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Elva valla leht
Tartumaa koolinoori oodatakse
osalema äriideede konkursil Välk
Elva Vallavalitsus

gu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et konkurss
annab noortele suurepärase võimaluse mõnda oma põnevat äriideed
ka päriselt järele proovida. „See on
võimalus katsetada, kas ja mismoodi võiks üks idee või projekt tööle
hakata," lisas ta.

korraldab koostöös
Tartumaa Omavalitsuste
Liidu ja Tartu Ärinõuandlaga koolinoortele
mõeldud äriideede

Ainulaadne konkurss

konkursi Välk, kuhu
on oodatud osalema
kõik Tartumaa kuni
20-aastased koolinoored.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Ä

riideede kavandeid oodatakse 30. oktoobriks
e-aadressil info@noortevalk.ee. Kavand peab
muu seas sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele,
missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus.

KONKURSS ANNAB VÕIMALUSE KATSETADA OMA
JULGEID ÄRIIDEID.

Peale selle tuleb kirja panna idee
võimalike klientide ning oma
meeskonna kirjeldus.

Konkursi võiduidee
auhinnafond on 3000 €
Konkursi parimatel on võimalus
osaleda mentorprogrammis, kus
neid juhendavad ja nõustavad Eesti
tipptegijad. Kolm parimat mees-

Foto: Unsplash

konda pääsevad oma ideesid tutvustama 2020. jaanuaris Tartus toimuvale StartUp Day-le.
Konkursi võiduidee auhinnafond on 3000 eurot, 2. ja 3. kohta
ootavad kingitused sponsoritelt.
Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda
praktilist äriidee edasiarendamise
kogemust. Elva Vallavalitsuse aren-

Tulemas on Elva valla noorte
volikogu liikmete valimised

N

oortevolikogu on Elva
Vallavolikogu
juures
tegutsev valla noorte huve esindav esinduskogu.
Põhitegevus on võimaldada
noortele aktiivsem osalemine
ühiskondliku elu korraldamises.
Oktoobrikuu jooksul külas-

tavad senised liikmed koolide
üliõpilasesindusi ja tutvustavad Elva valla noortevolikogu
tegevust. 4.–10. novembrini
saavad kõik 14.–26. aastased
valla noored, kes tahavad aktiivselt tegevustesse panustada, end esitada järgmise vo-

likogu
liikmekandidaadiks.
Eelvalimised (sh e-valimised)
toimuvad 18.–23. novembrini
ning valimis
jaoskond on avatud 24. novembril kell 11–14 Elva
raudteejaamas, aadressil Pargi 2.
13. novembril korraldab senine noortevolikogu noorte kon-

Kertu Vuksi sõnul tekkis mõte seesugust konkurssi korraldada Elva
valla arengukava koostamise ajal.
„Kuna see tundus põnev, siis soovisid sellest innustunult ka Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Ärinõuandla projektiga kaasa tulla,"
selgitas Vuks konkursi tagamaid.
Nii otsustatigi konkurss korraldada
kogu Tartumaal.
Ürituse patroon on OÜ TMB Element suuromanik Jaan Luts. „Ideed
on alati väärtus ja neist on alati
puudus. Ka lihtsates ideedes võib
peituda eduka äri algus maailma
vallutamiseks," julgustas Luts noori oma ideid proovile panema.
Lisainfo konkursi kohta leiab
aadressilt noortevälk.ee.

verentsi teemal kiusamisvaba
ühiskond. Päev on täis tuntud
inimesi, lahedaid ülesandeid ja
suuri üllatusi. Konverentsiga
antakse endast parim, et kiusamine noorte tasandilt kaoks!
Seal tutvustatakse muuhulgas
noori, kes kandideerivad järgmise Elva valla noortevolikogu
liikmeteks.
Lisainfo: Margit Kink, margit.
kink@elva.ee
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LÜHIDALT
SÜGISENE PUU
LEHTEDE VEDU
PUHASTUS
ALADELT

E

lva linna eramute ja
kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks
saab registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.
ee, telefonil 5886 1600 või
heakorratelefonil 333 3666
(viimasele on võimalik infot
jätta ööpäevaringselt).
Registreerimisel tuleb
teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige
seetõttu, et ei viidaks ära
vale sisuga kotte.
Lehed palume panna
suurtesse (soovitav 100-150
l) kilekottidesse ja kinnistu
puhastusala äärde. Hunnikus olevaid lahtisi lehti ära
ei veeta. Kottidesse ei tohi
panna oksi ja olmeprügi.
Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini.
Puulehed viiakse tasuta
ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt
registreerinud oma soovi
ning kus puud kasvavad
puhastusalal*.
* Mis on puhastusala?
Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu
kuulub:
»» kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;
»» kinnistuga vahetult piirnev teepoolane üldkasutatav ala kuni kõnniteeni
või kõnnitee puudumisel
sõidutee peenrani (kuni
5 m ulatuses).
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Otsused 24.09 istungilt

Otsused 1.10 istungilt

Ehitus

Maa

Anda projekteerimistingimused Rõngu alevikus Tankla kinnistul garaaži ehitusprojekti koos-

Lõpetada Elva vallas Kirepi külas asuva maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud os-

tamiseks.

tueesõigusega erastamise õiguse puudumise tõttu.

Maa

gu alevik, Kesk tn 3; pindala 1741 m²; sihtotstarve elamumaa.

Määrata katastriüksuse pindala, koha-aadress ja sihtotstarve: koha-aadress Elva vald, Rõn-

Määrata Käärdi alevikus Mesika tn 10 kinnistu jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele moo-

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale

dustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Käärdi alevik, Mesika

kinnistule: Elva vald, Palupera küla, Heki kinnistu. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala

tn 10, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tn 10a, sihtotstarve elamumaa;

suurus on 111 m².

Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tn 10b, sihtostarve elamumaa; Elva vald, Käärdi alevik, Mesika
tänav L5, sihtotstarve transpordimaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele
kinnistutele: asukohaga Elva linn, Kesk tn 22, isikliku koormatava ala suurus vastavalt asen-

Määrata Mäe-Arbi katastriüksuse jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva linn, Mäe-Arbi , sihtotstarve
üldkasutatav maa; Elva linn, Kulbilohu tn 13, sihtotstarve üldkasutatav maa; Elva linn, Kulbilohu tänav L3, sihtotstarve transpordimaa.

diplaanile 8 m²; asukohaga Elva linn, Pargi tn 11a, isikliku kasutusõigusega koormatava ala suu-

Määrata Odra tn 3 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele ka-

rus vastavalt asendiplaanile 68 m²; asukohaga Elva linn, Kesk tn 32, isikliku kasutusõigusega

tastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Käärdi alevik, Odra tn 3, sihtotstar-

koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 142 m²; asukohaga Elva linn, Kesk tn 30, isikliku

ve elamumaa; Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tänav L6, sihtotstarve transpordimaa.

kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 7 m²; asukohaga Elva linn,
Kesk tänav, isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanidele 522 m².
Määrata Marguse katastriüksuse jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Vehendi küla, Marguse, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Vehendi küla, Motelli tee, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve: Elva
vald, Vahessaare küla, Kärsamäe-Peedi tee L1, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Poole küla,

Määrata maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve: Elva vald, Kirepi küla, Külaplatsi, sihtotstarve üldkasutatav maa.

Muud
Finantsosakonnal üle kanda üldplaneerimise alaeelarvest SA Elva Teenused arveldusarvele
3859,05 € sihtotstarbeline toetus Elva Gümnaasiumi Tartu mnt õppehoone köögi ventilatsiooni remondiga seotud kulutuste katteks.

Kärsamäe-Peedi tee L2, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Poole küla, Tamme-Põrgumäe

Moodustada Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste laureaatide otsustamiseks

tee L1, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Poole küla, Tamme-Põrgumäe tee L2, sihtotstarve

komisjon koosseisus: Maano Koemets; Mare Tamm; Liis Lehiste; Margit Kink; Kairi Vasemägi.

transpordimaa; Elva vald, Poole küla, Tamme-Põrgumäe tee L3, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Aakre külas, Teppo hoonestatud katastriüksuse uueks koha-aadressiks Elva vald,
Aakre küla, Uue-Teppo.

Tarekese üürimajas sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine ja üürilepingu lõpetamine.
Kinnitada Puhja Kooli 2019/2020 õppeaasta hoolekogu järgmises koosseisus: Veljo Raide
vanemate esindaja, II kooliaste; Kersti Luik vanemate esindaja, I kooliaste; Olga Dorofejeva

Määrata Elva vallas, Kurelaane külas asuvate Elva reoveepuhastusjaama ja Elva jäätmejaa-

vanemate esindaja, III kooliaste; Sulev Lääne vanemate esindaja, I kooliaste; Karita Tilk vane-

ma katastriüksuste ning Jäätmejaama katastriüksuse piiride muutmisega uutele moodustava-

mate esindaja, I kooliaste; Janno Reinomägi vanemate esindaja, I kooliaste; Ülle Närska õp-

tele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kurelaane küla, Elva keskkon-

penõukogu esindaja; Leiki Sild vilistlaste esindaja; Triine Uibokand õpilasesinduse esindaja;

najaam, sihtotstarve jäätmehoidla maa; Elva vald, Kurelaane küla, Elva reoveepuhastusjaam,

Marika Saar kooli pidaja esindaja.

sihtotstarve jäätmehoidla maa; Elva vald, Kurelaane küla, Keskkonnajaama tee, sihtotstarve

Kiita heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet.

transpordimaa.

Muuta Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.

Määrata Käärdi alevikus, Rukki tänav L1 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uute-

Kinnitada kinnistu Uus-Kasevälja, Kapsta küla, Elva vald avaliku otsustuskorras võõran-

le moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Käärdi alevik,

damise tulemus järgmiselt: kinnitada võitjaks IK ESTATE OÜ pakkumusega 3000 €, ; võõran-

Rukki tänav L1, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Käärdi alevik, Rukki tänav L5, sihtotstar-

dada kinnistu nimetatud võitjale.

ve transpordimaa.

Moodustada Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste laureaatide hindamiseks
komisjon koosseisus: Maano Koemets, Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv,

Hanked
Tunnistada vastavaks OÜ Hanso MK , AS Insenerehituse, OÜ Wesico Project, OÜ Vändra MP,

Kertu Vuks, Allan Allik.
Esitada volikogule eelnõu „Elva valla 2020 aasta eelarve“ komisjonides arutamiseks.

OÜ Valicecar, OÜ Kaurits, AS Valmap Grupp, OÜ Teearu grupp, OÜ Melior-M, UAB Šilutės
polderiai, OÜ Kopasellid, OÜ JBS Infra pakkumused, OÜ Saaretu ja MKM Infra OÜ ühispakkumus ning OÜ Mekon Ehitus, OÜ ISTRUP, OÜ Kraavimees ja OÜ PH Building ühispakkumus. Tunnistada edukaks OÜ Mekon Ehitus, OÜ Istrup, OÜ Kraavimees ja OÜ PH Buidling
ühispakkumus maksumusega 532 760 € (+km). Kvalifitseerida edukaks tunnistatud pakkujad
OÜ Mekon Ehitus, OÜ Istrup, OÜ Kraavimees ja OÜ PH Buidling, kuna pakkujatel puudusid
hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja pakkuja vastas hanketeates ja hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimistingimustele. Sõlmida edukaks tunnistatud ning kvalifitseeritud pakkujaga hankeleping vastavalt hanke alusdokumentides kinnitatud tingimustele pärast RHS §
120 lg 2 sätestatud ooteaja möödumist.
Anda Mittetulundusühingule Tõusvad Tähed alates 1.10.2019–30.09.2024 tasuta kasutada
Barbara Külakeskuses, asukohaga Elva tee 3, Rannu alevik, Elva vald, mitteeluruum.
Korraldada avatud menetlusega riigihange „Lumetõrje Elva valla teedel (Palupera, Puhja ja
Konguta piirkondades)“.
Riigihanke nr 212432 (Rannu aleviku kaugküttepiirkonnas soojuse ostmine) tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine. Tunnistada edukaks OÜ Elva Soojus pakkumus maksumusega 55,11 € (+km).

PANE TÄHELE

Algab kaasava eelarve hääletus
Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 14.–20. oktoobril VOLIS-keskkonnas. Oma
hääle saab anda ka teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. Niisamuti
on võimalik hääletada järgmistes COOP kauplustes:
»» Puhja Konsum: teisipäev, 15.10, kell 9.30–11.30 ja 16.30–18.30
»» Rõngu Konsum: kolmapäev, 16.10, kell 9.30–11.30 ja 16.30–18.30
»» Elva Konsum: neljapäev, 17.10, kell 9.30–11.30 ja 16.30–18.30.
Hääletada saavad kõik 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on Rahvastikuregistri järgi Elva
valla elanikud. Hääletuspunktides hääletamiseks palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav
dokument.
Kaasava eelarve hääletusele pääsenud ideedega on võimalik tutvuda Elva valla kodulehel
elva.ee/kaasaveelarve.
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Volikogu istung – 30.09

Ohtlike jäätmete kogumisring Elva vallas

30. septembril toimus Elva Vallavolikogu 23. istung, millest võtsid osa kõik

Elva valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub hajaasustusega piirkondades

29 liiget. Istungi alguses andis pikema ülevaate vallavalitsuse tegemistest
vallavanem Toomas Järveoja. Istungile oli kutsutud ka sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivas-

27. oktoobril.

sepp, kes tutvustasid oma töövaldkonda ja vastasid volikogu liikmete kü-

TERJE RAADOM

simustele.

KESKKONNASPETSIALIST

Volikogu võttis vastu 2019. aasta II lisaeelarve. Elva valla 2019. aasta
eelarvesse võeti sel aastal laekunud sihtotstarbelised summad ja korrigeeriti kulude iseloomust ja raamatupidamislikust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi. Eelarvesse lülitati põhivara müügi tulu (endine sotsiaalkorter), millest laekuv tulu suunati teiste sotsiaalpindade remondiks.

K

ogumisringist jääb välja Elva linn. Elva linna elanikud saavad jäätmeid üle anda kolm korda nädalas
Nooruse tn 8 jäätmejaamas.
Elanikud saavad kogumisringil anda ohtlikud jäätmed ära tasuta. Kogumisringil võetakse vastu:

olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud

Põhitegevuse tulud suurenevad eelarves 112 755 euro võrra ja kulud 347 484

pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, kompaktsed elektroonikaseadmed ja vanarehvid. Eterniiti sel korral

euro võrra. Investeerimistegevuse suurim muutus on Elva spordihoone ehi-

vastu ei võeta.

tuse üleandmine SA-le Elva Kultuur ja Sport. Valla koondeelarve suurus on
peale muudatusi 33 265 873 eurot.
Volikogu arutas esimesel lugemisel valla arengukava-eelarvestra-

Kogumisringil ei võeta ettevõtetelt vastu ohtlikke jäätmeid. Eraettevõtted peavad oma ohtlikud jäätmed
andma ise üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

teegia muutmise eelnõu ja suunas selle avalikule väljapanekule 3.-17. ok-

Kogumisringi peatused

toobrini. Valla arengukava-eelarvestrateegia koostati 2018. aastal ning see

Peatused jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult väljatoodud asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäät-

jõustus 1. jaanuaril 2019. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine toi-

meid vastu ei võeta.

mub igal aastal ja selle käigus hinnatakse muutmisvajadust nii arengukava

NB! Kellaajad võivad sõltuvalt huviliste arvust ja kogustest nihkuda, seega tuleb varuda veidi aega ja kanna-

kui ka eelarvestrateegia osas. Ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla

tust. Palume kogumisringil anda jäätmed isiklikult üle, mitte neid varem kogumiskohta kokku viia! Jäätmeid

arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaal-

ei tohi jätta tee äärde.

sed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Ragn-Sells AS-iga.

eelarvele. 2019. aasta eelarve täitmise ajal on hangete käigus selgunud mit-

Suuremates kogustes üleantavad rehvid ja kompaktsed elektroonikaseadmed on vaja eelregistreerida. Pa-

mete investeeringute tegelikud maksumused ja ka nende investeeringute

lume sellest märku anda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Terje Raadomile telefonil 730 9898

elluviimise tegelikud tähtajad. Seega toimuvad muudatused just investee-

või e-aadressil terje.raadom@elva.ee.

ringuprojektide tähtaegade ja maksumuste osas, mitte arengukavas. Eelnõu avaliku väljapaneku ajal saab igaüks tutvuda muudatustega valla kodulehel. Iga huvitatud isik saab esitada eelnõule ettepanekuid. 21. oktoobril
kell 18 toimub Elva vallamajas eelnõu avalik arutelukoosolek.
Volikogu otsustas delegeerida Elva Vallavalitsusele õigused ja kohustused lahendada noorsootöö seaduses sätestatud valla ülesandeid. Peamiselt
puudutab see küsimus noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamist, muutmist ja ülevaatamist ning seda iga-aastaselt.
Volikogu tühistas Elva vallaks ühinenud omavalitsuste määruseid.
Määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuli asjaolust, et Elva Vallavolikogu või Elva Vallavalitsus oli vastu võtnud õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu valla territooriumil või ei olnud määrus enam
asjakohane (nt on muutunud seadus ning ära on langenud õiguslikud alused).
Volikogu arutas volikogu revisjonikomisjoni poolt esitatud eelnõu,
mis jäi vastu võtmata. Komisjon soovis tühistada 7.11.2017 volikogu otsustest isikliku sõiduauto kasutamise eest määratud hüvitised vallavolikogu
esimehele, abivallavanematele ja vallavanemale. Siiani on kehtinud hüvitis
isikliku auto kasutamise eest 450 eurot kuus, millest läheb maha tulumaks

Pühapäeval, 27. oktoobril toimuva kogumisringi ajagraafik ja peatumiskohad:
»» Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla kl 9–9.20;
»» Kureküla alevik, kaupluse parkla kl 9.30–9.45;
»» Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees olev plats kl 10–11;
»» Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl 11.15–12.15;
»» Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev plats kl 12.30–12.45;
»» Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl 13–13.20;
»» Teedla küla, Vana tn 8 kl 13.30–14;
»» Rõngu, Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl 14.15–15.15;
»» Aakre küla, Aakre seltsimaja kl 15.30–15.45;
»» Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval kl 16–16.10;
»» Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures kl 16.20–16.30.
Ohtlikke jäätmeid saab kogumisringi välisel ajal viia Elva valla jäätmejaamadesse:
»» 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

ja mille pealt vald maksab erisoodustusmaksu. Hüvitis ei sõltu tegelikust
läbisõidust. Eelnõu kohaselt tuleb hüvitist maksta edaspidi sõidupäeviku
alusel ja kuni 335 eurot kuus. Volikogu aseesimees Peeter Laasik selgitas
enne hääletamist, miks koalitsioon ei toeta seda eelnõu. Vallavanem Toomas Järveoja kinnitas, et vallavalitsus valmistab järgmisele istungile ette
eelnõu, millega muudetakse hüvitamise korda ning hüvitamine toimub
sõidupäevikute alusel ning eelnõu suunatakse enne istungit ka rahanduskomisjoni. Otsuse poolt oli 9 volikogu liiget ja vastu 16, sellega jäi otsus
vastu võtmata, kuna ei saanud poolthäälte enamust.

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia
muutmise eelnõu avalik väljapanek

E

lva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2023 muutmise eelnõu on avalikul väljapane-

kul kuni 17. oktoobrini. Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel. Praegu on tegemist eelarvestrateegia osas täiendatud dokumendiga, kus on 2018. aasta prognoos asendatud tegelike

andmetega ja on lisatud prognoos 2023. aastaks.

Volikogu otsustas muuta vallavalitsuse koosseisu. Vallavalitsuse

Uuendatud arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda valla kodulehel: elva.ee/arengukava

liikme Airi Mahla vabastati tema enda soovil vallavalitsuse koosseisust ja

ning ettepanekuid oodatakse 17. oktoobrini. Ettepanekuid saab esitada e-aadressile elva@elva.ee ja e-vormil,

tema asemele kinnitati palgaliseks valitsuse liikmeks Toomas Paur. Toomas

mille leiate valla kodulehe eeltoodud aadressilt. Avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 18 Elva Vallavalit-

Pauri asemele tuleb volikogu koosseisu asendusliikmena August Vester.

suses (Kesk 32, Elva), kuhu on oodatud kõik huvilised.
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HARIDUS JA KULTUUR

Valguta lasteaed-algkool
sai 30-aastaseks
KOOLI AJALUGU

LÜHIDALT

Võta aega, et tegeleda oma
vaimse tervisega!

10.

oktoobril on rahvusvaheline vaimse tervise päev. Elva
valla tervise- ja heaolukomisjon koostöös vallavalitsusega korraldavad oktoobris vaimsele tervisele pühendatud

VALGUTA KOOLIMAJA

Valguta kooli taasavamisest möödub 30 aastat.
Sünnipäeva tähistatakse
18. oktoobril algusega
kell 17 kooli saalis.
KAJA LEPIK
DIREKTOR

M

eenutatakse koosveedetud aastaid ning
süüakse sünnipäeva
torti. Oodatud on
kõik endised ja praegused lasteaialapsed, õpilased, töötajad ning
nende pereliikmed ja kogukonnaliikmed.
Tänaseks on Valgutas üha ajakohasema hoone, ümbruse ja sisustusega pisike kool. Kolme liitklassi
kõrval tegutseb lasteaia liitrühm.

Foto: Martiina Viil

Kool on valmis vastu võtma rohkem õpilasi, kui seal hetkel õpib
(sel õppeaastal 25 last).
Selle õppeaasta esimese kuuga on
jõutud palju korraldada: õues-õppepäev Armuorus, spordipäevad
(lasteaed võõrustas Rõngu ja Aakre
lapsi), peale tavapäraste liikumisvahetundide ka pikad õuevahetunnid,
KIK-i toel tehtud õppekäik Nopri talus ning perede matk ümber
Mustjärve. Lastevanematele toimus
lisaks üldkoosolekule ka liikumisalane koolitus, mille organiseeris
kooli koostööpartner Valguta maanaiste selts. Õpetajad pidasid koostöökoolituse Aakre õpetajatega.
Valguta kool on ideaalne koht
lastele, kes soovivad või vajavad
individuaalset lähenemist ja rohkem tähelepanu. Kooli töötajad on
erialaste teadmistega õpihimulised
inimesed, kes annavad endast parima, et lapsi igakülgselt arendada.
Peale tavapäraste tundide toimub

Teated kooli tegutsemisest
ja uue koolimaja ehitamise
kohta pärinevad 18. ja 19. sajandist. Praegusesse asukohta vanas pargis koliti 1919.
aastal, kui mõisahäärber leidis koolimajana rakenduse.
Mõisakooliks maja aga pidada ei saa, sest kohalikud talumehed otsustasid kooliks
sobimatu hoone 1930-tel aastatel lammutada ja uue maja
asemele ehitada. Seal anti
haridust 1971. aastani. 1980.
aastate lõpus leiti kogu riigis
taas, et kodulähedastel koolidel on oma võlu ning Valguta kolhoosi eestvõttel tehti
vana hoone jälle korda. Ümberehituse käigus sai maja
suuremaks ning ruumid leidis endale väikelaste mängu
rühm, mis hiljem muutus
lasteaiarühmaks.
Õppetöö
uues majas ei saanud ehituse
viperuste tõttu 1. septembril
alata, kuid mängurühmas ja
kolmes klassis olid lapsed ja
õpetajad olemas ning esialgu
võeti kasutusele asenduspinnad. Seetõttu peetaksegi kooli
sünnipäeva oktoobris.

kampaania „Võta aega“.
Kampaania pöörab tähelepanu vaimse tervise olulisusele ning sellele,
et oma tervisega tegelemiseks tuleb kiires elutempos võtta eraldi aeg.
Milline on aga hea vaimne tervis? Hea vaimse tervise tunnused on
näiteks võime inimestega suhelda, teistest hoolimine ja armastus. Samuti
võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike tunnete väljendamiseks.
Võime õppida, töötada ning osaleda sotsiaalses elus ning pingutamine
raskuste ületamiseks. Samuti oma ärevuse piisav valitsemine, kaotuste
talumine ja valmisolek elumuutusteks. Vaimse tervise kohta saab rohkem
lugeda aadressilt terviseinfo.ee.
Elva Vallavalitsus, SA Elva Kultuur ja Spordi turismijuht ja spordijuht,
Elva valla raamatukogud ning SA Laste- ja Perekeskus jagavad kampaania vältel nii oma meeskondadele kui ka kõigile teistele soovitusi, kuidas
võiks koos töökaaslastega vaimset tervist parandada ning kuidas võiks
sellega ka individuaalselt tegeleda.
Peale selle ootame kõikide vallakodanike soovitusi ja nippe, kuidas
tegeleda oma vaimse tervise parandamise ja hoidmisega. Ootame kõikidelt (nii kodanikelt kui ka ettevõtetelt ja töökollektiividelt) fotosid ja
videoid toredatest tegevustest, mis aitavad vaimset tervist hoida. Fotosid
ja videoid ootame aadressil merilyn.sade@elva.ee või Elva valla Facebooki
leheküljel vaimse tervise kampaania ürituse lehel, kuhu saab oma foto ja
soovitused postitada igaüks ise. Kasuta sotsiaalmeedias fotode või videote jagamisel teemaviiteid #elvavald ja #võtaaega.

Algas elanikuks
registreerimise kampaania

S

eptembri lõpus algas Elva valla elanikuks registreerimise kampaania, mis pöörab sel aastal tähelepanu Elva vallas elamise positiivsetele külgedele.

õppetöö ka väljaspool koolimaja.
Peetakse lugu tervislikest eluviisidest ja väärtustatakse kodukohta,
selle inimesi ja kultuurisaavutusi.

Miks on hea Elva vallas elada? Siin on näiteks üks kõrgemaid sünni-

toetusi (550 eurot) ning samuti on siin väga palju võimalusi nii lastele
kui ka täiskasvanutele eri huvidega tegelemiseks (huvihariduse kavas 100
tegevust). Samuti on siin puhas ja turvaline elukeskkond.
Vald pakub ranitsatoetust ja vanemaid toetatakse perenõustamise ja
psühholoogilise nõustamise eest tasumisel. Erinevaid positiivseid põhju-

Raamatukogu perepäev

L

aupäeval,
26.
oktoobril toimub Elva Linna
raamatukogus
perepäev.
Põnevat tegevust leidub igale vanusele.
Kell 11.30 alustatakse päeva lõbusate liikumismängudega, mis
toimuvad raamatukogu ees õues.
Sportlik hommik kogu perele –
terves kehas terve vaim!
Kell 12 jätkub tegevus raamatukogus. Külas on muusik ja fantaasiapillimängija Silver Sepp, kes

oskab teha pilli nii kohvitopsist
kui ka jalgrattast. Tema juhendamisel toimub pööraste pillide töötuba – avastame, milliste
ebaharilike pillidega on võimalik
heli tekitada.
Alates kella 12st on kohal näomaalingute tegija ning laste lemmik, suur ja sõbralik lugemiskoer
Leero koos perenaisega. Peale
selle toimub helkurite valmistamise töötuba, meisterdatakse
maske, osaleda saab loteriis „iga

loos võidab“ ning kogupere mälumängus (registreeri võistkond
tel 7456 755 või elva.raamatukogu@elva.ee). Samuti toimub vähekasutatud ja raamatukogule
mittevajalike raamatute soodusmüük.
Päeva lõpus tänab raamatukogu kõige tublimaid lugejaid
väikese kingitusega. Sööme koos
kringlit ja pannkooke. Tule kogu
perega!
Lisainfo: tel 7456 755 või e-aadressil elva.raamatukogu@elva.ee,
elvaraamatukogud.ee

seid Elva vallas elamiseks on muidugi veel ning nendega saate tutvuda
aadressil tuleelva.ee.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada
valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike
arvust. Seetõttu palume kindlasti oma elukohaandmed üle kontrollida,
sest see mõjutab näiteks toetuste taotlemist ning samuti on elukoharegistreering oluline hääletamisel (sh kaasava eelarve hääletus).
Elukohateadet saab esitada:
»» Elva Vallavalitsuses (registripidaja Kristi Kalmus, tel 730 9886);
»» Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate vormi leiad
aadressilt tuleelva.ee);
»» www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik on sisselogida ID-kaardi või mobiil-IDga).
Kõikide vahel, kes registreerivad end ajavahemikul 23.09–27.12.2019
valla elanikuks, loositakse välja 3x500 eurot.
Tule Elva valda, päriseks!
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Mihklilaat Puhja lasteaias

LÜHIDALT
ESIPLAANIL ELVA ABI
VALLAVANEM MARIKA SAAR
JA AASTA HARIDUSE TEO
LAUREAAT AIGI KAPTEN.

Puhja lasteaias Pääsu
silm toimus 27. septemb
ril traditsiooniline
Mihklilaat.
LEELO SUIDT
PUHJA LASTEAIA DIREKTOR

Foto: Kayvo Kroon

S

ügisannid, mida müüa,
olid kogutud, lapsed olid
ootusärevuses ja ilm oli
nagu tellitud – laat võis
alata. Alustati piduliku rongkäiguga, kus meeleolu lõi muusikaõpetaja võttes üles ühislaulu.
Lasteaia kuue rühma müügilauad
olid tulvil hõrgutavaid suupisteid,
erinevaid sügisande, hoidiseid, istikuid, lilli, käsitööd. Vahva, et lisaks
lastevanemate ja õpetajate kogutud müügiartiklitele, olid ka lapsed
oma panuse andnud: sõimerühmas
Kuldnupp olid õpetajad koos lastega teinud üllatuspudeli nisuteradega; Õnnelille rühm oli valmistanud
rahakassad; Rukkisinine oli teinud
lastega müügiks porgandimahla, õunapüreed ja jõhvikakomme;
Piibelehe rühm oli valmistanud
küünlaaluseid ja Meelespea rühma
laadalett oli kõige suurema sortimendiga juurviljade päralt. Kõik
rühmad kogusid muljetavavaldava
summa, mida aasta jooksul saab kasutada väljasõitudeks või muudeks
rühmategevusteks.
Uuendusena olid laadal lisategevusteks sportlikud mängud, mille
olid välja mõelnud liikumisõpetaja
Kristjan Moorast ja muusikaõpetaja Triin Pall. Koos õpetajatega anti
juhtnöörid peredele, kes võtsid

Tunnustati silmapaistvaid
haridustegijaid

4.

oktoobril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla silmapaistvate haridustegijate tunnustusüritus. Laureaadid kuulutati välja
üheksas erinevas kategoorias:

»» Elva valla Aasta noorõpetaja: Mari-Liis Kurvits;
»» Elva valla Aasta kooliõpetaja: Riin Saadjärv;
»» Elva valla Aasta klassijuhataja: Cati Krillo;
»» Elva valla Aasta lasteaiaõpetaja: Karin Pastarus;
»» Elva valla Aasta huvihariduse õpetaja: Tiit Veigel;
»» Elva valla Aasta tugispetsialist: Erle Põder;
»» Elva valla Aasta taustajõud: Heli Rähni;
»» Elva valla Aasta hariduse sõber: Jaana Unt ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest;
»» Elva valla Aasta hariduse tegu: Aigi Kapten aiandusprojekti „Söödav
iluaed“ loomise eest Õnneseene lasteaias.

Foto: Egle Tohver

MIHKLILAAT PUHJA LASTEAIAS.

välja võistluspassi ja olid aktiivsed
sportlased.
Lasteaiajuhid küpsetasid pannkooke, et koguda raha lasteaia uute
kiikude soetamiseks. Väljas oli ka
kogumiskast, kuhu oodati samuti
annetusi kiikude soetamiseks.
Laadal oli palju rahvast. Tore,
et pered leidsid aega koos lastega
kaunist sügispäeva nautima tulla ja
sügisvarusid täiendada või lihtsalt
maiustada ja liikuda.

Õhtut juhtisid Janno Puusepp ja Anne-Mai Tevahi loomingulisest ühendusest Must JaAm, kitarril saatis Jaagup Jürgel. Muusikalist meeleolu pak-

Suur sündmus ootas Puhja laste
aeda veel ees. Valminud on tore
seiklusrada, mis avati 9. oktoobril. Seiklusrada valmis koostöös
Hooandjaga, kus kõik soovijad said
anda oma panuse. Juba eelnevatel
aastatel oli kogutud raha erinevate heategevuslike sündmustega.
Nüüd liideti sellele Hooandja raha.
Toetust saadi ka vallavalitsuselt.
Nii valmiski seiklusrada.

kus ansambel Ska Faktor.
Haridusvaldkonna tunnustuste kandidaate oli võimalik esitada 20.
septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 50 kandidaati.

Elva valla lusikapidu

26.

septembril toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla uute
kodanike lusikapidu. Kutsed peole said selle aasta mais–
augustis sündinud 50 last, nende seas 29 poissi (üks paar

kaksikuid) ja 21 tüdrukut.
Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109 (lisainfo registripidaja Kristi

Noorsootöötajad käisid Soomes
kogemusi omandamas

T

artumaa Noorsootöötajate
Ühendus korraldas 18.–20.
septembril õppereisi Soome.
Ideid käisid kogumas ka Elva valla noorsootöötajad. Kolmepäevase
reisi eesmärk oli tutvuda Soome
noorsootöö heade praktikatega ja
arendustega.
Õppereisi jooksul külastati erinevaid paiku: Lohja linna, kus leidub

palju häid näiteid hariduse-, noorteja sotsiaalvaldkondade koostööst
piirkondlikul tasandil; Harula tegevuskeskust, kus kõik olulised teenused on kokku koondatud; Lohja Linnaraamatukogu, mille juhataja on
eestlanna; Turu linna, kus külastati
noorte tegevuskeskust Vimma. Samuti külastati Mainingi koolimaja,
kus õpib palju pagulasperede lapsi,

kes on Soome elama jäänud ning
kus pannakse suurt rõhku õpilaste
omavahelistele suhetele.
Tagasisideringis ütlesid paljud noorsootöötajad, et tunnevad
puudust sellisest operatiivsest
asja
tundjate võrgustikust, kellega
koostöös noort tema rõõmudes ja
muredes toetada. Leiti , et kogetut
saab ka Eesti ühiskonda lõimida.

Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886).

KUTSED PEOLE SAID 50 LAST.

Foto: Kayvo Kroon
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KOGUKOND

Maal elamise päeval avati kõigile
oma uksed ja südamed
Sel aastal esimest korda
toimunud Maal elamise
päeval, 28. septembril avasid Elva vallas oma uksed
20 erinevat asutust.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

M

aal elamise päev näitas hästi seda, et
kogukonnas ollakse
valmis avama oma
uksi ja südameid nii praegustele
kui ka uutele inimestele. Selleks
päevaks valmistati kõigis kahekümnes kohas ette põnevad ajakavad, kust tegevusi võis endale leida
igas vanuses inimene.
Elva Vallavalitsuses oli võimalus tutvuda ametnike töökeskkonnaga ning küsida ametnikelt nende töö või huvipakkuvate teemade
kohta küsimusi. Samuti tutvustati
ettekannete ja töötubadega e-taotluste keskkonda SPOKU, räägiti
kuidas taotleda toetust parkla või
jäätmemaja ehitamiseks ning anti
nõu, mida pidada silmas kodu ostmisel.
Sel päeval oli võimalus oma
teadmisi täiendada mitmel teemal: maksuvaba tulu, kuidas märgata abivajavat last. Janar Saviir
tutvustas vallamajas Elva valla kinnisvaraarendusi. Maitsvat
kõhutäidet pakkus ajutise kohvikuna Siga ja Šhokolaad meeskond.

MAAL ELAMISE PÄEV ANDIS VÕIMALUSE KOHTUDA VÄGA VÄRVIKA SELTSKONNAGA.

Foto: Jaak Jänes

Palju töötube ja elamusi

SEL PÄEVAL AVATI PALUPERA MÕISA
KOLLANE AKEN.

Foto: Jaak Jänes

Elva Muusikakoolis ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuses oli võimalus osaleda erinevates töötubades
ning katsetada oma oskusi näiteks
trummi mängimisel või osaleda
beebikoolis. Elva Huviala- ja Koolituskeskus oli kokku pannud põneva, kogu päeva kestnud programmi,
mis pakkus kõigile palju toredat tegevust. Samuti toimusid mõlemas
majas ringkäigud.
Sel päeval avati ametlikult Palupera mõisa juures National Geographicu kollane aken.
Rannu Rahvamajas oli võimalus vaadata filmi „Ükssarvik“ ning

Rõngu Rahvamajas toimus terve päeva väldanud Ideehunt, kus
tutvustati rahvamaja pakutavaid
huvi
tegevusi nii noortele kui ka
täiskasvanutele.
Kirepi külas ootas huvilisi väga
värvikas seltskond, sest just sel
päeval avanes võimalus külastada
Kase talu ning seal elavat 150 asukat. Näha sai nii ponisid, kitsesid,
paabulinde kui ka teisi karvaseid
ja sulelisi. Avatud oli ka Piirimäe
talu, kus sai uudistada vanas savilaudas asuvat Kirepi külakeskust.
Kirepis lõpetati õhtu Piirimäe
talus toimunud 80´–90’ stiilis
küla
diskoga. Üle kogu valla toimus veel palju tegevusi.
Elva Vallavalitsus tänab südamest kõiki asutusi, kes sel
päeval oma uksed avasid ning
valmistasid ette põneva päeva
ning olid valmis oma tegevusi
tutvustama!
Maal elamise päevast võtsid
Elva vallas osa: Elva Vallavalitsus,
Elva Muusikakool, Elva Huviala- ja
Koolituskeskus, Elva Eakate Päevakeskus, FC Elva, Elva Linnaraamatukogu, Elva Haigla, Peedu Kool
ja Pihlamarja Lastehoid, Rannu
Rahvamaja, Rannu noortekeskus,
Rõngu Rahvamaja ja Rõngu Maanaiste Selts, SA Rõngu Hooldusravikeskus, Rõngu Raamatukogu,
MTÜ Kirepi Kogukond, Sääniku
talu, Konguta Kool, Konguta Rahvamaja, Palupera Põhikool, Aakre
Rahvamaja, Aakre Külaselts, Aakre
Kool, Aakre Raamatukogu ja käsitööseltsing Nobenäpp ning Valguta Lasteaed-Algkool.

Puhja Maanaiste Selts tähistas 25. aastapäeva

E

elmisel kuul tähistas Puhja Maanaiste Selts oma 25.
aasta
päeva ning selle aja
jooksul on end täiendatud mitmetel aladel.
Puhja kandi kogukonna elu eestvedaja Puhja Maanaiste Selts loodi
5. mail 1994. aastal Puhja Naiskodukaitse Seltsi õigusjärglasena. Ühendus keskendus järgmistele teemadele: tervis, kodukultuur, tugevad
pered, hoolivus, oskused ja teadmised ning maaelu jätkusuutlikkus.

Puhja Maanaiste Seltsis on korraldatud koolitusi ja õppepäevi,
millest üks on olnud pühendatud
näiteks lambakasvatusele ja lamba
lihast roogade valmistamisele. Selle 25 aasta jooksul on toimunud
koolitusi mitmetel käsitöö
aladel:
vitspunutiste ja makramee tegemisest, seebivalmistamisest, kangatrükist, portselanimaalist jne.
Niisamuti on end täiendatud infotehnoloogia õppes, inglise keeles,
aianduses ning moe ja stiili alal.

Koolitustesse kaasatakse ka kohalikke lapsi ja noori. Külalised
on olnud kirjanikud ning tuntud
ja tunnustatud isikud teisteltki
aladelt. Heategevusprojekti „Ühe
vana on teise uus“ raames kooti
paikkonna beebidele papusid. 2014.
aastal loodi sõprussuhted Läti Matitsi maanaistega. Kolmel korral on
selts vastu võtnud külalisi Ülemaa
ilmsest maanaiste assotsiatsioonist. Tänu sellele on mitmed liikmed saanud osaleda tipptasemel

koolitustel ja konverentsidel. Seltsi
liikmed on alati võtnud osa Balti
Maanaiste konverentsidest Eestis,
Lätis ja Leedus. Välisreisidel on
käidud Ahvenamaal, Hispaanias,
Valgevenes, Horvaatias jne.
Viimasel kahel aastal on auväärsel kohal olnud pärimuskultuur.
See võimaldas 25. aasta sünnipäevaks avada näituse, kus sai vaadata
rahvarõivas nukke Puhja erineva
triibustikuga seelikutes. Väljas olid
ka erinevad Puhja Kihelkonnas ka-

sutusel olnud mustriga rahvariide
vööd ja kindad. Silmailu pakkusid
dekoratiivpadjad, kus oli kasutatud
Puhja kindamustreid, samuti Puhja vöömutritega järjehoidjad.
Puhja Maanaiste Seltsile on panuse andnud ja õla alla pannud
väga mitmed kogukonna naised.
Praegu on pika aega olnud eesvedaja Nelli Uustalu koos oma
abilistega. Loomulikult pakuvad
tasutajõuna tuge ka paikkonna
mehed.
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LÜHIDALT

Spordiklubi Airi
iluvõimlejad tegid ajalugu

7

Ainokad tähistavad
viiekümnendat
Kui Aino Randver 1969.

AIRI PÄRN

aastal Elva koolis keha-

E

simest korda spordiklubi Airi ajaloos asus võistlustulle iluvõimlemise rühm SK Airi mini I. Seni on klubi esindanud rühmvõimlemise
rühmad ja individuaalvõimlejad. Hooaja esimesed võistlused olid

27. septembril Ida-Virumaa lahtised karikavõistlused, mis toimusid Narvas.
Konkurents oli väga tugev. Võistlustules olid suured klubid üle Eesti:
Tallinnast, Tartust, Narvast ja mujalt ning rühmad Venemaalt. Elva tüdrukud tegid oma esimese debüüdi ning saavutasid suurepärase 8. koha 10
võistkonna seas.
Järgmised rühmavõistlused on 13. oktoobril toimuvad Eesti karikavõistlused, kus astuvad üles spordikubist Airi kaks iluvõimlemise rühma

lise kasvatuse õpetajana
tööd alustas, pani ta
kohe võimlema ka kolleegid. Liikumisrõõmu ja
vaimuerksust jagab tragi
juhendaja võimlemis
huvilistele tänaseni.

ja kaks rühmvõimlemise rühma.

MILVI KAPAUN

T
VASAKULT: KERIT JEPIŠOV, SIMELLE SEPP, EMMA
TOOTS, KRISTIN RIIN PINDMAA, IIRIS VUNK

Foto:
Edgar Toots

Puhja eakate iga-aastane
väljasõit

I

ga aasta kuldse septembrikuu teisel kolmapäeval toimub Puhja piirkonna eakate traditsiooniline väljasõit. Sel aastal sõideti välja 11. septembri
varajasel hommikutunnil ning väljasõit toimus Jõgeva maakonda. Eks-

kursioonist võttis osa 31 kodanikku. Tagasi saabuti alles õhtu eel.
Külastati Elistvere loomaparki, tutvuti Äksi kiriku hingeelu ja ajalooga ning vaadati üle Palamusel asuv Oskar Lutsu sünnikoht ja põhjaliku
uuenduskuuri läbinud muuseum.
Täname inimesi, kes tulevad ikka ja jälle väljasõitudele ning aitavad
seeläbi Puhja kogukonnale olulist traditsiooni elus hoida. Erilised tänud
Puhja Päevakeskuse juhatajale Reet Viksile, kes inimesed kokku koondas.

änavu sügisel viiekümne
esimest hooaega alustanud võimlemisrühma Ainokad liikmed ja juhendaja on lisaks kehalise vormis oleku
eest hoolitsemisele ka aktiivsed
seltsielu korraldajad ja traditsioonide loojad. Aino Randveri sõnul
ongi Ainokate moto „Terves kehas
terve vaim” ning terve keha ja vaimu saavad kõik nii võimlemistunnist kui ka ühistest ettevõtmistest
alati kaasa.
Võimlemisrühma tegevuse al
gus
ajal nakatas Aino võimlemis
pisi
ku
ga ka tervishoiu- ja kau
bandustöötajad.
Toona
oli
kaubandustöötajate
suvesparta
kiaadil võistluskavas ka rühmvõimlemine ja Elva tublidel võimlejatel
oli palju esinemisi ning auhinnavõite.
Paarikümne võimlejaga alustanud rühmas on parematel aegadel
olnud kaasalööjaid koguni 43, praegu on nimekirjas 22 võimlejat.
Algusest peale on võimlemas
käinud Ruth Mälgi, kel aastaid juba

AINOKAD ON HEAS VORMIS, HINGELT NOORED JA
VAIMULT VIRGED.

89, ja kaks aastat vähem on rühmas
kaasa löönud Helve Pärn.
”Kui mõnikord on enesetunne kehv ja tuju allapoole nulli, siis
mõtlen, et kuidas küll jõuan täna
kaasa teha. Kui aga tund on ära tehtud, siis olen saanud tõeliselt positiivse laengu. Ja koju kõndides tunnen, et olen kuidagi nagu pikemaks
kasvanud. Meil on tore seltsielu ka,
kohe tahad siin käia ja kõiges kaasa
lüüa,ütles Helve Pärn.
Virve Saar ja Tiiu Karp on võimlemas käinud 25 aastat.
„Ainokad on nagu üks pere. Aino
on nagu pereema, kes kogu aeg
kamandab ja ütleb, mis ja kuidas
teha,” seletas Virve Saar. „ Kõige
toredam on Ainokate üksmeel. Kui
midagi ette võtame, siis osalevad
alati kõik. Jüriööjooksudel oleme
kõiksuguseid rolle mänginud, olnud pioneerid ja piraadid – need on
omaette etendused.”
Tiiu Karp ütles, et Aino on energiapomm. „Ta jagab meile kõigile
jõudu ja armastust ning positiivset
ellusuhtumist. Läheme trennist
koju ja tunneme, et oleme kohe mitukümmend aastat nooremaks saa-

Elva kaugõppe osakond
peab 20. sünnipäeva

16.
O. LUTSU SÜNNIKOHT JÄRVEPERAS.

Foto: Laura-Liis Õnneleid

novembril peab Elva
kaugõppe osakond
Elvas, Tartu mnt 3
koolimajas oma 20. sünnipäeva.
Oodatud on kõik töölisnoorte- ja
õhtukeskkooli, kaugõppe- ja mittes-

tatsionaarse osakonna vilistlased
ning endised ja praegused õpetajad.
Kell 13 toimub kalmistu külastus. Kell 16 algab kontsert-aktus
aulas ning sellele järgnevad kell
18 lendude koosviibimised koos

Foto: Kayvo Kroon

nud,” märkis Karp.
Aino on viiskümmend aastat
viljakalt võimlemispõldu harinud
ja liikumisrõõmu külvanud ning
tervisesalvedesse tõhusalt saaki
varunud. Tal on plaanis jätkata samas vaimus.
„Palju tööd on ära tehtud, nagu
elutöö kohe... Aga nii palju kui jalg
tatsub ja tahtmist jätkub, tegutseme aga edasi! Mul on hea meel,
et saan inimestele midagi anda ja
anda seda, mille pärast nad võimlema tulevad,“ sõnas Randver. Talle
on tähtis, et kõik läheksid trennist
rõõmsal meelel koju. „Naiste säravad silmad annavad mullegi head
energiat. Nad on nii tublid!” ei väsi
päikseline ja nooruslik Aino Randver oma võimlejaid kiitmast.
Võimlemisrühm Ainokad ja
Aino Randver on pälvinud kahel
korral ka vabariikliku tunnustuse
Eakate Festivali traditsioonilisel
konkursil „Aastad täis sära ja väärikust”.2012. aastal sai Elva seenioride võimlemisrühm Ainokad
auhinna spordi kategoorias ning
Aino Randver pälvis tunnustuse
2014. aastal persooni kategoorias.

õhtumuusikaga aulas. Sel päeval
on avatud ka kohvik. Osalustasu
vilistlastele on 10€ ning see tuleb
tasuda hiljemalt 14. novembriks
Elva Vallavalitsuse arveldusarvele
EE061010102018797002. Selgitusse
märkida: kaugõpe, oma nimi ja lõpetamise aasta. Praegustele ja endistele õpetajatele on üritus tasuta.
Lisainfo: Heli Räni, 730 1820
530 45324
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Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

15. oktoober
kell 19

Kuressaare Linnateater "Röövsaak"

Elva Kultuuri
keskus

16 € / 13 €

16. oktoober
kell 13

Kuressaare Linnateater
"Järgmine peatus: Kosmos"

Elva Kultuuri
keskus

12 € / 8 €

16. oktoober
kell 17

Taani filmiõhtu täiskasvanutele

Elva Linna
raamatukogu

tasuta

16. oktoober
kell 19

Naiste karikamäng FC Elva (N) vs
Nõmme Kalju FC (N)

Nike Arena Elva

tasuta

16. oktoober
kell 19

Rakvere Teater "Hullemast hullem"

Rannu Rahvamaja

16 € / 14 €

Tarmo Tsetser

Hans Kangro

17. oktoober
kell 15-17

Teemant- ja kuldpulmaliste austamisüritus

kutsetega

Hilda-Efrosine
Rentel

Tiiu Puusalu

18.oktoober kell
17-19

Valguta kooli taasavamise 30. aastapäev

Valguta Lasteaed-Algkool

tasuta

19. oktoober
kell 13:30-22

"Rõngu Hariduselu 333"

Rõngu Keskkool

tasuta

20. oktoober
kell 10

Elva Mesinike Seltsingu teabepäev

Elva, Pargi tn 34

tasuta

22. oktoober
kell 18

„Lugemisklubi neile, kes lugeda ei jõua“

Elva Linna
raamatukogu

tasuta

23. oktoober
kell 19

Kadrill maksuametiga

Elva Lendteater
(Pikk 73)

8€/6€

25. oktoober
kell 19-02

Logopidu

Rannu Rahvamaja

10 €

26. oktoober
kell 10

Elva Lahtised Meistrivõistlused minijalgpallis,
naiste IV etapp

Elva Gümnaasiumi
saalis

tasuta

26. oktoober
kell 11.30

Perepäev Elva Linnaraamatukogus

Elva Linnaraamatukogu

tasuta

26. oktoober
kell 12

Muuseumisõprade klubi
"Muuseum Elvas 60"

Elva EELK kirik

tasuta

26. oktoober
kell 18

Elva valla sünnipäevakontsert
ansambliga Kruuv

Elva Kultuuri
keskus

10 €

26.oktoober
kell 17-00

Naisansambel Astra 20
"Kõik võib olla kuld, mis hiilgab" Kontsert,
sünnipäevalaud, mängib elav muusika

Rõngu Rahvamaja

5€

27. oktoober
kell 10

Elva Lahtised Meistrivõistlused minijalgpallis,
meeste IV etapp

Elva Gümnaasiumi
saalis

tasuta

29. oktoober
kell 11

Lasteteater Reky
“Jussikese seitse sõpra”

Rannu Rahvamaja

8€

29. oktoober
kell 18-20

Halloweeni pidu

Pillapalla peotuba
Elvas

5€

31. oktoober
kell 18

Halloweeni pidu lastele ja noortele

Konguta
Rahvamaja

tasuta

31. oktoober
kell 19

Kummitused

Elva lendteater
(Pikk 73)

8 € / 10 €

Puhja Seltsimaja

Kenneth Ostrak
sündis 15.09.2019

Meribel Tomson
sündis 19.09.2019

Daniel Brovin

sündis 24.09.2019

Elva vald mälestab
17.07.1936-20.09.2019

07.01.1936-26.09.2019

Nadežda
Hisamejeva

20.11.1959-30.09.2019

23.09.1943-28.09.2019

Eevi Praun

Elmut Laan

Hilja-Armilda
Lukk

Einar Leppik

Endla Kesa

Helgi Lubi

26.01.1928-22.09.2019
24.02.1939-23.09.2019
20.08.193724.09.2019

17.02.1931-29.09.2019
10.05.1927-30.09.2019

09.02.1930-01.10.2019
02.04.1971-02.10.2019

Eeva Kase

21.06.1941-02.10.2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Varahalduse OÜ võtab
tööle MEHHANISMIDE JUHI
Töö liik: maastiku, rajatiste ja inventari hooldustööd. Masinatega (väikeveokid, väiketraktorid) tehtavad hooldustööd ning vajadusel käsitööriistadega tehtavad hooldustööd.
Vajalik on B ja C (või R või T) kategooria juhiload ja oskused.
Oma CV (elulookirjeldus) saada varahaldus@elva.ee või Kesk 21,
Elva linn, 61507.
Lisainfot saab telefonil 5125500.

Elva Eakate Päevakeskuse
Pühajärve Spa külastused
Külastused toimuvad: 23. oktoober, 6. ja 20. november ning 4. ja 18. detsember. Buss väljub Arbimäe bussipeatusest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell 9.15. Vahepeatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuses (Pikk 8) ees. Lisainfo: Anu Uudelt (tel 518 5437).

Avalda kuulutus Elva valla lehes
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta
loe lähemalt valla kodulehelt:
elva.ee/infoleht.
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