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Elva valla kooride
kevadkontsert
toimus 30. märtsil
Elva Gümnaasiumi
algkoolimaja aulas.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

K

ontsert oli pühendatud
Elva muusikaellu märki
misväärselt panustanud
Kalju Kenneri 90. sünni
aastapäevale ning Maimu Sireli ja
Ants Söödi mälestusele.
Kontserdil esinesid Elva mees
koor, Elva naiskoorid Kaja ja Ave,
Puhja naiskoor Läte, Konguta
sega
koor, Elva Gümnaasiumi nei
dudekoor ja õpetajate koor, Elva
Muusika
kooli akordionistide an
sambel, saksofonitrio, flöödiansam
bel, puhkpilliansambel ning Elva
Noorte Puhkpilliorkester. Koore
juhatasid diri
gendid Piia Jõesaar,
Merike Allik, Lilyan Kaiv, Astra Vol
kov, Ragne Lind, Ruth Luts, Merilin
Seer, Meelis Roosaar ning külalis

Foto: Kayvo Kroon

KONTSERDIL ESINENUD KOORIDE ÜHISPILT.

dirigendid Ülle Kenner, Guido Ken
ner ja Kait Kenner.
Esitamisele tulid teosed laulu
peo repertuaarist ning ka palad
Kalju Kenneri heliloomingust.
Kevadkontsert toimus Maimu Ken
neri algatusel ja Leelo Suidti eest
vedamisel.

Mälestustahvel
muusikakooli seinal
29. märtsil, Kalju Kenneri sünni
aastapäeval, avati tema elutööle
pühendatud mälestustahvel Elva

Muusikakooli hoonel. Kalju Kenner
oli helilooja, muusikapedagoog ja di
rigent. Ta töötas alates 1967. aastast
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22 aastat Elva Muusikakooli direktori
ja õpetajana, peale selle juhendas ta
Elva linna koore. Leelo Suidt rõhutas
mälestustahvli avamisel, et inime
si, kes on panustanud kogukonna
heaks tuleb mäletada, meenutada
ja nende tööd jäädvustada. Varem
on Kalju Kenneri ja koorijuhi ja
muusikaõpetaja Maimu Sireli mä
lestamiseks paigaldatud muusikute
pink Elva lauluväljaku mäe nõlvale.
Koorijuhi ja pedagoogi Ants Söödi
auks on püstitatud mälestusmärk
Elva lauluväljakule.

Elva Vallavolikogu algatas
25. märtsi istungil Kureküla küla (Ulila piirkond)
nime muutmise. Nime
muutmise protsess on avalik
ja kõik huvitatud isikud saa
vad avaldada arvamust nime
muutmise kohta.
16. aprillil kell 17 toimub
Kureküla elanikele Ulila Kes
kuses (Pargi tn 1, Ulila) arutelu,
mille eesmärk on külaelanike
arvamuse välja selgitamine
küla nime osas.
Kohanimenõukogu on soo
vitanud Elva vallal algatada
küla nime muutmise, lisades
olemasolevale nimele harg
täiendi (näiteks Ulila-Kurekü
la või Väike-Kureküla). Võima
lik on ka uue nime määramine,
kui elanikud seda pooldavad.
Elva vallas on pärast oma
valitsuste ühinemist kaks sar
nase nimega asustusüksust:
Kureküla (Ulila piirkonnas) ja
Kureküla alevik (Rannu piir
konnas). Liigilt on üks küla
ja teine alevik, kuid inimesed
kasutavad ainult asustus
üksuse nime Kureküla ja sar
nane nimetus tekitab igapäe
vases elus probleeme.

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2019“

E

sita konkursile „Eesti kaunis
kodu 2019“ oma kodukohas
asuv kaunis objekt hiljemalt 1.
maiks märgusõnaga „Kaunis kodu“
e-aadressile elva@elva.ee.
Konkursile saab esitada traditsioo
nilisi kodusid ja muid sellega seon

duvaid objekte (eramud, väikesed
ühismajad, korterelamud, maakodud,
suvilad, hotellid, turismitalud, kooli
majad, seltsimajad, kirikud ja muud
kultushooned, järved ja kaldad, tii
gid, kalmistud, parkmetsad jne).
Peale selle saab esitada ka eripro

jekte. Valitakse parim tööstusmaastik
(tootmishooned ja -talud, põlluma
janduskeskused, farmid, aitkuivatid,
töökojad jm), parim tervisespordi
keskus (kergliiklusteed, terviserajad,
spordikeskused jms), kaunis muin
suskaitseobjekt (koostöös muinsus

kaitseametiga, peamiselt objektid
elamud/eramud, millised on restau
reeritud omanike vahenditega).

Kodude külastused
Ettepanekute põhjal külastab komis
jon kõiki konkursile esitatud kauneid

kodusid. Konkursile esitatud kodude
omanikke palume kindlasti teavita
da nende kandidatuuri ülesseadmi
sest. Võimalusel palume esitada ka
koduomaniku kontaktandmed (te
lefon ja e-aadress), et saaksime oma
küllatulekust ette teatada.
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ELVA VALLA INFO
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ELVA VOLIKOGU INFO

Otsused – 19.03, 26.03, 02.04 istungitelt

Volikogu istung – 25.03

Ehitus

Volikogu kinnitas Aakre ja Valguta Lasteaed-Algkoolide uuendatud põhi-

Anda projekteerimistingimused silohoidla (Saare tee 6, Kureküla) ehitusprojekti koostamiseks. Korraldada
projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena elamu (Kaseküla tn 5, Käärdi) ehitusprojekti koos
tamiseks.
Anda ehitusluba kaugküttetorustiku rajamiseks (Puhja alevik). Tunnistada kehtetuks üksikelamu ehitus
luba (H. Raudsepa 3, Elva).

määrused. Hallatavate asutuste põhimääruste uuendamine tuleneb omavalitsus
te ühinemisest ning seadusandluse muutumisest. Kõikide valla hallatavate koolide
põhimäärused on nüüd uuendatud. Koolide sisulises tegevuses uued põhimäärused
suuri muudatusi kaasa ei too.
Volikogu istungile oli esitatud Elva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve.
Lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja

Anda kasutusluba laudale (Saare tee 6, Kureküla); üksikelamule (Kaasiku, Mäeotsa).

teisi sihtotstarbelisi eraldisi, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarves kavandatud, aga
pooleli jäänud tegevused ning 2018. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid ja likviid

Hanked
Korraldada Verevi rannas kauplemiskoha (Tartu mnt 16, Elva) kasutusse andmiseks läbirääkimistega pakku
mine ning kinnitada pakkumise tingimused.
Korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Verevi järve rannavalve teenus 2019–2021“ ja kinnitada
hanke alusdokumendid.
Korraldada Act Now projekti raames hange (alla riigihanke piirmäära) energiatarbimise jälgimise sead
mete koos tarkvaraga soetamiseks.
Sõlmida Eesti Noorsootöö Keskusega raamleping riigihanke „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöö
tamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“ täitmiseks.

sed varad. Peale lisaeelarve vastuvõtmist on Elva valla 2019. aasta eelarve tulude ja
kulude maht 32 957 778 eurot, seega kasvas eelarve maht 5,57 miljoni euro võrra.
Kaevandamislubade pikendamise otsused. Volikogu otsustas kaevanda
mislubade pikendamise taotluste üle. OÜ RoadWest taotleb Keskkonnaametilt kae
vandamisloa pikendamist Kõdukülas asuvale Kõduküla liivakarjäärile. Kaevanda
misala on 0,81 ha suurune. Keskkonnaameti seisukoht oli, et kaevandamisluba võib
pikendada. Vallavolikogu otsustas, et nõustub Keskkonnaameti loa pikendamisega
15 aastaks.
Teise kaevandamisloa taotluse esitas AS Tootsi Turvas Ulila kõrval asuvale

Maakorraldus

tootmisalale, mille mäeeraldise suurus on 417,73 ha. Taotlus oli esitatud loa piken

Omandada kinnistu, mille koosseisu kuulub Limnoloogia tee L1 (8663 m², transpordimaa) hinnaga viisküm

damiseks 30 aastaks. Ulila tootmisala teema oli kahel korral arutamisel volikogu

mend eurot.
Kinnitada hoonestusõiguse seadmise täpsustatud tingimused SA Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestus
õiguse alale (Tartu mnt 3, Elva) spordihoone ehitamiseks.
Kinnistu jagamisel määrata maaüksusele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Pruuli, Koruste küla jagamine
– Salulauri (maatulundusmaa), Pruuli (maatulundusmaa), Pruuli (maatulundusmaa), Plankeni tee L1, Ranna
küla (transpordimaa); Kuudi, Neemisküla jagamine – Kuudi (maatulundusmaa), Kuudipõllu (maatulundus
maa), Lindso tee (transpordimaa); Rõngu alajaama, Raigaste küla jagamine – Rõngu alajaam (tootmismaa),
Rõngu jaotla (tootmismaa); Puhja alajaama, Tännassilma jagamine – Puhja alajaam (tootmismaa), Puhja
jaotla (tootmismaa); Männiotsa, Tamme küla jagamine – Männiotsa (maatulundusmaa), Orava (maatulun
dusmaa); Vastse-Luige, Kalme jagamine – Lagle, Leevikese, Tihase, Tedre, Pääsukese, Rähni, Ööbiku (maa
tulundusmaad).
Lubada MTÜ-l Spordiklubi Barca rajada kunstmurukattega spordiväljak Elva vallale kuuluvale maale (Vil
jandi tee 28/2, Puhja alevik, endine korvpalliväljak).
Määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve (Plankeni tee L2,
Koruste küla, 480 m², transpordimaa).

majanduskomisjonis. Vallavolikogu otsuse järgi antakse Elva valla poolt nõusolek
vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamisloa pikendamisele, kuid ette
panek Keskkonnaametile on pikendada luba mitte 30 aastaks, vaid 20 aastaks. Peale
selle on otsuses esitatud nõue AS-le Tootsi Turvas korrastada Elva jõge ületav sild
hiljemalt 31.12.2020.
Volikogu otsustas võõrandada kaks valla omandis olevat korteriomandit, kuna need ei ole Elva vallale enam vajalikud. Rämsi külas asuv korter võõ
randatakse otsustuskorras selle kasutajale. Hellenurme külas asuv korter võõranda
takse avalikul enampakkumisel.
Volikogu alustab Ulila lähedal asuva Kureküla küla nime muutmise
protsessi. 2018. aasta augustis toimus Ulila piirkonna elanike koosolek, kus ühe
probleemina tõstatati Kureküla nime teema. Elva vallas on pärast omavalitsuste ühi
nemist kaks väga sarnase nimega asustusüksust: Kureküla küla (Ulila piirkonnas) ja
Kureküla alevik (Rannu piirkonnas). Elanike ettepanek koosolekul oli Kureküla nime
muutmine. Vald pöördus Kohanimenõukogu poole, mille liikmed leidsid, et nime
muutmine on õigustatud ja vajalik ja andsid ka soovitused, kuidas kohanime muuta.

Määrata hoonele unikaalaadress Võru mnt 12/1, Rõngu alevik (endine Võru mnt 12).
Määrata maaüksustele uued koha-aadressid (endine Metsaääre riba, uus Väike-Metsaääre; endine Viljan
di tee 27//Õhtu tn 1, uus Õhtu tn 1; endine Mõttuse, uus Võru mnt 12).
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksuse koha-aadress ja sihtotstarve (Retsni
kutare, Koruste küla, maatulundusmaa).
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele
(Pargi tn 11a, Elva, 68 m²; Kesk tn 32, Elva, 139 m²; Kesk 30, Elva, 12 m²; Kesk tn, Elva, 522 m²).
Sõlmida Maanteeametiga notariaalne leping isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elva valla kasuks täht

Volikogu otsusega algatati nime muutmise menetlus. Esmalt koostatakse küla nime
muutmise otsuse eelnõu ja tutvustatakse seda kohalikele elanikele, seejärel korral
datakse avalik koosolek huvitatud isikutele ja pärast seda otsustab volikogu uue küla
nime määramise. Küla nime muutmine on avatud menetlus, kuhu kaasatakse kõik
küla elanikud. Uue nime variante on praegu mitu, kuid see õige nimi selgitatakse
välja koos kohalike elanikega.
Volikogu annab vallavalitsusele õiguse sõlmida isikliku kasutusõiguse

ajatult Mäeselja külas asuva kahe bussiootekoja rekonstrueerimiseks.

leping valla kasuks Puhja alevikus Viljandi tee 11 kinnistule. Selle alusel ra

Üldine

ning Puhja šikaani valmis ehitamist valminud tänavavalgustuse omanikuks ja peab

jab Maanteeamet teeületuskoha. Elva vald jääb peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee

Eraldada MTÜ-le Kolmas Joon programmi „Siberi lapsepõlv“ kunstinäituse korraldamiseks toetus 400 eurot.

tagama valgustuse korrashoiu korraldamise ja finantseerimise. Vald korraldab pärast

Kinnitada Elva valla 2019. aasta I lisaeelarve vallavalitsuse tasandi eelarve.

Puhja teeületuskoha ja jalgtee valmimist selle korrashoiu ja tagab finantseerimise

Volitada AS Emajõe Veevärk läbi viima ühishanget torustike ja teetööde ehitaja leidmiseks (Liiva tänav,

vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele „Tee seisundinõuded“.
Volikogu muutis spordikomisjoni ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni

Elva).
Üle kanda SA-le Elva Laste- ja Perekeskus 7044,57 eurot sihtotstarbeline toetus, et palgata sotsiaaltöötaja

koosseisusid. Spordikomisjoni koosseisust lahkub Romario Siimer, tema asemele
tuleb Ardo Värä. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisust lahkub Anne Lepik. Uueks

laste ja noorukite vaimse tervise kabineti tegevuseks.
Korraldada korteriomandi (Mäenurga-Kuurinurga, Hellenurme) müümiseks avalik kirjalik enam

liikmeks saab Anneli Salumaa.
Volikogu otsustega saab tutvuda Elva valla dokumendiregistris. Volikogu mää

pakkumine. Vt elva.ee/vallavara-muuk.
Elva Vallavalitsuse istungite kõigi korraldustega saab tutvuda veebilehel elva.ee dokumendiregistris.
Salle Ritso
vallasekretär

rused on leitavad Riigi Teataja veebilehel riigiteataja.ee.
Järgmine volikogu istung toimub 22. aprillil.
Maano Koemets
volikogu esimees
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Maanteeamet investeerib
Ohtlike jäätmete
sel aastal Elva vallas
kogumisring
ehitustöödesse ligi
E
miljon eurot
PANE TÄHELE

Sel aastal panustab Maanteeamet Elva vallas mitme teelõigu, teeületuskoha,
jalgtee jms ehitusse, kokku investeeritakse ligi miljon eurot.

MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

M

etsalaane-Kulli lõik
(0,700-9.220
km)
saab kruusateele kat
te. Teelõigul vahe
tatakse truubid, kaevatakse uued
kraavid ning puhastatakse olemas
olevad. Samuti paigaldatakse uus
purustatud kruusast kiht ja seejärel
teostatakse tolmuvaba katte ehi
tus. „Selle tee ehitustöid teostab
Maanteeameti tellimusel TREF AS
ja tööde maksumus on 755 544,42
eurot. Eeldatav ehitusaeg on selle
aasta mai–september,“ ütles Maan
teeameti avalike suhete peaspet
sialist Ursula Nõu.
Remonttöö tulemusel paraneb
ühendus Elva ja Annikoru ning
Annikoru ja Rannu vahel.
Ulila-Võllinge km 0,6 ja 1,4
Ridala ja Ilvese bussiootealade
ehitamine. Ehitustööde teostaja
ja töö maksumus selgub peale riigi
hanke korraldamist.

Tartu-Viljandi maantee 21,3.
kilomeetril ehitatakse ümber
Puhja aleviku sissesõit ja 19,9.
kilomeetril Mõisanurme külas
Kopli tee ristmik. Eesmärk on tõs
ta Puhja aleviku sissesõidu ja Kopli
tee ristmiku liiklusohutust. Puhja
aleviku sissesõidule ehitatakse üm
berpõike saar laiusega 2,5 meetrit ja
pikkusega 31 meetrit.
Mõisanurme külas Kopli tee rist
mikule ehitatakse liikluse rahusta
miseks Kopli tee ja kergliiklustee
ristumisele künnis. Künnis on 10 cm
kõrge ja 6,5 meetrit pikk ning see on
ette nähtud kogu sõidutee laiuses.
Künnise ehitamise tõttu on vajali
kud ka kergliiklustee ümberehitus
tööd, et viia künnise tasapind kokku
olemasoleva olukorraga.
„Tee ehitustööde teostaja ja töö
maksumus selgub peale riigihanke
läbiviimist, eeldatav ehituse maksu
mus on 82 000 eurot. Eeldatav ehi
tusaeg on selle aasta mai–septem
ber,“ rääkis Nõu.
Tartu-Viljandi mnt km 21,9–
22,1 Puhja teeületuskoha ja jalgtee ehitamine. „Eesmärk on muu
ta jalakäijatele sõidutee ületamine

ohutumaks ja selleks ehitatakse 2,5
meetri laiune valgustatud ülekäigu
rada üle riigitee, mis ehitatakse Elva
tee ja Saare tee ristmike vahelisele
alale,“ sõnas Nõu. Sõidutee katte
laius saab olema 9 meetrit ja sõidu
raja laius 3,5 meetrit. „Saare tee ris
tumine põhimaanteega nihutatakse
Tartu poole ja ristmiku ala vähenda
takse,“ lisas peaspetsialist. Saare tee
ehitatakse 5,5 meetri laiuseks.
Samuti ehitatakse valgustatud
jalgtee ühendused ülekäiguraja, Vil
jandi tee 11 parkla ja Saare tee vahel.
Nähtavuse parandamiseks likvidee
ritakse hekk Viljandi tee 13 kinnistul
ja see asendatakse plankaiaga kin
nistu piiril. „Nähtavus paraneb Saa
re teelt põhimaanteele ja vastupidi,
samuti on nähtavus parem tee üle
tamist ootavatel liiklejatel,“ põhjen
das Nõu. Peale selle ehitatakse kaks
ühendusteed Viljandi 13 kinnistule,
üks jalgväravani ja teine olemasole
va garaaži ukseni. Tee ehitustööde
teostaja ja töö maksumus selgub
peale riigihanke korraldamist, eel
datav ehituse maksumus on 60 000
eurot. Eeldatav ehitusaeg on selle
aasta mai–september.

lva valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5. mail.
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt tasuta vastu olme
kemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbe
dat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õli
jäätmed, õlifiltrid, asbest ja muud ohtlikud jäätmed.
Kogumisringi peatused toimuvad Väike-Rakkes, Kureküla ale
vikus, Ervu külas, Karijärve külas, Annikoru külas, Kurelaane külas,
Käärdi alevikus, Aakre külas, Valgutas, Paluperas ja Hellenurmes.
Kogumisringi täpne ajakava avaldatakse Elva valla lehes nr 50 (ilmub
26.04), valla äpis ja veebilehel elva.ee. Aktsiooni toetab Keskkonna
investeeringute Keskus ja Elva Vallavalitsus.
Elva vallas ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid:
»» Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell
9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15
»» Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev
»» Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal
helistada tel 5396 6511
»» Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12
»» Konguta piirkond: Annikoru tee 16, (endise katlamaja juures);
ettehelistamisel tel 5918 2180
Lisateave: tel 730 9898, e-post: terje.raadom@elva.ee

Hajaasustusprogrammi
toetus

H

ajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 13.
maini. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemidega,
kanalisatsioonisüsteemidega, juurdepääsuteedega seotud
tegevusi ja autonoomse elektrisüsteemi rajamist (juhul kui maja
pidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt ja
rahvastikuregistri andmete kohaselt hajaasustuspiirkonna maja
pidamises, millele toetust taotletakse (vähemalt alates 01.01.2019).
Projekti maksimaalne toetus on 6500 eurot, taotleja omafinantsee
ring vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Lisateave: elva.ee/haja.

Algasid Puhja koolihoone remonditööd

P

uhja koolihoone ajakohastamise remonditöödega alustati 8. aprillil.
Ehitustegevus hõlmab endas
4-korruselist hoonet, kus saadakse
uute ruumilahendustega uudne
õpikeskkond, milles on arvestatud
tänapäevaseks õppetööks vajalikke
tingimusi. Ehituse käigus vaheta
takse välja klassiruumide suured
aknad, mis on täielikult amorti

seerunud. Akende ette tulevad
päikesesirmid, mis peaksid leeven
dama klassiruumide ülekuumene
mise probleemi.

Funktsionaalne fuajee
Praegu ühendab kahte hoonet
koridor, mille asemele tuleb eri
funktsioonidega avatud fuajee –
esimesel korrusel on avatud saal
nii õpilaste toitlustamiseks kui ka

erinevate koosolekute ja ürituste
korraldamiseks. Fuajee teisel kor
rusel hakkab asuma kooli raama
tukogu.
Kooli väliala, mis jääb siseõue
ja parkla vahele, saab samuti uue
ja korrastatud ilme. Projektilahen
dustega on võimalik tutvuda Elva
valla kodulehel elva.ee/puhja-koo
li-kaasajastamine.

Õppetöö ehituse ajal
Ehitustegevuse ajal toimub õppe
tegevus teistes kooli hoonetes ja
Puhja Seltsimajas. Kuna ehitus
tegevus toimub suuresti õppe
perioodil, siis palume jälgida
ehitustegevusega seotud ümber
korraldusi. Õpilastele ja laste
vanematele jagab ehitustegevuse
ga seotud jooksvat informatsiooni
ka kooli personal.

Puhja Kooli ajakohastamise
ehitustöid teostab OÜ Energia ja
Ehitus. Ehitusmaksumus on kokku
1 617 800,47 eurot.
Puhja Kooli ajakohastamise pro
jektile andis SA Innove 2017. aastal
toetust 840 548 euro suuruses. Üle
jäänud osa kaetakse valla laenu
vahendite arvelt.
Lepingu järgi on tööde valmimi
se tähtaeg selle aasta detsember.
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Ülevaade Elva valla
terviseedenduse seminarist
Tartumaa Omavalitsuste

koostamisest, tervist arvestavast
planeerimisest ja eesmärkide sead
misest.

Liidu rahvatervise
spetsialisti Lea Sauli

Probleemide
kaardistamine

eestvedamisel toimus
27.–28. märtsil Elva
valla esimene tervise
edenduse arendus
seminar Pärnus.
MARIKA SAAR
ABIVALLAVANEM

T

erviseedendus tähendab
inimese tervist väärtusta
va ja soodustava käitumise
ning eluviisi kujundami
sele ja tervist toetava elukeskkonna
sihipärasele arendamisele suunatud
tegevusi.
Elva valla arengukavas on sea
tud eesmärk toetada elanike heaolu,
tervist ja iseseisvat toimetulekut.
Alaeesmärk on tervise ja tervislike
eluviiside väärtustamine ning üks
tegevus on valla tervise ja heaolu
profiili koostamine.

Tervise- ja heaoluprofiil
Pärnus toimunud arendus
seminar
andis tugeva alusteabe profiili koos

ELVA VALLA MEESKOND ARENDUSSEMINARIL.

tamiseks ning valla terviseedenduse
võrgustiku arendamiseks. Kahe
päevast koolitust korraldas pika

Foto: erakogu

aegne terviseedendaja Elo Paap, kes
andis ülevaate paikonna heaolu mõ
jutavatest teguritest, heaoluprofiili

Elva päev üllatab sellel aastal
uue toimumiskohaga
Elva linna sünnipäev toimub
traditsiooniliselt mai
esimesel nädalavahetusel,
4. mail, algusega kell 9 Elva
lauluväljakul ja sealses
piirkonnas: linnastaadionil,
Tartu mnt tänavalõigul
ja Verevi järve parklas.
Mis täpsemalt toimub?

S

issejuhatus tehakse 1. mail
traditsioonilise
Matka
maratoniga. Sel aastal viib
marsruut Elva jõe ürgoru matkaraja
le, mis on üks populaarsemaid matka
radasid Elva Maastikukaitsealal.
Osalemiseks on vaja eelregistreerida
veebilehel elvaturism.ee. Matkapäev
algab kell 11 Elva Kultuuri
keskuse
juures.
2. mail kell 18 toimub kontsert-konkurss „Elva laul“, mille
eesmärk on tunnustada ja leida väl

jund Elva ja selle lähiümbruse auto
rite loomingule. Konkursist osavõt
miseks tuleb soovijatel registreeruda
hiljemalt 25. aprillil Elva Kultuuri
keskuse veebilehel elvakultuur.ee.
Veebilehel saab tutvuda ka konkursi
tingimustega. Muusikapalasid hin
dab žürii, kes selgitab välja preemiate
saajad.
4. mail kell 9 avatakse Elva
päeva kevadlaat, kus pakutakse
laialdast kaubavalikut. Oma toode
te ja teenustega kauplemise soo

Rühmatööde käigus keskenduti
kolme sihtrühma – lapsed, täis
kasvanud, eakad – peamistele tervist
ohustavatele probleemidele. Pärast
kaardistustööd valis meeskond välja
iga sihtrühma fookusprobleemi, mil
lele keskenduti põhjalikumalt.
Laste puhul oli fookusteema abi
vajaduse õigeaegne märkamine, täis
kasvanutel vaimne tervis ning eaka
tel üksindus, sealhulgas väärtusetus,
sotsiaalne eraldus, puudulik kaasa
tus, huvitegevus.
Grupitööde käigus asuti probleemi
lähemalt analüüsima, sõnastati te
gutsemise eesmärgid ja kriitilised
edutegurid.
Arendusseminaril osalenud Elva
valla meeskond koosnes väga erine
vate valdkondade ja ametite esinda
jatest, kes tegelevad kõik vähemal
või rohkemal määral terviseedendu
sega või saavad oma tööga inimeste
tervisekäitumist kõige enam mõju
tada.
Järgmine samm on Elva valla ter
vise- ja heaolukomisjoni moodusta
mine, kellega koostöös tuleb kokku
leppida Elva valla tervise
edenduse
tegevusplaan. Aitäh koolitajatele ja
osalejatele!

vist saab teada anda Elva Kultuuri
keskuse veebilehel.
Kohalike kollektiivide kultuuriprogramm algab kell 9.30 ning
sellel aastal juhib päeva Margus
Abel. Kollektiividel, kes soovivad
esineda, palume endast teada anda
e-aadressil kultuur@elva.ee. Õhtu
lõpetab kell 20 algav meeleolukas vabaõhu tantsupidu ansambliga IZ-58.
Sel päeval toimub veel ka tradit
siooniline Elva Kellatornijooks
algusega kell 12, mis sel aastal toi
mub Elva Linnastaadionil. Sport
likku vaatemängu pakub ka EVIKO
Rammu
meeste ja -naiste sarja
esimene etapp Verevi järve parklas.
Kohtumiseni Elva päeval!

PANE TÄHELE
ÄPI KAUDU
JÕUAVAD
ÜRITUSED OTSE
TELEFONI
Alates eelmise kuu lõpust pakub Elva valla
nutirakendus kõikidele
kasutajatele mugava võimaluse hoida end valla sündmustega kursis
– nüüd on äpis olemas
sündmuste kalender.
Kalender koondab Elva
valla üritused, sealhulgas nii
kontserdid, spordiüritused,
etendused jpm. Kalendrist
leiad peale Elva vallas toi
muvate ürituste ka neid
sündmuseid, mis võiksid
valla kodanikku huvitada –
näiteks erinevatele sihtrüh
madele suunatud koolitused
või üritused, mis puuduta
vad otseselt ka Elva valla
elanikke.
Peale selle on nutira
kendusest võimalik endale
meeldivaid või huvitavaid
üritusi salvestada otse oma
telefonis olevasse kalendris
se. Nii saate olla kindlad, et
kõik teid huvitavad üritused
püsivad meeles.
Ootame nutirakenduse
kohta kõikide tagasisidet.
Kui teil on mõtteid, missu
guseid võimalusi võiks valla
nutirakendus veel pakkuda
või missuguseid funktsioo
ne võiksime parandada, siis
on kõik ettepanekud ooda
tud aadressil merilyn.sade@
elva.ee.
Nutirakenduse saab en
dale telefoni laadida kas
Play poest või App Store’ist
märksõnaga „Elva vald“. Pa
lume kindlasti üle vaadata,
et rakendus oleks telefonis
värskendatud. Kui seda ei
ole tehtud, ei pruugi kõik
olulised teated ja uuendused
teieni jõuda.
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XVI Tartumaa koolinoorte
teatripäev Rõngus
Teatrikuule kohaselt

tütred“, kus näitlejad jäid silma suure
mängulusti ja lavalise vabadusega.
Parima osatäitja tiitli pälvisid Elva
valla koolidest Egert Kuus, Timo Paa
te ja Aigar Vaalmäe Rõngu Keskkoo
list ning Sten Kall ja Liisa-Lotte Tork

said Tartumaa koolide
näitetrupid 26.
märtsil kokku Rõngu

Konguta Koolist.
Soovime noortele näitlejatele edu
vabariiklikul festivalil ning suur tänu
kõigile osalejatele.

Rahvamajas – toimus
16. kooliteatrite festivali
maakonnavoor.

Omadele saab pöialt
hoida riiklikul festivalil

EHA PÄIVISTE
RÕNGU KESKKOOLI HUVIJUHT,
TEATRIPÄEVA KORRALDAJA

T

eatripäeval oli osalejaid
üheteistkümnest koolist
ning lavale toodi kokku 16
etendust. Kui alg- ja kesk
astme näitetruppe osaleb alati arvu
kalt, siis gümnaasiumi astme etendu
si ei ole maakonnavoorus juba mitu
aastat olnud. Seekord oli põhjust rõõ
mustada, sest gümnasistide au kait
ses Luunja Keskkooli näitering.
Igas vanuseastmes valis žürii väl
ja etenduse, mis esindab Tartumaad
vabariiklikul festivalil „Kooliteater

LAVAL ON AAKRE KOOLI NÄITLEJAD. ESIPLAANIL
LAURI LOOD JA ELLEN HALJASMETS.

2019“. Otsustamine ei olnud kerge,
sest lavale toodud etendused olid
väga tasavägised. Žürii liikmed Aire
Pajur, Merilin Kirbits ja Riina Lukka
pidasid maha üsna tuliseid vaidlusi.

Parimad etendused
Algastmes otsustati vabariiklikule
festivalile saata Aakre Lasteaed-Alg
kooli etendus „Lumivalgeke ja seitse

Foto:
Annabel Rohtjärv

pöialpoissi“, mille oli lavale toonud
õpetaja Merle Kiissa. Keskastmes
esindab Tartumaa koole Astrid ja
Meelis Külaotsa lavastatud näidend
„Suveunistus“. Ka gümnaasiumi ast
me etendus „Isa, tule vii mind ko
ju“(lavastaja Külliki Kask) otsustati
vabariiklikule festivalile edasi saata.
Keskastmes tõsteti esile veel Hiie
kooli lavastust „Kalevipojad ja kalevi

Huvilised, kes soovivad omadele
pöialt hoida, ei pea minema kaugele.
Algastme riigifestival toimub 3.–4.
mail Tõrvas ning keskastme kooli
teatrid saavad kokku 26.–27. aprillil
Otepääl.
Teatripäeva korraldamisel olid
suureks abiks Rõngu Keskkooli õpi
lased Andero Ojamets, Annabel
Rohtjärv, Andero Kesküla ning Ro
met Krimm. Samuti täname Rõngu
Rahvamaja lahket pererahvast.
Teatripäeva toimumist toetasid
Tartumaa Omavalitsuste Liit, Bam
bona AS, AS Rõngu Mahl ja Rõngu
Rahvamaja. Kohtumiseni järgmisel
aastal!

Noortekeskused said projektikonkursilt toetust

E

lva valla avatud noortekesku
sed olid edukad 2019. avatud
noortekeskuste projektikon
kursil (ANK konkurss) ning said
rahastuse kolmele omanäolisele pro
jektile.

Värvilised mõttemustrid
Projekti „Värvilised mõttemustrid“
eesmärk on edendada noorte vaim
set tervist suurendades nende tead
misi vaimsest tervisest ja selle hoid
misest.
Projekti käigus toimuvad noortele
töötoad, kus saadakse vajalikke tead
misi enda vaimse tervise parandami
seks ning tugevdamiseks. Korralda
takse viis õpituba, kus õpitakse enda
mõttemaailma paremini tundma,
leitakse enda tugevused ja nõrkused
ning selgitatakse, kuidas neid enda ja
teiste heaolu loomiseks on võimalik

kasutada. Toimub õpioskuste õpi
tuba ja loodusmatk, kus räägitakse
füüsilise aktiivsuse olulisusest ini
mese vaimsele tervisele.
Projekti koostas Elva Avatud
Noortekeskuse noorsootöötaja Han
na Laius. Projekti toetatakse 2700
euroga, projekti teostamise oma

osalus on 800 eurot.

Rannu Pere- ja
Noortekeskus nooreks
Rannu Pere- ja Noortekeskuse 150 m2
suurune saal muudetakse nii visuaal
selt kui ka kasutusfunktsioonide
poolest noortesõbralikumaks. Pro
jekti tulemusena saavad noored ko
gemuse end ümbritseva keskkonna
kujundamisest.
Interjööri kaasajastamiseks pla
neeritavad tegevused on šablooni
de tegemine seinapaneelide kau

nistamiseks,
villa
töötlemine
helisummutuskanga loomiseks, he
lisummutuskanga viltimine märg
viltimistehnikas, puidust helisum
mutus sein, lae alla luuakse kangast
ja lippidest suured tuulelohed, käe
pärastest vahenditest ehitatakse
prügisorteerimisjaam, paigaldatak
se inspiratsioonitahvlid, euroalus
test istumisnurk ning värvitakse
laetalad. Peale selle toimub kümme
õpituba ning lisategevused.
Projekti koostas Rannu Pere- ja
Noortekeskuse noorsootöötaja Maret
Kalnitski, toetus on 1250 eurot.

Elva valla noorsootöö
nutikalt nähtavaks
Projekti eesmärk on piirkondliku
noorsootööalase koostöö edenda
mine ja noorsootöötajate ja noorte
digipädevuste oskuste parandamine

ning nutikate lahenduste kasutami
ne piirkonna noorsootöö sisu loomi
sel ja mainekujundamisel.
Projekti käigus rakendatakse õpi
tud teadmisi. Elva valla noortekes
kustel valmivaid ühtse stiili ja sisu
ga Facebooki leheküljed. Koolitaja
abiga õpitakse tundma Facebooki
ja Instagrami olulisi pluginaid ja
turundamise võimalusi. Elva val
la noortekeskuste informatsioon
sotsiaalmeedias koondatakse ja see
muutub kergesti kättesaadavaks ka
lapsevanematele.
Projekti koostas MTÜ Avatud
Helle
nurme Noortekeskuse noor
sootöötaja Mari-Liis Vanaisak. Pro
jekti toetatakse 3200 euroga, projekti
omaosalus on 800 eurot.
Mari-Liis Vanaisak
noorsootöötaja

LÜHIDALT
VASTUVÕTT
1. KLASSI
Rõngu Keskkooli 1. klassi
õpilaste vastuvõtt 2019/20.
õppeaastaks on alanud.
Vajalikud
dokumendid:
aval
dus (vorm veebilehel),
lapse sünnitunnistuse koopia
(võimalik teha kohapeal), lap
se tervisekaart, koolivalmidus
kaart, foto õpilaspileti jaoks.
Lisateave: rongu.edu.ee, tel
745 9438 (sekretär), e-post:
kool@rongu.edu.ee.

PALUPERA
ÕPILASED
ÕPIFESTIL
Palupera Põhikooli 3. klassi
õpilased Deiro Sarapson, Ne
le-Liis Reilson ja Lauri Koitla
osalesid 12.–13. märtsil hari
dussündmuse „Õpifest 2019
– täna annan tunde mina!“
lõppvoorus Eesti Rahva Muu
seumis. Õpifest on põhi-,
kesk- ja kutsekoolide õpilas
tele mõeldud haridussünd
mus, kus õpilased saavad anda
koolitunde.
Palupera õpilaste 20-mi
nutilise koolitunni teema oli
„Päikesesüsteem“. Tunnis olid
ühendatud loodusõpetus ja
informaatikaõpetus ning tun
ni eesmärk oli vaadelda kahek
sat Päikesesüsteemi planeeti,
nende värvi ja suurust. Nele,
Deiro ja Lauri viisid läbi kooli
tunni teiste koolide õpilastele,
tunni korraldamist jälgis žü
rii. Lisaülesandena koostasid
nad 90 minuti pikkuse Eesti
Rahva Muuseumi väljapane
kut „Metalli
aeg“ tutvustava
tunnikava.
Palupera Põhikooli õpilased
said žüriilt kategooria „Kõige
enam meeli haaranud tunni“
auhinna. Žürii kiitis õpilaste
põhjalikku tunni ettevalmis
tust, meeskonna väga head
koostööd ja kogu tunni jook
sul õpilaste tähelapanu haara
mist. Tundi „Päikesesüsteem“
tunnustati ka publikupreemia
auhinnaga.
Relika Kalbus
Palupera Põhikooli
klassiõpetaja
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Mitteteatrite Festival tõi lavale
andekad noored
Elva Kultuurikeskus

Žürii andis kahe päeva jooksul
välja 78 auhinnalist eripreemiat ja
jagas kiidusõnu ning tähelepane
kuid iga nähtud etenduse kohta.
Lapsed said lavalt tulles magu
sa üllatuse ning juhendajaid tä
nati tehtud töö eest keraamilise
auhinna
meenega, mille valmistas
ürituse jaoks Mare Tani.
Festivali jäädvustasid fotograa
fid Marko Hõrak ja Kayvo Kroon,
kellest viimane filmis näidendid ka
üles, et lapsed saaksid neid ka ise
vaadata ja analüüsida. Festivali he
lindas ja valgustas Jüri Lamp.

oli 28. ja 29. märtsil
otsast otsani teatrit
täis, sest toimus XIII
Mitteteatrite Festival.
MERILI AASMA
TURISMITÖÖTAJA

S

el aastal oli festivalil osale
jaid Jõgeva-, Valga-, Võruja Tartumaalt. Kokku osales
festivalil 21 organisatsiooni
32 etendusega ning laval käisid 355
last ja noort, keda juhendas 40 õpe
tajat ja lavastajat.

Etteasteid hindas žürii
Etteasteid hindas ja andis tagasi
sidet žürii, kuhu kuulusid luuletaja ja
vabakutseline näitleja Anne-Mai Te
vahi, Vanemuise haridus- ja noorte
tööjuht Mall Türk ning Vanemuise
dramaturg Anu Tonts.
Elva vallast tuli lasteaia-, kooli- ja
näiteringide lastelt esitusele üks
teist etendust.
Ettekantud lavastused ja lahen
dused olid professionaalsel tasemel.

23 aastat
teatrietendusi

ELVA LASTEAIA ÕNNESEEN TÄHETÄPSIDE
RÜHM ESITAS TÄNAPÄEVASE VERSIOONI
MUNASJUTUST “NAERIS”.

Žürii pidi tunnistama, et noored
tunnevad ennast laval väga muga
valt ning lavanärvi all ei paistnud
keegi kannatavat.

Parimaid tunnustati
kiidukirjaga
Esitustele andis žürii välja mitmed
kiidukirjad. Konguta lavalapsi pre

Foto: Kayvo Kroon

meeriti ühishingamise preemiaga,
tuues esile osalejate koostöö suju
vuse laval. Viimastel aastatel erili
selt silma jäänud MTÜ Kungla näi
tetrupp üllatas ka sel aastal eluliste
sketšidega. Meremäe kooli õpilasi
kiideti keelekasutuse poolest, sest
kogu etendus kanti ette piirkonnale
omases murdes.

Sündmust toetas Kultuurkapital
ja Kultuuriministeerium. Festivali
täpsem ülevaade on leitav Elva Kul
tuurikeskuse blogist elvakultuur.ee/
blogi. Täname kõiki, kes osalesid ja
toredatele päevadele kaasa aitasid!
Mitteteatrite Festival on alguse
saanud Elva näitemängupäevadest,
mis toimusid esimest korda 1996.
aastal. 10 aastat hiljem kasvas sünd
mus Elva piiridest välja ning sai uue
nime – Mitteteatrite Festival, mis
on täna tuntud üle kogu Lõuna-
Eesti.

Elva huvihariduse 40. aastapäeva tähistatakse
huvihariduse maratoniga
25.–27. aprillil korraldab Elva Huviala- ja Koolituskeskus
huvihariduse maratoni, et tähistada Elva huvihariduse 40.
aastapäeva. 55 tundi kestval maratonil lõimub huviharidus
noorsootööga.

M

aratoni jooksul saab osale
da mitmetes töötubades,
kuulata kontserte ja osale
da ühistegevustes. Näiteks toimuvad
näohoolduse töötuba, hilisõhtu ka
bemängud, karaoke jpm. Maratonil
on kavas ka animatsiooni/filmiöö ja
disko noortele.
Maraton algab 25. aprillil kell 13 ja
lõpeb 27. aprillil kell 17 algava kontser
diga, pärast mida pakutakse ka sün
nipäevatorti. Maratonist võivad osa

võtta kõik, olenemata vanusest ja sel
lest, kas eelnevalt on mõnest huvirin
gist osa võetud või mitte. Maratonile
võib minna nii pere kui ka sõpradega.
Huvimaratoni ajakava ja regist
reerumisvormi leiate Elva Huviala- ja
Koolituskeskuse veebilehelt
huvikeskus.elva.ee/huvimaraton.

Ajaloost
Elvas on huviharidust pakutud 40
aastat ja huvikooli eelkäijaks saab

pidada Tartu Pioneeride Maja, mis
alustas Elvas tegevust 1979. aastal
ning haldas ringe üle rajooni. 1989.–
1994. aastal kandis asutus nime
Tartu
maa Laste Huvikool ja alates
1994. aastast nime Elva Huvikool,
mis andis huvialast haridust Elva ja
selle lähiümbruse õpilastele. Maja,
mis asus Pikas tänavas, oli ehitatud
Eesti Vabariigi ajal 1920. aastatel era
majaks. Hiljem töötas seal lasteaed
ning edaspidi Elva Huvikool.
Elva Linnavolikogu otsusega lii
deti 1. augustil 2001 Elva Huvikool
Elva Kultuurikeskusega Sinilind.
Noortekeskus loodi 8. märtsil 2004
Sinilinnu filiaalina asukohaga Jaani 7.
2014. aastal viidi noortekeskus üle re

noveeritud ruumidesse (Pikk 8). Elva
Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind
reorganiseeriti 1. juulist 2016 Elva
Huviala- ja Koolituskeskuseks, mille
põhiroll on pakkuda huviharidust ja
noortekeskuse teenust.
Huviharidus annab väärtused
kogu eluks. Tuhat tänu ja sügav
kummardus kõikide õpetajate ja ju
hendajate ees, kes on andnud panuse
huvihariduse kestvusse. Palju tänu
ja suured õnnitlused lastele, laste
vanematele, juhendajatele, meie toe
tajatele!
Garmen Vallikivi
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
direktor

LÜHIDALT

MUUSIKAKOOLI
ÕPILASED
VABARIIKLIKEL
KONKURSSIDEL

E

lva
Muusikakooli
kuus õpilast jõudsid
piirkondlike eelvoo
rude tulemuste põhjal Eesti
Muusikakoolide Liidu kon
kursi „Parim noor instru
mentalist 2019“ vabariikli
kesse lõppvoorudesse.
Klarnetiõpilaste
vaba
riiklikus lõppvoorus saa
vutas Tristan Aigro kõige
nooremas vanuserühmas
kolmanda koha (õp Tiit Vei
gel, kontsertmeister Maria
Juht).
16. märtsil Türi Muusi
kakoolis toimunud flöödi
õpilaste konkursil tun
nustati diplomiga Kärt
Hanni esinemist (õp Pille-
Riin Aland, kontsertmeis
ter Ave Hernits).
23. ja 24. märtsil mängi
sid vabariigi parimad vask
puhkpillide õpilased Keila
Muusikakoolis. II vanuse
rühmas saavutas 17 osaleja
hulgas kolmanda koha Er
vin Albert Saumets (õp Karl
Vakker,
kontsertmeister
Ave Hernits). Tuubaõpila
ne Artur Jonatan Saumets
saavutas III vanuserühmas
esimese koha, (õp Karl Vak
ker, kontsertmeister Ülle
Rebane).
30. ja 31. märtsil kogune
sid noored pianistid H. Elle
ri nim Tartu Muusikakooli.
Taavi Suurtee saavutas oma
vanuserühmas enam kui 40
klaveriõpilase hulgas väga
tubli kolmanda koha. Taavi
õpetaja on Maria Juht.
Muusikakoolide
Liidu
konkursi „Parim noor inst
rumentalist 2019“ lõpp
kontsert toimus 13. aprillil
Tartu Ülikooli aulas. Kont
serdil esinesid esikoha päl
vinud muusikud või parima
punktitulemuse saavuta
nud õpilased. Kõikidele 1.–3.
koha saavutanutele anti pi
dulikult üle auhinnakarikad.
Tuuli Vaher
Elva Muusikakooli direktor
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KULTUUR

Kongutas toimus lustiline tantsupidu

NÄITUS „ÕED“
ELVA RAUDTEE
JAAMAS

Juba 21. korda tervitasid
tantsulustilised,
Tartumaa memmed ja
taadid, kevade algust
Konguta Rahvamajas
tantsupeoga.
MEELIS KÜLAOTS
KONGUTA RAHVAMAJA
JUHATAJA

K

onguta Rahvamajal on
suur rõõm ja au võõrusta
da igal kevadel 150 lustilist
tantsijat üle Tartumaa.
Tantsijaid tuleks sama palju veel,
kuid kahjuks ei mahuta meie maja
rohkem lustijaid.

Foto: Meelis Külaots

KONGUTA TANTSURÜHM PIHLAKOBAR.

palavalt uut ja põnevat tantsurühma
ja meesterahvast juhendajat.
Pärast tantsukontserti jätkus
mõnus koosviibimine, koos kohvi ja
kaasatoodud magusaga. Tantsiti ja
jutustati seni, kuni bussid pidid teele
asuma.

Tantsijad üle kogu
Tartumaa
Sel aastal osalesid Kaie Tali juhenda
misel tantsurühm Pihlakobar Kon
gutast ja Vaike Podari juhendamisel
Sügisõied Puhjast. Elvast osalesid
tantsurühm Meelespea Leelo Suidti
juhendamisel ja Hõbemänd Tiiu Kal
juste juhendamisel.
Tartut esindasid Vaike Luhaste
juhendamisel tantsurühm Hobi, Ma
rika Rapuri juhendamisel tantsurüh
mad Veskiratas ja Linda ning Riro
Kangro juhendamisel tantsurühm
Star Dust.
Haaslavalt oli tulnud tantsurühm
Krüsanteem, mille juhendaja on Ma
de-Heljo Ruul, Tähtvere vallast Hõ
beking – juhendaja Anu Jonuks ja

LÜHIDALT

Liikumist armastavad
eakad

ESINEB ELVA TANTSURÜHM HÕBEMÄND.

Kullakesed – juhendaja Reet Näkk.
Kõige kaugemad esinejad olid saabu
nud Alatskivilt – tantsurühm Õhaka
nupp, mille juhendaja on Vaike Pärn.
Tantsiti erinevate rahvaste selts
konnatantse, eesti tantse, rivitantse

Foto: Meelis Külaots

ja ka põnevaid isekoostatud tantsu
kavasid.
Igal aastal üllatab keegi põnevate
tantsudega. Sel aastal olid esimest
korda esinemas eakad rivitantsijad
kollektiivist Star Dust. Publik tervitas

Lustitantsu eesmärk on head ees
kuju näitavad terved, rõõmsad ning
liikumist ja tantsu armastavad eakad
Tartumaa memmed ning taadid.
On suur rõõm korraldada üritust
sellistele vahvatele, osavõtlikele ja
iseend ning teisi austavatele inimes
tele.
Suur tänu kõigile tantsijatele ja
juhendajatele! Tänan inimesi, kes ai
tasid peol õnnestuda: Helgi Liiv, June
Kaaver, Kaie Tali, Reet Erm. Kohtu
miseni juba järgmisel kevadel!

25. märtsil, mil möödus 70
aastat märtsiküüditamisest, avati Elva raudteejaama vaksalihoones näitus „Õed”.
Näitusega saab Elva raud
teejaamas tutvuda kuni 14.
juunini.
Näitus „Õed” on pühenda
tud küüditatud eestlastele,
kes otsustasid pärast vabane
mist Siberisse elama jääda.
Põhjuseid, miks Eestisse
tagasi ei tuldud, oli mitmeid:
seal leitud armastus, kindel
elu- ja töökoht ning tunne, et
Eestis ei oota neid enam kee
gi ega miski.
Elva raudteejaamast väl
jus 27. märtsil 1949. aastal
ešelon 725 inimesega, kellest
366 olid naised ja 207 lapsed.
Sihtkoht oli Omski oblastis
asuv Kormilovka jaam, kuhu
jõuti 7. aprillil.
Näitus on osa kunstiprog
rammist „Siberi lapsepõlv”,
millega mälestatakse 70 aas
ta möödumist märtsiküüdi
tamisest.
Programmi raames toimu
vad näitused, filmilinastused
ja muud sündmused üle Eesti
kõigis 16 raudteejaamas, kus
1949. aasta märtsis küüdita
tud rongidele pandi. Prog
rammi korraldab kunsti
rühmitus SLED.

Rannu Kuldnokk 2019: taas kevadet kuulutamas!

L

aste lauluvõistlus Rannu Kuldnokk toimus 22.
märtsil, seekord laulis
kuldnokk läbi laste suu juba
23. korda.
Elva valla laululastest saavu
tas 15–18-aastaste vanuserühmas
esikoha Eva Orro Elva Huviala- ja
Koolituskeskusest, keda juhendas
Kelly Vask. 11–14-aastaste hulgas
tuli teisele kohale Rõngu Kesk
kooli laulja Eleonor Laas, keda
juhendas Erle Mägi. 2–6-aastaste

vanuserühmas saavutas teise
koha Hariette-Liis Kuus Rõngu
Keskkoolist, keda juhendas samu
ti Erle Mägi.
Artistlikkuse eripreemia pälvis
Rannu Rahvamaja Laulustuudio
laululaps Merelle Tamsalu, keda ju
hendas Gerli Jõgi.

Osalesid Tartumaa
laululapsed
Laululapsi tuli kohale Rõngu Kesk
koolist ja Rõngu Lasteaiast Pihla

kobar, Alatskivi Kunstide Koolist,
Ülenurme laulustuudiost Õnne
maa, Elva Huviala- ja Koolituskes
kusest, Rannu Lasteaiast ja Rannu
Rahvamaja Laulustuudiost.
Seekord olid võistlusele osalema
oodatud ainult Tartu maakonna
lapsed ja võistlusest võttis osa 25
noort lauljat.
Võistluse žürii koosseisus olid
Vanemuise teatri laulja ja näitleja
Laura Danilas, Viljandi Kultuuri
akadeemia tudeng Evelyn Reintam

ja kauaaegne Elva muusikapeda
goog Juta Tigane. Hinnati intonat
siooni, diktsiooni, emotsionaalsust,
laulu raskusastet, laulu sisulist
väärtust, repertuaari sobivust ar
tistile ja esinemiskultuuri. Žüriil ei
olnud lihtne – iga laulja on eriline.

Esinemisvõimaluse
andmine
Rannu Kuldnokk on keskendunud
eelkõige lastele esinemisvõimaluse

andmisele, mitte võistlemisele. See,
et saalis on žürii, kes hindab, annab
päevale vürtsi juurde, kuid ei ole
esmatähtis. Olulisem on hoopis
see, et on kevad ja laulud hakkavad
rinnas helisema. Need laulud taha
vad suure lava peal väljatoomist ja
rõõmuga laulmist.
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja
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RAAMATUKOGUD

Maakondlikul lasteraamatupäeval
tunnustati loomekonkursil
osalenud õpilasi
E

LÜHIDALT
MOODUSTATI
RAAMATUKOGUDE
NÕUKOGU

Tartumaa Laste

raamatupäev „Rõõm
lugemisest!“ toimus
2. aprillil Rõngu
Rahvamajas.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

J

uba 18. korda korraldatud
Tartumaa
Lasteraamatu
päev toimus traditsiooni
liselt 2. aprillil, muinasju
tuvestja Hans Christian Anderseni
sünniaastapäeval. Rahvusvaheliselt
tähistatakse Anderseni sünniaasta
päeval rahvusvahelist lasteraamatu
päeva juba 1967. aastast.
Sel aastal korraldas Tartumaa
Lasteraamatupäeva Rõngu Raa
matukogu tubli meeskond – Laine
Meos ja Piret Terve. Üritusel tun
nustati parimaid loomekonkursist
osa võtnud õpilasi, peale selle sai
oma teadmisi proovida viktoriinis.

Tunnustati loome
konkursil osalejaid
Veebruari- ja märtsikuu jooksul toi
musid Tartu maakonna koolides ja
raamatukogudes 1.–9. klasside õpi
lastele loomingulised konkursid.
Loomekonkursile olid tööd oodatud

TARTUMAA LASTERAAMATUPÄEVAL OSALEJAD RÕNGU RAHVAMAJAS.

kolmes kategoorias. Kunstivõist
lusele „Vaade aknast“ olid oodatud
õpilaste vabas tehnikas kunstitööd
sellest, mida nad oma aknast näe
vad. Jutuvõistlusele „Minu lemmik
raamat“ sai esitada kirjeldusi oma
lemmikraamatust. Luulevõistlusele
„Ilu minu ümber“ esitasid õpilased
vähemalt 8-realise luuletuse.

Tublimad Elva vallast
Elva valla seitse õpilast saavutasid
konkursil auhinnalise koha. Noore
mas astmes (1.–3. klass) saavutas ju
tukeste kategoorias esikoha Varvara
Raud, Puhja Koolist. Peedu Kooli õpi
lased Saara Tosman ja Tuuli Tedre
maa said vastavalt teise ja kolmanda

koha. Keskastmes (4.–6. klass) saa
vutas jutukeste kategoorias esikoha
Konguta Kooli õpilane Lea Novikov.
Luuletuste kategoorias pälvis esiko
ha Konguta Kooli õpilane Emili Kü
laots ja teise koha Rõngu Keskkooli
õpilane Mariliis Kiisla. Noorema ast
me joonistuste kategoorias saavutas
kolmanda koha Konguta Kooli õpila
ne Kelis Randver.
Üle maakonna laekus konkursile
kokku 566 tööd, millest jutte oli 68,
luuletusi 146 ja joonistusi 352. Kon
kursil osalesid õpilased 19 Tartu
maa koolist. Saadetud töid hindas
žürii, kes valis igas vanuserühmas
välja kolm parimat, keda tunnustati
tänukirja ja raamatuga.

Foto: Anti Mehine

Peale tublimate tunnustamise,
said õpilased osa võtta ka laste
kirjanduse teemalisest viktoriinist.
Tutvuda sai väljapanekuga laste
lemmikraamatutest ning loome
konkursile
laekunud
parimate
kunstitöödega.
Sündmusel tutvustas õpilaste
le ennast ja oma teoseid ka Rõngu
kandist pärit lastekirjanik Kristina
Ruder. Peale selle said lapsed osale
da ekskursioonil Pillimuuseumis.
Sündmust toetasid Tartumaa
Kultuurkapital, Elva Vallavalitsus,
Tartumaa Keskraamatukogu, Elva
Linnaraamatukogu ja Rõngu Rahva
maja.

lva valla raamatukogu
de ühine nõukogu kin
nitati 10. aprillil.
Seitsmeliikmelisse nõuko
gusse kuuluvad piirkondade
lugejate esindajad – Lea Ma
dissov, Ülle Tensmann, Anni
Irs, Reet Lepik, Lily Šanin, Piia
Riim ja kohaliku omavalitsuse
esindajana Mare Tamm.
Nõukogu töövorm on koos
olek, mis toimub vähemalt
kaks korda aastas, vajadusel
rohkem. Kokkusaamised toi
muvad erinevate piirkondade
raamatukogudes.
Nõukogu on moodustatud
omavalitsusele
raamatuko
guteeninduse korraldamise
ettepanekute tegemiseks, töö
hindamiseks ja muude raama
tukogu tegevust puudutavate
oluliste küsimuste arutami
seks.
Eelmisel sügisel Elva valla
raamatukogude põhimäärusi
uuendades otsustati moodus
tada Elva valla raamatukogu
dele ühine nõukogu. Ühise
nõukogu loomise ettepaneku
esitasid raamatukogude di
rektorid eesmärgiga suuren
dada nõukogu tegevuse mõju,
koondades aktiivseid lugejate
esindajaid erinevatest piirkon
dadest.
Varasemalt on kõikide raa
matukogude juures eraldiseis
valt tegutsenud kuni kolme
liikmelised nõukogud.

Kirjandussõbrad tähistasid vabariigi juubelit lugedes

T

artumaa raamatukogud ja
kirjandussõbrad ühinesid eel
misel aastal maakonna kesk
raamatukogu üleskutsega lugeda
Eesti Vabariigi juubeliaastal 100 eesti
autori teost, tehes nii kingituse Eesti
sünnipäevaks. Kokku osales maakon
nas 160 lugejat ja loeti 10 099 teost.
Üleskutsest võtsid osa ka Elva val
la raamatukogud. Saja teoseni jõud
mine oli päris raske ülesanne, aga oli
ka neid lugejaid, kes jõudsid lugeda
rohkemgi. Rõngu Raamatukogust

võttis üleskutsest osa üksteist luge
jat, kellest üle saja teose lugesid Ilme
Hanson ja Lea Tee. Teedla haruko
gust võttis osa kaks lugejat, kellest
üle saja teose luges Anneli Luik. Val
guta Raamatukogust võttis osa kaks
lugejat ning Elvast viis täiskasvanud
lugejat ja kaks last. Ulila Raamatuko
gust võtsid osa ja lugesid üle saja teo
se Irina Ermel ja Reeda Tammepõld.
Konguta Raamatukogust ja Rannu
Raamatukogust võttis üleskutsest
osa kummastki üks lugeja.

Tublimaid lugejaid
tänati vastuvõtul
Tublimad lugejad igast raamatu
kogust kutsuti 1. märtsil tänuürituse
le Tartu Ülikooli raamatukokku. Lu
gejad said kingituseks raamatu ning
kõik osavõtjad, nii lugejad kui ka
raamatukogud, said tänukirja. Veel
kuulati Lehte Hainsalu pajatust eesti
keelest ja meelest ning tehti ekskur
sioon uuenenud ülikooli raamatu
kogus. Elva valla raamatu
kogude
populaarseim teos oli eelmisel aastal

Vahur Afanasjevi „Serafima ja Bog
dan“. Arvestades, kui mahuka teose
ga on tegemist ja et kogudes on seda
üldjuhul vaid üks eksemplar, tuleb
tunnustada lugejaid, kes jõudsid sel
le kiirelt läbi lugeda. Eelistatumad
autorid olid Katrin Pauts, Adena
Sepp ja Marje Ernits.
Emakeelepäeval, 14. märtsil, toi
mus Elva valla raamatukogutööta
jate ja vallavalitsuse esindajate koh
tumine Hellenurme Raamatukogus.
Tutvusime raamatukogu uute ruu

mide ja kolleegi, Hellenurme raama
tukoguhoidja Maia Kukega. Arutati
raamatukogude nõukogu moodus
tamise, uute ametijuhendite, suviste
puhkuste ja muude teemade üle.
Tuletame oma lugejatele meelde,
et laenutatud raamatud tuleb õige
aegselt tagastada! Kohtumiseni raa
matukogus!
Viive Vink
Rannu Raamatukogu direktor

Nr 49

Elva valla leht

Aprill 2019

SPORT

Tublid tulemused rahvasteja võrkpallivõistlustelt

PANE TÄHELE

Elva Jüriöö jooks
tuleb taas
Elva Jüriöö jooks toimub 23. aprillil algusega kell 20
Elva Lauluväljakul.

J

ooksutrass ja etapid: Lauluväljak – Tartu mnt 3 (algkool) –
Kesklinna ilusalong – Kesk tn raamatupood – Elva Kultuuri
keskus – end Tartumaa Muuseumi maja (Pikk 2) – Pikk tn –
Kalda tn rist – Muusikakool (järve ääres) – Lauluväljak.
Registreerimine: osalemiseks registreeri veebilehel spordiliit.
elva.ee/voistlustele-reg või kohapeal kaheksaliikmeline võistkond,
kuhu kuulub vähemalt kaks naist. Võistlejate paigutus etappidel on
vaba, üks jooksja võib läbida mitu etappi.
Autasustatakse kiiremaid ja parimalt kostümeerunud võistkonda.
Lisateave: Marek Pihlak, tel 529 5564, spordiliit.elva.ee.

Elva XX Kellatornijooks
MINILIIGA TARTUMAA ETAPIL OSALENUD ELVA GÜMNAASIUMI JA KONGUTA
KOOLIPOISTE VÕISTKONNAD JA KONGUTA-ELVA TÜDRUKUTE VÕISTKOND.

Käesolev aasta on
Elva valla rahvaste- ja
võrkpalluritele alanud
võidukalt.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

1.–3. klasside võrkpallivõistluse
Pallilahing Tartumaa etapil saa
vutas esikoha Konguta Kooli poiste
võistkond koosseisus Tanel Kõlu,
Mikk Saarela, Teiv ja Tevon Loide,
Taavi Tiivel, Albert Kovaljov ja Mar
ten Koni ning kindlustas edasipääsu
vabariiklikku vooru. Elva Gümnaa
siumi poiste võistkond koosseisus
Sten Hansing, Karl Kennerth Kei
nast, Rasmus Hindrikson, Kert Järvis,
Martin Lõhmus, Risto Rosenthal,
Jesper Talts, Oliver Kelt tuli viiendale
kohale. Tüdrukute arvestusest saa
vutas Rannu Kooli võistkond tubli
kolmanda koha, võistkonnas olid
Angela Gleizdans, Carola Kaarna, De
lissa Dedov, Liisa Koorits, Laura Koo
rits, Kätlin Kudu, Kärolin Saarepera.
Tartu Ülikooli Spordihoones toi
munud Pallilahingu vabariiklikus
voorus saavutas poiste arvestuses
Konguta Kooli võistkond tubli 5.–8.
koha, Elva Gümnaasiumi poisid jäid
17.–20. kohale. Tüdrukute arvestuses
jäid ka Rannu Kooli tüdrukud jagama
17.–20. kohta.

4.–6. klasside Miniliiga võrk
pallivõistlustel, mis toimusid 7.
märtsil Lähtel, saavutasid tüdrukute
arvestuses Rannu Kooli tüdrukud esi
mese koha koosseisus Keiri Papp, Me
ril Oks, Anette Piilmann, Anete Kudu,
Kadili Mälton, Marybel Päro. Teisele
kohale platseerus Elva-Konguta ühis
võistkond koosseisus Annabel Raig,
Katarina Elisabeth Käpa, Ingebret Lii
gand, Stella Lümat, Meribel Pihelgas.
Poiste arvestuses saavutas esikoha
ja edasipääsu järgmisse vooru Kon
guta Kooli võistkond: Rasmus Kiva
ri, Ain Tamm, Oskar Aksjonov, Mikk
Lepp, Hugo Seer, Reio Oijala ja Val
lo Villonen. Teisele kohale tuli Elva
Gümnaasiumi võistkond: Marten
Padar, Ott Kruuse, Jan Marten Aplok,
Kynan Torston Cowan, Otto Treial.
Miniliiga Lõuna-Eesti turniiril
saavutasid Konguta Kooli poisid tubli
teise koha ja kindlustasid edasipääsu
vabariiklikule võistlusele, mis toimub
16. aprillil Kohilas.
6.–9. klasside Kooliliiga võistlused toimusid 13. märtsil Nõos. Elva
Gümnaasiumi võistkonnad olid väga
võidukad. Esikoha saavutas Elva
võistkond koosseisus Heiki Vabrit,
Kristo Marten Unne, Martin Elias
Tamm, Markus Andreas Tamm, Ri
hard Kull, Rasmus Kivari ning teise
koha võistkond koosseisus Kristo
Oijala, Kaimo Ruusalepp, Anders

Aksjonov, Uku Moor, Artur Paul Juu
riste, Rasmus Käpa.
Lähtel toimunud Kooliliiga Lõuna

Foto:
Marek Pihlak

regiooni finaalturniiril sai Elva pois
te võistkond koosseisus Heiki Vabrit,
Kristo-Marten Unne, Martin Elias
Tamm, Markus Andreas Tamm, Kai
mo Ruusalepp, Rasmus Kivari, Rihard
Kull, Kristo Oijala teise koha ja kind
lustas sellega pääsu vabariiklikku fi
naali, mis toimus 10. aprillil Viljandis.
30. märtsil Kuressaares toimunud
noormeeste U16 Eesti Meistri
võistluste teisel tsooniturniiril
mängisid spordiklubi Altia pallurid
väga edukalt ja seljatasid mängud
Saaremaa ja Jõhvi võistkondade
vastu ning kindlustasid pääsu teise
finaalgrupi turniirile, mis toimub 18.–
19. mail. Eduka mängu tegid Martin
Elias Tamm, Markus Andreas Tamm,
Rasmus Kivari, Artur Paul Juuriste,
Kaimo Ruusalepp, Kristo Oijala, Ri
hard Kull.

Rahvastepall
21. veebruaril toimunud Tartumaa
meistrivõistlustel rahvastepallis
saavutasid Konguta Kooli õpilased
Tanel Kõlu, Tevin Loide, Tevon Loi
de, Mikk Saarela, Taavet Tiivel, Al
bert Aksjonov võidukalt esikoha, päl
vides Tartumaa meistritiitli ja saades
edasipääsu Lõuna-Eesti piirkonna
turniirile. Järgmisel turniiril mängiti
südikalt ja Lõuna-Eesti meistritiitel
1.–3. klassi poiste rahvastepallis tuli
juba teist aastat Konguta Kooli.
Tublide sportlaste treenerid on
Kaie Tali, Kaja Kangur, Tiia Runthal
ja Marek Pihlak.

Elva XX Kellatornijooks toimub 4. mail, et tähistada
Elva linna sünnipäeva ja populariseerida spordi
harrastust Elva vallas.

K

ell 12 toimuvad lastejooksud Elva linnastaadionil.
Kell 12.15 Kellatornijooks pikkusega 1 km Elva staadioni
parkmetsas.
Registreerimine: 20. aprill kuni 1. mai kell 12 registreerudes
veebilehel spordiliit.elva.ee tasuta. Kohapeal osavõtutasu 2 eurot.
Lisateave: Marek Pihlak, tel 529 5564

Treeningud rattasõpradele

K

äes on kevad ja seega aeg, et jalgratas keldrist välja ajada.
Tolm maha, väike kontroll ja õlitus.
Jalgratta kontrollil pane tähele: kummid peavad ole
ma piisavalt täis pumbatud, jälgi väliskummil olevaid rõhunäite.
Pärast pumpamist vaata väliskumm üle täies ulatuses, et ei oleks
lõikeid, kust õhukumm välja pääseb.
Vajadusel puhasta kett ja õlita. Õli ei tohi panna esi- ja tagaratta
laagritesse. Kontrolli, et piduri- ja käiguvahetustrossid liiguvad hästi,
vajadusel puhasta ja õlita neid.

Tuleta meelde liiklusreegleid!
Kui tahad jalgrattasõidust rohkem teada ja õppida õiget sõidu
tehnikat, siis selleks asub Elvas Puiestee tn 2 koolimaja keldrikorru
sel jalgrattaklubi baas, kus saab tutvuda ja sõita erinevate jalgratta
tüüpidega: maantee- ja maastikurattad, BMX- ja trekirattad.

Tule rattatrenni!
Sel kevadel-suvel õpime selgeks õiged sõiduvõtted: tõhus pidurite
kasutamine, käiguvahetus õigel ajal, nii kiirel kui ka aeglasel sõidul,
mäest alla ja üles sõitmine.
Sõidame läbi kõik Elva ümbruse huvitavad kohad, osaleme jalg
rattavõistlustel ning proovime BMX-i rada Tartus.
Trenniajad kooliajal E, K, N kell 15–16.30.
Lisateave:
treener Arno Lääne, tel 5193 5213, tysk.ee
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KOGUKOND

Algatus kutsub koduvallas
prügi märkama ja koristama

LÜHIDALT
TULE TALGU
PÄEVALE!
„Teeme Ära“ talgupäeva
meeskond kutsub

MTÜ Perekas eest

registreerima 4. mail

vedamisel toimub

peetavale üle-eestilisele

29. aprillini kampaania,

talgupäevale.

mille raames kutsutakse

K

koduvallas prügi
märkama ja koristama.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

M

TÜ Perekas kutsub
Facebookis,
ürituse
„Elva koduvalla heaks“
raames, inimesi üles
muutma oma koduvalda kaunimaks
paigaks. Selleks soovitatakse inimes
tel jooksma ja kõndima minnes haa
rata kaasa ka kott, et korjata üles tee
kõrval norutav prügi.

Motivatsiooniks
loositakse välja auhindu
Algatajate arvates võiks puhas kodu
kant olla juba ise motivaator prügi
koristamiseks. Selleks, et inimeste
motivatsiooni veelgi tõsta, on MTÜ
Perekas koostöös kohalike ettevõtja
te ja ettevõtlike inimestega pannud
välja ka põnevaid auhindu.
Kõigi vahel, kes postitavad prügi
korjamise protsessist või lõpp
tulemusest hiljemalt 29. aprillil pildi
Facebooki, ürituse „Elva koduvalla
heaks“ leheküljele pildi, loositakse 30.
aprillil välja erinevaid üllatusi.

VÕLLINGE KÜLA NAISED KERSTI PALM, LIINE LEETBERG JA HELI-ANNELI VILLAKO
KAASASID PRÜGIKORSTAMISSE KOGU PERE.

Märkamisest sündis idee
Prügikorjamise idee tekkis Karmen
Paavlil, kes lume sulades alustas
taas aktiivse tervisespordi tegemi
sega. „Kõndides kergliiklusteedel,
autoteede ääres, parkides, metsa
radadel jäi silma prügi, mis liht
salt ei sobi sinna keskkonda. Nii
saigi teadlikult trenniriiete kõrvale
pandud prügikott, et suurendada
trennikoormust ja teha midagi kau
nima kodukandi jaoks ära,“ selgitas

Paavel. „Ühel järjekordsel prügi
koristusel tekkis tunne, tahtmine
ja unelm kutsuda rohkem inimesi
üles sama asja tegema, et üheskoos
palju suuremalt midagi korda saa
ta,“ lisas ta. Nii sündiski üleskutse
Facebookis. Paavel loodab, et puh
tale teeveerele on pärast ka palju
raskem prügi visata.
MTÜ Perekas kutsub inimesi
üles koos sõbra, pere või miks mit
te ka klassi ja lasteaiarühmaga oma

Päästeamet hoiatab: kevadel tuleb
tulega väga hoolikalt ümber käia

P

äästeamet tuletab meelde, et
suur osa maastikupõlengutest,
mille kustutamiseks kulub
päästjatel palju aega ja jõudu, saavad
tihti alguse hooletust ümberkäimi
sest lahtise tulega või lõkke tegemi
sest.
Selleks, et seesuguseid tulekah
jusid ära hoida, tuleb meeles pidada
järgnevat:

»» Lõket tohib teha ainult tuulevaik
se ilma või nõrga tuulega (kuni
5,4 meetrit sekundis, mil liiguvad
ainult puude peenikesed oksad).
»» Lõkkekoha ümbrus tuleb puhas
tada põlevmaterjalist ja kulust,
et tuli ei leviks taimestikule või
turbapinnasesse. Hea mõte on lõk
ke jaoks kaevata auk, et lõkkease
me põhjaks jääks tulekindel muld,

savi või liiv. Peale selle on kasulik
lõkkease ümbritseda mittepõleva
pinnase, näiteks liiva või kividega.
»» Lõket tehes tuleb selle juures olla
ja valvata, et tuli ümbrusele ei le
viks.
»» Lõkke vahetus läheduses peab
hoidma käepärast esmaseid kus
tutusvahendid. Selleks sobib vee
ga täidetud ämber, kustutusluud,

Foto: erakogu

lähiümbruses kõndima või jooks
ma, et üheskoos Eestimaa loodust
turgutada.
Ettevõtmist toetavad Elva Valla
valitsus, BirchLagoon OÜ, Elva
Metsajooksud, Elva Seikluspark,
Hellenurme Veskimuuseum, Jaak
Nilson, Järvemuuseum Akva:rium,
Kiviranna OÜ, Laari Talu Maasikad,
Pillapalla peotuba, Puhja aiand ning
Puhja Rahvakoja teenused.

tulekustuti või veega survestatud
voolik.
»» Lõkkes tohib põletada ainult pu
hast puitu ja haljastusjäätmeid.
»» Mitte mingil juhul ei tohi põleta
da lõkkes prügi või kemikaalidega
töödeldud puitu, milleks on näi
teks mööbli osad. See on tekkiva
keskkonnakahju pärast seadusega
keelatud.
»» Enne kui lõkkeaseme juurest lah
kud, veendu, et lõke on kustunud
või kustuta see ise. Uuesti sütti
mise vältimiseks kalla lõkkease
veega üle või kata see pinnasega.

oostöös Eesti Laulu- ja
Tantsupeo Sihtasutu
sega on sel kevadel üks
üleskutse seotud sooviga kor
rastada oma kodukandis lau
lu- ja tantsupeo tuleteekonna
le jäävaid kultuuriväärtuslikke
paiku.
Peale selle kutsutakse eesti
maalasi kaasa lööma õueraa
matukogude meisterdamise
algatuses ning nurmenuku
talgutel, mille eesmärk on ai
data Tartu Ülikooli teadlastel
hinnata looduse liigirikkust ja
seisukorda.
Kõik talgujuhid, kes on oma
talgud üles tähendanud talgu
veebis, saavad talgute etteval
mistamise hõlbustamiseks ka
talgute stardipaketi.
Talgupäeval on teretulnud
kõik talgud, mis vajavad abi
käsi ja õnnestuvad kõige pare
mini ühisel jõul.
„Teeme Ära” talgupäev on
kümnete tuhandete eestimaa
laste igakevadine suursünd
mus, et tulla kokku ja teha
üheskoos ära kodupaiga kõige
vajalikumad tööd.
Lisateave, talgutele regist
reerimine ja oma kodukandi
registreeritud talgud on leita
vad veebilehel teemeara.ee.

»» Omavalitsused on kehtestanud
lõkete tegemiseks täiendavaid
piiranguid. Elva vallas reguleerib
jäätmehoolduse eeskiri jäätmete
põletamist, sh haljastusprahi põ
letamist. Elva valla jäätmehooldu
se eeskirjaga saab tutvuda veebi
lehel elva.ee/jäätmemajandus.
Tuleohutusalast infot küsi lisaks
päästeala infotelefonilt 1524 või uuri,
mida ja kuidas tohib lõkkes põletada,
internetist keskkonnaministeeriumi
teemalehelt loke.ee.
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Puhja Maanaiste Seltsi
veerandsada aastat

LÜHIDALT

Kodupaiga elu hubaseks
ja huvitavaks muut
miseks tasub kohalikul
rahval mõtteergas ja
tragi olla. Puhja naised
tajusid seda juba taas-

NÄITEMÄNGU „RÖÖVLIVALD KAVILDA“
OSATÄITJAD.

iseseisva Eesti algus
aastail ning asutasid
1994. aasta 5. mail Puhja
Maanaiste Seltsi.
NELLI UUSTALU
PUHJA MAANAISTE SELTSI
ESINAINE

K

akskümmend viis aas
tat on kiiresti möödunud
ning veerandsajas sünni
päev on väärikas põhjus
tehtule tagasi vaadata ja tuleviku
plaane pidada.
Puhja Maanaiste Selts pais
tab välja silmaringi avardamise ja
enese
harimise valdkonna mitme
külgsusega.
Kursusi on korraldatud arvuti
õppes, inglise keeles, stiiliõppes,
aianduses ja ravimtaimede tundmi
ses. Oleme õppinud erinevat käsi
tööd ja tõdenud, et selleks ei kulugi
kuigi kalleid töövahendeid.

Foto:
Kalju Tisler

Röövlivald Kavilda
PUHJA MAANAISTE SELTSI NAISTEPÄEVA ÜRITUS.

Käsitöö seob tugevalt põlvkondi
ja nii oleme käsitööõppesse kaasa
nud ka omakandi poisid ja tüdrukud.
Näpuosavuse jälgi võib märgata mit
mel pool – olgu nendeks siis papud
beebidele või istepadjad kiriku pinki
del, mis on valminud heategevusliku
ettevõtmisena. Tarkusi on kogutud
ja oleme neid tarkusi ka asjade taas
kasutamisel katsetanud. Meie staaži
ka liikme Miralda Karu algatusel
kudusime Elva Laste- ja Perekeskuse
poistele soojad villased sokid.

Sidemete loomine
Sõprussuhted oleme loonud Läti
Matisi Seltsi liikmetega, nendega
kohtumised on alati meeldejäävad,
huvitavad ja harivad. Möödunud
sügisel külastasime Ruhja Kogu
konna maja, kuhu on koondatud
väga erinevad tegevused. Sel aastal
loodame meie neile näidata midagi

Foto: erakogu

huvitavat Elva vallas. Tartu Maa
naiste Liidu kaudu oleme osalenud
kõikidel Baltimaade Maanaiste
Konverentsidel.
Puhja Maanaiste Seltsile on alati
abiks olnud Toomas Paur, kelle pa
nusel on selts saanud kahel korral
riiklikku toetust, mille eest on soeta
tud suur telk, kaks tugevat töölauda,
kahed lauateljed ja kahed vööteljed,
lisaks miniatuursed kangasteljed.
Täname teda külakogukondade väär
tustamise eest!
Suures Elvas vallas on mitmeid
naisseltse, kellega tahaksime tutta
vaks saada. Ootame kõiki tublisid
naisi külla! Hea võimalus tutvumi
seks ja suhtlemiseks on 28.–30. juu
nil toimuv Petseri-Pihkva-Novgorodi
reis, kuhu ootame ka teiste paikade
sädeinimesi. Oleme veendunud, et
naisseltside ühised tegemised anna
vad külaelule tugeva sünergia.

Puhja Seltsimajas esitati 1. ja 8. aprillil kohalikul
ajalool põhinevat näitemängu „Röövlivald Kavlida“.

E

tenduses täitsid rolli Puhja Seltsimaja näiteringi 13 meest,
kes mängisid 18 eri rolli, ja 7 naisnäitlejat kaheksas osas.
Näitemängu autor ja lavastaja on Kaarel Tuvike, projek
tijuht on Kaja Udso. Näidendi tegevus algas 1890. aastatel, mil
Puhjas tegutsesid kaks kurikuulsat seltsi – Soodom ja Komorra.
Näidendi tegevus lõppes suurküüditamisega 1940. aastal. Näite
mäng on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ja 70. aasta
möödumisele suurküüditamisest Eestis.

Kirikute teated
ELVA KIRIK
18. aprill kell 18 Armulauaga jumalateenistus. Suur Neljapäev
19. aprill kell 11 Liturgiline jumalateenistus. Suur Reede
21. aprill kell 11 Armulauaga jumalateenistus. I ülestõusmispüha
22. aprill kell 18 Jumalateenistus. II ülestõusmispüha

PUHJA KIRIK
18. aprill kell 18 Suur Neljapäev
19. aprill kell 11 Suur Reede, laulab Dionysius
20. aprill kell 11 Ülestõusmispüha, laulab Dionysius

Pihlamarja lastehoid kolis

P

ihlamarja lastehoiu avamis
pidu toimus 1. aprillil, kui tähis
tati pidulikult Jaama tänav 10
majja kolimist.
Möödunud aastal ettevõtlike Pee
du lastevanemate algatusel asutatud
ja Liina Luure juhtimisel tegutsev
lastehoid kolis Jaama tänaval asuvas
se Ilmar Särjele ja tema tütar Anna-
Liisa Petersonile kuuluvasse majja.
Peale leidlikult sisustatud rühma
ruumidele on hoonel olemas ka prak
tiline õueala.
Pihlamarja lastehoid pakub hoiu
teenust kümnele lapsele.

RANNU KIRIK
18. aprill kell 14 Armulauaga jumalateenistus. Suur neljapäev.
Laulab Kalju Õllek
19. aprill kell 14 Sõnajumalateenistus. Suur reede
21. aprill kell 14 Armulauaga jumalateenistus. Kristuse
ülestõusmise püha. Laulab EELK Elva koguduse koor

RÕNGU KIRIK
18. aprill kell 14 Armulauaga jumalateenistus Valguta
seltsimajas. Suur Neljapäev
19. aprill kell 18 Liturgiline jumalateenistus. Suur Reede
21. aprill kell 11 Armulauaga jumalateenistus. I ülestõusmispüha
PIHLAMARJA LASTEHOID.

Foto: Liina Luure
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TEATED
Elva valla sündmustekalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

15. aprill kell 12

Loeng “Piibel, Eesti ühiskonna kultuuri ja
kirjanduse mõjutaja”. Lektor Kaido Soom

Elva Linnaraamatu
kogu kaminasaal

tasuta

15. aprill kell 18.30

Film “Ott Tänak”

Rannu Rahvamaja

3.50 € / 5 €

15. aprill kell 19

Film “Mehed”

Puhja Seltsimaja

4€/5€

16. aprill kell 20

Film “Ott Tänak”

Konguta Rahvamaja

4€/5€

17. aprill kell 12

Film “Tõde ja õigus”

Elva Kultuurikeskus

3.50 € / 5 €

17. aprill kell 12

OnTeatri külalisetendus

Elva LendTeater

8 € / 10 €

Puhja Seltsimaja

8€

“Maailma Ilusaim Tüdruk”
18. aprill kell 11

Laste- ja noorteteater Reky etendus

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Annabel Tamm

Kevor Koppel

Liselle Maria Erenvert

Roland Sulg

Ketrin Koppel

Jakob Aia

sündis 09.03.2019
sündis 16.03.2019

sündis 22.03.2019

sündis 26.03.2019
sündis 27.03.2019

Elva vald mälestab
Luule Kolk

Helgi Roots

Hedvig Saar

12.09.1939-13.03.2019

“Sööbik ja Pisik”

sündis 22.03.2019

17.12.1940-22.03.2019

05.08.1932-29.03.2019

18. aprill kell 18

Rütmimuusikute kontsert “Rütmimaagia”

Elva Kultuurikeskus

tasuta

Salme Kosa

Helgi Sööt

Silvia Nilp

18. aprill kell 19

Kirjandus- ja muusikaõhtu

Elva LendTeater

Eelmüük
10 € / 12 €,
kohal 13 € / 15 €

Linda Tuul

Mari Rajasaar

Linda Erikson

Erich Muuga

Jüri Virro

Raivo Sonn

Valter Termonen

“Aga armastusel on metsalinnu süda”
Kristiina Ehin ja Silver Sepp”

tasuta

Jooks, kepikõnd ja rattasõit. Võistlused tilludele.

Rõngu Keskkooli
parkla

20. aprill kell 13

FC Elva - Pärnu JK Vaprus

Nike Arena Elva

tasuta

22. aprill kell 11

LendTeatri etendus “Teofrastus”

Elva LendTeater

6€

22. aprill kell 18.30

Mälumänguturniir

Puhja Seltsimaja

1€

23. aprill kell 20

Elva Jüriöö jooks

Elva lauluväljak

tasuta

24. aprill kell 9.30

Konverents “Teekond abivajava lapseni”
lastega töötavatele spetsialistidele

Elva Kultuurikeskus

25 €

24. aprill kell 12 ja
kell 13

Nukuetendus “Punamütsike”

Pillapalla peotuba

5€

25. aprill kell 11

Laste pannkoogihommik
pehmikmõõkade töötoaga

Pillapalla peotuba,
Kesk 19, Elva

12 €

25.04 kell 13 kuni
27.04 kell 20

Huvimaraton

Elva HKK / Elva
Kultuurikeskus

tasuta

27. aprill kell 11

Tervisepäev

Aakre Rahvamaja

tasuta

27. aprill kell 13

FC Elva - Tallinna FCI Levadia U21

Nike Arena Elva

tasuta

27. aprill kell 17

Laulupäev.

Rõngu Rahvamaja

tasuta

20. aprill kell 11

Kvaliteetaja Tervisepäev

08.10.1917-14.03.2019
18.06.1926-15.03.2019
12.06.1934-21.03.2019
28.02.1958-22.03.2019

28.08.1951-24.03.2019
26.07.1930-27.03.2019
24.09.1947-28.03.2019

15.09.1927-30.03.2019
04.12.1923-01.04.2019

Jekaterina Püvi

01.06.1926-01.04.2019

18.05.1926-29.03.2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Vallavalitsus võtab
tööle kultuurispetsialisti
Elva Vallavalitsus võtab tööle kultuurispetsialisti ajutiselt äraoleva töötaja

alane), tunnete tööks vajalikke õigusakte, omate sündmuskorralduse koge
must, teile meeldib töötada meeskonnas ning olete hea pingetaluvusega,

28. aprill kell 10

Elva Lahtised MV 2019 naiste ja meeste I etapp

Nike Arena Elva

tasuta

28. aprill kell 11

Elva Lahtised MV lauatennises

Puiestee tn 2 võimla

tasuta

28. aprill kell 11

Kontsertjumalateenistus

Puhja kirik

tasuta

SLEY puhkpilliorkester ja segakoor (Soome)
28. aprill kell 12

Lauluvõistlus “Elva valla laululaps”

Konguta Rahvamaja

tasuta

29. aprill kell 12

Loeng “Eesti demograafiline olukord
aastatel 1940-1949”. Lektor Margus Maiste

Elva Linnaraamatu
kogu kaminasaal

tasuta

Elva valla leht

spordialase tegevuse korraldamine Elva vallas.
Olete oodatud kandideerima, kui teil on kõrgharidus (soovitavalt eri

Esinevad nais-, mees ja segaansamblid

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

asendamise ajaks, kelle peamine ülesanne on kultuuri-, noorsootöö- ja

avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas.
CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast
dokumendist ning essee teemal „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva
vallas“ (pikkus kuni 2 lk) edastada hiljemalt 21. aprillil elva@elva.ee.
Täiendav info: elva.ee/toopakkumised

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Varahalduse OÜ otsib
hooajalist töötajat
Töö sisu: hooajalised maastiku hooldustööd. Tööaeg: täistööaeg (mai kuni
november). Tööpiirkond: Elva vald.
Tööga tutvumine: tel 5333 0116.

Väljaandja: Elva Vallavalitsus • Toimetaja: Kerli Metsallik • Küljendus: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva
Tiraaž: 6450 • Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 26.04.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 19.04.2019

