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Piirkonnakogude valimised
Aprillis toimuma pidanud piirkonnakogude
valimised lükkusid edasi tehniliste probleemide
tõttu. Tänaseks on olukord lahendatud ning
piirkonnakogude valimised toimuvad kõikides
piirkondades 6. juunist kuni 12. juunini VOLISkeskkonna vahendusel.

V

eel on võimalus esitada piirkonnakogusse kandidaate
– kandideerimisavalduste
esitamise viimane tähtaeg
on 31. mai. Kandideerimisavalduse
esitamiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm, mille leiad www.
elva.ee/piirkonnakogude-valimised.
Eriti oodatud on kandidaadid Konguta ja Elva linna piirkonnast.

Kes on oodatud piirkonnakogusse kandideerima?
Piirkonnakogusse saavad kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine
inimene, kes esindab piirkonna
asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või
muud huvigruppi. Piirkonnako-

gu liikme kandidaadi võib esitada
igaüks. Kui kandidaadi on esitanud
keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.
Kõik piirkonnakogu kandidaatide puhul kontrollitakse nende vastavust statuudi nõuetele, st rahvastikuregistri järgset elukohta.

Miks osaleda piirkonnakogude valimistel?
Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks
esindamiseks ja arvestamiseks
omavalitsuse ülesannete täitmisel
ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav
valla ühe piirkonna esinduskogu.
Oma valiku, kes võiks Sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda
ja seeläbi kogu piirkonna huvisid

Taas on võimalik taotleda
lammutustoetust

E

lva vallavalitsus kuulutab
taaskord välja Elva valla
eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse
taotlusvooru. Toetuse eesmärk
on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja
maastikupilti kahjustavate või
ohtlike ehitiste lammutamise
toetamine. Taotlusi on võimalik

esitada 19. maist 20. juunini.
Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel
isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.
Elva valla lammutustoetuste 2022.
aasta vooru eelarve suurus on 20 000
eurot.

esindada, saad teha kui osaled
piirkonnakogu valimistel ja toetad
kandidaati, keda eelistad.

Kus on leitav piirkonnakogude kandidaatide nimekirjad?
Kandidaatide nimekirjad avalikustame hiljemalt 3. juunil 2022
veebilehel elva.ee ning plakatitel
kõikides piirkondades koos valimisnumbritega. Vallavalitsus ei
korralda kandidaatide tutvustamist, kampaania korraldamine on
iga kandidaadi enda teha. Vallavalitsus jagab kõikide kandidaatide kohta infot võrdselt ja samades
kanalites.

Kuidas toimub piirkonnakogude valimistel hääletamine?
Hääletada saavad kõik vähemalt
16- aastased Elva valla rahvastikuregistri järgsed elanikud, kes
on registreeritud Elva valla elanikuks hiljemalt 01.06.2022 seisuga.
Igal hääletajal on üks hääl ning
selle saab anda vastavalt rahvastikuregistris oleva elukoha järgi

Toetust on võimalik taotleda:
• ehitise lammutamise projekteerimisele;
• ehitise lammutamiseks;
• ehitise lammutamisel tekkivate
jäätmete utiliseerimiseks.
Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest,
kuid mitte rohkem kui vastava aasta
eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse
määramisel lähtutakse taotleja esitatud odavamast hinnapakkumusest.

oma piirkonnas kandideerivale
kandidaadile. Näiteks kui teie rahvastikuregistri järgne elukoht on
Koruste küla, Elva vald, siis saad
valida Rõngu piirkonnas Rõngu
piirkonnakogusse kandideerivate
isikute vahel. Kui hääletaja soovib
oma valikut muuta, siis seda saab
teha kuni viimase hääletuspäevani
(12.06.2022 kell 23.59), arvesse läheb kõige viimasena antud hääl.

Kus toimub hääletamine?
Hääletamine toimub elektrooniliselt, kasutades VOLIS keskkonda
ning selleks on vaja sisse logida kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d.
Kui VOLIS keskkonna kasutamine
pole võimalik, saab hääletamiseks
külastada ka Elva valla teenuskeskuseid vastavalt nende lahtioleku
aegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga
isikut tõendav dokument.

Lisainfo piirkonnakogu valimiste kohta on leitav www.elva.ee/
piirkonnakogude-valimised.

Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel neist.
Toetus makstakse välja pärast
taotlusekohaste tööde lõpetamist ja
kuludokumentide esitamist. Taotleja
peab teostama toetatavad tegevused
12 kuu jooksul toetuse kasutamise
sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.
Taotluste
hindamiseks
ning
paikvaatluse teostamiseks on moodustatud hindamiskomisjon. Toetuse
täielik andmine, selle osaline andmine või sellest keeldumine otsustatak-

LÜHIDALT
ELVA VALLA UUTE
ILMAKODANIKE
LUSIKAPIDU
Eelmise aasta septembrist
selle aasta aprilli lõpuni sündinud laste lusikapidu toimub
16. juunil.
Kõik osalised saavad kutse
täpsema infoga. Viimane Elva
valla lusikapidu toimus eelmisel aastal septembris. Seoses
koroonaviiruse levikuga ei olnud vahepeal mõistlik lusikapidu korraldada.
Iga pisike ilmakodanik saab
peol endale hõbelusika ning
raamatu pealkirjaga „Pisike
puu“, mis on välja antud koostöös kultuuriministeeriumi ja
Eesti lastekirjanduse keskusega.
Kõik, kes ei saanud osaleda
eelmistel lusikapidudel ning
pole saanud hõbelusikat ega
raamatut, võivad tulla neile
järele Elva vallamajja tööpäeviti kell 8–16.30 (aadressil
Elva, Kesk 32, lisainfo telefonil 730 9882).
Elva vallas sündis 2021. aastal kokku 174 last, 2020. aastal
sündis kokku 162 last.

se 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest.
Rohkem infot toetuse kohta
leiate
elva.ee/lammutustoetus.
Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste
keskkonnas SPOKU.
Lisainfo:
Sirli Pippar,
arendusspetsialist
tel 5837 7930
sirli.pippar@elva.ee
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Alustati Elvas Puiestee
ja Supelranna tänava
rekonstrueerimist
Puiestee tänav
Ehitus puudutab Puiestee tänavat
alates Jaani tänavast kuni raudteeni.
Puiestee ja Jaani tänava ristmik jääb
avatuks.
Rekonstrueerimise käigus rajatakse koos aluskihtidega kogu lõigu ulatuses uus sõidu- ja kõnnitee,
uuendatakse ristmike asfaltkate ja
paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Tänavale ehitatakse sademeveesüsteem koos õlipüüduriga.
Kogu lõigu ulatuses uuendatakse
tänavavalgustus ja kõnniteele Jaani
tänavast kuni gümnaasiumini rajatakse valgustus. Kõik hoovidesse sissesõidud asfalteeritakse.
Töid teostab AS TREF, omanikujärelevalvet teostab Tarindiprof OÜ ja
ehitusprojekti koostas Teedeprojekt
OÜ. Ehitustööde maksumus koos
käibemaksuga on 857 791 €, millele
lisandub omanikujärelevalve kulu.
Tee rekonstrueerimist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transiitteede korrastamise
meetmest (TEN-T) 350 000 euroga.
Tööde tähtaeg on augusti lõpp.

Ehituse ajal on tänav läbisõiduks
suletud, kuid kohalikud elanikud,
kooli külastajad ja jäätmejaama kliendid saavad tänavat kasutada. Küll
võib ehituse ajal tulla ette momente,
kus mõni konkreetne lõik on lühemat aega suletud. Ümbersõit toimub
mööda Vaikset, Lootuse, Kärneri,
Pargi ja Jaani tänavat.

Supelranna tänav
Supelranna tänaval rekonstrueeritakse lõik Tartu mnt-st kuni Elva
Haigla parkla sissesõiduni.
Tööde käigus rekonstrueeritakse
olemasolev sõidutee, rajatakse kõnnitee ja uuendatakse tänavavalgustus.
Supelranna ja Tartu mnt ristmikule
rajatakse valgustatud ülekäigurada. Paralleelselt ehitab Elva Haigla
tänava äärde parkimiskohad. Töid
teostab Kivipartner OÜ, tänavavalgustuse uuendab Dynamo OÜ, omanikujärelevalvet teostab AS Taalri
Varahaldus ja ehitusprojekti koostas
Energia ja Ehitus OÜ. Ehitustööde
maksumus koos käibemaksuga on 92
600€, millele lisandub omanikujäre-

Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas
toimus muudatus

V

eeseadus § 104 lg 7
kohaselt kehtestab kohalik omavalitsus oma
halduspiirkonnas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.
Võrreldes 25.02.2019 Elva
Vallavolikogu
vastuvõetud
määrusega nr 76 „Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri“ tehakse uue eeskirjas järgmised muudatused:
1. Muudeti eeskiri vastavusse
ehitusseadustiku nõuetega.
2. Kirjutati täpsemalt lahti kinniste reoveekogumismahutite rajamise tingimusi. Reoveekogumismahuti rajamine

toimub ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise alusel. Võrreldes varasemaga tuleb omapuhasti
seisukorda kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldus- ja kasutusjuhendile.
Kontrolli tulemused ja teostatud
hooldustööd tuleb kanda kirjalikus
vormis peetavasse hoolduspäevikusse. Täpsemalt selgitati milliseid
kandeid peab hoolduspäevik sisaldama ning säilitada tuleb viimase
viie aasta jooksul tehtud kandeid.
3. Seoses 2019. aastal toimunud veeseaduse muudatusega muudeti
kohalike omavalitsuse järelevalvega seotud sätteid, andes eramajapidamiste reoveepuhastamis- ja

levalve kulu. Tööde tähtaeg on juuni
lõpp.
Ehituse ajaks on Supelranna tänav
haigla ees suletud. Supelranna tänava
lõik haigla parkla juurdepääsust kuni
Pika tänavani muudetakse ehituse
ajaks kahesuunaliseks. Haiglale saab
ligi mööda Supelranna tänavat ja samuti on võimalik haigla juurde ligi
pääseda lasteaed Õnneseene juurest
mööda Ujula tänavat. Haigla külastajate parkimine on ette nähtud haigla
taga vastvalminud parklas. Jalakäijad
pääsevad Tartu mnt poolt haiglale
ligi läbi metsapargi Ujula peatusest
alguse saavat jalgrada mööda. Haiglasse sissepääsuks palume kasutada
maja taga, parkla pool olevaid sissepääse.
Lisainfo:
Hendri Seinberg,
taristuspetsialist
5866 6520
hendri.seinberg@elva.ee

kogumissüsteemide nõuete täitmise järelevalve pädevuse lisaks
Keskkonnaametile ka kohalikule omavalitusele. Kohustus on
teostada järelevalvet, kui antakse teada reostusjuhtumist, on
endiselt Keskkonnaametil, kohalik omavalitsus võib aga teostada reoveekohtkäitluse ehitise
(omapuhasti, kogumiskaevud
jne) tehnilist kontrolli kaasates
vajadusel eksperte. Järelevalve
teostajal on edaspidi õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale ettekirjutusi rikkumiste
kõrvaldamiseks, peatamiseks
või lõpetamiseks.
Uue määrusega on võimalik tutvuda www.riigiteataja.ee või Elva
valla kodulehel www.elva.ee/veemajandus.
Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens,
keskkonnaspetsialist
tel 5305 2500
margit.berg-jurgens@elva.ee

LÜHIDALT
ELVA VALLAVALITSUS OTSIB KAUPLEJAT ELVA
KESKVÄLJAKU ÄRIMOODULISSE
Elva vallavalitsus kuulutas välja uue konkursi keskväljaku
ärimooduli nr 1 (Arbi järve poolne ärimoodul) läbirääkimistega
pakkumise korras kasutusse andmiseks.
Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. mai 2022 SPOKU-keskkonna kaudu.
• Kauplemiskoht antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks
tähtajaga kuni 30.09.2024.
• Keskväljaku ärimooduli nr 1 eritingimuseks on toitlustusteenuse pakkumine või kohalike toodete või meenetega kauplemine.
• Pakkumise üüri alghind on 40 eurot kuus. Üürile lisanduvad
kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab.
• Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt.
Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30.05.2022
SPOKU-keskkonna kaudu. Pakkumused avatakse 31. mail kell 10.
Vallavalitsuse korralduse ja läbirääkimistega pakkumuse tingimused leiate valla kodulehelt www.elva.ee/vallavara-muuk.
Lisainfo:
Terje Korss
terje.korss@elva.ee
tel: 5302 0888

ELVA VALLA EELARVE TÄITMIST SAAB JÄLGIDA
INTERAKTIIVSELT
Interaktiivses vaates saab eelarve täitmist vaadata koondvaates,
võtta eraldi lahti põhitegevuse tulud ja kulud ning tutvuda
investeerimistegevusega. Samuti on võimalik tutvuda reservfondi
kasutamise andmetega. Andmed uuenevad igal pühapäeval.
Elva valla eelarve täitmist saab vaadata: www.elva.ee/
eelarveinfo

Elva Vallavalitsus otsib
Aakre Rahvamaja juhatajat
Oled oodatud kandideerima, kui Sul on:
kõrgharidus (soovitavalt erialane);
varasem töökogemus kultuurivaldkonnas;
oskused teavitus- ja turundusalase töö korraldamisel;
teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
koostöö- ja väga hea suhtlemisoskus;
analüüsi- ja planeerimisvõime.
Peamised tööülesanded:
rahvamaja tegevuse planeerimine ja juhtimine;
kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine;
isetegevus- ja huvialaringide ning noorsootöö korraldamine;
kultuuriürituste korraldamine;
koostöö arendamine piirkonna teiste asutuste ja
ühendustega.
Kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri koos
palgasooviga hiljemalt 29.05.2022 e-aadressile elva@elva.ee.
Tööaeg: täistööaeg
Lisateavet annab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste,
tel 5464 0550, liis.lehiste@elva.ee
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1. juunil tähistatakse Rannu
pargis lastekaitsepäeva

R

annu rahvamaja koos Rannu pere- ja noortekeskusega
korraldavad sel aastal 1. juunil koostöös Elva ja Rõngu
noortekeskustega ülevallalise lastekaitsepäeva.
Pidu algab kell 15 Rannu pargis.
Toimuvad erinevad töötoad, kus
saab proovile panna nii loovust kui
ka osavust. Külla on kutsutud politsei ja päästeamet – ohutus nii teedel
kui kodus on ikka aktuaalne teema.
Korraldame ka võistluseid, kuhu on
vahvaid auhindu välja pannud meie
sponsorid. Peale selle toimuvad veel
valla laulustuudiote laululaste etteasted. Batuudisõprade peale on ka
mõeldud – olemas on ka batuut.
Kell 17 liiguvad tegevused Rannu
rahvamajja. Näha saab Rannu pereja noortekeskuse draamaringi uut
etendust pealkirjaga „Käpp ja Kap-

LÜHIDALT
ELVA VALLA KOOLIDE LÕPUAKTUSTE
TOIMUMISE AJAD
06.06 kell 12 toimub TERA Peedu kooli 6. klassi
lõpuaktus Peedu laululaval.
10.06 kell 12 toimub Aakre lasteaed-algkooli
lõpuaktus Aakre koolimajas

sarulliplaneet“.
Päeva lõpetavad suurel laval bänd
nimega Planespotters ning parimaid
hitte keerutav DJ.
Töötoad ja tegevused on tasuta.
Küll aga on mõistlik võtta kaasa pisut taskuraha, sest kui kõht läheb
tühjaks, müüakse kohapeal wrappi ja
friikartuleid ning suhkruvatti.
Kindlasti jagub aga päeva veel
lisaks muidki tegevusi ja üllatusi.
Tulge osa saama ja toredat päeva
veetma. Vihma pärast ei ole vaja muretseda – kui vihma sajab, siis mahume kõik rahvamaja saalidesse ära.

10.06 kell 18 toimub Konguta kooli 6. klassi
lõpuaktus Konguta koolimaja saalis
11.06 kell 10 toimub Valguta lasteaed-algkooli
6. klassi lõpuaktus pargis või kooli saalis
17.06 kell 14 toimub Rannu kooli 9. klassi
lõpuaktus Rannu rahvamajas
17.06 kell 16 toimub Puhja kooli 9. klassi
lõpuaktus koolimaja võimlas
17.06 kell 18 toimub Rõngu keskkooli 9. klassi
lõpuaktus
18.06 kell 12 toimub Palupera põhikooli 9.
klassi lõpuaktus koolimaja saalis
20.06 kell 18 toimub Rõngu keskkooli 12. klassi
lõpuaktus

Rõõmsate kohtumisteni!

21.06 kell 11 toimub Elva gümnaasiumi 9.a,
kell 13 9.b, kell 15 9.c klassi lõpuaktus Elva
kultuurikeskuses

Liis Jaamets,
Rannu rahvamaja juhataja

21.06 kell 17 toimub Elva gümnaasiumi 12.
klassi lõpuaktus Elva kultuurikeskuses
Soovime kõigile lõpetajatele palju õnne ja tuult
tiibadesse!

Kavilda ürgoru serval kulgeval
matkarajal on avatud näitused „Tavaliste
taimede tarkus“ ja „Luulerästa sünd“
Kuni 30. septembrini ootab maalilise Kavilda
ürgoru nõlval Kivistiku talukohas külastajaid
fantaasiaküllaste illustratsioonidega näitus
„Tavaliste taimede tarkus“ ja luulematkarada
„Luulerästa sünd“.

K

ülastajad on oodatud iga
päev päikese tõusust päikese loojanguni.
Kunstnik Mari Paberiti illustratsioonidega näitus
„Tavaliste taimede tarkus“ on
etnobotaaniline sissevaade kaheteistkümne meie looduses laialt
levinud taime olemusse ja rolli
loodusrahvaste elus. „Arenenud
ühiskonnana kipume unustama oma eksistentsiaalset seotust

loodusega. Inimestena sõltume tegelikult end ümbritsevast looduskeskkonnast isegi rohkem kui teistest inimestest. Selle seotuse teadvustamine
võib juhatada inimese tagasi tema
enda juurte ja olemuse juurde,“ mõtiskleb näituse idee autor Kristi.
„Luulerästa sünd“ tutvustab Piia
Rajaste loomingut. Rajal on eksponeeritud kümmekond luuletust.
„Metsa varjulises vaikuses luuleridade lugemine võib olla üheks sam-

muks endas peituvate aarete poole.
Siin saad märgata oma südamesoppidest välja ilmuvaid tundeid ja looduse ilu. Kui soovid olla loodu sees, ole
looduses,“ suunab Piia näituse külastajaid iseennast ja loodust märkama.
Rada, millel näitused asuvad, algab Kivistiku talukoha värava juurest
ja on tähistatud punaste noolekestega. Rada ei sobi liikumisraskustega
inimestele ja selle rahulikus tempos
läbimiseks tuleks varuda vähemalt
tund aega. Raja lõpus asub allikas,
kus rännakult tulija saab soovi korral
janu kustutada.
Kivistiku talukoha leiad sisestades
GoogleMapsi MTÜ Draakon ja Delfiin (Vahessare küla, Elva vald, Tartumaa; Puhja-Elva teel pöörata Kobilu teeristi bussipeatuse juurest alla
oru poole). Palume Kivistiku talukohas liikuda vaikselt, et metsaelanikke
mitte häirida.

KIVISTIKU TALUKOHAS SAAB SEL SUVEL KÜLASTADA
NÄITUSEID „LUULERÄSTA SÜND“ JA „TAVALISTE TAIMEDE
TARKUS“.

Foto: erakogu

Kui soovite matkarada läbida koos juhendajaga, siis andke oma soovist
julgelt märku.
Näituste valmimist toetas Elva vallavalitsus.
Lisainfo:
Kristi Liiv, 5358 4565
MTÜ Draakon ja Delfiin
info@draakonjadelfiin.ee
www.draakonjadelfiin.ee
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2022 - RAAMATUKOGUDE AASTA

Aakre raamatukogu ja
raamatukoguhoidja Riina Siik
Aakre raamatukogu on üks nendest raamatukogudest Tartumaal, mis enne
haldusreformi (2017) kuulus teise maakonda. Aakre raamatukogu asus
Valgamaal ja kokkupuuteid Tartumaa kolleegidega oli vähe. Täna heidamegi
pilgu Aakre raamatukogule ja uurime, kes on sealne raamatukoguhoidja Riina
Siik.

A

akre raamatukogu asutati
1926. aastal ja see tegutses
Aakre vallamajas. Raamatukogu tollast olukorda on
hinnatud viletsaks, andmed laenutuste kohta puuduvad. 1930ndatel
koliti u 500 eksemplariga raamatukogu Aakre rahvamajja, mille ehitusel mängis olulist osa Aakre põllumeeste selts. 1940. aastal laenutas
rahvamajas raamatuid kooliõpetaja
Jaan Tobre. Teise maailmasõja ajal
kogu osaliselt hävis.
Raamatukogu on aja jooksul kolitud erinevatesse majadesse. 1994
otsustati, et raamatukogu saab
kolm ruumi endise Aakre kolhoosi
kontori esimesel korrusel. Teisele
korrusele koliti raamatukogu 2000.
aastal ja seal on see tänaseni. Maja
alumisel korrusel asuvad Aakre
rahvamaja ja käsitööseltsi ruumid.
Kui jõuan pärast ilusat (avarad,
lauged maastikud) autosõitu Aakre
raamatukogu juurde, on Riina juba
uksel vastas ja viipab käega, kuhu
autot parkida. Teisele korrusele
viivad trepid ei ole liialt kõrgete
astmetega, nii et ka vanemad inimesed jõuavad ikka raamatukokku
tulla. Vahel siiski viib Riina raamatud kotiga inimesele esimesele korrusele kätte.
Kõigepealt vaatame üle raamatukogus värske sanitaarremondi läbinud ruumid. Ruumid on heledad,
toakesed loovad tahtmise võtta kätte mõni raamat ja rahulikult omaette olla. Just olnud emadepäeva
puhul on Riinal väljapandud vahva
fotonäitus kolmest Aakre emast,
kelle eesnimed algavad M tähega.
Inimesed ise on näitusele toonud
fotod oma emadest erinevas vanuses. Riinal on plaanis teha näitusest
traditsioon – järgmisel aastal valib
ta teise eesnime tähe.
Väljas on ka näitus „Kogude pärlid”, mis tutvustab millegi poolest
erilisi trükiseid raamatukogus. Selline näitus on raamatukogude aasta
puhul väljas paljudes Eesti raamatukogudes.
Edasi juhatab Riina mind raamatukogu kööginurka, kus laual
kohvitassid ja Riina enda tehtud
kohupiimakook. Jah, Riina on suur
küpsetaja ja kook maitseb oivaliselt.
Teine suur Riina kirg on käsitöö ja

eriti heegeldamine. Tema heegeldatud voodikatteid on mitmel pool
ka käsitöönäitustel väljas olnud.
Riina on jutukas ja püüab alati inimestega kontakti leida. „Muidu
jääb imelik tunne,“ ütleb ta.

Riina, millisena Sa ise
Aakre raamatukogu näed?

Aakre raamatukogu on täpselt
selline väike ja hubane, kus tahaksin lugejana ise käia ja olla. Inimeste jaoks on raamatukogu turvaline
koht, nad on harjunud siin käima.
Siit leiab igaüks endale meelepärast
lugemist ja tegevust.
Täna on raamatukogu palju
muutunud. Raamatukogu on suhtlemis- ja ajaveetmiskoht, infokeskus ja mäluasutus. Remonditud
on trepikoda ja kolm raamatukogu
ruumi. Hästi sobib ka värske mööbel Tabivere raamatukogust.

Mida külastajad raamatukogus teha saavad?

Külastajad saavad koju laenutada raamatuid ja perioodikat. Kasutada arvutit, WIFI-t, paljundada ja
printida. Võimalus on teha kaugtööd. Vaadata erinevaid näitusi,
osaleda traditsioonilistel üritustel
(nt vestlusõhtud raamatukogu päevadel, muinasjututund lastele) ja
õpitubades. Kohapeal saab lugeda,
otsida erinevat informatsiooni ja ka
lihtsalt suhtlemine on väga tähtis.
Minu jaoks on iga inimene, kes raamatukokku tuleb, tähtis ja ma soovin, et see inimene seda ka tunneks.
See on just väikese raamatukogu
võlu ja töö eripära, et inimene tuleb
siia tavaliselt pikemaks ajaks, tunniks või paariks, et muu hulgas ka
niisama juttu rääkida.
Ürituste korraldamisel on olnud
hea koostöö Aakre rahvamaja, kooli ja lasteaiaga.

Aakre raamatukogu sai
Tartumaa raamatukoguks
2018. Kuidas see muutus
on mõjutanud Sinu tööd?

Peale haldusreformi muutus
palju. Korraga oli kõik uus. Maakond, vald, keskraamatukogu, kolleegid ja raamatukoguprogramm.

2006. aastast töötasin programmiga
RIKS, nüüd siis URRAM. Tuli õppida ka, kuidas arveid konteerida,
mis on PMEN programm, VEERA,
AMPHORA ja kuidas teha ehitushanget. See kõik on olnud väga
vajalik õppimine raamatukogutöö
jaoks. Täna ei kujuta tööd selleta
ettegi. Muutus on olnud positiivne,
sest näen arengut, mitte paigalseisu. Püüan ise kogu aeg juurde õppida ja teadmisi laiendada (võtan
võimalusel osa erinevatest täienduskoolitustest ja käin igal aastal
TÜ korraldatud raamatukogude
suveakadeemias).
Oluline on endale aru anda, et
ma ise kõike ei oska, aga peab oskama abi küsida. Elva valla raamatukogudel võiks olla majahaldur, sest
me tõesti ei jõua kõike ise teha.

Miks Sa töötad raamatukogus?

Raamatukogus jäi koht vabaks,
kandideerisin ja siin ma nüüd olen.
16. augustil saab 27 aastat. Mulle
meeldib töö mitmekülgsus. Maaraamatukogus töötades vastutad
sa ise kõige eest. Mida väiksem raamatukogu, seda rohkem on erinevaid tööülesandeid. On hea tunne,
kui saan kellegi probleemi lahendatud. Kas selleks on vaja tellida
raamat teisest raamatukogust või
lahendada mõni teine probleem.
Vahel on vaja ka lihtsalt kuulata ja
märgata.

Mida loevad Aakre raamatukogu lugejad? Mida ise
oled viimasel ajal lugenud? Mida soovitaksid
teistele?

On neid lugejaid, kes loevad
kõik raamatud läbi. On neid, kes
laenutavad ainult eesti kirjandust,
teised jälle väliskirjandust. Loetakse perioodikat, eriti ajakirju. Lugejatele meeldib „Minu“ sari ja lapsed
loevad muidugi soovituslikku kirjandust. Iga raamatu jaoks on ikka
lugeja olemas. Väga oodatud on
suvelugejad. Ka noori käib raamatukogus, aga enamasti need, kes on
siin juba lapsena käinud, kes teavad, kus on raamatukogu.

RAAMATUKOGU PÄRAST LILLESEADE ÕPITUBA 2020. AASTAL.

Ise lugesin viimati JojoMoyes´i
raamatuid. Lastekirjandusest „Vilgukivioru Tonje“. Praegu loen
LizFlenwicki romaani „Tõusuvesi” ja elulooraamatut „Ellen Niit.
Heleda mõtte laast”. Neid raamatuid soovitan teistele ka. Ja muidugi minu suur lemmik Eva Pärteli „Küpsetaja käsiraamat”. See on
väga õpetlik ja praktiline, üks parimaid raamatuid küpsetamisest.

Mida sa oma elus armastad ja hindad?

Ma olen perekeskne inimene ja
hindan väga oma perega veedetud
kvaliteetaega ja inimsuhteid üldse.
Ma armastan lugeda, teha käsitööd,
küpsetada ja aias toimetada. Mulle
meeldib aeg iseendaga. Hindan
väga kolleege ja oma kalleid sõpru.

Foto: erakogu

Kes aga tahab Riinat oma silmaga näha, külastagu Aakre raamatukogu. Raamatukogu on avatud E
10–18, T–N 9–16 ja R 9–14. Kohtume raamatukogus.
Riinaga vestles Pille Rekker Elva
linnaraamatukogust. Järgmine Elva
valla raamatukogu tutvustav artikkel
ilmub augustis.

KOLLEEGID RIINAST:
Õilme Kongutast: Riina
teeb südamega oma tööd ja
ta on ka suur käsitööhuviline.
Tal on ikka kingitus kaasas,
kui kuhugi läheb.
Maie Korustest: Riina
on heatahtlik ja abivalmis.
Alati on olnud tore temaga
kohtuda.

Mis on raamatukogu lähiaja plaanid?

11. juunil on Aakres „Puhvetite
päev“, kus osalen oma käsitöönäitusega. 15. juunil on raamatukogus
pannkoogipäev, mil, nagu mitmetes Eesti raamatukogudes, saab ka
Aakres pannkooke proovida ja ka
ise küpsetada. 01.05-01.10.22 toimub suur üle-eestiline mõistatamismäng „Avasta Eesti raamatukogusid”. Selle mängu kohta saab
infot kõigist raamatukogudest.
Kui mul on aeg minema hakata,
pakib Riina veel kaasa suure portsu kooki ja purgitäie omatehtud
mustsõstra mahla Elva kolleegidele
kostiks.

SEEKORD 2 KÜSIMUST
LUGEJATELE:
1. Kes laenutas Aakre
raamatukogus raamatuid
1940. aastal?
2. Milline üle Eesti tuntud
ettevõte tegutseb Aakres
juba aastast 1989?
Vastused on oodatud 6.juunini e-aadressil: aakre.raamatukogu@elva.ee või telefonil
5196 0008. Õigesti vastanute
vahel loositakse välja auhind.
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Elva valla noortekonverents
#Kriis pakkus noortele teadmisi
kiusamisest ja nende tagajärgedest
Elva valla
noortekonverents
#Kriis pakkus noortele
teadmisi kiusamisest ja
nende tagajärgedest
ANDERO OJAMETS
PROJEKTIJUHT

N

oori osales sel päeval kokku 89. Esinema oli kutsutud viis väga erinevat
ning mitmekülgset inimest. Esinesid Rõngu keskkooli 9.
klassi õpilane ning Euroopa meister
jõutõstmises Marelin Jüriado, Milos
reklaami tegevjuht Brit Mesipuu,
Naiste tugi- ja teabekeskuse (NTTK)
koolitusspetsialist Hiie Taal, sotsiaalmeedia spordientusiast Liis Velsker
ning Elva gümnaasiumi psühholoog
Martin Kimmel.
Marelin rääkis oma kogemusloo
seoses kiusamisega ja sellest, kuhu
kiusamine teda viis ning kus on ta
praegu. Marelini kiusati 6.–7. klassis väga ning see on jätnud talle
hinge väga sügava mälestuse. Seoses kiusamisega tulid Marelini ellu
suitsetamine, enesetapumõtted jne.
Need on põhilised tagajärjed kiusamisele tänapäeval noorte seas.
Milos reklaami tegevjuht Brit koolitas noori küberturvalisuse teemal.
Noored said teada, kuidas enda di-

gijälge puhtana hoida ning kuidas
enda kohta teavet leida internetist.
Samuti tutvusid noored seadustega
ning enda õigustega. Toimusid ka
arutelud erinevatel teemadel.
NTTK koolitusspetsialist Hiie
tegi ülevaate stereotüüpidest, seksismist, seksuaalsest ahistamisest
ja vägivallast küberruumis. Hiie
Taal´i esinemise ajal tuli välja tõsiasi, et kõikides koolides leidub
väga palju õpetajaid, kes kasutavad
väga-väga palju stereotüüpe ning
Hiie sõnul on see tõsine probleem.
Ka noored nõustusid sellega, et
ükski õpetaja või kooli(tugi)personal ei tohiks õpilase kiusamisega
seotud teemadele vastata lausega:
„Ära tee kiusajatest välja. Ole nendest üle.“. Samuti tekkis Elva valla
noortevolikogul koheselt mõte ka
järgmiseks sündmuseks. Naiste
tugi- ja teabekeskuse koolitusspetsialisti sõnul on kõigil õigus vägivallavabale elule. Olgu selleks
kas vaimne, füüsiline, seksuaalne.
NTTK ettekandel kasutatud slaidikava on leitav noortekonverentsi
koduleheküljelt.
Peale NTTK esinemist saabus
kauaoodatud hetk – lõuna. Lõunasöögi valmistas sedapuhku noortele Kraine kohvik-pagar. Lõunaks
oli noortele serveeritud kartuli- ja
makaronisalat.
Peale lõunat astus lavale sotsiaalmeedia spordientusiast Liis
Velsker. Liis tegi ettekande noortele teemal „Tee iseendani“. Ettekanne sisaldas pilte Liisist varasemalt,

NOORTEKONVERENTS OLI TAASKORD VÄGA MENUKAS JA
KUULAMA OLI TULNUD LIGI 90 NOORT.

Foto: Maarja Pihlap

kogemuslugu kuidas teda kiusati
ning kuidas ta tuli lõplikult depressioonist välja. Samuti said ka
noored küsida Liisilt otse küsimusi,
nagu ka kõikidelt teistelt esinejatelt.
Liis Velsker tegi ülevaate ka enda
praegusest töökohast (Tabasalu
gümnaasiumis õpilasnõustaja).
Liisi ettekandele järgnes päeva
viimase esineja Elva gümnaasiumi
psühholoogi Martin Kimmeli ettekanne teemal „Kiusamise tagajärjed“. Martin rääkis tagajärgedest,
milleni kiusamine võib kiusatavat
viia. Olgu selleks kas depressioon,

suitsiidsed mõtted, endasse tõmbumine vms. Kõige olulisem mõte,
millega ka Martin oma ettekande
lõpetas oli: „Kiusamine ei ole okei!“.
See lause käis ka absoluutselt kõigi
esinejate ettekannetest läbi.
Kõikidele noorte küsimustele,
millele ei saanud vastust konverentsil kohapeal avalikustab Elva
valla noortevolikogu vastused peagi ka noortekonverentsi koduleheküljel noortekonverents.elva.ee.
Elva valla noortevolikogu tänab
kõiki noori, esinejaid ning toetajaid,
tänu kellele sai Elva valla noor-

tekonverents #Kriis võimalikuks
ning väga lahedal kujul. Eelkõige
avaldab noortevolikogu tänu päevajuhile Mari-Liis Vanaisakule, Sirle Lüüsile ning Liis Lehistele.

side põhjal ning ka osalejate arvu
vaadates osutus Trivimi Velliste
loeng president Konstantin Pätsist.
Välja toodi ka kliinilise proviisori
Marika Saare loeng ravimisõltuvusest vanemaealiste hulgas.
Kokku osales Elvas sel õppeaastal 48 väärikas eas õppurit, kellest
Tartu ülikooli tõendi täiendõppeprogrammi läbimise kohta ning
ülikooli rinnamärgi sai 24 aktiivset

õpilast. Nemad osalesid vähemalt
75% ulatuses. Kõigil loengutel osales kaheksa inimest.
Oma tervitused saatis ka Väärikate ülikooli programmijuht Viire
Sepp, kes õnnitles meie õppureid
eduka aasta puhul ja soovis jätkuvat teadmishimu, elutervet uudishimu, visadust ja tahtmist loengute
kuulamiseks kodust välja tulla.
Uus õppeaasta algab väärika-

te jaoks juba 7. septembris ning
kohtumispaigaks jääb endiselt
Elva kultuurikeskus.

Elva valla noortekonverents #Kriis
tegevuste elluviimist toetab Eesti avatud noortekeskuste ühendus ning rahastab Haridus- ja teadusministeerium
ning Haridus- ja noorteamet ja Eesti
interneti SA.
Lisainfo:
noortekonverents.elva.ee

Väärikate ülikool pidas
lõpuaktust
Mai esimesel
kolmapäeval lõpetati
Elva kultuurikeskuses
pidulikult Väärikate
ülikooli õppeaasta.

K

uigi esimesed loengud toimusid juba 2019. aastal, saime esimese täispika hooaja
korraldada alles nüüd. Siiski
tuli esimesel poolaastal arvestada
riiklikke piiranguid ning seetõttu
oli suuremal osal loengutest ees kahekümne osaleja piir.
Loengukava oli mitmekesine
ulatudes peresuhetest kuni kunstiajalooni. Kuulajate lemmik tagasi-

Gerda Kiipli-Hiir
MTÜ Hoolekoda,
Väärikate ülikooli programmi
Elva koordinaator
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Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv ootab külla
11. juunil pakutakse Rõngu kandis suussulavaid
hõrgutisi ja uudseid maitseid, sekka vahvate
koduhoovide avastamisrõõmu ning ehedat
emotsiooni.

T

erve päeva vältel toimub
templimäng, iga puhvet
pakub peale maitseelamuste erinevaid tegevusi nii
suurtele kui ka väikestele külastajatele.
Templimängust osavõtmine on
imelihtne. Vali välja esimene puhvet,
mida soovid külastada ja ostu sooritades küsi puhvetist endale templimängu leht. Templimängu lehel on
ära toodud kõik osalevad puhvetid
nende lahtioleku aegadega. Selleks,
et osaleda templimängu loosis, tuleb
terve päeva vältel külastada kõiki
puhveteid, sooritada seal ost ja päeva lõpuks tuua leht puhvetite päiva
peastaapi, mis paikneb Rõngus Hiugemäel. Templilehti saab üle anda
nimetatud kohas kell 18–20. Kõikide peastaapi jõudnud templilehtede
vahel hakatakse loosi tõmbama juba
suurel rahvapeo laval kell 20:15.
Templimängu peaauhind on sel aastal perepuhkus Lottemaale. Templimängu auhinnakorvist leiab hääd ja
paremat sellistelt ettevõtetelt nagu
Kommipomm, Birchlagoon, Terminal Oil, V Spa, A Le Coq, Nõo Lihatööstus, Nuustaku Pruulikoda, Rõngu Pagar ja teised kohalikud tootjad
ja ettevõtjad.
Sel aastal avavad oma uksed järgmised puhvetid:

Mõisapreili Margarethe
Suvekohvik
Mõisa tee 10, Aakre küla
AVATUD: kell 11–18
Teid ootab ees ajarännak ja romantiline õhkkond. Menüüst leiad
peenemaid magusaid ja soolaseid
suupisteid. Kohal on mõisapreili
Margarethe, kes näitab ja tutvustab
huvilistele Aakre mõisa lugu. Toimuvad mõisa ekskursioonid, mõisa
keldris on avatud muuseumituba
ning meeli paitab elav muusika. Peale selle tähistame Aakre hariduselu
290. aastapäeva ning ootame külla
kõiki vilistlasi, päeva lõpetame rahvamajas, kus toimub Aakre kooli viimane pidu.

Pii-Rii Puhvet
Piiri 11, Rõngu alevik
AVATUD: kell 12–16
Aleviku ääres asuvas Piiri tänava

puhvetis pakume valiku omamoodi
ja mõnevõrra üllatuslike koostisosadega küpsetisi ja suupisteid. Peale
selle saab meilt ka kookospiimaga
kohvi ja värskendavaid kokteile.

„Vanaaja kohwik“
Pansion Hermann Rõngus,
Tartu mnt 1
AVATUD: kell 10–17
„Vanaaja kohwik“ ja Pansion
Hermann kutsuvad külla. Kohwiku kokk on pärjatud retrohõngulise
VOCO konkursi „Aasta tegija“ 2021.
aasta lihameistri I kohaga ning rahvalemmiku tiitliga. Kasutame oma
aia ning kohaliku taluniku lihatooteid. Menüüs: seljanka supp, karask,
tanguvorst, porgandi- ja lihapirukad,
oma aia karulaugu sai. Magusroaks:
vahvli üllatus, Pansioni marjakook –
vanaaja retsepti järgi. Kohupiimapontšikud ja pulgakoogid. Kodune
kali,
raberaberilimonaad,
kohv
ja Pfefferminz tee. Avatud väike
Second hand turg.

Kodukohvik PÄRNA
PAGAR
Pärna tänav 3, Rõngu alevik
AVATUD: kell 10–17
Pärna pagar ootab teid oma hoovi pikniku pidama. Küpsetame koos
grillburgereid, sööme retropirukaid,
menüüs on ka šušhivalik. Kohvi
kõrvale pakume magusaid kooke ja
tatralette. Tegevused kogu perele.
Taksoteenust pakub meie vanake
VAZ-21061, aastast 1986. Lapsed
saavad lustida batuudil ja kohal on
Rõngu maanaiste selts käsitöö näitus-müügiga. Võimalik kangastelgedel kududa puhvetite päeva vaipa,
avatud fotonurk ja soovijatele fotosessioonid (tasuline).

JÄÄTISE KOHVIK
Valguta Seltsimaja, Valguta küla
AVATUD: kell 11–15
Nagu nimigi ütleb, saab meie
juures maiustada jäätisega nii suur
kui ka väike. Jäätisest annab teha nii
mõndagi ja kõiki põnevaid katsetusi saab meie kohvikus proovida.
Nautida saab omavalmistatud jäätist. Kindlasti leiab puhvetist suutäie
soolast. Kohapeal avatud käsitöö näitus-müük ja võimalus õnne proovida
loteriis.

Kodukohvik MEMME
MAAL
Rannaküla, Linaski talu
AVATUD: kell 11–18
Vanas
kalurikülas
maagilise
Võrtsjärve kaldal ootab kodukohvik
Memme Maal veetma terve perega
imelist päeva täis põnevaid maitseid
ja osa saama elamustest Võrstjärvel
ning lihtsalt lustima ning nautima
sooja suvepäeva. Kodukohviku menüüs kala, kalatooted ja otse loomulikult hõrgutav angerjasupp. Suud
saab magusaks teha erinevate maiustustega. Linaski sadamast väljub igal
tunnil parvlaev Hestia. Avatud paadilaenutus. Võimalik osta erinevaid
kalatooteid ja käsitööd.

Tõuka Puhvet
Valga mnt 12, Rõngu alevik
AVATUD: kell 11–15
Tõuka puhvetist leiab hamba alla
midagi vanast ajast alustades retro lihapirukatest ja lõpetades kohupiimapallidega. Pakume magusaid hõrgutisi maitsva latte ja capucino kõrvale.
Kindlasti saate proovida kodukootud astelpaju napsi ja palju muud
hääd-paremat jätame üllatuseks.
Lapsi rõõmustame näomaalingutega
ja emadele mõeldes tuleb kohale õppinud iluteenindaja. Ikka selleks, et
õhtuseks Rahvapeoks valmis sättida.

Palupera Pritsikuuri
Puhvet
Palupera pritsikuur, Palupera küla
AVATUD: kell 11–16 või kuni rahvast jätkub
Palupera Pritsikuuris avame ka
sel aastal ägeda, kodukootud ja häid
elamusi pakkuva puhveti, kuhu on
oodatud kõik. Tegevust ja vaatamist
on nii suurtele kui ka väikestele.
Elavat muusikat teeb meie oma
valla bänd Salasoov. Muusika kõrvale pakume sooja ja külma, magusat ja
soolast, kraadiga ja kraadita. Üles on
seatud ka käsitöö näitus-müük.

Küüni Kõrts
Koruste küla
AVATUD: kell 12–19
Kel meist ei oleks silme ees seik
Eesti kultusfilmist pärit ehedast kõrtsist, kus Gabriel ja Agnes lambalihakintsu isukalt sõid ja kapast maitsvat
jooki peale rüüpasid.
Isukalt süüa saab ka küünikõrtsis, kuid Gabrieli asemel leiab meie
juurest peremehed, kes lahkel käel
soovijate januseid suid täidavad.
Küüni Kõrtsis ei jää nälga ka Agnes.
Menüüst leiab nii lammast kui ka veiseliha. Kohalikus küünis lõimuvad

vanade traditsioonidega tänapäevased tuntud maitsed ning lõhnad.
Üheks päevaks on täiesti tuttavlikku
ja eestlastele omasesse küüni loodud
õhkkond, kus piirid hägustuvad ja
rõõmu saab tunda nii sooja toidu kui
kere kosutava joogipoolise üle. Kõige
selle keskel ei ole me ära unustatud
pere pisemaid, kes loodetavasti leiavad nii maitse- kui ka emotsioonielamust.

Kodukohvik Lillelapsed
Koruste küla, Piiri talu
AVATUD: kell 11–17
Tule veeda üks mõnus päev, kohtudes heade vanade tuttavatega ja
sõpradega või tulles perega mõnusalt
aega veetma. Nautida saab head kohvi-teed, kooki-pirukaid ja ise valmistatud hõrgutisi. Vahvad tegevused
lastele, kuulame mõnusat muusikat
ja kogume sooja tunnet põue. Uudistada saab käsitööd ja väljas on omavalmistatud hoidised.

Kase talu loomapark
Kase talu, Kirepi küla
AVATUD: kell 10–15
Kase talu loomapark ootab külla.
Võimalus uudistada loomapargi sulelisi ja karvaseid asukaid (tasuline).
Jalga saab puhata loomapargi välikohvikus, kus hommikusöögiks pakume oma talu kanamunadest omletti. Kosutava joogi kõrvale leiab põske
häid ja paremaid hõrgutisi.
Päeva lõpetab rahvapidu Hiugemäel. Spetsiaalselt selleks päevaks
üles ehitatud Higemäe laval esinevad
peobänd ROXY, meie armastatud
eurolaulik STEFAN koos bändiga ja
õhtule paneb võimsa punkti ansambel SMILERS. Rahvapeo väravad
avatakse kell 19.
Peoalalt võid leida erinevaid tegevusi lastele: batuut, suhkruvatt, näomaalingud, poni ja üllatus õpituba.
Kohal on Vabadussport kiikingu ja
slackline aladega.

Toidualal:
• Krissu Kokkab pakub värskendavaid kokteile ja maitsemeeli hellitavaid roogasid. Kõhtu täidavad
sushi ning pulgakoogid ning palju
muud hõrgutavat. Puhvetist leiad lisaks toidule kokteile Mohitost - Kruvikeerajani.
• Nuustaku Pruulikoda on kaasa
võtnud käsitöö õlle ja siidri. Lisaks
löövad nad püsti võimsa toidutelgi,
kust ei puudu grillpraad ja muud
suus sulavad hõrgutised.
• Burksiputka MEESTEKAS menüüs leiab kodused burgerid, kõrvale
pakutakse külma õlut ja siidrit.
Piletid saadaval piletikeskus.ee lehel (Rahvapidu Hiugemäel)
NB! Sooduspiletid kuni 31. mai
(kaasa arvatud), juunis piletid juba
kallimad.
• Piletid: 1.06–11.06
Lapsed 8–14 eluaastat 15€ / õpilased (15–18 eluaastat) ja pensionärid
20 € / täiskasvanud 25€ / perepilet
45€;
• Pilet kohapeal 11.06
Lapsed 8–14 eluaastat 15 € / õpilased (15–18. eluaastat) ja pensionärid
25 € / täiskasvanud 30 € / perepilet
50 €.
Oluline korralduslik info:
10. juunil alustame peoala ülesehitusega ja Hiugemäe laululava peoala
ümbrus on suletud.
11. juunil kell 17–01 on liiklusele
suletud Hiugemäele viivad kõrvalteed ja Hiugemäe esine. Suletud on
Rõngu keskkooli parkla ja tagahoovi sõiduteed ning läbi pääseb vaid
teenindav personal. Parkimine on
korraldatud Rõngu keskkooli vastas
asuval haljasalal. Oma toidu ja joogiga ürituse alale ei pääse.
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Kevadpidustused
Õnneseene lasteaias
Selle aasta lõpus on Elva Õnneseene lasteaia 40s
juubel, ent oleme otsustanud muuta kogu 2022.
aasta säravate, meeleolukate hetkedega täidetuks.

MARJU JÕKS
PÄEVAKOERTE RÜHMAÕPETAJA

P

ildid ja jutuke mustana valgel annavad edasi küll vaid
mõttelise osa sündmustest,
ent kohalviibinud võivad
kui ühest suust kinnitada – põhitegelasteks on olnud meie lapsed nii
Elva kui ka Peedu majadest ning
nemad on kevade jooksul edukalt
läbinud nii akrobaatikaõppe kui ka
laululindude suusooja-harjutused.

27. aprillil leidis aset kevadine
võimlemispidu. Kui tavapäraselt askeldab iga rühm ikka omakeskis, siis
sel korral suunati rühmad paaridena
koostööle. Ühised võimlemiskavad
valmisid lõbusa harjutamise tulemusel Särasilmadel ja Rõõmurullidel,
Naerupõnnidel ja Vandersellidel,
Päevakoertel ja Tähetäpsidel ning
Pääsulinnud, Päikesejänkud ja Pähklipurejad esitasid oma etteaste ühtse

Peedu koosseisuna.
Võimlemispeole pani rokkiva
punkti Tervisejutside ja Päikesepaide
Rammsteini „Links 2-3-4” järgi valminud kava. Peale väsitavat võimlemist kosutati keha ja vaimu õues
söömisega.
Enne kui lasteaiaseltskond püünele astus, näitas suuna kätte juba keerukamates piruettides vilunud tantsugrupp RN Stuudio. Mis aga kõige
huvitavam – pidu vedanud karjakoer
Urr’i (muusikaõpetaja Kadri Kuznetsov) sõnul keeldus tema lambakari
(osades Margit, Ülle, Kadi) laudast
karjamaale ringi kepsutama tulema.
Kellel talveuni pooleli, kellel nutisõltuvus tekkinud, kes pidas mugavamaks pikutades mäletsemist. Et lambad oli vaja siiski samuti koos lastega
haljale aasale sporti tegema meelitada, veenis Urr neid iga võimlemiskava vahepalana spordi laineharjale
astuma ning peo lõpuks see tal ka
õnnestus. Nalja jagus kõigile ning

VÕIMLEMISPIDU - RÕÕMURULLIDE JA
SÄRASILMADE RÜHMA ESITLUS.

lambad on tänaseks end juba siledaks
ja saledaks treeninud.
Reede ja 13 oli meie õnnepäev.
Kohtasime ammuseid tuttavaid –
kes omal ajal läinud või alles minemas Õnneseenest pikale, põnevale
teekonnale läbi elu, kui ka neid, kes
pikki aastaid on olnud meie headeks
kaasteelisteks Õnneseene töötajatena.
Lasteaia kokkutuleku peakorraldajana oli muusikaõpetaja Kadri
kokku seadnud 13st palast koosneva
kontserdi. Sinna kuulusid nii endise kui ka praeguse muusikaõpetaja
duett, kolmekõlaline naiskoori laul,
Õnneseene hümni ühislaulmine koos
publikuga, kuid mis peamine – armsad laulud tänastelt Õnneseene lastelt. Meie kontserdile andis tohutult

Foto:
Aigi Kapten

mõnusa vungi Elva muusikakooli
bänd, tänu millele iga muusikasõbra
jalg võis vabalt tatsuma hakata küll.
Bändi koosseisus olid laval Joonas,
Gedon, Anders ja Kaur. Helinduse
eest kandis head hoolt Krister ning
nõu ja jõuga aitas Rocco. Aitäh teile,
sõbrad.
Kõrvaltvaatajana võiks pakkuda,
et kontserdi õnnestumiseks oli kogu
Õnneseene seltskond, väikestest
suurteni, eesotsas Kadriga, väga palju vaeva näinud ning seda eriti innukalt just laulmist harjutades.
Peale muusikalise osa lõppu suunduti samal hommikul rühmades
valmistatud küpsisetorti maitsma,
hiljem majatuurile või imeilusa fotoseina juurde pildistama.

Kohvik Lohvik avab hooaja
terrassipeoga 1. juunil

tervislikku ja maitsvat toitu ning
tuua kokku veespordi harrastajad
sõitma SUP-lauaga Elva südamesse, Arbi järve kaldale.

Koolilõpu kiirete tegemistega võidu on kohvik
Lohviku lastel juba valminud tegevusterohke
programm, kuhu ootame kõiki oma eelmise aasta
külalisi ja ka uusi uudistajaid.
Tom ja lisaks on veel kõiksugu põnevaid üllatusi varuks.
Koolinoorte ärilabori loodud
Lohvik – laste oma kohvik – avas
Elvas Arbi järve rannaalal uksed
eelmise aasta mais. Esimese hooaja
jooksul said ettevõtja elu „nuusu-

Foto:
Ragnar Vutt

Toimunud ürituste kajastused
piltide ja videotena on leitavad Elva
lasteaed Õnneseen facebooki lehel.
Meie tegemisi tasub aga jälgida muul
ajalgi, kuna võib juhtuda, et midagi
toredat võib peagi jälle sündida.

Foto: Marju Jõks

KÜPSISETORT ÕNNESEENE KOKKUTULEKUL.

1. juunil, lastekaitsepäeval,
on meile külla tulemas mitmed
põnevad esinejad, toimub erinevaid töötubasid, saab teha ponisõitu, võistelda SUP-lauasõidus, proovida SUP-laua joogat.
Kohal on ka laste lemmik Väike

ÕNNESEENE
KOKKUTULEK.

tada“ ligi 20 koolinoort, kelle pühendunud töö tulemusena loodi ja
viidi ellu rannakohviku kontseptsioon. Tänaseks on alustanud teine
lend koolinoori, kelle suur soov on
arendada seni tehtut edasi – pakkuda kohvikus rannahooajale sobivat

Hooaja avapeo programm
(peo algus kell 16):
• kell 16–19 ponisõit;
• kell 16–17 avatud SUP-laua
vigursõiduvõistlus;
• kell 17 Elva laulu Stuudio;
• kell 17.30 RN Stuudio;
• kell 18.15–18.45 SUP-laua jooga;
• kell 19 magus peo lõpetamine ja
vigursõidu võitjate autasustamine.
Hooaja algusega laieneb taas ka
kohvik Lohviku menüü. Tagasi tulevad täiendatud retsepti järgi valmivad vanad lemmikud kreveti ja
tofu pokè, toorkakao. Lisanduvad

uued üllatajad, aga märksõnadeks jäävad endiselt tervislikkus, laste maitse-eelistused ja
hooaja tooraine. Alates koolide
lõppemisest juunis jääb kohvik
Lohvik avatuks igapäevaselt ja
nii kuni augusti lõpuni.
Mis on Lohviku mentorprogramm?
Lohviku näol on tegemist
unikaalse ärilabori projektiga.
Programmi kaasatud noored läbivad erinevaid ettevõtte loomiseks ja edukaks toimimiseks vajalikke koolitusi ning panevad
õpitud teadmised kohe suvel ka
praktikasse.
Jälgi Lohviku tegemisi Facebookis või Instagramis „KohvikLohvik“.
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KOGUKOND

Suvelavastuse „Kiri kodukandist“
esimene proov Elvas kuurilaval oli
täis nostalgiat ja maagiat
7. mail oli suvelavastuse „Kiri kodukandist“
esimene proov mängupaigas Elvas Verevi Motelli
kuurilaval.

I

lm oli soe ja kevadine, kuurilava
küll talviselt jahe, sest päike pole
jõudnud seda veel soojaks kütta, aga esialgu andsid lavastaja
ja näitlejad oma energia kuurilava
kütmiseks. Näitlejannad harjutasid
päikesesoojuses oma teksti, seni
kuni meie kuurilaval sobivad lavakujundused lõime – siis algas lavastaja töö näitlejatega juba õigel laval.
Seni on tehtud veebiproove ja
kontaktproove Tallinnas, kus pole
tegelikult olnud täit ettekujutust
tegelikest oludest, seega on esimene
proov tegelikus mängukohas väga
oluline etapp lavastusprotsessis.
Pärime
järgmisel
päeval
näitlejannadelt
ja
lavastajalt,
millised on nende muljed esimesest
proovipäevast kuurilaval.
Viire Valdma:
Tere varahommikut Tartust.
Mängupaigaga
kohtumise
ärevuses läks kaduma selle ruumi
ajalookäsitlus. Aastaarv välisseinal
oli austustäratav. Nüüd, 2022.
aastal tundub vastutusrikas hetk
astuda hüppelauale, aga samas on
just kodukanditeema julgustavaks
teguriks.

Üle kümne aasta seob mind
Elvaga hoopis teine hüppelaud – ma
turvan vähemalt korra aastas oma
lapselast Mark Samueli, kes mõned
suvised lemmiklennud ja hüpped
teeb Elva vettehüppetornist. Väga
loodan, et edaspidi saab sel suvel
teatriõhku täis puhutud kuurilava
elvalaste ning lihtsa teatrilembese
tegija ja vaataja kohtumispaigaks.
Eva Püssa:
Elva on igati tuttav paik, mu
suvekodu on siin üsna lähedal.
Põnev on olla kuurilaval nii öelda
„esimene pääsuke“ – loodetavasti
leiab kuurilava edaspidi tihedat
kasutamist, koht on ju imeilus.
Esimene mulje oli külm – oi, kui
külm. Aga õnneks oli õues päikest,
mida vahepeal soojendamiseks sai
kasutada. Ja on lootust, et päike ka
ruumi soojemaks kütab. Mõnus
on, et saime õigesse etendusepaika
tulla ja lava võtab ilmet – hoopis
teine asi proovi teha just selles
kohas, kuhu lavastus loodud.
Jaanus Nuutre:
Verevi kuurilava oma huvitava,
kuid tuleb mainida, et ka nõudliku

LÜHIDALT
EUROOPA MEISTER RÕNGU
KESKKOOLIS
3. mail toimusid Tšehhis Pilsenis Euroopa
jõutõstmise meistrivõistlused.
Rõngu keskkooli 9. klassi õpilane MARELIN
JÜRIADO on:
- Euroopa meister kaalukategoorias noored
kuni 84 kg;
- noorte kõigi kaalukategooriate absoluutne
Euroopa meister;
- Eesti rekordiomanik lamades surumises;
- Eesti täiskasvanute kogusumma
rekordiomanik.
Tulemused:
• kükk 180 kg;
• lamades surumine 100 kg;
• jõutõmme 195 kg.
Kogusumma 475 kg.
Marelin treenib spordiklubi M&M Strengthis
treenerite Mark Kihu ja Mihkel Ruudu käe all.
Hille Raja
Rõngu keskkooli
sekretär-raamatukoguhoidja

SUVELAVASTUSE ESIMENE PROOV
KUURILAVAL.

Foto:
erakogu

lava poolest üllatas esimeses proovis positiivselt.
Näitlejatel tekkinud nostalgia ning side ruumiga oli
hetkeline, mis aitas ka mul kui lavastajal kiiremini
tööle asuda. Positiivselt meelestatud näitlejaid on alati
meeldiv juhendada. Eraldi tahan tänada Verevi motelli
äärmiselt sooja vastuvõtu eest!
Suvelavastuse esietendus toimub 9. juunil kell 19
Verevi motelli kuurilaval. Piletid on müügil Piletilevis.

Elva valla kollektiivid osalevad
Tartumaa tantsupeol
5. juunil kell 19 toimub Tartu ülikooli staadionil
Tartumaa tantsupidu „Päev Emajõel“.
Piletid tantsupeole on müügil Piletikeskuses. Pilet maksab eelmüügist 20
eurot, peo päeval 25 eurot. 7–12-aastastele on pileti hind 10 eurot, lapsed kuni
6aastaseni pääsevad üritusele tasuta, kui istuvad saatja süles.
Tantsupeo kavas on nii vanemaid kui ka uuemaid tantse. Tantsupeo idee
autor on Hegert Leidsalu ning kunstiline juht Külli Petersell. Peol astuvad üles
Tartumaal tegutsevad tantsurühmad mudilastest kuni eakateni, kokku ligi 2000
tantsijaga.
Eesti rahvatants on osa meie vaimsest kultuuripärandist. Rahvatantsu all
mõtleme nii põlvest põlve edasi antud pärimustantse kui ka rahvuslikus laadis
loodud autoritantse. Pärimustants on folklooriliik, mis eksisteerib variantidena
ja millel puudub üks ning kindel fikseeritud kuju. Tartumaa tantsupeol tulevad
esitamisele küll autoritantsud, kuid nii põhisammud, põhitõed, oskused on
põhiliselt ikkagi meie oma eesti folkloorsete tantsude ja teadmiste põhjal loodud.

MARELIN JÜRIADO POODIUMIL
KESKEL 3. MAIL 2022 PILSENIS,
TŠEHHIS.

Foto:
European Powerlifting
Federation

Aire Pajur

Elva vallast osalevad:
Rühma liik

Rühma nimi

Juhendaja nimi

3.-5. klass

Konguta kooli 5.-6. klassi tantsurühm Koogutajad

Kaie Tali

6.-9. klass

Konguta rahvamaja noorterühm Konts ja varvas

Kaie Tali

B-rühm

Puhja seltsimaja segarahvatantsurühm Opsal

Karel Vähi

D-rühm

Valguta Vahvad

Kelli Kärsna

D-rühm

Konguta rahvamaja segarühm Kavalik

Kaie Tali

D-rühm

Rannu segarühm Kolumats

Lea Kurvits

Mudilasrühm Puhja lasteaia Õnnelille rühm

Leelo Suidt

Naisrühm

Elva naisrühm Sinilind

Lea Kurvits

Naisrühm

Puhja seltsimaja naisrahvatantsurühm Rukkilill

Vaike Podar

Naisrühm

Rõngu rahvamaja naisrahvatantsurühm Ringen

Vaike Podar

Naisrühm

Naisrühm Helbe

Pille Rebane, Maie Põlgast
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Eesti tööstusettevõtete õppe- ja
kontaktreis Saksamaale
Tartu Ärinõuandla, Viljandimaa Arenduskeskus
ja Jõgevamaa Arendus- ja rttevõtluskeskus
kutsuvad Lõuna-Eesti tööstusettevõtteid õppe- ja
kontaktreisile Saksamaale 4.–6. oktooberil 2022..

R

eisil külastatakse Stuttgartis toimuvat rahvusvahelist
tööstusautomaatika messi
MOTEK 2022. Samal ajal
leiab aset rahvusvahelise liimimistehnoloogia mess Bondexpo 2022.
MOTEK mess annab ülevaate
montaaži ja tööstusliku tootmise
praktilisest arengust hõlmates terve
ahela, alates mehhaanilistest komponentidest kuni täielikult võrku
ühendatud, digitaliseeritud ja tarkvaratoega terviksüsteemideni.
Reisi jooksul tehakse külastused
Mercedes-Benz’i tehasesse, rah-

vusvahelise elektroonikakontserni
Rohde & Schwarz Memmingenis
asuvasse tootmisüksusesse, mis
on ühtlasi tõeline tööstuse digitaliseerimise musternäide, ning Ausburgis asuvasse mehhatroonika ja
automaatika klastrisse. Kontaktreis
annab hea võimaluse vahetada kogemusi, luua kontakte teiste reisil
osalevate Eesti ettevõtjatega.
Osalustasu Viljandi-, Jõgeva- ja
Tartumaa ettevõtjatele 400 eurot,
teistest piirkondadest pärit ettevõtjatele osalustasu 520 eurot. Osalustasu sisaldab lennupiletid, majutu-

se, organiseeritud transpordi vastavalt programmile,
ettevõtete külastusi, 5. oktoobri õhtusööki.
Registreerimise tähtaeg on 22. august.
Osaleja kulud rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest messikülastuse tellimuse raames ning ka prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja
piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ –
raames (Tartu, Jõgeva ja Viljandi maakondade vahendid).
Lisainformatsioon Tartu Ärinõuandla kodulehel
www.arinouandla.ee või kontaktisikutelt:
•
Elo Mets, Tartumaa tööhõivekavade koordinaator, projektijuht, Tartu Ärinõuandla 511 3932, elo@
arinouandla.ee;
•
Sandra Blauberg, turundus- ja arendusjuht,
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, 5866 0146,
sandra.blauberg@jaek.ee;
•
Olavi Israel, Viljandimaa tööstuse ja ekspordi
arendusjuht, Viljandimaa Arenduskeskus, 5697 4600,
olavi.israel@viljandimaa.ee.

Infopäev „Ärivõimalused
Tartumaa käsitöömeistritele, disaineritele“
Seminar toimub 1. juunil kell 10–12 Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi tn 17, Tartu).
Tartu Loomemajanduskeskuse juurde on rajamisel uudse kontseptsiooniga Tartumaiste toodete
pood, mis omakorda täiendab loomisel olevat veebikeskkonda, milles ühendatud veebipood, turundamiskeskkond ning nö uudsete käsitöö- ja/ või disaintoodete labor/ inkubaator.
Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Ärinõuandla korraldavad infopäeva, et tutvustada, kuidas saaksite olla osaline uuest loodavast kogukonnast, kuidas
saaksite seeläbi arendada ja müüa oma tooteid.
Oodatakse kõiki oma toodete ja ideedega. Võimalusel võtke kaasa oma tooteid.
Registreerige oma osalemine hiljemalt 30. mail
Tartu Ärinõuandla kodulehel: https://forms.gle/
wm7UNECK1b7k8j2t8
Seminar on rahastatud Euroopa liidu regionaalarengu fondist.

KODULUGU

Elva kroonikast aastal 1993

K

as 30 aasta tagused
sündmused on juba ajalugu? On küll. Seekord
palume meie rubriigi
sõpradel kontrollida seda nö
oma nahal. Ja ka seda, kas vaevalt kolme aastakümne tagune
pilt meis elamusi üldse tekitada võib. Niisiis teeme proovi.
Kujutleme end aastasse 1993
ja asume jälgima üht 40-aastast meesterahvast, kes kõnnib juuli alguses „üle Uderna
poole jääva raudteeülepääsu
Elva südame suunas. Paremale jäid paar väga kena uuemat
elumaja ja igipõline turuplats
ning otse ees kõrgus suurtsugu
koolihoone, mille vastas nüüd
siis uus, aga tegelikult vana ja
sõdurlikult lihtne Vabadussõja
mälestussammas...
Siis staadion, männitukk ja
kerged puumajad, millest osades veel nüüdki laste suvekodu
või kunagise pioneerilaagri ase.
Laagri sööklamaja ja väiksemate
laste magamismaja olid laudadega
kinni löödud, kunagine palliplats
minust kõrgemas umbrohus aimamatu ning laagriülema maja lihtsalt kadunud.

Päris tagaots, mis 30 aasta eest
(1963 – K.H.) esimese, st kõige vanema
rühma asupaik oli, uppus nii võsasse,
et maja seinal Kondakovi mälestustahvli leidmine tähendas nõgesekuplaid
kuni küünarnukkideni välja.
Kuid mis sellest laagrist, kui professor Kondakovi kautshuki esmaavastaja
augi on hakanud mulle nende aastate
jooksul üha kahtlasemana paistma.
Aga õige ta on – punarätte me 60-ndate
aastate keskel siin pioneerilaagris kandsime, mis on poliitiliselt muidugi kole
paha, kuid lisaks sellele – siia võssa on
jäänud ka meie öised häired, laagrilõkked, luurekad, kümneaastase esimene
armumine ning minu ainus spordidiplom kaugushüppes.
Jah, muidugi ajad on teised, kuid
teist lapsepõlve pole võtta kusagilt ning
tegelikult on mul kahjugi tänastest
kümneaastastest, kelle jaoks niisugust
Elvat ja niisugust suve enam ei ole.
Sest majade aknad on laudadega kinni
löödud, platsid ohakates ja bassein lagunenud“.
Edasi kõndis mees „...mööda
Elva järve rannaliiva, kuhu veel
lähisendisaegadel – Tartu rajooni
RSN TK päevil uus paviljon püstitati – koos supelkabiinide, baari ja

muu juurdekuuluvaga. Tühjus“.
Mees nendib, et mäletab „seda
randa päevitajaid-suplejaid ummistäis,
lõbupaadid
sõudmas
vastasranda ja Peedu-poolsetesse
kõrkjajõgedesse...
Paljudel pole enam lihtsalt suvitamiseks raha ja need, kellel on, lähevad
Virginia Beachi Rivierasse või hädapärast kasvõi Las Palmasesse. Teenindamine ikkagi parem ja pealegi – kunde
on seal kunde. Ka siis, kui ta juhtumisi
vene keelt peaks rääkima“.
Lühemat kasvu jässakas mees
astub edasi ja mõtiskleb: „Küll tahaks tagasi puhtaid pargiteid, jäätise-kärbseseent ja neljajalgseid kiikesid Elva mändide vahel“.
Need read pani mees kirja 1993.
aasta sügise poole Pariisis. Elva kunagise pioneerilaagri kasvandik ja
hilisem suvitaja Igor Gräzin koostas „paguluses“ raamatu „Parema
käega (vabameelseid raadiojutte)“.
Sel ajal oli ta Notre Dame ülikooli õppejõud (1990–2000) ja huvitaval kombel toona USA vabariikliku
partei liige. Õigusteadlane, jurist ja
poliitik. Nüüd ka vaimulik. Tema
nimi on Igor Gräzin. Ja ta käib sageli Elvas, oma lapsepõlvemaal.

Täna, ligi 30 aastat hiljem, toriseme ikka edasi, et looduse erakordne kink meie kogukonnale –
kaunid järved, männid, tervendav
õhk ja kõik muu – ei ole kaasajale
kohast tõmmet juurde saanud.
Välja arvatud Euroopa tasemel
kesklinna park.
Kordan: kas 30 aasta tagused
sündmused on juba ajalugu? On
küll. Ja tuleb nentida, et see ajalugu on suur jupp aega, kus Elvale
väga väärikas minevik on suhteliselt pausi peale pandud. Tegu on
maailmakuulsa suvituskohaga, mis
loodi juba üle 130 aasta tagasi.
Küll oleks tore, kui järgmise nelja aasta pärast oleks Elvas midagi
täiesti uut ja sihipärast nii elanikele
kui ka puhkajatele juurde rajatud.
Öömaja ei ole enam tähtis – kiired
limusiinid viivad täna külalise ühe
päevaga ka mitmesse teise põnevasse kohta.
Tähtis on see, et Elva nende hulgas paremini meelde jääks. Sest
suust suhu ehk stiihilisel reklaamil
on väga tugev jõud. Meie huvides
on, et positiivne.
Mille nimel? Kasvõi selle nimel,
et kunagised Elva patrioodid saaks

taas tulla ja meenutuste kõrval ka
uusi elamusi nautida.
Moskvas käib siiani koos Elva
klubi, mille liikmed suvitasid siin
suure seltskonnaga kuni 1995.
aastani kaasa arvatud. Mitmed
neist olid kohal ka tänavu. Toona
alles lapsekesed, on klubi liikmeteks täna soliidsed pereinimesed.
Kes on lugenud elektroonse ajalehe „Elva Elu“ materjale,
küllap mäletab moskvalaste Elva
klubi liikme Tatjana memuaare,
mis ajaleht tõlgituna avaldas ja
rekordarvu lugejaid kogus. Tartlastest, riialastest ja paljudest teistest Elva sõpradest rääkimata.
Kui on, mida pakkuda, pole
häbi ka üle Euroliidu meie kaunist suvituslinna tutvustada.
Kivitänavlane tahab väga
muru ja puhast liiva varba all
tunda. Miks mitte Elvas ja juba
lähisuvedel.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest,
kohtadest ja sündmustest.
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11. JUUNI 1972

Laupäev

11

JUUNI 2022
kell 18
Elva lauluväljak

elva rock 50
Esinevad ansamblid:

FIX 72 - Kog ud us - Su uk - Müst i kud - PHO E NIX - Vänto re l - Sy rius
ALL STARS 66 - Mag n et i c ban d - m e ie - u rm as Kruu se b änd
Kol me l i n n a bän d. järgne b 7 0 -ndate disco
Pilet: 45€, kohapeal 50€

SOODUSKUPONG

LÕIKA FLAIER LEHEST VÄL JA JA SOETA PILET
E LVA K U LT U U R I K E S K U S E I N F O L E T I S T H I N N A G A 3 5 € .
1 F L A I E R = 1 P I L E T. P A K K U M I N E K E H T I B 3 1 . M A I N I
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KUULUTUSED

11

AS Elva E.P.T. peamiseks tegevusalaks on turba kaevandamine,
pakkimine ja turbatoodangu eksport.
Lisaks toodame turba kaevandamisel kasutatavaid masinaid ja seadmeid.

Muru niitmine ja aiatehnika remont,
vajadusel transport. Tel 5340 7836
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik
vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks
ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi- ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Üldehitustööd: katused, fassaadid ja sisetööd
Lõuna-Eestis. eestis.ehitan@gmail.com,
tel 5866 8999
Torutööd. Tel 5595 1141
Garaažiuste müük, paigaldus, hooldus ja
remont. www.enator-doors.eu, tel 5803 4531
Metsa ja võsa vedu. Tel 5803 4531
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja
üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge
tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo
tammepalk@gmail.com või tel 510 9827
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee, tel 5597 7007
Müüa lõhutuid küttepuid koos
kohaletoomisega. Info telefonil 525 1746

Ootame enda meeskonnaga liituma

Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305,
www.kasumetsa.ee

TURBAVÄLJADE ABITÖÖLIST
kelle peamiseks ülesandeks on turbaväljadelt käsitsi kändude
korjamine ja traktori haagisele ladustamine. Vastavalt vajadusele
teised tootmist toetavad tööd.

Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse
ja kontaktidega aadressile info@teenustööd.ee
või smsi teel tel 5672 6823
Elva OTT- otse tootjalt tarbijale, igal
neljapäeval kell 16-18 Elva kultuurimaja parklas.
Tel 5650 7985

Ootame, et oled füüsiliselt vastupidav, korrektne ja tahad töötada
meeskonnas.

Eritellimusmööbel võimaldab luua sellise
sisustuslahenduse, mis sobib just Sinu
korterisse, eramusse või äripinnale. Liuguksed,
garderoobid, köögid, elutoad, erilahendused.
info@gramel.ee, tel 5885 6220

Töö on hooajaline (mai-september) ja toimub välitingimustes.
Tööaeg peamiselt 8 h päevas (E-R kl 8:00-17:00, vajadusel ja
kokkuleppel ka teistel aegadel).

Soovin kodukoristust, 2-toaline korter. Lisainfo
telefonil 5650 2871

Pakume
 töötasu minimaalselt 5 €/h neto
 lõunasööki
 vajadusel tööks sobilikke jalanõusid
 leiame lahenduse transpordi osas tööle ja tagasi

Noor pere ostab kodu ehitamiseks maad otse
omanikult. Tel 5693 9277,
koduhaldamine@gmail.com

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED

Tervitame
uusi
ilmakodanikke!

Töö asukoht Väike-Rakke, Elva vald, Tartumaa

• valmistamine
• paigaldamine
• puhastamine
• kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome
graniitkivi.

Aston Artur Öövel
sündis 28.04.2022

Võta ühendust ja tule tööle!
Tel. 7 356 386 või 53 062 415
E-mail elva.ept@elvaept.ee

Indrek 510 7312
www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

Riti-Lii Kutsch
sündis 29.04.2022

Õnnitleme armast abikaasat

Teavita
infolehe
kandeprobleemist

Valve Kauri

Elva valla leht peab jõudma kõiki-desse Elva valla
postkastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast
ilmumist. Elva vallas teostab kannet Omniva, Elva
linna piirkonnas ExpressPost.

90. aasta sünnipäeval, 16. mail.

Palume probleemidest teavitada telefonil 730 9882
või e-aadressil infoleht@elva.ee.

Õnnitleb abikaasa Kauri

Loosis
osalemiseks

1299.99€

1599.90€

129.99€
139.90€

Mänguriarvuti
HP PAVILJON TG01

Ryzen 5 5600G, 16 GB DDR4,
512 GB M.2 NVMe, NVIDIA RTX
3060 Ti 8 GB, Windows 11

Juhtmevabad kõrvaklapid
APPLE AIRPODS 2

Monday, 23 May

VÕIDA

IPHONE
13

PÄRISEKS

Liitu kampaaniaperioodil
EKSPERTKLUBIGA.
Soorita kampaaniaperioodil vähemalt
20€ ost.
Täida loosikupong
ja osaledki loosimises.

Tahvelarvuti
LENOVO IDEATAB P11
11” 2K, 4/64 GB, WIFI

79.99€

89.00€

24.99€
34.90€

239.

99

€

279.00€

Hambahari
SONIC PR-750

Kõrvaklapid
HYPERX CLOUD II
Kampaania kehtib 23.05. kuni 22.06. või kuniks kaupa jätkub.
Tootepildid on illustreeriva tähendusega.

AHA
VIRTUAALR
ULT
IGALT OST

3%

AUHINN
AMÄNG
UD

ERIHINNAD
KAUPLUSES

Täpsemad kampaaniatingimused on leitavad
www.tehnikaekspert.ee/ekspertklubi

N

Tere tulemast
EKSPERTKLUBISSE

O
E
IN
TA
SU

Lisaks palju teisi
suvesooduseid

M

15,6” FHD, Intel I5-1135G7,
8 GB DDR4, 256 GB M.2 NVMe,
Intel Iris Xe, aku kuni 6h,
Windows 11

U
IT

LI

899.90€

Sülearvuti
LENOVO THINKBOOK 15 G2

TA

699.99€

12

Elva valla leht

23. mai 2022 Nr 113

TEATED

Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib ette tulla muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume kontrollida
elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETI
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETIHIND
HIND
kuni 31. mai
Aime Uibokand maalinäitus
Rannu rahvamaja
tasuta
kuni 31. märts
Eve Valperi maalinäitus „Näeb värvi“ Elva kultuurikeskus
tasuta
Enn Praks, fotonäitus teemal
kuni 31. mai
Elva kultuurikeskus
tasuta
kaduvad Eesti lood
kuni 29. aprill, E–R
Leili Pure maalide näitus-müük
Puhja seltsimaja
tasuta
Sportkeegli
pealtvaatajatele
kell 10–14
kuni 28. mai
Elva spordihoone
maailmameistrivõistlused
tasuta
22. märts kell 18
Leedu tsirkuse etendus
Puhja seltsimaja
10 €
Näitus:
Ragnar
Vutt,
fotonäitus
Raudteeliikluse mõjude teemaline
1.23.
juuni
kunikell
31.18
juuli
Elva
kultuurikeskus
tasuta
märts
Peedu
kooli saal
tasuta
Lõuna-Eesti ilusatest
arutelu kohtadest
maikell
kell18.30
12
Film „Tagurpidi
torn“
Elva
kultuurikeskus
4 € /55€€
23.25.
märts
Teatriõhtu
Krabi Külateatriga
Rõngu
rahvamaja
Elva
Laulustuudio
kontsert
koos
Küüditamisohvrite päeva puhul pärja Elva kultuurikeskus
27.märts
mai kell
tasuta
25.
kell18
10
Rõngu monumendiplats
tasuta
saatebändiga
asetamine
27. mai kell 21
Disco
80-22 (18+)
Rannu rahvamaja
8€
LendTeatri
etendus
„Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
25.
märts
kell
19
8
/ 10 €
28. mai kell 9–15
Kevadlaat
Puhja seltsimaja
tasuta
õnn“
Elva) juures
29.märts
mai kell
Rämsi külaplats
tasuta
26.
kell11–15
14 ja Korvpall:Pannkoogifestival
OPTIBET Rahvaliiga lõuna
Jalgpall,
meeste
Esiliiga:
FC
Elva
vs
Elva
spordihoone
tasuta
1.16.
juuni
kell
Lastekaitsepäev
Rannu
rahvamaja
tasuta
mai
kell15–20
19
Nike Arena
Elva
tasuta
16
regioon,
poolfinaalid
Viimsi
JK
Jalgpall,
tüdrukud: FC
Elva TU17
30.–31.
märts
XIVU17
Mitteteatrite
festival
Elva linnastaadion
kultuurikeskus
tasuta
2. juuni
kell
17
Elva
tasuta
17.
mai kell
19
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“
Mustjärve ääres
tasuta
vs Tallinna FC Levadia TU17
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“,
aprillkell
kell9–15
19
Vana
Baskini
Teater:laat
„Uus peatükk“ Elva
Elva
kultuurikeskus
19
€ / 22 €
4.1.juuni
Jaanikuu
keskväljaku
parkla
tasuta
20.
mai kell
17.30
Aakre
mõisa juures
5€
Polina Tšerkassova
Võrtsjärve
Näitus:
Enn Praks,
fotonäitus
teemal
4.
juuni
Võrtsjärve
kalaja käsitöölaat
tasuta
maikell
10
RõnguXIII
kihelkonnapäev
Rõngu
alevik
tasuta
1.21.
aprill
– kell
31.10–17
mai
Elva
kultuurikeskus
tasuta
külastuskeskus
kaduvad Eesti lood
Rattasport:
EMV
kriteeriumis
/
7.21.
juuni
„Hülgetiim“
Puhja
seltsimaja
4€
maikell
kell9.30
11
Start
Elvas,
Arbimäel
osalustasu
Jalgpall,Film
Esiliiga:
FC Elva vs Pärnu
Maxilla
64.
Elva
Tänavasõit
2. 7.
aprill
kell
12.30
Nike
Arena
Elva
tasuta
juuni kell 12
FilmJalgpalliklubi
„Tagurpidi torn“
Puhja seltsimaja
3.50 € / 5 €
21. mai kell 17
RN Stuudio
kevadkontsert
Elva kultuurikeskus
5€
Kaasaegse
tsirkuse
etendus
„Rutiin“.
2. aprill kell 11
Külade Kärajad
Rõngu
rahvamaja
tasuta
Elva
kultuurikeskuse
21.
mai kell
Kontsert ja
Rolf
Roosaluga
Rõngu kirik
15 /tasuta
20 / 25 €
7. juuni
kell 19
18
Akrobaatika
parkour
töötuba
juures
Start,
finiš ja ees
3. aprill kell 12
Mälestuspingi
avamine Kaljo Ermile Valguta
seltsimaja
tasuta
registreerumisega.
ürituskeskus
on
Elvas,
Akordioniste
ansambli
kontsert
Elva
37. rattapäev,
Filter
3.
aprill kell
13
Seenioride
kevadpidu
Rannu
rahvamaja
5€
Elva
kultuurikeskus
tasuta
8.
Saint-Gobain
22.juuni
mai kell
kell 18
9
osalustasu
„Rahvaste
meloodiad“
Maanteekarikasari
Film „Kiik, Kirves ja Igavese
klaasitehase
ees (Kirde
5. aprill kell 12.30
Puhja seltsimaja
3€
NUUTRUM
Teatri etendus
Armastuse
Puu“ „Kiri
9. juuni kell 19
Verevi motelli
kuurilava 12.40 € – 23.90 €
2)
kodukandist“ (ESIETENDUS)
5. aprill kell 19
Filmmeeste
„Kaks tundi
õnneni“
Puhja seltsimaja
4/5€
Jalgpall,
Esiliiga:
FC Elva vs
Puhja,
Rõngu,
Rannu
Nike
Arena
Elva
tasuta
22.
mai
kell
15
6. aprill
11
Väärikate
ülikooli
loeng
Elva kultuurikeskus
tasuta
FC Nõmme
United
Elva EELK-d, Kavilda,
Lasteraamatute
päev,
külas
on
Rannu
rahvamaja
tasuta
10. juuni kell 18
Öö
TartumaaKirikute
memme-taadi
XXII
8.
tasuta
Rannu
EAÕK, Elva
22.aprill
mai kell
kell 13
16
Elva
lauluväljak
tasuta
jutuvestjalustipidu
Polina Tšerkassova
kaminasaal
baptistikogudus
kontsert
Polina
Rannu rahvamaja
ElvaJutuõhtu
Laulustuudio
kontsert
koos
8.
aprill
kell
19
5€
mai/ 12.
kell/18
Elva kultuurikeskus
tasuta
Tšerkassovaga
kaminasaal
10.27.
/ 11.
15. /
NUUTRUM
Teatri
etendus
„Kiri
saatebändiga
Verevi motelli kuurilava 12.40 € – 23.90 €
LendTeatri
etendus „Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
16.29.
/ 18.
/ kell
19. juuni
kodukandist“
mai
11
Pannkoogifestival
Rämsi külaplats
tasuta
8. aprill
19
8 / 10 €
õnn“
Elva)
31. 11.juuni
mai kell 18
Elva muusikakooli
Elva kultuurikeskus
tasuta
Rõngu
kandi viie teekevadkontsert
puhvetite päiv Rõngu
ja lähiümbrus
tasuta
8. aprill kell 19
Tantsõhtu ansambliga NÖÖP
Rõngu rahvamaja
10 / 15 €
Rahvapidu Hiugemäel (Smilers,
11. juuni kell 19
Hiugemägi
10 € – 40 €
pealtvaatajatele
Stefan jalauluvõistlus
peobänd Roxy)
9. aprill kell 10
Lepatriinu
2022
Elva kultuurikeskus
tasuta
Aakre hariduselu 290. aastapäeva
11.juuni
Aakre kool
tasuta
Korvpall: OPTIBET Rahvaliiga lõuna
tähistamine
9. aprill kell 14 / 16
Elva spordihoone
tasuta
regioon, 3-4. ja 1-2. koha mängud
11. juuni kell 18
ELVA 1972 – Eesti rockfestival 50
Elva lauluväljak
35 € – 50 €
LendTeatri etendus „Ühesugune
LendTeater (Pikk 73,
Jalgpall, U17 tüdrukud: FC Elva TU17
10. aprill kell 16
8 / 10 €
16. juuni kell 17
Elva linnastaadion
tasuta
õnn“
Elva)
vs JK Tabasalu TU17
Näitetrupp Poolvillased „Veidike
Elva
kultuurikeskuse
osalustasu
10. aprill kell 16
Aakre
rahvamaja
10 €
17. juuni kell 23
Elva südaööjooks
õrnust“
parkla
10 € – 20 €
Reky etendus:
Kapten
LISAINFO
ELVA.EE
VÕI
ELVAKULTUUR.EE
juuni11
UlilaKunksmoor
Rock
2022 ja
Ulila
suveaed
30.90
12.17.-18.
aprill kell
Elva
kultuurikeskus
10 €
Trumm
19. juuni kell 11
Kontsertjumalateenistus
Elva kultuurikeskus
tasuta
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs Viljandi
20. juuni kell 19
Südamlik kaastunne JK Tulevik
Antsule ja Aimele perega kalli

Aino Illus’e
lahkumise puhul.
Perekond Kaalep

Elva linnastaadion

tasuta

Avaldame sügavat kaastunnet
Ants Illus’ele perega kalli ema

Aino Illus’e
kaotuse puhul.
Töökaaslased Kirde tn. katlamajast

Elva vald mälestab
Vambola Raig
22.01.1931-28.04.2022

August Rämmar
16.08.1954-05.05.2022

Eha Mändma
19.12.1942-06.05.2022

Juri Dmitriev
05.05.1964-29.04.2022

Margus Tigane
26.08.1957-05.05.2022

Margus Kaaviste
09.08.1970-08.05.2022

Arvo Kuus
11.12.1944-30.04.2022

Aino-Marie Illus
25.03.1925-05.05.2022

Agu Meos
08.03.1939-10.05.2022

Hilja Näksi
24.07.1935-04.05.2022

Helju Viru
24.06.1930-05.05.2022

Hilda-Helle Tõnnov
09.08.1944-10.05.2022

Südamlik kaastunne
Tamarale abikaasa

Juri Dmitriev
kaotuse puhul.
Töökaaslased sihtasutusest
Elva Teenused

Suundus igavikku ränd, leinab Elva mänd.

Südamlik kaastunne kõigile
omastele

Margus Tigase
kaotuse puhul.
Mälestavad perekonnad Kilvits,
Lätte, Sarv ja Indrek

Avaldame kaastunnet Marikale
kalli venna

Margus Tigane
kaotuse puhul.

Margus Tigane
Mälestame head sõpra,
mõttekaaslast.
Südamlik kaastunne lähedastele.

Tantsukaaslased naisrühmast
Sinilind

Mälestame ja avaldame
südamlikku
kaastunnet Evile ja Arvole

Hilja Näksi
kaotuse puhul.

Enn, Urmas, Tanja, Kersti, Leelo

Avaldame kaastunnet Viivi
Tigasele perega kalli

Margus Tigane
kaotuse puhul.

KÜ Rukki 3 Käärdi elanikud

Klassikaaslased Elva Keskkoolist

Sind leinama jääb kodumaja,

Avaldame sügavat
kaastunnet Marikale,
Raikole perega ja Ragnele perega
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia

igatsema koduõu...
Mälestame armast naabrimeest

Agu Meos
ning avaldame siirast
kaastunnet omastele.

Margus Tigane
kaotuse puhul.

Käo tee 20 naabrid

Piret perega, Mario perega, Leino
perega, Maikel ja Tiiu
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