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Elva vald vabastab
lapsevanemad lasteaia
osalustasu maksmisest
alates pere teisest lapsest
Elva vallavolikogu võttis 13. juunil 2022 vastu

VÕIMALUS ON TAOTLEDA PERE TEISE JA IGA JÄRGNEVA
LAPSE OSALUSTASU MAKSMISEST VABASTAMIST.

määruse nr 9 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine". Muudatus puudutab peamiselt
koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest
vabastamise taotlemist ja soodustuse andmise
tingimusi. Uus määrus jõustub 1. septembril 2022.

M

äärusega kehtestatakse
Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes
Elva valla pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud,
personali töötasu ja sotsiaalmaks
ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja poolt

kaetava osa määr, maksmise kord ja
osalustasu maksmisest vabastamise
tingimused. Uue määruse kohaselt
on vanemal võimalus taotleda pere
teise ja iga järgneva lapse osalustasu
maksmisest vabastamist.
Muudatusega soovib Elva vald
toetada senisest rohkem lastega perede toimetulekut. „Enamik meist

on kogenud kui kulukas on väikeste
laste kasvatamine, eriti kui neid on
mitu. Selle leevendamiseks lõime toetuse, mis võimaldab mitme väikese
lapsega peredel vähendada igapäevakulusid. Loodame, et kokkuhoitud
raha suunavad pered laste arengusse
ja muretusse lapsepõlve,“ sõnas Elva
abivallavanem Heiki Hansen.
Soodustuse taotlemise aluseks on
järgmised tingimused:
1. pere kaks või enam last käivad
üheaegselt Elva valla lasteasutuses
(lasteaed või lastehoid) valla pakutaval kohal;
2. soodustust taotlev vanem ja
tema punktis 1 nimetatud lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andme-

tel Elva vallas ühel aadressil;
3. soodustust taotleval vanemal
puuduvad vallavalitsuse ees maksete
võlgnevused.
Soodustuse saamiseks esitab
vanem taotluse vallavalitsusele
e-keskkonnas SPOKU. Taotlusvoor
avaneb 1. augustil 2022.
Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridusspetsialist, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks
olevaid asjaolusid ning teeb otsuse
soodustuse andmise või andmisest
keeldumise kohta. Taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 20 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.
Soodustuse andmise periood on 12
kuud aastas ning soodustus hakkab

kehtima taotluse esitamise kuule
järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude
muutumisele järgnevast kuust.
Soodustus on perepõhine ning
seotakse lastega vanuselises järjekorras (alates pere vanimast lapsest).
Rohkem informatsiooni leiate Elva
valla kodulehelt: www.elva.ee/lasteaia-osalustasu-maksmisest-vabastus.
Lisainfo:
Auli Mäesalu,
haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee
5886 4201

Elva linna munitsipaallasteaedade
lahtioleku ajad muutuvad

A

lates 1. septembrist
2022 on Elva lasteaed
Murumuna ja Elva
lasteaed
Õnneseen
(k.a. Peedu maja) avatud uutel
aegadel.
Elva Vallavalitsuse 7.06.22
korraldusega nr 271 „Elva laste-

aed Murumuna ja Elva lasteaed
Õnneseen lahtioleku aegade muutmine“ kohendatakse alates 1. septembrist 2022 mõlema linnapiirkonnas asuva lasteaia lahtiolekuaegu.
Muudatused on kooskõlastatud
lasteasutuste hoolekogudega ning
tingitud senisest ebamõistlikult pi-

kast lahtioleku ajast, kus peale kella
18 on kohakasutus olnud minimaalne. Täiendavalt võimaldab lühendatud lasteaia lahtiolek rakendada
senisest enam õpetajatele kattuvat
tööaega, mis parandab veelgi pakutava alushariduse kvaliteeti.
Seni olid Elva lasteaed Muru-

muna ja Elva lasteaed Õnneseen
avatud tööpäeviti 6.45 kuni 18.45.

Uued lahtioleku ajad on:
• Elva lasteaed Murumuna
6.45–18;
• Elva lasteaed Õnneseen
7–18.

Foto: Pixabay.com

Lisainfo:
Auli Mäesalu,
haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee
5886 4201
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Elva jaamahoones avati Elav Elva
keskus, mida hakkab vedama
Krete Enno
4. juuli pärastlõunal avati ajaloolises Elva
jaamahoones uuenenud turismiinfo- ja
külastuskeskus.

P

idulikul avasündmusel sai
uue kontseptsiooniga maja
vastavalt Elva valla turismibrändile nimeks Elav Elva
keskus. Keskuse avamisega luuakse
erinevaid võimalusi kohalikele ettevõtjatele enda ja kogu piirkonna tutvustamiseks, samuti on keskus Elva
valla peamine turismiinfopunkt.

Elva jaamahoone läbis tänavu
kevadel värskenduskuuri ning
sai ka uue sisustuse. Keskuses on
nüüd võimalik tutvuda ja endale
soetada kohalike ettevõtjate tooteid
alustades käsitööehetest ning lõpetades erinevate põnevate maitseelamustega. Keskusesse on loodud
tingimused koolitustegevusteks ja
koosolekute korraldamiseks ning
tulevikus on planeeritud seal läbi
viia ka kultuurisündmusi ja kohtumisõhtuid. Samuti on võimalus
teha kaugtööd ning ootesaalis on
väikese raamaturiiuli näol avatud
raamatukogu, kust bussi või rongi
oodates saab soovi korral riiulist
huvipakkuva raamatu valida, selle
kaasa võtta ning hiljem tagastada
või uus asemele tuua.
Elav Elva keskuse avamisel soovis meeskonnale edu Elva vallavanem Priit Värv, sihtasutuse Elva
Kultuur ja Sport nõukogu esimees

Marika Saar tänas kõiki keskuse
avamisele kaasa aidanud osapooli
ja tõi külalisteni ilmekaid kirjandusnoppeid Elva jaamahoone ajaloost. Esimesed tervitussõnad ütles
ka Elva valla uus turismijuht ja Elav
Elva keskuse juht Krete Enno ning
üllatusliku muusikalise etteaste tegid Elva valla praegune turismijuht
Moonika Einaste ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.
Elva valla turismielu hakkab vedama Krete Enno
1. juulist asus Elva valla turismivaldkonda juhtima Krete Enno.
Krete peamine tööalane missioon
on Elva turismiinfo- ja külastuskeskuse ehk Elav Elva keskuse käivitamine ning selle kõrvalt ka laiemalt
Elva valla turismielu koordineerimine.
Krete on pärit Tartust ning õppinud ja elanud ka Šotimaal, kus
lõpetas Aberdeeni ülikoolis poliitika ja rahvusvaheliste suhete eriala.
Krete on pikalt töötanud erasektoris erinevates innovaatilistes Eesti
ettevõtetes. Varasemateks tööandjateks on olnud Telia, Wise ja Click
& Grow. Viimases töötas ta peaaegu seitse aastat alustades klienditoe
spetsialistina ning lõpetades büroo-

ELAV ELVA KESKUSES ON VÕIMALIK TUTVUDA JA ENDALE
SOETADA KOHALIKE ETTEVÕTJATE TOOTEID.

juhina. Seal olid Krete peamisteks
tööülesanneteks rahvusvahelise kiiresti kasvava meeskonna toetamine
ning igapäevase kontorielu juhtimine. Krete iseloomustab ennast kui
loomult aktiivset suhtlejat ja head
organiseerijat. Elvas on ta oma perega elanud juba viimased kuus
aastat.
SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigase arvates on Krete näol
tegemist väga sobiliku kandidaadiga. „Kui hakkasime planeerima Elvas turismiinfo- ja külastuskeskuse
tulevikku, siis lootsime, et leiame
enda meeskonda inimese, kes oleks
mitmekülgsete oskuste ja teadmistega nii ettevõtluse-, turunduse- kui
ka loomevaldkonnas. Meil on väga
hea meel, et Krete meid üles leidis
ning tunneb Elva käekäigu vastu
siirast huvi.“
Elva valla senine turismijuht
Moonika Einaste suundub lapsehoolduspuhkusele. Soovime talle
omalt poolt rõõmsat aega pere keskel ja oleme väga tänulikud viima-

Palupera, Puhja ja Rõngu
piirkonnakogud on valitud

E

lva vallavalitsus kinnitas 5. juuli 2022
istungil
Palupera,
Puhja ja Rõngu piirkonnakogude valimiste tulemused vastavalt rahvahääletuse tulemustele.
Palupera
piirkonnakogu
koosseisu (7 liiget) kuuluvad:

Mae Juske, Veikko Käos, Triin Pannel, Ain Veemees, Rain Komlev, Artur Lõhmus ja Madis Haug. Asendusliikmed on Kadri Koddala, Aet Treial
ja Anne Uudeküll.
Puhja piirkonnakogu koosseisu
(9 liiget) kuuluvad: Margot Mahla,
Andrus Mäll, Kaja Udso, Madli Tuvike, Juta Lipmeister, Kristina Ermel,
Rainer Banhard, Egert Tuul ja Arne

Salo.
Rõngu piirkonnakogu koosseisu
(9 liiget) kuuluvad: Mari-Liis Vanaisak, Tõnis Leosk, Riko Oras, Indrek
Jaal, Laine Meos, Märt Mõtus, Kalev Jago, Andres Luik ja Sirle Lüüs.
Asendusliikmed on Jüri Ilves, Heilo
Altin, Raul Simson, Ants Prüüs ja
Haimar Kallas.

se aasta tegemiste eest
siinses turismielus.
E l a v
Elva keskus
saab suveperioodil olema avatud
kuuel päeval
nädalas:
• E suletud
• T–R 10–17.30
• L–P 11–15

Foto: Kayvo Kroon

KRETE ENNO.
Foto: erakogu

Lisainfo:
Krete Enno,
Elav Elva keskuse juht
krete.enno@elva.ee / 5353 6329

LÜHIDALT
HOOLDUSKOORDINATSIOONI ARENDAMINE
ELVA VALLAS
Elva vald osaleb koos Nõo
vallaga projektis „Inimkeskse
hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli
rakendamine kohalikul tasandil“, mida rahastab Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel.
Projekti raames asus Elva
vallavalitsusse tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv,
kelle
teeninduspiirkonnad
on Elva ja Nõo vald. Tema
ülesanne on toetada inimese teekonda vajalike meditsiini- või sotsiaalteenusetele
jõudmiseks. Selleks teeb hoolduskoordinaator
koostööd
kliendi, tema lähedaste, perearstide ja sotsiaaltööspetsialistidega. Peale selle nõustab
hoolduskoordinaator kliendi
lähedasi nii meditsiini- kui ka
sotsiaalteenuseid puudutavates küsimustes.
Elva valla
hoolduskoordinaator
Mirelle Liiv,
tel 5394 6567,
mirelle.liiv@elva.ee

Ivi Tigane,
SA Elva Kultuur ja sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870

MIRELLE LIIV.

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks
esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning
kohaliku initsiatiivi ja identiteedi
hoidmiseks moodustatav valla ühe
piirkonna esinduskogu.
Vastavalt piirkonnakogu statuudile kutsub esimesed piirkonnakogude
koosolekud kokku vallavalitsus.
Rannu piirkonnas kestis piirkonnakogude valimiste hääletus kuni
15. juulini ning Elva valla lehe trükki
mineku ajaks piirkonnakogu liikmete nimekirja veel kinnitatud ei ole.

Täpsem info piirkonnakogude
liikmete ja tegevuse kohta on
leitav veebilehelt www.elva.ee/
piirkonnakogud.
Jätkuvalt on oodatud kandidaadid Elva ja Konguta piirkonnakogudesse,
kandideerimisavalduse
saab
esitada
SPOKU-keskkonna kaudu või
e-aadressil elva@elva.ee.
Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee
5813 7086
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Muudatused toimetulekutoetuse taotlemisel
GERDA KIIPLI-HIIR

SOTSIAAL- JA TERVISEOSAKONNA
JUHATAJA

T

oimetulekutoetus on riigipoolne rahaline tugi inimestele, kellel puudub sissetulek
või kelle sissetulek peale eluasemekulude tasumist jääb alla kehtestatud elatusmiinimumi. Toetuse
eesmärk on tagada toetuse taotlejale
ja tema pereliikmetele minimaalsed
vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.
Alates 2022. aasta 1. juunist on
toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele
200 eurot kuus. Iga alaealise liikme
toimetulekupiir on 240 eurot kuus.
Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on
160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse
saajal, kelle kõik perekonnaliikmed

on alaealised, on õigus saada koos
toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab
kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Alates 1. juulist jõustub sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mille
alusel on võimalik eluasemekulude
hulka arvata ka kodu soetamiseks
võetud laenumakse (sh intress ja
kohustusliku eluasemekindlustuse
makse).
Eluasemelaenu kulud võetakse
toimetulekutoetuse määramisel arvesse juhul, kui:
• eluasemelaenu kodu ostmiseks on
võtnud taotleja isiklikult või temaga ühist eluruumi jagav pereliige
(abikaasa, elukaaslane, esimese ja
teise astme üleneja või alaneja sugulane);
• eluasemelaenu osas on ära kasutatud maksepuhkus või on esita-

da dokument, miks laenupuhkust
pole peetud võimalikuks;
• ei ole sõlmitud vabatahtlikku makseraskuste ennetamiseks mõeldud
kindlustust või see ei kata täies
ulatuses eluaseme soetamiseks
võetud laenu tagasimakset.
Eluaseme soetamiseks võetud
laenu tagasimakseid võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse
kuni kuus kuud kalendriaasta jooksul.
Esmakordsel taotlemisel tuleb
esitada lisadokumendid, mis tõendavad eluaseme ostmiseks võetud
laenu võtmist ja kohustusliku eluasemekindlustuse lepingu sõlmimist,
maksepuhkuse kasutamist või selle
andmise keeldumisest panga poolt
ning makseraskuste ennetamiseks
sõlmitud kindlustuslepingu olemasolu ja selle ulatust. Juhul, kui laenu-

LÜHIDALT
MIDA TEADA
AVALIK ÜRITUSE
KORRALDAMISEST?
lepingust ei selgu, millises osas on
laen kasutatud eluaseme ostmiseks,
tuleb täiendavalt esitada ostu-müügileping.
Toimetulekutoetuse taotlemiseks
ja lisainfo saamiseks võta ühendust
oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistiga.

Elva valla sotsiaaltööspetsialistid:
• Rõngu – Ene Sõber / 513 9352 /
ene.sober@elva.ee
• Elva, Palupera – Teele Kravtšenko
/ 5381 6336 /
teele.karvtsenko@elva.ee
• Puhja – Sirje Tali / 525 6212 /
sirje.tali@elva.ee
• Rannu – Sirje Erm / 525 3370 /
sirje.erm@elva.ee
• Konguta piirkonda teenindab
ajutiselt Sirje Erm.

Elering AS rekonstrueerib õhuliine L147 ja L148

E

lva linna ja Rõngu piirkonna elektrivarustuse ümberehitamiseks
esitas Elering AS Elva
vallavalitsusele ehitusteatise
taotluse olemasolevate 110-kilovoldiste õhuliinide L147
ja L148 ümberehitamiseks ja
ühendamiseks uude asukohta
liinil L301.
Projektiga tõstetakse olemas-

olev Elva-Rõngu L147 110-kilovoldine liin ühistele mastidele 330-kilovoldise liiniga L301. Selleks rajatakse
uus trassikoridor liinide L301 ja L147
vahele. Uue üheahelalise liinitrassi
pikkus on 360 meetrit, mille mahus
asendatakse 3 masti.
Ühendusi hakatakse ehitama sügisel, ehitaja on Connecto Eesti AS.
Kõiki kinnistuomanikke teavitatakse
täiendavalt tööde alustamisest nende

kinnistul ette vähemalt kolm päeva
enne tööde algust. Kontaktandmete
käsitlemisel jälgitakse Elering AS-i
poolt koostatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.
Projekt on osa Tartu-Valmiera
330-kilovoldise kõrgepingeliini rekonstrueerimisest. Eesti territooriumil rekonstrueeritava liini kogupikkus on 84,3 kilomeetrit. Võrgu kiire
tugevdamine põhja-lõuna suunas ja

Balti riikide elektrisüsteemide
sünkroniseerimine on olulisem
kui kunagi varem võttes arvesse
geopoliitilisest olukorrast lähtuvaid riske.
Lisainfo:
Andres Maikov
ehitusspetsialist
andres.maikov@elva.ee
504 4039

Avalik üritus on avalikus
kohas toimuv ja avalikkusele
avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus
või muu sellesarnane inimeste
koosolemine, mis ei ole koosolek.
Millal tuleb avaliku ürituse
luba taotleda?
• Kui teil on avalikkusele
suunatud üritus, millest võtab
osa rohkem kui 150 inimest.
• Kui sellega kaasneb alkoholi pakkumine ja müük, kaubandustegevus või müra- ja
valgusefektide korraldamine
(nt ilutulestik) või muud asjaolud, mis võivad osavõtjatele
ohtu kujutada.
• Kui üritus toimub avalikus
kohas.
Ürituse loa taotlus tuleb Elva
vallavalitsusele esitada hiljemalt 20 tööpäeva enne ürituse
pidamise päeva SPOKU-keskkonnas: elva.ee/e-taotlused –
valik.
Ürituste korraldaja on kohustatud tagama osavõtjate
ohutuse ja turvalisuse ning heakorrastama ürituste toimumise
koha.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra Elva vallas
leiate valla veebilehelt www.
elva.ee/eeskirjad-ja-korrad2.
Lisainfo:
Marilin Aasoja,
kultuurispetsialist
marilin.aasoja@elva.ee
5454 0014

AVATUD ON ELVA
GÜMNAASIUMI
REKONSTRUEERIMISE
RIIGIHANGE
Riigihangete registris on avatud hange Elva gümnaasiumi
õppehoone ja välialade rekonstrueerimiseks.
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg on
3. august 2022 kell 10.
Rohkem infot kooli rekonstrueerimise kohta leiab blogi.
elva.ee.

JOONIS: OLEMASOLEVA ÕHULIINI ÜMBEREHITAMINE MÄRGITUD
SINISE JOONEGA NING ÜHENDAMINE UUDE ASUKOHTA PUNASE
JOONEGA.

JOONIS: RÕNGU ÕHULIINI ASUKOHT.

Lisainfo:
Monika Õigus, hankespetsialist
monika.oigus@elva.ee
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Elva vald jagas tunnustusi
sajale noorele tegijale
15. juunil toimus Elva lauluväljakul Elva valla
õpilaste tunnustusüritus 100 Noort Tegijat.

S

ündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla
üheksast koolist, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud nii iseenda, kooli
kui ka kogukonna arengusse.
Aunimetusega 100 Noort Tegijat
tunnustati silmapaistvaid, aktiivseid
ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike
olümpiaadide parimaid ning kuld- ja
hõbemedaliga koolilõpetajaid. Samuti anti sel aastal taas välja ka Aasta
noore ja Õpilaste aasta haridusteo
tunnustused.
Aasta noore tiitliga tunnustati
sellel aastal lausa kahte noort. Aasta
noore tiitli pälvisid Emili Külaots ja
Harry Richard Treier.
Emili Külaotsa on kirjeldatud kui
tegusat ja aktiivset noort. Ta osaleb
Elva gümnaasiumi õpilasesinduse tegevuses ning kooli arengukava õpilaste töörühmas. Väljaspool kooli laulab ta laulustuudios ja neidudekooris
ning õpib muusikakoolis sopran- ja
altsaksofoni. Peale selle algatas ta ise

Elva valla ainsa noorte rahvatantsurühma. Emili osaleb ka Tartu 2024
noortele suunatud arenguprogrammis Tartu 2024 Extended, mille vältel
on Emili näidanud üles suurt pühendumist, julgust ning oskust ideid ellu
viia. Programmi raames viis Emili
koos kahe teise noorega ellu täiesti
uue festivali – Uuspärimusfestival.
Vabal ajal külastab Emili teatreid ja
kontserte. Emili soov on väikestes
kohtades kultuuri arendada. Ta on
öelnud: „Kultuur peaks kanduma
igale poole, et ka väikestes kohtades
ei algaks enam laused väljendiga
„naised saunas rääkisid“ või „naised
bussijaamas rääkisid“, vaid näiteks
lausega „naised Kristiina Ehini luuleõhtul rääkisid, et…“.
Harry Richard Treier panustab
vabatahtlikuna BC Elva korvpalliklubi otseülekannete tootmisesse propageerides Elva valla korvpalli ka neile,
kes koroonapandeemia ajal saali tulla ei saanud või elavad Elvast kaugemal. Otseülekannete jaoks tuleb
Harry kohale oma isikliku tehnikaga

ning seadistab kõik ise üles. Samuti on ta konfigureerinud kogu LIVE
tarkvara vMix ning õppinud ise Facebook Live keskkonnas otseülekannete tegemist. Harry toel on kajastatud
Elva korvpallimeeskonna ja -naiskonna kodumänge nii Naiste Eesti I
liigas, Naiste Karikasarjas kui ka Lõuna-Eesti Rahvaliigas. Lisaks tegeleb
Harry kodumängude helindamisega
ning aitab helindamisega ka sihtasutust Elva Kultuur ja sport. MTÜ Robootikat aitab Harry organiseerides
üle-eestilist robootikavõistlust FIRST
LEGO League olles üritusel kaasatud
multimeedialahenduste väljatöötaja
ning ülevalhoidja. Viimasel aastal on
Harry üritusse panustanud põhitöö
ja õpingute kõrvalt vabatahtlikuna
füüsiliselt või virtuaaltehnilise toega.
Aasta noore aunimetusele olid
nomineeritud veel ka Gretlin Aruoja, Heiki Vabrit, Jessica Kruusmann,
Liisalota Põldoja, Liisa-Lotte Tork,
Loreen Tamsalu ja Rasmus Ebelmann.
Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Konguta kooli robootikatiimile „Hullud robootikud“. Õpilaste
aasta haridustegu tunnustus on loo-

dud eesmärgiga esile tõsta Elva valla
kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Õpilaste aasta haridustegu on tunnustus,
millega on panustatud kooli maine
tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.
Heilo Altin, MTÜ Robootika
FIRST LEGO League Eesti partner
ja Ramon Rantsus, HITSA koolitaja,
MTÜ Robootika ja Nutilabor eestvedaja on kirjeldanud robootikuid
järgmiselt: „Eestis on kahte sorti õpilasi, kes osalevad robootika võistlustel. Ühed on „Hullud robootikud“
Konguta koolist ja siis on ülejäänud.
Konguta kooli õpilased on jäänud
hindajatele ja kohtunikele silma kui
entusiastlikud, õpihimulised loodusteadusliku mõtteviisiga õpilased,
kes ei lase end väiksematest ja suurematest tagasilöökidest heidutada.
Roboti lagunemine võistluse ajal või
hindajate ajakirjandusliku kallakuga
uurimisküsimused projekti kohta on
„Hullude Robootikute“ jaoks ainult
õpikõvera väetiseks. FIRST LEGO
League programmist võtsid nad osa
isegi ajal, kui seda sai teha ainult
virtuaalselt. Nad kaasasid videote
tegemisse terve koolipere alates direktorist kuni pisikesteni välja. Nad
panustavad oma meeskonna järelkasvu, koolitades välja uusi ja noori õpilasi, kes kannavad „Hullude
robootikate“ Konguta kooli vaimu
ja väärtusi edasi. Nende jaoks pole
tähtis FIRST LEGO League võistlustelt tulla tagasi karikaga (kuigi seda

on tehtud päris palju), vaid esindada
oma pisikest ja armsat maalähedast
kooli ning tõestada, et õppida saab
igal pool. Nad on koos oma juhendajaga panustanud ka FIRST LEGO League programmi korraldusse aidates
panna kokku LEGO karikaid kõikide
võistluste tarvis.“
Õpilaste aasta haridusteo tunnustusele olid nomineeritud veel ka
Elva Gümnaasiumi õpilaste arengukava arendamise töörühm K.UUS,
mängujuhtide ringi tegevuse aktiviseerimine ja kaasõpilaste kaasamine
(Puhja Kool) ning teadust populariseeriv uurimustöö " Helisev müra "
(Palupera Põhikool).
Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse ning neile anti üle tänukiri ja
meene.
Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad, keda on sel õppeaastal kokku seitse. Elva gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Gretlin
Aruoja ja Carmen Beljaev ning hõbemedaliga Anette Maser, Kevin
Siirak ja Kloria Sööt. Rõngu keskkooli lõpetas kuldmedaliga Eliisa Johanna Kesa ning hõbemedaliga Eva
Volver.
Elva valla koolides lõpetas 9. klassi 136 noort ja 12. klassi 69 noort. Elva
vallavalitsus soovib kõikidele lõpetajatele tuult tiibadesse ning unistuste
täitumist!
Elva valla 100 Noort Tegijat tänusündmusel lõid meeleolu muusikud
Madli Saarela ja Krister Toom ning
teaduskeskus AHHAA.

Foto: Kayvo Kroon

ELVA VALLA 100 NOORT TEGIJAT.

Ukraina-Eesti lõimumislaagrid Elva vallas

H

aridus- ja teadusministeerium toetab läbi
toetusmeetme Eesti ja
Ukraina noorte lõimumist ning eesti keele algõpet.
Laagrite eesmärk on soodustada Ukraina noorte kiiremat
kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning valmidust

jätkata haridusteed eestikeelses
koolis. Laagritegevuste kaudu
luuakse keele algõppeks võimalused ja keskkond, mis läbi erinevate
aktiivsete tegevuste toetab Ukraina
noore sotsiaalsete suhete loomist
Eesti eakaaslastega.
Elva vallas on suvel kaks Ukraina noortele suunatud lõimumis-

laagrit – Rõngus ja Elvas. Kokku
oodatakse laagritesse osalema 35
Ukraina ja 35 Eesti noor, lõimumislaagrites on ettenähtud 50% kohtadest Ukraina ja 50% Eesti noortele.
Rõngu rahvamajas toimub lõimumislaager 25.–29. juulil, laagrit
korraldab MTÜ Hellenurme avatud noortekeskus. Noori ootavad

erinevad sportlikud, loomingulised ja käelised tegevused, laagri
sihtgrupp on 10–13aastased noored. Kontaktisik ning laagrisse registreerimine: Mari-Liis Vanaisak,
mariliis.vanaisak@elva.ee.
Lõimumislaagrit korraldab ka
Altia spordiklubi 15.–19. august,
sihtgrupp on 7–19aastased noo-

red. Lisainfo ja registreerimine:
Marek Pihlak, marekpi@hotmail.com.
Lisainfo:
Sirle Lüüs
noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee
5348 0229
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Tulge Eesti Liikumis- ja
Spordifestivalile, mis toimub
30.–31. juulil Elvas
Elvas, Euroopa parimas spordilinnas, toimub sellel suvel ainulaadne ja esimest
korda aset leidev kogupere Liikumis- ja Spordifestival.

F

estivalil on võimalik proovida nii uusi kui ka juba tuntud
spordialasid, soetada endale
messialal spordi- ja treeningvarustust, tutvuda Eesti spordikangelastega, osaleda ise ja olla pealtvaataja erinevatel võistlustel, saada uusi
teadmisi konverentsil ning nautida
mõnusat kontserti koos Trafficuga
ja teiste esinejatega. Festival on korraldatud koostöös kuue Lõuna-Eesti
maakonnaga.

Eesti Liikumis- ja Spordifestivalile on oodatud igas vanuses inimesed. Festivalil saab ise järele proovida põnevaid alasid, mida tavaliselt
plaani ei ole julgenud võtta. Näiteks saab osa võtta seebihokist, ranna indiancast, või tutvuda e-spordi
maailmaga. Tulge katsetage rannavõrkpalli, vibulaskmist, aerutamist,
tennist ning palju muud põnevat.
Festivalil toimuvad mitmete
võistlussarjade etapid. Näiteks
stardib 30. juulil Elvast üle 1000
ratturi, toimub vaatemänguline
Rammusarja võistlus. Aset leiab
põnev takistuskross Battle for Life
ning toimuvad Eesti meistrivõistlused kiikingus. Samuti saavad oma
osa korvpalli- ja ekstreemspordi
sõbrad. Põnevad arutelud konverentsil ja mõnus suvine kontsert
Elva keskväljakus, ootavad just

teid kaasa mõtlema ja kaasa elama.
Võistlussarjadel osalemine toimub
juba vastavalt korraldaja reeglitele.
Spordifestival on kõigile külalistele
tasuta!
Kõige rohkem leiab infot meie
kodulehelt sportsfest.eu.

Gerd Kanter esineb Elva
spordihoones rahvusvahelisel konverentsil
Eesti Liikumis- ja Spordifestivali
raames toimuvale rahvusvahelisele konverentsile, mis toimub Elva
spordihoones 31. juulil algusega
kell 9 on oodatud kõik spordihuvilised Elva valla inimesed. Konverents on kõikidele osalejatele tasuta
kuid kohtade arv on piiratud ning
vajalik on kindlasti eelregistreerimine. Peale lõunat jätkuvad konverentsi ettekanded inglise keeles.

Konverentsi ajakava:

Kell 9–9.30 REGISTREERIMINE,
tervituskohv
• Priit Värv, Elva vallavanema tervitus;
• Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri tervitus;
• Urmas Sõõrumaa, Eesti Olümpiakomitee president.

Kell 9.30–13.30
• Gerd Kanter „Teekond tippu.“
• Kaivo
Thomson,
Katre
Lust-Mardna „Spordivigastused – ennetamine ning nendest
väljatulemise psühholoogilised
mõjud.“
• Grete Eiche ja Kristi Viimsalu
„Eriliste laste kaasamine lasteaia
ja esimese kooliastme liikumistundidesse.“
• Kristin Tamberg „Tervislik toitumine – müüdid ja tegelikkus.“
Kell 14–18
• Henrik Brandt (Taani) „Liikumisharjumuste kujundamine ja
propageerimine Skandinaavia
riikide näitel.“
• Lasse Kjær (Taani) „Spordi tulevik maailmas - spordialade digitaliseerimine ja e-sport.“
• Tadas Vasiliauskas (Leedu)
„Spordivaldkonna
juhtimine
2022. aasta Euroopa kultuuripealinnas Kaunases.“
• Jarmo Juutilainen (Soome) „Edukas spordi korraldamine
Varkause piirkonna näitel.“
Kell 18 päeva kokkuvõte, auhindade loosimine.
Konverentsile saab registreerida
kodulehel www.sportsfest.eu.

EESTI LIIKUMIS- JA SPORDIFESTIVAL
PROGRAMM
ELVA KULTUURIKESKUS, KESKVÄLJAK, ARBI JÄRV

Festivali keskne ala, kus toimub laupäeval meeleolukas kontsert, asub
messiala. Kõigil külalistel on võimalus näha slackline kõndi Arbi
järve kohal, spordimeenete ja märkide väljapanekut ning võtta osa
joogatunnist. Kõige haaravam on kindlasti Elva rattamaratoni start ja
finiš.
LAUPÄEVAL, 30. juulil
11–17 RAND & TUULBERG 22. Elva Rattamaraton
12–18 Rahvusvaheline Ekstreemspordi võistlus Elva Slam
14–18 Seebihoki turniir
18–19 Suusasprint rullsuuskadel 100m
11–16 Kabe simultaan ning välkturniir
20–00 Kontsert Traffic, Mesi ja James Werts World Project
PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
11–16 Male simultaan ning välkturniir

ELVA SPORDIHOONE

Spordihoone tagusel muruplatsil on avatud võitluskunstide ala, kus
kõik huvilised saavad proovida maadlust, sumo, poksi, judot ning
teisi võitluskunstide liike. Peale selle on võimalus anda enda panus
jõutõmbes miljoni kilogrammi kogumisse. Pühapäevane tippsündmus
on hoones toimuv konverents.
LAUPÄEVAL, 30. juulil
11–16 Eesti MV Under Armour Powertrack rajal, Eesti KV jõutõmbes
11–22 E-Sporditurniir
16–17 Eesti MV köieveos
15–17 EOK Spordijuht 2.0 kovisioon
PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
12–15 Eviko Rahva Rammusarja V etapp
9–18 Rahvusvaheline spordikonverents
13–16 Kiikingu Eesti Meistrivõistlused

TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUS

LAUPÄEVAL, 30. juulil
10–17 BFL Elva takistuskross
10–17 Laskespordinädala raames tulirelvast ning vibust laskmine
PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
01–12 BFL Elva meeskondlik 12h takistuskross
10–17 Laskespordinädala raames tulirelvast ning vibust laskmine

ELVA NIKE ARENA

Võimalus panna ennast proovile akrobaatikarajal ning võtta osa
aeroobika ja võimlemise töötoast.
LAUPÄEVAL, 30. juulil
12–14 FC Elva noorte meistrivõistluste jalgpallimängud
PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
10–16 Koerteklubi Säde karikasarja II etapp

ELVA LINNASTAADION JA SPORDIPARK

Tennise ja golfi proovimise võimalus ning jooksmise näidistreening.
LAUPÄEVAL, 30. juulil
11–18 Koerte Agility ametlik eksam A1 ja A2 taseme võistluspaaridele
13–19 Alexela 3x3 korvpall rahvusvaheline turniir Elva Open2022
PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
13–15 Jalgpallimäng FC Elva II vs Narva Trans U21

VEREVI RAND

Terve nädalavahetuse vältel on erinevate rannaspordialade proovimise
võimalus kõigile külastajatele. Lisaks võimalik proovida sup-lauaga
sõitmist ning aerutamist.
PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
11–17 Rannavõrkpalli turniir

ANNIKORU PUHKEPARK

PÜHAPÄEVAL, 31. juulil
14–17 Elva Elamusjooks

SPORTLAND PRODIGY ELVA DISCGOLFI PARK

LAUPÄEVAL, 30. juulil
11–18 Discgolfi turniir
LIIKUMIS- JA SPORDIFESTIVALI KAART.
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KOGUKOND

Kas sina juba eraldad kodus
biojäätmed muust prügist?
Õige pea muutuvad enamikus kohalikes

omavalitsustes jäätmeveo tingimused. Paljude
inimeste jaoks tähendab see võimalust kodus
biojäätmeid konteinerisse koguda.
KESKKONNAMINISTEERIUM

E

esti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid
inimese kohta. Sellest ligi
kolmandiku moodustavad
köögis ja toiduvalmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmeteks
on näiteks riknenud puu- ja köögiviljad ja nende koored, liha- ja kalajäätmed ning luud, munakoored,
kohvi- ja teepaks koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka
lõikelilled ja ilma potita toataimed
koos mullaga.
Selliseid jäätmeid ei tohiks panna majapidamises tekkiva muu
prügi hulka. Biojäätmete eraldi
kogumine on kohustuslik ja äärmiselt vajalik. See on ka lihtsaim viis
igaühel anda oma panus keskkonnahoidu.
„Biojäätmed ei ole tegelikult prügi, vaid ressurss, mida saab täielikult ringlusse võtta. Olmejäätmete
hulka visatuna ei saa biojäätmeid
sealt enam kätte, samuti määrivad
ja rikuvad nad ära muu väärtusliku materjali, millest saaks samuti
midagi uut valmistada,“ selgitas
Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.
Liigiti kogutud biojäätmetest

valmistatakse praegusel ajal Eestis
enamasti komposti, mis sobib kasutamiseks mullaviljakuse parandajana. Lähiaastail on näha ka biogaasi
tootmise kasvu, mida kasutatakse
autokütusena, majade kütmiseks ja
elektri tootmiseks.
Juba 2023. aasta lõpuks peavad
kohalikud omavalitsused tagama
biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või ringlussevõtu. Paljudes
kohalikes omavalitsustes toimuvad
muutused jäätmeveos aga juba sel
aastal. „See tähendab, et tekib võimalus ja kohustus biojäätmeid koguda konteinerisse või – kui see on
mõistlikum – nõuetekohaselt kodus kompostida,“ sõnas Heinma.
Eri liiki jäätmete eri kastidesse
kogumine vajab majapidamises
küll esiti harjumist, kuid on elanike
jaoks enamasti soodsam. „Jäätmeveo hind on omavalitsuseti erinev,
kuid liigume suunas, kus segaolmejäätmete äraandmine muutub
üha kallimaks, mistõttu biojäätmete liigiti kogumine säästab rahakotti, kuna olmejäätmeid tekib selle
võrra vähem,“ selgitas Heinma.
Linnades ja alevikes on biojäätmeid mõistlik koguda konteinerisse, mida tühjendab graafiku alusel

BIOJÄÄTMETE ELUKAARE JOONIS.

jäätmevedaja. Konteinerisse tuleks
biojäätmed panna lahtiselt, paberkotis või spetsiaalse biolaguneva
kotiga, mida müüvad näiteks suuremad toidupoed. Tavalisse plastist
juurviljakotti ei tohi biojäätmeid
panna.
Eramajades ja maapiirkondades
on alternatiiviks kompostimine. On
tähtis meeles pidada, et toidujäätmeid tuleks kompostida kinnises
kompostris. „Lahtisena meelitavad
nad ligi linde ja hulkuvaid koduloomi, maapiirkondades kindlasti
ka metsloomi, kes ei peaks elumajade lähedusse tulema,“ hoiatas
Heinma.

Autor: Keskkonnaministeerium

Kinnise kompostri võib ka ise
ehitada, ent see peab vastama kohaliku omavalitsuse seatud tingimustele. Need leiab omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast.
Ära viska väärt ressurssi minema, anna biojäätmetele uus
võimalus.
Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens,
keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee
5305 2500

PANE TÄHELE!
Elva vald uuendab oma jäätmehoolduseeskirja 2022. aasta
lõpuks, millega muudetakse biojäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks kõigile valla elanikele.
Muudatust toetava tegevusena pakub Elva vald elanikele ka
soodsatel tingimustel biojäätmete
kogumise kompostreid ja konteinereid. Alternatiivina on lubatud
ka biojäätmete tekkekohal kompostimine.
Vaata täpsemalt: www.elva.ee/
biolagunevad-jaatmed.

Naiskodukaitse Elva jaoskond kutsub naisi ühinema
Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mille
eesmärk on naiste kaasamine
riigikaitsesse ning laiemalt kogu
ühiskonna turvalisemaks muutmisesse.
Naiskodukaitsja on teadlik ja
oskuslik kodanik, kes saab hakkama nii tava- kui ka kriisiolukorras ning oskab märgata ja
toetada ka teisi. Naiskodukaitse
pakub laia spektrit täiendõppe ja enesearengu võimalusi, et
kõik naised leiaksid just selle,
mis neil silma särama lööb.
Elva jaoskonna naiste teekonnad organisatsiooniga liitumi-

seks on olnud väga erinevad. Mõni
on liitunud pooleldi juhuslikult,
mõni plaaninud liitumist pikalt ette.
Mõnda liiget on meelitanud pidulik
must vorm, teist jällegi soov panustada Eesti riigi kaitsesse. Mõni on
tulnud sõbra soovitusel, teine jällegi
uudishimust. Kuigi teekonnad Naiskodukaitsega liitumiseks on olnud
erinevad, ütlevad naised, et Elva
jaoskond on kokkuhoidev, tegus,
väärikas, toetav, ideederohke ja sõbralik. „Ma ei kujutaks ette, et ma ei
oleks Naiskodukaitses. Need teadmised, oskused ja see kindlustunne, mis
siit organisatsioonist tekib, on hindamatud kogu eluks“.

Aastate jooksul on läbitud õppusi,
koolitusi ning matkasid, katsetatud
oma võimeid nii vihmastel maastikel
sõdurioskusi omandades, suurte katelde taga süüa tehes kui ka õppustel
meditsiiniabi andes. Koos on nauditud ühiseid koosolemisi, matkasid ja
sündmuste korraldamisi. Kõigil on
võimalus leida endale sobiv väljakutse.
Kutsume kõiki naisi liituma
meie toreda jaoskonnaga, sest IGA
OKAS LOEB!
Huvi korral võtke ühendust Elva
jaoskonna esinaise kohustuste täitja Marina Liinariga: tel 506 1728,
liinarmarina@gmail.com.

ELVA JAOSKONNA NAISED ÜLDKOOSOLEKUL.

Foto: erakogu
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23. juulil on Rannu ja Konguta kandis kõik
üleaidsed taas kohvile oodatud. Lahkelt oodatakse
kõiki lähemaid ja kaugemaid tulijaid.

S

elle aasta kohvikute teekond
kulgeb Võrtsjärve ääres, kord
talle lähemal, kord kaugemal. Tee peale jääb kaheksa
külalislahket kohvikut. Kohvikute
asupaigad on leitavad teksti juures
oleva QR koodi abil.
Peale hea kõhutäie on Kohvikute päeval pakkuda ka muusikaelamusi. Kell 18 algab Rannu Püha
Martini kirikus suveõhtu kontsert
Laikrete perebändi esituses. Sissepääs on annetuslik. Kohvikute päeva lõpetab rahvapidu Võrtsjärve
kaldal Linaski talu hoovis algusega
kell 21. Peaesineja on Synne Valtri
bänd. Peopiletid on müügil veebilehel www.piletikeskus.ee. Hääd ja
paremat saab soetada Linaski talu
kodukohvikust. Soovijatel on võimalus laenutada aerupaati ja Linaski sadamast väljuvad parvesõidud.
Väravad avame kell 20. NB! Oma
söögi ja joogiga peoalale ei pääse.
Päeva jooksul toimub templite

kogumise mäng. Kaheksast kohvikust on vaja külastada vähemalt
kuut. Templitega blanketid postita
kella 19ks Rannu rahvamaja juures
kohvikute päeva voldiku kogumiskasti või tuua Linaski talu õuele hiljemalt 20.45. Võitja loositakse välja
õhtul kell 21 Linaski talu õuel. Auhind on kinkekaart Võrtsu Sahvri
kohvikusse.
Kohvikud ise tutvustavad end nii:

Rehe hobutalu kohvik

Asukoht: Rehe, Kulli küla
Avatud: kell 12–19
Kohvikust leiab soolaseid ahvatlusi, hõrgutavaid magustoite ja
jahutavat keelekastet. Lisaks kehakinnitusele saab tutvuda talu hobuste ja nende vankrikollektsiooniga. Kõik soovijad saavad listasu
eest nautida vankrisõitu ja hobujalutust. Täpsem info Facebooki ürituselt: Rehe hobutalu kohvik

Marjakese kohvik

Asukoht: Marjakese talu, Paju küla
Avatud: kell 12–17
Olete oodatud nautima head toitu ja mõnusat atmosfääri. Pakume
soolaseid sööke, hõrgutavaid kooke, käsitööjäätist ja jahutavaid jooke. Lastele leidub erinevaid tegevusi mängudest näomaalinguteni.
Kõrvu paitab elav muusika.

Kasesalu kodukohvik

Asukoht: Kasesalu, Paju küla
Avatud: kell 10–18
Kasesalu kodukohvik kutsub
külla nii suuri kui ka väikeseid külalisi. Pakume imelisi kooke, pirukaid ja muud isuäratavat. Ootame
teid kõiki kohvikut uudistama.

Maasika kohvik

Asukoht: Maasika talu, Kaarlijärve
Avatud: kell 10–18
Nautida saab oma valmistatud
lihatooteid, astelpajutooteid, kohvi
ja kooke. Lastele tegevused, batuut
ja henna maalingud. Saab kõhu täis
ja tuju heaks.

Skaneeri kood ja leia kohvikute asukohad.

Rannu ja Konguta kandi kohvikute
päev „Kohvile üten üleaidsetega“
Männiku kohvik

Asukoht: Männiku talu, Rannaküla
Avatud: kell 12–17
Pakume mahlaseid ja maitsvaid
käsitööburgereid, mis on tehtud
hoole ja armastusega. Burgeri vahel kasutame saadusi koduaiast,
perenaise tehtud hoiuseid ning isevalmistatud kastmeid. Kusjuures
kastmeid on meil nii mahedamale
kui ka pikantsemale maitsele. Valikus on veiseliha või rebitud sealiha
burger. NB! Burgereid on piiratud
koguses.

Kohvik „Võrts“

Asukoht: Limnoloogia 1, Vehendi
küla
Avatud: kell 11–18
Võrts kutsub kõiki hilishommikusi kohvilisi, lõunaseid näljaseid
ja pärastlõuna-unistajaid. Saab
nautida parimat vaadet järvele
ning maiuspalu, mille tooraine
on pärit siitsamast metsast, aiast,
põllult ning järvest. Või mis veel
parem – kraba kaasa tükk pirukat,
lippa randa ning pista varbad sooja
vette. Peale selle on avatud ka Järvemuuseum, kus saab uudistada
kõikvõimalikke vee-elukaid.

Skänni kood, et näha kaarti!

Bussijaama Putka kohvik

Asukoht: Väike-Rakke bussijaam
Avatud: kell 12–17
Omapärases kohvikus saab
maitsta head ja paremat. Kohal
on suitsuahju kunn, Hr. PIISON,
enda kurikuulsa suitsulihaga. Hr.
Leo Kukk, kes pakub sõdurisuppi,
mida keegi teine teha ei oska.
Pr. Ella tuleb kohale enda maitsvate hoidistega, ilusa käsitööga ja
muidugi ei puudu ka sardell ja kapsas. Lapsed küpsetavad vahvleid ja
kindlasti leiab veel miskit maitsvat.

Andu talu kohvik

Asukoht: Konguta rahvamaja hoov
Avatud: kell 11–16
Pakume nõgesesuppi, õlis küpsetatud pirukaid, kooki. Soojad ja
külmad joogid. Suitsukala ja liha.
Värsket soolakurki. Õdusat muusikat!

Naisrühm Helbe – tantsuga
läbi kolme maakonna
EVE VAIGU ja RELIKA KALBUS
Kui naisrühma Helbe tantsijad ning tantsuõpetajad Pille
Rebane ja Maie Põlgast selle
hooaja tantsuplaane arutasid,
olid kõik tantsijad seda meelt, et
Elva, Tartu, Jõgeva ja Kagu-Eesti pidude 18 uut tantsu saame
selgeks.
Kaheaastase sunnitud pausi
järel algas töine trenniaasta, valmistumaks pidudeks, mis olid
samuti lükkunud kõik sellesse
kevadesse. Tantsude õppimine
ei olnud sugugi nii kerge, kuid
lõpuks said tantsud filmitud ja
videod korraldajatele hindamiseks saadetud. Uhke tunne oli,
kui järgemööda saabusid vastused, et meid ootab tantsurõõm
erinevates Eestimaa kaunites
paikades: neli tantsulist nädalavahetust.
Pidude maraton algas 22.
mail Elvas Tartumaa XXII Lustipeoga „Ketra vokiratas“. Selle
peoga on seotud numbrimaagia: 22. kord, 22. mai, aastal

2022. Talviste tubaste tööde aeg
algas naistel ikka voki taga. Sealsamas said jutud räägitud ning lapsed kasvatatud ja õpetatud.
29. mail leidis aset IV Kagu-Eesti
tantsupidu „Sanna kitmine“ Põlva Intsikurmu lauluväljakul. Peo
idee oli saun ja saunaga seotud
traditsioonid ning uskumused.
Tantsuplatsil tantsisid 1700 rahvatantsijat Põlva-, Tartu-, Võru- ja
Valgamaalt. Pidu kosutas tantsijate
keha ja vaimu nagu saungi, mis oli
vanadel eestlastel püha paik.
Tartu ülikooli staadionil toimunud Tartumaa tantsupeol „Päev
Emajõel“ tantsisid 5. juunil üle 1700
tantsija mudilastest kuni eakateni.
Emajõgi on Tartumaad läbiv jõgi,
sümbol ja vaatamisväärsus. Tartu
linn on tuntud kui „Emajõe Ateena“.
III Eesti Naiste Tantsupidu
„PereLugu“ tõi 12. juunil Jõgeva
linnastaadionil kolmeks kontserdiks kokku üle 4100 rahvatantsija.
Sellel peol põimusid üheks looks
vanaema asjatamised, pereema
argipäev ja lapse mängurõõm. PereLugu tantsisid kolme põlvkonna
naised, kes omavahel tihedalt seo-

NAISRÜHM HELBE TARTUMAA TANTSUPEOL „PÄEV EMAJÕEL“.

tud, sest perega koos veedetud aeg
on parim aeg.
Kõik tantsupeod kolmes maakonnas kandsid endas igikestvaid
väärtusi: hoolivust, armastust, looduslähedust, traditsioone, koostööd, usaldust ja turvatunnet. Läbi
rahvatantsu hoiame pärimuskul-

tuuri ja toidame enda emotsioone.
Naisrühm Helbe tantsijad tänavad
oma õpetajaid, Pillet ja Maiet, tegusa ja emotsiooniderohke tantsuaasta eest! Tänusõnad ka meie
pereliikmetele, ilma nende mõistva
ning toetava suhtumiseta olnuks
raske sellekevadist tantsupidude

Foto: Pille Rebane

tuuri läbida.
Septembris alustab naisrühm
Helbe uut hooaega. Tule liitu
meie sõbraliku, naerusuise ja
ühtehoidva kollektiiviga, et
hoogsal tantsusammul järgmistel pidudel tantsida!

M
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Käitumisjuhised erinevateks olukordadeks
Erakordsed ilmastikuolud

Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030
toob välja, et muutuv kliima toob üha enam
esile äärmuslikke ilmastikunähtusi. Peamiselt
väljenduvad need kuumalainete ning tormide näol.
Selleks, et olla erinevateks olukordadeks paremini
valmis, soovitame kasutada mobiilirakendust „Ole
valmis!“, mis anna järgmised juhised:
KUIDAS ERAKORDSETEKS
ILMASTIKUOLUDEKS VALMIS
OLLA?
• Tutvu Riigi Ilmateenistuse veebilehel ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/hoiatuste-kriteeriumid/
antavate
hoiatuste kriteeriumide ja ohutasemete tähendustega.
• Hinda oma kodu vastupidavust
erakordsetele ilmastikunähtustele ning tee kindlaks võimalikud
ohud:
• torude külmumise oht;
• puude hoonele murdumise
oht;
• o lahtine aiamööbel ja kergesti
lenduvad esemed;
• katuste vastupidavus tormile
ja lumekoormusele;
• vee tuppa jõudmise oht üle
ujutuse korral;
• piksekaitsesüsteemi puudumine;
• elektrisüsteemi ülekoormamise oht.
• Valmistu elutähtsate teenuste
katkemiseks (elekter, side, keskküte, veevarustus, teede sõidetavus, abi saamine jt) ning nende
aeganõudvaks taasteajaks. Ole

valmis iseseisvaks hakkamasaamiseks ühe nädala jooksul.

Kuum ilm
Kuidas hoiatuse saamisel
tegutseda?
• Jälgi ametkondade edastatud
teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
• Kata aknad päikese eest kaitseks
kinni.
• Hangi võimaluse korral koju
konditsioneer või ventilaator.
• Hangi toitu, mis ei vaja valmistamiseks täiendavat soojendamist.
• Välja minnes võta alati vesi kaasa.
Kuidas erakordse kuumaga tegutseda?
• Võimaluse korral püsi jahedamates ruumides.
• Väldi pikaajalist päikese käes
viibimist, eriti keskpäeval, kui
päikesekiirgus on kõige intensiivsem.
• Joo palju vett, et vältida organismi vedelikukaotust.
• Ära jäta lapsi ja lemmikloomi
üksi suletud autosse.
• Kasuta
päikesekaitsetooteid
ning kanna päikese eest kaits-

•
•
•
•

vaid heledaid riideid, peakatteid
ja päikeseprille.
Väldi füüsilist tegevust kuuma
käes.
Viibi vähemalt paar tundi päevas konditsioneeritud ruumis.
Kuumarabanduse saanule kutsu
kohe kiirabi ja jahuta teda.
Jälgi, et koduloomadel oleks piisavalt joogivett ja jahutusvõimalusi.

TASUB TEADA!
• Ohtlikuks loetakse, kui ööpäeva
maksimum temperatuur on 30
kraadi ja üle selle vähemalt kahe
ööpäeva vältel. Tervisele võib
halvasti mõjuda mitu päeva kestev 25-kraadine kuumus.
• Palavate ilmadega tuleb ettevaatlik olla kroonilisi haigusi, näiteks
kõrgvererõhktõbe ja südamehaigusi põdevatel inimestel.
• Kuumus ohustab enam alla
4aastaseid lapsi ja üle 65aastaseid täiskasvanuid.
• Soovitav on juua gaasita mineraalvett. Juua tuleb 2–4 klaasi
vedelikku tunnis, ennetades joogijanu.
• Linnades on kuumalaine puhul
ohtlikum, kuna asfaldi ja betooniga kaetud aladel tekivad kõrgemate temperatuuridega „kuumasaared“.

Ohtlikud sademed ja äike
Kuidas hoiatuse saamisel
tegutseda?
• Jälgi ametkondade edastatud
teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
• Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks ning teede sulge-

misteks.
• Lae mobiiltelefon ja akupank
täis, varu joogivett, toitu ja autokütust.
• Veendu, et sul on olemas taskulamp ja patareiraadio ning piisavalt patareisid.
• Ära jäta väljas viibivaid koduloomi kaitsetuna ohu kätte.
• Äikesehoiatuse korral eemalda
kodumasinad ja elektroonikaseadmed elektrivõrgust, võta
neist side- ja antennikaablid välja.
Kuidas ohtlike sademete korral
tegutseda?
• Püsi siseruumides.
• Ära sõida autoga. Kui sõit on
vältimatu, veendu, et sul on piisavalt kütust, ning võta kaasa
laetud mobiiltelefon. Talvel hoia
autos lumelabidas ja soojad riided.
• Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Arvesta võimalike ohtudega.
• Tugevast sajust tingitud halva
nähtavuse korral peata sõiduk
teeserval ning lülita sisse ohutuled.
• Tuulise ilmaga pane selga rohkem riideid, sest tuul teeb ilma
veel külmemaks.
• Väldi välgutabamuse ohtu. Äikese korral on ohtlikud veekogud, avatud veekraanid, üksikud puud, metallmastid ja -aiad
ning korstnast tõusev suits.
• Rahe korral paku koduloomadele varjualust.
• Teavet teeolude kohta küsi
maanteeinfo numbrilt 1510.

• Inimvigastuste ja otsest ohtu
põhjustanud purustuste korral
helista hädaabinumbril 112.
• Hoia eemale maha langenud
elektriliinidest. Teavita neist
Elektrilevi numbril 1343 ja häirekeskust numbril 112.
TASUB TEADA!
• Tugev vihmasadu võib kaasa
tuua üleujutusohu, eriti linnatänavatel, ning teede ära uhtumist.
• Tugev lumesadu võib põhjustada transpordikatkestusi, näiteks
teede sulgemist ning raudtee- ja
lennuliikluse katkemist. Sõidukid võivad jääda lumevangi.
• Rahe võib tekitada füüsilisi vigastusi inimestele ning kahjustada sõidukeid ja hoonete katuseid.
• Tuisk võib kaasa tuua otsese ohu
inimeste elule, näiteks alajahtumine, eksimine, liiklusõnnetused, teede sulgemine jmt. Lisaks
tuleb arvestada elektrikatkestuse
ohuga.
• Jäide võib põhjustada puuokste
murdumist, elektriliinide purunemist ja elektrikatkestusi. Libeduse tõttu kasvab liiklusõnnetuste oht.
• Äikesega võib kaasneda pikselöögi võimalus, mis on väga
ohtlik inimesele, rikub elektroonikaseadmeid ja põhjustab tulekahjusid.
Rohkem juhiseid „Ole valmis!“
mobiilirakendusest või veebilehelt
www.olevalmis.ee.

Lapsed veetsid kolm laagripäeva
pühalikus meeleolus Võrtsjärve kaldal

J

uuli alguses toimus Valga praostkonna laste- ja
noortelaager
teemal
„Maisel matkal“ Võrtsjärve ääres Petseri külas. Valga
praostkonda kuuluvad Elva
valla kogudustest Elva, Nõo
ja Rannu. Laagrisse oli lapsi ja
noori tulnud mujaltki Eestist
– Tartust, Valgast, Haapsalust
ja Põltsamaalt. Laagrist liikus
nende kolme päeva jooksul läbi

üle saja inimese.

Võtsime osa Limnoloogiajaama
pakutavatest programmidest sõites
parvega, püüdes kala, külastades
Limnoloogiajaama ja matkates ümber Mustjärve. Viimasel päeval otsisime metsas GPS-vidina abil punkte.
Kahel õhtul viis buss meid Rannu
õigeusu kiriku juurde, kus toimusid
öine jumalateenistus ja Taizé palvus, mille viisid läbi Helme vaimulik
Arvo Lasting ja Nõo vaimulik Mart

Jaanson.
Lõkkeõhtutele olid kutsutud Rannu Püha Martini kiriku uus pastor
Robert Bunder ja Joel Reinaru. Mõlemad väga noored, entusiastlikud
ja sütitavad inimesed, kes oma maise
matka muljeid lastega jagasid.
Mõtteid maise matka kohta koos
Jumalaga arutati veel piiblitundides.
Vahvaid laagrilaule õpiti kitarri saatel, meisterdati ja osaleti piiblidraamas. Sellest valminud näitemängu

LAAGRISSE TULI LAPSI ÜLE EESTI, KOKKU
KÜLASTAS LAAGRIT ÜLE SAJA INIMESE.

esitasid kõik rühmad lõkkeõhtul.
Noortel oli koos Soome misjonäridega oma eriline programm.
Laagri lõpetas jumalateenistus
Rannu kirikus, kus oma õnnistuse
igale laagrilisele ja töötegijale andis
kaasa värske Rannu kirikuõpetaja
Robert Bunder.

Foto:
Tiit Kuusemaa

Oleme südamest tänulikud
MTÜ Võrtsjärve ühendusele, Leader projektile ning Soome misjoniseltsile Kylväjä, kes selle laagri
õnnestumisele kaasa aitasid.
Kristiina Lõhmus,
laagri juht
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Rannu õpilased külastasid
Euroopa kutseõppeprojektide
koolituskeskust Saksamaal
18.–26. juunil osalesid 16 Rannu kooli õpilast ja kolm
õpetajat projekti „21. sajandi oskuste abil teadliku ja
rahuldust pakkuva karjäärivaliku poole“ õpirändes
Saksamaal Gut Wehlitzi õppekeskuses Vitalis.
REET SÕRRA ja MERLE-KAIRIT TOOM

ÕPETAJAD

P

rojekti eesmärk oli pöörata tähelepanu 21. sajandi
oskustele, et õpilased saaksid seeläbi teha paremaid
teadlikke karjäärivalikuid. Vitalise õppedirektor Matthew Raggett
tutvustas esmalt õppekeskuses
kehtivaid reegleid ning põhimõtteid, seejärel toimus enesetutvustamine.
Projekti käigus osalesid õpilased
seminarides, kus peamine rõhk oli
meeskonnatööl ja enda tundmaõppimisel. Õpilased analüüsisid
oma tugevusi ja nõrkusi, sest enda
tundmine on karjäärivalikute tegemisel väga oluline. Noored tegid ka
isiksusetesti, mille tulemuste põhjal
saadi teada, kuidas nende eelistused mõjutavad edasisi valikuid,

suhteid ja töötulemusi.
Lisaks seminaridele osalesid lapsed elektroonika töötubades, kus
oli ülesandeks ehitada valgusfoor
kasutades programmeerimis- ja
tinutusoskusi. Kõik tegevused toimusid rühmades, mis tähendas
koostööd üksteisega, suhtlemist juhendajaga, aga ka kannatlikkust ja
püsivust. Praktilise töö tulemusena
selgus, et meie õpilaste hulgas on
päris palju osavaid noori.
Õpirände teine oluline osa oli silmaringi laiendamine. Selle käigus
avanes õpilastel võimalus tutvuda
Leipzigi ja Dresdeni vaatamisväärsustega. Leipzigi linnaekskursiooni päev oli pisut jahe ja vihmane,
kuid edaspidi saime tunda sooja
Euroopa kliimat. Lapsed külasta-

Raamatukoguprogrammi
URRAM lugejaportaali
kasutamine

P

aljud Elva valla raamatukogude kasutajad on
kindlasti teadlikud, et
neil on võimalik veebist ise vaadata, kas soovitud raamat on raamatukogus
olemas, teha reserveeringuid,
pikendada laenutähtaega jms.
Kordame igaks juhuks üle põhilisemad võimalused.

Tartumaa
raamatukogud
ja sealhulgas Elva valla raamatukogud kasutavad e-kataloogi URRAM. Iseteenindus
on internetis leitav aadressil www.lugeja.ee. Otsinguid saab andmebaasis sooritada ilma sisse logimata.

Teavikuotsing

Teavikuotsingu tegemiseks tuleb
sisestada otsinguvälja lahtrisse sõna
või sõnad, mida otsitava teaviku kirje sisaldama peaks. Üksiku otsisõna
sisestamisel kasutatakse otsisõna
kärpimist. Näiteks kui sisestada sõna
„maja“, otsitakse välja kõik teavikud,
mis sisaldavad sõna „maja“, aga ka
„majandus“, „majad“ vms. Korraga
võib otsilahtrisse sisestada mitu sõna.
Mida täpsemalt pealkirja teate, seda
lihtsam otsing on. Samuti saab otsimiseks kasutada autori nime. Võimalus on otsida ka artikleid, vaadata laenutuste edetabeleid jms. Niisugune
otsing anna üldinfot teavikute kohta.

KÕIK ÕPIRÄNDES OSALENUD SAID VASTAVA TUNNISTUSE JA HULGA KIIDUSÕNU
SAKSA PROJEKTIPARTNERITELT.

Foto: erakogu

sid Leipzigis asuvat Saksamaa vanimat loomaaeda. Dresdenis näitas giid meile uuesti üles ehitatud
vanalinna ja teisi olulisi hooneid.
Lisaks sellele külastasime linnas
asuvat Volkswageni autotehast,
kus valmistatakse elektriauto mudelit ID.3. Ühel õpetajatest avanes
võimalus külastada ka Porsche autotehast.
Kuna projekti keeleks oli inglise
keel ja Gut Wehlitzi õppekeskuses

oli sellel nädalal üle 140 õppuri
erinevatest Euroopa riikidest, siis
said kõik oma keeleoskust lihvida
ning sõlmida uusi tutvusi. Õhtuti
oli võimalus tegeleda sportlike tegevustega.
Projekti käigus saadud töö-,
keelelised ja sotsiaalsed oskused
aitavad Rannu noortel tunda end
tulevikus kindlamalt nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel tööturul.
Õpilastes tärkas suur soov osaleda

sarnastes rahvusvahelistes projektides ka edaspidi. Uue kooliaasta
algul jagatakse oma muljeid, kogemusi ja teadmisi kindlasti ka koolikaaslastega.
Pikemalt oleme kirjutanud blogis, mille leiab Rannu kooli kodulehelt projektide alt.

Raamatukogu otsing

logida ka neid kasutades.

ennast lugejaks registreerida, tuleb valida Sisene ja seejärel Registreeru. Järgmiseks valitakse raamatukogu, kuhu registreerimist
soovitakse ning täidetakse vormis
kõik väljad. Seejärel tuleb valida
raamatukogu kasutustingimustega nõustumise allkirjastamisviis:
ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID.
Allkirjastatud leping edastatakse
e-posti teel raamatukogule ja lugejaks taotlejale.
Lugeja.ee lehel on olemas ka
iseteeninduse kasutamise juhend.
Muidugi on alati võimalus kasutada raamatukogutöötaja abi
soovitud teaviku leidmiseks. Oleme alati nõus aitama. Kohtume
raamatukogus!

Lugeja tunneb tavaliselt huvi, kas
konkreetses raamatukogus on otsitav
raamat olemas. Selleks on vaja esmalt
leida huvipakkuv raamatukogu. Sobiva vaste leidmiseks tuleb alustada
raamatukogu nime trükkimist vastavasse lahtrisse. Süsteem pakub välja
valiku raamatukogusid, mille hulgas peaks leidma sobiva. Kui on leitud sobiv raamatukogu, siis saategi
konkreetse raamatukogu kataloogis
otsinguid teostada. Lisaks saate infot
uudiskirjanduse, laenutuste edetabeli ja raamatukogu kohta.

Lugejaportaalis saab:

Iseteenindusse sisselogimine

Lugejaks registreerimine
veebis

Lugejaportaali
www.lugeja.ee
saab ka lugejakontosse sisse logida.
Sisenemiseks saate kasutada ID-kaarti, Mobiil-ID ja Smart-ID. Kindlasti on
vajalik, et teie lugeja andmetes oleks
eelnevalt kirja saanud isikukood. Kui
olete raamatukogust saanud kasutajatunnuse ja parooli, siis saate sisse

• vaadata ja muuta oma isikuandmeid;
• vaadata oma käesolevaid ja varasemaid laenutusi;
• näha andmeid enda reserveeritud
või juba raamatukogus ootavate
teavikute kohta;
• muuta parooli;
• pikendada teavikute laenutustähtaega (kahel korral);
• reserveerida ja broneerida teavikuid.

Raamatukogu lugejaks saab registreeruda ka veebis. See võimalus
on kasulik neile, kes kasutavad laenutuskapi teenust ja raamatukogu
lahtiolekuaegadel seda külastada ei
saa. Lugejaks on võimalik registreeruda veebiliidese kaudu raamatukogudesse, mis on seda lubanud. Et

Elva valla raamatukogud
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Näitus „Talomuro ilmaruum.
Lõuna-Eesti loojad” jõuab
lätetele lähemale
Tartus, Eesti Rahva Muuseumis on värskelt avatud
20. sajandi Lõuna-Eesti kunstnike töid tutvustav
näitus „Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“.

N

äitus võimaldab LõunaEestit näha tollase kunstikogukonna silme läbi: suvises
kerguses, poeetilises korratuses ja pastelselt helges avaruses.
Kuidas kõnetab näitus Elva piirkonda?

Näitusega kaasnevas ja sama nime
kandvas raamatus kirjutab Mart
Velsker nii: „Juba vanemas baltisaksa kultuuris oli levinud Lõuna-Eesti
maastiku estetiseeriv käsitlus ning see
võeti koos teisendustega omaks ka
eesti kultuuris. Lõuna-Eesti tundub
olevat kogu oma vaheldusrikkuses ja
vertikaalsuses ilus maa. Muidugi peetakse sellises tõlgenduses tegelikult
silmas konkreetseid paiku (Otepää ja
Pühajärve ümbrus, Haanjamaa, Elva
jt), mis kujunevad suvituspiirkondadeks – Lõuna-Eesti on paljude jaoks
maa, kus tööd ei tehta ning kunstija vaimusõbralik jõudeolek saavad
avalduda eriti hästi.“
Näeme, et Elva on teiste seas olnud
suvituspaigaks, kus kohalik vaimsus
saab tiibu sirutada. Näitusel „Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“ on
sellest piirkonnast esindatud näiteks
Adamson-Ericu tööd „Puka maastik
II“ ja „Talu õu II“. Erinevalt Adamson-Ericust, kes õppis välismaal, said
suurem osa tollaseid kunstnikke hariduse Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.
Seal õppisid näiteks Elva lähedalt
Rannust pärit Jaan Grünberg ning
Sangastest pärit Eduard Rüga – mõle-

ma kunstniku kujutatud Lõuna-Eesti
maastikke näeb ka näitusel.
Näitus jõudis ERMi Tallinnast,
Kumu kunstimuuseumist. Kuraator
Liis Pählapuu sõnutsi tasub näitusele
tulla mõtisklema näiteks selle üle, kas
seda saab pidada kokkusattumuseks,
et just Lõuna-Eestist on välja kasvanud Eesti kunsti väljapaistvamad koloristid, nagu Karl Pärsimägi, Konrad
Mägi või Konstantin Süvalo, või on
nende kunstnikuks saamise määranud siinne kohavaim. Samuti võiks
arutleda, kuivõrd on meie nägemusi
lõunaeestilikkusest kujundanud just
siia maalima jõudnud kunstnike looming.
Näitusel „Talomuro ilmaruum.
Lõuna-Eesti loojad“ on otsene side
ka ERMi ja selle ajalooliste kogudega.
20. sajandi alguskümnendite vanavara kogumisretkedel osalesid paljud
tolleaegsed kunstnikud ja kunstiõpilased. Mitmed neist olid pärit Lõuna-Eestist ja valisid seega ka retkede
sihtpunktiks kodulähedased paigad.
Kogutud esemed ja pärimus võimaldasid näha Lõuna-Eestit arhailise ja
erilise piirkonnana, mis mõjus ligitõmbavalt mujaltki tulijatele.
Näitus Eesti Rahva Muuseumi
galeriis on avatud kuni 21. augustini
2022. Muuseum on avatud teisipäevast pühapäevani 10–18.
Vaata lähemalt: www.erm.ee/et/
talomuro-ilmaruum.

Unustatud mõisad
ootavad külla

Kolmkümmend kaks mõisakompleksi üle vabariigi, milledest osades asuvad koolid, sealhulgas ka Palupera mõisakool ja Aakre mõis,
avavad 2022 aasta viiel suvepäeval uksed kõigile mõisahuvilistele.
Taas algab külastusmäng „Unustatud mõisad 2022“.
Paluperas on traditsiooniliselt avatud näitus, kus seekord saab
näha erinevaid ehteid läbi aastate. Igal täistunnil tutvustab giid Palupera mõisa ajalugu ja mõisas tegutsevat Palupera põhikooli.
Mõis on 30.07, 31.07 ja 13.08 avatud kell 10–18.40. Kogu külastuspäeva jooksul on avatud kohvik, kus pakutakse peale mõisakoogi ja
kohvi ka toekamat einet.
Mõisapäeval toimuvad ka populaarsed „Kella Kolme Kontsert“,
kuhu pääs on prii:
• 30.07 kell 15 Harfikontsert, Lilian Langsepp (harf). Kavas Spohr,
Glinka, Saint-Saens jt.
• 13.08 kell 15 Lõõtspillide trio „Karmoškad“.
Aakre mõisa peahoone ja jääkelder on avatud 30.07, 31.07 ja 13.08
kell 10–18.40. Kavas on jalutuskäik giidiga, jääkeldris käsitöö- ja fotonäitus, peahoones vilistlaste näitus, keldri muuseumitoas Elmar
Maasiku kogutud esemete väljapanek, väike meisterdamine, lõbusad
õuemängud jpm. Avatud on ka Margarethe suvekohvik, kus saab
kohvi ja kooki.
• 30.07 kell 13 esineb jääkeldris Tõrva kultuurimaja rahvamuusikaansambel KIRIME.
• 31.07 kell 12 jääkeldris mängib lõõtsal pillilugusid Keiti Luht.
• 13.08 kell 17 jääkeldris Kammermuusikute kontsert Salongimuusika Andre Hinn (klaver), Alo Põldmäe (sõna).
Külastustasud mõisamängus on peredele 8 eurot, täiskasvanutele
5 eurot, õpilastele ja pensionäridele 2 eurot.
Külastusmängust osavõtjate vahel, kes on külastanud vähemalt
10 mõisat loositakse välja kutsed sügisel ühes Eesti mõisas toimuvale
lõpupeole. Lisainfo: www.moisakoolid.ee

Nukitsamees Elva metsades seiklemas
Sel aastal toob LendTeater suvise suursündmusena
vaatajate ette kogupere-suvelavastuse
„Nukitsamees”, mis Oskar Lutsu sulest 1920. aastal
(üle 100 aasta tagasi) ilmunud ning mida ikka ja
jälle Eesti teatrites lavastatud.
AIRE PAJUR

LENDTEATER

LendTeatriski on „Nukitsamees”
teatrimaja laval olnud, kuid nüüd
lavastavad Katrin Pärn ja Janek Savolainen selle Elva kaunis looduses,
nimelt Tartumaa tervisespordikeskuse roheluses.
Mängupaik on vägagi atraktiivne, pakub rikkalikult vaba aja veetmise võimalusi kogu perele ning nii
mastaapselt pole Tartumaa tervisespordikeskuse vabaõhulaval veel
suvelavastust tehtud. Suur rõõm
on, et tervisespordikeskuse asjalik

meeskond tuli meie üsna pööraste
ideedega koheselt kaasa ja andis meie
plaanidele rohelise tule. Mis võiks
veel parem olla kui veeta mõnus päev
terve perega matkaradadel ja seikluslinnakus, supelda imeliselt kaunis
Vaikses järves ja päeva lõpetuseks
nautida lustakat koguperelavastust.
Kusti, Iti ja Nuki osatäitjate leidmiseks korraldasime lausa konkursi
ning heameel on tõdeda, et soovijaid jagus ja valikuid oli lavastajatel
raske langetada. Koguni nii raske, et
neisse rollidesse kinnitati kaks koosseisu, mängurõõmu jagub aga kokku
kümnele noorele näitlejale. Paistab, et
LendTeatris järelkasvuga muret pole.
Noortest lavajõududest on laval
Mari Lutsar, Loviis Lõhmus, Linda

Lõhmus, Susanna Hindrikson,
Katriin Lütsepp, Stiina Jesin, Maria Vaher, Merelle Tamsalu, Aron
Matthias Kütt ja Hendrik Georg
Suvi.
„Vana kahurvägi” koosseisus
Irina Radionova, Ülle Sillamäe,
Madis Šumanov, Margus Möll,
Gunnar Ülper, Aare Sepp, Karl
Bussov ja Aire Pajur lustivad neis
rollides, mida lapsed ei mängi.
Suurele suveprojektile pani igati toetava õla alla peale Tartumaa
tervisespordikeskuse ka Elva vallavalitsus, SA Elva Kultuur ja sport
ning Eesti kultuurkapital.
Etendused toimuvad Tartumaa tervisespordikeskuse välilaval 2.–5. augustini ja 7.–10. augustini algusega kell 19 – piletid
müügil LendTeatri kodulehel
www.lendteater.ee. Etendus on
kahes vaatuses ning vaheajal on
avatud kohvik.

Tasuta koolitus (130 tundi)

TEADLIKULT
TÖÖELLU
Mis on minu karjääritüüp?
Isiklik tööõnne valem
Arvuti tööotsingul
Muutuv tööõigus
Eneseanalüüs
Töövestlus videos
Tööklubi

* kui oled tööturult eemal olnud
6 kuud või kauem;
võib olla töötanud kuni 30 päeva
viimase 6 kuu jooksul

Koolituse infotund:

15. september 2022
kell 12.00
Tartus Lutsu 3
Registreeri nüüd: 52 65 488
või ingrid.purje@jmk.ee
Lisainfo: www.jmk.ee/15sept
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KUULUTUSED
Pottsepatööd – kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Tel: 5618 9517,
E-mail: joosep.sepp@mail.ee
Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus.
Põrandaküte, radiaatorküte, soojuspumbad.
Paigaldus ja hooldus tel: 5351 2612,
www.torutoodtartu.ee, info@torutoodtartu.ee
Majade värvimine ja fassaadi korrastus.
Tel 5599 3526
Muru niitmine ja aiatehnika remont,
vajadusel transport. Tel 5340 7836
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Ohtlike puude raie ja kändude freesimine.
Tel 5686 6157

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
Tartu Puu OÜ ostab haket, võsa ja igasugust
metsa. Info telefonil 5887 2388
Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja
üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge
tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo
tammepalk@gmail.com või tel 510 9827

Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID
Ostame ka
PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE
(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322

Google maps juhatab kohale:
"Talu ja loomad"

Pelletikatlad ja soojuspumbad. Mõned mudelid
veel kiirematele saadaval! Soodsad ja suure
kasuteguriga soojuspumbad. Küttesüsteemid OÜ
tel: 5607 9997, www.kuttesusteemid.ee

Arborist ID. Ohtlikud puud. Puude, hekkide,
ilupõõsaste, viljapuude hooldus. Töö köiel ja Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
tõstukil. Istutamine. Konsultatsioon.
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305,
Tel 5623 7782
www.kasumetsa.ee
Müüa saetud tomati- ja taimetoed pikkusega Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
2m. 1,5 EUR tükk (pakendis 10 tk). Elva lähedal abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse
kohaletoomine tasuta. Tel 5344 8891
ja kontaktidega aadressile info@teenustööd.ee
või smsi teel tel 5672 6823
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
Garaažiuste müük, paigaldus, hooldus ja
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee,
remont. www.enator-doors.eu, tel 5803 4531
tel 5597 7007
Raamatute, piiblite, Tarbeklaasi vaaside,
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
sõlgede, merevaigu, hõbeda, kellade, märkide,
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
müntide, maalide, seinapiltide, kujude,
keraamika ja muu vanavara ost! Tel 5649 5292
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130

Kontakt: 58666786 või 58666341

Niidame sinu muru, ka raskesti
ligipääsetavad alad (kraavid, nõlvad ja nii edasi) ning trimmerdame
aiaääred. Elva, Nõo ning Otepää
piirkonnas.
Võta meiega ühendust:
tehnikateenus.ee või 5662 4370

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
• valmistamine
• paigaldamine
• puhastamine
• kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.
Indrek 510 7312
www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

Eesti Rahva Muuseumi galeriis
Avatud T–P kell 10–18
ERMi A-sissepääs
Muuseumi tee 2, Tartu | www.erm.ee

OLEME AVATUD KELL 10-17,
ASUME RANNUST 1KM ELVA
POOLE.
Leiad meid Facebookist:
www.facebook.com/talujaloomad

Metsa ja võsa vedu. Tel 5803 4531

Müüa lõhutuid küttepuid koos
kohaletoomisega. Info telefonil 525 1746

AVATUD TALUDE
RAAMES 23-24.07
ON VÕIMALUS TULLA
MEILE KÜLLA

Kaeve- ja pinnasetööd, tiikide/kraavide kaevamine ja puhastamine, teede ja platside rajamine. Elva, Nõo ning Otepää piirkonnas. Müüme ka
väiksemates kogustes mulda, liiva ja killustikku.
Võta meiega ühendust: tehnikateenus.ee või
5662 4370

Elva Jehoova tunnistajate kogudus
Juulis ja augustis toimub nädalavahetustel virtuaalne
kokkutulek teemal „Rahu saladus“.
Kokkutuleku videod on järelevaadatavad veebisaidil
JW.ORG (Meist / Kokkutulekud).
Vaatamiseks pole vaja sisse logida ega registreeruda.
Kavas:
• kuidas leida sisemist rahu;
• mida teha, et peres oleks rahu;
• tõeline rahu versus näiline rahu.
Lisainfo telefonil 527 8545
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KUUPÄEV
Igal neljapäeval
(21.07/28.07/4.08/1
1.08/18.08/25.08)
kell 16–19

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

OTT – otse tootjalt tarbijale,
omatoodangu turg

Elva keskväljaku parkla

tasuta

kuni 7. august

Fotonäitus Lõuna-Eesti ilusatest
kohtadest, Ragnar Vutt

Elva kultuurikeskus

tasuta

Johannes Martin Koonik Marleen Sannamees
sündis 25.05.2022
sündis 14.06.2022

Ketlin Kurvits
sündis 22.06.2022

17-20. juuli

Eesti Invaspordilaager

tasuta

Raimon Korb
sündis 28.05.2022

Oliver Põder
sündis 15.06.2022

Saara-Mariselle Seppor
sündis 29.06.2022

Laura Pedajas
sündis 30.05.2022

Tambet Freienthal
sündis 16.06.2022

Nete Värv
sündis 03.07.2022

Märten Juhkam
sündis 13.06.2022

Lenna Rist
sündis 19.06.2022

Comedy Estonia Suvetuur 2022
KultuuriKolmapäev vol 4 –
20. juuli kell 19
pärimusrühm Liisu
22. juuli kell 20
Suveõhtu kontsert: Naised Köögis
23. juuli alates kell Rannu kohvikute päev „Kohvile üten
10
üleaidsetega“
23. juuli kell 18
Kirepi juulipäev
Sumedad suveõhtud terrassil: Synne
23. juuli kell 21
Valtri bänd
24. juuli kell 13
Karijärve Keelpilliorkestri kontsert
18. juuli kell 19

25.–31. juuli

Elva laskespordinädal 2022

25. juuli, 1. ja 8.
august kell 18
26. juuli, 1. ja 8.
august kell 18

Rannavolle: Elva Rannakuninganna
2022
Rannavolle: Elva Rannakunn 2022

30.–31. juuli

KultuuriKolmapäev vol 5 – Adira,
Hariette-Liis ja ElvaRock 50 näitus
Eesti liikumis- ja sprodifestival

30. juuli kell 9

22. Elva Rattamaraton

30.16.
juuli
maikell
kell11–18
19

Jalgpall, meeste
Esiliiga:
Uuskasutus
turgFC Elva vs
Viimsi JK
Ott Indermitte ja Paul
Danieli
Jutuvestmisfestival
„Ööbikuööd“
kontsert
Jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“,
Eesti Liikumis-ja
Spordifestivali
Polina Tšerkassova
kontsert
ansambliga
TRAFFIC
Rõngu kihelkonnapäev
Rattasport: EMV
kriteeriumis
/
Külastusmäng
Unustatud
mõisad
Maxilla 64. Elva Tänavasõit
RN StuudioUnustatud
kevadkontsert
Külastusmäng
mõisad
Kontsert Rolf Roosaluga

27. juuli kell 19

17. juuli
mai kell
30.
kell 19
15
20. mai kell 17.30
30. juuli kell 20
21. mai kell 10
30.–31. juuli kell
21.10–18.40
mai kell 11
30.–31.
21. maijuuli
kell kell
17
10–18.40
21. mai kell 19

Tartumaa
tervisespordikeskuses
Elva kultuurikeskus

15 €

Elva keskväljak

tasuta

Aakre lauluava

10 – 20 €

Rannu piirkond

tasuta

Kirepi küla

5€

Linask OÜ sisehoov

15 € / 20 €

Puhja kirik
Tartumaa
tervisespordikeskus

vaba annetus

Herta Loviisa Teder
sündis 16.05.2022

Eliise Eljand
sündis 14.06.2022

Lasse Koosa
sündis 21.06.2022

Elva vald mälestab
Eino Villemson
26.12.1937-05.06.2022

osalustasu

Toomas Jalak
25.10.1948-06.06.2022

Alexandra
Vyacheslavova
05.12.1932-17.06.2022

Ivi-Mall Lokko
21.03.1937-27.06.2022

Verevi rand

osalustasu 5 €

Leonid Erenvert
16.05.1947-10.06.2022

Henno-Jaan Lepik
15.05.1936-20.06.2022

Aleksandr Batško
01.10.1963-29.06.2022

Verevi rand

osalustasu 5 €

Milvi Pihle
04.03.1938-13.06.2022

Lehte Prisko
18.02.1941-26.06.2022

Elli Lehtmäe
20.09.1934-01.07.2022

Elva keskväljak

tasuta

Elgi Mark
03.11.1951-14.06.2022

Viktor Rätto
05.10.1946-27.06.2022

Ellen Lauri
07.04.1944-06.07.2022

Elva vald
Stardi- ja finišiala Elva
kultuurikeskuse ees
Arbi ranna kohvik
NikeLohvik
Arena Elva

tasuta

info telefonil
tasuta
5567
1598

Mustjärve
EAÕK
Rannuääres
kirik

vabatasuta
annetus

Aakre mõisa juures
Elva keskväljak
Rõngu alevik

5€
5 € / 10 €
tasuta

StartAakre
Elvas,mõis
Arbimäel

8 osalustasu
€/5€/2€

Elva
kultuurikeskus
Palupera
mõis
Rõngu kirik
Annikoru
männiku
Start, finiš
ja
31. juuli kell 14
Elva Elamusjooks 2022
liikumisrajad
ürituskeskus on Elvas,
Elva
37. rattapäev,
Filter
1.–12.
Näitus
„Minu
jälg sinu südames“
Rannu
rahvamaja
Saint-Gobain
22. maiaugust
kell 9
Maanteekarikasari
8. august kuni 30.
ees (Kirde
Näitus „Reet Kalamees, maalinäitus“ klaasitehase
Elva kultuurikeskus
septemeber
2)
2.-5. ja 7.-10. august Jalgpall,
LendTeatri
koguperelavastus
Tartumaa
meeste Esiliiga: FC Elva vs
Nike Arena Elva
22. mai
kell kell
19 15
„NUKITSAMEES“
tervisespordikeskus
FC
Nõmme United
Smartpost Itella Eesti
Sportland Prodigy Elva
Tartumaa memme-taadi XXII
3. august kell 9
22. mai kell 16
Elva
lauluväljak
Meistrivõistlused Discgolfis 2022
discgolfi
park
lustipidu
Elva Laulustuudio kontsert koos
27. mai kell 18
Elva kultuurikeskus
saatebändiga
29. mai kell 11
Pannkoogifestival
Rämsi külaplats
31. mai kell 18
Elva muusikakooli kevadkontsert
Elva kultuurikeskus

20-40€

8 € / 55 €€ / 2 €
15 / 20 / 25 €

Nüüd tühi koduõu ja tuba, lein raske
järele vaid jäi…

Südamlik kaastunne Helju Piunovi
perele ja lähedastele kalli

Valentina Podar
surma puhul.

Vaikus on Sinuga,
mälestused meiega.
Avaldame kaastunnet lähedastele

Elgi Mark'i
lahkumise puhul.
Töökaaslased Kirde tn.
katlamajast

KÜ Rukki 11

20 €
tasuta
osalustasu
tasuta

Aleksandr Batško

12–20
tasuta€

mälestame sõbralikku ja lahket
naabrimeest ning avaldame siirast
kaastunnet lähedastele.

osavõtutasu
tasuta

tasuta
tasuta
tasuta

Urve, Tiina, Aili, Siiri, Leili,
Evelin, Ilmar, Jane, Kalmar, Aime,
Tiiu, Kalev, Irina, Nikolai, Veikko,
Maie

Südamlik kaastunne Romanile ja
tema lähedastele

Aleksandr Batško
kaotuse puhul.
MTÜ Rannu Jahiselts

Sel õitsval jaanikuul jäi kurvaks koduõu....
Meie siiras kaastunne Maiele kalli abikaasa

Leonid Erenverti
ootamatu surma puhul.
Ene, Elle, Mare, Anni, Asta, Helgi
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