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Telli uudised!
Liitudes Elva valla postiloendiga 

jõuavad teie e-postkasti kõik valla-
valitsuse teated, uudised, nädala 
eelinfo ja eelmise nädala tegemistele 
tagasivaatav nädalakiri, info nädala 
sündmuste kohta, tööpakkumised, 
konkursid, taotlusvoorud ja teised 
vallaelu puudutavad teavitused.

Postiloendiga saab liituda 
valla kodulehel www.elva.ee või 
soovi avaldades e-posti aadressil 
eeva.kumberg@elva.ee.

Postiloendiga liitudes olete andnud 
nõusoleku oma isikuandmete kasu-
tamiseks ülalpool loeteletud info 
saamiseks. Andmeid ei vahendata 
kolmandatele isikutele ja kustutatak-
se loendist, kui saadate loobumiskirja 
aadressile eeva.kumberg@elva.ee või 
uudiskiri-unsubscribe@elva.ee.

Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht

Vee- ja kanali-
satsioonitaristu 
toetus
Alates 5. juunist on eraisikutel 

võimalik Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt taotleda toetust vee- ja 
kanalisatsioonitaristu rajamiseks 
Elva linnas. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga 
liitumist toetatakse üle 2000 elani-
kuga asulates, Elva vallas on selliseks 
asulaks Elva linn. Toetust antakse 
elamu ühendamiseks ühisveevärgi 
ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu 
kogumismahuti rajamiseks või 
ümber ehitamiseks. Kogumismahutite 
rajamiseks antakse toetust piirkonda-
des, kus puudub ühiskanalisatsioon 
ning kus ühiskanalisatsiooni lähima 
viie aasta jooksul ei rajata. Ühen-
damist toetatakse juhul, kui selleks 
on võimalus olemas, aga seni ei ole 
liitutud.

Toetuse taotlemiseks tuleb vee-et-
tevõtjaga sõlmida liitumisleping. Elva 
linnas on vee-ettevõtjaks Emajõe 
Veevärk. Liitumistaotlust saab vor-
mistada veebilehel www.evv.ee. Lii-
tuda tuleb vee- ja kanalisatsiooniga. 

Taotlusvorm tuleb esitada KIK-ile 
toetuste e-keskkonnas, KIKi kodu-
lehel avaldatud taotlusvormil e-posti 
teel või paberkandjal.
Lisainfo: www.elva.ee ja www.kik.ee.

Allan Allik
arendusspetsialist

Uuenenud Rõngu 
Rahvamaja ootab külla

R õngu aleviku keskuses 
paistab värske ilmega rah-
vamaja juba kaugelt silma 

kihelkonna triibumustriga puna-
valgel taustal.

Alates 2016. aastast kuni tänavu 
kevadeni läbis Rõngu Rahvamaja 
uuenduskuuri, alustades fassaadist 
ja katusest ning lõpetades sise-
tööde, salvestus- ja lavatehnikaga. 
Helitehnika saab paika sügisel.

Rahvamaja ehitustöödeks kulus 
ligi 650 tuhat eurot, millega on 
uue ilme saanud nii visuaalne 
pool kui ka mitmed tehnilised 
ning konstruktiivsed lahendused. 
Majas ringi vaadates hakkab kohe 
silma mitmeid näiteid leidlikust 
taas kasutusest. Sisekujunduses on 
kasutatud vanu aknaraame, mis 
on pärit sama maja küljest, vanad 
uksed on saanud uue elu garde-
roobis. 

Oluline muutus on ka see, et 
kogu maja sai uue küttesüsteemi 
ja liideti kaugkütte võrku. Endisi 
aegu jäid meenutama paar ahju 
ja noortekeskuse ruumi ehitatud 
kamin. 

Ehituse käigus sai saal uue täis-
puidust liistparketi, mis peaks 
rõõmu valmistama kõigile tantsu-
huvilistele ning mis õige hoolduse 
korral kestab kümneid aastaid. 
Hoones vahetati välja mitmed 
elektrijuhtmed ja paigaldati ka uus 
ökonoomne LED-valgustus, mille 
heledus saalis on reguleeritav.

Tänu heale koostööle ehitaja 
ja projekteerijatega sai rahva-
maja ehituse lõppjärgus ka ven-
tilatsiooni, mis tagab värske õhu 
ja hea sisekliima kogu hoones. 
Lisaks hoone renoveerimisele 
on plaanis korrastada ka hoone 
ümbrus. „Hetkel otsime võimalusi 
ja vahendeid, et muuta selle ilusa 
maja vääriliseks ka hoone ümbrus 
ja parkla. Loodan, et leiame need 
eelarvelised võimalused ning 
sügiseks saame öelda, et nüüd on 
rahvamaja valmis,“ selgitas abival-
lavanem Heiki Hansen. „Igatahes 
tasub tulla seda maja ka seestpoolt 
uudistama. Olen kindel, et Mari-

Liis oma meeskonnaga ja Rõngu 
rahvaga täidavad rahvamaja huvi-
tavate tegevustega ning kultuuriü-
ritustega,“ lisas Heiki Hansen.

„Eestis ei juhtu just väga tihti, 
et üks rahvamaja saab täiesti uue 
kuue, rõhutas Elva abivallavanem 
Marika Saar. „Tegemist on Elva 
valla pärliga, mille välisilmes tuleb 
esile Rõngu kihelkonna eripära. 
Rõngu rahvamaja on eriline ka 
seetõttu, et samas majas tegutseb 
noortekeskus, mis toob noored kul-
tuurile lähemale ning soodustab 
isetegevust,“ märkis Marika Saar.

Rahvamaja juhataja Mari-Liis 
Vanaisak on majaga väga rahul, 
lisaks paremale lava- ja heliteh-
nikale saadi uue ruumilahendu-
sega avaramad tingimused noorte 
huvitegevuseks. „Koostöös tublide 
muusikahuviliste noortega MTÜ-st 
A-Pluss Music sai rahvamaja teisel 
korrusel valmis noormuusikute 
stuudio ja prooviruum, mis on Elva 
vallas ainulaadne. Avaras proovi-
ruumis hakkavad toimuma kitar-
ri-, trummi- ja bändiõppetunnid. 
Stuudio ruumis on võimalik salves-
tada noorte muusikute omaloo-
mingut. Stuudio avatakse 4. juulil, 
kui avapeo korral dab maja teisel 
korrusel toimetav Avatud Rõngu 
Noortekeskus,“ rääkis Mari-Liis 
Vanaisak.

Elva vallarahvale avas Rõngu 
Rahvamaja uksed laupäeval, 2. 
juuni õhtul suure rahvapeoga 
ansambli Kukeprillid saatel. Rah-
vapeo muutis eriliseks asjaolu, et 
kogu isetegevuskontsert sündis sel 
samal hetkel laval ning oli vahetu. 
Tagasiside majale on olnud seni 
positiivne. Tantsurühmad on kiit-
nud suure saali uut parkettpõran-
dat ja muid lavalahendusi. Külas-
tajatele on meeldinud ka hoone 
ruumilahendus ja elevust tekitab 
garderoob. 

Ehkki avapeod on nüüd läbi, 
kinni tas Mari-Liis Vanaisak, et 
maja on lahkesti avatud kõigile 
uudis tajatele.

Infoleht
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Elva Vallavalitsuse 24.05.2018 istungil otsustati:
anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a aprillikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva valla 
(endise Puhja valla) haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 272,15 eurot vastavalt 
esitatud nimekirjale;
eraldada MTÜ-le Mäeotsa Külaselts tegevustoetust 200 eurot;
esitada volikogule eelnõu „Verevi ranna detailplaneeringu ja KSH algatamine“;
kiita heaks Konguta valla 2017. majandusaasta aruanne;
kinnitada Rannu Kooli palgakorralduse põhimõtted;
kinnitada hanke „Rannu aleviku, Kureküla aleviku ja Kaarlijärve küla haljasalade niitmistööd 
2018“ tulemused. Tunnistada edukaks Firelli Grupp OÜ pakkumus maksumusega 4 553,03 eurot 
ja sõlmida töövõtuleping; 
kinnitada hanke „Rõngu aleviku, Palupera küla, Hellenurme küla, Aakre küla, Teedla küla, Lape-
tukme küla haljasalade niitmistööd 2018“ tulemused. Tunnistada edukaks OÜ Oja-Raaga pakkumus 
maksumusega 10 925,65 eurot ja sõlmida töövõtuleping;
kinnitada hanke „Puhja aleviku, Rämsi küla, Ulila aleviku, Väike-Rakke küla ja Härjanurme küla 
haljasalade niitmistööd 2018“ tulemused. Tunnistada edukaks Keskkond OÜ pakkumus maksumu-
sega 7 130 eurot ja sõlmida töövõtuleping;
kinnitada hanke „Elva, Puiestee 2 (Elva Gümnaasium) keldriruumide renoveerimine“ tulemused. 
Tunnistada edukaks Raian OÜ pakkumus maksumusega 29 999,04 eurot ja sõlmida töövõtuleping;
kinnitada hanke „Aakre Rahvamaja kontoriruumi ehitus“ tulemused. Tunnistada edukaks Ellnor 
Ehitus OÜ pakkumus üldehitustööde osas maksumusega 2 785,75 eurot ja OÜ Kangro & Nagla 
pakkumus elektritööde osas maksumusega 833,33 eurot ning sõlmida vastavad töövõtulepingud;
jätta jagamata Rannu alevikus Järve tee 1 ja Järve tee 5 kinnisasjaga piirnev maa;
lugeda korraldatud jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks kaks jäätmevaldajat;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 113 punkte 2 ja 3;
määrata Elva Vallavalitsuse õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk täitma Elva Vallavalitsuse hallatavate 
asutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid;
määrata Elva vallas Suure-Rakke külas Paalmanni maaüksuse uueks koha-aadressiks Tartu 
maakond, Elva vald, Suure-Rakke küla, Ruudi;
moodustada Elva vallas hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste hindamiseks 8-liikmeline 
komisjon koosseisus: komisjoni esimees – abivallavanem Mikk Järv; komisjoni liikmed – Puhja 
piirkonna koordinaator Ede Möldre; Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing; sotsiaal- ja ter-
viseosakonna juhataja Milvi Sepp; arendusspetsialist Allan Allik; taristuspetsialist Kristjan Vilu; 
vallavaraspetsialist Terje Korss; volikogu esimees Maano Koemets;
moodustada konkursi „Eesti kaunis kodu 2018“ Elva valla hindamiskomisjon koosseisus: komisjoni 
esimees – heakorraspetsialist Anneli Avi; komisjoni liikmed – arengu- ja planeeringuosakonna juha-
taja Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, Eesti Maaülikooli 
aianduse dotsent Leila Mainla, sisearhitekt Henriko Heinoja;
määrata munitsipaalomandisse taotlevale maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: 
Elva vald, Majala küla, Külaplatsi, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa;
suurendada Puhja Lasteaed Pääsusilm laste arvu rühmades järgmiselt: 1. sõimerühm (2–3aastased) 
– 16 last; 2. lasteaiarühm (4–5aastased) – 24 last; 3. liitrühm (2–4aastased) – 20 last;
väljastada kasutusluba Elvas Põik 5 üksikelamu kasutamiseks;
väljastada projekteerimistingimused taluelamu ehitusprojekti koostamiseks Lapetukme külas 
Arja kinnistul;
väljastada projekteerimistingimused taluelamu ehitusprojekti koostamiseks Konguta külas 
Väike-Vahemetsa kinnistul; 
väljastada ehitusluba päikeseelektrijaama rajamiseks Ervu külas Jaansonipõllu kinnistul; 
väljastada ehitusluba alajaama jaotlahoone püstitamiseks ja kommunikatsioonide trasside raja-
miseks Raigaste külas Rõngu alajaama kinnistul; 
väljastada projekteerimistingimused ladutootmishoone ehitusprojekti koostamiseks Kalme külas 
Arte kinnistul; 
väljastada projekteerimistingimused elamu ehitusprojekti koostamiseks Elva linnas Allika tn 2 
kinnistul; 
väljastada projekteerimistingimused päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks Suure-Rakke 
külas Väike-Taavi kinnistul;
väljastada ehitusluba mänguväljaku rajamiseks Elva linnas Mäe tn 6 kinnistul; 
võtta vastu kinkena Elva vallas Mõisanurme külas asuvad katastriüksused Allika tee L4 (1 567 m², 
transpordimaa) ja Allika tee L7 (599 m², transpordimaa);
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Elva linnas Jaan Kärneri tänaval T3, T5, T2;
sõlmida kokkulepe Kesk 18 juurdepääsutee rajamiseks.

Elva Vallavalitsuse 29.05.2018 istungil otsustati:
anda MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva kasutusse Elva linna staadioni jalgpalliväljak;
anda luba MTÜ-le Ulila Suveaed korraldada 2. juunil kell 18.00 kuni 3. juunil 2018 kell 03.00 Ulila 
Suveaias (aadressil Suveaia tee 2, Ulila, Elva vald) avalik üritus „Simman koos ansambliga Hellad 
Velled“ ning 10.06.2018 kell 20.00–23.00 avalik üritus „Öökino“ vastavalt esitatud taotlustele. 
Ürituste korraldamise eest vastutav isik on Ülari Toots;
eraldada MTÜ-le Puhja Strohh toetust meistri- ja karikavõistluste osalustasude katmiseks summas 
900 eurot;
esitada volikogule eelnõu „MTÜ-le Karijärve Keelpilliorkester projektitoetuse eraldamine“;
esitada volikogule eelnõud kinnitada Konguta valla 2017. majandusaasta aruanne, Puhja valla 2017. 
majandusaasta aruanne, Rannu valla 2017. majandusaasta aruanne, Rõngu valla 2017. majandusaasta 
aruanne, Palupera valla 2017. majandusaasta aruanne, Elva linna 2017. majandusaasta aruanne;
korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva valla kruusateede katendite parandamine“;
korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva valla teede ja tänavate pindamine“;
kinnitada Elva valla 2019. aasta eelarve koostamise ajakava ja tingimused; 
kinnitada riigihanke „Aru mõisa väetisehoidla ja jääkreostuse likvideerimine“ edukaks pakkujaks 
AS Epler & Lorenz ja sõlmida hankeleping maksumusega 94 939,25 eurot;
lõpetada sotsiaaleluruumi leping;
vabastada lasteaia kohatasu maksmisest toetust vajav isik; 
väljastada ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Karijärve küla, Otsa/1;
väljastada ehitusluba päikeseelektrijaama rajamiseks Pööritsa külas.

Salle Ritso
vallasekretär

Haridusasutuste toitlustamisest ja 
majandushaldusest
Juunikuu volikoguks on valla-

valitsus ette valmistanud eelnõu 
sihtasutuse asutamiseks, mis hakkab 
korraldama Elva haridusasutustes 
toitlustamist ja pikemas perspek-
tiivis ka majandushaldust. Loodan, 
et volikogu otsustab sihtasutuse 
moodustada, et siis plaanidega edasi 
minna.

Miks just nüüd ja miks nii kiires-
ti? Mai keskel otsustas vallavalitsus 
lõpetada alates 16. augustist Elva 
linna haridusasutuste toitlustamise 
lepingu teenusepakkujaga. Põhju-
seks on erinevad arusaamad lepingu 
tõlgendamisel ning mitterahuldav 
koostöö. Selline otsus tähendab, et 
vald peab mainitud asutuste toit-
lustamise üle võtma. Kuna toitlus-
tamine on valla erinevates asutustes 
korraldatud erinevalt, on mõistlik 
vaadata üle kogu süsteem, hoides 
sellega kokku kulusid ja kasutades 
tõhusamalt olemasolevat tööjõudu. 
Suurim probleem, millele sihtasu-
tus lahenduse pakub, on toiduainete 
hankimine. Elva valla haridusasu-

tused soetavad aastas toiduaineid 
kokku umbes 400  000 euro eest. 
Sellise summa puhul on vaja korral-
dada riigihange. Siiani seda tehtud ei 
ole ja ei tehtud varem ka ühinenud 
omavalitsustes. Läbi sihtasutuse on 
võimalik hanked korraldada tsent-
raalselt ning lõpetada riigihangete 
seaduse eiramine. 

Toiduainete ostuhange ei tähenda, 
et kõik toiduained ostetakse tulevi-
kus ühest kohast. On väga oluline 
kasutada võimalikult kohalikku ja 
kvaliteetset toorainet ning selle 
tagamine saab olema ka sihtasutuse 
üks peamisi missioone. Ühelgi täna-
sel tarnijal pole põhjust muretseda, 
sest augustist hakkab sihtasutus 
korraldama Elva linna haridusasu-
tuste toitlustamist. Teised asutused 
liidetakse järk-järgult, kui sihtasutus 
on korralikult käivitunud ning „sün-
nitusvalud“ üle elanud.

Toitlustamine jätkub ka tulevikus 
samadest köökidest, kust tänagi. 
Kõik köögid säilivad ning loodan, 
et ka kokad on valmis muutustega 

kaasa tulema. Olen kohtunud kõigi 
Elva valla haridusasutuste juhtide 
ja majanduspersonaliga ning üldi-
selt on vastukaja plaanile positiiv-
ne. Kuidas hakkab välja nägema 
haridusasutuste majandushalduse 
korraldamine, selgub lähikuudel. 
Siinjuures saab olema oluline roll ka 
sihtasutuse juhil, keda hetkel veel 
valitud ei ole. 

Iga muutusega käib kaasas mõõ-
dukas hirm tuleviku ees ning sellest 
tingitud ärevus on igati mõistetav. 
Loodan, et inimesed, keda ümber-
korraldus puudutab, on mõistvad 
ning küsimuste korral pöörduvad 
otse minu või asutuste juhtide poole, 
et saada võimalikult objektiivset 
infot. Kuulujuttude levitamine ei aita 
muutustele kuidagi kaasa, muutused 
on aga hädavajalikud.

Heiki Hansen
abivallavanem

Aadressiandmete muutmisest Elva vallas
Maa-amet on esitanud omavalit-

sustele loetelu muutmist vajavatest 
aadressidest, mis ei vasta ruumi-
andmete seaduses sätestatule. Ka 
Elva vallas on aadresse, mis tule-
nevalt seadusest on vaja korrastada. 
Põhilised muutused toimuvad Elva 
linnas Ujula tänava aadressides ja 
Peedu asumis Vikerkaare, Suvila ja 
Põhja tänava aadressides. Teistes 
valla piirkondades muudetakse üksi-
kuid aadresse, millest teavitatakse 
aadressiobjekti omanikku kirjaga. 
Lähikuudel muudetakse Elva linnas 
109 aadressi.

Miks on aadressi muutmine 
vajalik?

Koha-aadress peab viima kohale, 
aitama vajaduse korral näiteks 
Päästeametit ja kiirabi. Üldnõuded 
koha-aadressi määramisel linnas, 
alevis ja alevikus on, et liikluspin-
na (tänava, tee) järgi on ühel pool 
tänavat paiknevatel hoonetel paa-
ritud numbrid ja teisel pool tänavat 
paiknevatel hoonetel paarisnumbrid. 
2020. aastal toimub riiklik rahva-
loendus rahvastikuregistri andmete 
põhjal ning selleks ajaks on vajalik, 
et  aadressid oleksid korrastatud.

Kuidas toimub aadressi muut-
mine riiklikes registrites?

Enne aadressi muutmist teavita-
takse kinnistu omanikke uue aadres-
si määramisest kirja teel, Infolehes 
ja valla veebilehel www.elva.ee. 
Vallavalitsus võtab vastu haldus-
akti, millega on määratud kinnistu-
le uus aadress. Uus aadress jõustub 
registreerimisega aadressiandmete 
süsteemis, millega automaatselt 
muutuvad andmed teistes infosüs-
teemides (ehitisregister, kinnistus-
raamat, maamaksu infosüsteem, 
rahvastikuregister jt). 

Kuidas saan majale uue numbri?
Uue majanumbri saab isik tellida 

liiklusmärke tootvalt ettevõttelt. 
Üdiselt on majanumber ovaalse 
kujuga ning eelistatult kulgevad 
tänaval sama tausta ja kujuga numb-
rid. Erikujuga numbrid (sepistatud 
jm) ei ole keelatud. Oluline on, et 
majanumber on loetav. 

Mõistame, et uue aadressiga 
harjumine võtab aega, samas loo-
dame kinnistute omanike mõist-
vale suhtu misele. Täiendav info 
aadressi andmete muutmise kohta 
on leitav valla veebilehel www.elva.
ee/koha-aadresside-korrastamine. 

Daisy Sild
kinnistuspetsialist

Senine lähiaadress Uus lähiaadress
Ujula tn 18 Ujula tn 2
Ujula tn 17 Ujula tn 2a
Ujula tn 2 Ujula tn 3
Ujula tn 19 Ujula tn 4
Ujula tn 3 Ujula tn 5
Ujula tn 20 Ujula tn 6
Ujula tn 4 Ujula tn 7
Ujula tn 21 Ujula tn 8
Ujula tn 6 Ujula tn 9
Ujula tn 22 Ujula tn 10
Ujula tn 7 Ujula tn 11
Ujula tn 8 Ujula tn 13
Ujula tn 9 Ujula tn 15
Ujula tn 11 Ujula tn 17
Ujula tn 12 Ujula tn 19
Ujula tn 13 Ujula tn 21
Ujula tn 14 Ujula tn 23
Ujula tn 15 Ujula tn 25
Ujula tn 16 Ujula tn 27
Vikerkaare tn 1c Vikerkaare tn 1a
Vikerkaare tn 2 Vikerkaare tn 3
Vikerkaare tn 3 Vikerkaare tn 5
Vikerkaare tn 4 Vikerkaare tn 7
Vikerkaare tn 5 Vikerkaare tn 9
Oru tn 2b Vikerkaare tn 10
Vikerkaare tn 6 Vikerkaare tn 11
Oru tn 2a Vikerkaare tn 12
Vikerkaare tn 7 Vikerkaare tn 13
Vikerkaare tn 8 Vikerkaare tn 15
Vikerkaare tn 9 Vikerkaare tn 17
Vikerkaare tn 10 Vikerkaare tn 19
Vikerkaare tn 11 Vikerkaare tn 21
Vikerkaare tn 12 Vikerkaare tn 23
Vikerkaare tn 13 Vikerkaare tn 25
Vikerkaare tn 14 Vikerkaare tn 27
Vikerkaare tn 15 Vikerkaare tn 29
Vikerkaare tn 16 Vikerkaare tn 31
Vikerkaare tn 17 Vikerkaare tn 33
Vikerkaare tn 18 Vikerkaare tn 35
Vikerkaare tn 19 Vikerkaare tn 37
Vikerkaare tn 20 Vikerkaare tn 39
Vikerkaare tn 21 Vikerkaare tn 41
Vikerkaare tn 22 Vikerkaare tn 43
Vikerkaare tn 23 Vikerkaare tn 45
Suvila tn 25 Põhja tn 2
Suvila tn 24 Põhja tn 4

Suvila tn 23 Põhja tn 6
Põhja tn 1 Põhja tn 7
Põhja tn 2 Põhja tn 9
Põhja tn 3 Põhja tn 11
Põhja tn 4 Põhja tn 13
Põhja tn 5 Põhja tn 15
Põhja tn 6 Põhja tn 17
Põhja tn 7 Põhja tn 19
Põhja tn 8 Põhja tn 21
Põhja tn 9 Põhja tn 23
Põhja tn 9a Põhja tn 23a
Põhja tn 10 Põhja tn 25
Põhja tn 11 Põhja tn 27
Põhja tn 11a Põhja tn 27a
Põhja tn 12 Põhja tn 29
Põhja tn 12a Põhja tn 29a
Põhja tn 13 Põhja tn 31
Põhja tn 14 Põhja tn 33
Põhja tn 14a Põhja tn 33a
Põhja tn 15 Põhja tn 35
Põhja tn 16 Põhja tn 37
Suvila tn 27 Suvila tn 1
Suvila tn 26 Suvila tn 2
Suvila tn 28 Suvila tn 3
Suvila tn 66 Suvila tn 4
Suvila tn 65 Suvila tn 6
Suvila tn 29 Suvila tn 5
Suvila tn 30 Suvila tn 7
Suvila tn 64 Suvila tn 8
Suvila tn 31 Suvila tn 9
Suvila tn 63 Suvila tn 10
Suvila tn 32 Suvila tn 11
Suvila tn 62 Suvila tn 12
Suvila tn 33 Suvila tn 13
Suvila tn 61 Suvila tn 14
Suvila tn 34 Suvila tn 15
Suvila tn 58 Suvila tn 16
Suvila tn 35 Suvila tn 17
Suvila tn 59 Suvila tn 18
Suvila tn 36 Suvila tn 19
Suvila tn 60 Suvila tn 20
Suvila tn 37 Suvila tn 21
Suvila tn 55 Suvila tn 22
Suvila tn 38 Suvila tn 23
Suvila tn 56 Suvila tn 24
Suvila tn 39 Suvila tn 25
Suvila tn 57 Suvila tn 26
Suvila tn 40 Suvila tn 27
Suvila tn 53 Suvila tn 28
Suvila tn 41 Suvila tn 29
Suvila tn 52 Suvila tn 30
Suvila tn 42 Suvila tn 31
Suvila tn 51 Suvila tn 32
Suvila tn 43 Suvila tn 33
Suvila tn 50 Suvila tn 34
Suvila tn 44 Suvila tn 35
Suvila tn 49 Suvila tn 36
Suvila tn 45 Suvila tn 37
Suvila tn 48 Suvila tn 38
Suvila tn 45a Suvila tn 39
Suvila tn 45b Suvila tn 39a
Suvila tn 47 Suvila tn 40
Suvila tn 46 Suvila tn 42

Vallavolikogu IX istung
Elva Vallavolikogu istung 

toimub 18. juunil kell 16 Elva 
valla majas (Kesk 32, Elva linn). 
Istungi päevakorra ja eelnõudega 
saab tutvuda veebis www.elva.ee. 
Videoülekannet istungist saab vaa-
data Youtube keskkonnas. 

Päevakord
1. Vallavalitsuse informatsioon
2. Muinsuskaitseameti ettekanne 

kultuurimälestiste registrist, arheo-
loogiamälestistest, ehitismälestis-
test ja ajaloomälestistest Elva vallas

3. Audiitori kinnitamine
4. Majandusaasta aruannete kinni-

tamine

5. Sihtasutuse asutamine ja põhi-
kirja kinnitamine

6. Elva linnas Verevi järve rannaala 
detailplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamine

7. Teede ja tänavate sulgemise 
maksu kehtestamine

8. MTÜ-le Karijärve Keelpilliorkes-
ter projektitoetuse eraldamine 

Lisainfo e-posti aadressil 
maano.koemets@elva.ee. 

Maano Koemets 
vallavolikogu esimees



2018.  aasta  1 .  jaanuar ist  kuni 
29 .  main i  on  sünd inud  E lva 
va l las  49  last  –  28  tüdrukut 
ja  21  poissi .

Verevi rand.  Foto: Kayvo Kroon

Kohtumisel toimus töine arutelu.   Foto: Marika Saar

Fotod Eeva Kumberg
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Elva valla esimene lusikapidu
E lva vald on väga viljakas, esi-

mesele laste sünde tähista-
vale lusikapeole oli kutsutud 

lausa 102 last. Lusika pidu toimus 1. 
juunil Elva Kultuurikeskuses kahes 
vahetuses, et väikesed külalised liialt 
ära ei väsiks. Kell 15 olid saali ooda-
tud 2017. aastal sündinud ja kell 17 
2018. aastal sündinud beebid. Palju-
de ametlike koosolekute ja sündmus-
te taustal on lusikapeod erakordselt 
meeleolukad ja toovad kõigile osa-
saajatele naeru näole.

Vallavanem Toomas Järveoja 
rõõmustas vallakodanike rohke 
järelkasvu üle ja rõhutas oma tervi-
tuskõnes armastuse tähtsust – kõik 
algab armastusest, perest, lähedas-
test, kodust ja väärtustest, mida me 
hindame. „Lapsed kasvavad kiiresti 
ja varsti ootame teie lapsi Elva valla 
lasteaedadesse ning juba 2025. aastal 

ka koolidesse! Oleme panustanud ja 
panustame edaspidi veelgi rohkem 
sellesse, et meie vallast saaks hea 
hariduse,“ lubas vallavanem. See järel 
kingiti lastele vapiga hõbe lusikad 
ning Elva Linnaraamatukogu direk-
tor Imbi Härson andis üle raamatu 
„Pisike puu“, mis on Eesti Laste-
kirjanduse Keskuse ja Kultuurimi-
nisteeriumi kingitus kõigile Eestis 
sündivatele lastele. Lapsed, kes ei 
saanud peol osaleda, saavad lusika 
ja raamatu kätte vallamajast.

Kultuurispetsialist Karmen Moonti 
sõnul kujunes seekordne lusikapidu 
seoses valdade ühinemisega erili-
seks. „Enamikes valla piirkondades 
anti viimased lusikad üle 2017. aasta 
lõpus enne valdade liitumist sündi-
nud lastele, kuid Rõngu piirkonnas 
toimus viimane lusikapidu aasta 
tagasi 1. juunil ning Elva linnas said 

viimati lusikad augustis sündinud 
lapsed. Seetõttu said enne möödu-
nud aasta 27. oktoobrit Rõngu ja 
Elva piirkonnas sündinud lapsed 
veel viimastena vanade vappidega 
lusikad ning hiljem sündinud lapsed 
juba uue Elva valla vapiga lusikad,“ 
rääkis Karmen Moont.

Edaspidi hakkavad lusikapeod toi-
muma kolm korda aastas. Nendest 
kujuneb kindlasti oodatud sündmus 
ja tore traditsioon.

Eeva Kumberg
kommunikatsioonij uht

Verevi rannahooaeg avatud

1. juunil avati Elvas Verevi järve 
rand ning lipuvardasse tõmmati 
roheline lipp. Terviseamet on suplus-
vee kvaliteedi veeproovide alusel 
hinnanud väga heaks nii Verevi kui 
ka Arbi järves.

Ettevalmistus- ja hooldustööd 
rannas on tehtud. Nii Verevi kui 
Arbi järve randa toodi juurde liiva, 
värskendatud sai rannakabiinide 
värv, pingid hooldatud ja platvormil 
vahetati välja 300 meetri ulatuses 
pehkinud laudu, ülekontrollitud on 
ka vettemineku redelite kinnitu-
sed. Ranna hooldusega tegeletakse 
pidevalt kogu hooaja vältel. Kuna 
Verevi järve platvorm on rohkem kui 
kümme aastat vana ja näitab juba ka 
väsimuse märke, siis palume olla ka 
külastajatel tähelepanelikud.

Verevi rannas on avatud igapäeva-
selt kell 9–22 vesitualetid. Arbi järve 
äärde on paigaldatud välikäimla ska-
tepargi juurde.

Verevi järve rannas osutab ranna-

valveteenust AS G4S Eesti vastava 
väljaõppega meeskond igapäevaselt 
1. juunist kuni 31.juulini kell 12–20 
ning 1. augustist kuni 31. augustini 
kell 12–19. Sõltuvalt ilmadest võib 
rannavalveteenuse osutamise lõpp 
ajaliselt nihkuda. Rannas tekkinud 
probleemide korral tuleks infor-
meerida koheselt rannavalvet, kes 
vajadusel aitab tagada kiire ohutu-
se. Samuti palume probleemide ja 
rajatiste korrashoiu küsimuste osas 
informeerida vallavalitsust. Laste-
vanematel palume kindlasti jälgida 
lapsi, sest ohutunnet oskab täis-
kasvanu paremini hinnata kui laps.

Ohutut ja mõnusat suvitamist!

Hegri Narusk
vallamajandus-

osakonna juhataja

Energiatõhusus fookussesse
Elva vald osaleb koos kümne part-

neriga Läänemere riikidest ener-
giatõhususe valdkonna projektis 
„Act Now“, mis kestab 2020. aasta 
sügiseni. 

Projekti eesmärk on väljavalitud 
omavalitsustes energiatarbimise, 
energiatõhususe ja -juhtimise oskus-
te kasvatamine ning ka energia -
tarbimise jälgimise seadmetesse 
investeerimine. Elva vallast on kaa-
satud Elva linn, kus projekti lõpuks 
peaks paigaldatavad energiatarbi-
mist jälgivad seadmed ning täiene-
nud teadmistega spetsialistid aitama 
valla hoonetes kulusid kokku hoida.

Projekt algas juba eelmisel aastal 
ning teine töökohtumine koos kõigi 
projektipartneritega toimus 29.–30. 
mail Tartus ja Elvas. Vaadati üle 
tehtud tööd omavalitsuste kaardis-
tuse osas ning planeeriti järgmisi 
samme. Giidideks Elva vallas olid 
abivallavanemad Heiki Hansen ja 
Mikk Järv. Elvas näidati külaliste-

le ühte odavaima hinnaga kaug-
küttekatlamaja, mis töötab taastuval 
puitkütusel ning KredExi toetusega 
kenaks ning energiatõhusaks reno-
veeritud hooneid Nooruse tänaval ja 
Tartu maanteel.

Loodud on ka valla energiatõhu-
suse töögrupp, kus osalevad valla-
ametnikud, valla soojaette võtete 
esindajad ning teised sektoris 
aktiivsed osapooled. Toimunud on 
juba ka esimene töögrupi kohtu-
mine. Energiatõhususe töögrupp 
hakkab muuhulgas arutama, kuidas 
energia tõhusust ning sellest saada-
vat kulude kokkuhoidu elanikele 
paremini teadvustada. 

Töögrupi ja projekti tege-
mistega aitab lähemalt kurssi 
viia projekti juht Siim Meeliste, 
e-post siim.meeliste@gmail.com.

Siim Meeliste
„Act Now“ projektijuht

Teede hooldusest
Kevadine teehooldus Elva vallas on 

lõpusirgel ning algamas on kapitaal-
semad remonttööd ja ehitamine.

Käesoleval aastal on AS Eesti 
Keskkonnateenused teostanud 
kruusateedel tolmutõrjet enam kui 
50 kilomeetri ulatuses. Tolmutõrje 
tööde aluseks on võetud omavalit-
suste eelnevate aastate praktika. 
Lõpptulemus võiks olla parem, kuid 
erakordselt kuiv kevad on pärssinud 
tolmutõrje tööde kvaliteeti. Grei-
derdamistöid teostas valla teedel AS 
Eesti Teed, teeservade niitmistööde-
ga alustatakse juunikuus.

Elva tänavate üldine seisukord ei 
ole kiita ning nende kapitaalne ehitus 
võiks olla järgmiste aastate üks prio-
riteete. Aprillikuus korrastati suure-
maid tänavaid ning lähiajal saavad 

parandatud ka teiste tänavate augud.
Käesoleva aasta täpne teede 

remonttööde maht selgub lähikuu 
jooksul, kui hanked on läbi viidud 
ning siis algab ka tööde teostami-
ne. Praegu toimetame veel paljuski 
eelnevate omavalitsuste tehtud 
otsuste najal, mis tulenevad eelar-
vestrateegiast, ühinemislepingust või 
juba sõlmitud hankelepingust. Tänu 
ühinemistoetusele ja võetud laenu-
koormusele saavad maapiirkondades 
suures mahus teed korda.

Lisainfo: kristjan.vilu@elva.ee, 
telefon 534 22067. 

Kristjan Vilu 
taristuspetsialist

Kogunesid kultuurikollektiivide juhid 

Elva vald on väga rikkalik kultuuri-
kollektiivide poolest! 29. mail kogu-
nesid Rõngu Rahvamajja täiskas-
vanute kultuurikollektiivide juhen-
dajad. Esimesel koostöö kohtumisel 
saime üksteisega tuttavaks, sest 
isiklik kontakt on oluline eeldus 
suurepäraseks koostööks. 

Kohtumisel tutvustasin Elva vallas 
käimasolevat arengukava protsessi 
ning ideekorje tulemustena töö-
rühma poolt kokku kirjutatud esi-
algseid arengusuundi. Arengukava 
koostamine jätkub eesmärkide ja 
tegevuste sõnastamisega. Üldiselt 
võib tuua kultuurivaldkonnas välja 
kolm suurt eesmärki: meie kultuuri-
pärand on väärtustatud, Elva vald 
on tuntud mitmekülgse ja ägeda 
kultuuri- ja spordikorralduse poo-
lest nii elanike kui külaliste seas 
ning meie kogukond on aktiivne. 
Kohtumisel arutasime laudkondades, 
kuidas ikkagi teha vallas omavahel 

koostööd, mis looks ühtse kogukon-
natunde ning milliseid ühisüritusi 
võiks vallas korraldada? 

Leiti, et kogukonnatunde teki-
tavadki erinevad ühisüritused 
sihtgruppide lõikes – koorid, 
tantsu rühmad, kapellid jt. Ühisü-
rituste paremaks õnnestumiseks 
võiks olla kaasatud projektipõhiselt 
loomejuht. Ühtsustunnet loovad 
ka ühtne visuaal ning detailid, mis 
on läbivad näiteks plakatitel. Ühtse 
identiteedi loomiseks oli idee kor-
raldada meene konkurss. Mõte oli 
teha lauljate-tantsijate laenutus, kui 
tahetakse minna peole esinema, aga 
hetkel on puudu mõni tantsupaar, 
bass või tenor, siis saab inimesi ajuti-
selt „laenata“. Idee oli teha aeg-ajalt 
projektipõhine ühendkoor.

Millised võiksid olla valla ühis-
üritused? Elva valla sünnipäev, 
Rõngu külade olümpia võiks laieneda 
Elva valla mängudeks, Külade Kära-

jate traditsioon, galakontsert, Elva 
talimängud, heategevusliku suunit-
lusega konkurss, laulupäev, tantsu-
päev, mälumänguturniirid, kiriku-
kontserdid, noorte kollektiivide 
kontserdid, loomingulaat, rattamatk 
ümber Elva valla, maastikumäng, 
kanuu- ja paadimatkad, Straussi 
traditsiooni jätkamine, perenaiste-
päev, kodanikupäev, noorte suvekool, 
ööjooks, öökontserdid, muinastulede 
öö. Idee oli ka ühendkooriga ette 
kanda mõnda vokaalsümfoonilist 
teost või teha valla laulupidu. Tekkis 
mõte ka korraldada vahetult enne 
projektitoetuste taotlemise täht aega 
„projektikirjutamise laager“, kus 
saaks ühiselt ideid läbi arutada. Läbi 
käis ka mõte ühisüritustega mitte üle 
pingutada, vaid teha pigem vähem, 
aga hästi. Kõik traditsioonilised üri-
tused ei pea toimuma ka igal aastal, 
vaid võivad olla teatud aja tagant. 

Elva Vallavalitsus valmistab ette 
kultuurikollektiivide tegevustoetus-
te uut korda. Senised rahastamise 
põhimõtted on olnud valdades väga 
erinevad ning uue toimiva mudeli 
leidmine, et olukord kellegi jaoks ei 
halveneks ning me saaksime kollek-
tiivide rahastust valdkonnas paran-
dada, on päris keerukas. Järgmisel 
kohtumisel võtame kollek tiivide 
rahastamise teema fookusesse. 
Eriti märgiline on see, et kohtumi-
ne toimus Rõngu Rahvamaja taas-
avamise päeval. Elvas on kultuuri!

Marika Saar
abivallavanem



Enicsi õppeklass ootab.   Foto: Eeva Kumberg

Leping sõlmitud! Pildil Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post ja
Enics Eesti AS tehase juht Jaanus Aal.   Foto: Eeva Kumberg

Laura-Liisa loomade varjupaigas.
Foto: Merle Ermel
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Mehhatroonika süvaõpe koostöös Enics Eesti AS-iga

Elva   Gümnaasiumi direktor 
Tarmo Post ja  Enics Eesti AS juha-
tuse liige Jaanus Aal allkirjastasid 
25. mail koostöölepingu, mille alusel 
saab uuest õppeaastast alates  Elva 
suurimast tööandjast - rahvus-
vahelisest elektroonikatoodete 
ettevõttest mehhatroonika valikaine 
elektroonika kursuse praktikabaas.

Elva vallavanem Toomas Järveoja 
ütles eesseisvat koostööd kommen-
teerides, et Elva suurima tööandjana 
on elektroonikaettevõte Enics olnud 
linnale hea koostööpartner ja toeta-
nud mitmeid linna ja valla kultuuri- 
ja spordiüritusi. „Koostöö haridus-
valdkonnas toob kaasa uue kvaliteedi 
gümnaasiumi loodus ainete suunal, 
mis tänu mehhatroonika mooduli 
avamisele saab kindlasti populaar-
sust juurde,“ kinnitas Toomas Jär-
veoja.

Elva Gümnaasiumi direktori Tarmo 
Posti sõnul on mehhatroonika üks 
kiiremini arenevaid tehnikasuundi 
nii Eestis kui ka mujal maailmas. See 
baseerub tänapäevasel tootearendu-
sel ning lisaks põhjalikele mehaani-
kateadmistele on mehhatroonikaga 
tegeldes vaja tunda ka infotehno-
loogia- ning elektroonikavald konda. 
„Võimalus luua mehhatroonika 
valik aine elektroonikakursus koos-
töös Enics Eestiga, valdkonna ühe 
parima esindajaga maailmas, on era-

kordne ja tähelepanuväärne. Tänu 
sellele saab gümnaasium tulevaste-
le inseneridele pakkuda väga head 
mehhatroonika süvaõpet,“ rõhutas 
Tarmo Post.

Mehhatroonika valikaine moodu-
lis õpitakse ka programmeerimist, 
kaasaegsete materjalide töötlemise 
tehnoloogiaid, tehnilist mehaanikat, 
joonestamist ning „kirsiks tordil” 
on drooni ehitamise kursus Tartu 
Lennu kolledži abiga ja praktika Enics 
Eesti AS Elva tehases.

Enicsi poolt koordineerib praktikat 
personalijuht Eveli Punnison, kes 
rääkis, mis õpilasi tehases ees ootab.  
Esmalt läbitakse baasteooria osa ja 
seejärel minnakse tootmisse ja prak-

tikale. „Meil on tehases kaks spet-
siaalse väljaõppe läbinud koolitajat, 
kellel ka rahvusvaheline sertifikaat 
ette näidata. Õpilastele määratakse 
ka personaalne juhendaja ja nii välis-
tatakse võimalus, et midagi vussi 
võiks minna. Meie huvi on koostöös 
Elva ja ka teiste koolidega toetada 
inseneride järelkasvu teket, et õpi-
lastes tekiks huvi inseneri elukutse 
vastu ja nad näeksid, et  insener ei 
tähenda ainult tooteinseneriks ole-
mist, vaid selle elukutse ampluaa on 
väga lai ja sobib ka naistele. Enicsis 
töötab insenertehnilise personali 
hulgas juba päris palju naisi. Meil ei 
ole naiste-meeste töid, kõik sõltub 
konkreetsest inimesest ja mida talle 
teha meeldib. Mehhatroonika õpi-
lastelt ootame eelkõige õpihimu, kui 
see on olemas, on kõik võimalik, “ 
selgitas Eveli Punnison.

Lisaks mehhatroonikale on Elva 
Gümnaasiumi õpilastel uuest 
õppeaastas alates võimalik valida  
veel kaheksa moodulaine vahel: 
kodaniku kaitse alus- ja süva moodul,  
sport,  võõrkeeled, draama, reaal-
ained, loodusained ja humani taaria. 
Igas moodulis on kuue kursuse 
mahus õppeaineid ning moodul ava-
takse, kui on vähemalt 10 soovijat. 

Eeva Kumberg
kommunikatsiooni-

juht

SA Elva Laste- ja Perekeskus 
taotleb peresõbraliku tööandja 
märgist
Eestis on 15 aastat antud välja 

peresõbraliku tööandja märgist neile 
tööandjatele, kes väärtustavad oma 
töötajaid ning on läbi mõelnud töö-
korralduse ja motivatsioonisüsteemi, 
et aidata kaasa oma töötajate pere- ja 
tööelu ühitamisele. 

Võimalik on taotleda kuld-, hõbe- 
või pronkstaset. Programm kestab 
1,5 kuni 3 aastat ja koosneb neljast 
etapist: kandideerimine, algmärgi-
se andmine ja meetmete valik koos 
tegevuskava koostamisega, meetmete 
rakendamine ja lõpphindamine, järel-
hindamine koos märgise uuendamise, 
pikendamise või äravõtmisega.

Programmi raames tegeletakse 
kokku 13 kategooriaga, millest kõige 
olulisemad on suhtlemiskliima, 
paindlik töökorraldus, info liikumine. 
Lisaks veel värbamine, sisseelamine, 
professionaalne toetus ja areng, 
sünergia ja kultuur, järelkasv, tervi-
seedendus, tunnustamine ja moti-
veerimine, töökeskkond, tagasiside 
ja uuringud, töösuhte lõpetamine.

SA Elva Laste- ja Perekeskus (sh 
Järve Lasteaed) valiti välja 52 taotleja 
hulgast. Kokku pääses programmi 32 
tööandjat üle Eesti. Osalejad on väga 
eriilmelised – on kohalikke omava-
litsusi, IT-ettevõtteid, toiduaine- või 
metallitööstusi ja palju teisi. SA Elva 
Laste- ja Perekeskus on alustanud 
tegevuskava koostamisega, eesmärgi-
ga kaasata selle valmimisse ja hilise-
masse ellurakendamisse võimalikult 
palju töötajaid.

Projekti viib ellu Sotsiaalministee-
rium Euroopa Sotsiaalfondi toel. 

Gerda Kiipli-Hiir
SA Elva Laste- ja Perekeskus 

juhataja

Rannu õpilaste kingitus 
loomade varjupaigale

24. mail käisid Rannu Kooli õpila-
sed Tartu Koduta Loomade Varjupai-
gas ning toimetasid kohale esemed 
ja raha, mis aasta jooksul varjupaiga 
jaoks kogutud.

Juba õppeaasta alguses tekkis 
õpilasesinduse liikmetel idee anne-
tada kogu alanud kooliaasta kohviku 
kasum heategevuseks. Õpilaskohvik 
töötab meil kooli suurematel üritus-
tel. Kuna sel aastal tähistasime ka 
Eesti Vabariigi sünnipäeva, pakkus 
klassijuhataja välja, et meie klassi 
kingitus Eestile võiks olla heategu 
Tartu Koduta Loomade Varjupaiga-
le. Mõeldud, tehtud! Enne uurisime 
varju paigast, mida nad vajavad. 
Kogutud raha eest ostsime loomadele 
toitu. Lisaks korraldasime koolis var-
jupaiga heaks annetuste kogumise. 
Toodi loomatoitu, tekke, puhastus-
vahendeid, mänguasju ja isegi üks 
vann. Laadisime varanduse autosse 
ja asusime teele. 

Andsime oma kingitused varju-
paigale üle ja saime sealsete asuka-
tega tutvuda ja nende meelt lahutada. 
Minule jättis varjupaigas käimine 
kustumatu mulje ja kindlasti külastan 
neid taas juba lähiajal.

Laura-Liisa Tõldsepp
Rannu Kooli 7. klassi õpilane

Aakre koolilapsed botaanikaaias 
Kevad on ilus aastaaeg. Õitsevad 

kevadlilled ning vanas koolipar-
gis laksutavad ööbikud. Taimede 
eluvorme on aga väga palju ja et 
tutvuda ka kõrbe ja vihmametsa 
taimedega sõitsime koolilastega 8. 
mail loodusõppeprogrammile Tartu 
Botaanikaaeda „Nad kõik on taimed 
– taimede elu(vormid) botaanikaaia 
kasvuhoonetes“.

Meid võttis vastu ja juhendas 
aednik Kristine. Teadmistereisi alus-
tasime kõrreliste osakonnast. Selles 
osakonnas nägime ka tulpe, mis 
kasvavad mõnel maal looduslikult. 
Ülased olid ka tuttavad, kuid saime 
teada, et neid lilli võib leida ka sinis-
te õitega ja nimelt Türgimaal. Suurt 
huvi pakkusid liaanid, mis kasvavad 
džunglites. Tekkis kohe küsimus, kas 
selliste väätidega liuglesid ka raama-
tutegelased Mowgli ja Tarzan.

Ravimtaimedest tundsime ära 
nurmenuku ja rabarberi. Rabar-
ber on küll maitsev, kui süüa seda 
suhkruga, kuid üle ühe varre pole 
soovitav. Kui rabarberist on tehtud 
kisselli või kooki, võib seda tarbida 

nii palju kui kõhtu mahub. Sama 
kehtib ka jänesekapsa kohta, pole 
soovitav palju süüa. Elevust teki-
tas karulauk. Välimuselt meenutas 
piibelehte, kuid pole mürgine, vaid 
söödav. Giid Kristine andis natuke 
karulauku proovida. Lapsed leidsid, 
et hea – sibula maitsega. 

Edasi ootasid meid kasvuhooned. 
Kasvuhooned on jagatud nelja eri-
neva kliimaga osadeks – palmihoone, 
palav ja niiske troopikahoone, lähist-
roopikahoone ning kõrbetaimede 
osakond. Kasvuhoonetes kasvasid 
nii kohvi- kui ka kaneelipuu. Koh-
vipuul olid valged õied, kuid õitest 
kasvavad punased marjad. Samas 
kasvuhoones sibasid ühes osas ka 
kilpkonnad. Päris tore oli neile pai 
teha. Huvi pakkus ka kookospalm. 
Tema vili oli päris raske, kuid vees 
ei upu. Palmidest kasvas veel datli-
palm, lehvikpalm. Palmimajas elavad 
ka viirpapagoid ning kakaduud. 
Viimasena külastasime kõrbetaimi. 
Selles kasvuhoones oli tõesti tunda 
kõrbeõhku. 

Lapsed said õppeprogrammi 

jooksul läbida justkui pool maakera 
taimestikku ja saada aimu erine-
vatest elutingimustest ja taimede 
imelisest kohastumisest elukesk-
konnaga. Eriti huvitav oli 4. klassil, 
sest loodusõpetuse tunnis olid just 
erinevad kliimavöötmed teemaks. 
Retke lõpus värvisime pilte, millel 
olid botaanika aia taimed. Rännak 
mööda botaanikaaeda oli kõhu 
tühjaks teinud. Tiigi ääres kenas 
paviljonis saime keha kinnitada koos 
sinikaelpartide ning kajakatega. Oli 
tore ja hariv retk.

Täname Aakre laste loodusõppe-
programmide läbiviimise finantsee-
rijat SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskust! 

Merle Kiissa
Aakre Lasteaed- 
Algkooli õpetaja

Lõpuaktused Elva valla koolides
Elva Gümnaasium 9. klass – 21.06 kell 12.00 

12. klass – 21.06 kell 16.00
Tartu mnt 3 aulas

Konguta Kool 6. klass – 10.06 kell 12.00
kooli aulas

Palupera Põhikool 9. klass – 16.06 kell 12.00
kooli aulas

Puhja Kool 9. klass – 16.06 kell 13.00
kooli võimlas

Rannu Kool 9. klass – 19.06 kell 15.00
Rannu Rahvamajas

Rõngu Keskkool
9. klass – 20.06 kell 17.00

kooli võimlas
12. klass – 21.06 kell 17.00

auditooriumis
Valguta 
Lasteaed-Algkool

6. klass – 12.06 kell 10.00
kooli saalis



Rannu lasteaiapere Tartu võimlemispeol.   Foto: Epp AlekõrsKunstinäituse „Minu kodukoht“ avas vallavanem Toomas Järveoja.  Foto: Liis Jaamets

Lepatriinude rühma lapsed spordipäeva medalisaagiga. 
                                                                                         Foto: Käthlin Naarisma

Mesimummide rühma lapsed Elistvere loomapargis 
uurimas loomade jälgi.                    Foto: Maarika Vähi
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Rannu tegusad lasteaialapsed

Marsihelide saatel kogunesid 
Rannu Lasteaia lapsed ja õpetajad 
lipuväljakule, et avada Rannu Las-
teaia I olümpiamängud. Laste käes 
lehvisid lipud ja särasid värvilised 
õhupallid. Rühmad ja õpetajad olid 
riietatud olümpiarõngaste värvides 
särkidesse: rohelistesse, punastesse, 
kollastesse, mustadesse ja sinistesse. 
Heisati lipp ja tubli maskott Mesi-
mumm süütas olümpiatule. Seejärel 
andsid olümpiavande tublid sport-
lased, õpetajad ja kohtunikud. Kavas 
olid erinevad alad: takistusrada, 
õhupalli teatejooks, rõngakeks, köie-
vedu, täpsusvisked noolte, vortexite 
ja pallidega, „korvpalli” vabavisked, 
hoota kaugushüpe, 20m jooks ja 
maratonijooks ümber lasteaia. Kõik 
müttasid ennastunustavalt ja tohutu 
entusiasmiga. Aeg kulus ruttu ja oligi 
aeg autasustamiseks, ilusad meda-

lid ja diplomid tegid igale lapsele 
rõõmu. Muusikahelide saatel lange-
tati lipp ja kustus tuli. Rannu lasteaia 
I olümpiamängud olid lõppenud.

Meie vahvad lapsed ja tragid õpe-
tajad said osa ka 28. mail toimunud 
Tartu võimlemispeost „Käänulised 
teed“. Mesimummide võimlemis-
rühma lapsed olid lahedad Sipsikud. 
Õpetajate kavas keerutati kauneid 
kollaseid palle. Sellised üritused lii-
davad lapsi ja õpetajaid ning tund-
sime end ühise perena pea 3000 
võimlejaga staadionimurul. Peopäev 
koos proovidega oli küll pikk ja palav, 
kuid keegi ei virisenud. Jääme piki-
silmi ootama juba järgmist 2019. a. 
võimlemispidu.

Epp Alekõrs
Rannu Lasteaia liikumisõpetaja

Rõõmus ja tegus kevadkuu 
Hellenurme Lasteaias

– peolaud laste poolt valmistatud 
küpsisetordiga.

14. mail sai avapaugu traditsioo-
niline lasteaia pargijooks. Põnevat 
tegevust pakkus lastele liikluspäev, 
kus läbi mängu kinnistati nädala 
jooksul saadud teadmisi liiklusva-
henditest, liiklusmärkidest ja liik-
lusreeglitest. Harjutati jalgrattaga 
ja autoga liiklemist parempoolsel 
sõidurajal, peatumist ülekäiguraja 
ees ja sõidutee ületamist jalakäijate 
ülekäigurajal. 22. mail toimus keva-
dine spordipäev, kus kõik lapsed said 

end proovile panna kolmel spordi-
alal: paigalt kaugushüpe, 30m jooks 
ja pallivise. 24. mail toimus õppekäik 
Elistvere loomaparki, kus osaleti 
programmis „Loomalapsed”, mille 
käigus said lapsed näha Eesti met-
sades elavaid loomi: oravat, karu, 
metskitse, põtra, ilvest, rebast.

Nõnda suvesoojas kevades toime-
tades jõudiski märkamatult kätte 
õppeaasta lõpuüritus – lasteaia 
kevadpidu ja sõprade pidulik kooli 
saatmine. Eriti tähtis oli see päev 
meie XXIII lennu lõpetajatele, kes 

Lasteaialaste kodupildid koguti näitusele

Lastekaitsepäeval, 1. juuni hom-
mikul avas vallavanem Toomas Jär-
veoja Rannu Rahvamajas südamliku 
kunstinäituse „Minu kodukoht“, kus 
on välja pandud sada joonistust, mis 
kogutud valla kõigist lasteaedadest. 
Näitus on kingitus Eesti sünnipäe-
vaks ja jääb avatuks terveks juuniks. 
Piltidel on kujutatud kõik see, mida 
lapsed tähtsaks peavad – oma kodu 
ja pere, aga ka rahvamajad, koolid, 
põllud, metsad ja mängumaad. Kuju-

tatud on laulu ja tantsu, tööd ja lisaks 
kodule teisi tähtsaid maju nagu kirik 
ja valla maja.

Näituse algataja ja eestvedaja 
Puhja Lasteaia Pääsusilm direktor 
Leelo Suidt tunnistas, et sai inspirat-
siooni uue valla lasteaedade arvust, 
kuna neid on täpselt kümme. „Tuli 
mõte, et laste abiga saame üks teisele 
tutvustada oma uut koduvalda ja 
ühiselt märkida ka Eesti sünni-
päeva,“ rääkis Leelo Suidt. Kõik laste-

aiad tulid mõttega kaasa ja näitus 
otsustati kinkida omalt poolt Eestile 
sünnipäevaks.

Kokku saadeti näitusele veidi üle 
saja joonistuse ja muus tehnikas 
tehtud pilte, kus kujutatud valla olu-
lisi paiku. Eraldi terviku moodustasid 
Konguta Kooli puulõikelised kujun-
did – lapse nägemus Eestimaast.

„Olen väga tänulik kõigile, kes 
selle projekti õnnestumisse omalt 
poolt panustasid – lastele ja eriti 
õpetajatele, juhendajatele,“ ütles 
Leelo Suidt. Avamise kõnede vahel 
pakkusid tantsurõõmu Puhja laste-
aia väikesed tantsijad. Vallavalitsu-
se poolt olid kõigile lasteaedadele 
tänuks magusaga täidetud kingi kotid 
ning Rannu Rahvamaja kostitas 
külalisi avamise puhul.

Näitus on huvilistele avatud juuni-
kuus tööpäevadel kell 10–16 Rannu 
Rahvamajas.

Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht

Emadepäeval oli 
meie sooviks pak-
kuda emadele ja 
lastele üks mõnus 
ühiselt veedetud 
õhtupoolik, et kaasa 
mõelda ja arutada 
põhiväärtuste üle 
meie elus. Nii said 
emad koos oma las-
tega nautida teatri-
etendust „Igal ühel 
oma õnn”. Peale 
etendust ootas 
õues emasid üllatus 

said kätte oma esimese lõputun-
nistuse ning saadeti pidulikult 
koos heade soovidega kooliteele. 
Rõõmsat ja huvitavat kooliaega 
meie armsatele lõpetajatele! 

Täname kõiki lapsevanemaid 
suurepärase koostöö eest ning 
soovime kõigile sooja ja päikse-
list suve!

Maarika Vähi
MTÜ Hellenurme Mõis

eralasteaia direktor

Projekt „Animapüünist üles seadma“ sai toetust
Eesti Noorsootöö Keskus kiitis 

heaks Elva Huviala- ja Koolituskes-
kuse projekti „Animapüünist üles 
seadma“ konkursi „Varaait vol 14“ 
raames ning eraldas projekti elluvii-
miseks 2 404,38 eurot.

Projekti eesmärk on kaasajastada 
ja mitmekesistada animatsiooniringi 
võimalusi, hoida seeläbi olemasole-
vaid noori huvitegevuses, arendada 

noorte ja noorsootöötajate digi oskusi, 
tõsta noorte teadlikkust animatsioo-
nidest, kaasata uusi noori ja tekitada 
rohkemates noortes huvi animatsioo-
ni kui tehnika ja protsessi vastu ning 
anda noortele võimalus juhendamis-
kogemuse saamiseks.

Kokkuvõtvalt soetatakse projektiga 
vahendeid, viiakse läbi töötoad nii 
noorsootöötajatele kui ka noortele, 

korraldatakse animatsiooniöö filmide 
ja noorte tööde tutvustamiseks. Koos-
tööd tehakse Rannu Pere- ja Noor-
tekeskusega ning Rõngu Rahvamaja 
Avatud Rõngu Noortekeskusega. Koos 
soovitakse jõuda rohkemate noorteni, 
et tekitada suurem huvi animatsioo-
nide loomise vastu ning luua selleks 
täiendavaid võimalusi.

Elva Huviala- ja Koolituskeskus

Konguta koolilaste tulevikuvisioonid
Valla arengukava koostamise prot-

sess on täies hoos. Läbi on viidud 
ideekorje, toimunud on rahvakoos-
olekud ja visioonikonverents. Kõigil 
on olnud võimalus kaasa rääkida ning 
oma panuse vallaelu arengu kavanda-
misse on andnud ka Konguta Kooli 
lapsed, kelle põnevaid ideid lugejate-
ga selles ja järgmistes lehenumbrites 
jagame.

Kui mina oleksin Elva valla-
vanem, siis …

Kui mina oleksin Elva vallavanem, 
siis oleksin ma kindlasti taibukas ja 
natukene ka krutskeid täis. Kui kruts-
keid teha piisavalt hästi, siis räägiksid 
sellest kõik ajalehed. See oleks hea 
reklaam meie vallale!

Kui mina oleksin Elva vallavanem, 
siis mulle meeldiks kindlasti mängida 
jalgpalli ja seepärast ma toetaksin ka 
FC Elvat. Kuna mul läheb sportides 
alati kõht tühjaks, siis rajaksin ma 
Elvasse McDonald`si. See oleks kind-
lapeale koht, kus saaks aega veeta ja 
sõpradega olla. Ma armastaksin väga 
ka jäätist – ka seda saaks osta McDo-
nald´sist. Veelgi ägedam oleks teha 
üle Elva üks suur jäätiseputka.

Kui te veel ei teadnud, siis mulle 
meeldib käia igasugustes mõisates, 
seepärast siis mõtlesin, et peaks ju 
renoveerima veel mõisaid. Sedaviisi 
saaksime juurde turiste.

Kui ma saaksin olla vallavanem, siis 
mulle meeldiks väga ka talvel ujuda 
ja seepärast peaks kindlasti tegema 
ujula. Ma rajaks taas Verevi äärde 
müügimaja ja uhke silla hüppetornini.

Ma laseksin avaldada arvamust ka 
valla inimestel. Nad võiksid näiteks 

igal keskpäeval marssida valla eest 
läbi või piketeerida valla ees. Ma 
lehvitaksin neile alati oma kabineti 
aknast või rõdult! Ma jagaksin siis 
pastakaid ja annetaks. 

Ma toetaksin koole ja teisi asutusi 
ning võtaksin osa ka ise erinevatest 
klubidest ja projektidest. 

Ma täidaks kõiki lubadusi, sest 
MINA olen ju Elva vallavanem.

Luuletus vallavanemast
Kui oleksin Elva vallavanem,
täidaksin kõiki lubadusi.
Kui oleksin Elva vallavanem,
siis mõtted mul peas jookseksid.

Kui mul oleks ka muresid
kui olen vallavanem,
siis kiiguksin Konsumi pargis, 
kus kaoksid kõik mu mured.

Kui oleksin ma vallavanem
mängiksin ma lastega.
Tunneksin siis rõõmu neist
ja iseendast ka. 

 Anne-Mai Kesa ja
Katarina Elisabeth Käpa

Konguta Kooli 5. klassi õpilased

Kiri kirjasõbrale
Tere kallis kirjasõber!

Hugo ja Reio siinpool. 
Me otsustasime sulle kirjutada 

meie uuest koduvallast, Elva vallast. 
Elva vald asub Lõuna-Eestis. Elva 
valla keskuseks on Elva linn.

Siin on palju järvi ja ilusat loodust. 
Elva linnas on palju tegevust noor-
tele, nt seikluspark, suvel ujumine, 
laske tiir jne. Otseloomulikult ei jäta 
me mainimata kooli, kus me ise 

käime. Selle nimi on Konguta Kool. 
Konguta Koolis on väga toredad õpi-
lased, kes sind aitavad kui vaja. Meile 
väga meeldib see väike kool Kongutas, 
kus on lastele erinevaid huviringe. Me 
oleme liikumishuvilised lapsed, kes 
kõnnivad palju, sest armastavad koos 
kooliteed käia. Meie kooli märksõna-
deks on MÄRKA, MÕJUTA ja MUUDA. 
Kallis sõber, tule ja tutvu meie kauni 
loodusega ja kauni kooliga. 

Elva vallas toimub väga palju eri-
nevaid spordivõistlusi, millest saavad 
võtta osa need, kes tahavad. Elva 
vallas on alati traditsiooniks olnud 
Jüriöö jooks, millest mina, Reio, olen 
juba 4 aastat osa võtnud! See on usku-
matult äge ettevõtmine! 

Meie, spordihuvilised poisid, oleme 
ka tublid võrkpallurid ja saame käia 
erinevatel võistlustel, sest meil on head 
treenerid ja me ise oleme kõvad ka. 

Tule ja võta sõber kaasa ja tule 
kindlasti Elva valda vaatama. Siin on 
väga hea ja tore elada, sest siin on hea 
looduskeskkond. Ainuke, mis meile 
ei meeldi, on see, et külade teid ei 
hooldata enam nii palju kui vanasti.

Siin, Elva vallas, on aga väga palju 
põnevaid kohti, kus käia. 

Me kirjutame Sulle kindlasti veel, 
aga seekord me hakkame lõpetama, 
sest emakeele tund saab kohe läbi. 
Kui sa kunagi ka Elva valda jõuad, 
siis võime sulle kindlasti Elva valda 
tutvustada. 

Palun kirjuta meile ka!
Kirjutamiseni ja head aega!

Reio Oijala ja Hugo Seer
Konguta Kooli 5. klassi õpilased



Palupera mõisakool.   Foto: Valju Aloel

Siili talu.   Foto: Anneli Avi

Kiviranna puhkemaja.  Foto: Anneli Avi

Jõesuu puhkemaja.   Foto: Anneli Avi Näitus.  Foto: Imbi Härson
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Palupera mõisakool ootab külla!

Kakskümmend seitse mõisakomp-
leksi üle vabariigi, millest osades 
asuvad koolid, sealhulgas ka Palu-
pera mõisakool, avavad 2018. aasta 
neljal suvepäeval uksed kõigile mõi-
sahuvilistele. Taas algab ka külas-
tusmäng „Unustatud mõisad 2018“. 
Külastuspäevad toimuvad 21. ja 
22. juuli ning 4. ja 18. august.

 „Unustatud mõisad 2018“ 
külastusmängu raames tutvustab 
giid igal täistunnil Palupera 
mõisa ajalugu ja mõisas tegutse-
vat Palupera Põhikooli. Mõisapäe-
vadel on mõis avatud kell 10.00 
kuni 18.40. Traditsiooniliselt on 
avatud näitused. Seekord näitame 
erinevaid tööriistu ja lillevaase läbi 
aegade. Kindlasti tabab külastajaid 
äratundmise rõõm. Kogu külastus-
päeva jooksul on avatud kohvik, kus 
pakutakse peale mõisakoogi ja kohvi 
ka toekamat einet. 

Külastustasud mõisamängus on 
peredele 5 eurot, täiskasvanutele 2 

eurot, õpilastele ja pensionäridele 
1 euro. Külastusmängust osavõtjate 
vahel, kes on külastanud vähemalt 
10 mõisat, loositakse välja kutsed 
sügisel ühes Eesti mõisas toimu-
vale teatrietendusele. Täpsem info 
külastusmängu kohta veebilehel 
www.moisakoolid.ee.

Ka käesoleval aastal jätkuvad kella 
kolme kontserdid, kuhu pääs on 
prii. Kontserdile sõiduks väljub 
tasuta buss Elva Kultuurikeskuse 
parklast kell 14.30 ja tagasi sõidab 
buss Elvasse 17.00.

Sellel suvel on mõisas esinemas:
21.07.2018
Kitarristide ansambel Ümarlaud
22.07.2018
Vanameister Voldemar Kuslap
04.08.2018 Ansambel Mesi
18.08.2018 Elva Puhkpilliorkester

Kohtumiseni külastuspäevadel!

Palupera mõisarahva nimel 
Svetlana Variku

Raamatukogu täis luulet
Elva Linnaraamatukogus saab 

juunikuu jooksul tutvuda näitusega 
„Eesti Vabariik 100 läbi Eesti luule“.

100 aastat, 100 luuletajat, 101 luu-
lekogu, 101 luuletust. Näitus vaatab 
eelnenud sajandile tagasi läbi eesti 
luule. Näituse koostajad on Tiina 
Sulg ja Aasa Sulg.

Tiina Sulg näitusest: „Igast aas-
tast on püütud leida just seda aastat 
iseloomustav luuletus või luulekogu, 
nende hulgas on nii siiani kestvat, 
lihtsalt toredaid leide kui ehk ka 
üllatavaid meeldetuletusi. Valiku-
kriteeriumiteks olid, et suured nimed 
oleks olemas, et oma lemmikuid 
saaks sisse. Mõned on ülelugemi-
sed ja mõned on esmatutvused, 
mõned neist on korralikult ja mõt-
tega loetud, mõned rohkem sirvi-
tud, mõned pakkusid kaasa elamist, 
mõned rõõmu sõnade kasutuse 

oskuse üle, mõnega seda mõistmis-
hetke ei tekkinudki, mõned panid 
muigama ja mõned tegid nukraks, 
mõned olid väga oma ajastu nägu ja 
mõned olid ootamatult kaugel oma 
ajast ees. Soovitusena: lugege ikka 
luulet ka vahel!“

Kohtume raamatukogus!
Imbi Härson

Elva Linnaraamatukogu juhataja

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“
MTÜ Eesti Kodukaunistamise 

Ühenduse eestvedamisel korraldatak-
se koostöös Tartumaa Omavalitsuste 
Liiduga 2018. aastal jätkuvalt ilusate 
ja energiasäästlike kodude ja objekti-
de konkurss.

Elva vallas esitati kandidaatideks 
kolm kaunist kodu: Mäeselja külas 
asuv Siili talu, Verevi külas asuv 
Jõesuu puhkemaja ja Suure-Rakke 
külas asuv Kiviranna puhkemaja. 
Elva Vallavalitsuse komisjon külas-
tas konkursile esitatud kolme kaunist 
kohta ja otsustas maakondlikku vooru 
esitada kõik kolm.

Siili talu eramu paistis silma oma 
suure ja hoolitsetud krundiga. Maja 
on peremees Siim ise oma meisterlike 
kätega ehitanud ning aiakujunduse 
eest hoolitseb perenaine Mariliis. 
Kõik lille- ja ilutaimede peenrad on 
ääristatud maakividega. Peres kasvab 
ka kolm vahvat last, kellele maaelu ei 
ole võõras ning seiklusi nende pisike-
sel imedemaal on kuhjaga. Laste jaoks 
on rajatud mängumaja ning kodutiigi 
ääres on päris oma liivarand.

Kiviranna puhkemaja on mõnus 
ja privaatne koht Võrtsjärve kaldal. 
Pererahva jaoks alaline elupaik. Nagu 
kohanimigi reedab, siis kive jagus nii 
randa kui õuele. Suure ja avara õue 
peal paikneb kolm külalistemaja: 
Tuul, Torm ja Maru. Külalisel on või-
malik rannas ujuda, paadiga sõita, 
külastada iglusauna, supelda bassei-
nis, süüa kohapeal suitsutatud kala.

Jõesuu puhkemaja paikneb 
omanäolises ja looduskaunis kohas 
Suur-Emajõe alguses Võrtsjärve 
kaldal. Perekond Padari alaline elu-
koht ja samal ajal ka turismitaluna 
tegutsev ettevõte on kenasti korras-
tatud ja väga hästi hoolitsetud. Eri-
line on taastatud muul, mille peale 
oli perenaine rajanud kiviktaimla. 
Tiigi ääres paikneva sauna terrassil 
paistsid silma käsitööna valmistatud 
kiiged, mis olid kaunistatud heegelda-
tud lilledega. Kogu ümbrus on kenas 
harmoonias ja kutsub külastama.

4.–8. juunil külastas kandidaate ka 
maakondlik komisjon kokkuvõtete 
tegemiseks. Maakondlikust voorust 
valitakse välja kuni kolm objekti, mis 
esitatakse Eesti Vabariigi Presidendi 
tunnustuse andmiseks.

Anneli Avi
heakorraspetsialist

Vanavara- ja käsitöölaat Rannus
19. mai korraldas Rannu Külade 

Selts esimest korda laada, kuhu 
registreerus ligikaudu 100 kauplejaid. 
Esimesed kaupmehed jõudsid oma 
kaubaga müügiplatsile kohale juba 
eelmise päeva õhtul. 

Kaubeldi pea kõigega – toidukau-
pade, vanavara, taimede, käsitöö ning 
isegi jalgratastega. Kauplejaid oli 
kõikjalt Eestist ja isegi naaberriigist 
Lätist. Lastele olid oma tegevused ja 
atraktsioonid: elektriautodega sõit, 
vibulaskmine, sumokostüümid, suure 
palli sees veeremine. Rõõmu jagus 
kõigile!

Kultuurilist elamust pakkus kohalik 
tantsu –ja lauluseltsi „Liisud“. Laada 
üllatuskülalisteks olid mõõgavõitle-
jad, kes esinesid põneva ja realistliku 

võitlusshowga. Purunesid mõõgad ja 
välkusid kirved – põnev!

Kauplejate tagasiside on olnud ülla-
tuslikult positiivne – soovitati järg-
misel aastal uuesti korraldada ning 
taaskord ühendust võtta ja laadale 
kutsuda. Kuna ilm oli suurepärane 
võiks lausa öelda, et „tellitud“, siis 
leidis laadale tee nii kohalik külarah-
vas kui ka kaugemalt tulnud külasta-
jad. Seda oli samuti rõõm tõdeda ja 
näha. Kui on kauplejad ja ka kaubale 
ostjaid, siis ongi juba asi korda läinud, 
kas pole nii?

Rannu Külade Selts sai sellest üri-
tusest palju erinevaid kogemusi ning 
indu juurde korraldamaks edaspidigi 
uusi üritusi ja tähistama tähtpäevi 
oma pisikeses kogukonnas Rannus. 

Täname kõiki nõu ja jõuga abiks ole-
vaid kaasaaitajaid, toetajaid. Suured 
kummardused ja tänud Rannu Külade 
Seltsi esinaisele Kaja Sassor-Ritsole, 
kes võttis riskiks panustada oma 
jõudu, aega ja energiat, et tuua Rannu 
külarahvale koju kätte selline tore 
üritus. Tänud ka Rannu Noortekesku-
se noortele, Elenale, Kristile, Mairoti-
le, Magdalenale, Irinale, Taivile ja kõi-
gile teistele abistajatele – olite väga 
tublid! Täname Rõngu Rahvamaja.

Rannu Külade Seltsi ridadesse 
ootame aga juurde uusi liikmeid, uusi 
ideid ja nõuandeid. Teeme ise oma elu 
põnevaks - paneme Rannu küla elama!

Meree Kooser
Rannu Külade Seltsi liige 



Elva
Kohvikutepäev

k o h v i k u t e p ä e v . e l v a . e e

7. juuli 2018

Kihelkonnapäeva ekstreemspordi töötoas sai elamusi taga ajada 
proovides parkouri, kiikingut ja slackline’i.

Puhvetite allee pakkus maitseüllatusi.

Kihelkonnapäeva avamisel pakkusid kena muusikalise tervituse Erle 
Mägi laululapsed.

MTÜ Kvaliteetaja eestvedamisel anti stardipauk Ausambajooksule. 
Lastejooksu üldvõidu võttis Meri-Lill Ragnaud.  Põhidistantsi 
üldvõidu noppis lõpuspurdiga Eno Vahtra ajaga 19.06.

Kihelkonnapäev sai hoo sisse juba 25. mail, kui toimus Mälestusretk Rõngu kalmistul.    Fotod Andres Luik
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Kirikuteated

pühapäev, 24. juuni 2018

kell 14.00 Rannu kalmistul 
surnuaiapüha

teenib praost Mart Jaanson

Emilia Pihlap 
sündis 06.05.2018 

Romet Johannson 
sündis 11.05.2018 Karl Tüvist 

sündis 21.05.2018

Elva vald
mälestab

Koidula Kahk 
04.07.1923-22.05.2018

Peeter Kopli 
25.02.1953-23.05.2018

Ilme Vent
18.11.1941-29.05.2018

Lõket metsas teha ei tohi!
Alates 31. maist 2018 hakkas 

kehtima kogu Eesti Vabariigi 
terri tooriumil suure tuleohuga 
aeg. Varasematel aastatel on Pääs-
teamet suure tuleohuga aja välja 
kuulutanud piirkonniti. Sel aastal 
on olukord väga tuleohtlik kuuma ja 
kuiva ilma tõttu aga kõikjal.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et 
looduses on kõrge temperatuuri ja 
sademete puudumise tõttu äärmiselt 
suur tuleoht ning igasugune tule-
tegemine võib tekitada tulekahju 
ohu või põhjustada tulekahju metsas 
või maastikul.

Inimeste jaoks seab suure tule-
ohuga aeg lisapiirangud metsas 
tegutsemisel. „Suure tuleohuga ajal 
on keelatud metsas suitsetamine, 
grilliseadme kasutamine ja lõkke 
tegemine, sh selleks ettevalmistatud 
kohas,“ sõnas Päästeameti peadirek-
tor Kuno Tammearu. Päästeameti-
le tähendab suure tuleohuga aeg 
kõrgen datud tähelepanu pööramist 
inimeste käitumisele looduses ringi 
liikudes ja toimetades.

Päästeamet tuletab meelde, et 
tulekahju on kergem ennetada kui 
seda hiljem kustutada – looduses 
tuleks liikuda ja käituda hoolivalt. 
Päästeamet palub mootorsõidukiga 
looduses sõitmist vältida, auto tuleks 
parkida mittesüttivale pinnasele ja 
mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. 
Auto väljalaskesüsteem võib kuiva 
looduse süüdata ja ATV-ga turbapin-
nal sõites võib koguneda turbamulla 
tolm sõiduki summutile ning selle 
kuumenedes ja tagasi maapinnale 
kukkudes võib puhkeda tulekahju. 
Sellise mõtlematu tegevuse tagajärg 
haarab suure hulga päästeressursist 
ning võib oluliselt halvendada üle-
jäänud päästeteenuste kättesaada-
vust elanikkonnale.

Ilmateenistuse tuleohu kaart on 
leitav veebilehel: www.ilmateenis-
tus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart.

Täpsemad käitumisjuhised 
metsa- ja maastikutulekahju 
korral leiad Päästeameti veebile-
helt: www.rescue.ee.

Päästeamet

Ohtlikud põllumajandushooned
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) 

juhib tähelepanu vanadele põllu-
majandushoonetele, millest paljud 
võivad olla amortiseerunud ning see-
tõttu ohtlikud. Selliseid nõukogude-
aegseid ja veel vanemaid hooneid (nt 
laudad, tootmishooned, töökojad, 
kuivatid, heinaküünid jms) on üle 
Eesti palju. Osa neist on kasutusel 
aastaringselt või hooajaliselt ning osa 
seisab kasutuseta. 

Kevadel, mil põllumajandussektor 
aktiveerub, leiavad need hooned 
rohkem kasutust ja omanikel tuleks 
need ohutuse tagamiseks ja õnne-
tuste ärahoidmiseks üle vaadata. 
Viimastel aastatel on ette tulnud 
juhtumeid, kus hoone konstruktsioon 
või mõni selle osa on purunenud ning 
tekitanud lisaks varalisele kahjule ka 
vigastusi inimestele. 

Ehitusseadustiku kohaselt peab 
ehitis olema nii ehitamise kui ka 
kasutamise vältel ohutu inimese-
le, varale ja keskkonnale. Ohutuse 
tagamise eest vastutab kogu ehitise 

olemasolu vältel omanik, kes peab 
tagama ka ehitise püsivuseks ja 
ohutuks kasutamiseks asjatundliku 
korrashoiu.

Kui ehitise omanikul tekib kahtlus 
ehitise püsivuses või tal puuduvad 
vajalikud oskused selle hindamiseks, 
on soovitatav tellida ehitise erakorra-
line audit spetsialistilt ehk pädevalt 
isikult. Ehitusinseneride pädevust 
kontrollib ja kutsetunnistusi väljas-
tab Eesti Ehitusinseneride Liit, kellelt 
saab infot ka väljastatud kutsetunnis-
tuste ehk pädevate isikute kohta.

Olukorras, kus ehitis on muutunud 
ohtlikuks, tuleb koheselt kasutamine 
lõpetada ning takistada kõrvaliste 
isikute ligipääs ehitisele. Ohutus 
peab olema tagatud ka nende ehitiste 
puhul, mis ei ole enam kasutuses. 

TJA kutsub kõiki üles – kui märkate 
ohtlikku ehitist, andke teada koha-
likule omavalitsusele või Tehnilise 
Järelevalve Ametile.

Anu Võlma
TJA avalike suhete peaspetsialist

 

Rõngus tähistati 
kihelkonnapäeva
26. mail toimunud Rõngu kihelkonnapäeval jagus 

meelelahutust igas eas külastajale. 
Varajastele ärkajatele pakkus uudistamisrõõmu laat 

ning hommikukontsert Pillimuuseumis, kus kauneid 
meloodiad võlus külastajatele Rõngu Pasunakoor. 

Kihelkonnapäeva vaieldamatult kõige 
bravuurikamad meelelahutajad olid Lahedad 
Mutid Lahedalt, kes avamisel rahvast naerutasid. 
Spordiarmastajad said MTÜ Kvaliteetaja eestvedamisel 
end proovile panna Ausambajooksus. Vabadussport 
pakkus  adrenaliinisõltlastele kiikingut, parkouri ja 
slackline’i. Taaskord oli Rõngu Raamatukogu koostöös 
Marit Külviga koostanud väga põneva ajalooretke. 

Kõik tantsulõvid said aga jalga keerutada Hiugemäel 
ansambli Eesti Mees saatel. 

Suur tänu kõigile toetajatele, vabatahtlikele ning 
südikale korraldusmeeskonnale!

Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja



Tartumaa
Tervisespordikeskus

Rannu paisjärv 
külaplats

Uula huvikeskuse 
õuel

Annikoru laululava

Peedu

Väike-Rakke küla, 
Kogreka

Aakre laululava

Rõngu Hiugemägi

Elva laululava

Kiigemägi

Elva Kultuurikeskuse 
parkla

Elva Kultuurikeskus

Elva vaksalihoone

Elva Linnastaadion

Elva linn

Elva linn

Elva linn
Verevi rand

Tartumaa
Tervisespordikeskus

Hellenurme 
Veskimuuseum

Hellenurme 
Veskimuuseum

17. juuni
11.00

21. juuni
20.00

22. juuni
20.00

22. juuni
20.00

23. juuni
19.00

23. juuni
19.00

23. juuni
19.00

23. juuni
20.00

23. juuni
21.00

29. juuni
19.00

29. juuni
19.00

30. juuni
9.00

30. juuni
11.00

06. juuli
19.00

08. juuli
19.00

11. juuli
18.00

10.-14. juuli

07. juuli

06.-08. juuli

30. juuni
12.00 ja 17.00

Valge Roosi karikavõistlus 
laskmises

Jaanituli
Nedsaja Küla Bändiga

Jaanituli ansambliga 
Onud

Jaanituli
Kavilda Kiigemäel.

ans ExPert

Jaanituli ansambliga 
Previl

Jaanituli
Annikoru laululaval 

ans Bossenova

Rakke külaseltsi jaanituli

Jaanituli ansambliga 
Veskikivi

KRABAT
müstiline veskilugu

KRABAT
müstiline veskilugu

FC Elva - Maardu Linna-
meeskond

Rannavolle sari
meeste I etapp

Klarnetisuvi Elva 2018

Eesti MV laskmises

Elva Kohvikutepäev

Peedu Kodukandi
Kultuurifest - PEEDU 380

 Puhkpillikvinteti Estica 
kontsert “Teekond”

EV100 raames 

Juunikuu laat

Krimipõnevik
“Äratõmbetuli”

Mart Sander ja Artur Rehi

Rämsi küla jaanituli

Kultuuri- ja spordiürituste
kalender

Maris TuuLinG
Evi GAiLiT
maalinaitus..

KAKS
KUUD
Elva
Kultuurikeskuses

21.mai - 31.juuli 2018

KONRAD MÄGI ATELJEE SELTS

J a an i päevad
Elva  va l l a s

21. juunil kell 20 Rõngu Hiugemäel

J a an i t u l i  Nedsa j a  Kü l a  Bänd iga
22. juunil kell 20 Elva laululaval

J a an i t u l i  ansamb l i ga  Onud
22. juunil kell 20 Kavilda Kiigemäel, Puhjas

J a an i t u l i  ansamb l i ga  ExPe r t
23. juunil kell 19 Uula Huvikeskuse õues

Räms i  kü l a  j aan i t u l i
23. juunil kell 19 Annikoru laululaval

J a an i t u l i  ansamb l i ga  Bossenova
23. juunil kell 19 Rannu paisjärve kaldal

J a an i t u l i  ansamb l i ga  P r i v i l
23. juunil kell 20 Väike-Rakke küla, Kogreka

Rakke  kü l ase l t s i  j aan i t u l i 
23. juunil kell 21 Aakre Laululaval

J a an i t u l i  ansamb l i ga  Vesk i k i v i

Elva Huviala- ja Koolituskeskus otsib oma meeskonda

põhikohaga noorsootöötajat koormusega 1,0
noorsöötootajat koormusega 1,0 (lapsehoolduspuhkuse 

asendajana)

Nõudmised kandidaadile:
  -kõrgharidus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või  
  sotsiaalvaldkonnas);
  -projekti kirjutamise ja juhtimise oskus;
  -hea kuulamis- ja suhtlemisoskus;
  -inglise keele oskus vähemalt suhtlustasemel;
  -valmisolek välislähetusteks.
Omalt poolt pakume:
  -rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;
  -kaasaegset töökeskkonda;
  -meeldivat kollektiivi.

Tööle asumise aeg 6. august 2018.
Kandideerimiseks palume edastada avaldus, CV, haridust 
tõendavate dokumentide koopiad ning motivatsioonikiri 
e-posti aadressile huvikool elva.ee hiljemalt 22.06.2018. 
Lisainfo: h u v i k o o l @ e l v a . e e .
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