti käest kätte, sõbralt sõbrale.
Puhjast liikus tuli traktoril edasi Rekule, kus
see jätkas oma teed mööda jõge Palupõhja.

Kooli Eduart Taska nahatuba ajutise
töötoaga.
Puhjas toimus kiriku juures vana
aida ümbruses tule vastuvõtmise
tseremoonia ja mälestusküünalde
süütamine. Tule võttis vastu Puhja köster Käsu Hans, esimene eesti
soost luuletaja, keda kehastas Kaarel Tuvike. Kõiki tervitasid Puhja
Seltsimaja naiskoor Läte, Karijärve
keelpilliorkester ja Tartu valla sepp.
Tseremooniat juhtis Enn Tobre.
Kõikides kohtades moodustati ka
inimkett ning tuld anti käest kätte.
Laulupeotulest süüdati Puhjas mälestusküünlad, mis viidi austusavalduseks Puhja kiriku juures olevate
mälestuskivide juurde, Puhja pargis
asuvale Vabadussambale ja Puhja
kalmistul teenekate kultuuritegelaste haudadele.
Puhjast saadeti tuli traktoril edasi
Rekule, kus see jätkas oma teed mööda jõge Palupõhja.
Põhjaliku fotogaleriiga Elva valla tuletulemisest saab tutvuda Elva
valla kodulehel.
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Rannus toimub taas kohvikute päev
Rannu kandi kohvikute

RANNU KANDI KODUKOHVIKUD

päev toimub sel aastal
20. juulil. Külalistele

KOHVIK VÕRTS

on avatud kümme

avatud kell 9–18, Järvemuuseum, Limnoloogia tee 1, Vehendi

kodukohvikut.
KODUKOHVIK SALAAED

Tutvustame kõiki

avatud kell 11–16, Vaestemaja talu, Vallapalu küla

sel aastal osalevaid
kodukohvikuid.

MAAILMAKOHVIK
avatud kell 17–21, Elva tee 4, Rannu alevik

LIIS JAAMETS
RANNU RAHVAMAJA JUHATAJA

J

ärvemuuseumis kutsub kõiki kohvik Võrts, mille puhul
ei ole kaugeltki tegu tavalise
kõrtsi või kohvikuga. Võrts
kutsub kõiki hommikukohvilisi, lõunaseid näljaseid ja pärastlõuna-unistajaid. Saab nautida parimat vaadet
järvele ning maiuspalu, mille tooraine on pärit siitsamast metsast, aiast,
põllult ning järvest. Või mis veel parem – kraba kaasa tükk pirukat, lippa
randa ning pista varbad sooja vette.
Peale selle on avatud ka Järvemuuseum, kus saab uudistada kõikvõimalikke vee-elukaid ning panna end
proovile osavusmängudes.
Kodukohvik Salaaed avab taas
oma väravad ning proovib rõõmustada suuri ja väikeseid külalisi kiitust
kogunud vanade hõrgutiste ning
uute tulijatega. Menüüst ei puudu
kindlasti kodused lihapirukad ega
populaarsed jäätisekokteilid, elevust
püüame tekitada menukaks osutu-

EELMISEL AASTAL MEELITATI KOHVIKUSSE NÄITEKS
PANNKOOKIDEGA.

nud kuusevõrsenapsi kõrval ka uue
üllatajaga.
Kodukohviku menüü keskne idee
on kosutav suutäis soolast, kuid ka
magusasõbrad leiavad endale meelepärast, kuid mida täpsemalt, see jäägu saladuseks… Kodukohviku täieliku menüü saladuseloor kerkib siis,
kui asud avastama kohvikutepäeval
Salaaia maagiat. Peale maitsvate
hõrgutiste on võimalus soetada kaasa ka kohalikku käsitööd.

Kohvikud igale maitsele
Järgmisena
ootab
külastajaid
Maailmakohvik, kus rändad oma
maitsemeeltes läbi maailma erinevate rahvaste köökide. Kodusema
olemise loovad menüüsse lisatud
traditsioonilised küpsetised. Kohapeal valmivad hõrgutavad pannkoogid, mis täidavad kõhu ka kõige näljasemal külalisel. Kaasa saab

Foto: erakogu

osta käärinud marjamahla ning
suitsuliha. Seni, kuni täiskasvanud
keha kinnitavad, võivad väiksemad
külalised hullata aianurka üles seatud mänguplatsil.
Rannu Noortekohvik "STYLE" ootab kohvikute päeval kõiki noori ja
noortemeelseid. Kohvik asub Rannu Coop-i juures olevas parklas. Pakutakse traditsioonilisi vahvleid ja
pannukaid, aga peale selle ka muud
põnevat, näiteks on menüüs tortilla,
valeraffaello ja muud toredad üllatused. Kohvikualal leiab põnevat tegevust nii väike kui ka suur. Nii noorik
kui ka moorik! Tule veeda üks stiilne
tunnike meie seltsis!
Puhvet Risti Rantšo kutsub kõiki
külla maitsma aga salateid ja šašlõkki, soolaseid ja magusaid küpsetisi.
Tutvustatakse ka SMG motoklubi
tehnikat (erinevaid kummalisi masinaid) ja klubiruumi (lahtiste uste
päev). Samuti on kohapeal võimalus

NOORTEKOHVIK „STYLE“
avatud kell 11–15, Rannu Coop’i parklas

PAGARIMOORI KOOGIKOHVIK
avatud kell 14–21, Soovere talu, Paju küla

soetada klubi toetuseks fännitooteid.
Pagarimoori Koogikohvikust leiab
külastaja imelisi magusaid suutäisi.
Kohalike seas juba legendiks saanud
mustikakorvikesed ootavad endi tutvustamist ka kaugematele külalistele. Soolase suupiste nautija leiab eest
prantsusepäraseid lahtiseid pirukaid
nii lihaga kui ka ilma. Esindatud on
ka kogu Pagarimoori tordivalik. Muidugi saab magusa kõrvale ka kruusi
head ja kanget kohvi.
Väike-Rakkes ootab Bussijaama
putka kohvik, mis kirjeldab end järgnevalt: „Väike-Rakke pole väike, siin
on bussijaam kui päike. Bussijaama
kodukohvik tuleb, näljane siin kõhu-

täie pureb. Siit saab süüa, siit saab
juua, võime ka siin tantsu lüüa. Külma suppi, kuuma suppi, kala, kama,
leivasuppi. Vipid seerumit siit saavad, ka sina tule osa saama. Kohtume
bussijaama putka kohvikus! Tule või
bussiga!“
Halliku talu kohvikus pakutakse
aga seljankat, õlis küpsetatud liha
pirukaid ja Napoleoni kooki. Peale
selle veel küpsisetorti ja rabarberikooki, pere nooremad pakuvad nostalgilisi krõbedaid vahvleid. Lastele
pakume peale selle ka puuvilju ja
friikartuleid. Kohvikust ei puudu
kohv, tee, morss ning vesi. Huvilised
saavad jooksvalt ka ahjusooja anger-

KäsitööTee Rõngust Otepääni ootab avastama
KäsitööTee Rõngust
Otepääni ootab 20. juulil,
mõnusal suvisel päeval,
külastama käsitööpesasid.
Avastamisrõõmu jagub igas
eas külastajatele.

Ü

he päeva jooksul on ajavahemikul kell 10–18 võimalus
külastada erinevaid põnevaid käsitööpesasid, mis paiknevad

Rõngu ja Otepää piirkondades ning
nende piirkondade vahetus läheduses.
Terve päeva jooksul on võimalik tutvuda lahedate ja andekate
käsitöömeistritega,
meisterdada
juhendajate käe all valmis mõni ese
või õppida juurde uus tehnika. Käsi
tööpesades on võimalus soetada
käsitööd ning peale selle pakutakse
mõnes käsitöökojas söögipoolist, et
keegi ei peaks käsitööteed nautides
tühja kõhtu kannatama.

Terve päeva
jooksul on võimalik
tutvuda lahedate
ja andekate
käsitöömeistritega
ning meisterdada
juhendajate käe all
valmis mõni ese.
VÕIMALUS KÜLASTADA KÄSITÖÖPESASID.

Foto: Jaak Jänes
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BUSSIJAAMA PUTKA KOHVIK
avatud kell 11–16, Väike-Rakke bussipeatuses

HALLIKU TALU KOHVIK
avatud kell 12–18, Halliku talu, Kulli küla

PIIRIKIVI TALU KOHVIK
avatud kell 11–18, õhtune pidu alates kell 20, Piirikivi talu, Kulli küla

PUHVET RISTI RANTŠO

Kohvikute
päeva
külastajate
vahel toimub
templite
kogumise
mäng, kus
kõigist kümnest
kohvikust on
vaja külastada
vähemalt
seitset.

Vallal on
nüüdsest ühtsem
kultuuriinforuum

avatud kell 10–17, Risti, Neemisküla
KUTSUME KÕIKI UUT VEEBI UUDISTAMA.

KULTUURIKOHVIK
avatud kell 11–15, Elva tee 7, Rannu alevik

jat. Hoovi peal on olemas erinevad
saunad (tünnisaun ja torusaun) ning
lastele batuut ja sulgpall.
Piirikivi talus saab nautida sooja
toitu ja karastavaid kokteile, mis on
mõeldud lastele ja täiskasvanutele.
Uudisena pakume angerjasuppi, ise
tehtud šašlõkki ja palju muud huvitavat. Päeval saab osta ahjusooja
suitsukala. Piirikivi talu on avatud ka
järgmisel päeval ehk avatud talude
päeval. Kohvikute päeva õhtul toimub maarahva pidu koos Anne Loho
ja Elumehega.
Mõlemal päeval on tegevusi nii
suurtele kui ka väikestele.

Kultuurikohvik ja
maarahva pidu
Kultuurikohvikus pakutakse mõnusat vaimutoitu. Silma ja kõrva
nuumavad esinejad lähemalt ja kaugemalt. On noorte naiste tantsusammud ja vanaemade armastavad
lauluhääled. Seadke ennast kontserti
vaatama-kuulama kell 13 Rannu Rahvamaja parki. Peale selle laulavad ka
Tuuli ja Teet Velling meile armastusest Eesti moodi. Nende kontsert algab kell 14 rahvamaja pargis.
Vaimutoitu täiustavad käelised
tegevused käsitööpesades – saab kujundada tekstiilkotti, keeta ise suvi-

selt magusalõhnalist kehakreemi.
Samuti on külalistele avatud tutvumiseks savikoda ja üks tegevus
jääb praegu veel saladuseks. Kuid
kuna tühi kott ei seisa püsti, pakutakse ka kehakinnitust. Maitsta saab põnevaid vegan-hõrgutisi, pannivõileibu ja veel üht-teist,
mis hellitab maitsemeeli. Lastele
on avatud batuut ja võimalus sõita hobusega.
Kohvikute päeva külastajate
vahel toimub templite kogumise
mäng, kus kõigist kümnest kohvikust on vaja külastada vähemalt seitset. Loosimine toimub
kell 21 Piirikivi talu kohvikus. Auhinnaks on Taagepera Spa kinkekaart.
Igasse kohvikusse jagub pererahva ja abiliste südamesoojust.
Olete kõik oodatud sellest osa
saama!

Sarnaselt eelmise aastaga avavad
oma käsitööpesad Rõngu Maanaiste Selts, Valguta Seltsimaja, Rõngu Rahvamaja, Ketta talu, Palupera
Pritsikuur, Rannu Savikoda ja teised.
Näiteks Ketta talus on võimalik uudistada ja kaasa teha sepatöö- ja puusöe valmistamise õpitoas ning lõkke
kohal toidu valmistamise õpitoas.
Rannu savikojas on võimalus teha
käed saviseks.

Kui päeva esimene pool tähendab
mõnusa aja veetmist käsitööpesades,
siis alates kell 18 on Rõngu Pillimuuseumi ees oleval alal avatud Võrtsjärve kaluriküla Rannaküla „mõnusa
olemise ala“.
Linaski OÜ lahke pererahvas pakub angerjasuppi ning kõik saavad
oma teadmisi kala fileerimise ja küpsetamise alal panna proovile vastavas
õpitoas. Lastele toimub kalapüügi
võistlus Rannaküla moodi.
Muu seas on avatud ka sušitelk ja
palju muud põnevat. Kell 20 alustab

Rõngu Pillimuuseumis simman,
kus astub üles ansambel Hoovus
(väike osaluspilet 2€).
Kogu päeva programm ja info
on leitav Facebook-i leheküljel
„KäsitööTee Rõngust Otepääni“. Päeva korraldavad Kõduküla
koostöös Rõngu Rahvamajaga.
Sündmust toetab Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja Elva
Vallavalitsus.
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

Foto: ekraanitõmmis

Elva vallas toimub väga palju kultuuri- ja spordi
üritusi ning tihti on küsimus, kuidas jõuab info
elanike ja külalisteni.
MARIKA SAAR
ABIVALLAVANEM

S

enini jagasid Elva valla kultuuriasutused infot väga
erinevates kanalites: Facebookis, valla veebi
lehel
ja asutuse kodulehel, kuid mõnel
rahva- ja seltsimajal ei olnudki oma
kodulehte ning mõnel oli jälle veebileht ajast ja arust.
Leidsime valla kultuurijuhtidega, et aeg on luua ühine kultuuriveeb. Juulikuu algusest on ühine
kodulehekülg kättesaadav aadressil
elvakultuur.ee, mis on veebivärav
kõikide valla sündmuste ja kultuuri
asutusteni.

Sügisest saab veebist ka
pileteid osta
Palju võimalusi uute
oskuste omandamiseks

9

Esilehel on ühine kultuurisündmuste
kalender, kust saab otsida kultuuri
üritusi nii liigi kui ka asukoha järgi.
See annab oluliselt parem ülevaate,
mis vallas toimub. Tegelikult ei olegi oluline, kas mõni huvitav üritus
toimub Aakres või Puhjas, sest tegemist on ühise Elva vallaga. Sügisel
tuleb arendusena juurde ka ühtne
piletimüügisüsteem, mis tähendab,
et internetist saab pileteid ette osta
kõigile Elva valla kultuuriasutustes
toimuvatele üritustele.
Peale sündmuste kalendri on

veebilehel iga piirkonna rahva-, kultuuri- ja seltsimajal oma lehekülg,
kus on kirjas asutuse tutvustus, ajalugu, tegutsevad kollektiivid ja huviringid, pakutavad teenused, kontaktid ja galerii.

Eraldi lehekülg ka valla
raamatukogudele ja
spordile
Samuti on lehtedele koondatud lingid elvaturism.ee, elvaraamatukogud.ee ja elvasport.ee lehekülgedele.
Turismilehekülg on juba varasemast
tuttav, kuid raamatukogude ühine
leht ja Elva spordielu kajastav veebikülg on täiesti uued.
Raamatukogude infoveeb on kultuuriveebile sarnaselt üles ehitatud,
kus iga raamatukogu kohta on olemas peamine info ning sündmuste
kalender ja uudiste veerg on ühised.
Spordiveebil asub ülevaade valla
spordiklubidest, spordiobjektidest,
traditsioonidest ja ka spordihoone ehitusest. Loomulikult on eraldi
koondatud kokku kõik valla spordisündmused.
Kogu veebilehtede projekti vedas
eest SA Elva Kultuur ja Sport, kuna
tegemist on Elva Kultuurikeskuse ja
turismi veebilehtede edasiarendusega.
Kutsume kõiki uusi lehekülgi uudistama ja huvipakkuvaid sündmusi
leidma!
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Võidupäeva traditsiooni
taaselustamine Armuorus
Võidupühal ja jaani
laupäeval, 23. juuni
külla üle pika aja taas
hulk inimesi.
MARIT KÜLV
PÄRANDI UURIJA JA HOIDJA

K

Külalistemaja Vehendi
Motell valiti üheks Tartu
maa kaunimaks koduks

J

õhtul, kogunes Ervu

evadel korrastatud Armuorg oli pühadeehteis, sinivalged paelad hiiepuude
jahedas varjus tulijaid tervitamas. Ühiselt tähistati Võidupüha
– hinnanguliselt käis õhtu jooksul
peol ligi 150 inimest.
Tähistamine algas piduliku lauluga „Mu isamaa armas” publiku spontaanse püsti seismise ja kaasa laulmise saatel. Võidutuli toodi kohale
hobusega, nagu seda tehti 1936. aasta
23. juunil. Tõrvikutega sammusid kohale ka rahvatantsijad, kodutütred ja
noorkotkad. Ühiselt süüdati tõrvikutest Võidutule altaril lõke.
Eeskavas astusid üles Valguta
kammerkoor Viisiratas ning Rannu
regilaulikud. Esmaettekandele tulid
lausa kaks laulu: Airi Pedaja „Valguta valss” ning Martiina Viili ja Marit Külvi sõnadega Tulimäele ning
Armu
orule pühendatud regilaul.
Anneli Aan tutvustas paiga ajalugu
ning olulisust kultuuriloos. Huvilistel on võimalik ka edaspidi lugeda
infostendi, mis asub altari kõrval.
Peo algataja ja tubli eestvedaja oli
Valguta Maanaiste Selts eesotsas Lea

LÜHIDALT

VÕIDUTULI TOODI KOHALE HOBUSEGA,
NAGU SEDA TEHTI 1936. AASTA 23. JUUNIL.

Pungaga koos abilistega Valgutast
ja Rannust. Armuoru korrastamisse
talgutel ja Võidupüha tähistamisse
panustas hulk töökaid ja ettevõtlikke
ümbruskonna elanikke. Kõiki abilisi
tunnustati spetsiaalselt valmistatud
puidust meenemedalite, tänukirjade
ja pisikeste kinkidega. Toetust saadi
ka Kohaliku Omaalgatuse Programmist, Elva Vallavalitsusest ja Rõngu
Rahvamajast.
Jaanipeo pasliku muusika eest
hoolitses ansambel Mahmõr, kes
suutis rahva juba esimeste lugudega
tantsuplatsile meelitada.

Parim jaanipidu
Vahepalana tutvustas Liis Jaamets
Rannu Rahvamajast jaaniõhtu vanemaid kombeid ja ennustamisi.
Vallalised neiud said ennustada abielusaatust eelolevaks aastaks pärja
puuokstesse viskamisega. Õhtu lõpuks said tantsuplatsil rohi ja sõnajalad täiesti maha tallatud. Viimased
vaprad peolised koondusid ühtse
ringina tantsima ja laulma. Kokku-

Foto: Silja Vissak

võtteks ütles nii mõnigi ringis olija,
et see oli nende parim jaanipidu.
Armuorg on põline pidude pidamise koht nii Valguta, Ervu kui ka
kaugema kandi rahvale. Tänavu on
seoses 150-aastase laulupeo traditsiooniga räägitud palju kultuurilisest
järjepidevusest. Tulimägi laiemalt on
olnud pühapaigana märgilise tähendusega paik paljude sajandite jooksul – nii sõjaliselt, tervendajatele väe
ammutamiseks, matusepaigana kui
ka koos käimise ja pidutsemise kohana.
Armuoru pidudest ning Võidupüha tähistamisest on kirjalikud mälestused alates 1930. aastatest. Vahepeal
kasutati paika vähem, 1986. aastal
korrastati Tõnu Väärsi eestvedamisel
Võidutule altarit ning sealset mälukivi.
Tänavune pidu oli üle pika aja
suurimaid ning saab loodetavasti
märgiliseks alguspunktiks paiga kultuuriloolise järjepidevuse taastamisel ja kasutusse võtmisel.

uuni teisel nädalal valis konkursi "Eesti kaunis kodu" Tartumaa
komisjon kohalike omavalitsuse esitatud nominentide hulgast
Tartumaa kolm parimat, mille hulgas ka külalistemaja Vehendi
Motell.
Külalistemaja Vehendi Motell kuulub Aide Raalile ja Andi Juuristele ning asub Võrtsjärve lähistel. Motell on AIdele ja Andile ka koduks. Hoolitsetud keskus pakub erinevaid tegutsemisvõimalusi, avaral hoovialal on ka mitu õdusat istumiskohta. Kogu kinnistu haljastus
on hooldatud ja liigirikas.
Kiidusõnu väärivad kõik konkursile esitatud nominendid, kes on
esitatud riigihalduse ministri tänukirja saamiseks. Elva vallast pääses
konkursile veel teinegi kaunis kodu - Ele ja Avo Kärje kodu Kuusiku
talu Vallapalu külas.
Maakondliku konkursi parimaid tunnustas Tartumaa Omavalitsuste Liit 23. juunil Tartu linnas toimuval Maakaitsepäeval ja traditsiooniliselt pälvivad konkursi võitjad Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse.
"Eesti kaunis kodu" konkursil hinnatakse hoonete ümbruse haljastust, sobivust keskkonda, omanäolisust ja heakorda.

Külastusmäng Unustatud
mõisad kutsub

S

el aastal toimuvad Unustatud mõisate külastuspäevad 27. juulil, 28. juulil ja 10. augustil. Elva vallast osaleb külastusmängus
Palupera mõis ning sinna on oodatud kõik huvilised.
Palupera mõisas toimuvad ürituse raames Kella kolme kontserdid. 27. juulil on huvilistel võimalus kuulata Valgast pärit regilauluansamblit Koidutähed. 28. juulil toimub 2U-Tuuri (laulukoor Pukast)
kontsert ning 10. augustil Kerli Jõesaare ja Einar Ilvese (duo Tallinnast) kontsert. Kõik kontserdid algavad kell 15 ning on tasuta.
Külastada on võimalik veel ka Vääna, Vasalemma, Aruküla, Ravila mõisa ning Vana-Vigala, Õisu, Kärstna, Pärsti, Aruküla (Koeru) ja
Koigi mõisa. Samuti Lasila, Kiltsi, Jäneda, Maidla, Võidula, Tõstamaa,
Räpina, Palupera, Rogosi ja Hiiu-Suuremõisa.

Hendrik Uuemaa osales ülemaailmsel õpilaste kliimakonverentsil

P

alupera Põhikooli õpilane Hendrik Uuemaa
osales 29. maist 5. juunini ülemaailmsel õpilaste
kliimakonverentsil, mis toimus
Ida-Soomes Joensuus ja Helsingis.
Hendriku sõnul toimusid õpilastel kliimamuutuste alased
seminarid. Õpilased arutasid, kuidas mõjutab kliimamuutus nende

koduriiki, mis on riikide probleemid, kuidas toodetakse erinevates
riikides energiat ja kas seesugune
tootmine on kliima seisukohalt ka
kahjulik.
Samuti arutleti teemadel:
globaalne soojenemine, asjade
ümbertöötlemine,
taaskasutus,
plastiku kasutamise vähendamine.
Maailmas tervikuna on ees-

märk CO2 vähendamine. Praktilise
sammu sellel teel astusid ka kliimakonverentsil osalejad, kes istutasid ühiselt metsas puid.
Konverentsil tõdeti ühiselt, et
eesmärkideks on CO2 vähendamine, kasvuhoone gaaside vähendamine, kivisöe ja põlekivi põletamise vähendamine. Samuti tuleb
vähendada keskkonna saastet ja

HENDRIK UUEMAA.

Foto:
erakogu

kasutada energiat säästlikumalt.
Hendrik lisas, et aeg konverentsil
möödus kiiresti, olid hästi teguderohked päevad ja mõtlemapanevad
teemad.
Kliimakonverentsile oodati igast
riigist ühte tüdrukut, ühte poissi ja
ühte õpetajat. Eestit esindasid Mari
Lee Lumberg Rakkest, Hendrik Uuemaa Paluperast ja Evald Sepp Suure-Jaanist.
Kokku oli esindatud 63 riiki ning
osalejaid oli koos korraldajatega kokku ca 300. Õpilaste ja õpetajate programmid olid erinevad.
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Avatud talude päeval ootavad
loomad, taimed ja ehe taluelu
21. juulil toimub viies üle-eestiline avatud talude
päev, mis tähendab, et võimalik on külastada talupidamisi ja põllumajandustootjaid, kelle juures saab
näha loomi, taimi, põnevat talutehnikat, ehedat talu
toitu ning osaleda töötubades ja ekskursioonidel.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

S

el aastal osaleb avatud talude päeval 302 talu, eelmisel
aastal osales 296 talu. Kõige rohkem talusid on sel
aastal avatud Harjumaal (45), peale
selle on rohkearvuliselt esindatud
ka Pärnumaa (42) ja Saaremaa (32).
Üle poole taludest ootab külalisi juba
20. juulil, kuid kõik talud on avatud
pühapäeval, 21. juulil.
Päeva juhatab sel aastal sisse kukk

Porthose ringreis mööda Eestimaad.
Porthose avastusi ja humoorikaid
mõtteid saab jälgida tema Instagrami kontolt @kukkporthos.

Avatud talud
Elva vallas
Elva vallas on võimalik külastada
üheksat talu või põllumajandustootjat.
Näiteks on võimalus sõita Aakre
aeda ning tutvuda, mismoodi täpsemalt käib moosi tootmine. Samuti
on võimalus Alani talus tutvuda
küülikukasvatusega ning Kanarbiku

Veinitalus veini tootmise ja marjakasvatusega.
Avatud talude päeval ootavad
veel ka Maasika talu, kus tegeletakse
kala
toodete valmistamise ja astel
pajumarjade kasvatamisega ning
Piirikivi talu, kus kasvatatakse maasikaid ja töödeldakse kala.
Sääniku talus saab tutvuda maaturismi teemadega, Voldi Pruulikojas käsitööõllede tootmise eripäradega ning Loku talus teravilja- ja
kaunviljakasvatusega.
Avatud talude koduleheküljelt on
võimalik leida kõikide talude asukoha aadressid kaardilt ning ka GPS
koordinaadid.

Talud leiab ka kahest
äpist
Sel päeval ootavad külastajaid nii suuremad farmid kui ka väiksemad talud
ning igal talul on oma programm,
milles näidatakse oma talu eripärasid.

Avatud talude päev annab hea
võimaluse näha, kuidas kasvab kodu
maine toit ja mida kujutab endast
üks tänapäevane talupidamine või
põllumajandusettevõte.
Rohkem infot kõikide avatud 
talude kohta leiab aadressilt
avatudtalud.ee. Samuti on võimalik
taludega tutvuda kahes mobiiliäpis
– koostööd tehakse nii Navicupiga
kui ka rakendusega GoInvite.
Avatud talude päeva korraldavad
Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Liit.
Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusrühmad ja
Eesti Külaliikumine Kodukant.
Avatud talude päeva korraldamist
rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014-2020 ja Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist.

tegevusala: õunakasvatus ja mesindus
aadress: Aakre küla, Elva vald
avatud: 20.–21. juulil

ALANI TALU
tegevusala: küülikukasvatus, lõnga ketramine
aadress: Alani talu, Valguta küla, Elva vald
avatud: 21. juulil

KANARBIKU VEINITALU
tegevusala: veinitootmine ja marjakasvatus
aadress: Kanarbiku talu, Vallapalu küla, Elva vald
avatud: 21. juulil

KIVISTIKU TALU
tegevusala: loovteraapia (elulaadi- või hobitalu)
aadress: Kivistiku küla, Vahessaare küla, Elva vald
avatud: 21. juulil

MAASIKA TALU
tegevusala: kalandus – kalatoodete valmistamine, toitlustamine; astelpaljumarjade kasvatus ja toodete müük
aadress: Maasika talu, Kaarlijärve küla, Elva vald
avatud: 20.–21. juulil

VÄLIJÕUSAAL
OOTAB.

Foto:
Mikk Järv

PUHJAS SAAB
VÄLIJÕUSAALI
KASUTADA
Juuni lõpus Puhja
staadionil valminud
välijõusaal ootab
peagi kõiki huvilisi
treeningutele.

P

AVATUD TALUD ELVA VALLAS

AAKRE AED

LÜHIDALT

PIIRIKIVI TALU
tegevusala: maasikakasvatus ja kalatöötlus
aadress: Piirikivi, Kulli küla, Elva vald
avatud: 20.–21. juulil

SÄÄNIKU TALU
Tegevusala: maaturism
aadress: Sääniku talu, Mäeselja küla, Elva vald
avatud: 21. juulil

VOLDI PRUULIKODA OÜ
tegevusala: käsitööõlle tootmine
aadress: Valga mnt 1, Rõngu, Elva vald
avatud: 21. juulil

LOKU TALU / OÜ LOKU
tegevusala: teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus, õlitaimeseemnete kasvatus, loomad omad tarbeks
aadress: Loku talu, Neemisküla, Elva vald
avatud: 21. juulil

aigaldatud on mitmed
erinevad
treening
seadmed, sh staatilised ning liikuvate mehhanismidega vahendid ja igal
treeningseadmel on olemas
teave, kuidas seda õigesti
kasutada.
Lähinädalatel kaetakse
välijõusaalialune pinnas
multškattega ning siis on
see valmis kasutamiseks.
Puhja välijõusaal on
Elva valla kaasava eelarve
raames rahastuse saanud
idee. Idee autorite eesmärk
oli mitmekesistada vaba
aja veetmise võimalusi
Puhja alevikus, kus varem
olid välispordivõimalused
pigem piiratud.
Treenima on oodatud
kõik, kes soovivad sportlikult vaba aega veeta. Peale
selle annab välijõusaal võimaluse kasutada seadmeid
ka Puhja kooli kehalise kasvatuse tundides.
Ehitustööde maksumus
oli 15 000 eurot.
Mikk Järv
abivallavanem
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

8. juuli kell 18

Elva rannavolle sari 2019 naised,
noormehed II etapp

Verevi rand

5€

9.–13. juuli
10. juuli kell 18

Klarnetisuvi Elva 2019
Elva rannavolle sari 2019 mehed II etapp

Ricardo Treial

sündis 31.05.2019

Elva Gümnaasium
Verevi rand

tasuta
5€

11. juuli kell 12

Enrico Presti orelikontsert

Puhja kirik

tasuta

12. juuli kell 20

Verevi Rannapidu – Terminaator,
5Miinust, Hellad Velled

Verevi rand

11–17 €

12. juuli kell 20

Sumedad Suveõhtud Terrassil.

Rõngu Rahvamaja
siseõueala

5€

Meeleolu loob ansambel Qvalda.
13. juuli kell 8

Elva Kohvikutepäev

Elva linn

tasuta

13. juuli kell 18

Shell Helix Rally Estonia kontsert
"Julia Volkova/t.A.T.u". Uksed avatakse kell 18.

Elva Lauluväljak

24 €

13. juuli kell
19.20

Shell Helix Rally Estonia:
Elva linnakatse

Elva

tasuta

20. juuli kell 19

FC Elva – Tartu JK Welco

Elva Linnastaadion

tasuta

20. juuli kell 11

Rannu kandi kohvikute päev

Rannu kihelkond

tasuta

20. juuli kell
10–18

KäsitööTee Rõngust Otepääni

Kõduküla, Rõngu
Rahvamaja

tasuta

20. juuli kell
18–00

Rannaküla "mõnusa olemise ala". Põnevad õpi-

2€

toad, võistlused, simman ansambliga Hoovus

Rõngu Pillimuuseumi esine plats

21. juuli kell 13

Karijärve Keelpilliorkestri suvelaagri kontsert

Puhja kirik

tasuta, vabatahtlik annetus

21. juuli kell 19

Komöödiateater: Igal ühel neli nägu

Elva lauluväljak

15–17 €

25. juuli kell 20

Sumedad Suveõhtud Terrassil.

Rõngu Rahvamaja
siseõueala

7–15 €

Meeleolu loob Alen Vesiko

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Gustav Kütt

sündis 08.06.2019

Aria Tamm

Ellen Elisabet
Ivask

sündis 13.06.2019

Andreas Pruun

sündis 16.06.2019

sündis 09.06.2019

Arlene Sinilill

sündis 18.06.2019

Tanel Laoväli

sündis 20.06.2019

Maarja Soots

sündis 21.06.2019

Elva vald mälestab
Eve Värk

Asta Köst

Valve Väli

Lehte Siffer

Heldur Spilevoi

Helgi Lemming

Elgi Keldt

Valli Sepp

Lehte Lokk

Otto Kompus

Eerika Hiiemäe

16.04.1958-08.06.2019
03.04.1949-14.06.2019
15.09.1933-14.06.2019
15.03.1934-15.06.2019

26.01.1929-18.06.2019
23.01.1953-18.06.2019
16.05.1930-19.06.2019

16.11.1929-21.06.2019
24.04.1927-23.06.2019

24.11.1927-23.06.2019

15.06.1941-21.06.2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Vallavalitsus võtab
tööle lastekaitsespetsialisti
Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitse
spetsialisti, konkursi tähtaeg on 14. juuli.
Lastekaitsespetsialisti kohale on oodatud kandideerima inimene, kellel on
erialane kõrgharidus, kes omab varasemat töökogemust avalikus sektoris
või sotsiaaltöö valdkonnas, kes tunneb tööks vajalikke seaduseid ja õigus-

27.–28. juuli
kell 11

FC Elva Jalkafest 2019

Nike Arena Elva,
Elva Linnastaadion

tasuta

27. juuli kell 19

FC Elva – Pärnu JK Vaprus

Elva Linnastaadion

tasuta

27. juuli kell 15

Unustatud mõisad. Kella kolme kontsert
Romanss: regilauluansambel Koidutähed

Palupera mõis

tasuta

27. juuli kell 11

19. Elva Rattamaraton

Elva

tasuta

28. juuli kell 15

Unustatud mõisad. Kella kolme kontsert:
2U-Tuur, laulukoor Pukast

Palupera mõis

tasuta

28. juuli kell 19

Suveõhtu kontsert - Estonian Voices

Aakre laululava

10–20 €

31. juuli kell 18

Marika Tali maalinäituse "Vabadus mängida"
pidulik lõpetamine ja kohtumine autoriga

Elva
Kultuurikeskus

tasuta

Rally Estonia ajal asuvad kaks
Elva linna bussipeatust mujal

10. august kell 15

Unustatud mõisad. Kella kolme kontsert:
Kerli Jõesaar ja Einar Ilves, duo Tallinnast

Palupera mõis

tasuta

Seoses 13. juulil toimuva Rally Estonia Elva linnakatsega, on alates kella 17st

taluvusega. Samuti oodatakse kandidaadilt B-kategooria lubade omamist
ning head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust.
Kandideerimiseks tuleb esitada CV, motivatsioonikiri koos palga
sooviga ning koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid
palutakse esitada aadressile elva@elva.ee.

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

akte, kel on hea koostöövõime ja kes on kohusetundlik ning hea pinge

Rohkem teavet tööpakkumiste kohta leiab aadressilt elva.ee/toopakkumised.

Raudteejaama ja Jaani tänava bussipeatused viidud Tartu maantee kooli
juurde.
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