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Elva valla leht
Elvas avati ainulaadne laste ja
noorukite vaimse tervise kabinet
Aprillis avati Elvas laste

jagab infot sotsiaal- ja tugiteenuste
kohta ning soovitusi abivahendite
soetamise ja nende kasutamise teemadel. Peale selle korraldab ta võrgustikutööd ja nõustab sotsiaaltoetuste saamise osas.

ja noorukite vaimse
tervise kabinet, mis on
Eestis ainulaadne.

Ainulaadne
koostöömudel

KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

K

abinet avati SA Tartu
Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku, SA Elva
Laste- ja Perekeskuse ning
Elva Vallavalitsusega koostöös eesmärgiga jagada lastepsühhiaatrite
töökoormust ning lühendada ravijärjekordi nende vastuvõttudele.
Kohapeal osutatakse tervishoiu-,
sotsiaal- ja psühholoogiateenuseid.
Vaimse tervise kabinetis võtavad vastu vaimse tervise õde, psühholoog ja sotsiaaltöötaja. Olemas
on tugi psühhiaatrilt ja kliiniliselt
psühholoogilt psühhiaatriakliinikust Tartus.

KABINETIS VÕTAVAD VASTU VAIMSE TERVISE ÕDE JAANA
UNT NING PSÜHHOLOOG JANNE MARITA KABANEN.

Vaimse tervise õe vastuvõtul
selgitatakse välja, kas lapsel esineb
vaimse tervise probleem, vajadusel
suunatakse ta psühhiaatri vastuvõtule ning teistele vaimse tervise
probleemiga seotud või muudele
toetavatele teenustele. Peale selle
toimub patsiendi terviseseisun-

Foto: Kerli
Metsallik

di regulaarne jälgimine, muutuste
hindamine, psühhiaatri poolt ravi
toime ja kõrvaltoimete hindamine
ning patsiendi ja tema lähedaste
nõustamine ja juhendamine.
Sotsiaaltöötaja hindab patsiendi
sotsiaalseid mõjureid ning edendab
toimetulekuvõimet. Sotsiaaltöötaja

Seesugune tervishoiuasutuse ja
kohaliku omavalitsuse koostöömudel on vaimse tervise teenuse
osutamiseks ainulaadne. Koostöö
omavalitsusega aitab sisse töötada
teenuseosutamise mudelit, kus tervishoiuasutuse tippspetsialistidest ja
kohalikest tugispetsialistidest koosnev meeskond teeb koordineeritult
koostööd lähtudes patsiendi ja tema
pere vajadustest.
Vaimse tervise kabinetti võib vastuvõtule pöörduda ilma saatekirjata.
Teenus on ravikindlustust omavale isikule tasuta. Kabinet asub SA
Elva Laste- ja Perekeskuse ruumides
Elvas, aadressil Kesk 12. Vastuvõtule
saab registreerida telefonil 5749 5499
või vaimne.tervis@elva.ee.

Algatati ühinemislepingu muutmine

E

lva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 1-3/128 algatati Elva
linna ning Konguta, Rannu, Palupera, Puhja, Rõngu valla volikogude
poolt 14.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu muutmine. Ühinemislepingu
muutmise eelnõu ja seletuskirjaga
saab tutvuda valla veebilehel elva.ee/
oigusaktide-eelnoud ning Elva Valla
valitsuses ja teenuskeskustes.
Eelnõu kohaselt muudetakse ühinemislepingut järgnevalt:

1. Punkt 7.9 sõnastada: „Valla ameti
asutuste hallatavad asutused (sh
rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse. Hallatava
asutuse senine staatus tähendab
hallatava asutuse vormilise ja
sisulise tegevuse jätkamist. Vormilise tegevusena mõistetakse
registreeringut vastavas registris,
sisulise tegevuse all mõistetakse
hallatava asutuse põhimääruses
sätestatud tegevuse jätkamist

tema asukoha asustus
üksuses.
Valla ametiasutuste eesmärk on
tõsta nende hallatavate asutuste
juhtimiskvaliteeti ja soodustada
asutustevahelist koostööd.“
2. Lisada punkt 7.9.1. sõnastuses:
„Hellenurme Külaraamatukogu
jätkab tegevust Hellenurme külas Rõngu Raamatukogu haru
koguna.“
3. Muuta ühinemislepingu Lisas 3
„Haldusterritoriaalse korralduse

muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve“
investeeringuobjektide tabelis
objekt „Elva ujula“ ja sõnastada:
„Elva spordihoone ja ujula rajamine“.
Eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid ja vastuväiteid 6. juunini e-aadressil elva@elva.ee või posti teel
Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald.
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LÜHIDALT
VEREVI
RANNAALA
DETAILPLANEERINGU
ESKIISLAHENDUS

V

erevi rannaala detailplaneeringu
eskiislahendus on
tutvumiseks avalikul väljapanekul 9.–22. mail. Eskiisiga saab tutvuda vallamajas
ning valla veebilehel elva.ee/
detailplaneeringud.
23. mail kell 18 toimub
vallavalitsuse saalis (Kesk
32, Elva linn) eskiislahendust
tutvustav arutelu. Eskiisi tutvustab maastikuarhitekt-planeerija Heiki Kalberg ning
teostamisel olevat mõjude
hindamist keskkonnaekspert
Tanel Esperk. Ootame kõiki
huvilisi tutvuma detailplaneeringu eskiislahendusega
ning osalema seda tutvustaval arutelul.
Detailplaneeringuga
ka
vandatakse randa mitmefunktsiooniline rannahoone, mis koondab rannas
osutatavad teenused (rannavalve, tualetid, toitlustus,
rannainventari hoiustamine). Hoone kavandatakse aastaringse kasutusega
(spaa, veekeskus vms). Planeeringuga on kavas parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, mis ei ole suvisel
ajal piisavalt koordineeritud.
Tänavatelt sademevete Verevi järve valgumise vältimiseks luuakse lahendus.
Kuna Verevi järv on koos
ümbritseva planeeringualaga looduskaitse all, teostatakse alal keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
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Otsused 24.04 ja 30.04 istungitelt

Volikogu istung – 22.04

Avalikud üritused

Korterelamute parkla ja jäätmemaja rajamise toetus. Volikogu kinnitas määruse, mille ees-

Lubada MTÜ-l Ulila Suveaed korraldada 12.05 kell 16–21 Ulila Suveaias „Emadepäeva simman“; Ralli
krossi Arenduse MTÜ-l korraldada Vellaveres 11.05 kell 7–18 „Olerex Eesti meistrivõistlused ralli
krossis 2019 1. etapp“ ja 07.09.2019 kell 7–18 „Olerex Eesti meistrivõistlused rallikrossis 2019 7. etapp“;
MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 19.05 „Filter Maanteekarikasarja 2. etapp/Elva 34. Ratta
päev“ ja sulgeda liiklus Tartu maanteel Kirde tn ristmikust kuni Konguta tee ristini kell 11–16.

märk on toetada korteriühistuid, kes rajavad korterelamute juurde parkla või jäätmemaja. Parklate
vajadus tuleneb autode arvu suurenemisest, jäätmemajade rajamise vajaduse tingivad jäätmete
sorteerimise nõuded.
Toetamise eesmärk on aidata kaasa vallaelanike elukeskkonna parendamisele. Määrus loob
elanikele parema võimaluse jäätmete liigiti kogumiseks jäätmemajas, kus mahutid on katuse all ja
käepäraselt paigutatud. Iga-aastaselt on valla eelarves korteriühistute toetamiseks 20 000 eurot.
Toetust antakse taotluse alusel kuni vahendeid jätkub.

Hanked
Kinnitada riigihanke nr 207762 „Verevi järve rannavalve teenus 2019–2021“ tulemused, sõlmida ASga G4S Eesti hankeleping maksumusega 46 666,72 eurot.

Ühinemislepingu muutmise algatamine. Volikogu võttis vastu otsuse, millega algatatakse Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingu muutmine.
Vastuvõetud otsuse lisa on ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, mille avalik väljapanek toi-

Ehitus

mub 6. juunini. Ühinemislepingu muutmise vajadus on tekkinud Hellenurme Külaraamatukogu

Anda projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks (Kruusa 17, Elva).

ümberkorraldamisest. Ühinemislepingu punkt 7.9 „senine staatus“ vajab täpsustamist.

Korraldada ärihoone-korterelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus (Kesk tn 27, Elva).
Anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks (Nõmme, Ridaküla); suvila-abihoone püstitamiseks (Kase,
Vahessaare); üksikelamu püstitamiseks (Käo tee 70, Elva; Nurme tn 10, Elva; Väike-Hansu, Metsalaane).
Korraldada detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 17.05.–17.06 Elva Vallavalitsuses (Rukki
tn 2a, Käärdi). Võtta vastu Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning
Supelranna tänava maa-ala detailplaneering. Korraldada avalik väljapanek 10.–23.05 ja avalik arutelu

Peale selle muudetakse ühinemislepingu lisa 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve“. Dokumendis muudetakse investeeringuobjekti
nimetust „Elva ujula“, mis ei ole kooskõlas selle objekti nimetamise aluseks olnud Elva linna eel
arvestrateegiaga, kus objekt on „spordihoone ja ujula rajamine“.
Kaevandamisloa andmine Ruusamäe II liivakarjääri avamiseks. Volikogu otsustas
anda nõusoleku Keskkonnaameti otsuse eelnõule, mille alusel antakse kaevandamisluba OÜ-le
PM Kaubandusgrupp Ruusamäe II liivakarjääri avamiseks Rebaste külas. Volikogu otsuses on tin-

30.05 kell 16 vallavalitsuse saalis.

gimus, et kaevandamisloa saaja peab jälgima põhjaveetaset karjääri lähiümbruses ja selleks tuleb

Maakorraldus

miselt allpool põhjavee taset ja veetaseme jälgimine on ennetav meede, mida elanikud soovisid.

rajada automaatselt veetaset mõõtev seirekaev. Karjääris hakkab kaevandamine toimuma pea-

Kinnistu jagamisel määrata maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Väljaotsa, Palupõhja ja-

Järve tee 1 detailplaneeringu kehtestamine. Volikogu otsustas kehtestada Rannu alevi-

gamine – Väljaotsa (maatulundusmaa), Palumetsa (maatulundusmaa); Targapää, Pedaste jagamine

kus Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering muudab kehtivat Võrtsjärve piirkonna

- Targapää (maatulundusmaa), Targapää (maatulundusmaa).

üldplaneeringut, kuna ehitusala ulatub osaliselt Konguta peakraavi ehituskeeluvööndisse. Otsus

Määrata maaüksusele uus koha-aadress: Sambliku, Uderna (endine Laane, Uderna); Väike-

võimaldab omanikul ehitada kinnistule elamu ja kõrvalhooned.
Männiladva tee omandamine. Volikogu otsustas osta Aakre külas asuva eraomandis ole-

Hansu, Metsalaane (endine Lauri-Hansu, Metsalaane).
Anda MTÜ-le Elva Elama viieks aastaks tasuta kasutada maa-ala koerte jalutus- ja mänguvälja-

va Männiladva tee kinnistu, sest kinnistul asub avalikult kasutatav kohalik tee. Kohalike teede
korrashoid ja avaliku juurdepääsu tagamine on omavalitsuse ülesanne ning eelarveliste võimalus-

ku rajamiseks ja valminud rajatise kasutamiseks (Pargi 6b, Elva, ca 900 m )
2

Määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve: Ees-Metsa
salu, Mäeotsa küla, 3737 m² (elamumaa); Väike-Metsasalu, Mäeotsa küla, 7020 m² (elamumaa).
Määrata Kaimi külas ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 1044 m², lähiaadressiks
Õunapuu, sihtotstarbeks elamumaa ja nõustuda hoonestusõiguse seadmisega riigimaale.

te ja sobiva hinna korral omandab omavalitsus need teelõigud, mis on maareformi käigus läinud
eraomandisse. Kinnistu suurus on 1240 m² ja ostuhind 500 eurot.
Kinnistu võõrandamine AS-le Emajõe Veevärk. Volikogu otsustas tasuta võõrandada
AS-le Emajõe Veevärk moodustamisel oleva kinnistu. Valla omandis on Mälgi külas asuv kanalisatsioonirajatis (biotiigid), mille juurde munitsipaliseerib vald teenindamiseks vajalikku maad.

Üldine

Selleks, et Emajõe Veevärk saaks küsida Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust Mälgi küla

Võtta vastu määrus „Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord“ ja „Elva valla

kanalisatsioonirajatise rekonstrueerimiseks peab rajatis ja maaüksus olema AS Emajõe Veevärk

taotluste vastuvõtu ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus“.

omandis.

Jätta Elva Vallavalitsuse struktuurist välja üks koordinaatori ametikoht (1,0) ja lisada struktuuri
kantselei osakonda täiendav töökoht – infospetsialist (1,0).

Andmekogude asutamise ja pidamise õiguse delegeerimine. Volikogu otsusega delegeeriti vallavalitsusele õigus otsustada andmekogude asutamise ja nende pidamise üle. Andmekogu

Avaldada Elva valla veebilehel ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskiri avalikkusele

on infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis koosneb unikaalsetest andme-

tutvumiseks ja määrata ühinemislepingu muutmise eelnõu kohta ettepanekute ja vastuväidete esi-

test. Omavalitsusel on vajadus asutada andmekogusid tulenevalt seadusega pandud kohustustest.

tamise tähtajaks 06.06.2019.

Kuna andmekogude puhul on tegemist pigem tehniliste küsimustega, siis oli mõistlik delegeeri-

Sõlmida Piksel OÜ-ga leping tarkvarasüsteemi SPOKU juurutus-, arendus-, hooldus- ja majutusteenuse kasutamiseks.

da andmekogude asutamise, nende põhimääruste vastuvõtmise ja andmekogude pidamise õigus
vallavalitsuse pädevusse.

Salle Ritso

Volikogu kinnitas otsusega Euroopa Parlamendi valimisteks kuue jaoskonnakomis-

vallasekretär

joni koosseisud. Komisjonid korraldavad valimisi, tagades igas jaoskonnas ja selle territooriumil
ka kodus hääletamise võimalused. Valimised toimuvad sel kuul.
Volikogu kinnitas muudatused volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koossei-

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Ootame pakkumusi Verevi ranna
kauplemiskohale
Pakkujal esitada kavandatava kauplemisteenuse kontseptsioon hiljemalt 20. mail kell 11
e-aadressile elva@elva.ee. Hanke täpsemate tingimustega saab tutvuda veebilehel elva.ee.

sus. Valimisliit Elvamaa Esimesed kutsus komisjonist tagasi nende valimisliidust kandideerinud
volikogu liikme Mari-Liis Vanaisaku ja nende esitatud uus liige on Riin Saadjärv. Otsuse kohaselt
jääb Mari-Liis Vanaisak edasi komisjoni liikmeks, kuna ta avaldas selleks soovi.
Volikogu otsustega saab tutvuda Elva valla dokumendiregistris. Volikogu määrused on leitavad Riigi Teataja veebilehel riigiteataja.ee. Volikogu istung on järelvaadatav ka veebis. Järgmine
volikogu istung toimub 20. mail.
Maano Koemets
volikogu esimees

Nr 51

Elva valla leht

Mai 2019

Euroopa Parlamendi
valimised
Euroopa Parlamendi
valimised toimuvad
26. mail, eelhääleta
mine toimub valimis
jaoskondades 20.–22.
mai. Hääletamisõigus
on vähemalt 18-aastastel
Eesti ja Euroopa Liidu
kodanikel.
SALLE RITSO
VALLASEKRETÄR

E

elhääletada saab oma
jaoskonnas või muus jaoskonnas kell 12–20. Elva vallas ei saa väljaspool oma
jaoskonda hääletada Hellenurmes.
Eelhääletamise ajal saab hääletada
haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses ja valija asukohas (komisjon tuleb elukohta) terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu.
Haiglas või hoolekandeasutuses valimiseks eraldi taotlust esitada pole
vaja. Asukohas hääletamiseks tuleb
jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 22. mail kell 14.
Valimispäeval, 26. mail, saab
hääletada ainult oma jaoskonnas
või kodus terviseseisundi või muu
mõjuva põhjuse tõttu. Valimispäeval
on jaoskonnad avatud kell 9–20.
Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik
taotlus. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada ka
valimispäeval hiljemalt kell 14 telefoni teel.
E-hääletada saab 16. mai kell 9
kuni 22. mai kell 18. Siseministeeriumi saadetud valijakaardil on märgitud, millise valimisjaoskonna valijate nimekirjas olete. Oma jaoskonna
asukohta saate kontrollida ka veebilehel valimised.rahvastikuregister.
ee. Valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud Elva
valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1 (Elvas Kultuurikeskuses). Jaoskonda valima tulles

PANE TÄHELE

Detailplaneeringute teated
Valga mnt 2, 4 ja 6a, Rõngu alevik

PANE TÄHELE

Elva valla valimis
jaoskonnad
»» valimisjaoskond nr 1 – Kesk tn 30, Elva linn (Elva Kultuuri
keskus), tel 5411 0366;
»» valimisjaoskond nr 2 – Kultuuri, Annikoru küla (Konguta
Rahvamaja), tel 5411 0367;
»» valimisjaoskond nr 3 – Vallamaja, Hellenurme küla (Hellenurme
teenuskeskus), tel 5411 0368;
»» valimisjaoskond nr 4 – Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja
Seltsimaja), tel 5411 0369;
»» valimisjaoskond nr 5 – Elva tee 7, Rannu alevik (Rannu Rahvamaja), tel 5411 0370;
»» valimisjaoskond nr 6 – valimispäeval Valga mnt 12, Rõngu
alevik (Rõngu Rahvamaja), eelhääletamispäevadel Valga mnt 9/1,
Rõngu alevik (Rõngu teenuskeskus), tel 5411 0371.

KESK 30, ELVA LÄHIMAD PARKLAD

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 367 kehtestati Rõngu
alevikus Valga mnt 2, 4 ja 6a kruntide detailplaneering. Planeeringuga antakse kruntidele täiendav ehitusõigus Rõngu Pagar OÜ tegevusega seotud ettevõtluse laiendamiseks. Korrastatakse olemasolevat
liiklusskeemi ja parkimislahendust ning antakse tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringu järgi liidetakse Valga mnt 2, 4 ja 6a
üheks krundiks. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Rõngu
valla üldplaneeringuga.

Järve tee 1, Rannu alevik
Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 121 kehtestati Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. Kehtestatud detailplaneeringuga muudetakse Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut – vähendatakse Ubesoo oja ehituskeeluvööndit ning muudetakse osaliselt
maakasutuse juhtotstarvet. Järve tee 1 kinnistu jagatakse kaheks
krundiks ning elamumaa krundile antakse ehitusõigus elamu ja kuni
kolme abihoone ehitamiseks.

Mahlamäe tn 17b, Elva linn
Elva Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 341 kehtestati Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneering. Planeeringuala asub
Mahlamäe asumis, aedlinna stiilis väikeelamute piirkonnas, kus peamine maakasutuse otstarve on elamumaa. Määratud ehitusõiguse
alusel võib krundile püstitada ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu
ning ühe kõrvalhoone. Hoonete suurimaks ehitisealuseks pinnaks
on lubatud kokku 350 m². Juurdepääs krundile tagatakse Mahlamäe
tänavalt ning parkimine lahendatakse krundisiseselt. Krunt on ette
nähtud ühendada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kehtestatud
detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga.

Tervisekeskus, Elva linn
Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 370 võeti vastu Elva
linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning
Supelranna tänava maa-ala detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk on välja selgitada Supelranna 19 asuva haiglahoone
laiendamise võimalikkus. Detailplaneeringust huvitatud ettevõte
on Tartumaa Tervisekeskus OÜ, kes soovib rajada hoone laiendamisel tervisekeskuse. Liiklus- ja parkimislahenduse korrastamiseks on
kaasatud planeeringualasse Supelranna tänava lõigud – Tartu mnt
ristist kuni Supelranna 15 kinnistuni ning Supelranna tn T1 katastriüksus. Planeeringualasse on kaasatud ka naaberkinnistu Supelranna
tn 17, et moodustada planeeritava alaga ühtne tervik. Supelranna tn
17 krundile täiendavat ehitusõigust ei määrata.

peab esitama ID-kaardi või muu pildiga kehtiva isikut tõendava dokumendi (juhiluba, pass).
NB! Seoses Kesk tänava ehitustöödega on ligipääs Elva linna jaoskonnale häiritud. Lähimad parklad
asuvad huvikooli juures (Pikk tn 8),
lammutatud kultuurimaja platsil

(Pikk tn 12) ja vallavalitsuse juures
(Kesk tn 32). Elva jaoskonnaruumidele juurdepääsemise info avaldame
Elva valla veebilehel elva.ee. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Lisateave: salle.ritso@elva.ee, tel
508 4159.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.–23. mail Elva
Vallavalitsuses. Detailplaneeringuga saab tutvuda ka valla veebilehel. Igal isikul on õigus esitada detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul planeeringu kohta arvamusi. Kirjalikud arvamused
palume esitada e-aadressil elva@elva.ee. Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 30. mail kell 16 Elva Vallavalitsuse saalis.
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuses
(Kesk tn 32, Elva linn) ning valla veebilehel elva.ee/detailplaneeringud.
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Toetus autoparkla ja
jäätmemaja ehitamiseks

E

lva Vallavolikogu võttis 22. aprillil vastu korra, mille alusel saavad korteriühistud taotleda toetust autoparkla ja jäätmemaja
ehitamiseks.
Toetuse eesmärk on autode parkimiseks võimaluste loomine,
jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega elukeskkonna
parandamine ja avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine.
Toetuse suurus on jäätmemajade ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse suurus autoparkla ehitamisel on kuni 50%
ehituse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui on autoparkla
killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus.
Toetust saavad taotleda enne 2015. aastat ehitatud ja kasutusse
võetud kuue või enama korteriomandiga korteriühistud või mitu
kõrvuti asetsevat korteriühistut, millel on kokku vähemalt kuus korterit. Korteriühistul ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude võlgnevusi (va ajatatud võlgnevused).
Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste
vahendite lõppemiseni.
Taotluse vorm ja lisateave: elva.ee

Kredex avas lasterikaste
perede kodutoetuse
taotlusvooru

T

oetust saavad taotleda madala sissetulekuga pered, kus on
vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes
moodustavad ühise leibkonna. Toetus on kuni 8000 eurot.
Toetus on mõeldud eluaseme soetamiseks, kui perel puudub vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisukorras
või ruumiliselt ebapiisav. Samuti ehitamisega seotud tegevusteks,
kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele
(nt puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms).
Toetust saavad taotleda pered, kelle 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei olnud suurem kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus.
Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetusi, elatisraha ja 2018.
aastal makstud kodutoetust. Kõik leibkonna liikmed peavad olema
registreeritud toetusalusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise,
elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise
korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele
aadressile, kus reaalselt elatakse. Taotleja või tema kuni 15-aastane
laps peab olema toetusaluse elamispinna omanik või kaasomanik
(ehitamisega seotud tegevused).
Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku
ekspertiisi otsus puude määramise kohta. Kui leibkonnas on kaks
vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos. Taotleja omandis ei või olla
rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.
Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile on esitatud
toetuse kasutamise aruanne. Taotlust saab esitada kuni 10. juunini digiallkirjastatult KredExi e-teenuste keskkonnas, e-aadressil
toetused@kredex.ee ning posti teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn,
SA KredEx, 10151, Kodutoetus. Lisateave: kredex.ee

Elvas toimus lastega
töötavate spetsialistide
konverents

PANEELDISKUSSIOONIS ARUTLESID ESINEJAD JA HARIDUS- JA KULTUURIOSAKONNA
JUHATAJA MARE TAMM KA SELLE ÜLE, MIKS VAATAMATA TUGISPETSIALISTIDE
ROHKUSELE JÄÄVAD OSAD LAPSED OMA PROBLEEMIDEGA SIISKI ÜKSI.

Kevadisel koolivaheajal toimus Elva Kultuuri
keskuses teist korda konverents, mis on suunatud
lastega töötavatele asjatundjatele.
GERDA-KIIPLI HIIR
SA ELVA LASTE- JA
PEREKESKUSE JUHATAJA

K

onverents keskendus sel
aastal abivajavate laste
teemale. Püüdsime näidata, milline on abivajav laps
ja kuidas teda toetada erinevate erialade töö kaudu. Konverentsi külastas ligi 250 kuulajat.
Sageli on abivajava lapse ja tema
perekonna ümber väga palju inimesi – sotsiaaltöötajad, õpetajad, tugi
spetsialistid, nõustajad, meditsiinipersonal, pahatihti ka õiguskaitse- ja
ohvriabi esindajad. Tulemusliku töö
võtmeküsimuseks on aga koostöö ja
meelespidamine, et ülimalt oluline
on infovahetus ning spetsialistide
omavaheline usaldus.

Ettekanded valdkonna
asjatundjatelt
Pikaaegne koolijuht Ale Sprenk tuletas saalis olijatele meelde, et mitte
ühegi lapse ja pere ümber abistavas
rollis olev töötaja ei tohi pidada end
targemaks ja olulisemaks kui teised,
sest see võib olla hävitava mõjuga.

Sotsiaalministeeriumi hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo andis
ülevaate riigi tegevusest ning tõdes,
et kuigi aastaid on räägitud sotsiaalvaldkonnas pigem alarahastusest,
siis täna oleme olukorras, kus raha on
rohkem kui võimekust osutada kvaliteetseid teenuseid.
Lõuna Lastemaja juhtivspetsialist
Kai Hallik rabas väga kurbade ja eluliste näidetega, mis puudutavad laste
seksuaalset väärkohtlemist ning tõdes, et laste vastu suunatud tegude
arv moodustab kõigist seksuaalkuritegudest ligi 90%.
Laste ja noorukite psühhiaater Jürgen Kütner kirjeldas lastepsühhiaatrite tegevust ning esitas statistika,
mis näitab, et noorte enesetappude
osas on Eesti kahjuks Euroopas kolmandal kohal ning kõigist suitsiidi
sooritanud noortest sai vaimse tervise alast abi vaid 18%.

Noortega kontakti
loomine
Noorsootöötaja Joel Juht avas abivajava noore enda vaadet ning eristus teistest esinejatest ülimalt julge
ja energilise esinemise poolest. Ta
tuletas kõigile meelde, et noortega

Foto: Jaak Jänes

suhtlemisel tuleb meil meeles pidada, et on aasta 2019 ehk et noortega
kontakti loomisel tuleb kasutada just
neid viise, mida noored ise kasutavad.
Elva Vallavalitsuse abivallavanem
Marika Saar kirjeldas valla tegevusi ja
eesmärke perede toetamisel.

Paneeldiskussioonil
arutleti päevakajalistel
teemadel
Väga põnevaks kujunes paneeldiskussioon, kus osales peale ettekandjate ka Elva Vallavalitsuse hariduseja kultuuriosakonna juhataja Mare
Tamm.
Paneeldiskussioonis oli üks olulisemaid teemasid küsimus, miks olukorras, kus meil on läbi ajaloo suurim
hulk tugispetsialiste, nõustajaid ning
erinevaid teenuseid, on meil neid
lapsi ja peresid, kes jäävad süsteemis
justkui „auku”. Kuigi ühest vastust
sellele oli raske leida, võib üks põhjus
olla, et omavahel ei tehta piisavalt
koostööd ning last ja peret ei vaadata
süsteemselt, vaid iga eriala spetsialist keskendub oma vaatele.
Konverentsi ning ettekannetele
järgnenud arutelu juhtis saatejuht
Urmas Vaino, kelle oskuslik töö sidus
päeva tervikuks. Päeva lõpetas näitleja Tõnis Niinemets, kes saatis osalejad koju positiivse emotsiooniga.
Järgmine konverents toimub 22.
aprillil 2020.
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Kogemus rikastab – toimus Elva
valla koolide teine metoodikapäev
23. aprillil toimus Elva
Gümnaasiumis teine
Elva valla koolide
metoodikapäev.
KÄTLIN TATAR
ELVA GÜMNAASIUMI ARENDUSJA NOORSOOTÖÖ JUHT

M

etoodikapäeval
osales üle saja Elva valla
õpetaja. Kui eelmise
aasta metoodikapäeval korraldasid töötubasid peamiselt
Elva Gümnaasiumi õpetajad, siis sel
aastal olid ka teiste koolide õpetajad saanud indu ja julgust tulla välja
oma põnevate töötubadega.

Koostöö olulisus
õppetöö planeerimisel
Päev algas külalisesineja, Kiviõli I
Keskkooli õpetaja, Karin Pohla loenguga, kes rääkis oma ettekandes, kui
olulised on koostöö ja muutused,
mis algavad meist endast. Näitena
tutvustas ta, kuidas ta on koostöös
oma kolleegiga lõiminud geograafia
ja ühiskonna õppeained.

Metoodikapäeva töötoad
Päeva jooksul said õpetajad osa võtta
13 erinevast töötoast.

ÕPETAJAD SAID OSA VÕTTA KOLLEEGIDE KORRALDATUD PÕNEVATEST TÖÖTUBADEST.

Konguta Kooli töötubades sai
Eve Hintsovi ja Meeli Treieri juhendamisel meisterdada nahast meeneid, Astrid Külaots ja Katrin Libe
tutvustasid digitaalseid kontrolltöid ning Hanna-Liisa Tamm ja Lily
Šanin jagasid oma kogemusi Londoni Bett messi külastusest.
Palupera Põhikoolist jagas oma
kogemusi Arvet Silk, kes rääkis tegemistest seoses GLOBE-programmiga ning Kairit Leesalu, kes tutvustas
Opiq.ee keskkonda ja selle võlusid.
Valguta Lasteaed-Algkoolist õpe-

tajad Martiina Viil ja Marika Väärsi
rikastasid päeva oma töötoaga, kus
rääkisid meetoditest, mille abil mitmekesistada loodusõpetuse tunde.
Aakre Lasteaed-Algkoolist tutvustas Liina Laaser, kuidas teha GoLab keskkonna virtuaalsetes laborites loodusõpetuse katseid.
Elva Gümnaasium pakkus Kaido Raidla juhendamisel võimaluse
võtta osa kabe töötoast, robomatemaatikat tutvustasid Anne Maidla
ja Terje Tammekivi. Tiia ja Rein Kuresoo korraldasid interaktiivse met-

Foto: erakogu

samängu, õppemetoodika töörühma juhendamisel sai osa võtta
töötoast „Vesi”.
Spirituaalsust jagas Ashtanga
jooga töötoas Artur Laur ning Martin Junna korraldas draamaõpetust
tutvustava improteatri töötoa.
Metoodikapäeva eesmärk on jagada kogemusi õpetajalt õpetajale.
Meil igaühel on midagi õppida ja
midagi õpetada, mistõttu on metoodikapäeval käsikäes andmis- ja
saamisrõõm. Aitäh kõigile!

Koostöö on hariduse kvaliteedi võti

E

lva Lasteaia Murumuna meeskonna olulised väärtused ja
igapäeva töö alustalad on
avastamisrõõm, uudishimu ja koostöö.
Aprill oli meie personalile tihe
koostöökuu. Lasteaia loodusesuuna edendusmeeskond külastas Nõo
Lasteaeda Krõll, et saada naabervallast häid mõtteid ja praktilisi kogemusi programmi „Roheline Kool”
korraldamisel.
„Krõllikesed“ on väga edumeelsed
ja entusiastlikud keskkonnahariduse
edendajad ning oma tööde ja tegemiste esitlejad. Rohelise kooli eest-

vedaja Vaike Tiits nakatas meie õpetajaid särasilmsuse, loovuse ja hea
eduloo rääkijana.
Eelmisel kuul külastas Murumuna
tervisemeeskond ka Rõngu Lastaeda
Pihlakobar.
Kaks lasteaeda istusid koos ümarlauas, et arutada kogemusi lasteaedade terviseedenduse teemadel, peale selle jagati oma häid kogemusi ja
arutleti kitsaskohtade üle. Osalejate
äratundmisrõõm oli lasteaiaga tutvudes suur, sest nii Murumuna kui
Pihlakobar on ehitatud aastakümneid tagasi ühesuguse projekti järgi.
Aprilli keskel külastasid kooliee-

likud Elva Muusikakooli, kus said
elamuse kontserdist ja mõtteainet
muusikakooli õppima asuda.
Kuu lõpp tõi meie lasteaeda suuri
ja väikeseid külalisi mitmetest erinevatest haridusasutusetest, et tutvuda meie tibude kasvatamise projektiga ja külastada munanäitust.
25. aprillil toimus koostöös Õnneseenega sügisel kooliteed alustavate
laste traditsiooniline ühisüritus. Seekord oli põneva ettevõtmise eestvedaja Õnneseene lasteaed, kes kutsus
Murumuna koolieelikud Maa päevale prügi korjama ja sorteerima.
29. aprillil võõrustasime teisi

lasteaedasid maakondlikul koostöö
seminaril „Kiusamisest vaba laste
aed“. Lasteaedade pedagoogid kohtusid, et jagada oma väärt kogemusi
laste sotsiaalsete oskuste kujundamise alal. Õpetajad tutvusid ka Muru
muna lasteaia tegevuspesade süsteemiga.
Töine kevadkuu ja parimate praktikate jagamine kinnitasid, et selleks
et ise hästi teha, tuleb õppida ka teistelt. Koostöö on hariduse kvaliteedi
võti.
Kadri Joost
Elva Lasteaed Murumuna direktor

LÜHIDALT

MUUSIKAKOOLI
VASTUVÕTU
KATSED
Elva Muusikakooli vastuvõtu
katsed toimuvad pühapäeval,
26. mail kell 11–14 aadressil
Kalda tn 11, Elva.
Lapsi võtame vastu eel
õppesse (rühmatund või rühmatund koos pillitunniga),
põhiõppesse (7-aastane lõputunnistuseni viiv õpe), vabaõppesse (alates 13. eluaastast)
ja kitarri grupiõppesse (alates
10. eluaastast). Täiskasvanute vastuvõtt toimub vabade
kohtade olemasolul sügisel.
Konsultatsioonid toimuvad 14. mail kell 18.
Täpsema info vastuvõtukatsete ja õppimisvõimaluste kohta ning elektroonilise
avalduse leiab muusikakooli
veebilehelt muusikakool.elva.
ee.

THE BEST
KEVADFEST
Puhja Kooli õpilasesindus
korraldas Miia Uibo ja Rebeka
Käpa eestvedamisel 18. aprillil
Puhja Seltsimajas noorteürituse „The Best Kevadfest“.
Kontserdil esinesid Rannu Kooli parimad playback´i
esitajad ja noortekeskuse
trummibänd, Puhja Kooli 9.
klassi tüdrukute ansambel
ja playback´i esitajad, Minu
Tantsukooli tantsutrupp, Mirjam Elessawi, Elva Gümnaasiumi tantsutiim „Fake Idols”,
RN Stuudio tantsijad, Räpina
Ühisgümaasiumi
tantsijad
ning hobiräpparid Utoopia
ja MC Eiche. Kontserti juhtis
loovtöö raames Ksenia Katšalova.
Puhja Kool tänab toetajaid: OÜ Puhja Ettevõtted,
Margus Pukki, Heino Kõrgeperv, OÜ Rämsi Agro, Anne
Selver, Andres Bõkarev, Maia
Mälk, Raul Mälk, Airi Hein
aru, Ülle Kuus, Alar Lipping,
Jaana Hendrikson, Rõngu
Mahl AS ja Ragne Jõgi. Helija valgustehnika eest kandsid hoolt Ken-Evert ja Enn
Tobre. Turvalisuse tagas Real
Security.
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KULTUUR

Ilul pole piire

LÜHIDALT

Puhja Seltsimajas ootab

KIRIKUTE ÖÖ
PUHJA JA KAVILDA
KIRIKUTES

uudistajaid eri maade
rahvarõivaid tutvustav
näitus „Piirideta ilu”.
KAJA UDSO
PUHJA SELTSIMAJA JUHATAJA

R

ahvarõivaid vaadates imestad ja imetled aina, millist
soovi on inimesed tundnud ajast aega ilu loomise
järele. Kust võeti selleks küll aeg ja
tarkus? Samas, millistes tingimustes
ja kui raske töö kõrvalt kogu see ilu
sündis.
Näitus „Piirideta ilu“ on pühendatud meie suvisele suurpeole – lauluja tantsupeole, kuid Eesti rahvarõivaid sel korral väljapanekus ei leidu.
Eesti rahvarõivaste ilu ja mitmekesisust saab iga huviline imetleda laulu- ja tantsupeo ajal, eriti rongkäiku
jälgides. Kuna nii suurest peost võtab alati osa ka välisriikide kollektiive, siis keskendubki meie väljapanek
seekord Eesti piirist kaugemale.

Näha saab 16 riigi
rahvarõivaid
Näitusel saab tutvuda 36 erineva
rahvarõivakomplektiga, mis on pärit
16st riigist.
Esindatud on Gruusia, Jaapani,
Ungari, Valgevene, Poola, Ukraina, Tadžiki, Venemaa, Austria, Läti,
Moldaavia, Šoti, Leedu, Maroko,

VASAKULT GRUUSIA JA JAAPANI NAISTE NING MOLDAAVIA MEESTE JA NAISTE
RAHVARÕIVAD.

Saksamaa ja Pakistani rahvarõivad.
Mõnest riigist on esindatud lausa
mitmed erinevad komplektid. Tutvustamisel on abi ka rahvarõivastes
nukkudest ja üksikesemetest.

Näituse koostamisele oli
abiks kogukond
Kust rõivad ja esemed näitusele jõudsid? Väga olulist abi saime Tartu Ülikooli Rahvakunstiansamblilt (Aveli
Asber) ja Tallinna Tantsuansamblilt

Sõprus (Kätrin Järvis, Monika Vainjärv). Panime seltsimaja laos leiduvad
rikkused ja kogukonnast kogutud
esemed väljapanekuks kokku ning nii
sündiski päris põnev ja mitmekesine
näitus. Loodame, et ka hariv.
Näitusele andis olulist lisaväärtust võimalus eksponeerida suurt
osa rõivastest mannekeenide seljas
– aitäh abi eest Ingrid Pokile ja Margus Tuulingule Coop-ist. Täname
kõigi esemete toojaid ning Meelis

Foto: Katri Udso

Udsot, kes abistas näituse ülespanemisel ja eksponaatide transportimisel.
Innustame näituse külastajaid ka
ise rahvarõivaste kohta internetist
lisateavet otsima. Nii mõnigi klass
tuli näitust külastama õpetajalt
saadud ülesannete või juhistega ja
seda oli väga meeldiv märgata.
Näitust saab külastada kuni 17.
maini iga päev kell 10–13, muul ajal
kokkuleppel.

Rõngus toimub taas kihelkonnapäev
Rõngu kihelkonnapäev
toimub sel aastal 25. mail
ikka Rõngu alevikus ja
kannab pealkirja KEELMEEL-HÄÄL: „EESTI KEEL,
NAISTE MEEL, PILLI HÄÄL“.

S

el aastal keskendub kihelkonnapäev kolmele olulisele teemale: Eesti keele aastale, Rõngu Maanaiste Seltsi 90. aastapäevale
ja Rõngu Pillimuuseumi viiendale
tööaastale.

Uuenduskuuri on saanud ka päeva
sportlik osa. MTÜ Kvaliteetaja juhtimisel saavad kõik suured ja väikesed
jooksuhuvilised üksteisega mõõtu
võtta Kihelkonnajooksu võistlusel.
Kavas on tilludejooks, lastejooks ja
põhijooks. Sarnaselt eelmise aastaga antakse jooksude stardid Rõngu
bussijaama esisel alal, algusega kell
11.30.

Toimub ka laat
Varajastel hommikutundidel algab
Rõngu turuplatsis laat. Kellel soov
oma hääd ja paremat kaupa müüa,

siis saab laadale registreeruda telefonil 5805 1915 (Sirle). Laadal on väljas
ka Rõngu Maanaise Selts oma näitus-müügiga. Lisaks on avatud käsitööõpituba kõigile huvilistele.
Kell 10 avatakse kihelkonnapäev
Rõngu bussijaama juures. Esinevad
kohalikud isetegevuslased. Pere pisematele avataks lasteala koos batuudi
ja erinevate põnevate tegevustega.
Kell 11 tasub suund võtta Pillimuuseumi, kus tähistatakse laulu ja
pillimänguga Pillimuuseumi viiendat tööaastat.
Eesti keele aasta puhul on Rõngu

Raamatukogus kell 15 võimalus kuulata Urmas Vadi, kellelt on ilmunud
tosinkond raamatut ja näidendit. Vikerraadiost võime kuulda tema autorisaateid: „Kirjutatud ja loetud“ ning
„Töövari“.

Esineb Inerts
Kell 20 tasub sammud seada Hiugemäele, sest päeva lõpetab heatujubänd Inerts.
Lisateave ja päevakava leiab Facebookist „Rõngu Rahvamaja“ leheküljelt või elva.ee
Lisainfo: Mari-Liis, tel 516 5531.

24. mail toimub Puhja ja Kavilda kirikutes Kirikute Öö
programm.
Puhja kirikus oodatakse
külastajaid kell 18–24, kirikuaida kohvik on avatud kell
18–22.
Kell 18 Kristiina Lõhmus ja
Konguta Kooli piibliring: piiblitund lastele
Kell 18.30 Puhja Kooli kodutütred, juh Ülle Närska:
luulekava
Kell 19 Puhja Seltsimaja
kitarriansambel Ümarlaud
Kell 20 Eveli Roosaare viiuliõpilaste kontsert
Kell 21 Puhja Kooli kandlering, juh Anneli Klaus
Taize palvus, kirikukoor
Dionysius
Kell 22 Triin Araku autorilaulude kontsert
Kell 23 Orelimuusika
Kell 23.45 Ööpalvus, õp Tiit
Kuusemaa
Kavilda kirikus võtab külastajaid vastu isa Vadim Rebase kell 18–20.
Lisateave: kirikuteöö.ee.
Kõik on teretulnud!

TARTUMAA XXI
LUSTIPIDU „LÕÕTS
KUTSUB“
Iga aasta mai viimasel pühapäeval kogunevad Elvasse
Tartumaa eakad tantsijad,
et hommikul teha proove ja
anda õhtul pidulik kontsert.
Sel aastal on Lustipeo
pealkiri „Lõõts kutsub“. Lõõts
on kõige populaarsem rahva
muusikapill ja rahvamuusikata ei saa toimuda ükski tantsupidu. Lõõts kutsub kõiki
Elva lauluväljakule 26. mail.
Kell 16 liigutakse ühises rongkäigus kesklinna Konsumi
juurest lauluväljakule ning
kell 16.30 algab Lustipidu.
Esinevad Põlvamaa lõõtspillimeister ja -mängija Heino
Tartes ja sõbrad. Kaasa lustivad tantsurühmad Elva Järve
ja Murumuna lasteaiast, Puhja lasteaiast ning 1.–3. klassi
tantsurühmad Elva vallast ja
Tartumaalt.
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KOGUKOND

Huvimaraton tõi kokku
Elva lapsed

PANE TÄHELE

Mentorklubi kohtumine

E

ttevõtjate ja ettevõtlushuviliste mentorklubi järgmine kohtumine teemal „DISC isiksusetüübid ehk kuidas mõista erinevaid
vaatenurki?” toimub 23. mail kell 18 Elva vallavolikogu saalis
(Kesk 32, Elva).
Seminari juhib Kaido Kubri, kelle eesmärk DISC isiksusetüüpide
koolitajana on koolitustel kerges ja lihtsas võtmes tutvustada erinevaid isiksusetüüpe ja anda lihtsaid nippe, kuidas erinevat tüüpi inimesi kiiremini ära tunda, paremini mõista ning seeläbi nendega paremini läbi saada. Anna oma osalussoovist teada hiljemalt 21.05 aadressil
kertu.vuks@elva.ee. Kõik huvilised on oodatud!
Vaata ka elva.ee/mentorklubi. Kohtumiseni mentorklubis!

Transport Pühajärvele
ujuma minekuks
Elva vallas viivad kaks bussi kaks korda kuus
Pühajärvele ujuma.

E
HUVIMARATON LÕPPES KONTSERDIGA ELVA KULTUURIKESKUSES.

Kevadisel koolivaheajal,
25.–27. mail, toimus
55 tundi kestnud
Huvimaraton.
HANNA LAIUS
ELVA HUVIALA- JA
KOOLITUSKESKUSE
NOORSOOTÖÖTAJA

H

uvimaratoniga tähistati Elvas huvihariduse
andmise 40. aastat ning
Elva Avatud Noortekeskuse 8. märtsil täitunud 15 tegutsemisaastat. Huvimaratoni käigus
toimus hulgaliselt töötube, näitusi,
kontserte ja lõpetuseks ka ühine
tordi söömine.

Huvimaratonil 29 üritust
Huvimaratonil oli noortel võimalik
osaleda 29 erineval üritusel, kontserdil või töötoas. Tegevust oli nii väik-

sematele kui ka suurematele huvitegevuse fännidele.
Õppida sai näohoolduse kohta või
vaadata läbi mikroskoobi põnevat
taimemaailma. Varajased ärkajad
said osaleda maalimise töötoas. Mõttespordi huvilistel oli hea võimalus
panna ennast proovile välikabes.
Üks kõige omapäraseimaid üritusi
oli lavavõitluse õpituba Musta Kasti
näitleja Jaanika Tammaruga. Huvimaratonil filmiti RN stuudio tantsud
ja salvestati nii mõnigi pillilugu.
Elva Noortevolikogu liikmed küpsetasid laupäeva hommikul pannkooke, mis ka päeva jooksul ära söödi.
Kõige populaarsemaks osutusid
Mare Tani korraldatud papjeemašee
töötuba ja kivide kaunistamine erinevates tehnikates.
Lapsi jagus nii pilli mängima, kui
ka öö läbi tantsima. Kokandusringi
noored valmistasid isegi mitu kilo
kaalunud küpsisetordi.
Üritustel osales ligikaudu 100 last
ning paljud neist leidsid kolme päeva
jooksul tegevusi, mida proovida.
Huvimaratonil korraldatud töötu-

Foto: Marko Hõrak

bade valik oli lai ja loodame, et Elvas
leiab iga laps endale tegevuse, mis
just temale huvi pakub.

Vahvad kontserdid linnas
Ka Elva elanikud said lõbust osa.
Elva Kultuurikeskuses ja Elva Avatud Noortekeskuses toimus viis
kontserti, kus esinesid nii laululapsed, pillimeistrid kui ka RN tantsijad.
Huvimaraton lõppes laupäeva õhtul
kontserdiga, kus esinesid kandlering,
RN tantsulapsed ja laulustuudio laululapsed.

Suur tänu korraldajatele
Elva Huviala- ja Koolituskeskus tänab peakorraldajat Garmen Vallikivi
ning kõiki juhendajaid, õpetajaid ja
noorsootöötajaid, kes töötube ja üritusi korraldasid ning selle vahva üritusega kaasa tulid.
Samuti täname Elva Kultuuri, kes
aitas nii ruumide kui ka nõu ja jõuga.
Pikk pai ja tänu ka kõikidele teistele,
kes aitasid kaasa sellele, et koolivaheaeg täitus nii toredate tegevustega.

"Kõige populaarsemaks osutusid papjeemašee töötuba ja kivide
kaunistamine erinevates tehnikates."

lva buss sõidab Pühajärvele iga kahe nädala tagant kolmapäeviti. Järgmine kord väljub buss 22. mail ning peatub kell 9 Arbimäe bussipeatuses ning kell 9.15 kesklinna Konsumi parklas.
Buss saab teha peatused ka Hellenurmes ja Paluperas. Lisateave: Anu
Uudelt tel 518 5437.
Rõngu buss sõidab Pühajärvele iga kahe nädala tagant reedeti. Järgmine kord väljub buss 24. mail ja alustab sõitu kell 8.45 Rõngu bussijaamast marsruudil Rõngu – Lossimäe – Valguta – Teedla – Tammiste
– Pühajärve. Lisateave: Jüri Orupõld tel 5395 1730 või Marje Pent tel
504 9741.

Üleskutse ettevõtetele
Elva valla noorte malev, mis on mõeldud vähemalt
13-aastastele noortele, toimub 8.–12. juulil.

K

utsume Elva valla ettevõtjaid, kellel oleks pakkuda meie valla
noortele tööd, endast märku andma. Tööpakkumised võivad
olla ka lühiajalised, nt üheks päevaks ning tööandjad võivad
olla ka valla allasutused. Lisateave: Hanna Laius, Elva noortekeskuse
noorsootöötaja, tel 5366 3068

Lastekaitsepäev Aakres

E

lva valla noortekeskuste korraldatav ülevallaline lastekaitsepäeva tähistamine toimub 1. juunil Aakre Rahvamaja õuealal. Päev
algab kell 11 ning tegevused toimuvad kuni kell 15.
Päeva peaesineja on koos vinge vahumölluga Maria Stuart bänd.
Vabadussport on kohal kiikingu, parkuuri ja slackline´i varustusega.
Noored saavad osaleda erinevatest töötubades, päeva nautida ja kogeda midagi uut ja põnevat. Terve päeva jooksul saab pealaval näha
noorte huviringide etteasteid: Aakre kandlering, erinevad tantsunumbrid ja palju muud põnevat.
Avatud on kohvik, teha saab näomaalinguid, toimub ponisõit ja palju muud põnevat, mida uudistada terve perega.
Üritusele toob buss, mille väljumisajad leiab veebilehelt elva.ee.
Kõik töötoad ja tegevused on osalejatele tasuta!
Lisainfo: Sirle, tel 5348 0229 või Mari-Liis, tel 516 5531.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

02.–17.05
kell 10–13

Näitus "Piirideta ilu" eri maade rahvarõivastest

Puhja Seltsimaja

tasuta

13. mai kell 12

Film "Ott Tänak: The movie"

Elva Kultuurikeskus

4€/5€

13. mai kell 16

Töötuba "Värvilised mõttemustrid"

Elva Huviala- ja
Koolituskeskus

tasuta

14. mai kell 18

Kevadine toidukoolitus ja ühissöömine

Pillapalla peotuba

35 €

15. mai kell 9.30
ja kell 11

Reky: Sööbik ja Pisik

Elva Kultuurikeskus

8€

17. mai kell 18

Naiskoor Domina kontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

18. mai kell 9

Rannu vanavara laat

Rannu külaseltsi
plats

1€

18.–19. mai
kell 10

Prodigy Cup 2019 – 2. Elva

Elva DG park

osalejad 40 €

18. mai kell 11

61. Elva Tänavasõit

Võistluskeskus Pikk
43, Elva

5–15 €

18. mai kell 18

RN Stuudio 24. hooaja kontsert

Elva Kultuurikeskus

5€

18. mai kell 18.30

Triin Araku autoriplaadi “Üle Maarjamaa”
esitluskontsert

Rõngu Rahvamaja

6€/8€

18. mai
kell 18–23

Muuseumiöö: Öös on kalamustreid!

Akva:rium, Limnoloogia tee 1, Vehendi

tasuta

19. mai kell 9.30

Filter Maanteekarikasari II - Elva

Elva

25–40 €

19. mai kell 13

FC Elva naiskond - Pärnu JK II naiskond 6. voor

Elva Linnastaadion

tasuta

19. mai kell 19

FC Elva - Tallinna JK Legion
Fotosessiooni erimäng

Elva Linnastaadion

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Laura Roberta
Kivil

Markus Jordan
Villum

Annaliis Rõõm

Jakob Ilves

sündis 09.04.2019

sündis 11.04.2019

sündis 19.04.2019

sündis 20.04.2019

Loviise Lemvald

sündis 24.04.2019

Marta Erm

sündis 26.04.2019

Elva vald mälestab
Viiu Veeroja

Neeme Annov

01.09.1940-14.04.2019

13.10.1951-21.04.2019

Väino Mölder

Veltrude Muuga

02.05.1936-19.04.2019

05.11.1934-24.04.2019

ELVA VALLAVALITSUSE TÖÖPAKKUMISED

SA Elva Laste- ja Perekeskus
otsib juhatuse liiget
SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatuse liige vastutab sihtasutuse tervikliku
toimimise ning erinevate üksuste ühtlase arendamise eest. Juhatuse liige
tagab teenuste kvaliteedi, personali igakülgse toetuse ning asutuse majandusliku jätkusuutlikkuse.
Juhatuse liikmega sõlmitakse tähtajaline leping kuni 31.08.2021. Tööle
asumise aeg kokkuleppel.

19. mai kell 20

Vabaõhukino "Seltsimees laps"

Ulila Suveaed

3€/4€

21. mai kell 18

Konguta Rahvamaja laulustuudio
kevadkontsert

Konguta Rahvamaja

tasuta

Kontsert: Austin Miller

Rannu Rahvamaja

5€

Mentorklubi: "DISC isiksusetüübid ehk
kuidas mõista erinevaid vaatenurki?”

Elva vallamaja
volikogu saal

eelregistreerimine / tasuta

23. mai kell 19

FC Elva - Kohtla-Järve JK Järve

Elva Linnastaadion

tasuta

24. mai kell 18

Segakoori Rõõmusõõm kontsert
„See viis haaras meid“

Elva Kultuurikeskus

5 € / 8 € eelmüük, kohal 7 €
/ 10 €

24. mai kell 18

Kirikute Öö

Puhja kirik,
Kavilda kirik

tasuta

25. mai kell 10

Rõngu Kihelkonnapäev. Laat, Ausamba
jooks ja meelelahutusprogramm.
Õhtul Hiugemäel pidu ansambliga Inerts.

Rõngu Rahvamaja ja
Rõngu alevik

tasuta

26. mai kell 16

Tartumaa XXI Lustipidu “Lõõts kutsub”

Elva lauluväljak

tasuta

ne, kohusetundlik ja hea pingetaluvusega.

30. mai kell 18

Muusikakooli kevadkontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

vast dokumendist edastada hiljemalt 19. mail e-aadressil elva@elva.ee.

31. mai kell 18

Lauatennise kevadturniiri IV etapp

Rõngu Rahvamaja

tasuta

22. mai kell 19
23. mai kell 18

Olete oodatud kandideerima, kui teil on kõrgharidus ning varasem
juhtimiskogemus; eelarve juhtimise ning koostamise protsessi väga hea
tundmine, head teadmised personalijuhtimisest, meeskonnatööoskus ning
tugev algatus- ja analüüsivõime.
CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning essee teemal „Minu juhtimisfilosoofia” (kuni 2 lk) edastada hiljemalt 31. mail marika.saar@elva.ee.
Lisateave: Marika Saar, tel 522 7013.

Otsime infospetsialisti
Elva Vallavalitsus otsib pühendunud ja positiivse ellusuhtumisega info
spetsialisti, kelle peamised ülesanded on kodanike esmane teenindamine ja
nõustamine ning Elva valla lehe toimetamine.
Olete oodatud kandideerima, kui teil on kõrgharidus või erialane kutseharidus, olete hea suhtlemisoskusega, oskate eesti keelt kõrgtasemel kõnes
ja kirjas, omate tekstide toimetamise kogemust ning olete algatusvõimeliCV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning koopia haridust tõenda-

Täiendav info: elva.ee/toopakkumised
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