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LÜHIDALT
SOTSIAAL- JA
TERVISEVALD
KONNA TEGIJATE
TUNNUSTAMINE

Spordivaldkonna
tegijaid
tunnustati
19 erinevas
kategoorias,
parimad valiti
54 nominendi
seast.

toimus 7. veebruari
õhtul esimene Elva valla
ühine spordivaldkonna
tänuüritus, kus
tunnustati 2018. aasta
parimaid sportlasi ja
spordivaldkonna tegijaid
kokku 19 erinevas

Kert Krillo (kergejõustik), vanuse
klassis 15–16 Heiki Vabrit (võrkpall)
ja vanuseklassis 17–18 Edward Henno
(kergejõustik).
Elva valla aasta naisjuunioriks va
liti Getriin Marii Lessing (ujumine)
ning aasta meesjuunioriks Johannes
Sikk (triatlon).
2018. aasta naissportlane on Marg
ret Zimmermann (orienteerumine)
ja aasta meessportlane Cevin Anders
Siim (ujumine).
Aasta naisveterani tiitli sai Klara
Väiko (lauatennis) ja aasta mees
veterani tiitli Endel Remmet (orien
teerumine).

kategoorias.
KARMEN
MOONT
KULTUURISPETSIALIST

T

änuüritus toimus piduli
kus õhkkonnas ja tublid
tegijad saabusid lavale pu
nasel vaibal. Õhtut juhtis
Kristjan Moorast, kes on üks eest
vedaja aasta spordihinge tiitliga tun
nustatud MTÜ-s Kvaliteetaeg.
Meeleolukate vahepaladega astu
sid üles kohalikud noormehed ja
muusikalise etteaste tegi Gretten
Gelis Vesso. Tseremoonia avasid ja
lõpetasid viiulitel rahvalike viisidega
Marta Külaots ja Kärt Tambet.
Aasta treeneri tunnustuse pälvis
Evelin Pihlak Spordiklubist Altia,
aasta võistkonna tunnustuse sai
Jalgpalliklubi FC Elva esindusmees
kond ning aasta sporditegu on Elva
Metsajooksude korraldamine MTÜ
Peedu Jooksuselts poolt.
2018. aasta spordisõbra tiitliga pär
jati SA Tehvandi Spordikeskus, kes

AASTA TREENERI AUNIMETUSE NOMINENDID
VEIKO HAAN JA AIRI PÄRN, KESKEL AASTA
TREENER EVELIN PIHLAK.

investeeris möödunud aastal elekt
rooniliste laskemärkide ostmisega
100 000 eurot Tartumaa Tervise
spordi
keskusesse. Aasta spordi
hingeks valiti seni peamiselt Rõngu
kandis tegutsev MTÜ Kvaliteetaeg.

Parimad sportlased
Tänuüritusel tunnustati parimaid
sportlasi erinevates vanusekategoo
riates.

Foto: Kayvo Kroon

Aasta neiu vanuseklassis kuni
12 aastat on Gerlinde Vallikivi (ilu
uisutamine), vanuseklassis 13–14
aastat Emily Hermann (ilu- ja rühm
võimlemine), vanuseklassis 15–16
aastat Marleen Riisaar (laskmine) ja
17–18-aastaste hulgas Marianne Ta
vits (laskmine).
Aasta noormees vanuse
klassis
kuni 12 aastat on Kaur Hansen
(kerge
jõustik), vanuseklassis 13–14
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Parimad valiti
rahvahääletuse ja
komisjoni otsuse abil
Kõikidesse kategooriatesse esitati
kokku 54 kandidaati, kelle hulgast
valiti parimad rahvahääletuse ja ko
misjoni otsuse tulemusel.
Rõngu Rahvamaja lavale kutsu
ti kõik nominendid ning neid tun
nustati vallavalitsuse tänukirja, Elva
valla kultuuri kinkekaardi ja valla
logoga veepudeliga. Iga kategooria
laureaadile kingiti ka graveeritud
klaasmeene.

Elva Vallavalitsus ootab ette
panekuid sotsiaal- ja tervise
valdkonna tegijate tunnusta
miseks.
Oodatud on ettepanekud
aasta laste ja perede heaolu
edendaja, aasta sotsiaaltöö
teo, aasta sotsiaaltöö edendaja,
aasta terviseedendaja ja aasta
märkaja aunimetustele.
Aunimetuste kandidaate
saab esitada kuni 28. veebruarini Elva valla veebilehel
oleval e-vormil või saata aval
dus digitaalselt allkirjastatult
aadressile elva@elva.ee.
Lisateave:
elva.ee/tunnustus-kandidaat

ELVA VALLA TUGI
SPETSIALISTIDE
MUDELI ANALÜÜS
Elva Vallavalitsus osaleb koos
tööprojektis „Põltsamaa valla
le, Mustvee vallale ja Elva val
lale tugispetsialistide teenuse
juhtimis- ja teenuseosutamise
struktuuri ja teenuse osutami
se mudeli väljatöötamine“, mis
sai 25 000 eurot toetust ko
haliku omavalitsuse üksuste
koostöö- ja juhtimisvõimeku
se tõstmise meetmest.
Projekti eesmärk on luua
mudel haridusasutuste tugi
spetsialistide teenuse osu
tamiseks, et tagada kõikides
koolides ja lasteaedades piisa
valt kvalifitseeritud psühho
looge, logopeede, sotsiaal- ja
eripedagooge. Projekti käigus
analüüsitakse, kuidas ja milli
ses mahus peaks vallas teenus
tulevikus olema korraldatud.
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Otsused 05.02 ja 11.02 istungitelt
Ehitus
Anda laohoone ehitusluba (Torni tn 12, Käärdi alevik); avaliku spordirajatise kasutusluba (Kesku
se tee 4, Rämsi küla); paadikuuri kasutusluba (Väljaotsa, Rannaküla).

Riigikogu valimiste korraldamisest
Elva vallas
Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil, eelhääletamine toimub
valimisjaoskondades 25. kuni 27. veebruaril ning e-hääletada saab

Hanked

perioodil 21. veebruar kell 9 kuni 27. veebruar kell 18. Hääletamisõigus

Korraldada lihthankemenetlusega riigihange „Konguta koolihoone ümberehituse põhipro-

on vähemalt 18-aastastel Eesti kodanikel.

jekti koostamine“ ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.
Kinnitada riigihanke nr 203518 „Elva spordihoone ehitustööd“ tulemused. Sõlmida edu
kaks tunnistatud ning kvalifitseeritud pakkujaga KRC Ehitus hankeleping maksumusega 3 899
072,71 eurot (käibemaksuta) vastavalt hanke alusdokumentides kinnitatud tingimustele.
Kinnitada lihtmenetlusega riigihanke nr 204285 „Kahe mahtuniversaal-sõiduki kasutusrendile võtmine“ tulemused, tunnistada vastavaks ja edukaks Swedbank Liising AS pak
kumus maksumusega 23 609,22 eurot (käibemaksuta) eurot ning sõlmida hankeleping vastavalt
pakkumusele.
„Puhja koolihoone rekonstrueerimine“ tulemused, tunnistada vastavaks AS Eviko, KRC
Ehitus OÜ, OÜ PVH Eehitus, OÜ Energia ja Ehitus, Villaare OÜ ja ühispakkujate OÜ Silindia
Ehitus ja AS Esro pakkumused. Tunnistada edukaks OÜ Energia ja Ehitus pakkumus maksumu
sega 1 348 167,06 (käibemaksuta) eurot, arvestades pakkumuste hindamiskriteeriumi „pakkumu
se madalaim maksumus“, kvalifitseerida edukaks OÜ Energia ja Ehitus ja sõlmida hankeleping

Elva valla valimisjaoskonnad
• valimisjaoskond nr 1 – Kesk tn 30, Elva linn (Elva Kultuurikeskus), tel 5411 0366;
• valimisjaoskond nr 2 – Kultuuri, Annikoru küla (Konguta Rahvamaja), tel 5411 0367;
• valimisjaoskond nr 3 – Vallamaja, Hellenurme küla (Hellenurme teenuskeskus),
tel 5411 0368;
• valimisjaoskond nr 4 – Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja), tel 5411 0369;
• valimisjaoskond nr 5 – Elva tee 7, Rannu alevik (Rannu Rahvamaja), tel 5411 0370;
• valimisjaoskond nr 6 – valimispäeval Valga mnt 12, Rõngu alevik (Rõngu Rahvamaja),
eelhääletamispäevadel Valga mnt 9/1, Rõngu alevik (Rõngu teenuskeskus), tel 5411 0371.
Valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal, 25.–27. veebruaril kell 12–20 ning valimispäeval, 3. märtsil kell 9–20. Siseministeeriumi poolt saadetud valijakaardile on märgitud,

vastavalt pakkumusele.

millise valimisjaoskonna valijate nimekirjas olete. Aadressil valimised.rahvastikuregister.ee saab

Keskkond

kantud Elva valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1 (Elvas Kultuurikeskuses).

kontrollida, millises nimekirjas olete. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse

Jätta rahuldamata H. S. vaie korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahulda
mata jätmise kohta.

Eelhääletada saab oma valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
(välja arvatud Hellenurmes). Eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses vii

Maakorraldus

bijad saavad seal ka hääletada, eraldi taotlust selleks esitada pole vaja.

Määrata maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve (Hoole tee, Rõngu alevik, transpordimaa;

Eelhääletamise ajal saab isik, kes ei asu oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei saa oma

Hoole tee 1, Rõngu alevik ärimaa) ning muuta koha-aadressi (Kaasiku (endine Kuusiku), Mäeotsa

terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas, hääletada asukohas.

küla).

Asukohas hääletamiseks tuleb asukoha jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt
27. veebruaril kell 14.

Üldine
Muuta Elva Vallavalitsuse 15. jaanuari 2019 korralduse nr 2-3/77 „Tegevustoetuste jaotuse kin
nitamine 2019. aastaks“ lisas 2 Puhja Sulgpall MTÜ-le eraldatud tegevustoetuse summat Puhja
Kooli poolt sulgpallitreenerile makstava töötasu võrra ja kinnitada tegevustoetuse summaks
4884 eurot.
Esitada volikogule määruse „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ ja otsuse „Uus-Kasevälja,
Kapsta küla kinnistu avaliku enampakkumise korras võõrandamine“ eelnõud.

Valimispäeval saab hääletada ainult oma valimisjaoskonnas. Valimispäeval saab hääletada
kodus, kui isik ei saa valimispäeval terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada
valimisjaoskonnas. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonna
komisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 3. märtsil kell 14. Valimispäeval võib taotluse esitada
elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile kell 9–14 ka telefoni teel.
Kindlasti tuleb valimisjaoskonda kaasa võtta ID-kaart või mõni muu pildiga kehtiv isikut tõen

Kinnitada bussi Isuzu Turquoise enampakkumise võitjaks Rivor Trans OÜ ja müüa buss hin
naga 28 117 eurot.
Elva Vallavalitsuse istungite kõigi otsustega saab tutvuda aadressil elva.ee/valitsuseistung.

dav dokument (juhiluba, pass).
Lisateave: elva@elva.ee, tel 730 9880.

Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses
Liis Lehiste alustas 15. veebruaril tööd
haridusspetsialisti ametikohal.
Haridusspetsialisti ülesanded on lasteasutuste rühmade komplektee
rimine, haridusasutuste, õpilaste ja lastevanemate nõustamine kooli
korralduslikes küsimustes ning huvihariduse koordineerimine.
Kontakt: liis.lehiste@elva.ee, telefon 730 9899.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Vallavalitsus võtab tööle
hooldustöötajad (kaks töökohta)
Olete oodatud kandideerima, kui teil on vähemalt keskharidus,
teadmised tööks vajalikest õigusaktidest, hea pingetaluvus,
B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist edastada hiljemalt
3. märtsil e-aadressile elva@elva.ee.
Täiendav info: elva.ee/toopakkumised, tel 517 0385,
e-post: eva.kuslap@elva.ee.
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Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni
kasutamine Elva vallas
Jaanuari lõpus kinnitas
Elva Vallavolikogu Elva
valla halduspiirides
ühtse ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskirja
ning ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja.
ANDRES ARUHEIN
AS EMAJÕE VEEVÄRK
JUHATAJA

Ü

hisveevärgi ja -kanali
satsiooniga
liitumise
eeskiri ning ühisvee
värgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri on AS Emajõe
Veevärk liitumislepingu ja tarbimis
lepingu üldtingimused. Kinnitatud
eeskirjad on koostatud kehtiva ühis
veevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse
põhimõtete kohaselt ning nende
aluseks on Keskkonnaministeeriu
mi koostatud eeskirjade näidised.
Üldpõhimõtted eeskirjade üht
lustamisel ei muutunud. Eeskirjade
ga on kehtestatud liituja, veetarbija
ja vee-ettevõtte õigused ja kohus
tused. Eeskirjadega saab tutvuda
veebilehel elva.ee/veemajandus.

Olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumine on tasuta
AS Emajõe Veevärk tuletab meel
de neile, kes ei ole veel liitunud
olemasoleva ühisveevärgi ja -kana
lisatsiooniga, et olemasolevate lii
tumispunktidega liitumine on kõi
gile kinnistuomanikele tasuta.
Nii seaduse kui ka eeskirja koha
selt paikneb liitumispunkt üldjuhul
avalikult kasutataval ühiskondlikul

LÜHIDALT

Elva valla sotsiaal
komisjoni koosolek

S

otsiaalkomisjoni koosolek toimus esimehe Peeter Laasiku
juhtimisel 14. veebruaril. Päevakorras oli Elva valla sotsiaal
hoolekandelise abi andmise korra muutmine, mille sisu tu
lenes muudatustest riigi määruses ja õiguskantsleri tähelepanu
juhtimistest. Põhimõttelisi suuri muutusi see otsus kaasa ei too.
Teiseks arutati, mida on tehtud 2018. aastal sotsiaalvaldkonnas.
Informatsiooni jagasid abivallavanem Marika Saar ja sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja Milvi Sepp. Matusetoetust makstak
se matuse korraldajale Elva valla elanike registris oleva inimese
surma puhul 250 eurot. Seda tehti 2018. aastal 192 korda. Sünni
toetust on saanud 182 peret. Ranitsatoetust on makstud 175 korral.
Lasteaia toidurahatoetust on antud 43 lapsele. Hooldajatoetust
puuetega laste hooldamise eest on makstud 34 juhul. Täisealiste
hooldamise toetust on makstud 280 inimesele. Koduteenust osu
tatakse 83 inimesele. Valla poolt tasuti hooldekodu kohatasu 64
isiku eest ning asendushooldusel on 26 last. Võlanõustamist on
tehtud kolmel korral. Viipekeele tõlketeenust osutatakse neljale
perele. Sotsiaaltranspordi kasutajad on sõitnud 95 065 km. See
on lühidalt Elva vallas 2018. a tehtud sotsiaalvaldkonna töö. Suur
tänu tegijaile.
Kalev Jago
sotsiaalkomisjoni liige

Foto: Bigstock

maal kuni üks meeter väljaspool
kinnistu piiri. Kui kinnistu ei piir
ne avalikult kasutava ühiskondliku
maaga, vaid saab ühenduse läbi ühe
või mitme eraõigusliku kinnistu,
asub liitumispunkt lähima avalikult
kasutatava ühiskondliku maaga
piirneva kinnistu piiril.
Liitumispunktist hoone vee
mõõdusõlmeni ja sealt edasi majas
torustike ja muude vajalike süstee
mide rajamine on seaduse järgi pan
dud kinnistuomanike kohustuseks.
Kinnistusiseste torustike rajamisel
tuleb arvestada kehtivate ehitus
nõuetega ja vee-ettevõtja üldiste
tingimustega kinnistu torustikule.
Vastavalt seadusele ja eeskirja
le ei saa tasuta liituda rajatavate
uusarenduspiirkondade kinnistu
omanikud. Uusarenduspiirkondade
tänavatorustike ehitamine jääb toi
muma liitumistasu eest.

KIK toetab ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
rajamist Elva linnas
Elva
linna
reoveekogumisala
kinnistu
omanikud, kes ei ole veel
liitunud ühisveevärgi ja -kanalisat

siooniga, saavad selleks küsida toe
tust SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt. Eesti riik toetab alates
eelmisest aastast üle 2000 inimese
ga reoveekogumisalades kinnistu
siseste torustike rajamist.
KIK on teinud eraisikule toetuse
taotlemise võimalikult lihtsaks, kuid
kui eraisik vajab toetuse taotluse
koostamisel abi, siis Emajõe Veevär
gi töötajad on valmis sellega abis
tama. Rõhutame siiski, et kinnistu
sisese torustiku rajamist taotleb ja
korraldab eraisik, mitte AS Emajõe
Veevärk.
Elva linna reoveekogumisalal on
veel ligikaudu 400 kinnistut, mil
le omanikud saaksid rajada väga
soodsatel tingimustel kinnistusisese
torustiku (tuua torud liitumis
punktist hooneni).
Toetuse saamiseks on võima
lik täita taotlus veebilehel kik.
ee/et/toetatav-tegevus/eraisiku
te-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-ra
jamine.
Kindlasti ei tasu taotluse esita
mist lükata edasi, sest taotlusmeede
lõppeb riigi eraldatud rahaliste va
hendite ammendumisel.
Lisateave: tel 731 1840, evv@evv.ee.

Eeskirjadega on kehtestatud liituja, veetarbija ja vee-ettevõtte õigused ja
kohustused. Eeskirjadega saab tutvuda veebilehel elva.ee/veemajandus.

Elva Turuplatsi bussi
peatuste asukoht muutub

A

lates 4. märtsist muutuvad Elvas Kesk tänava bussi
peatuste asukohad seoses Kesk tänava ehitusetööde
alustamisega. Seni Kesk tänava alguses asunud Turu
platsi bussipeatused viiakse Jaani tänava äärde (vt joonis).
Eelmisel aastal võitis Kesk tänava ja lähiümbruse rekonstruee
rimise hanke RTS Infraehitus OÜ, kes plaanib töödega alustada
märtsi alguses ning seetõttu on Kesk tänava liiklus häiritud. Prae
gused Kesk tänava bussiootepaviljonid paigutatakse Jaani täna
vale ning vahetatakse hiljem uute vastu välja.
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NOORSOOTÖÖ
PANE TÄHELE

Noorsootöö Elva vallas

Noortekeskused
Elva vallas
MTÜ AVATUD HELLENURME NOORTEKESKUS
Ääremaa, Hellenurme küla
noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak
tel 5868 7501, e-post: vanaisak.mariliis@gmail.com
hellenurmenoortekeskus.elva.ee

RANNU PERE- JA NOORTEKESKUS
Barbara külakeskus, Rannu alevik
juhataja, noorsootöötaja Maret Kalnitski
tel 5666 4398, e-post: mkallejarv@gmail.com
noorsootöötaja Magdalena Kalev
Facebook: Rannu Noortekas

PUHJA NOORTEKESKUS
Viljandi tee 28/2, Puhja alevik
noorsootöötaja Indrek Pekko
e-post: indrek.pekko@puhja.edu.ee
Faceboook: Puhja Noortekeskus

AVATUD RÕNGU NOORTEKESKUS
Valga mnt 12, Rõngu alevik
huvijuht spetsialiseerumisega noorsootööle Kristi Sassor
tel 5630 2586, e-post: kristi.hiiemae@gmail.com
Facebook: Avatud Rõngu Noortekeskus
Instagram: Rõnguank

ELVA AVATUD NOORTEKESKUS
Elva linn, Pikk tn 8
noortekeskus@elva.ee
noorsootöötaja Hanna Laius
tel 5366 3068, e-post: hanna.laius@elva.ee
noorsootöötaja Külliki Veigel
e-post: kylliki.veigel@gmail.com
huvikeskus.elva.ee, Facebook: Elva Noortekeskus
Instagram: Elva_noortekeskus

AAKRE RAHVAMAJA
juhataja Sirle Lüüs
tel 5348 0229, e-post: aakre.rahvamaja@elva.ee
Facebook: Aakre Rahvamaja

KONGUTA RAHVAMAJA
juhataja Meelis Külaots
tel 525 9576, e-post: konguta.rahvamaja@elva.ee
Facebook: Konguta Rahvamaja

ULILA KESKUS
juhataja Kristina Ermel
tel 5554 2025
e-post: ulila.keskus@gmail.com, ermel.kristina@gmail.com
Facebook: Ulila keskus

NOORTEKESKUSTE ÜHISPROJEKTI „KODUVALD VÕRGUTAB“ RAAMES KORRALDAS ELVA
NOORTEKESKUS AARETEJAHI JA PÕNEVAD MURUMÄNGUD.

Foto:
erakogu

Ühine Elva vald on eksisteerinud aasta ja veidi peale ning kui küsida, kus tehakse
meie vallas avatud noorsootööd, siis esimene vastus on noortekeskustes. Kui
küsida, kus asuvad meie noortekeskused ja kas keegi ehk oskab nimetada mõne
noorsootöötaja nime, siis läheb vastajal reeglina aega. Selleks, et see olukord
muutuks, tutvustangi veidi Elva valla noorsootöö tegevusi.
MARI-LIIS VANAISAK
MTÜ AVATUD HELLENURME
NOORTEKESKUSE
NOORSOOTÖÖTAJA

E

lva valla noorsootöö tuge
vus on avatud noorsootöö
kättesaadavus piirkonna
keskustes asuvates noor
tekeskustes Rõngus, Rannus, Helle
nurmes, Puhjas ja Elvas. Piirkonna
noorsootöö korraldamine on Kongu
ta ja Aakre Rahvamaja põhimääruse
kohaselt üks rahvamaja ülesanne.
Nendes piirkondades panustavad ka
kohalikud koolid aktiivselt noorsoo
töö erinevatesse tegevustesse.
Viimase pooleteise aasta jooksul
on tänu huvihariduse riigipoolsele
toetusele ja Elva valla huvihariduse
tegevuskava koostamisele laienenud
noortekeskustes pakutavate huvite
gevuste valik. Piirkonnas tegutsevad
huvikoolid (Elva Muusikakool, Elva
Huviala- ja Koolituskeskus) ja spordi
klubid. Noorsootöötaja roll on noorte
keskuse miljöö ja tegevuste loomine.

Valla noorsootöö
kaardistamisest
Elva Vallavalitsuse esindajad Kar
men Moont, Mari-Liis Vanaisak

ja Hanna Laius osalesid SA Archi
medese noorteagentuuri koolitus
moodulis, mis keskendus noorsoo
tööle kohaliku omavalitsuse (KOV)
tasandil ja noorsootöö korralduse
mudelile.
Moodulis osalemine andis hea
võimaluse kaardistada Elva valla
noorsootöö olukord, võimalused ja
väljakutsed. Noorsootöö on oluli
ne lüli noort toetavas võrgustikus.
Eesmärk on pakkuda noortele ini
mestele vabatahtlikkuse alusel osa
lemise võimalusi, et toetada nende
aktiivsust ja toimetulekut ühis
kondlikus elus.
Kui mujal ühinenud omavalitsus
tes on noorsootöö tsentraliseeritud
ning noortekeskused viidud ühtse
juhtimise alla, siis Elva vallas on
lähtuvalt piirkonnast igal noorte
keskusel oma nägu ja eripära.
Koolitusmoodulis selgus, et üht
se juhtimise alla viidud noorsootöö
pole end täielikult õigustanud, sest
probleemid, millega noorsootöös
tuleb rinda pista, ei muutu. Pigem
erinevad võimalused rikastavad
ning oluline on noortekeskuste
koostöö ning piirkonnas ühiselt
kokku lepitud noorsootöö suunad
ja oodatav tulemus. Samuti on olu
line, et meie valla noorsootöötajad
tunnevad üksteist ning tekkinud

on omavaheline mõnus koostöö ja
sünergia.
„Me ei konkureeri noorte pärast,
vaid soovime, et noored oleks ühel
või teisel moel kaasatud terves Elva
vallas,“ näeb koostööd Kristi Sassor,
kes tegeleb noorsootööga Avatud
Rõngu Noortekeskuses.

Ühistegevused seovad
valla noori
Kohalikud noorsootöötajad näevad,
et just ühistegevused on võti, kui
das sidustada omavahel erinevatest
piirkondadest pärit noori. Sidusa ja
ühtekuuluva Elva valla kujunemisse
saavadki arvestatava panuse anda
noortekeskused ning selleks on läbi
viidud ka piirkondade noortekeskus
te ühisüritusi.
Noortekeskused on hea mitte
formaalse õppimise koht. Noorte
keskustes saavad noored end proo
vile panna ja omandada erinevaid
võtmepädevusi (suhtlus emakeeles,
õppimisoskus, infotehnoloogiline ja
sotsiaalne pädevus). Seda kõike huvi
tegevuse, sündmuste korraldamise
või uute tegevuste välja töötamise
kaudu. Noortel on võimalus kaasa
rääkida ja neilt ka oodatakse, et nad
räägiksid kaasa.
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HARIDUS

Konguta ja Palupera
õpetajad BETT messil

edendaksid tema õppeaines õppe
programmi omandamist. Seesugu
seid leide oli palju. Meie õpetajatele
jäid enim silma muusikatundides
kasutatavad võimalused, matemaa
tikas ja keeleõppes kasutatavad va
hendid, aga ka digitaalse lugemise
platvormid või laste loovust arenda
vad jutupliiatsid.

Selle aasta jaanuari
lõpus külastasid

Robootika ja
robotseadmed

Konguta ja Palupera
kooli õpetajad Londonis
ExCel´i keskuses
toimunud hariduslike
tehnoloogiate messi Bett
Show.
LIINA TAMM
KONGUTA KOOLI DIREKTOR

T

egemist on alates 1985. aas
tast korraldatud Briti hari
dustehnoloogia ja haridus
innovatsiooni tutvustava
üritusega ja seal esitletu peaks jõud
ma lähitulevikus kõikidesse haridus
astmetesse ja haridustasemetesse.
Mida uut teada saime, mis silma jäi,
kuhu poole liigume?

Individualiseerimine ja
lähtumine õppijast
Lähtuda tuleb õppija tasemest ja
võimetest – messil esitleti perso
naalsete mudelite arendusi, mis
toetavad parimal viisil erineva
õpistiiliga õppurit. Nägime õpi
keskkondi, mis sobisid üheaegselt
nii tava- kui ka hariduslike eri

Foto: erakogu

KONGUTA JA PALUPERA KOOLIDE ÕPETAJAD
BETT MESSIL.

vajadustega lastele, aga pakkusid
ka uusi intrigeerivaid võimalusi
õpetajatele klasside õpihaldus
süsteemide osas, võimaldades vä
hese tööjõukuluga kiiret analüüsi
ja põhjaliku tagasiside andmist.
Palju tähelepanu oli pööratud
personaalsele tagasisidestamisele
nii õpetajate kui ka õppurite osas.

digiseadmete kasutuselevõttu laste
teadushuvi arendamiseks. Nägime
messi külastanud laste särasilmsust
ja ahhaa-efekti mikro- ja makro
maailma avastamisel. Kõikvõimali
kud andurid, mõõturid, digividinad
ja seadmed paelusid lapsi ja aitasid
kaasa keskendunud koostööks kaas
lastega.

Visualiseerimine ja
digiseadmed

Koostöö ja
õppevahendid

Visualiseerimisest räägiti õpetaja ku
vatava materjali esitamisest kõikvõi
malikel erineva suurusega ekraanidel
kõikvõimalikes kohtades: laes, põran
dal, kappidel, seintel ja seadmetes,
aga ka õppematerjali muutmisest
liitreaalsuseks ning kolmemõõtmeli
se õpiruumi tekitamisest.
Messil käsitleti ka droonide ja

Messil kogetu põhjal nägime, et tu
leviku klassiruum põhineb koos- ja
ühistegevusel. Igale õppurile, juhen
dajale, asutusele ja haridustasemele
oli mõeldud ning koostöövõimalus
te loomisele palju tähelepanu pöö
ratud.
Õpetajaid huvitasid aga ka eel
kõige vahendid ja võimalused, mis

Seesugused võimalused olid ooda
tust palju enam esindatud, esitleti
erinevaid uusi platvorme. Oli ka
neid, mis Eestis väga laia leviku
ala saavutanud pole ja mis tundu
sid pigem olevat jäänud eelmisse
sajandisse. Esitleti mitmeid uusi
modifikatsioone ja edasiarendusi
alustavatele programmeerijatele,
näiteks Bee Bot haridusrobotist oli
arendatud Blue Bot.

Õpetaja turvalisus
klassiruumis
Üllataval kombel paelusid mes
sil osalejate tähelepanu õpetaja
tele mõeldud rinnakaamerad, mis
võimal
dasid salvestada toimuvat
justkui pardakaamera videona.
Esitlejate sõnul on taoliste kaa
merate kasutamine vähendanud
nii õpilaste omavahelist, aga ka
õpetajale suunatud vägivalda õpi
ruumis.
Messikülastus oli põnev ja andis
uusi teadmisi koolitundide huvita
vamaks muutmiseks. Bett avardas
silmaringi ja andis ideid, kuidas in
novaatiliselt koolitundide korralda
misele läheneda ja tuleviku klassi
ruumis õpet korraldada.

LÜHIDALT

Foto: erakogu

PÄÄSUSILMA
HOOLEKOGU
KORRALDAS
PÕNEVAID
TÖÖTUBASID
Puhja Lasteaias Pääsusilm
valitakse lasteaia hoolekogu
liikmed igas rühmas laste
vanemate hulgast, kuid sageli
ei ole kõik vanemad kõigi liik
metega siiski tuttavad.
Hoolekogu liikmete tut
vustamiseks tekkis mõte sõb
rakuul korraldada erinevaid
töötubasid, kuhu on oodatud
lapsed koos oma vanematega.
12. veebruari õhtupoolikul
korraldasidki lasteaia hoole
kogu liikmed lasteaia saalis
erinevaid töötubasid: meister
dati kaarte, ehteid, külmkapi
magneteid, stressipalle ning
toimus lõnga põimine.
Ettevõtmine kulges suju
valt ja lõbusalt ning aeg suisa
lendas!
Aitäh kõikidele vanemate
le, kes võtsid aja koos lastega
töötubades osaleda!
Puhja Lasteaia Pääsusilm
hoolekogu

Rõngu lasteaed tähistas 46. sünnipäeva

Ü

hel talvisel veebruari päeval
oli Rõngu Lasteaed Pihla
kobar vikerkaare värvides.
Iga sisseastuja pidi aru saama, et
midagi väga ilusat on toimumas –
lastetööde näitus saalis, koridorides
erineva suuruse ja värviga õhupallid,
eriilmelised plakatid seintel, rühma
des õpetajate loominguliselt kujun
datud kohvikud lastele.
5. veebruaril sai meie maja 46-aas
taseks. See hoone, kus me täna töö
tame, on esimene tüüpprojekti järgi
ehitatud lasteaia hoone Rõngus. Eel
nevalt anti alus
haridust kohanda
tud ruumides kahes erinevas majas.

LASTEAIALASTE ÜHISPILT.

Tänane lasteaed on saanud mitu
korda uue kuue ning kõige enam

Foto: Marge Jaasi-Tamm

vastas lasteaia ootustele ja vajadus
tele neist viimane remont. Nüüd on

meie endi teha, et meie maja oleks
mugav ja mõnus paik lastele, vastu
võetav emadele ja isadele ning ins
piratsiooniallikas õpetajale.
Sünnipäev algas kogunemisega
saali. Direktori abiga veerisid kooli
eelikud ette õnnitlused lasteaiale
ning kõlas kahe vanema rühma esi
tuses laul „Pihlakobar“, mis oli nii sel
geks õpitud, et lausa lust kuulata. See
järel veeres kõigile märkamatult saali
endast suurema kinkepakiga karu ja
saabus lõbus Mašake. Oi seda elevust
ja tralli, mis siis lahti läks! Suure kin
kepaki seest tuli välja palju komme ja
Maša jagas pauku tegevaid õhupalle.

Päeva teises pooles kogunesime
taas saali ja vaatasime multifilme,
eesotsas „Must ja valge koer“.
Päev tipnes tõelise diskoga, kus
tantsisid lapsed, õpetajad ja lapse
vanemad.
Diskorid olid endised lasteaia
lapsed ja tänased koolilapsed. Kui
kõlasid „Gangnam Style“, „Metsa
mees“ ja „Mina ka“, siis olid kõik
tantsupõrandal, värvilised tuled
saalilaes helklemas.
Oli tore päev lastele ja õpetajatele.
Malle Teder
Rõngu Lasteaia Pihlakobar
õpetaja ja tugiisik
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KULTUUR

Rannus toimus talvine
tantsufestival Tantsutallad

LÜHIDALT

Ehi, kallis, ehi,
Ehi ennast mulle,
Vaata, kuidas ehib eespool
ehakaar –
Miks end eha ehib?
Kas ei tundu sulle,
Et sääl taeva tagatoas
Käib pillerkaar?
Hando Runnel
KONTSERDIL ESITASID TANTSE RAHVATANTSURÜHMAD TARTUMAALT.

Rannu Rahvamajas toimusid 9. veebruaril taas
Tantsutallad. Pidu kandis nime „Sina ja mina“.
LIIS JAAMETS
RANNU RAHVAMAJA
JUHATAJA

A

rmastus saadab inimesi
läbi elu. Armastus tantsu
vastu, oma kaaslase vas
tu, oma laste vastu. Kogu
see armastus oli Tantsutaldadel põi
mitud luulekavana ümber tantsude,
mis laval elama hakkasid.

Luuletusi lugesid Silja Viljak, Dan
ny Põder, Harri Kallas ja Jüri Šanin.

Esinesid tantsurühmad
Tartumaalt
Kontserdi andsid segarühmad Vas
sakule ja Upsijad Tartust, memme
de rühm Linda, Nõo Vana Tantsu
Klubi, Kongutast segarühm Kavalik
ja memmede rühm Pihlakobar, Ran
nust segarühm Kolumats ja nais
rühm Kati.

Foto: Marko Hõrak

Pillerkaareks seadis laval pillid üles
ansambel Kentukid Pärnumaalt. Mit
te just sageli ei näe seda, et laval on
kuus pillimeest ja kõik nad mängivad
ka päriselt. Nemad aga just nimelt sel
lise tantsuõhtu meie külalistele pak
kusid. Peale selle keerutas tantsuks
plaate DJ Karu. Tänuks juhendajatele
kattis väikese pidulaua Kataköök.

Talvine tantsupidu
tantsijate ja juhendajate
tunnustamiseks
Tantsutallad on festival rahva
tantsijatele, kus enamasti osalevad
tantsijad Tartumaalt. Aegade jook

sul on käinud ka kaugemaid külalisi
– naabermaakondadest, ka Lätist ja
Leedust.
Kokku on alati saanud vahva
pidu. Kui juhendaja on rühmale sel
geks õpetanud tantsud ja tantsijad
on need ära õppinud, siis tahavad
nad õpitut ka esitada. On tore, kui
esinemisvõimalus on ka talvel.
Tantsutaldade toimumise ees
märk on tunnustada tantsijaid ja
nende juhendajaid meie kultuuri
pärandi alleshoidmise, edasikandmi
se ja arendamise eest.
Täname projekti toetamise eest
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Eks
pertgruppi ning Tartu Muusikamaja.

ALGAB PUHJA
9. MÄLUMÄNGU
HOOAEG
Puhja
mälumänge
juhib
viimased kuus aastat endi
ne puhjalane Tiit Naarits –
mitme
kordne Eesti meister
mälumängus ja paljudele tut
tav erinevatest telemälumän
gudest. Tiidu kalender on selle
hooaja alguses visanud selli
seid kukerpalle, et saame alus
tada alles 4. märtsil.
Puhja mängud pole iial ol
nud „mõisa peale”, vaid ees
märgiks on nii küsimusi koos
tades kui ka neile vastates
koguda uusi teadmisi.
Ootame osalema kõiki en
diseid mälumänguvõistkon
di ja samuti uusi liitujaid.
Külad, kollektiivid, sõpruskonnad üle suure Elva
valla – ootame teie võistkondi 4. märtsil kell 18.30
Puhja Seltsimajja.
Täpsem info: tel 529 1773,
e-post: kaja@puhja.ee.
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja

Rõngus tunnustati tublimaid eesti kirjanduse lugejaid

R

õngu Raamatukogu tegi
6. veebruaril kokkuvõtteid
2018. aasta lugemiskampaa
niast ja tunnustas Rõngu kandi
eelmise aasta tublimaid eesti kir
janduse lugejaid.
Tartumaa raamatukogud tegid
2018. aastal EV100 raames üles
kutse teha Eesti 100. aastapäeva
tähistamiseks lugemiskingituse
ning Rõngu piirkonna raamatu
kogud kutsusid üles lugema eesti
autorite raamatuid. Aasta lõpus
selgitati välja enim eesti kirjanike
teoseid laenutanud lugejad.
Lugemiskampaaniast
soovis
osa võtta Rõngu, Valguta ja Teed

la raamatukogudes 15 lugejat, kel
lest möödunud aastal üle 100 eesti
raamatu lugesid Ilme Hanson, Lea
Tee ja Anneli Luik. Tublid lugejad
olid veel Maiu Arand, Tiiu Kikkas,
Ellen Gravnek, Ilse Luht, Virve Lai
neste, Malle Teder, Margus Täkker.
6. veebruaril olid kõik raamatu
kogude lugejad oodatud lugeja
üritusele Rõngu Raamatukokku.
Meie kodukandi luuletaja Anne
Kesküla luges külalistele oma
luulet, Laine Meos meenutas
raamatu
kogu tegemisi eelmisel
aastal nii arvudes kui ka ühis
üritustes. Peale selle tegi Piret Ter
ve ülevaate, millised eestikeelsed

teosed olid eelmisel aastal kõige
loetumad. Need olid Vahur Afa
nasjevi „Serafima ja Bogdan“, Mar
je Ernitsa „Pidu“, Mart Kadastiku
„Luikede järv“, Aliis Jõe „Viimane
laev“, Eva Koffi „Sinine mägi“, Heli
Richardti „Siinpool linnuteed“,
Helve Undo „Mõtetes elatud elu“,
Eha Veemi „Leskede klubi“, Marje
Ernitsa „Peep Patisoni elusõlmed“
ja Heli Künnapase „Mina, super
naine, jään ellu“.

Tunnustamine
Viis edukamat lugejat pälvisid
Rõngu Raamatukogu tunnustuse
Tunnustäht, peale selle oli kingitu

seks EV100 kruus, raamat „Rõngu
aastarõngad“ ning sini-must-valge
küünlake. Kaks tublimat lugejat
on kutsutud ka 1. märtsil Tartu Üli
kooli Raamatukokku Kõrveküla
Raamatukogu tunnustusüritusele,
kus tehakse kokkuvõtteid Tartu
maa parimatest eesti kirjanduse
lugejatest.
Haridus- ja Teadusministee
rium on kuulutanud 2019. aasta
eesti keele aastaks. Eesti Vabariigi
suursaatkond, Läti Eesti Selts ja
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaa
sium korraldavad 8.–15. juunil
Riia-Tartu Keeleretke, mis pühen
datud Kristjan Jaak Petersonile.

Sellest tulenevalt said kõik osa
lejad ümbriku ühe luuletusega ja
Riia-Tartu Keeleretke ajakavaga,
kust leiab ka 13. juunil Rõngus toi
muva sündmuse. Rõngu on retkel
väga huvitavate teemadega üks
konverentsi peatuspunkt. Kõik on
oodatud osalema!
Rõngus korraldame 2. aprillil
selle aasta maakondliku Laste
raamatupäeva, kus üks esineja on
meie oma kodupaiga kirjanik Kris
tina Ruder, muusikud Triin Arak ja
Anti Mehine.
Laine Meos
Rõngu Raamatukogu direktor
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TURISM

Elva puhkepiirkond käis Tallinnas
turismimessil TourEst 2019
8.–10. veebruar

soodsaid puhkusereise ning tegid
tutvust Eestis pakutavaga. Laupäev
tõi messi
halli rohkelt rahvast, kes
otsisid suveks puhkuseinspiratsioo
ni. Siin andsimegi omad soovitused,
miks üks sihtkoht võiks olla Elva
puhkepiirkond. Pühapäeva hommik
algas küll tagasihoidlikult, kuid lõu
naks olid vahekäigud taas rahvast
täis. Suurt huvi näitasid üles vene
keelt kõnelevad pealinlased, kellel
samuti suur huvi ja soov suvel Eestis
ringi reisida.

toimus Tallinnas
29. rahvusvaheline
turismimess Tourest,
millest võttis osa ka
Elva puhkepiirkonna
partnerluskogu.
MERILI AASMA

Huvi pakub
aktiivne puhkus

ELVA KULTUURIKESKUSE
TURISMITÖÖTAJA

T

ourest on pikima ajaloo
ga turismimess Balti rii
kides. Seekordset messi
külastas kolmel päeval
kokku 26 204 inimest, sealhulgas
3300 turismi
asjalist. Mess jagunes
kolmeks erinevaks halliks, kus pea
hallis olid esindatud reisibürood ja
-korraldajad, transpordiettevõtted
ning turismi
valdkonna tugiteenu
sed. „Puhka Eestis” hallis olid koon
dunud kõikide Eesti maakondade ja
seal asuvate turismi
atraktsioonide
värvikad väljapanekud. Siin asus ka
Elva puhke
piir
konna boks. Hallis
„Elamused ja maitsed“ sai jalga pu
hata ja keha kinnitada ning nautida
ehedat Eestimaist toitu.
Kui varasematel aastatel on Elva
puhkepiirkond olnud esindatud
Tartumaa ühispinnal, siis sel aastal
otsustati iseseisvalt välja minna, et

Foto: erakogu

ELVA JA TARTUMAA PUHKEPIIRKONNA TUTVUSTAJAD MESSIL.

paremini silma paista ja inimesi kõ
netada.

Rongi- ja bussioote
paviljon – värav
avastamisväärt sihtkohta
Vajaliku stendikujunduse osas ula
tas abikäe disaini- ja digiagentuur
Neway. Nii valmis männipuidust
rongi- ja bussiootepaviljon, millel
oma postitähis „Elva“. Peatuse ühes
küljes on koht infomaterjalide jaoks
ning teisel pool interaktiivne teleri
lahendus, kuhu saab lisada erinevat

video- ja pildimaterjali. Tagaseina
kaunistavad stiliseeritud kaart Elva
linnast kui puhkepiirkonnast, kuhu
iga ettevõtja saab lipukesega ennast
maha märkida.
Miks paviljon? Elva on sündinud
jaamahoonest, mis on ikka ja jälle
kokkusaamise ja uudiste vahetami
se koht. Ühistranspordi sõlmpunkti
saab pidada ka väravaks sihtkohta,
mida avastama asuda. Rõhutades
head ühistranspordiühendust nii
Tartu kui ka Tallinnaga, tundus see
igati teemakohane. Infomaterjalina,
mida messikülastajatele anda, valmis

värske trükis, kus ülevaade puhke
piirkonna partnerite pakutavatest
toodetest-teenustest koos korraliku
kaardiga.

Elva puhkepiirkond
suviseks reisisihiks
Reedese messipäeva hommiku
poolik kuulus asjatundjatele. Üha
enam hakkas meie stend silma oma
peatuspostiga, millest messi lõpuks
sai tõenäoliselt üks pildistatumaid
elemente. Pärastlõuna oli juba
tavakülastajate päralt, kes soetasid

Kokkuvõtvalt võib öelda, et huvi pak
kusid erinevad turismitalud, aktiiv
ne puhkus ja põnevad sündmused.
Paljusid pealinlasi üllatas tõsiasi, et
Tallinnast on rongiga võimalik otse
Elvasse sõita.
Erilist huvi tekitas peagi valmiv
keeglisaal, suvised suurüritused
Rally Estonia ja kohvikutepäeva

näol, Võrtsjärve parve- ja kalesõidud
ning nooremaid kõnetas Elva kui
hiphopi pealinn.
Nii palju kui on inimesi, leidub
huvisid ja soove. Perede fookuses
on lapsed, eakate puhul mugavus ja
nostalgia ning loomulikult männi
õhk, loodus ja sportimisvõimalused.
Saime palju kiidusõnu oma stendi
kujunduse osas, mis pidi olema liht
ne, kuid lööv. Seega võib messil käi
gu lugeda edukaks ning ootame teid
kõiki Elva puhkepiirkonda puhkama
ja seiklema.

SPORT

Medalid judoturniirilt „Tallinn Judo Cup“

A

ltia judokad võistlesid 9.
veebruaril
Skandinaavia
ühel suurimal laste ja noorte
judoturniiril „Tallinn Judo Cup“.
Tallinnas Kalevi spordihallis käi
sid tatamil kuus Altia spordiklubi
sportlast. D-vanuseklassis kaalu
kategoorias kuni 30 kg tegi väga hea
võistluse Mikk Alajõe, saavutades
30 judoka konkurentsis seitsmenda
koha. Mikk võitis kaks kohtumist ja
ka kaotas kaks, mõlemad kaotused
tulid kohtuniku hääletusega, kuna

maadlusaeg ja lisaaeg jäid viiki.
D-vanuseklassis kaalukategoorias
kuni 38 kg kaotas Marek Mogilens
kihh esimese kohtumise ja rohkem
maadelda ei saanud.
C-vanuseklassis, kaalukategoorias
rohkem kui 52 kg, võitles Emma-
Melis Aktas kolme võidu ja ühe kao
tusega välja pronksmedali. Tihedas
rebimises oli esikolmikul sama palju
võite ja kaotusi, kuid paremad punk
tid andsid esikoha Soome ja teise
koha Läti konkurendile.

Poiste raskekaalus alistas Rasmus
Ritson avakohtumises Saudi-Araabia
judoka ja poolfinaalis lätlase, kuid fi
naalis pidi ta tunnistama pealinna ju
doka paremust – tasuks hõbemedal.
Markus Kajak suutis pärast kao
tatud avamatši end koguda ning
südika maadlusega teenis kolmanda
koha. Mattias Timm Rast võitis ühe
ja kaotas kaks kohtumist ja lõpetas
võistluse üheksanda kohaga.
EMMA-MELIS AKTAS, MARKUS KAJAK,
RASMUS RITSON.

Foto: Marek Pihlak

Marek Pihlak
Altia spordiklubi treener
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Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

2. märts
kell 17.00

Eesti parimate selgeltnägijate tuur

Elva
Kultuurikeskus

15 € / perepilet
20 €

2. märts
kell 17.00

U-17 FC Elva - U-17 Võru FC Helios (U-17.II)
1. voor

Nike Arena Elva

tasuta

Koit Bogomolov

Mirtel Vinogradov

Helina Sisas

3. märts
kell 17.00

Kontsert “Võta mind lehtede varju”

Elva
Kultuurikeskus

5€

sündis 26.01.2019

Isabella Raju

Jasper Mändma

Marta Kadastik

Aron Villem
Markvardt

sündis 05.02.2019

Ruudi Koort

Milisa Iljina

4. märts
kell 18.30

Kädy Plaas - sopran, Riivo Kallasmaa - oboe, Ulla
Krigul - harmoonium

Mälumänguturniir.

Puhja Seltsimaja

1€

sündis 23.01.2019

sündis 28.01.2019

sündis 29.01.2019

sündis 01.02.2019

sündis 06.02.2019

sündis 07.02.2019

sündis 08.02.2019

Võistlust juhib Tiit Naarits, eelregistreerimisega

8. märts
kell 11.00

Kohtumine kirjanik Mika Keräneniga

Puhja Seltsimaja

tasuta

8. märts
kell 20.00

Naistepäevapidu ansambliga S.E.K.S

Konguta
Rahvamaja

7 € / 10 €

9. märts
kell 18.00

Eesti parimate selgeltnägijate tuur

Rannu Rahvamaja

10 € / perepilet 15 €

9. märts
kell 22.00

Jüri Homenja

Pubi ÜksTeist

5 € / naistele
südaööni tasuta

10. märts
kell 17.00

U-17 FC Elva - U-17 Viljandi JK Tulevik (U-17.II)
2. voor

Nike Arena Elva

tasuta

11. märts
kell 11.00

Kino “Lotte ja kadunud lohed”

Puhja Seltsimaja

4€/5€

11. märts
kell 19.00

Kino “Tõde ja õigus”

Puhja Seltsimaja

4€/5€

12. märts
kell 19.00

Kino “Tõde ja õigus”

Konguta
Rahvamaja

4€/5€

13. märts
kell 19.00

Mika Myllyaho “Garaaž”

Puhja Seltsimaja

15 € / 17 €

14. märts
kell 9.30

“Sipsik” (lisaetendus)

Elva
Kultuurikeskus

7€

14. märts
kell 11.00

“Sipsik”

7€

Kuressaare Linnateater”

Elva
Kultuurikeskus

15. märts
kell 21.00

Tanel Padar Live / DJ Möls

Rannu Rahvamaja

13 € (piletimaailm.
com) / 15 €

16. märts
kell 11.00

Treeningmäng: FC Elva II vs FC Tarvastu

Nike Arena Elva

tasuta

16. märts
kell 18.00

Daniel Kemishi soolokontsert

Aakre Rahvamaja

10 €

16. märts
kell 18.00

U-17 FC Elva - U-17 Raplamaa JK (U-17.II)
3. voor

Nike Arena Elva

tasuta

16. märts
kell 18.30

Eesti parimate selgeltnägijate tuur

Puhja Seltsimaja

10 € / perepilet 15 €

16. märts
kell 19.00

Kontsert “Eurovisiooni kaunimad laulud’’
Kaunimate Aastate Vennaskond

Elva
Kultuurikeskus

19 € / 21 €

Vana Baskini Teater
Kuressaare Linnateater

Elva vald mälestab
Olev Raudsepp

Maie Lamson

15.05.1923-03.02.2019

01.05.1935-04.02.2019

Albert Vent

Heino-Valdeko
Prans

03.08.1928-04.02.2019

Arvo Sepp

19.07.1946-11.02.2019

02.01.1934-11.02.2019

Koolitus „Samm tööellu –
minu võimalused ja valikud“
Hea tööotsija, kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem (või
töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ja praegu ei õpi, siis
osale tasuta praktilisel koolitusel, kus saad teada rohkem enda võima
luste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse
(kokku 130 tundi)
osad on:

1. eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks;
2. töövestlus;
3. isiklik tööõnne valem;
4. tööõigus;
5. arvuti tööotsingul;
6. tööklubi.

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-,
psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Trans
pordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja
vajadusel lapsehoid.
Koolituse infotund toimub 06.03.2019 kell 12, Lutsu 3, Tartu
( Jaani kiriku lähistel). Infotun
di registreerimine: tel 526 5488,
e-post: ingrid.purje@jmk.ee. Tege
vused toimuvad Euroopa Sotsiaal
fondi ja Elva Vallavalitsuse toel.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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Külade Kärajad
kogunevad taas

Elva valla leht

Olete oodatud Elva valla Külade Kärajate kohtumisele laupäeval, 16. märtsil kell 11 Ulila Keskusesse. Päevakorras on vallavalitsuse
tegevuse ülevaade, tutvume Ulila keskuse tegemistega ning räägime Elva valla turismist ja mainekujundamisest. Külade Kärajatele on oodatud
kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid ning teised vabasektori eestvedajad. Traditsiooniliselt katame kohvilaua üheskoos.
Lisainfo: Marika Saar, abivallavanem, marika.saar@elva.ee.

Toimetaja: Kerli Metsallik • Ladumine: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva • Tiraaž: 6450
Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 08.03.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 01.03.2019

