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A

ktusel anti üle kolm Elva
valla teenetemärki „Elva
Täht“, 2018. Aasta Tegija
ja Aasta Tegu tiitlid, aasta kultuuritoetaja ning kultuuritegija aunimetused ja meeleoluka kontserdiga esines ansambel Estonian
Voices.

Teenetemärgi „Elva
Täht“ laureaadid
Eeva Pärsimägi on töötanud apteekrina Elva kandis üle 50 aasta,
millest 33 aastat, kuni eelmisel aastal
pensionile jäämiseni, Rannus. Eeva
on teinud oma tööd südamega, ta on
abivalmis, vastutulelik ning tal on
oskus inimesi kuulata.
Merit Täht on tantsustuudio RN asutaja ning tegutsenud
tantsu
treenerina Elvas juba 1995.
aastast. Praegusel hooajal on tema
stuudios treenimas 100 tantsuhuvilist noort, kes käivad esinemas üle
Eesti.
Merit armastab ise tantsida ja
seda ka teistele õpetada. Tema jaoks
on oluline, et noortel oleks võimalik
oma vaba aega meeldivalt ja kasulikult sisustada.

VASAKULT EEVA PÄRSIMÄGI, PÄIVI MÄRJAMAA, JUTA TIGANE, MARGUS MÖLL,
JAANUS PERI, MERIT TÄHT JA KRISTA TIIRMAA.

Margus Möll on üks LendTeatri
looja ja teatrimaja arendaja. Margus
on universaalne teatrimees, kes on
nii ideede genereerija kui ka nende elluviija. Samuti tegeleb ta loominguga, näitleb ja lavastab ning
valmistab samal ajal rekvisiite ja
lavakujundusi ning tegeleb heli- ja
valguskujundusega.

Aasta Tegija ja Aasta
Tegu
Aasta Tegu 2018 tiitli pälvis Aakre
Aed, mille kaubamärgi taga on kolm
Aakres asuvat aiandusettevõtet. Aasta teoks on aastaid kasutuna seisnud
tööstushoone moodsaks renoveerimine. Praegu toimub seal õunte
hoiustamine ja pakendamine. Tiitli
võttis vastu Krista Tiirmaa.

Aasta Tegija 2018 tiitliga tunnustati Puhja Kooli. Eelmise aasta oktoobris toimus Puhja Koolis viiendat
korda Puhja Kooli karjääripäev, mille
eesmärk on avardada õpilaste silmaringi ja rääkida elurollide kujundamisest. Kokku toimus karjääripäeval 37
erinevat õpituba.

Kultuurivaldkonna
tunnustused
Aasta kultuuritegija aunimetuse
pälvis Juta Tigane, kes on aastaid
juhendanud mitmeid nais- ja meesansambleid ning tantsurühmi. Juta
eestvedamisel toimuvad Elva eakate
puhkeõhtud ning tegutseb ansambel
Helisev Horoskoop. 2018. aastal korraldas Juta telesaate „Horoskoop“ 50.
aastapäevale pühendatud kontserdi.

Foto: Kayvo Kroon

Aasta kultuuritoetaja aunimetuse
sai OÜ Rõngu Pagar. Rõngu Pagar
on aastaid toetanud Rõngu kandi
kultuuri- ja spordisündmusi ning on
toeks kohalike algatustele. Aunimetuse võttis vastu Jaanus Peri.
Tunnustuste kandidaate said esitada kõik Elva valla elanikud. Teenetemärgi „Elva Täht“ saajad ning
Aasta Teo ja Aasta Tegija aunimetuse laureaadid otsustas vallavolikogu. Kultuurivaldkonna aunimetuste saajad otsustas vallavalitsuse
komisjon.
Tunnustused andsid üle valla
vanem Toomas Järveoja ja volikogu
esimees Maano Koemets. Laureaatidele olid ka kingitused restoranilt Waksal ning kasemahlajookide
tootjalt BirchLagoon.

Tartumaa Omavalitsuste Liit
tunnustas tänavu maakonna kõrgeima teenetemärgiga
„Kuldne Tammeoks“ OÜ Rõngu Pagar omanikku ja tegevjuhti Jaanus Peri.
Rõngu Pagari pere on alati
nõu ja jõuga aitamas kohalike
ettevõtmisi, nad on aastaid
toetanud piirkonna kultuuri- ja spordisündmusi. Jaanus
Peri on aktiivne kogukonna
liige ja Rõngu Vabatahtliku
Päästeseltsi liige, eestvedaja ja
toetaja.
Aktusel tunnustati Tartu
maa arendamise eest tänu
kirjaga ka Elva Laste- ja
Perekeskuse juhatajat Gerda
Kiipli-Hiirt ning Puhja Kooli
direktorit Päivi Märjamaad.
Tänukirja väljapaistva tegevuse eest Tartumaal sai treener Rein Pedaja.
Teenetemärgid ja tänu
kirjad anti üle vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul
kontsertaktusel 24. veebruaril
Tartu Ülikooli Muuseumi valges saalis Toomemäel.
Tartumaa teenetemärgiga
tunnustatakse inimesi, kes on
pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa
arengule, siinsele majandusele,
kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.
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Volikogu otsused – 25.02

Otsused 14.02, 19.02 ja 26.02
istungitelt

Elva, Puhja, Rõngu, Rannu, Valguta ja Konguta koolid said uue põhimääruse. Koolide põhimääruste uuendamine on tingitud omavalitsuste ühinemisest ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning
koolieelse lasteasutuse seaduse muudatustest. Põhimäärus peab arvestama koolis toimuvaid arenguid ja

Ehitus

muudatusi. Põhimäärustes on välja toodud vaid olulisim ja neis ei dubleerita seadusandlust, mille täitmi-

Anda ehitusluba üksikelamu ehitamiseks (Mesilinnu tn 6, Kalme küla); toiduainete lao

ne on koolile kohustuslik.

hoone nr 1 ja 2 ümberehitamiseks (Nurme hall, Hellenurme); vee- ja kanalisatsioonitorus-

Võeti vastu raieloa andmise tingimused ja kord. Looduskaitseseaduse järgi toimub tiheasustusalal
asuvate üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiumine kohaliku
omavalitsuse loa alusel. Eesmärk on kaitsta rohelist fooni ja põlispuid suvalise raiumise eest. Määrus reguleerib valla tiheasustusaladel puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa

tiku rajamiseks ja tee rekonstrueerimiseks (Liiva tn, Elva); garaaži püstitamiseks (Tammemäe, Aakre); luba kontorihoone lammutamiseks (Ringtee tn 3a, Rannu).
Anda kasutusluba õunahoidlale (Oona tee 7, Aakre); päikesejaamale (Ukusaare, Härja
nurme); taarakogumispaviljonile (Kesk tn 7, Elva); üksikelamule (Mesika tn 8, Käärdi).

andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist. Määrus ei reguleeri kasvava metsa raiet met-

Anda projekteerimistingimused puidutööstuse hoone laiendusprojekti koostamiseks

saseaduse tähenduses ja viljapuude raiet. Puu raie ja hoolduslõikus tiheasustusaladel toimub vallavalitsuse

(Tamme Töökoda, Kõduküla); üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks (Metsa, Valla

loal. Määrus kehtib ainult Elva linnas ning Puhja, Rõngu, Rannu, Ulila ja Käärdi alevikus.

palu); suvila-abihoone ehitusprojekti koostamiseks (Kase, Vahessaare); Ulila silla ehitus-

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Kohtkäitlus tähendab reovee kogumist, puhastamist, pinnasesse immutamist, suublasse juhtimist või taaskasutamist üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires.
Ühiskanalisatsiooni aladel juhitakse reovesi puhastisse ja kinnistu omaniku vastutus selle puhastamise
osas kandub üle puhasti omanikule. Piirkondades, kus ühiskanalisatsiooni ei ole, tuleb reovesi puhastada kohapeal või koguda lekkekindlalt ning transportida purgimisettevõtte poolt puhastisse. Purgimis

projekti koostamiseks.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus koertepargi ehitusprojekti koostamiseks (Pargi tn 6b, Elva).
Lõpetada kinnistu detailplaneeringu menetlus (Kaseküla 5, Käärdi).

teenust võib osutada ainult vee-ettevõtja või ettevõtja, kes omab vee-ettevõtjaga purgimislepingut.

Hanked

Purgimisteenuse ning äraveo ajal tekkinud reostuse eest vastutab ettevõte, kes teenust pakub.

Kinnitada riigihanke nr 204797 „Elva spordihoone omanikujärelevalve“ tulemused. Tun-

Eeskiri sätestab, kuidas käidelda tekkinud reovett keskkonnasõbralikult, reostamata põhjavett ja vee-

nistada vastavaks OÜ Keskkonnaprojekt, ühispakkujate OÜ Pikk Silm ja OÜ Ösel Con-

kogusid. Kord kehtib kogu vallas, sest ka tiheasustusaladel on kinnistuid, millel pole võimalust ühiskana-

sulting, P.P. Ehitusjärelevalve, AS Infragate Eesti, Inseneribüroo Telora OÜ, Sweco EST

lisatsiooniga liituda.

OÜ, OÜ Nordest Ekspert pakkumused. Tunnistada edukaks ja sõlmida hankeleping ühis

Volikogu kehtestas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2019–

pakkujatega OÜ Pikk Silm ja Ösel Consulting maksumusega 26 520 (käibemaksuta) eurot.

2030. Arengukavaga kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni areng järgmise kümne aasta jooksul.

Kinnitada riigihanke nr 205037 „Konguta koolihoone ümberehituse põhiprojekti

Eesmärk on pakkuda võimalikult suures ulatuses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust, millele seab piire

koostamine“ tulemused. Tunnistada vastavaks OÜ Visioonprojekt ja ARC Projekt pakku-

nii hajali asustus kui ka rahalised vahendid. Kava elluviimine on vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk ülesanne,

mused. Tunnistada edukaks ja sõlmida hankeleping OÜ-ga Visioonprojekt maksumuse-

kellel on selleks pädevad töötajad, vahendid ja võimalused hankida lisavahendeid toetusfondidest.

ga 22 925 eurot (käibemaksuta).

Rannu aleviku kaugküttepiirkonna muutmine. Volikogu 10.12.2018 määruse muutmise vajadus
tulenes Rannu aleviku korterelamu elanike kaugküttealaga liitumise soovist, kes olid esialgu otsustanud

Haridus

sellest välja jääda. Kuna kaugkütte taastamine alevikus sõltub oluliselt tarbijate hulgast, siis on ala muut-

Võtta vastu määrus „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“.
Kinnitada 2019. a õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta aas-

mine projekti arengule kindlasti kasulik.
Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ muutmise tingis sotsiaalhoole
kande seaduse muutmine, matusetoetuse maksmise muudatused ning vallale esitatavate avalduste vorminõuete väljajätmine. Parandused on tehnilised ja parendavad toetuse maksmise menetlust.

tas Elva Muusikakoolis 2864,37 eurot, Elva Huviala- ja Koolituskeskuses 480,40 eurot.
Kinnitada 2019. a lasteaedades majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 4679,03 eurot.

Kapsta külas Uus-Kasevälja kinnistu võõrandamine. Kinnistu on Elva valla omandis olev kinnis

Kinnitada Elva valla koolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lap-

vara, mis ei ole vajalik vallavalitsuse igapäevaseks tegevuseks. Kinnistul ei ole perspektiivseid kasutus

se kohta aastas seisuga 10.01.2019 Aakre Lasteaed-Algkoolis 7 160,54 eurot, Elva Gümnaa-

võimalusi ning seega pole põhjendatud vara hoidmine valla omandis. Kinnistul asub amortiseerunud

siumis 1 266,26 eurot, Konguta Koolis 2 902,55 eurot, Palupera Põhikoolis 3 545,30 eurot,

laudahoone, mis tuli valla omandisse peremehetu ehitisena. Volikogu otsustas 5801 m suuruse kinnistu

Puhja Koolis 2 171,38 eurot, Rannu Koolis 4 073,05 eurot, Rõngu Keskkoolis 2 125,49 eurot,

võõrandada avaliku enampakkumise korras alghinnaga 3000 eurot.

Valguta Lasteaed-Algkoolis 4 853,79 eurot.
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Valimisliit Elvamaa Esimesed esitas volikogule eelnõu määruse „Hellenurme külaraamatukogu
tegevuse ümberkorraldamine” kehtetuks tunnistamiseks. Eelnõu eesmärk oli tühistada volikogu
05.11.2019 otsus, millega Hellenurme Raamatukogu kui asutus lõpetas tegevuse ja see ühendati Rõngu
Raamatukoguga. Eelnõu esitajate sõnul rikuti otsusega ühinemislepingut ning kehtetuks tunnistamise
põhjenduseks toodi Justiitsministeeriumi tähelepanu juhtiv kiri. Vallavalitsus selle eelnõuga ei nõustunud ja esitas omapoolse lahendusena ühinemislepingu muutmise variandi, millega täpsustatakse
ühinemislepingut. Otsuse kehtetuks tunnistamist toetas üheksa volikogu liiget ning 18 oli selle vastu.
Otsus jäi vastu võtmata. Vallavalitsuse sõnul tuleb järgmisel istungil päevakorda ühinemislepingu muutmine, et Justiitsministeeriumi esitatud tingimused täita.
Eva Kams esitas volikogule ja vallavalitsusele kirjaliku ettepaneku eelarve muutmiseks.
Avaldusega juhitakse tähelepanu Elva valla 2019. aasta eelarve ja ühinemislepingu vastuolule ning tehakse ettepanek selle lahendamiseks. Elva valla 2019. aasta eelarves on Elva linna rajatava spordihoone
rahastamiseks plaanis kasutada ühinemistoetust 288 000 eurot, kuid ühinemislepingu lisa investeeringute tabelis on kirjas, et toetus on mõeldud ujula ehitamiseks. Avaldajate arvates ei ole eelarve koos
kõlas ühinemislepinguga ning seda tuleb muuta. Avaldusele kirjutasid alla Valimisliit Elva Vallakodanik
ja Valimisliit Elvamaa Esimesed liikmed ning Madis Ess Valimisliidust Ettevõtlikud.
Istung on järelvaadatav: elva.ee/video. Järgmine volikogu istung toimub 25. märtsil.
Maano Koemets, volikogu esimees

Maakorraldus
Võtta kinkena vastu kinnistu (Sibula tee L3, Kalme).
Määrata maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve: Nooruse tänav T1 // Jaani tänav
T2, Elva, sihtotstarbeta maa; Mälgi küla, Mälgi biotiik, jäätmehoidla maa; Kaevu tee 6a,
Puhja alevik, tootmismaa (tiigi teenindamiseks vajalik 3146 m² maa).
Kinnistute jagamisel määrata maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Retsniku, Raigaste küla jagamine – Retsniku (maatulundusmaa), Retsnikumäe (maatulundus
maa), Retsnikumetsa (maatulundusmaa); Tuletõrje 11, Elva jagamine – Tuletõrje 11
(elamumaa), Tööstuse 6a (elamumaa); Nõmme tn 30, Elva – Nõmme tn 30 (üldkasutatav
maa), Nõmme tn 19a (üldkasutatav maa).
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksuste koha-aadress ja
sihtotstarve: Vahetee, Pori küla, 8,46 ha, maatulundusmaa; Rabatee, Vihavu küla, 8,40 ha,
maatulundusmaa.
Elva Vallavalitsuse istungite kõigi korraldustega saab tutvuda veebilehel elva.ee
dokumendiregistris.
Salle Ritso
vallasekretär
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Kesk tänava ettevõtjad ja
programmi
majaomanikud tutvusid Hajaasustuse
taotlusvoor avaneb
rekonstrueerimis
plaanidega
H
PANE TÄHELE

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud
11. märtsist 13. maini.

Elva vallamajas toimus 20. veebruaril koosolek, kus Elva Vallavalitsuse

ametnikud ja ettevõtte OÜ RTS Infraehitus esindajad tutvustasid Kesk
tänava ja selle lähiümbruse rekonstrueerimise projekti ning ehitamisega
seotud ajakava ja tehtavaid töid.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

R

TS Infraehituse objektijuht Kristen Veibri selgitas kohalolijatele tööde teostamist lähemalt.
Kõigepealt teostatakse vee- ja kanalisatsioonitööd, seejärel tänavavalgustuse- ja elektritööd. Sellele
järgnevad teeküna väljakaeve, aluste ehitus, asfalteerimistööd, kõnniteede sillutiskivi paigaldus ja haljastustööd. Töid teostatakse neljas
etapis, mis tähendab, et Kesk tänavat ei suleta ehituse ajal täielikult

ning kõikide hoonete juurde tagatakse ligipääs.
Vallaarhitekt Jaanika Saar tutvustas Kesk tänava projekti ja rääkis ka selle rahastusest. Ehitustööde maksumus on 3,2 miljonit eurot
koos käibemaksuga, millest 1 010
000,60 eurot kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kesk tänav muutub
atraktiivsemaks ja
mugavamaks
Projektiga muudetakse linna peatänav atraktiivsemaks ning mugavamaks nii jalgsi kui ka rattaga liikujale.
„Kesk tänavale luuakse juurde täna-

vaäärseid parkimiskohti, istumis- ja
vaba aja veetmise kohti ning korrastatakse ja rikastatakse haljastust,“ selgitas Jaanika Saar.
Kesk tänava rekonstrueerimisega
muutub tänav autoliiklusele kitsamaks (5,5 m) ning säilib kahesuunaline liiklus. Kiirusepiirang saab olema kogu tänaval 30 km/h.
Koosolekul osalejaid küsisid parkimise lahenduse ja allee säilimise
kohta. Parkimine lahendatakse tänavaäärsete taskutega. Parkimiskohti tuleb kogu lõigul juurde, sest
tulevikus saab parkimiseks kasutada
mõlemal pool tänava ääres asuvat
49 parkimistaskut. Allee asendatakse uute ja tervete puudega.

PANE TÄHELE
»» Kesk tänava alguses asunud Turuplatsi bussipeatused asuvad 4. märtsist Jaani tänaval.
»» Rekonstrueerimise vältel ei suleta Kesk tänavat tervenisti. Ehitus toimub etappide kaupa
ning ligipääs kõikidele hoonetele tagatakse vajadusel ümbersõitude abil.
»» Kesk tänaval ei ole lubatud viis aastat pärast
ehituse lõppu teostada kaevetöid. Kesk tänava
äärsed kinnistuomanikud peavad vajalikud kaevetööd väljaspool oma kinnistut tegema Kesk tänava
rekonstrueerimise ajal või hiljem kinnisel meetodil
(puurimine vms).
»» Elva Kultuurikeskuse parkla on ehituse ajal
ajutiselt suletud, sest rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse ka see ümber.
»» Ehitaja ja vallavalitsus paluvad probleemide
ilmnemisel võtta kohe ühendust ning anda
vajalikku infot edasi otse ehitajale. Näiteks
uuriti koosolekul, mismoodi pääsevad eri ettevõtete juurde kaupa vedavad veoautod. Selleks palume

kindlasti anda näiteks kaubatranspordi osas info
edasi ehitajale, kes oskaks sellega ehitustööde ajal
arvestada.
»» Konkreetsetele kinnistutele ligipääsu takistavate tööde täpsematest toimumisaegadest
teavitatakse eelnevalt ettevõtjaid ja majaomanikke.
»» Jooksev teave Kesk tänava ehitustööde kohta
on leitav Elva valla kodulehel ja valla Facebooki kontol. Valla veebilehelt elva.ee leiab viite Kesk
tänava rekonstrueerimise blogile, kus on kirjas kõik
projektiga seonduv ning kuhu postitatakse jooksvalt vajalikku infot. Elva valla äpis saab anda tagasi
sidet ja küsida projekti kohta küsimusi.

Kontaktid:
Kristen Veibri, RTS Infraehituse objektijuht
tel 5634 4405, e-post: kristen.veibri@rtsinfra.eu
Hegri Narusk, vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja, tel 512 9072, e-post: hegri.narusk@elva.ee

ajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine; elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine; leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning omafinantseering 33%.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonna elanikud. Elva
vallas ei ole hajaasustuse piirkonnad Elva linn ja alevikud.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
»» taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
»» taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse;
»» taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
»» projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejale;
»» taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
»» projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi. Taotlus
koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest dokumentidest. Taotlusvorm ja lisainfo programmi kohta on leitav veebilehel elva.ee/haja.
Taotluste vastuvõtt toimub e-posti teel ning paberil on võimalik
taotlusi esitada Elva valla piirkonna koordinaatorite ja arendusspetsialisti juures.

Kontaktisikud:
Ede Möldre, tel 730 0642, 504 9912; e-post: ede.moldre@elva.ee
Ene Joosing, tel 731 4480, 509 6202; e-post: ene.joosing@elva.ee
Allan Allik, tel 5669 4684; e-post: allan.allik@elva.ee

Kohaliku omaalgatuse
programm
Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprill kell 16.30.
Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused kogukonna arengu ning elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamise meetmesse.
Lisateave ja taotlusvormid: tartumaa.ee. Taotlused esitada e-aadressile tol@tartumaa.ee.
Programmi infopäev (koos kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäevaga) toimub 14. märtsil kell 10 Tartus Riia 15, ruum
407. Registreerimine kuni 11.03 tol@tartumaa.ee või tel 5886 2500.
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Elva Vallavalitsus
allkirjastas spordihoone
projekteerimis- ja
ehituslepingu
Elva Vallavalitsus
allkirjastas 21.
veebruaril spordihoone

PANE TÄHELE

Elva vald sai teede
remondiks rahastuse

E

lva vald sai 316 240 eurot toetust transiitteede ja ettevõtlusega
seotud teede rekonstrueerimiseks.
Peedu tee, J. Kärneri ja Lootuse tänava rekonstrueerimist
toetatakse 216 240 euroga ning Vapramäe-Elva-Kalme teelõigu ehk
Tartu ja Valga maantee remonti 100 000 euroga.
Teede remonttööd on plaanis teostada 2019.–2020. aastal.
Transiitteede tarbeks oli võimalik taotleda investeeringutoetust,
mille eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, kelle teelõikudel
tekivad täiendavast liikluskoormusest tingitud lisakulutused. Ettevõtlusega seotud teedele oli võimalik taotleda toetust, et paraneks
ettevõtjale vahetuks ligipääsuks vajalike kohalike teede seisukord.

projekteerimisja ehituslepingu

Eluaseme kohandamise
teine taotlusvoor avatud

riigihankel osalenud
edukaima pakkuja KRC

Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda

Ehitus OÜ-ga.

eluaseme kohandamist.

MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

S

pordihoone hakkab asuma Elva linnas, Tartu
mnt 3 paikneva koolimaja
taga ning hoone suurus
on 4000 ruutmeetrit. Spordihoone
maksumus on käibemaksuta 3,9 miljonit eurot.
Projekti esimeses etapis tuleb ehitajal koostada detailne põhiprojekt,
sest hange koostati eelprojekti põhjal, millele on väljastatud ka ehitus
luba. Põhiprojekti valmimise ja
vallaga kooskõlastamise järel saab
alustada spordihoone ehitustegevusega. Planeeritult peaks see toimuma selle aasta kevadel või suvel.

KRC EHITUSE JUHATUSE LIIGE JA TEGEVJUHT
SIIM KROODO NING ELVA VALLAVANEM TOOMAS
JÄRVEOJA ALLKIRJASTASID SPORDIHOONE
PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSLEPINGU.

Elva spordihoone loodetakse valmis
saada 30. juuniks 2020.
Elva spordihoone esimesele korrusele on planeeritud suur spordi
saal koos riietus- ja administreerimisruumidega.
Hoone
teisel
korrusel hakkavad paiknevad jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid,
60 m jooksurada ning kaugus- ja
kõrgushüppeala. Peale selle on teisele korrusele planeeritud siserõdu
soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihall on
galerii abil ühendatud koolimajaga.

Foto:
Merilyn Säde

Vald otsib lahendusi
ujula ehituseks
Elva spordihoone ehitatakse ujulata,
kuid vald otsib lahendusi ujula ehitamiseks. Vallavolikogu algatas 2018.
juunis Verevi järve rannaala detailplaneeringu, mille eesmärk on luua
võimalused kaasaegse supelranna
väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega.
Plaanis on korraldada arhitektuurikonkurss ja leida ujula rajamiseks
investor.

E

luruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste
liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute
parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad
elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki või
ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või
lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi
(pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi
kohandus.
Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on
õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise teostus ühel
korral.
Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 15. aprill
digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile alo.rebane@elva.ee või paberil
Kesk 32, Elva linn 61507, lisaks saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blankett on leitav veebilehel elva.ee.
Lisateave:
Alo Rebane, tel 730 9894, 520 7869; e-post: alo.rebane@elva.ee.

Arhitektuurikonkursi võitis töö nimega „Hommikukohv“

E

lva Vallavalitsus ning Energia ja Ehitus OÜ korraldatud
arhitektuurikonkursi „Promenaadi maja“ võitis ideekavand
nimega „Hommikukohv“. Võidutöö
autorid on Arhitektuuribüroo Sport
OÜ (Tiit Sild, Tuuli Tsahkna ja Maare Kriisa) ning AD Projekt OÜ ( Jaan
Prost Kängsepp ja Merje Jürisalu).
Konkurss kuulutati välja eel-

mise aasta novembris ning tööde
esitamise tähtaeg oli 10. jaanuar
2019. Konkursile laekus kolm idee
kavandit.
„Promenaadi maja“ kinnistu
asub Elva linnas, aadressil Kesk
28, peagi rajatava keskväljaku vahetus läheduses, mistõttu hakkab
see hoone omama väga olulist rolli
linnaruumis.

Võidutöö valis välja žürii koosseisus Kaido Kurvits (Energia ja
Ehitus OÜ), Erki Vutt (Energia ja
Ehitus OÜ), Heiki Hansen (abivallavanem), Kertu Vuks (arenguja planeeringuosakonna juhata
ja), Jaanika Saar (vallaarhitekt)
ja Maarika Uprus (planeeringu
spetsialist).
IDEEKAVAND „HOMMIKOHV”

Visuaal: Arhitektuuribüroo Sport OÜ
ja AD Projekt OÜ
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Omanda
gümnaasiumiharidus Elvas!
Saabumas on kiired ajad – algavad 9. klasside

PÄRIMUS JA TÄNAPÄEV
MOODULIT TUTVUS
TAVAS TÖÖTOAS TEHTI
RAHVUSTOITE.

lõpueksamid. Enne aga tuleb õpilasel teha valik, kas
jätkata kodukoha koolis või õppida mujal.
EVE SAUMETS
ELVA GÜMNAASIUMI
7.–12. KLASSIDE ÕPPEJUHT

V

õimalusi otsides tuleb
hinnata iseenda võimeid
ning kaaluda plusse ja
miinuseid. Hea hariduse saamine sõltub paljuski õpilasest
ning tema hoiakutest – kool on nii
hea, loominguline, avatud ja positiivselt meelestatud kui seda on kogukond. Valides õpinguteks kodukoha
kooli, tunnustame kooli püüdlusi
areneda ning anname selleks ka isikliku panuse.
Viimased Elva Gümnaasiumi
riigieksamite tulemused ning õppekorralduse ja õppekava muutmine
näitavad püüdu püsida konkurentsis. Oma valikutega oleme üsnagi
ainulaadsed kogu piirkonnas.

Alates praegusest õppeaastast pakume gümnaasiumis lisaks riiklikult
ettenähtud kursustele valikut üheksa õppemooduli hulgast – jätkame
draama, humanitaari, c-keele (soome või saksa keel), mehhatroonika,
reaal- ja loodusainete ning kodaniku
kaitsega. Õpilane saab valida humanitaar- ja reaalvaldkonna aineid eraldi komplektina ning kodanikukaitse
mooduleid koos (alus- ja süvamoodul). Moodulitega saab tutvuda kooli
kodulehel elvag.edu.ee.

Õppetöö korraldamine
koostöös ettevõtjatega
Oleme sõlminud koostöölepingud
LendTeatri, improteatriga Ruutu10
ning AS Enicsiga, lähiajal kirjutame
alla lepingu Eesti Lennuakadeemiaga. Koostöö jätkub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ning Tartu
Tervishoiu Kõrgkooliga.

AVATUD USTE PÄEVAL SAI OSALEDA
TEADUSTEATRI TÖÖTOAS.

Arendame jätkuvalt õppekava
ning pakume uuest õppeaastast
moodulit „Pärimus ja tänapäev”.
Mooduli kursused on lõimitud nii,
et need moodustavad tervikuna
pildi pärimus- ja kaasaja muusikast
ning kunstist. Kursuste õpetamisel
on tegevuses nii Elva Gümnaasiumi
õpetajad kui ka tegevmuusikud ja
-kunstnikud.

Õpilaste tunnustamine
Meie koolis tunnustatakse heade
õppetulemustega gümnaasiumi õpilasi stipendiumiga kaks korda aastas.
Tublimad võivad õppeaastas tee-

Foto: Kätlin Tatar

nida koguni 600 eurot! Peale selle
paneb igal aastal Elva Õppejõudude
Kogu kooli 11. klassi õpilaste parimale
uurimistööle välja rahalise preemia.

Miks õppida Elva
Gümnaasiumis?
Elva Gümnaasiumis saab kõike, mida
mujalgi – meie õppekava pakub erinevaid võimalusi. Elvas õppides ei
ole vaja aega raisata edasi-tagasi
sõidule Tartusse ja tagasi. Koolil on
õpilaskodu, mille kohta saab samuti
teavet kooli veebilehelt.
Elvas saadud haridus ei ole tasemelt kuidagi halvem kui mujal ning

Karjäärikuu
Rannu Koolis
Veebruar on Rannu Koolis karjäärikuu, mil
õpetajad toimetavad rohkem selle kallal, et
tutvustada õpilastele ameteid ja külastada
ettevõtteid ning kutsuda kooli külalisi.
MERLE-KAIRIT TOOM
RANNU KOOLI
LOODUSAINETE ÕPETAJA JA
KARJÄÄRIKOORDINAATOR

K

arjäärikuu toimetused algasid 9. klassi õpilaste Viljandi
Kutseõppekeskuse külastamisega, kus tutvustati töötubades kooli
ja erialasid. Näiteks said noored teada,

mida teeb keskkonnatehnik või kuidas töötab IT-süsteemide spetsialist.
8. veebruaril külastati haridus- ja
infomessi Intellektika. 14. veebruaril
toimusid 8. ja 9. klassi õpilastele Töötukassa karjäärispetsialistide korraldatud töötoad, kus saadi teada, milliseid iseloomuomadusi erinevates
ametites vaja läheb ning mida ja kus
õppida. Õpilastele korraldati ka sisseastumisvestluste simulatsioonid.

KARL SAAL HEITETEHNIKAT ÕPETAMAS.

12. veebruaril külastas õpilasi vilistlane, ajakirjanik Signe Ivask, kes
rääkis ajakirjaniku tööst ja eetikast.
20. veebruaril toimus karjääri

Foto: Merle-Kairit Toom

päev, kus õpilased said osaleda
töötubades. Danny Põder koostöös
Rannu Jahiseltsiga tegi ülevaate jahipidamisest ning topiste valmista-

Foto:
Kätlin
Tatar

ei takista kõrgkooli pääsemist. Meie
riigieksami tulemused on tublilt
Eesti keskmised ning on näidanud
tõusutrendi. Miks mitte kooli arengule hea õppimisega kaasa aidata
ning tunda uhkust selle üle, mis
meil juba on? Elvas on tasemel õpetajad, huvitav koolielu – kaasa saab
lüüa õpilasesinduse töös ning kooli
ürituste korraldamisel. On võimalus
avastada enda jaoks midagi täiesti
uut! Ootame õppima motiveeritud,
rõõmsaid ja kooli mainet kõrgel
hoidvaid noori.

Sisseastumisvestlused
Elva Gümnaasiumi sisseastumisvestlustele saab registreeruda kooli
veebilehel alates märtsi lõpust. Vestlused toimuvad 24.–26. aprillil. Gümnaasiumisse astumise üks tingimus
on kahe esimese trimestri keskmine
hinne, mis peab olema vähemalt 3,5.
Ootame õppima just sind!

misest. Danny õpib topiste tegemist
ehk taksidermiat ja lapsed said näha
tema esimesi töid ning loomade
koljusid ja nahku. Spordiklubi Altia
treener Karl Saal rääkis, kuidas ta
sai judo treeneriks ja spordi tähtsusest. Õpilased said sooritada heiteid
ning proovida treeneri peal valu- ja
kägistamistehnikat. Aire Pajur ja
Margus Möll LendTeatrist rääkisid
näitlejatöö telgitagustest ning panid õpilased teatrit tegema. Rannu
Kool tänab kõiki külalisi!
Karjäärikuu külalisesinejad tõid
kooli palju elevust. Nii mõnigi tütar
laps soovis tulevikus jahimeheks
hakata. Kes avastas endas hoopis
näitleja
ande, kellele meeldis judo.
Tore oli kuulda tagasisidet vanemalt,
kelle lapsed nõudsid, et neid judo
trenni kirja pandaks. Selliseid ettevõtmisi plaanime teha ka tulevikus,
et lapsed oskaksid valida just sellise
eriala ja töö, mis on neile südame
lähedane.
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Tunnetustuba
toetab lapse
arengut

LÜHIDALT
RÕNGUS SAAB
NÄHA TEATRIT
Rõngu Rahvamajas toimub
26. märtsil kell 9.30 Koolinoorte Teatrifestivali maakondlik voor.
Osalevad näitetrupid koolidest, rahvamajadest ja noorte
keskustest ning näha saab
üllatusesinejaid. Pealtvaatajatele tasuta!
Üritust toetavad TOL, Bambona AS, Rõngu Mahl, Rõngu
Rahvamaja, Rõngu Keskkool.

Elva Lasteaed Murumuna avas veebruaris
tunnetustoa.
LEILA SUITS
ELVA LASTEAIA MURUMUNA
ERIPEDAGOOG

T

unnetustuba on lõõgastav
keskkond, mis aitab lapsel
vähendada agressiivsust
ja ärevust. See on lapse
arengut toetav õppimise koht, kus
laps kogeb erinevaid stimuleerivaid
reaktsioone. Laps saab ühineda keskkonnaga, tajuda kontrolli oma tegevuse üle, avastada erinevaid meeli.

Põnevad vahendid
tegevusteks
Murumuna tunnetustoas on nägemismeele ja tähelepanu toetamiseks projektor erinevate lõõgastavate liikuvate piltidega. Laps tajub
erinevaid piirjooni ja mustreid. Peale selle on erineva kuju ja suurusega
LED valguslambid, mis muudavad
rahulikus tempos värve, tagades rahustava meeleolu ja säilitades huvi.
Seinale kinnitatud kumerpeeglid
pakuvad põnevaid moonutatud vaateid.
Erksavärvilist mullitoru vaadeldes
muutub laps keskendunuks ja rahu-

neb. Mullitorus on värvilised mullid,
mis toetavad värvide õppimist ja kinnistamist. Ruumis on värvemuutvad
fiiberoptilised kiud, mida katsudes
laps rahuneb ja keskendub tegevusele ning valgusele.
Põrandale saab asetada värvi
matid, millega on võimalik moodustada erinevaid mustreid ning õpetada
ja kinnistada värve. Käes hoidmiseks
ja jälgimiseks on värviliste tilkadega
torud, mis aitavad lapsel keskenduda
ja püsida rahulikus tujus.
Kuulmismeele toetamiseks saab
toas kuulata loodushääli (linnulaul,
veevulin) ning mullitoru mulinat.
Tasakaalu harjutusteks ja keha kontrollimiseks on tasakaalupall. Emotsioonide õppimiseks saab kasutada
emotsioonipalle.
Kompimismeele
arengut toetab taktiilne karbike ning
haistmis
meele toetamiseks ja tajumiseks paigaldatakse difuusor.

Arenevad sotsiaalsed
oskused
Mängude ja tegevuste kaudu areneb
sotsiaalne suhtlus, õpitakse sõnastama enda emotsioone. Ruumis kogetu
aitab kaasa seoste tekkimisele ning
põhjus-tagajärg arusaama kujunemisele, mille kaudu areneb ümbritseva

Lisateave:
ehapaiviste@gmail.com

KONKURSS „SAKSA
JÄLJED MINU
KODUKOHAS”

LIIKUVAD PILDID SEINAL, MULLITORUD, VÄRVE
MUUTVAD FIIBEROPTILISED KIUD JA VÄRVIMATID
AITAVAD KAASA LAPSE TAJUDE ARENGULE.

maailma tajumine ning paranevad
ühtlasi ka lapse motoorsed oskused.
Erinevate sihipäraste ja süsteemsete
tegevuste tulemusena muutub laps
rõõmsameelsemaks, rahulikumaks ja
koostööaltimaks. Laps õpib tunnetuse ja kogemuse kaudu, mida toetavad
valgus-, kuulmis-, kompimis- ja tulevikus ka lõhnataju.
Tunnetustuba on eelkõige vajalik erivajadustega lastele, samas on

Foto:
Kerli Metsallik

see arendav ja väärtuslik tunnetuse ja meelte arendamise koht kõigile koolieelikutele ja miks mitte
ka lasteaia personalile. Murumuna
tunnetustuba on Elva vallas seni ainuke omanäoline laste arendamise
koht. Oleme sellel teel astunud väikese, aga olulise sammu. Meile on
abiks olnud nõu ja jõuga Terviseabi
OÜ, vahendid on soetatud lasteaia
eelarveliste vahendite eest.

Puhja Kooli rekonstrueerimistööd algavad

E

lva Vallavalitsus allkirjastas
28. veebruaril Puhja Kooli rekonstrueerimiseks ehitustööde töövõtulepingu ettevõttega Energia ja Ehitus OÜ. Ehitustööd lähevad
maksma 1 617 800 eurot (summa koos
käibemaksuga) ja tööde valmimise
lõpptähtaeg on hiljemalt selle aasta
31. detsember.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et koolihoone rekonstrueerimise eesmärk on kaasajastada kooli
keskkond ja muuta füüsiline ruum
põhikooli õppekava nõuetele vasta-

vaks. „Ehitustööde käigus luuakse
kodunduse klass, samuti tuuakse
tehnoloogia klass koolimajja. Peale
selle paranevad tingimused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks.“ Projektis on tähelepanu pööratud ka klassiruumide valgustuse
parandamisele.

Kool saab avatud
vaatega fuajee
Puhja kooli direktor Päivi Märjamaa lisas, et vana koolihoone ning
neljakordse põhihoone vahel olev

koridor lammutatakse. „Asemele
ehitatakse avatud vaatega läbi kahe
korruse fuajee, mida saab kasutada
nii sööklana kui ka kooli kogunemiskohana. See aitab kindlasti kaasa kooli ühtsustunde tekkimisele,“
rääkis Märjamaa. Koolimaja põhihoonet remonditi viimati kümme
aastat tagasi.
Kohtumisel arutati ehitajatega
ka seda, kuidas planeerida õppe- ja
ehitustööd nii, et õppetöö kvaliteet
ei kannataks ning ehitustööd saaksid
toimuda tõrgeteta. Märtsikuus lepi-

takse kokku täpsem ajagraafik ning
selgub ka info, kuidas korraldatakse
õppetöö ehituse ajal.
Puhja kooli rekonstrueerimise
vastu tundis huvi kümme ettevõtet.
Pakkumuse esitasid kuus ettevõtet.
Pakkumused avati 30. jaanuaril,
misjärel kontrolliti ettevõtete tausta ja teostati vajalikud toimingud.
Hanke kohustusliku vaidlustusaja
möödudes oli õigus sõlmida eduka
ettevõtjaga hankeleping. Edukaks
pakkujaks tunnistati Energia ja
Ehitus OÜ.

Elva vallale saabus möödunud aasta novembris siht
annetus 450 eurot Saksamaa
Liit
vabariigist Berliini Saksa-
Eesti Ühingult, et korraldada
õpilaskonkurss saksa keele ja
kultuuri õppimise motiveerimiseks.
Konkurss „Saksa jäljed
minu kodukohas” oli suunatud 6.–12. klasside saksa keelt
õppivatele noortele. Osalemiseks saatsid õpilased ühe foto
saksakeelsest kultuuriruumist
pärinevast objektist oma kodukohas ja kirjutasid saksa
keeles, miks nad just selle välja
valisid.
Konkurss järgis aineteülest
õpet ja loodan, et konkursil
osalenud õpilased teadvustasid, et tõepoolest kõik asjad
ongi omavahel seotud: võõrkeel, ajalugu, kunst, kirjandus,
muusika, mood, majandus,
koduloomad.
Välja valiti seitsme Elva
Gümnaasiumi ja ühe Konguta Kooli õpilase tööd, nende
vahel jagati sihtannetusena
saadud raha. Suur tänu kõigile osalejatele, kõigi tööd olid
väga huvitavad.
Võistlustööd
avaldame
e-raamatuna Elva Gümnaasiumi ja Konguta kooli veebilehtedel.
Tiiu Ruus
konkursi korraldaja,
EG saksa keele õpetaja
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Aktiivsed koeraomanikud koguvad
toetusi Elva koertepargi rajamiseks
Aktiivsed koera
omanikud Sandra
Hütsi ja Liis Kruuse
on koostöös MTÜ-ga
Elva Elama algatanud
kampaania, millega
kogutakse annetusi
koertepargi rajamiseks
Elvasse.

Pargi tänaval 6b kinnistule, eemale
majadest. Treeningvahenditest paigaldatakse rõngas, poom ja hüppe
takistus. Koertepark on jagatud kaheks osaks. Väikestele koertele ja
suurtele koertele on eraldi treeningja mänguala.
Elva koertepargi rajamise maksumus on 10 000 eurot, millest pool
kulub aediku ehitamiseks ja teine
pool valgustuse, prügikastide, infotahvli, pinkide ja treeningvahendite soetamiseks ja paigaldamiseks.
Koertepark on plaanis valmis ehitada juba selle aasta suveks. Tartumaa
Omavalitsuste Liit on koertepargi rajamiseks eraldanud 2000 eurot ning
Elva Vallavalitsus toetab projekti
2223 euroga. Peale selle on Elva Elama kogunud annetusi ja korraldanud
koostöös veebipoega koeratoit.ee
mitmeid loomatoiduoksjoneid, mille
abil on kogutud üle 1000 euro.

KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

I

dee algatajad peavad koertepargi
rajamist oluliseks, sest koertepark
aitab koeraomanikel kasvatada
oma lemmikutest ohutumaid ja
tervemaid koeri. Seeläbi suureneb
kõigi elukeskkonna turvalisus ning
Elva muutub kaasaegsemate võimalustega paigaks.

Koerte sotsialiseerimine
on oluline
Sandra Hütsi sõnul tekkis koerte
pargi rajamise idee, sest Elvas ei ole
kohta, kus koerad saaksid vabalt liikuda, joosta ja mängida, kuigi Elva
linnas elab mitusada koera. „Koerte
pargis saab koeraomanik liikuda rihmastamata koeraga, ohustamata ja

SANDRA HÜTSI KOERAD HÜPPETAKISTUSEL TREENIMAS.

häirimata kaaskodanikke,“ selgitas
Hütsi. Aedik on vajalik kõigile koertele, sest seal on hea neid sotsialiseerida ja õpetada. „Linnapildis on
õpetatud koer kasulik kõigile. Sotsialiseerimise tingimuste olemasolul
väheneks ka nende koerte arv, kes on
agressiivsed inimeste või teiste koerte suhtes,“ rõhutas Hütsi.
Liis Kruuse sõnul on oluline ka
see, et koertepark on paik, kus inimesed saavad kokku ja suhtlevad,

Foto:
erakogu

mis võib omakorda viia uute ideedeni, mida kogukonna hüvanguks ellu
viia. „Loodame, et omavahel suheldes areneb ka loomapidamiskultuur
ja inimesed hoolitsevad oma lemmikute eest paremini, koolitavad neid
ning korjavad linnas looma väljaheited ära,“ lisas Kruuse.
Eelmise aasta kevadel kogusid
Sandra Hütsi ja Liis Kruuse idee toetuseks üle 600 allkirja.
Koertepark on planeeritud rajada

Projekti saab toetada
Hooandjas
Kõigil loomasõpradel on võimalik
projektile hoogu anda Hooandjas,
kus kogutakse annetusi 4. aprillini. Projekti toetajad võtavad osa ka
loosimisest, mille auhinnad on välja
pannud kohalikud ettevõtjad Waksali restoran, Helevalge OÜ, Estriver
kruiisid, Natty OÜ, BirchLagoon ja
MTÜ Elva Elama. Projekti saab toetada: hooandja.ee/projekt/elva-koertepark.

Puhja Lasteaia Pääsusilm hoolekogu tänab

T

äname kõiki seiklusraja projekti toetamise eest Hooandjas. Tänu teile on lasteaia
seiklusraja fond nüüd 5633,94 euro
võrra suurem. 171 hooandjat andsid
olulise panuse ning peagi on unistus täitumas.
Erilised tänud: lasteaiarühma
Kuldnupp lapsed ja õpetajad Urve,
Külli, Marje, Ela, Leelo ning Kayvo
Kroon, kes andsid oma panuse vahva videoga.

Suurtoetajad Kristjan Luts, Heiki Hansen, Liine Leetberg, Milvi
Sepp, Leelo Suidt, Spordiklubi Barca
MTÜ, Kermo Trans OÜ.
Margus Algo, Andres Bõkarev,
Kerli Kirriland-Ilp, Eret Jaanson,
Mikk Järv, Peeter Karja, Piia Kingsepp, Heinar Kitsnik, Kairi Kivaste,
Kalvo Kriisk, Ragmar Koks, Liisi
Lehtveer, Anu Pärnpuu, Heija Pärtel, Janno Reinomägi, Karita Rokka,
Kristina Ermel, Riin Saadjärv, Priit

Sonn, Mariann Treimann, Sulev
Ulp, Tiina Unn, Martti Vaht, Svetlana Variku, Reijo Virolainen.
Suur aitäh ka teistele hooandjatele, kelle panuseta poleks meie
Hooandja projekt eesmärgi täitumiseni jõudnud. Täname ka eelnevate aastate hoolekogude liikmeid,
lapsevanemaid ja lasteaia personali, kes korraldasid seiklusraja fondi
heaks mitmeid laatasid, kohvikuid
ja tsirkuseetendusi.

Puhja Lasteaia Pääsusilm hoolekogu eesmärk on saada seiklusrada valmis käesoleva aasta sügiseks
ning jätkame selle nimel pingutamist. Hoiame toetajaid oma tegemistega kursis. Täname!
Puhja Lasteaia Pääsusilm
hoolekogu

LÜHIDALT
RAKKE KÜLADE
UUS KÜLAVANEM
JA KÜLA KELM
Rakke külaselts tähistas 24.
veebruaril Eesti sünnipäeva.
Üritusel valisime ka küla
vanema, kes seisaks meie
kõigi ühiste huvide eest.
Küla
vanemaks sai häälte
enamusega Kaupo Põder, kes
oli ka varem meie külavanem.
Valimised näitasid, et külarahvas usaldab teda selles ametis.
Meie külas on ka üks selline traditsioon, mida vist kuskil mujal pole. Nimelt valime
aastapäevapeol ka Küla Kelmi.
Tiitli saab inimene, kes on aasta
jooksul saanud hakkama mõne
toreda teoga või vigurväntliku
ettevõtmisega. Traditsioon on
päris vana, aga vahepeal oli
see unustuse hõlma vajunud.
Tiitli andmise taastasime kaks
aastat tagasi. Seekordne Küla
Kelm on Leo Kukk.
Soovime mõlemale jõudu
nende ametis ja ootame huviga uusi toredaid seiklusi.
Hille Andressoo
Rakke külaselts

KOOLITUS
„KUIDAS JÕUDA
OMA UNISTUSTE
TÖÖKOHANI“
Johannes Mihkelsoni keskus
pakub tasuta praktilist koolitust 16–26-aastastele töö
otsijatele, kes ei õpi ega tööta.
Koolituse (kokku 123 tundi) osad on ettevalmistus
tööotsinguks,
tööintervjuu,
tööõigus, tööelu planeerimine ja suhted töökohal, arvuti
tööotsingul, tööklubi. Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes. Võimalus on
minna erialasele kursusele ja
saada tasuta nõustamist. Koolitus ja koolitusel toitlustamine on tasuta, transpordikulud
kompenseeritakse.
Infotund toimub 26.
märts kell 13 Tartus Lutsu
14a, Avatud Hariduse Liidu
ruumides. Etteregistreerimine: tel 511 8793, margit.tago@
jmk.ee, lisateave: jmk.ee. Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Elva vald.

7

8

Elva valla leht

Märts 2019

Nr 47

TEATED
Elva valla sündmustekalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

11. märts kell 11.00

Film “Lotte ja kadunud lohed”

Puhja Seltsimaja

4€/5€

11. märts kell 19.00

Film “Tõde ja õigus”

Puhja Seltsimaja

4€/5€

12. märts kell 19.00

Film “Tõde ja õigus”

Konguta
Rahvamaja

4€/5€

Puhja Seltsimaja

15 € / 17 €

13. märts kell 19.00

Mika Myllyaho “Garaaž”

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Marius Saul

sündis 27.01.2019

Sandor Õunapuu

Karl Johannes
Kram sündis

17.02.2019

sündis 12.02.2019

Loore Tuul

sündis 18.02.2019

Ariella Kuusma

sündis 21.02.2019

Vana Baskini Teater
14. märts kell 9.30

“Sipsik” (lisaetendus)
Kuressaare Linnateater

Elva
Kultuurikeskus

7€

14. märts kell 11.00

“Sipsik”

Elva
Kultuurikeskus

7€

Elva Linnaraamatukogu kaminasaal

tasuta

Kuressaare Linnateater
14. märts kell 18.00

Loodusõhtu “Linnustik asulas”
esineb TÜ linnuökoloogia teadur Marko Mägi

15. märts kell 21.00

Tanel Padar Live / DJ Möls

Rannu Rahvamaja

13 € / 15 €

16. märts kell 11.00

Treeningmäng: FC Elva II vs FC Tarvastu

Nike Arena Elva

tasuta

16. märts kell 18.30

Eesti parimate selgeltnägijate tuur

Puhja Seltsimaja

10 € / perepilet 15 €

16. märts kell 18.00

Daniel Kemishi soolokontsert

Aakre Rahvamaja

10 €

16. märts kell 18.00

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

Nike Arena Elva

tasuta

16. märts kell 19.00

Kontsert ‘’Eurovisiooni kaunimad laulud’’
Kaunimate Aastate Vennaskond

Elva
Kultuurikeskus

19 € / 21 €

17. märts kell 13.00

FC Elva - JK Tallinna Kalev U21 (Esiliiga)
2. voor

Nike Arena Elva

tasuta

18. märts kell 12.00

Loeng “Kus on peidus hea tuju?”

tasuta

Lektor Aune Past

Elva Linnaraamatukogu kaminasaal

18. märts kell 18.30

Film “Tõde ja õigus“

Rannu Rahvamaja

4€/5€

18. märts kell 19.00

LendTeatri etendus “Armuke”

LendTeater

6€/8€

22. märts kell 13.00

Laste lauluvõistlus “Rannu Kuldnokk 2019“

Rannu Rahvamaja

tasuta

22. märts kell 15.00

Võimla mitmevõistlus

Puiestee 2 võimla

tasuta

23. märts kell 17.00

U-17 FC Elva - Eesti U15 (U-17.II) 4. voor

Nike Arena Elva

tasuta

24. märts kell 14.00

Eakate Puhkeõhtu

Elva
Kultuurikeskus

5€

Ansamblid Lihtne Viis ja Helisev Horoskoop,
õhtut juhib Juta Tigane

Aita Raig

Elsa Samson

Aime Sutt

Elsa Liiv

Arvo Leesmann

Aivar Neevits

13.08.1958-13.02.2019

13.11.1926-14.02.2019

14.04.1926-19.02.2019
02.12.1956-21.02.2019

30.03.1951-21.02.2019
10.08.1959-26.02.2019

Puhja Lasteaed Pääsusilm
võtab tööle õpetaja abi
Olete oodatud kandideerima, kui tunnete huvi pedagoogilise
tegevuse vastu, olete rõõmsameelne ja avatud suhtleja.
CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 18. märtsil
e-postile leelo.suidt@elva.ee või paberkandjal
Nooruse 6, Puhja alevik, Elva vald 61301.
Lisateave: tel 509 1288

Elva Varahalduse OÜ võtab
tööle saunateenindaja
Tööülesanded: saunapiletite müük, sauna korrashoid
Tööaeg: osaline (neljapäev, reede, laupäev)
CV esitada hiljemalt 20. märts e-postile
varahaldus@elva.ee või paberkandjal Kesk 21, Elva.
Täiendav info: tel 747 0000

25. märts kell 14.00

Küüditatute mälestuspäev

Elva mälestuskivi
juures

tasuta

25. märts kell 15.00

Film “Johannes Pääsukese tegelik elu”

Elva
Kultuurikeskus

4€/5€

26. märts kell 9.30

Maakondlik kooliteatrite festival

Rõngu Rahvamaja

tasuta

26. märts kell 16.30

Lastefilm “Kapten Morten lollide laeval“

Rannu Rahvamaja

4€/5€

26. märts kell 19.00

Komöödiateater “Maria Callase meistriklass”

Elva
Kultuurikeskus

15 € / 17 €

28.-29. märts kell
10.00

Laste ja noorte XIII Mitteteatrite Festival

Elva
Kultuurikeskus

tasuta
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Elva vald mälestab

Elva kohvikutepäeva
ideekavandid
Kas teil on hea idee, tore meeskond ja soovite olla
üks peategelane Elva suve ühel suursündmusel, Elva
kohvikutepäeval, mis toimub 13. juulil? Siis saatke oma kohviku ideekavand koos kohviku tutvustuse, nime, aadressi ja kontaktandmetega
hiljemalt 24. märtsiks e-aadressile marekpi@hotmail.com.
Lisateave: Marek Pihlak, tel 529 5564

Toimetaja: Kerli Metsallik • Ladumine: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva • Tiraaž: 6450
Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 22.03.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 15.03.2019

