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onverentsi eesmärk oli
Elva valla üldplaneeringu
koostamise protsessi raames koos valdkonna asjatundjatega ministeeriumitest, kohalikest omavalitsustest ja ettevõtlusest
arutada ruumiloome ja planeerimise
teemadel. Konverentsil osalesid peale
huviliste Elva vallast ka mitmed teiste kohalike omavalitsuste esindajad.

Kogemust jagasid
valdkonna spetsialistid
Konverentsi avasid Elva valla arhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus ettekandega Elva valla üldplaneeringu
koostamise protsessist.
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ARHITEKT TOOMAS PAAVER JAGAS ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE KOGEMUST.

MTÜ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni esindaja Andres Meesak
rääkis päikeseparkide teemal, üldplaneeringu koostamise kogemusi
jagas arhitekt Toomas Paaver. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Rene Tammist tegi ülevaate riiklikest suundadest elamupoliitika ja
ehitussektori tootlikkuse teemadel.
Keskkonnaameti esindaja Märt
Öövel keskendus ettekandes rannaja kaldaaladele ning nende eripärale planeerimisel ja ehitustegevuse
kavandamisel. Hannes Puu Põllumajandusametist keskendus maaparandussüsteemidele ning selgitas

nende mõju elu- ja looduskeskkonnale.
Maaeluministeeriumi esindaja
Helve Hunt rääkis pikemalt põllumajandusmaa kui loodusressursi
hoidmisest ning selle hõivamisega
seotud probleemidest nii Eestis kui
ka mujal maailmas.
Elva valla põllumajandusettevõtja kogemust planeerimisprotsessis
ja ruumiloomes jagas Üllar Kaaver.
Konverentsipäeva lõpetas Maanteeameti esindaja Kuno Männik
rääkides teedevõrgu omandisuhetest. Konverentsi arutelud andsid
mitmeid häid suuniseid Elva valla

Foto: Kerli Metsallik

üldplaneeringu protsessi kujundamisele.

Üldplaneeringu
protsessi edasised
tegevused
Elva valla üldplaneeringu väljatöötamiseks on moodustatud juhtrühm,
käimas on lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse koostamine. Info üldplaneeringu protsessi ja
kaasamisürituste kohta avaldatakse Elva valla lehes ning veebilehel
elva.ee/koostamisel-uldplaneering.

Tunnustamise ettepanekud on
oodatud kuni 28. veebruarini Elva valla veebilehe e-vormil
või e-aadressil elva@elva.ee.
Aasta laste ja perede
heaolu edendaja aunimetus
antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva
vallas.
Aasta sotsiaaltöö teo
aunimetusega tunnustatakse
ettevõtmist, millega on
märkimisväärselt panustatud
sotsiaalvaldkonna arendamisse.
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse
isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna
arendamisse või abivajajate
heaolu parandamisse.
Aasta terviseedendaja
aunimetus antakse erilise
panuse eest tervise edendamisse Elva vallas.
Aasta märkaja aunimetus
antakse isikule, meeskonnale
või organisatsioonile, kes on
toetanud või aidanud kaasa
sotsiaal-, tervise või laste ja
peredele heaolu toetamisse.
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kell 20 rahvapidu
Rõngu
Rahvamajas
Nedsaja küla bänd

kell 10 mälestusminutid
Rõngu Ausamba platsil

kell 12 perepäev Rannus
suusabuss, lumelinna ehitamine, Zerkala tuleshow

kell 11 kontsert-jumalateenistus Rõngu Rahvamajas
Hanno Padari akustiline kontsert

kell 14 mälestushetk Rannu kalmistul
Vabadussõja mälestussamba juures
kell 19 kontsert Puhja Seltsimajas
Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala

kell 18 kontsert Konguta
Rahvamajas
Sandra ja Jalmar Vabarna

kell 11 tänujumalateenistus Elva Baptistikoguduses
kell 15 kontsert-aktus Elva Kultuurikeskuses
ansambel Estonian Voices
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Volikogu istungi otsused – 28.01.2019

Istungi otsused – 08.01.2019

Vallavanema ülevaade ja vastamine arupärimisele. Vallavanem tegi ülevaate vallavalitsuse tege-

anda projekteerimistingimused Elva linnas H. Raudsepa tn 11 elamu ehitusprojekti

mistest ja rahvastiku statistikast ning vastas fraktsioon Elvamaa Esimesed arupärimisele vallavalitsuse

koostamiseks;

liikme Airi Mahla tegevuste ja algatuste kohta.

anda projekteerimistingimused Elva linnas Kesk tn 27 ärihoone-korterelamu ehitus-

Maakonna arengustrateegia heakskiitmist ei toetatud üksmeelselt. Omavalitsuste roll oli ühiselt

projekti koostamiseks;

koostada maakonna arengustrateegia ja seejärel see heaks kiita või mitte heaks kiita. Maakondlik arengu-

anda ehitusluba lauda püstitamiseks Kurelaane külas Virila kinnistule;

strateegia sai heakskiidu vallavolinikelt pärast arutelu, mille käigus suurima puudusena toodi välja, et

anda ehitusluba kinnise soojussüsteemi rajamiseks Härjanurme külas Ainojaani

strateegia jäi jätkuvalt liiga Tartu linna keskseks ja ei sisaldanud Elva valla ettepanekuid.

kinnistule;

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine. Ettevõte

anda ehitusluba kõrvalhoone püstitamiseks Käärdi alevikus Torni tn 15 kinnistule;

X-building OÜ soovib rajada ridaelamut Käärdi alevikus Rukki tn 2a, kuid Rõngu üldplaneering ei või-

anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Elva linnas Kruusa tn 38 kinnistule;

malda sellist ehitusõigust anda. Kuna vallavalitsus leidis, et asukoht ridaelamule on sobiv ja elamuturul

anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Kalme külas Mesika tn 26 kinnistule;

valitseb nõudlus uute pindade järele, siis üks võimalik lahendus on muuta kehtivat üldplaneeringut ja

anda ehitusluba lauda püstitamiseks Väike-Rakke külas Tinni laut kinnistule;

võimaldada ehitusõigus. Eelnõu ja keskkonnamõju hindamise vajaduse eelhinnang sai 24 volikogu liikme

anda nõusolek osaühing Estover Piimatööstus „Õhusaasteloa muutmine“ korraldu-

heakskiidu, edasi algab planeeringuprotsess.

se eelnõule;

Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine. Hoonestusõigus antakse

anda reklaamiluba Aivar Õunale Riigikogu valmiste reklaami eksponeerimiseks;

kinnistule Tartu mnt 3, Elva linn, kuhu rajatakse spordihoone. Spordihoone eesmärk on teenindada Elva

anda reklaamiluba Marika Saarele Riigikogu valimiste reklaami eksponeerimiseks;

Gümnaasiumit ning piirkonna elanikke ja spordiklubisid. Otsusega anti vallavalitsusele õigus garanteeri-

eraldada MTÜ-le Elva Elama 2000 eurot sihtotstarbelist toetust koerte jalutus- ja

da sihtasutuse võetavat laenu spordihoone ehitamiseks.

mänguväljaku rajamise projekti kulutuste katmiseks;

Vallavara võõrandamine. Volikogu lubas vallavalitsusel võõrandada puukuuri Kapsta külas. Vallavara

eraldada MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva osaline tegevustoetus summas 4500 eurot;

müüakse otsustuskorras, sest ostja on 20 aasta jooksul kuuribokse parendanud ja kasutanud, kuid ta ei

eraldada reservfondist SA Puhja Valla Arendus tegevuskulude katteks 4000 eurot;

esitanud avaldust erastamiseks õigel ajal, sest tal ei olnud hoone omandit. Elva vald ei vaja seda kuuri

kehtestada Elva valla munitsipaallasteasutuse lasteaiaõpetaja töötasu (täistööaeg)

oma tegevuseks ja võõrandamine on kooskõlas vallavara eeskirjaga.

alammäär alates 01.01.2019 1125 eurot kuus;

Vald ostab eraisikutelt teealuse maa. Volikogu otsustas nõustuda vallavalitsuse esitatud eelnõuga

korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Elva, Kesk 32 hoone ehitustööd“;

osta maad Aakre külas. Omandatav kinnistu on transpordimaa, millel asub osa Kuusiku–Tuuleveski teest,

korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Rannu koolihoone ümberehituse

mis tagab juurdepääsu mitmele kinnistule ning on valla hooldada. Omandamisega seotud kulud kannab

põhiprojekti koostamine“;

Elva vald, sh kinnistu ost hinnaga 250 eurot ning asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud.

korraldada ümber Lasteaia Õnneseen majandus- ja haldustegevus ning anda

Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni puudutavad määrused ja otsus. Volikogu kinnitas otsuse, millega

lasteaia hoonete ja rajatiste haldamine, majandamine, korrashoid jms majandus-

kinnitati AS Emajõe Veevärk Elva vallas vee-ettevõtjaks nende objektide osas, kus AS on varade omanik.

korralduse ülesanded üle SA-le Elva Teenused alates 07.01.2019;

Vee-ettevõtjana tegutsemise tähtaeg on 31.12.2030 ja vee-ettevõtja kohustus on tagada ühisveevärgi ja

kinnitada projektitoetuste 2019. aasta rahaliste eraldiste jaotus;

ühiskanalisatsiooni teenuse osutamine Elva valla elanikele ja ettevõtetele.

kinnitada riigihanke nr 203001 „Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimise omaniku-

Peale otsuse võttis volikogu vastu kaks määrust, ühisvee ja ühiskanalisatsiooniga liitumise kord regu-

järelevalve“ pakkujate kvalifitseerimise tulemused;

leerib liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kasutamise kord reguleerib, kuidas rajatisi kasuta-

kinnitada Aakre Rahvamaja töötajate koosseis;

da tohib, missugused kohustused on tarbijal ja teenuse pakkujal. Nendest kordadest kirjutame pikemalt

lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 13.01.2019 Ulila Suveaias üritus „Ulila Tule-

järgmises lehes.

pidu“;

Keskkonnamõju hindamisega seotud otsused teeb edaspidi vallavalitsus. Vallavolikogu delegee-

lubada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktoril anda noorsootöötajatele 2019.

ris vallavalitsusele keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevad õigused ja kohustused, eesmärgiga

aastal täiendavat põhipuhkust 7 kalendripäeva;

tagada päringutele kiiremad vastused. Need on teistelt asutustelt tulnud kooskõlastused ja seisukohtade

lubada MTÜ-l Võrtsjärve Ekstreem Enduro korraldada 12.01.2019 avalik üritus „Elva

andmised keskkonnamõju teemalistele eelnõudele, peale selle ka valla enda otsused, kas algatada kesk-

Jäärada 2019“ Elvas Verevi järvel;

konnamõju hindamist või mitte, näiteks erinevate ehitusvaldkonna loataotluste menetluses.

määrata Rannakülas Kaselaka kinnistu jagamisel uutele moodustavatele katastri-

Autode soetamine. Vallavalitsus plaanib võtta viieks aastaks kasutusrendile kolm uut sõidukit, mille

üksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Rannaküla, Kaselaka, sihtots-

hankelepingu eeldatav kogumaksumus on 58 000 eurot (lisandub käibemaks). Plaanis on soetada kaks

tarve – maatulundusmaa; Elva vald, Rannaküla, Kasenuka, sihtotstarve – maa-

mahtuniversaaltüüpi sõidukit sotsiaal- ja terviseosakonnale ja üks maastikuvõimekusega auto valla-

tulundusmaa;

majandusosakonnale.

määrata Rannakülas Lallee kinnistu jagamisel uutele moodustavatele katastriüksus-

Volikogu kinnitas logo sümboolikaks ja valis rahvakohtunikud. Volikogu otsusega kinnitati valla

tele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Rannaküla, Lallee, sihtotstarve – maa-

sümboolikana Elva valla logo. Edaspidi on Elva valla sümboolikaks valla vapp, valla lipp ja valla logo. Logo

tulundusmaa; Elva vald, Rannaküla, Lalleemaa, sihtotstarve – maatulundusmaa; Elva

kasutamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole.

vald, Rannaküla, Lalleeniidu, sihtotstarve – maatulundusmaa; Elva vald, Rannaküla,

Volikogu kinnitas rahvakohtunikukandidaadid. Volikogu valis salajane hääletamise teel 11 kandidaadi

Lalleemetsa, sihtotstarve – maatulundusmaa; Elva vald, Rannaküla, Lalleepõllu,

hulgast välja üheksa, kelle rahvakohtunikuks sobivuse üle otsustab Tartu Maakohus.

sihtotstarve – maatulundusmaa; Elva vald, Rannaküla, Lõve tee L10, sihtotstarve –

Elva valla tunnustuste saajad. Elva valla Täht on Elva valla tunnustusavaldus inimestele, kes on oma

transpordimaa.

töö ja tegudega eriliselt silma paistnud. Elva valla esimesed tähed on kauaaegne Rannu apteeker Eeva

nõustuda Vellavere külas Kopra talu maade (15,2496 ha) riigiomandisse jätmisega

Pärsimägi, tantsutreener ja tantsustuudio RN asutaja Merit Täht ning Elva LendTeatrile üks suuremaid

kasutusvalduse seadmiseks;

kaasaaitajaid Margus Möll. Volikogu valis salajasel hääletamisel ka Elva valla Aasta Teo ja Aasta Tegija

vabastada osaliselt kolm jäätmevaldajat jäätmeveost;

tunnustuse saajad, kes avalikustatakse Vabariigi aastapäeval.

võtta vastu Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute

Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine. Volikogu kinnitas jaoskonnakomis-

detailplaneering;

jonide nimetused, asukohad ja ka isikkoosseisud. Vallasekretär selgitas, kuidas valimised korraldatakse.

võtta vastu määrus „Valimisjaoskondade moodustamine“. Elva vallas moodustati

Volikogu istung on järelvaadatav elva.ee/video. Järgmine istung toimub 25.02.2019.

Riigikogu valimisteks kuus valimisjaoskonda. Loe täpsemalt lk 5.
Maano Koemets
volikogu esimees

Salle Ritso
vallasekretär
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Istungi otsused – 15.01.2019

Istungi otsused – 22.01.2019

anda projekteerimistingimused EST-SIDE-12-2 mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite

anda projekteerimistingimused teraviljalao ehitusprojekti koostamiseks Annikoru külas

paigaldamiseks Elva linnas;

Hoidla kinnistule;

anda ehitusluba tahkesõnnikuhoidla rajamiseks Järvekülas Rebaste kinnistule;

anda projekteerimistingimused üksikelamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks

anda ehitusluba Elva linnas Mahlamäe tn 2 üksikelamu püstitamiseks ja olemasoleva üksik-

Mõisanurme külas Kivi kinnistule;

elamu lammutamiseks;

anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Elvas Kruusa tn 40 kinnistule;

anda kasutusluba Rõngu alevikus Tehase tn 4 valminud laohoonele;

anda ehitusluba suvila püstitamiseks Lembevere külas Tanni-Jüri kinnistule;

anda kasutusluba Elva linnas Suvila tn 1 kinnistul valminud üksikelamule;

anda ehitusluba üksikelamu laiendamiseks üle 33% Kurekülas Aegviidu kinnistul;

anda reklaamiluba Aivar Kokale Riigikogu valimiste reklaami eksponeerimiseks;

arvestada alates 01.01.2019 OÜ Elva Varahaldusele mitteeluruumi kasutamise eest üüri

lõpetada sotsiaaleluruumi üürileping;

204,50 eurot/kuus vastavalt üürilepingule;

jätta rahuldamata seitse korraldatud jäätmeveo vabastuse taotlust;

eraldada MTÜ-le Elva Puuetega Inimeste Ühing tegevustoetus summas 1500 eurot;

kiita heaks hajaasustusprogrammi aruanne;

eraldada MTÜ-le Käärdi Pensionäride Päevakeskus tegevustoetus summas 500 eurot;

määrata Rannu alevikus Järve tee 3 maaüksuse pindalaks 2648 m²;

eraldada MTÜ-le Klubi Tartu Maraton toetus summas 4000 eurot;

määrata Teedla külas Lepiku kinnistu jagamisel uutele moodustavatele katastriüksustele koha-

jätta rahuldamata kaks jäätmevabastuse taotlust;

aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teedla küla, Lepiku, sihtotstarve – maatulundusmaa; Elva

kehtestada määrus „Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusavalduste statuut“;

vald, Teedla küla, Väike-Kärsamäe, sihtotstarve – maatulundusmaa;

korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Elva spordihoone ehituse omanikujärel-

määrata Aakre külas Vingi kinnistu jagamisel uutele moodustavatele katastriüksustele koha-

valve“;

aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Aakre küla, Vingi, sihtotstarve – maatulundusmaa; Elva

kooskõlastada Elva Varahalduse OÜ juhatuse liikme Toomas Kurise puhkus;

vald, Aakre küla, Sukasääre, sihtotstarve – maatulundusmaa;

lubada Elva Lasteaia Murumuna direktoril anda majandamist tagavatele ja õpetajaid abis-

määrata maaüksustele sihtotstarve: Elva vald, Puhja alevik, Muru tn, sihtotstarve – sihtots-

tavatele töötajatele 2019. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva;

tarbeta maa; Elva vald, Elva linn, Tähe tn 2e, sihtotstarve – sihtotstarbeta maa;

lubada MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada avalik üritus „46. jalgratturite talikross“ I etapp

pikendada ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürilepingut;

26.01.2019 ning II etapp 09.02.2019;

pikendada avaliku varakasutuse lepingut MTÜ-ga Valguta Maanaiste Selts Lapetukme külas

võtta vastu Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneering;

Valguta tiigi kinnistul 02.06.2022–31.12.2025;

määrata Koruste külas Ruuslepiku katastriüksused maa ostueesõigusega erastamiseks:

seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale katastri-

Koruste küla, Ruuslepiku, pindala 4756 m², elamumaa; Koruste küla, Ruuslepiku, pindala

üksusele asukohaga Elva linn, Vana-Koidu tänav. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suu-

2755 m², maatulundusmaa;

rus on 37 m²;

moodustada Elva valla spordivaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon;

vabastada osaliselt talveperioodiks 15 jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveost;

nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste osas ning määra-

volitada abivallavanem Heiki Hansenit esindama Elva valda AS Emajõe Veevärk üldkoosolekul

ta maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve: Elva linn, Jaani tn 5a, sihtotstarbeta maa; Elva

16.01.2019;

linn, Nooruse tn 1a, sihtotstarbeta maa;

võtta vastu kinkena Kalme külas asuv katastriüksus Mesilinnu tänav (transpordimaa);

rahuldada osaliselt üheksa esitatud jäätmevabastuse taotlust.

üle kanda SA-le Elva Kultuur ja Sport mittesihtotstarbeline eraldis, tegevustoetus 60 000 eurot

Salle Ritso

kultuuritegevuse korraldamiseks.

vallasekretär

Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Istungi otsused – 29.01.2019
anda projekteerimistingimused Kalme külas Mesilinnu tn 6 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;

Energia ja Ehitus pakkumused. Tunnistada edukaks OÜ Rehe Ehitus pakkumus summas 122878,79

anda ehitusluba basseinimaja püstitamiseks Vallapalu külas Muru kinnistule;

(KM-ta) eurot. Kvalifitseerida edukaks tunnistatud pakkuja OÜ Rehe Ehitus, kuna pakkujal puudu-

anda ehitusload üksikelamu, sauna ja garaaž-kuuri laiendamiseks Kobilu külas Tüki kinnistul;

sid hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja pakkuja vastas hanketeates ja hankedokumentides

anda ehitusluba üksikelamu laiendamiseks Lossimäe külas Alavariku kinnistul;

esitatud kvalifitseerimistingimustele;

anda kasutusluba Elva Noortekeskuses valminud ventilatsioonisüsteemile;

lubada Valguta Lasteaed-Algkooli direktoril sulgeda lasteaia liitrühm töötajate kollektiivpuhkuse

eraldada MTÜ-le Elva AP toetust Elva valla avaliku korra tagamiseks ja abipolitseinike tegevuse

ajaks 01.07.–11.08.2019;

finantseerimiseks 8300 eurot;

määrata Elva vallas asuvatele maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve: Piigandi küla, Homela-

jätta rahuldamata Elva Vallavalitsuse 18.12.2018 korralduse nr 2-3/1382 kohta 20. jaanuaril 2019 esita-

metsa, maatulundusmaa; Piigandi küla, Kaerametsa, maatulundusmaa;

tud vaie (korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine);

määrata Mõisanurme külas Gabrieli kinnistu jagamisel uutele moodustavatele katastriüksustele

jätta rahuldamata üheksa esitatud jäätmevabastuse taotlust.

koha-aadressid ja sihtotstarbed: Mõisnurme küla, Kaabrieli, elamumaa; Mõisanurme küla, Emma,

kehtestada määrus „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Elva vallas” toe-

maatulundusmaa;

tuse andmise tingimused ja kord“;

rahuldada osaliselt üheksa esitatud jäätmevabastuse taotlust;

kinnitada riigihanke nr 203448 „Elva Kesk 32 hoone ehitustööd“ tulemused. Tunnistada vastavaks

sõlmida ja pikendada kaks sotsiaaleluruumi üürilepingut.

OÜ Rehe Ehitus, OÜ KVL Ehitus, Remart Ehitus, Tarvaprojekt OÜ, AS Eviko, OÜ Agretten ja OÜ

Salle Ritso
vallasekretär
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Tegevustoetuse saajad
kinnitatud

E

lva Vallavalitsus kinnitas 15. jaanuaril tegevustoetuse saajad. Kokku eraldati sporditegevuste toetuseks 217 595 eurot,
kultuurikollektiividele 40 405 eurot ning muudele mittetulundusühingutele 13 185 eurot.
Kõige enam kasvas noortespordi toetus, mille kogusumma on
13 erineva spordiala toetuseks 217 595 eurot.
Kultuurikollektiivide rahastamisel on fookus kollektiividel, kes
osalevad laulu- ja tantsupeo protsessis. Kollektiividele makstakse
palgatoetust eesmärgiga pakkuda kollektiivide juhtidele stabiilsust ja motivatsiooni, et laulu- ja tantsupeole pürgivad kollektiivid püsiksid ja areneksid.
Muude mittetulundusühingute osas said toetust Pillimuuseum, Lendteater, külamajad ja paljud teised aktiivsed mittetulundusühingud.
Tegevustoetused määrati Elva valla ühtse tegevustoetuste
korra alusel. Tegevustoetuse saajate ja neile eraldatud summadega saab tutvuda valla veebilehel kultuuri ja spordi rubriigis.

Toimusid Elva Turuplatsi
pargi mõttetalgud
Elva Vallavalitsus
korraldas 29. jaanuaril
avalikud mõttetalgud
teemal „Kuidas muuta
Turuplatsi park
funktsionaalsemaks”,
kus elanikud said
kaasa rääkida pargi
uuendamise teemadel.
JAANIKA SAAR
VALLAARHITEKT

Huvihariduse- ja tegevuse
kava 2019–2020

E

lva Vallavalitsus võttis 15. jaanuaril vastu valla huvihariduse ja -tegevuse kava, millega kinnitati järgneva kahe aasta
plaan huvitegevuse rahastamiseks. 2019. aasta riigipoolne
toetussumma on ligi 300 000 eurot, millele lisandus eelmise aasta kasutatama jääk (kokku 2019. aasta toetuse suurus on 368 673
eurot).
Riigi toetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Vallavalitsus koostöös noorsootöötajatega küsitles
huviringide juhendajaid, noorsootöötajaid ja õpilasi, et saada
tagasisidet senisele huvitegevuse kava perioodile. Enamik seni
kavast rahastust saanud huviringidest jätkab ka edaspidi, kuid
piirkondade noorsootöötajad panustavad, et uuel perioodil ka
uusi ringe avada.
Plaan on luua noorte omaalgatuse fond, kust noored saavad
projektipõhiseks tegevuseks raha taotleda ning luua transporditoetuse fond. Kavas olevad tegevused hõlmavad Elva valla erinevaid piirkondi.

M

õtete kogumisel ja jagamisel osales ka pargi
idee autor maastikuarhitekt Edgar Kaare.
Kohaletulnute seas olid nii parki igapäevaselt kasutavad turumüüjad kui
ka aktiivsed elvalased, kes ka varem
on pargiga seonduvalt mõtteid jaganud ning kaasava eelarve raames
ettepanekuid teinud.
Ühiselt arutati võimalike uute
väikevormide (pingid, lamamisalused) lisamist, turulettide ümberprojekteerimist ning ümberpaigutamist, laste mänguväljaku lisamist
ning lisahaljastuse kasutamist
näiteks konteinerhaljastuse näol.
Pargi funktsionaalsemaks muutmise protsessis osaleb ka edaspidi

TURUPLATSI PARKI OOTAB SEL AASTAL
UUENDAMINE.

maastikuarhitekt Edgar Kaare, kes
koostab ka pargi muudatuste eelprojekti.

Pargi uuendamine on
vajalik
Pargi funktsioonide parendamine
on oluline ka seepärast, et peatselt
algavate Kesk tänava rekonstrueerimistööde tõttu on plaanis ümber
kolida Turuplatsi bussipeatus. Peatus hakkab paiknema Jaani tänava
ääres, mistõttu muutuvad ka inimeste liikumisvajadused ning park
saab oluliselt suurema tähtsuse
ootealana. Sel põhjusel on oluline
peale turufunktsiooni lahendamise
anda pargile ka lisafunktsiooni ajaveetmise paigana.

Foto: Kayvo Kroon

Ettepanekud pargi
täiendamiseks
Arutelul pakuti välja, et pargis
võiks olla mugavamad istepingid, mis
on kombineeritud näiteks konteinerhaljastusega.
Sooviti paremat asukohta turu
müügilettidele, et vältida otsese päikese käes kauplemist. Probleemiks oli
ka turumüüjate parkimine, mis jääb
müügikohast liiga kaugele ning on
kaupade juurdetoomisel ebamugav.
Ettepanek tehti väiksematele lastele mõeldud kiigu või ronimisala
paigaldamiseks ning purskkaevu lisamiseks.
Elva valla 2019. aasta eelarves on
Turuplatsi pargi arendamiseks ette
nähtud 30 000 eurot.

LÜHIDALT

Mentorklubi kohtub taas!

E

ttevõtlushuviliste ja ettevõtjate mentorklubi kohtumine
toimub 21. veebruaril kell 18 Hellenurme Veskimuuseumis. Kohtumisel keskendutakse meeskonna- ja juhtimiscoaching´u teemadele, ettekande teeb Katrin Oblikas, kes on
juhtimiscoach ja pakub oma igapäevatöös Grant Thornton’i
meeskonnas oma klientidele nii individuaalset kui ka meeskonna
coaching´ut. Peale selle nõustab ta ettevõtteid organisatsioonikultuuri ja inimeste arendamise strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel ning kultuuriliste muudatuste juhtimisel.
Kõik huvilised on oodatud! Lisateave: elva.ee/mentorklubi.

Detailplaneeringute teated

E

lva Vallavalitsus võttis
22.01.2019 korraldusega
nr 85 vastu Elva linnas
Mahlamäe 17b krundi detailplaneeringu, mille avalik
väljapanek toimub 7. veebruarist
kuni 20. veebruarini 2019 Elva
Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva).
Planeeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine elamu

ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude, juurdepääsutee, parkimise ja haljastuse lahenduse koostamine.
Elva Vallavolikogu algatas
28.01.2019 otsusega nr 101 Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi
detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise
hindamise. Planeeringu eesmärk

on krundile kuue korteriga ridaelamu ehitamise võimalikkuse selgitamine. Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek Rõngu
valla üldplaneeringuga määratud väikeelamumaa juhtotstarbe
muutmiseks korterelamumaaks.
Lisateave:
elva.ee/detailplaneeringud
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Riigikogu valimiste
korraldamisest Elva vallas
Riigikogu valimised
toimuvad 3. märtsil,
eelhääletada saab
valimisjaoskondades
25. kuni 27. veebruaril
ning e-hääletada
perioodil 21. veebruar
kell 9 kuni 27. veebruar
kell 18. Hääletamisõigus
on vähemalt 18-aastastel
Eesti kodanikel.
SALLE RITSO
VALLASEKRETÄR

E

lva vallas on moodustatud
Riigikogu valimisteks kuus
valimisjaoskonda – Elvas,
Annikorus,
Hellenurmes,
Puhjas, Rannus ja Rõngus.
Valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal, 25.–27. veebruaril, kell
12–20 ning valimispäeval, 3. märtsil,
kell 9–20.

Eelhääletamine
Eelhääletamine toimub kõikides
valimisjaoskondades 25.–27. veebruaril. Hääletada saab nii oma valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Need,

segi ajada valimispäeval korraldatava
kodus hääletamisega, sest asukohas
hääletamine toimub eelhääletamise
ajal, aga kodus hääletamine ainult
valimispäeval. Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile
esitada kirjalik taotlus hiljemalt 27.
veebruaril kell 14.

RIIGIKOGU VALIMISED 2019

N
21.O2

R
22.O2

L
23.O2

P
24.02

E
25.02

T
26.02

Hääletamine
valimispäeval
K
27.02

N
28.02

R
01.03

L
02.03

P
03.03.2019

Eelhääletamine

Valimispäev

Maakonnakeskuses
hääletamine

Jaoskonnas
hääletamine

12.00 - 20.00

12.00-20.00

kes ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, saavad eelhääletada väljaspool
elukohta. Elva vallas ei saa väljaspool
elukohajärgset
valimisjaoskonda
hääletada ainult jaoskonnas nr 3
(Hellenurme), kõikides teistes valla
valimisjaoskondades saab seda teha
(jaoskonnad nr 1, 2, 4, 5 ja 6).
Eelhääletamise päevadel korraldab valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 3 (Hellenurme) koostöös haigla või hoolekandeasutuse administratsiooniga.
Need, kes viibivad eelhääletamise
ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, saavad seal ka hääletada. Eraldi taotlust selleks esitada
pole vaja.

Jaoskonnas
hääletamine

Hääletamist
ei toimu

E-hääletamine
9.00- ...

... - 18.00

9.00-20.00

Kodus hääletamine

ELVA VALLA VALIMIS JAOS KONNAD
» valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 30, Elva linn (Kultuurikeskus);
» valimisjaoskond nr 2 - Kultuuri, Annikoru küla (Konguta Rahvamaja);
» valimisjaoskond nr 3 - Vallamaja, Hellenurme küla (Hellenurme
teenuskeskus);
» valimisjaoskond nr 4 - Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja);
» valimisjaoskond nr 5 - Elva tee 7, Rannu alevik (Rannu Rahvamaja);
» valimisjaoskond nr 6 - valimispäeval Valga mnt 12, Rõngu alevik
(Rõngu Rahvamaja); eelhääletamispäevadel Valga mnt 9/1, Rõngu
alevik (Rõngu teenuskeskus).
Valimisjaoskonnad on avatud:
» eelhääletuse ajal, 25.-27. veebruaril, kell 12-20
» valimispäeval, 3. märtsil, kell 9-20

Asukohas hääletamine
Asukohas hääletamine tähendab
olukorda, kui isik ei viibi oma elukohas ja ei saa oma terviseseisundi

või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Sellisel
juhul saab taotleda hääletamist asu-

kohas (näiteks oma elukohas, mis
ei ole rahvastikuregistri järgne elukoht). Asukohas hääletamist ei tohi

Valimispäeval, 3. märtsil, saab hääletada ainult oma valimisjaoskonnas.
Valimispäeval saab hääletada ka kodus. Kodus saab hääletada, kui isik ei
saa valimispäeval terviseseisundi või
muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või
elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt
3. märtsil kell 14. Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile valimispäeval
kell 9–14.
Siseministeerium saadab valijakaardid hiljemalt 11. veebruaril.
Valijakaardile on märgitud, millise
valimisjaoskonna valijate nimekirjas olete. Oma jaoskonna asukohta saate kontrollida ka veebilehel valimised.rahvastikuregister.ee.
Valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud Elva
valla täpsusega, saavad hääletada
valimisjaoskonnas nr 1 (Elvas Kultuurikeskuses).
Kindlasti tuleb valimisjaoskonda
kaasa võtta ID-kaart või mõni muu
pildiga isikut tõendav dokument
(juhiload, pass).

E-hääletamine
Elektrooniline hääletamine algab 21.
veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.

Lusikapeol tervitati beebisid

S

elle aasta esimene lusikapidu toimus 24. jaanuaril
Elva Kultuurikeskuses, kuhu
olid kutsutud 2018. aasta septembrist kuni detsembri lõpuni sündinud beebid.
Nelja kuu jooksul sündis Elva
valda 60 uut ilmakodanikku, kellest 29 on poisid ja 31 on tüdrukud,
sealhulgas ka kaks paari kaksikuid.
Beebisid ja nende vanemaid tervitas vallavanem Toomas Järve-

oja ning mälestuseks kingiti neile
Elva valla sümboolikaga lusikas,
õnnitluskaart ja raamat „Pisike
Puu“, mis on Eesti Lastekirjanduse
Keskuse ja Kultuuriministeeriumi
kingitus kõikidele Eestis sündivatele lastele. Suured õnnesoovid
peredele!
Palume neil, kes ei osalenud
lusikapeol, tulla kingitusele järgi
vallamajja (Kesk 32, Elva). Kingituse saab kätte registripidajalt.

5
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Eesmärgid on inimestel, mitte koolil
Asjade tähtsuse järgi

SA Innove soostus 9720 euroga rahastama projekti „Koolimeeskonna
ühise teadmise kujundamine kooli
arengusuundadest uues reaalsuses“.
Uue reaalsuse all pidasime silmas
haridusasutuse jaoks selliseid põhja
panevaid muutusi nagu ümberkujundamist põhikooliks, valdade
ühinemist Elva suurvallaks ning õpikäsituse viimist uuele, õppijakesksele
alusele.

ritta seadmine võib olla
ebamugav muutus, mis
nõuab pingutust, aega
ja enesemobiliseerimist,
kuid soov oma tööd
paremaks korraldada
peab algama inimestest

Ühised koolituspäevad
on olulised

endist.
PÄIVI MÄRJAMAA
PUHJA KOOLI DIREKTOR

K

oolil ja üldse haridusel
on ühiskonnas väga palju konkureerivaid ülesandeid, mis igapäevaselt
võistlevad tähelepanu saamise eest.
Osa neist ülesannetest võivad olla
üldsõnalist laadi, osa aga kindlasti
konkreetsed. Nende järjekorda seadmine ja sihipäraste valikute tegemine võib kujuneda tänases koolis üsna
keeruliseks väljakutseks.
Kui me räägime oma kooli muutumisest ja vajadusest muutuda,
siis see ei ole lihtsalt mõtteharjutus.
Kooli arendamine, oma identiteedi
ja näo kujundamine on kooli päris

PROJEKTI RAAMES TOIMUSID PAARKÜMMEND KOHTUMIST
JA NELI TÄISPIKKA KOOLITUSPÄEVA.

olemus ja igapäevane töö. Kool ei saa
kunagi valmis.
Arendustööd kooliga võib kujutada tinglikult projektitööna – projektidega seonduvate probleemide
lahendamise oskusest ning süsteemi
viimisest sõltub kõik.

Protsessis peavad
osalema kõik
Puhja Kooli pikaajaline arendustöö
on seotud kogukonna ja sellega, mil-

liseid väärtusi me olulisteks peame.
Oluline on protsess, mille kestel kõik
osalised – lapsevanemad, koolipidajad, õpilased ja õpetajad saaksid öelda, et jah, need on meie väärtused.
Mitte kooli väärtused ega eesmärgid. Eesmärgid on inimeste omad.
2018. aasta kevad-talvel osales
Puhja Kool Innove rahastatud projektikonkursil, et viia läbi muutustele suunatud tegevusi ja saavutada
oma tegevusega kolm tulemust:

Foto:
Kadri Raudsepp

1) õppimise ja õpetamise efektiivsuse ning heaolu suurendamine;
2) ennastjuhtivate õppijate kasvatamine õpetajate enesetõhususe kasvu kaudu, kõigi kooli
osaliste eesmärgistamise, koostöise planeerimise ning tagasi
side- ja refleksioonioskuste
arendamine;
3) õppijate ja õpetajate eesmärkidest ning kooli väärtustest lähtuv uus arengukava.

Protsess algas 2018. aasta juunis ja
sisaldas endas juhtkonna super
visioone, juhtrühma planeerimiskoosolekuid ja õpetajate koolituspäevi. Kokku paarkümmend kohtumist
ja neli täispikka koolituspäeva kuni
2018. aasta detsembri lõpuni. Kesksel kohal olid teemad, mis kõikidele
tähtsad ja tegevused, mis puudutavad päriselt igaühte.
Pöördelise tähtsusega momendid
olid ühised koolituspäevad, milles
osalesid peale kooli meeskonna ka
lastevanemate esindajad ja kooli
pidajate esindajad. Vanematest olid
meiega teekonnal Karita Rokka ja
Veljo Raide, koolipidajat esindasid
Marika Saar ja Triin Kaaver.
Tõde, mis lapsevanemad koostööpäevadel osalemisest leidsid, väärib
üle kordamist: „Just inimesed, kellega
meie lapsed koolis kohtuvad, mõju

Palupera robootikud uurivad
kosmonautide elu

R

ahvusvahelise robootikavõistluse First Lego League
Lõuna-Eesti eelvoor toimus 19. jaanuaril Tartus. Võistluse teema oli kosmos ning võistluse ülesanne oli leida probleem,
mis tekib inimestel pika kestvusega kosmoselendude ajal, leida
sellele lahendus ja jagada seda
teadlastega.
Palupera Põhikooli võistkond
„Loomingulised tüübid“ uuris

kosmonautide elu kosmoses.
Saime teada, et kaaluta olekus
tekivad kosmonaudi organismis erinevad negatiivsed muutused kiiremini kui planeedil
Maa, näiteks kiire vananemine,
lihaste kärbumine ja luude hõrenemine. Need muutused on
põhjustatud gravitatsiooni puudumisest.
Meie idee oli ehitada kosmose
laeva tuuletunnel ehk gravi-

tatsioonituba, mis aitab organismil kosmoselennul kaaluta
olekuga kohaneda. Pärast mõtte
tekkimist käisime Tartu Observatooriumis tutvumas kosmose uurimise aparaatidega ning
kohtusime teadlase Reimo Soosaarega, kes soovitas kaks tuule
tunnelit omavahel ühendada
paralleelselt.
Abi küsisime ka Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsio“LOOMINGULISED TÜÜBID” ROBOOTIKAVÕISTLUSEL.

Foto: erakogu
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Just inimesed, kellega meie lapsed
koolis kohtuvad, mõjutavad neid
kujunema isiksusteks, kes oma
eluga toime tulevad. Nende inimeste
tundmine ja teadmine, kuidas
asjad käivad, kasvatavad vanemates
usaldust kooli vastu.

tavad neid kujunema isiksusteks, kes
oma eluga toime tulevad. Nende inimeste tundmine ja teadmine, kuidas
asjad käivad, kasvatavad vanemates
usaldust kooli vastu.”
Koolipidajatest osalejad kommenteerisid, et on oluline tunda oma
piirkonna kooli siseelu ja näha meeskondi reaalselt isuga töötamas. Eriti
mõjus tundus nende arvates olevat
asjaolu, et protsess käis sama jalga
valla arendajate eesmärkidega.
Jõudsime oma projektitöös tõdemuseni, et meie koolis peakski olema piltlikult öeldes selg õppetööd
kavandades märg. Tundides seevastu
on võhmal õpilased, kes innukalt
kaasa töötavad. Ja õppetöö kavandamine ei tähenda kaugeltki ainult
tundideks ettevalmistust. See tähendab sisuliselt terviklikku lähenemist
õppeprotsessile, kus tunni juhtideks
võib korraga olla ka mitu õpetajat ja
käsitlusel lõimitud õppeained, õppijateks erinevate klasside õpilased.

Elva Gümnaasiumis algas
tõsine teatritegemine

Tulemuseks (ka)
uus arengukava
Oma kooli tegevusi justkui
tagur
pidi kaardistades jõudsime
väljundipõhise õppekava ja üld
pädevusteni ja sealt omakorda
arengukavani.
Projekti tulemus on hulk viljakaid töötunde, mis aitasid inimestel omavahel paremini tuttavaks
saada ja tööalaseid suhteid arendada. Samuti on valmimas kooli
uus arengukava, 4. klassi õppe
aineid siduv lõiminguplaan ja selginenud rida plaane tulevikuks.
Sisuarendus peaks ühte jalga käima ka koolihoone füüsilise vormiga. Sobiv ruum toetaks paljusid õppimisviise ning
arves
taks ka neid funktsioone,
mis pole otseselt õppekavaga
seotud. Ainult nii saame kooli
ruumi kaasata meie tuleviku
stsenaariumitesse.

Elva Gümnaasium
sõlmis 23. jaanuaril
koostöölepingud Elva
LendTeatri ja MTÜ
Improkraatiaga.

ELVA GÜMNAASIUMI
7.-12. KLASSIDE ÕPPEJUHT

Ainult harjutamine teeb meistriks!
Palupera Kooli robootika
ringis oleme robotite ehitamise
ja programmeerimisega tegelenud juba neli aastat õpetaja Taimur Treieri innustaval juhendamisel.
Triinu Kull
Palupera Põhikool, 8. klass

Foto: Kätlin Tatar

DRAAMAÕPPE KORRALDAMISE KOOSTÖÖLEPING SÕLMITUD.
VASAKULT AIRE PAJUR, TARMO POST JA MARTIN JUNNA.

EVE SAUMETS

teraapia instituudi professorilt
Mati Pääsukeselt. Teadlastele
meeldis meie lennukas ja asja
kohane idee, kuid seda tuleb
veel edasi arendada.
Robotimängus saavutasime
kuuenda koha, kuid projekti
esitlemine vajab veel harjutamist. Võistlusel osalemine andis
mõtteid ja jõudu, et valmistuda
järgmiseks võistluseks paremini.

7

S

el
õppeaastal
alustati
Elva Gümnaasiumis uue
draamaõppe
mooduliga.
Kooli õppekava arendamise
käigus tekkis idee kaasata kohalikku
teatrit ning teisi asjatundjaid gümnaasiumi draamamooduli kursuste
õpetamisel.

Õpilased omandavad
teadmisi teatrikunstist
Koostöö Lendteatri ja komöödia
klubiga Ruutu 10 algas hoogsalt. 10.
klassis on korraldatud kursus „Sisse

juhatus draamasse“ ning impro
teatri kursus. Õpilasi ootab ees lavastuse ettevalmistamine 11. klassis,
kursus teatrikujundusest ning kursus „Teater kui lugu“. Draamamooduli kuuest kursusest neli on Elva
Lendteatri ja Komöödiaklubi Ruutu 10 koordineerida. Koostöö laiem
eesmärk on õpilastes kultuuri- ja
draama
huvi tekitamine, 8. klasside õppekavajärgse teatrikülastuse
tagamine kirjandustundide raames ning edaspidi ka draamaringi
korraldamine ja huvilistest õpetajate koolitamine.

Miks just draama?
Draamaõpe avardab maailmapilti ja
toob õpilastele lähemale kohaliku
teatri ning teatrikultuuri ja -ajaloo.
Draamaõpe aitab kaasa eneseväljendusele ning annab õpilastele kindlus
tunde avalikul esinemisel. Draama
õpetab arvestama kaaslasega nii
laval kui ka päriselus. Draamaõpe
ja improvisatsioon panevad mõtte tööle ning arendavad empaatiat.
Suurepärane, et meie õpilased teevad
midagi, mis pakub rõõmu ka kogu-

konnale! Õpilased, kes otseselt laval
esineda ei soovi, saavad kaasa aidata
lavastuse valmimisele. Usume aga
siiski draama vabastavasse jõusse ja
loodame näha inimeste ees ka neid,
kes praegu arvavad, et nad seda teha
ei söanda.

Koostöölepingud sõlmiti
teatrilaval
Koostöölepingud kirjutati alla Elva
LendTeatri laval. Elva Gümnaasiumi poolt allkirjastas lepingu direktor
Tarmo Post, Elva Lendteatri poolt
Aire Pajur. Lepingu sõlmimisel esindas komöödiaklubi Ruutu 10 juhataja Martin Junna.
Koostöölepingute allkirjastamise
pidulikust sündmusest võtsid osa
ka Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, Elva
Gümnaasiumi 7.-12. klasside õppejuht Eve Saumets, arendus- ja noorsootöö juht Kätlin Tatar ning Elva
LendTeatri näitlejad Margus Möll
ja Kaidi Koppel. Pärast seda jätkus
koostöö planeerimine loomingulises
õhkkonnas.

Draamaõpe aitab kaasa eneseväljendusele ning annab
õpilastele kindlustunde avalikul esinemisel.

8

Elva valla leht

Veebruar 2019

Nr 45

VABADUSSÕDA 100

Soomusrong „Wabadus“
pakkus põnevat
uudistamist kõigile
Elva raudteejaamas sai 17. kuni 24. jaanuaril tutvuda
soomusrongiga nr 7 „Wabadus“ ja sellel olnud
Vabadussõja teemalise näitusega.
KARMEN MOONT
KULTUURISPETSIALIST

R

ong alustas teekonda 4.
jaanuaril Kehrast ja liikus
mööda toonast rindejoont
Valgani välja. Ka Elva
raudteejaam jäi rongi teele ning
veerem peatus siin kaheksa päeva,
mille jooksul sai tutvuda rongiga
ning osaleda julgeoleku ja Vabadussõja teemalistel vestlusõhtutel.
Giidi
ekskursioonist sai osa suur
hulk Elva valla kooliõpilasi ja lasteaedade rühmasid.

Militaarsed vestlusõhtud
ja põnev näitus
Rongi saabumise päeval avati Elva
vaksalihoones näitus „Puhja mehed
Vabadussõjas“. Näitusel olid pildid
Aarne Salo fotokogust, mis olid jäädvustatud Vabadussõjas rindel olnud
Puhja kihelkonnast pärit meestest.
Ettekande Vabadussõjast Elvas ja
selle ümbruses tegi Urmas Salo.
18. jaanuaril oli esimese teema
õhtu esineja Ants Laaneots, kes andis ülevaate julgeoleku olukorrast

Baltimaade piirkonnas ja maailmas
2019. aastal.
Laupäeval, 19. jaanuaril toimus
Soomusrongi tervitamine, kuhu saabus hulgaliselt huvilisi. Sel päeval sai
vagunitega põhjalikumalt tutvust
teha ning kuulata giidi ülevaadet
sõjasündmustest ja soomusrongide
olulisusest Vabadussõjas. Raudteejaama pargis pakkusid välikatlas keedetud sõdurisuppi Elva Naiskodukaitse naised ning lapsed said sõita
Tornimäe talli ponide ja hobusega.
Vaksalihoones sai päeval nautida
Elva puhkpilliorkestri kontserti ning
õhtul andsid major Kalle Kõlli ja kapten Lauri Teppo ülevaate Eesti Kaitseväe missioonidest ja rahuvalvest.
20. jaanuaril meenutati Rannu kalmistul Vabadussõja mälestusmärgi
juures 100 aasta möödumist Rannu
lahingust, kohal oli ka Riigikantselei esindus. Seejärel matkati ühiselt
rahvamajja, kus kuulati ettekandeid
Rannu lahingust ja tollase sõduri
eluolust. Ühtlasi tähistati Rannu
muinsuskaitsja Aare Mäemetsa 90.
sünniaastapäeva. Elvas sai samal
õhtul kuulata kolonel Riho Ühtegi
ülevaadet erivägedest ja nende ülesannetest tänapäeval.

Foto: Kayvo Kroon

SOOMUSRONG ELVAS.

Uus nädal algas taas loengutega, kui Leo Kunnas rääkis piirkonna
julgeolekust ja võimalikest arengutest 2019. aastal. Art Johanson Elva
malevkonnast rääkis Eesti Vabadus
sõjast.

Huvilisi jätkus

ELVA NAISKODUKAITSE PAKKUS RAHVALE
SÕDURISUPPI.

Foto: Kayvo Kroon

Rong alustas teekonda Kehrast ja
liikus mööda toonast rindejoont
Valgani välja, tehes peatuse ka Elvas.

Militaarsed vestlusõhtud lõpetas
vaksalihoones 23. jaanuaril ajaloolise filmi „Noored kotkad“ ühis
vaatamine. Tegemist on 1927. aastal
filmitud tummfilmiga, mis on 2008.
aastal digi
taalselt taastatud. Kui
filmiõhtule oli kogunenud 17 inimest,
siis teemaõhtute keskmine külastatavus oli umbes 30 inimese ringis.
Elva Vallavalitsus tänab Elva
Naiskodukaitse tublisid naisi ning
Kaitseliidu Elva malevkonna mehi
Margus Ivaskit, Marko Tiirmaad ja
Aarne Salot, kelleta poleks soomusrongi saatev programm sugugi nii
sisutihe olnud.

Rannu lahingust möödus sada aastat

R

annu lahingu 100. aastapäeva meenutati 20. jaanuaril
Rannus kalmistul ja rahvamajas. Päev algas mälestushetkega
Vabadussõja mälestussamba juures
Rannu kalmistul. Auvalves olid Rannu kodutütarde ja Kaitseliidu Elva
malevkonna esindajad.
Mälestuspärja asetas samba jalamile Elva vallavolikogu esimees
Maano Koemets, Riigikantseleist
ja EV 100 korraldustoimkonnast

asetas pärja Toomas Kiho ning
Kaitse
liidust reservkapten Aarne
Salo. Rannu kirikuõpetaja Timo
Švedko ütles hukkunute mälestuseks palvesõnad ning asetati küünlad Vabadussõjas langenud kümne
mehe haudadele. Enamik osalejatest matkas jalgsi kalmistult Rannu
alevikku, et sel moel meeles pidada
lahingukäiku.
Rannu Rahvamajas ootas ees
suupistelaud ning sai kuulata ette-

MÄLESTUSHETK RANNU KALMISTUL.

Foto: Urmas Madiste

kandeid. Urmas Salo rääkis Rannu
lahingu sündmustest ning Toivo
Kikkas tutvustas Vabadussõja aegset elu sõjaväelaste palkadest kuni
igapäevase toidulauani. Meenutati
kohaliku muinsuskaitseklubi asutaja
Aare Mäemetsa 90. sünniaastapäeva,
sõna said tema tütar Helle Mäemets
ja kolleeg Reet Laugaste.
Sündmuse korraldas Viive Vink
Rannu Maanaiste Seltsist, abiks oli
kogu Rannu Rahvamaja kollektiiv.

Nr 45

Elva valla leht

Veebruar 2019

9

KULTUUR JA KOGUKOND
LÜHIDALT

Isetegevuslaste Talvepidu
Hellenurmes

H

ellenurme isetegevuslaste meeldejääv ja suurejooneline
talvepidu toimus jaanuarikuu algul värskelt remonditud
Hellenurme maakultuurimaja hubases saalis tänu tublidele
isetegevuslastele, õhtujuhile Heidi Udeküllile ja muusikule Toomas
Jalajasele. Peo avas südamlike ja kaunite sõnadega Maimu Noorhani.
Peo avanumbri esitas tubli ja rõõmsameelne rahvatantsurühm
Helles. Kõhutantsutrupi Marbella etteaste võlus kõiki oma idamaiste tantsude graatsilise esitusega. Tantsutrupp Mathilde elurõõmsad naised tutvustasid 19. sajandi mõisaaegseid tantse esinedes
stiilsetes mõisaprouade kostüümides. Tantsulusti pakkus vallatu ja
särtsakas rivitantsurühm Fiiling.
Säravate Sabrinade hoogne ja sensuaalne mustlastants pani rahva saalis tormiliselt kaasa elama kestva aplausiga.
Vahelduseks tantsudele esitas laulukoor Helletajad suvise laulupeo repertuaaris olevaid keerukaid laule.
Isetegevuslust Palupera piirkonna külade mail püsib aktiivsena
tänu kollektiivide juhendajatele: Sille Nöör, Katrin Kõiv, Tiina Kivi,
Kairi Roode, Anne Udeküll, Merle Soonberg. Ootame kollektiividesse ka uusi liikmeid, täpsemat infot kollektiividega liitumise kohta
saab küsida Anne Udeküllilt, tel 505 8195.

Lummav linnuliikide
fotonäitus ootab
uudistama

Elsa Komleva ja tantsuklubi Mathilde

Turniir Palupera karikale

R

õngu Rahvamajas toimus 18. jaanuaril 26. mälumänguturniiri
Palupera karikale esimene voor, kust võttis osa 13 võistkonda
mõttesportlasi Valga-, Tartu- ja Põlvamaalt.
Mälumänguturniir koosneb kolmest voorust. Mängujuht on
vabariigi parimate mõttesportlaste sekka kuuluv Tõnu Talve, keda
abistavad Valdis Meos ja Artur Lõhmus. Mäng toimub klassikaliste
mälumängu reeglite järgi ning teema on, nagu varasemalt, Estica.
Mängust sai teada näiteks, et Muhu murdes tähendab „virgal“
kõhulahtistit ning et Saaremaal keedeti veel pool sajandit tagasi
angerjast seepi, mitte ei tarvitatud seda toiduks.
Esimese vooru võitis ülekaalukalt Otepää võistkond, Räpina
Kuke talu ja Valga TBMMK ees. Järgnesid Flamingo Tartust ja Tartu
valla võistkonnad. Südilt esinesid Puhja ja Rõngu mälumängurid.
Mälumänguturniirivõitja selgub märtsi lõpus. Järgmine voor toimub 22. veebruaril kell 19 Rõngu Rahvamajas.
Kalev Lõhmus

Puhja Lasteaed kogub
hoogu seiklusraja
ehitamiseks

P

uhja Lasteaia hoolekogu kogub toetusi, et ehitada lasteaia
õuealale seiklusrada.
Sel aastal täitub Puhja Lasteaial Pääsusilm 40 aastat tööd
ning koos toetajate abiga soovib hoolekogu lasteaiale tänutäheks
kinkida kauaoodatud seiklusraja. Projekti rahastamise korral loodetakse seiklusrada valmis ehitada 2019. aasta sügiseks.
Projektiga saab tutvuda ning seda toetada kuni 17. veebruarini
veebilehel hooandja.ee.

AASTA PILDI TIITLI PÄLVINUD FOTO VÖÖTKAKUST.

12. jaanuaril avati Rõngu Rahvamajas linnuteemaline fotonäitus, kus on üles seatud osa
„Linnuliigi võistlus 2018“ aasta parimatest piltidest.
MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

A

vaüritusel rääkis tunnustatud loodusfotograaf
Remo Savisaar lindude
pildistamise tehnikast,
võimalustest ning erinevatest abivahenditest.
„Ei ole olemas liiga pikka või lühikest objektiivi – muljet avaldavaid
linnupilte saab teha nii lainurga kui
ka teleobjektiiviga. Kõik peitub loovuses, võimalustes ja oskustes,“ võttis ettekande kokku ka ise võistlusel
osalenud ja 83 linnuliiki üles pildistanud Kristjan Moorast.

Linnuliigi võistluse
tulemused
Eesti linnuliikide nimestikku on
2018. aasta 3. märtsi seisuga kantud
388 liiki. Võistluse eesmärk oli pildistada võimalikult paljusid linnuliike.
Selleks, et kaamerasilmaga võimali-

kult paljud linnuliigid kinni püüda,
tuli osalejatele maha sõita ka palju
kilomeetreid üle Eesti.
Võistlusel saavutas esimese koha
Helina Greenberg, kes pildistas 219
erinevat liiki linde, teise koha Aivar
Määr Ja Ene Määr, kes mõlemad tegid fotod 209 erinevast linnuliigist,
kolmanda koha sai Katrin Tarand,
kes pildistas 206 eri liiki linde. Aasta
pildi tiitli sai Roger Erikson fotoga
vöötkakust, kellel hiir noka vahel.
Võistluse korraldaja ja näituse
idee autor on Helina Greenberg, kellele olid abiks Kristjan Moorast ja
Katrin Tarand. Linnuliikide määramisel pakkusid abi Madis Karu, Juha
Saari ja Tarvo Valker.

Näitusel on
fotosid liikidest,
keda paljud
varem näinud
pole.

Foto: Roger Erikson

Näitusel pildid
salapärastest liikidest
Näitusel on pilte sellistest liikidest,
kellest paljud pole ehk kuulnud ega
neid ka näinud, seega on fotod ka
hea õppematerjal. Näitusega on
oodatud tutvuma kõik huvilised,
lasteaialapsed ja kooliõpilased Rõngu Rahvamaja lahtiolekuaegadel
esmaspäevast reedeni kell 10–18.

Uus võistlus on
juba alanud
2019. aasta võistlus on juba alanud
ning huvilistel on võimalus sellega
liituda Facebookis „Linnuliigid 2019“
grupis. Oodatud on kõik huvilised,
kellel on soov pildistada erinevaid
linnuliike. Fotod peavad olema tehtud Eestis! Iga võistleja teeb omale
albumi ja lisab sinna lindudest pildid, igast liigist üks pilt. Liigi määramisel võib abi paluda samas grupis. Linnuliikide kogumine lõppeb
31.12.2019.
Täname võistluses osalejaid, kes
lubasid oma fotosid näitusel eksponeerida ja toetajaid: Rõngu Rahvamaja, Elva Vallavalitsus, Meie Elamu
OÜ, MTÜ Rõngu Rõõmsaks, Helina
Tordid, FIE Aly Valvas, Ave Holtsmeier, Kristjan Moorast.

10

Elva valla leht

Veebruar 2019

Nr 45

KULTUUR JA KOGUKOND

Elvas sai näha
monoteatrit

LÜHIDALT

Harrastusteatrid kogunesid jaanuaris juba viiendat
korda Elvasse, et võtta mõõtu monolavastuste
esitamises festivalil Monomaania.

KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

J

aanuari kolmandal nädalavahetusel said teatrihuvilised nautida monoteatri lavastusi Elva LendTeatris.
Kui üle aasta toimuv Monomaania festival alustas 2011. aastal ühepäevasena, siis sel aastal tuli esitamisele lausa kahe päeva jagu etendusi,
sest näitlejate huvi festivalil osaleda
on väga suur.
Festivali korraldaja Aire Pajuri sõnul on oluliselt tõusnud ka festivalil
esitamisele tulevate lavastuste tase.
„Esinejate tase tõuseb iga aastaga
ning festivalile tullakse korralike ja
väga läbimõeldud teostusega lavastustega,“ sõnas Pajur. „Monolavastus
on näitleja jaoks üks keerulisemaid,
sest olla üksi laval ja vedada kogu
lavastust selliselt, et publik oleks sul
esimesest hetkest peos ning oleks sinuga kogu aeg kaasas ja tema huvi ei
raugeks – see pole lihtne ülesanne ka
professionaalidele,“ rääkis korraldaja.
Ta lisas, et seetõttu on suur rõõm, et
aina enam on näitlejaid, kes tahavad
ja julgevad end monožanris proovile
panna ning saavad sellega väga väärikalt ja nauditavalt hakkama.

KUUSKEDE Foto: Joel Jaemaa
SÜÜTAMINE.

Ka festivali külastajate arv on
kasvanud. „Väga meeldiv on seegi,
et publikuhuvi festivali vastu on
suur. Päris paljud olid kohal terve
päeva ja andsid väga positiivset
tagasisidet kogu festivali kohta,“
rääkis Pajur.

MAAGILINE
TULEPIDU ULILA
SUVEAIAS

Peapreemiad ja publiku
lemmiku tiitlid läksid
Saaremaale
Žürii, koosseisus Riho Kütsar, Marko
Mäesaar ja Rednar Annus, hindas
monolavastuste taset ja esinejaid
väga kõrgelt ning andis välja kaks
peapreemiat ning hulgaliselt eripreemiaid. Parima naismonomaani preemia pälvis Aili Salong Taritu Tubateatrist lavastusega „Tädi Teresa“
(autor ja lavastaja Väino Uibo) ning
parima meesmonomaani preemia sai
Meelis Juhandi Salme Vallateatrist
lavastusega „Tüürimees Benjamin“
(autor Jüri Tuulik, lavastaja Maire
Sillavee). Žürii ja publik olid hinnangu andmisel üksmeelsed ning mõlemad näitlejad pälvisid ka publiku
lemmiku tiitli.

Sihiks festivali laiendada
Festivalil tuli esitamisele 14 eriilmelist lavastust 12 harrastusteatrilt üle
Eesti – Saaremaalt lausa neli truppi

NAISMONOMAANI PREEMIA
JA PUBLIKU
LEMMIKU TIITLI
VÕITNUD
AILI SALONG
LAVASTUSES
„TÄDI TERESA“

Foto: Kayvo Kroon

Aina enam on näitlejaid, kes julgevad
end monožanris
proovile panna
ning saavad sellega
väga väärikalt
ja nauditavalt
hakkama.

ning trupid Tartust, Tallinnast, Rakverest, Jõgevalt, Kiilist ja Suure-Jaanist. Esindatud oli ka Läti Valka
Linnateatri näol.
LendTeatri meeskond seab sihiks
juba ka 2021. aasta Monomaania ning
nad loodavad, et festival kasvab veelgi ja et osalejaid on ka piiri tagant
rohkem – see on põnev nii osalejatele kui ka vaatajatele.

Tähtsustame oma kodukoha ajalugu

T

ulimägi ehk Kaarsemägi asub
Valguta ja Ervu küla piiril,
seda on nimetatud pühaks
hiieks, millel on oma ajaloo- ja loodusväärtused, tegevused ning legendid.
Tulimäel asuvad looduskaitsealune
Karukivi, muinsuskaitsealune kalmistu ja Pärnamäe kivikalme, üle saja
aasta vanune lehisepuistu, kus suuremate lehiste kõrgus ulatub 32-meetrini.
Muiste antud Tulimäelt ümberkaudsetele küladele ja samuti ka üle
Võrtsjärve Mulgimaale tulega mär-

ku, et lähenemas on vaenlased. Seal
olevat süüdatud ka Jüriöö ülestõusu
märgutuli ja Valguta inimesed andsid 1784. aastal toimunud talurahvaülestõusuks Tulimäelt märku.
Mäel on tegutsenud mitu kooli, mis koondati 1919. aastal Valguta
mõisasse.
Matkajate lemmikkoht on Karukivi, kus kõrgub võimas kivirahn. Selle kohta on tore legend, kuidas talumees pöördus ahastuses jumala poole
ja palus karistada kurja parunit, kes
laskis lõhki kiskuda tema ainsa poja.

Mäe põhjaosas asub mõnekümnemeetrise läbimõõduga ja mõne meetri sügavune lohk, mida kutsutakse
Armuoruks. See oli kunagi Valguta
rahva armastatud peopaik, kus toimusid jaanituled, simmanid, seal sõlmiti abielusid. 1869. aastal peeti seal
kohalike kooride laulupidu, 1898. aastal juhatas laulukoore Miina Härma.
1936. aasta võidupühaks ehitas
Kaitseliit Armuorgu maakividest
laotud võidutule altari. Samal aastal
tähistati seal suurejooneliselt Eesti
Vabariigi võidupüha.

Valguta Maanaiste selts kirjutas
Kohaliku Omaalgatuse Programmile
projekti „Armuorg ja Karukivi – kaks
korras ja tähistatud pühapaika“, mille
abil soovime mõlemasse kohta paigutada ajalooandmetega infostendi
ja 23. juunil tähistada ajaloolise tulealtari juures võidupäeva. Valguta
kogukond teeb seda koostöös Rannu
Maanaiste Seltsiga, RMK-ga ja Elva
Vallavalitsusega.
Lea Pung
Valguta MNS juhatuse liige

Ulila Suveaias toimus 13. jaanuaril Tulepidu. Kail Timusk
püstitas suveaeda tuleskulptuurid, mis ööpimeduse saabudes ühiselt süüdati. Jõulupuid
toodi Ulilasse nii palju, et hunnik kasvas ka pikemate inimeste peadest kõrgemale. Õhtu
tõmbenumber oli ArtisticFlow
Studio tuletantsijad.
Tuleskulptuuride põletamise idee tuli soovist muuta meie
eluruum puhtamaks ja valgemaks. Pühadest jääb prügikastide ümbrusi ja koduhoove
„kaunistama“ hulgaliselt kasutuks jäänud kuuski. Valmistades puudest tuleskulptuurid,
saab neid kasutada millegi
ilusa loomiseks veel viimast
korda.
Ulila Suveaia tegemistel
saab silma peal hoida veebilehel ulilasuveaed.ee või Facebookis Ulila Suveaed.

ÜLE VALLA MÄLUMÄNG OOTAB
TEADMISI TESTIMA!
Oma teadmised saab taaskord
proovile panna 21. veebruaril kell 18, kui Elva Kultuurikeskuses toimub traditsiooniline mälumäng. Küsimused
on inspireeritud Eesti Vabariigi sünnipäevast ning mängu
korraldab juba tuttav Leino
Pahtma.
Osalema on oodatud neljaliikmelised võistkonnad ettevõtetest, kollektiividest, sõpruskondadest.
Oma osalemisest palume
anda märku hiljemalt 18. veebruariks kultuur@elva.ee või tel
745 7201.
Võitjatele auhinnad!
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SPORT

FC Elva auhinnagalal tunnustati parimaid
mängijaid, toetajad ja kogukonna liikmeid
Elva jalgpalliklubi FC

TUNNUSTUSED

Elva tegi 11. jaanuaril
Elva Kultuurikeskuses

Aasta võistkond: Esindusmeeskond
Aasta perekond: Madisood
Aasta vabatahtlik: Noored vabatahtlikud
Kaisa-Liina Keps, Katarina Elisabeth Käpa, Leili
Eek, Kristjan Vink, Karolin Madisoo, Laura Pau,
Kelly Haasma, Kaija-Liisa Štšerbakov
Aasta tegija: Marie Pau
Aasta tulija: Decora
Aasta toetaja: Tänavakivimees OÜ
Aasta kohtunik: Romet Pastak
Aasta meeste värav: Andris Altsaar
Aasta naiste värav: Rahel Repkin
Aasta fännide meeslemmik: Henri Härm
Aasta fännide naislemmik: Liisa Mägi
Aasta inimene: Rain Suits
Aasta treener: Veiko Haan
Aasta tegu: Eesti Vähiliidu kampaania

toimunud suurejoonelisel galaõhtul
kokkuvõtteid 2018.
aastast.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

P

idulikku galaõhtut juhatasid FC Elva mängijad Remi
Kõivik ja Sascya Assak ning
sündmuse avasid kaasakiskuvate numbritega klubi tantsutüdrukud.
Eesti Jalgpalli Liidu president
Aivar Pohlak saatis klubile videotervituse ning tunnustas FC Elvat
2018. aastal Premium Liiga mängudele jõudmise eest ning soovitas
2019. aastal Premium liiga uksele
veelgi kõvemini koputada.

Tagasivaade möödunud
aastale
Klubi möödunud aasta tegevusest
vaadati Taavi Jakobsoni koostatud videokokkuvõtet, mille vahen-

AASTA NOORED VABATAHTLIKUD PAISTSID SILMA ABISTADES ELVA
CUP´IL, JALKAFESTIL, FC ELVA INDOOR CUP´IL NING FC ELVA MEESTE
JA NAISTE KODUMÄNGUDEL.

dusel sai ülevaate klubi aastast
numbrites ja meeldejäävamatest
hetkedest võistlustel. 2018. aasta
tähtsaimad saavutused olid kindlasti esindusmeeskonna Premium
liiga mängudel osalemine, samuti
ka nooremate mängijate edukad
mängud turniiridel Elva Indoor
Cup ja Elva Elite Cup ning Soomes
Vaanta Cup´il. Juulis toimunud FC
Elva jalkafestist võttis osa ligi 1700

külalist, klubi korraldas ka mitu
heategevusüritust, mille abi toetati Elva Puuetega Inimeste Ühingut,
Vähiliitu ja Tartu Koduta Loomade
Varjupaika.

Tunnustused tublidele
ja aktiivsetele
Parimaid mängijaid ja arenejaid
tunnustas klubi maskott Madis Sipelgas. Peale selle tänati toetajaid ja

Foto: Margit Partei

aktiivseid kogukonnaliikmeid, kes
on panustanud klubi töösse.
Galaõhtult ei puudunud ka Andrus Meinarti ja Jürgen Kuresoo
traditsiooniline viktoriin, kus galakülalised said proovile panna oma
teadmised Elva ja spordiklubi tegevuse kohta.
FC Elva tutvustas ka 2019. aasta
motot „Isu kasvab, klubi küpseb!“
„Klubi on kiirelt arenenud ning pea-

me enda sees struktuure üle vaatama
ja põhivara ehk inimesi hoidma ja
arendama,“ selgitas FC Elva tegevjuht
Marek Naaris. Sel aastal plaanib klubi teha korrektuure, et maksimaalset
head tööd teha ja piirkonnale veel
rohkem tähelepanu tuua. „Minu jaoks
on oluline, et meie inimesed saaksid
parima jalgpallihariduse, elamuse
ja me võiksime selja sirgu lüüa ning
seda protsessi nautida,“ ütles Naaris.

25. juubeliturniir „Elva Open“ tõi Altia judokatele medalid

N

õo Spordihoone oli 19. jaanuaril judokate päralt – toimus 25. rahvusvaheline judoturniir „Elva Open“.
Andres Põhjala algatatud esialgselt trennisise turniirina toimunud
võistlus on kasvanud rahvusvaheliseks tugevatasemeliseks Eesti judokalendri uue aasta avavõistluseks. Tatamil osales 308 noort judokat ning
parimad selgitati kolmes vanuseklassis. Juubelihõngulise turniiri avasid
Eesti Judoliidu president Aavo Põhjala, kes andis spordiklubi Altiale üle
tänukirja judo edendamise eest, ning
Elva vallavanem Toomas Järveoja.
Võistluste peakohtunik Karl-Ernst

Saal tutvustas reegleid ja siis Hajime
( Jaapani keeles „alustame”)!
Altia judokad võistlesid väga hästi – koju jäeti kaks kuldmedalit, kaks
pronksi ning üks hõbemedal.
C-vanuseklassis võitsid esimese
koha Rasmus Ritson (+70 kg) ning
Emma-Melis Aktas (+49 kg), kolmanda koha saavutas Markus Kajak (+70
kg). Kaspar Raudsepp (-70 kg) saavutas viienda, Kristjan Keps (-34 kg)
seitsmenda ja Airon Mattias Mägi
(-46 kg) 15. koha.
D-vanuseklassis pälvis hõbemedali Mikk Alajõe (-30 kg), Mirjam
Tiidumaa (-30 kg) saavutas neljanda
ja Juhan Ivask (-30 kg) viienda koha.

JUUBELITURNIIRI „ELVA OPEN”
KORRALDUSMEESKOND.

Foto: Andres Luik

Seitsmendale kohale platseerusid
Ragnar Mägi (-30 kg), Andres Paas
(+50kg), Simo Laos (-34 kg) ja Karl

Oliver Ritson (+50 kg). Kevin Rohuste (-42 kg) tuli 11. kohale.
E-vanuseklassis võitis pronksi

Kristiina Kallas (+33 kg), Annabel
Zupping (-32 kg) saavutas viienda,
Madis Ivask (-25 kg) seitsmenda ja
Andrus Eek (-30 kg) 11. koha.
Judoturniiri „Elva Open“ toetasid
Elva Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus,
OÜ Büroodisain ja Eesti Kultuurkapital. Suured tänud meie klubi judokatele ja nende vanematele, tänu
kellele sujus 25. Elva Open suurepäraselt! Eriline tänu Argo Mäele ja
Ave Pallole peredega, perekondadele
Laos ja Kivak, Martin Toodele, Mairis Holterile ning Karl-Ernst Saalile.
Judo on rohkem kui sport!
Marek Pihlak, Evelin Pihlak
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TEATED
Elva valla sündmustekalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

11. veebruar
kell 13.00

“Toidulisandid - kasulikud või kahjulikud?”

Elva Linnaraamatukogu kaminasaal

tasuta

Maire Eichelmanni loeng

14. veebruar
kell 19.00

Vana Baskini Teatri etendus “Öökuninganna”

15. veebruar
kell 19.00

Elva Gümnaasiumi talveball ”Õh(t)us on sädet”

15. veebruar
kell 20.00

Õhtu ansambliga S.E.K.S.

16. veebruar
kell 20.00

Pidu nagu muiste Nedsaja küla bändiga

esineb ans Vallatu Leek, kohvik, õnneloos, üllatus
lauad ettetellimisel
meelelahutuskava Nõtketelt ja Karvastelt

Elva
Kultuurikeskus

14 € / 16 €

Elva
Kultuurikeskus

5 € / paaripilet 8 €;
kohapeal 7 €

Puhja
Seltsimaja

eelmüügist 10 €,
samal nädalal 15 €

Rõngu
Rahvamaja

eelmüügist 8 €,
samal nädalal 15 €

46. Tartu Maraton

17. veebruar
kell 16.00

Etendus “Armuke”

18. veebruar
kell 12.15

Norra rahvamuusikute ja Karijärve
keelpilliorkestri kontsert

Puhja Seltsimaja

19. veebruar
kell 13.00

Elva Huvikooli pillipäeva kontsert

Elva
Kultuurikeskus

tasuta

21. veebruar
kell 18.00

Eesti Vabariik 101: Üle valla mälumäng

Elva
Kultuurikeskus

tasuta

22. veebruar
kell 14.00

Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud
mälestushetk

Rannu kalmistu

tasuta

Puhja Seltsimaja

tasuta

Elva LendTeater

alates 45 €
6€/8€

eelregistreerimisega

vaba annetus

Vabariigi aastapäeva kontsert
esinevad Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala

Mälumäng Palupera karikale, II etapp

Rõngu Rahvamaja

Võistkondade reg.
tasu 40€

23. veebruar
kell 12.00

Kogu perega Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine

Rannu Rahvamaja

tasuta

8 € / 10 €

esinevad Sandra ja Jalmar Vabarna

Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulik kontsert-jumalateenistus,

Rõngu
Rahvamaja

tasuta

Elva Baptistikogudus, Pargi 10,
Elva

tasuta

tasuta

Vabariigi aastapäeva kontsert

Vabariigi aastapäeva tänujumalateenistus
EELK Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu ja Rootsi
Alunda koguduse pastor Lars Leven. Laulab
koguduse koor.

Meribell Tomson
sündis 24.01.2019

sündis 20.01.2019

Elva vald mälestab
Margarita Kurrik

Lidya Pastak

Vaike Mõistus

Aino Saar

Sergei Barõšev

Anastassia Veedla

Vaike Raitar

Aare Lõhmussaar

Ellen Sirelpuu

Bernhard Laan

Agnessa Vääri

23.01.1938-12.01.2019
18.10.1920-13.01.2019

25.09.1931-17.01.2019
18.02.1949-19.01.2019
15.05.1951-22.01.2019

20.06.1941-24.01.2019
16.03.1932-29.01.2019

16.02.1929-30.01.2019

06.11.1932-24.01.2019

Ulila II turbatootmisala
KMH aruande
avalikustamine
Keskkonnaamet teatab Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
Mäeeraldis asub kinnistutel Ulila turbatootmisala (60502:004:0035)
ja Laeva metskond 11 (60502:004:0036). Mäeeraldise pindala 128,34 ha.
kehtivusaeg on 30 aastat.

Konguta
Rahvamaja

Arendaja on AS Tootsi Turvas (Papiniidu 5, Büroomaja 1, 80010
Pärnu linn, kontaktisik Evelin Krekker, evelin.krekker@tootsiturvas.
ee, 5205916). Otsustaja on Keskkonnaamet (Ivo Ojamäe; Aleksandri 14,
Tartu, 51004, info@keskkonnaamet.ee, 730 2252).
KMH aruandega on võimalik tutvuda tööaegadel otsustaja kontoris

akustiline kontsert Hanno Padarilt
24. veebruar
kell 11.00

Tauri Jalakas

sündis 15.01.2019

Kaevandamise lubatud maksimaalne aastamäär on 29 000 tonni; loa

suusabuss, lumelinna ehitus, Zerkala tuleshow

24. veebruar
kell 11.00

Mathias Pallon

24.01.1954-16.01.2019

22. veebruar
kell 19.00

23. veebruar
kell 18.00

Iiris Mäll

sündis 07.01.2019

29.08.1940-15.01.2019

Vabadussõja mälestussamba juures
22. veebruar
kell 19.00

Albert Leinberg

sündis 13.01.2019

17. veebruar
kell 9.00

Otepää - Elva

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

ja veebilehel www.keskkonnaamet.ee ning ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi saab esitada kirjalikult otsustajale kuni 05.03.2019. KMH
avalik arutelu toimub 12.03.2019 kell 11.00 Puhja Seltsimajas,
Viljandi tee 24, Puhja.

24. veebruar
kell 15.00

Eesti Vabariik 101. aastapäeva kontsert-aktus
esineb ansambel Estonian Voices

Elva
Kultuurikeskus

25. veebruar
kell 16.30

Lastefilm “Papa Moll ja šokolaadivabrik”

Rannu Rahvamaja

3€/4€

Rakke külade koosolek

25. veebruar
kell 18.30

Kinokohvik “Klassikokkutulek 3: Ristiisad”

Rannu Rahvamaja

4€/5€

Rakke külade piirkond valib 24. veebruaril kell 16 Rakke külamajas uue
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Elva valla leht

külavanema. Ole kohal ja mõtle, kellest saab uus külaelanike ühiste
huvide esindaja!

Toimetaja: Kerli Metsallik • Ladumine: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva • Tiraaž: 6450
Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 22.02.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 15.02.2019

