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Elva vald jagas tunnustust
sajale noorele tegijale

LÜHIDALT
VEREVI RANNA
KAUPLEJA ON
SELGUNUD
Elva Vallavalitsus otsustas

12. juunil toimus Elva

sõlmida lepingu Verevi

lauluväljakul Elva valla

ranna kauplemiskoha

õpilaste tunnustamis-

kasutusse andmiseks CM
Meelelahutus OÜ-ga.

üritus 100 Noort Tegi-

E

lva Vallavalitsus korraldas Elva linnas asuva
Verevi ranna kauplemiskoha kasutusele andmiseks
konkursi. Elva valla omandis
olev Verevi rannas asuv kauplemiskoht koos olemasoleva
hoonega antakse rendile kolmeks aastaks.
Tähtajaks laekus kaks pakkumist ning pärast läbirääkimisi mõlema pakkujaga
otsustati sõlmida leping CM
Meelelahutus OÜ-ga. Enne
kauplemiskoha avamist peab
ettevõtja tegema kauplemiskohas remondi ja hankima
vajalikud kooskõlastused. Anname esimesele võimalusel
teada, millal ettevõtja alustab
kauplemisteenuse pakkumisega Verevi rannas.
Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja, kertu.vuks@elva.ee
või tel 5813 7086.

jat. Sündmusele olid
kutsutud õpilased valla
üheksast koolist, kes
oma õppetöö või koolivälise tegevusega on
panustanud nii iseenda,
kooli kui ka kogukonna
arengusse.
LIIS LEHISTE
HARIDUSSPETSIALIST

A

unimetusega 100 Noort
Tegijat tunnustatakse
silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid
Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas
ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga
koolilõpetajaid. Elva vald tunnustab

KÕIK TUNNUSTUSE SAAJAD JÄÄDVUSTASID OMA NIME ELVA VALLA AURAAMATUSSE.

ka neid medaliga lõpetajaid, kes elavad Elva vallas, kuid käivad teistes
gümnaasiumites.

Silmapaistvad noored
Esmakordselt anti välja Aasta noore
aunimetus ning Õpilaste aasta haridusteo tunnustus. Aasta noore tiitli
pälvisid RN Stuudio tantsija ja treener Christopher Meier ning Palupera
loodusringi eestvedaja ja loodushariduse propageerija Artur Lõhmus.

Õpilaste aasta haridusteo nominendid olid Konguta Kooli 5. klass jõululaada korraldajana, Rõngu Keskkooli 8. klassi rahatarkuse viktoriini
ﬁnaalvõistlusel osalejad ning Puhja
Kooli õpilasesindus mitmete sündmuste korraldajana. Õpilaste aasta
haridusteo tunnustus anti üle Puhja
kooli õpilasesindusele „The Best Kevadfest“ korraldamise eest.
Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraama-

Foto: Kayvo Kroon

tusse, neile anti üle tänukiri ja kingitus. Kingikotis oli akupank ning
kaks piletit Elva valla noortefestile
SUWA – suvi ja wabadus! Festival
toimub 28. juunil Waksal Wabrikus
ning peaesinejad on Púr Múdd, Lepatriinu ja Flank. Rahalise preemia
saavad medaliga koolilõpetajad.
Sündmusel esinesid Eesti otsib superstaari saate ﬁnalist Jennifer Cohen ning andekas lõõtsamängija
Oliver Leppik.

Ülevaade Verevi järve rannaala avalikust arutelust

E

lva Vallavalitsus korraldas 23.
mail Verevi rannaala detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustava avaliku arutelu. Koostatava planeeringuga soovitakse luua
võimalused ajakohase supelranna
väljaarendamiseks ja kavandatakse

aastaringse kasutusega mitmefunktsiooniline rannahoone. Eskiislahendust tutvustas Artes Terrae OÜ planeerija ning planeeritava tegevusega
kaasnevate mõjude hindamise läbiviimist Alkranel OÜ keskkonnaekspert. Arutelul avaldati arvamust ka-

vandatava hoone sobivuse ja mahu,
Verevi järve tervise ja parkimiskohtade vähesuse osas.
Arutelul selgitati, et sobivaima
planeeringulahenduse aitab välja
selgitada keskkonnamõju strateegiline hindamine. Mõju hinnatakse

nii loodus-, sotsiaal- kui kultuuriliste keskkonnaaspektide seisukohast.
Sügiseks valmib mõjude hindamise
aruanne, mis analüüsib planeeringuga kavandatava tegevuse mõju ja
ulatust ja annab vastavalt vajadusele vältimis- või leevendusmeetmed.

Hindamise aruannet koos detailplaneeringuga tutvustatakse avalikkusele.
Lisainfo:
planeeringuspetsialist Maarika
Uprus (maarika.uprus@elva.ee)
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Muudatused Rannu
jäätmepunktis

Otsused 04.06 ja 11.06 istungitelt

Seoses üha kasvanud olmeprügi toomisega Rannu jäätmepunkti, likvideeriti sealt 13.06.2019

Lubada OÜ-l SP Music Management korraldada Elva linnas Verevi järve rannas 12.-13.07.2019

suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid. Kahjuks ei aidanud ka konteinerite tihedam tüh-

kell 20 kuni 3 avalik üritus „Verevi Rannapidu 2019“. Vastutav isik on Silvo Piir, tel 5283362,

jendamine, sest mahutid täitusid mõne päevaga ning üks põhjus on kindlasti see, et mitte-

silvo.piir@mail.ee; Rõngu Rahvamajal korraldada kodukohvikute päev 08.06.2019 ja rahvapidu

sobilikke jäätmeid toodi ka väljastpoolt Elva valda.

Hiugemäel; SA-l Elva Kultuur ja Sport korraldada jaanituli Elva Lauluväljakul 23.–24.06.2019

13. juunist alates on Rannu piirkonna elanikel võimalus suur- ja ehitusjäätmeid anda üle

Avalikud üritused

kell 20–1. Vastutav isik on Kätlin Saarela, +3725161891, katlin.saarela@elva.ee.

Elva linnas asuvas jäätmepunktis Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt). Elva linna
jäätmepunkt on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9–18 ja laupäeval kell 9–15.
Rannu jäätmepunktis võetakse vastu järgmisi jäätmeliike: taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast) ja majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (pliiakud ja patareid,
värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, vanaõli, õlised jäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldavad
pakendid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid jne). Ohtlikke jäätmeid saab
üle anda kolmapäeviti kella 12–14 (vastuvõtja tel 53966511). Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Pakendikonteinerisse on olmejäätmete panemine keelatud! Rannu jäätmepunkti territooriumile jäätmete mahapanek on rangelt keelatud ja karistatav jäätmeseaduse § 120 alusel ning territooriumil on
videovalve.
Lisainfo: Elva valla keskkonnaspetsialist Terje Raadom tel: 730 9898; 5305 2500 või e-post:
terje.raadom@elva.ee

Ehitus
Anda projekteerimistingimused: Elvas Arbi järve, Kesk tn, Tartu mnt 3, Pikk 12a ja Kesk 32
kinnistute välisvalgustuse rekonstrueerimisprojekti koostamiseks; Elva vallas Teilma külas,
Õunaaia kinnistul elamu püstitamiseks. Korraldada Elva linnas Mahlamäe 6 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.
Anda ehitusluba: Elva linnas H. Raudsepa 11 elamu püstitamiseks ja tunnistada kehtetuks
14.02.2019 korraldusega antud ehitusluba; puuraukude rajamiseks Elva linnas Jaama 7 maaüksusele, puurkaevu rajamiseks Rannakülas Haanikalda maaüksusele.
Anda kasutusluba: Elva linnas kinnistutele Peedu tee 38, Kullese 5 ja Mahlamäe 27 rajatud
discgolﬁ pargile koos parklaga; Käärdi alevikus Maisi 2 valminud vee- ja kanalisatsioonitorustikule.

Hanked
Kinnitada riigihanke nr 208936 „Ulila ujuvkai ja paadislipi ehitustööd“ tulemused ja tunnis-
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Müüa kinnistu Kapsta külas

tada edukaks AS Valmap Grupp pakkumus maksumusega 28791,50 eurot ja sõlmida hankeleping.

Maa
Otsustati katastriüksuste kaheks jagamine ja koha-aadressite ning sihtotstarbe määramine
järgmistel kinnistutel Elva vallas: Ervu küla, Katsu, maatulundusmaa ja Ervu küla, Palandiku,

Elva Vallavalitsus müüb avalikul pakkumisel otsustuskorras esimesele registreerunule

maatulundusmaa; Mälgi küla, Kase, maatulundusmaa ja Mälgi küla, Marjakase, maatulundus-

kinnistu Uus-Kasevälja, Kapsta küla, Elva vald (katastritunnus 17101:001:0205), sihtotstarve

maa; Mälgi küla, Kopli, maatulundusmaa ja Mälgi küla, Marjakopli, maatulundusmaa. Määra-

100% tootmismaa, suurus 5801 m², millel asub laudahoone (EHR kood 120818884). Juurdepääs

ta Elva vallas, Pastaku külas, Pastaku maaüksuse uueks koha-aadressiks Tartu maakond, Elva

Kapsta teelt. Elektriühendus puudub. Kinnistu müügihinna algsuurus on 3000 eurot. Kinnis-

vald, Pastaku küla, Uue-Pastaku.

tu pildid on nähtavad kinnisvaraportaalis kv.ee.
Avaldus pakkumisel osalemiseks tuleb esitada e-aadressil elva@elva.ee või postiga
Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507. Info tel: 53020888 või
terje.korss@elva.ee.

Määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Suure-Rakke küla, Järvekaasiku tee L1, pindala 623 m², transpordimaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale
kinnistule alljärgnevalt: katastriüksus (17101:001:0444, registriosa nr 14788550), asukohaga
Tartu maakond, Elva vald, Käärdi alevik, Männiku tänav L4. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 14 m²; Käärdi alevik, Rukki tänav L4, ala suurus
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29 m².
Muuta Rannu Vallavalitsuse 09.07.2009 korralduse nr 169 punktide 1.3, 1.5 ja 1.6 sõnastust: „Kinnitada riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava maa katastriüksuse

Kogunes Elva linna
piirkonnakogu
Elva linna piirkonnakogu kogunes 4. juunil ning arutati Verevi rannaala ja tervisekeskuse detailplaneeringuid. Piirkonnakogu tegi ettepanekud korrastada Verevi rannaala ja rajada rannahoone, leida ujulale asukoht rajatava spordihoone piirkonda. Ettepanek tehti ka hoonestusala
asukoha muutmiseks Verevi idakaldalt lõunakaldale.

(66601:004:0151) andmed: 1.3 maaüksuse pindala 4,89 ha; 1.5 maaüksuse kõlvikuline jaotus:
haritav maa – 0,01 ha, looduslik rohumaa – 4,37 ha, metsamaa – 0,24 ha, muu maa – 0,27 ha;
1.6 maa maksustamishind on 470 eurot“.

Muud
Võtta vastu Elva valla 2020. aasta eelarve koostamise põhimõtted ja ajakava.
Anda KÜ-le Elva vald, Hellenurme küla, Populuse toetust autoparkla rajamiseks summas
4395 eurot.
Tunnistada Elva Vallavalitsuse korralduse nr 2-3/241 alusel kinnistu Uus-Kasevälja, kin-

Piirkonnakogu peab oluliseks hoonete arhitektuurikonkursi võitja välja selgitamisel ka-

nistu 12563150, (17101:001:0205) korraldatud avalik kirjalik enampakkumine nurjunuks. Müüa

sutada rahvahääletust. Tervisekeskuse planeeringu juures tekitab enim muret juurdeehituse

avalikul pakkumisel otsustuskorras nimetatud kinnistu esimesele registreerunud huvilisele

kõrgus ja liikluskoormuse kasv ning Supelranna 17 elanike heaolu. Piirkonnakogu on mures,

alghinnaga 3000 eurot. Kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 5801m². Kinnistul

et Elva Postipoisi ilmumise lõppedes halveneb elanike seas info kättesaadavus ning loodab, et

asub laudahoone (EHR kood 120818884).

Postipoisi otsus ei ole jäädavalt lõplik. Otsustati teha vallavalitsusele ettepanek jagada infovoldikuid valla prügimajanduse korralduse ja eramajadele mõeldud tasuta „kollase pakendikoti“ teenusega liitumisvõimaluste kohta.

Salle Ritso
vallasekretär
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Tervisekeskuse
planeeringust

PANE TÄHELE

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
marutaudi vastu

DETAILPLANEERINGU VISUAAL

2. JUULI 2019 RANNU JA RÕNGU PIIRKOND
ELVA, SUPELRANNA TN 17 JA
SUPELRANNA TN 19/21/23 NING
SUPELRANNA TÄNAVA MAA-ALA
DETAILPLANEERING
Kavandatav hoone
laiendus

Rannu alevik. Kaupluse parkla

9–9.30

Kureküla alevik. Mõisa tn 1

9.45–10.15

Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla

10.30–11

Valguta küla. Seltsimaja

11.30–12

Teedla küla. Bussijaam

12.15–12.30

Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)

12.45–13.15

3. JUULI 2019 KONGUTA JA PUHJA PIIRKOND

Elva Vallavalitsus korraldas Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn

Karijärve küla. Bussipeatus

9–9.15

Ulila alevik. Pargi tn 1 park

10.45–11

Rämsi küla. Keskuse tee 4

11.15–11.30

Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla

11.45–12.15

Vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui üks kord 24 kuu
jooksul.
Märgitud aegadel ja kohtades on süstimine tasuta. Kompleksvaktsiin (katk, hepatiit, paroviirus) või kiipimise soovi korral
teatada sellest eelnevalt. Koerad tuua süstimisele jalutusrihma
otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimistunnistus või
looma pass.
Tartumaa volitatud loomaarst Aivar Lastik, tel +372 5136245

19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu
(edaspidi Tervisekeskuse detailplaneering) avaliku väljapaneku 10. maist 2019
kuni 23. maini 2019.

MAARIKA UPRUS
PLANEERINGUSPETSIALIST

Avaldati arvamust, et:
» planeeringualale kavandatav
haiglahoone laiendus ei arvesta
naaberhoonete parameetrite,
väljakujunenud keskkonna ja
arhitektuurse olukorraga;
» parkimiskohtade kavandamisel
ei ole arvestatud Supelranna 15
ja Supelranna 17 kinnisasjadele
tekkivate negatiivsete mõjudega
(sademevee valgumine, täiendava
valgusreostuse tekkimine, müra,
heitgaasid);
» detailplaneering ei arvesta haljastusega viisil, mis tagaks planee-

ritava lahenduse kooskõla Elva
linna üldplaneeringuga;
» detailplaneeringuga kaasnev liikluskoormuse kasv Ujula tänaval
kahjustab liiklusohutuse olukorda
Ujula tänaval;
» tervisekeskuse rajamisega muutub Supelranna tänava liiklustihedus, mis avaldab negatiivset
mõju piirkonnale, raskendatud on
jalakäijate liikumine hoonesse.
Tervisekeskuse
detailplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. mail, arutelu
protokolliti. Detailplaneeringu koostaja, Skepast&Puhkim OÜ planeerija
Piret Kirs tutvustas detailplaneeringu lahendust. Planeeringust huvi-

tatud isik, Tartumaa Tervisekeskus
OÜ esindaja Liivi Einstein selgitas
kavandatava tervisekeskuse kontseptsiooni ja eesmärki. Elva Vallavalitsus tutvustas laekunud arvamusi
ja detailplaneeringu menetlust ning
vastas arutelul osalejate küsimustele.
Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele, et vaadatakse üle kavandatava hoone laienduse maht (võimalusel loobutakse 4. korrusest),
vähendatakse parkimist Supelranna
tn 17 kinnistu ümbruses, nähakse
ette meetmed, et valgus ei paistaks
planeeritavast parklast Supelranna
15 akendesse. Korrigeeritud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse täiendav avalik väljapanek, millest teavitatakse täiendavalt.

Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele, et vaadatakse üle
kavandatava hoone laienduse maht.

Pane tähele!
» Marutaud on 99.9% surmav, kuid 100% ennetatav.
» Vaktsineerimine on ainus kaitse marutaudi vastu!
» Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu.
Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!
» Ära lase oma loomi hulkuma!
» Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
» Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda,
isegi kui nad näivad sõbralikud.
» Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
» Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti poole.
» Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.

VAKTSINEERIMINE ON KOHUSTUSLIK MITTE
HARVEM KUI ÜKS KORD 24 KUU JOOKSUL.

Foto: Bigstock
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KOGUKOND

Elva võõrustab taas Shell Helix
Rally Estonia linnakatset
12.–14. juulil sõidetakse

PANE TÄHELE

taaskord Baltikumi suurim autospordisündmus
Shell Helix Rally Estonia,
mis toob Eestisse sõitjaid selle spordiala absoluutsest tipust, autoralli
MM-sarjast.
MARGUS KIIVER
RALLY ESTONIA
PRESSIESINDAJA

T

änavu on Rally Estonia
esimest korda korraldatav
ametlik WRC promotsiooniralli, mis tähendab,
et peale tehasemeeskondade on kohal nii WRC sarja promootori kui ka
Rahvusvahelise Autoliidu FIA esindajad ja tavalisest rohkem välisajakirjanikke.
Elva tänavatel kihutatakse tänavu
laupäeval, 13. juulil. Rallipäeva Elvas
juhatab sisse kohvikutepäev ja päeva lõpetab Shell Helix Rally Estonia
ametlik kontsert Elva laululaval, mille peaesineja on Venemaa tüdrukute
ansamblist T.A.T.U. tuttav Julia Volkova.
Shell Helix Rally Estonia korraldajate koostöö Elva linna ja Elva
ettevõtjatega on olnud kõigile osapooltele positiivne. Ralli korraldajate jaoks on Elva linnakatse lisamine ralli kavasse võimaldanud tuua
autosporti rahvale lähemale. Juba
esimesel aastal sai selgeks, et ainult
Elva linnakatse korraldamine oleks
olnud ressursi raiskamine, sest rallist
osa saanud inimeste arv on olnud
kümnetes tuhandetes.

Rally Estonia põnevad
hetked
2018. aastal vormistasid just Elva
linnakatsel oma esimese ühise Rally
Estonia võidu Ott Tänak ja Martin
Järveoja Toyota Yaris WRC autoga.
Martin Järveojale, kes on Elvast pärit,
oli see meeldejääv hetk. Ka sel aastal saab Elvas näha kihutamas WRC
maailma tippsõitjaid.

ESIMENE VÕISTLUSAUTO STARDIB 13. JUULIL KELL 19.20.

Foto: Kayvo Kroon

LIIKLUSSKEEM RALLY ESTONIA AJAL

Elva linnakatse pikkus on 1,66 kilomeetrit ja esimene võistlusauto
stardib sellele kell 19.20. Elva linnakatse on pealtvaatajatele tasuta.
Laupäeva, 13. juuli õhtul algusega
kell 19 toimub Elva laululaval Shell
Helix Rally Estonia ametlik kontsert, mille peaesineja on üks skandaalsemaid Venemaa poplauljaid,
Julia Volkova, kes tõusis kiirelt muusikaolümpose tippu provokatiivse
tüdrukuteduo T.A.T.U. liikmena. Elva
Laululaval 13. juulil toimuv kont-

sert toob lavale ka eesti muusika
kuldse kolmiku – Nancy, Caateri ja
Põhja-Tallinna. Kontserdi piletid on
müügil Piletilevis ja kohapeal.

13. juulil tasub
Elvasse tulla
Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia
direktor ütles, et eesmärk on alati olnud tugev koostöö kohalike omavalitsustega ja Elva on selles osas hea
näide. „Tänavu on Elvas Shell Helix
Rally Estonia raames väga korralik

programm, mis sisaldab nii kohvikutepäeva, Shell Helix Rally Estonia
linnakatset ning ametlikku kontserti. Selle kaudu saame pakkuda Elva
elanikele meeldejääva päeva ja arvestades varasemat suurt publikuhuvi,
usun, et suudame anda oma panuse
kohalikku ettevõtlusesse.“
Rallipassid on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee
rallipoes.
Kõigil, kes plaanivad tulla tänavusele Shell Helix Rally Estoniale, aga

» Linnakatsena sõidetavad
tänavad on liiklusele suletud laupäeval 13. juulil ajavahemikus 17.15–22.15.
» Ralli turvaline korraldamine
sõltub paljuski pealtvaatajate käitumisest. On oluline,
et jälgitaks ohutusreegleid
ja täidetaks turvatöötajate
korraldusi.
» Turvaaedadest ja -lintidest
üle astumine ning võistlusrajal viibimine on keelatud.
» Võistlusrada tohib ületada vaid selleks ette nähtud
kohtades.
» Võistlusauto liikumise trajektoor võib olla ootamatu
(näiteks tehnilise rikke tõttu).
» Parkimine on kiiruskatse
ajal ja teede sulgemise perioodil näidatud kaardil.
» Katse toimumise ajal on lubatud lennutada ainult Rally Estonial akrediteeritud
droone.
» Palume hoolitseda, et Teie
lemmikloomad ei oleks lahtiselt liikvel.
» Rally Estonia vabandab linnaelanike rahu ja liiklemise
häirimise pärast ning loodame, et saame koos korraldada meeldejääva sündmuse.

pole veel kas majutust leidnud või
välja valinud, soovitame kindlasti
tutvuda Rally Estonia kodulehel oleva valikuga, kust leiab erinevaid võimalusi, alustades kodumajutusest ja
lõpetades hotellidega.
Samuti on võimalik kõigil soovijatel pakkuda kodumajutust Rally
Estonia kodulehel oleva lihtsa platvormi kaudu, kuhu saab lihtsalt oma
majutuse lisada.
Shell Helix Rally Estonia 2019 sõidetakse 12.–14. juulil Tartu, Otepää,
Elva, Kanepi ja Kambja teedel ning
see on FIA European Rally Trophy
ning Eesti ja Läti meistrivõistluste
etapp, samuti WRC ametlik promotsiooniralli.
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Elva Kohvikute
päeva ootuses
13. juulil on kõigil põhjust seada oma sammud Elva
poole, sest peale Rally Estonia linnakatse toimub ka
Elva Kohvikutepäev.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

S

el aastal avatakse männilinnas kodukohvikud viiendat korda ning elvalased
võõrustavad lahkelt nii lähedalt kui ka kaugemalt saabunud
külalisi. Külastamist ootavad tervelt
17 kodukohvikut.
Näiteks on kõigil huvilistel võimalik külastada Tammetõru kohvikut (Pikk 34, Elva), mille menüü on
mitmekesine ja toitev. Kohviku tutvustuses kirjutatakse, et pakutakse
sööki, jooki ja priimat pannkooki,
läbi aastate lemmikuid kiluvõileibu,
seemneleiba pestoga, pavlovaid, suppi, läätsepada jne. Niisamuti ootab
uudistajaid käsitööjäätis ning kohvikus mängib mahe muusika ja lastel
on võimalik kiikuda puude otsa riputatud kiikedel.
Käärdis, aadressil Kaera 6 ootab Väike Itaalia, kus saab muidugi
maitsta itaaliapärast, kuid Elva võtmes menüüd. Väike Itaalia soovib
propageerida ka taaskasutust ning
seetõttu on avatud kirbuturg. Lastel
on võimalik nautida maalimist ning
kõiki beyblade’ide austajaid ootab
isevalmistatud väliareen.

Teravad ja magusad
maitsed
Aadressil Vambola 3 ootab Don
Hernandez, kus pakutakse teravaid

maitseid. Don Hernandez avab erakordselt põneva Ladina-Ameerika
teemalise suveaia ja ootab kõiki külla. Pakutakse tuliseid tex-mex roogasid ja mõnusaid latiinorütme.
Šokolaadikohvik ootab aga aadressil Tähe 4a, kus pakutakse nakatavat maitsekogemust ja -naudingut:
naturaalsed kvaliteetsed toorained,
parim kohv ja šokolaad, lai valik
imelisi käsitöötrühvleid, võrgutavad
šokolaaditordid, võrratud koogid ja
ahvatlevad tassikoogid. Samuti pakutakse külastajatele Rally Estonia
eri ja soolaseid hõrgutisi.
Siga ja Šhokolaad on kodukohvik
Ujula tänaval (Ujula 4), mis paneb
oma maitsva söögiga panuse nii kodukohvikute päeva ja kõigi külastajate mälestustesse. Väidetavalt on selles kohvikus olemas kõik, mida üks
rallisõber või muidu maitseelamuse
otsija võiks vajada. Pakutakse mõnusat õhkkonda söögi nautimiseks,
kuid ei panda ka pahaks, kui keegi
otsustab oma söögi kaasa võtta.
Kohvikusse Siseosakond (Valga mnt 15c) oodatakse nii uusi kui
ka vanu meditsiinihuvilisi, sest ka
sel korral täidetakse tilgasüsteemi
voolikud parimate manustamiseks
mõeldud vedelikega ja tahkete toitude nimekirjast võib leida põnevaid
maitsmiseks mõeldud diagnoose.
Kindlasti on menüüs „Lõhestunud
isiksus“, „Ussripik tuhksuhkrus“, „Öövalve unistus“ ja „Täidetud süstlad“.
Kohvik Pärl (Valga mnt 28) pakub
Koreast ja Hiinast inspireeritud tuliseid ja meeliülendavaid maitseid.

Tekstuurilt ja välimuselt pilvekesi
meenutavad auruga küpsetatud sai
bao, mis on täidetud pehme kauaküpsetatud kodumaise sealihaga,
kust ei puudu kindlasti ka kimtši ja
muu värske ning mahlane. Võib-olla
pakutakse ka klassikalist burgerit või

muid üllatusmaitseid.
Pillapalla kohvik pakub mõnusat
kohalolemist tervele perele. Pakutakse suviseid smuutisid, soolaseid
ampse, koduseid küpsetisi ja kindlasti ka uusi maitseid. Kõige pisemad
külalised saavad lustida mängutoas.

Muidugi pakub Elva Kohvikutepäev veel palju erinevaid elamusi,
mille seast saate endale sobivaimad
välja otsida aadressilt kohvikutepäev.elva.ee ja Elva Kohvikutepäeva
Facebooki-leheküljelt.

Hei, noor, soovid muuta enda suve põnevaks?

S

uvel on võimalus kõigil
Elva ja Nõo valla noortel kaasa lüüa põnevatel
üritustel vabatahtlikena.
Vabatahtlik töö aitab saada kogemusi, arendada suhtlusoskust ja
sisustada vaba aega, tehes enda-

le meelepärast ja jõukohast tööd.
Sündmusi jagub kogu suveks, seega võid veeta suve müües pileteid,
õppides tundma helitehnikat või
tehes vahvaid pilte ja sotsiaalmeediapostitusi, vastavalt sellele,
mis sulle huvi pakub. Tegevused,

kus soovid kaasa lüüa, valid ise,
nii võid olla vahatahtlik kas paar
tundi või hoopis lüüa kaasa mõnes
korraldustiimis igal nädalal.
Tublidele vabatahtlikele on
suve lõpus toimumas huvitavad
väljasõidud ja koolitused, et aren-

dada noorte oskusi tööturul läbilöömiseks.
Antud projekt on ellu kutsutud
seoses Eesti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) kohalike omavalitsuste
koostöögruppide tegevussuuna
raames toimuva noortelt noortele

info jagamise ja vabatahtliku tegevuse mudeli arendamisega.
Rohkem infot on võimalik leida:
elva.ee/noortelt-noortele
Hanna Laius
Elva linna noorsootöötaja
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Elvas on laulu ja tantsupeo süda

PUHJAS LAULDI
JA TANTSITI

11. juunil paigaldati

1.

Elvasse lauluväljaku
nõlvale, Tartu maantee
äärde sinine laulupeosüda, mis tähistab laulu
ja tantsu juubeliaastat.

S

üdame asukoha valikul sai
otsustavaks, et see oleks
märgatav võimalikult paljudele, kuid ka ligipääsetav
uudistajatele. Peale selle on taamal
Elva lauluväljak, kus on toimunud läbi
aegade väga palju laulu- ja tantsupidusid. Sinine süda viitab laulu- ja
tantspeo põhisõnumile „Minu arm“.
Südamel on info juubelipeo, tuletulemise ja meie valda iseloomustav tekst
Julgustame kõiki võtma ette käik
laulupeosüdame juurde, et lugeda südamel kirjas olevaid tekste ning teha
üheskoos pilti.
Elva on üks kuuest Eesti omavalitsusest, kes soovis sinise südame
paigaldada. Peale Elva paigaldatakse
süda ka Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse, Torisse ja Muhumaale. Südame
on projekteerinud Kino Maastikuarhitektid.

KÕIK ON OODATUD KOOS LAULUPEOSÜDAMEGA PILTI TEGEMA.

Lauljate ja tantsijate
rongkäik
Elva valla lauljate, tantsijate ja juhendajate üle saab vaid uhkust tunda!
Laulu- ja tantsupeo rongkäigus marsib Elva vallast 19 kollektiivi. Kõige
ees marsib Elva Linna Puhkpilliorkester Ülo Laanesaare juhendamisel
ning järgnevad:
» Konguta Kooli 5.-6.klassi rahvatantsurühm Koogutajad, juhendaja Kaie Tali;
» Konguta Rahvamaja segarahva-

LÜHIDALT

»
»
»
»
»

tantsurühm Kavalik, juhendaja
Kaie Tali;
Konguta segakoor, juhendaja
Merilin Seer;
Puhja Kooli mudilaskoor, juhendaja Anne Soosaar;
Puhja Kooli lastekoor, juhendaja
Ruth Luts;
Puhja Seltsimaja naiskoor Läte,
juhendaja Ruth Luts;
Puhja Seltsimaja segarahvatantsurühm Opsal, juhendaja Karel
Vähi;

Foto: Kayvo Kroon

» Puhja Seltsimaja naisrahvatantsurühm Rukkilill, juhendaja Vaike
Podar;
» Rõngu rahvamaja naisrahvatantsurühm Ringen, juhendaja Vaike
Podar;
» Rannu segarahvatantsurühm KOLUMATS, juhendaja Lea Kurvits;
» Elva naisrahvatantsurühm SINILIND, juhendaja Lea Kurvits;
» Elva Gümnaasiumi mudilaskoor,
juhendaja Ehtel Kuldvere Vent;

» Elva Gümnaasiumi lastekoor,
juhendaja Ehtel Kuldvere Vent;
» Elva Gümnaasiumi Neidudekoor,
juhendaja Merike Allik;
» Elva Gümnaasiumi poistekoor,
juhendaja Meelis Roosaar;
» Elva Meeskoor, juhendaja Meelis
Roosaar;
» Elva naiskoor KAJA, juhendaja
Astra Volkov;
» Naiskoor HELLETAJAD, juhendaja Merle Soonberg.

tunduv joonistes liikumine staadionil sai lõpuks selgeks.
Kava pealkirjaga „Sel teel“ esitas
võimlemispeol kokku umbes 200
naist.
Järve Lasteaia lapsed võimlesid
peol teist aastat. Laste kava taustamuusikaks oli tuntud lastelaul „Kiisud keerutavad tantsu“, selle järgi

möödus õppimine kiirelt ja lõbusalt.
Tublid „Kiisud“ esinesid vapralt,
leidsid staadionil omad asukohad ja
nautisid võimlemist hoolimata vihasest ilmast.
Järve lasteaia lapsed osalesid ka
Tartumaa tantsupeokesel „Suvevaheaeg“ ning prooviesinemise said
teha Elva Memme-taadi lustipeol.

juunil toimus Puhjas järjekordne Eesti
laulu- ja tantsupeo
juubeliaastale
pühendatud
sündmus – meie oma laulu- ja
tantsupäev. Päeva jooksul toimunud kontserdid pakkusid
võimalust nautida erinevat
muusikat, laulu ja tantsu, mis
valdavalt õpitud just suurpeo
jaoks. Elasime kaasa oma tublidele kollektiividele ja tundsime rõõmu vahvatest külalistest. Pidu tuli vaatama XX
üldtantsupeo "Minu arm" idee
autor ja pealavastaja Vaike
Rajaste koos peo muusikajuhi
Tonio Tamraga. Üldjuhi sõnul
toimus suure tõenäosusega 1.
juunil Puhjas maailma esmaesitusena tantsu "Tuljak" tantsimine uue saatemuusika järgi,
milles ta ka ise suurima lustiga
koos meie tantsijate kontserdi lavastaja Karel Vähiga kaasa lõi. Aitäh Vaike Rajastele
kontserdi lõpus kõlanud heade
sõnade ja soovide eest! Aitäh
kõigile esinejatele, koostööpartneritele ja abilistele! Suur
tänu Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile rahalise
toetuse eest!
Kaja Udso, Puhja Seltsimaja
juhataja

RÕÕMSAD
PEOLISED.

Foto:
Riin Massur

Liikumist täis kevad
Juba neljandat aastat osales
Elva Laste-ja Perekeskus
Tairi Paumetsa juhendamisel
Tartu Võimlemispeol.

K

ui eelnevatel aastatel oleme
peol käinud ühe naisrühmaga, siis sellel aastal oli võimle-

mishuvilisi nõnda palju, et tuli moodustada teinegi.
Harjutamine algas juba märtsis,
üksikult, paariti ja lõpuks ka rühmana. Tänu heale huumorisoonele
möödusid harjutushetked naerdes.
Mai alguses joonistasime märgid
maha ja kava harjutamine toimus lasteaia õuealal. Algselt raketiteadusena

Suur tänu õpetaja Liisile, kes
tantsis koos meiega ja aitas rühma
koos hoida.
Tantsimiseni!
Tairi Paumets, Järve Lasteaia õpetaja
Gerda Kiipli-Hiir, SA Elva Laste- ja
Perekeskuse juhataja
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Elva valla
lastekaitsepäev

LÜHIDALT

XX ELVA
KLARNETISUVI
9.–13. juulil toimub

Elva valla noortekeskustel on pikka aega meeles

Elvas kahekümnendat

mõlkunud mõte ühendada jõud ning korraldada

korda traditsiooniline

Elva valla üleselt lastekaitsepäev.
MARI-LIIS VANAISAK
NOORSOOTÖÖTAJA

I

deed asus teostama Aakre rahvamaja, kes haaras julgelt sellel
aastal ühise lastekaitsepäeva
korraldamise eestvedaja rolli,
kaasates ka teised noortekeskused.
Rahalise toetava õla pani alla Elva
Vallavalitsus. Lastekaitsepäev ühines ka üle-eestilise teeme pai aktsiooniga ning mõnus päev Aakres
algas südamliku pai ja sooja tundega
hinges.
Päeva kõige külastajate rohkem
ala oli Vabadusspordi üles ehitatud
ekstreemplats, kus sai end proovile
panna kiikingus, parkuuris ja trikitada slackline-il. Lisaks olid avatud põnevad töötoad kõigile nobenäppudele, kes soovisid proovida midagi uut.
Ponisõit, näomaalingud ja noortekohvik pakkus kõigile pereliikmetele
võimaluse nautida üksteise seltskon-

muusikaüritus
„Klarnetisuvi“.

da, õppida juurde midagi uut ning
saada oma väike eduelamus.
Noortelaval said esinemiskogemuse võrra rikkamaks kohalikud
noored. Päeva lõpetas jala tatsuma
paneva muusikaga Maria Stuart
Bänd.

K

Järgmisel aastal Rannus
Välja loositi ka publiku silme all järgmise Elva valla ülese lastekaistepäeva korraldaja aastal 2020. See väljakutse ootab Rannu Noortekeskust.
Korraldajad ANK-id tänavad kõiki,
kes panustasid päeva korraldusse.
Tänud noored, emmed ja issid, kes
esimesest ühisest lastekaitsepäevast
osa võtsid. Ühine päev meie valla
noortele tõestas, et piirid erinevate
ühinevate valdade vahel hakkavad
kaduma. Ühised vallaülesed sündmused on pigem võimalus näha erinevaid piirkondi, tutvuda uute inimestega ja saada juurde uusi ägedaid
sõpru.

Ühine päev meie valla noortele tõestas, et
piirid erinevate ühinevate valdade vahel
hakkavad kaduma. Sellised sündmused
annavad võimaluse näha eri piirkondi.
IGAÜKS LEIDIS ENDALE MEELEPÄRASE TEGEVUSE.

Fotod: Andres Luik

Kirikute öö ja kõike muudki Puhjas

P

uhja kogudusel oli kevadsuvi
päris äge. Esmakordselt oli 24.
mail, Kirikute Ööl, võimalik
uudistada Puhja ja Kavilda kirikutes.
Pakkusime põnevat programmi ning
osavõtt oli väga suur. Muusikalist
elamust pakkusid Ümarlaua kitarrimängijad, Karijärve Keelpilliorkestri
mängijad, Miina Kuusemaa orelikontsert ning värske kavaga esines
Triin Arak. Lisaks esinesid huvitava
luulekavaga kodutütred ja etendus
Kristiina Lõhmuse eestvedamisel
laste piiblidraama. Iidses kirikuaidas
pakuti rahvale süüa.
1. juunil toimus kihelkonnapäev.

PUHJA KOGUDUSE KEVADSUVI ON
OLNUD PÕNEV.

Foto: Tiit Kuusemaa

Oreli- ja ﬂöödimuusikat kuulsime
virtuoosidelt Kadri Ploompuult ja
Olga Sinkovalt. Siis oli omainimeste
kord: neidude ansambel meie koolist, naiskoor Läte, ansambel Dionysius, uus meeskvartett, ja siis kõik
üheskoos. Taas pakkus kehakosutust
Aidakohvik.
7. juunil olime Kirikute Ööl Burtniekis, ansambel Dionysius laulis
Tuuliki Jürjo „Rahvalaulumissat“
ning 8. juunil esitasime sama teost
täismahus Valga praostkonna laulupäeval Laatre kirikus. 9. juunil, Nelipühal, mil ristiti neli last, laulis
Dionysius lasteansambli saatel.

larnetiõpetaja Tiit
Veigeli ideest alguse saanud üritus on
eelkõige mõeldud vabariigi
noortele puupillimängijatele ja nende õpetajatele
täiendavaks
suvekooliks.
Klarnetisuve eesmärkideks
on
puupilliõpetuse metoodika ühtlustamine Eesti muusikaõppeasutustes,
konkreetsete praktiliste ja
toereetiliste suuniste andmine pillimängu paremaks
õpetamiseks ja omandamiseks, eelduste loomine professionaalsete puupillimängijate järelkasvu arenguks,
kontserttegevus, puupillide tutvustamine laiemale
kuulajaskonnale. 19 aasta
vältel on üritusel osalenud
790 noort muusikut, toimunud on 76 kontserti. Lisaks
klarnetistidele on osalema
oodatud ka oboe- ja fagotiõpilased. Käesoleval aastal
on suvekooli registreerunud
47 osalejat Eestimaa erinevatest paikadest.
Klarnetisuve raames toimuvad mitmed esinemised
osalejatelt ja juhendajateltavakontsert, vabaõhukontsert, tulevikutähtede kontsert ning lõppkontsert.
Suvekoolis on õppejõududena Eesti muusikute paremik: klarnetiõpetajad Madis Kari, Vahur Vurm, Vello
Sakkos, Heimo Hodanjonok,
Aveli Paide, Tõnu Kalm, Erle
Kont; oboeõppejõud Nils
Rõõmussaar ja fagotiõppejõud Jakob Peäske. Kontsertmeistriteks Nata-Ly Sakkos
ja Natali Kaasik. Puupillikoori juhatab Kaido Otsing.
Tiit Veigel
Elva muusikakool
Klarnetisuve peakorraldaja
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

28. juuni kell 18

Noortepidu SuWa

Waksal Wabrik hoov

10 €

28. juuni kell 20

29. juuni kell 9

Sumedad Suveõhtud Terrassil. Meeleolu loob
ansambel Hoovus. Avatud kohvik.
Suvelaat

Rõngu rahvamaja
siseõueala
Elva laululava

5€

tasuta

30. juuni
kell 19.02

Kontsert, ansambel ÖÖSORR

Hellenurme Veskimuuseum

12 € / 15 €

1. juuli kell 19.30

FC Elva  Tallinna FC Flora U21

Elva Linnastaadion

tasuta

10. juuli kell 19

Klarnetisuvi Elva 2019
avakontsert

Elva Gümnaasiumi
aula (Tartu mnt 3)

tasuta

11. juuli kell 19

Klarnetisuvi Elva 2019
vabaõhukontsert

Elva Muusikakooli
õuel

tasuta

Enrico Presti orelikontsert

Puhja kirik

tasuta

11. juuli kell 12

Klarnetisuvi Elva 2019
tulevikutähtede kontsert

Elva Gümnaasiumi
aula (Tartu mnt 3)

tasuta

12. juuli kell 20

Verevi Rannapidu 
Terminaator / 5Miinust / Hellad Velled

Verevi rand

11-17€

12. juuli kell 20

Sumedad Suveõhtud Terrassil. Meeleolu loob
ansambel Qvalda. Avatud kohvik.

Rõngu rahvamaja
siseõueala

5€

13. juuli

Elva Kohvikutepäev

Elva linn

13. juuli

Rally Estonia: Elva linnakatse

Elva

tasuta

13. juuli kell 13

Klarnetisuvi Elva 2019 lõppkontsert

Elva Gümnaasiumi
aula (Tartu mnt 3)

tasuta

13. juuli kell 18

Shell Helix Rally Estonia kontsert
"Julia Volkova/t.A.T.u

Elva Lauluväljak

19.50 €

18. juuli kell 19

FC Elva  Tartu JK Welco

Elva Linnastaadion

19. juuli kell 11

Eesti noorte rannavolle
Eesti karikavõistluste etapp

Verevi rand

20. juuli

KäsitööTee Rõngust Otepääni

Kõduküla, Rõngu
rahvamaja

20. juuli kell 11

Rannu kandi kohvikute päev

Rannu kihelkond

20. juuli kell 11

Eesti noorte rannavolle
Eesti karikavõistluste etapp

Verevi rand

20. juuli kell 15

Rannaküla Festival

Rannaküla küla

21. juuli kell 11

Eesti noorte rannavolle
Eesti karikavõistluste etapp

Verevi rand

21. juuli kell 13

Karijärve Keelpilliorkestri
suvelaagri kontsert

Puhja kirik

tasuta, vabatahtlik annetus

23. august
kell 15

Elva Elamusfestival

Verevi rand

tasuta

12. juuli kell 19

Rosanna Mai
Andressoo

sündis 13.05.2019

Katri Kastein

Pätrik Pastak

sündis 02.06.2019

sündis 03.06.2019

Saara Säde Leosk
sündis 02.06.2019

Marvin Raudsepp

Rait Kelner

Marleen
Tennosaar

Christella Kurvits

Drevor Hoop

sündis 29.05.2019
sündis 31.05.2019

sündis 02.06.2019

sündis 06.06.2019
sündis 06.06.2019

Elva vald mälestab
Leida Martin

Ene Laanemets

Endla Kumberg

Vasily Rubanov

Vello Hirvesoo

Heino Jentson

Raissa Koltsova

Urve Kaeramaa

19.07.1931-29.05.2019
18.01.1942-30.05.2019
08.12.1941-31.05.2019

23.04.1943-31.05.2019
02.04.1942-01.06.2019

12.11.1933-05.06.2019
12.10.1931-06.06.2019

30.01.1961-02.06.2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Varahalduse OÜ otsib
hooajalist heakorratöötajat
ja majandustöötajat
Tööle võetakse hooajaline heakorratöötaja täistööajaga. Töö sisu:
trimmerdamine, heakorratöö. Tööle asumine niipea kui võimalik.

tasuta

Samuti võetakse tööle majandustöötaja Rõngu piirkonda, täistööajaga, kandidaadilt oodatakse B-kategooria juhilube. Töö sisu: masinate
juhtimine, heakorratöö, transportimine. Elulookirjeldus palutakse saata
e-aadressil varahaldus@elva.ee.

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Lisainfo: 5333 0116 (Toomas Kuris).

tasuta

tasuta

Teavita infolehe
kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla postkastidesse
kolme tööpäeva jooksul pärast ilmumist. Kannet teostab Omniva. Palume probleemidest teavitada telefonil 730 9880 või infoleht@elva.ee.

Leerikursus Puhja koguduses
Puhja koguduses algab leerikursus. Info tel 55563876,
https://puhja.eelk.ee ja Facebookist.
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