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Registreeri elanikuks ja too
oma maksuraha Elva valda!
Elva vald kutsub inimesi üles
end valda elanikuks registreerima!
Seeläbi saad panustada otseselt
vallas tehtavatesse tegevustesse
nagu näiteks talvel tehtav lumetõrje või investeeringud laste
mänguväljakutesse.
Eelkõige oodatakse elukohta registreerima inimesi, kes juba elavad Elva
vallas, kuid ei ole end veel elanikuks
registreerinud. Valla jaoks on iga
inimene oluline, sest tulubaas, mida
saab kasutada valla arendamiseks ja
teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust.
Elva valla kommunikatsioonijuht
Merilyn Säde ütles, et tihti ei teadvustata, kui palju maksavad igapäevaselt
kasutatavad hüved. „Näiteks kulub
vallal tänavavalgustuse elektrile
igal kuul umbes 8000 eurot.“ Samuti
maksab üks atraktiivne laste mängu
väljak 30 000 eurot, mille jaoks on
tarvis 15 inimese keskmise palga
aastast maksutulu.
„Talve tulekuga muutub päeva
kajaliseks lumetõrje, mis on kohalikule omavalitsusele samuti väga suur
kulu – ühes talvekuus kulub lume
tõrjele keskmiselt 30 000 eurot,“ lisas
Säde.
Kommunikatsioonijuht ütles, et
selleks, et inimesi motiveerida veelgi
elanikuks registreerima, loositakse
kuni 30. detsembrini 2018 Elva valla
elanikuks registreerinud inimeste
vahel välja 3x500 eurot.
Elukoha registreerimine on oluli-

ne ka seetõttu, et 1. jaanuarist 2019
jõustub rahvastikuregistri seadus,
mille üks oluline muudatus on
elukoha andmete n-ö kustumine.
See tähendab, et uuel aastal jäävad
rahvastikuregistris tühjaks nende
inimeste elukoha andmed, kes pole
pärast kolimist oma elukoha andmeid
uuendanud ja kelle puhul on eelmise
korteri või maja omanik palunud nad
enda juurest välja registreerida.
Kui inimesel puudub uuel aastal
rahvastikuregistris elukoht, siis võib
isik jääda ilma kohaliku omavalitsuse
teenustest ja toetustest (nt lasteaiakoht, sotsiaaltoetused). Samuti ei saa
ilma registreeritud elukohata inimene pikendada juhiluba ega teostada
oma hääleõigust valimistel.
Elukohateadet saab esitada: Elva
Vallavalitsuses, digitaalselt allkirjas
tatult e-posti teel (elukohateate vormi
leiad eesti.ee) või eesti.ee rahvastiku
registri e-teenust kasutades.
Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressi
andmed. Ühel aadressil elavad isikud
võivad esitada ühise elukohateate,
teatel tuleb esitada ka alaealiste
laste andmed. Alaealise lapse elukoha
registreerimisel tuleb esitada ka teise
hooldusõigusliku vanema nõusolek.
Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukoha
teatele lisada ruumi kasutamise
õigust tõendava dokumendi koopia
(näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba.

30
000
€
maksab üks atraktiivne laste
mänguväljak

See on 15 keskmist palka teeniva elaniku aastane
panus valla eelarvesse

Registreeri elanikuks ja too
oma maksuraha Elva valda!
Kõik, kes registreerivad valla elanikuks
hiljemalt 30.12.2018, osalevad 3x500 € loosimises.
Loe lähemalt: elva.ee

Anna oma panus avalike teenuste hindamisse Elva vallas
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lva valla elanikud saavad 7.
detsembrini osa võtta veebipõhisest rahuloluküsitlusest,
millega selgitatakse välja elanike
rahulolu Elva Vallavalitsuse asjaajamise ja avalike teenustega.
Küsitlusele vastates saab anda
tagasisidet teede korrashoiu, haljas
alade ja avalike alade korrashoiu,
ühistranspordi, sotsiaalteenuste
ja sotsiaaltoetuste valdkonna,
haridusvaldkonna-, huvihariduse,
kultuurivaldkonna ja vaba aja veetmise võimaluste, ehitus- ja planeerimisvaldkonna, keskkonnakaitse ja

jäätmemajanduse korralduse, turvalisuse ja üldiste küsimuste kohta.
Vastata saab just nende teenuste küsimustele, millega vastaja on
viimase aasta jooksul kokku puutunud. Sõltuvalt hinnatavate teenuste
arvust võtab küsimustikule vastamine aega kuni 25 minutit.
Elva valla ühinemislepingus, koalitsioonilepingus ning arengukavas on
kesksel kohal kvaliteetsete, elanike
ootustele ja vajadustele vastavate
avalike teenuste pakkumine ning seetõttu on teenuste kvaliteedi hindamine väga oluline. Küsitlust tehakse

teist korda, mis võimaldab analüüsida
elanike rahulolu võrreldes 2017. aasta
küsitluse tulemustega.
Elva vallaks ühinenud omavalitsu
sed taotlesid 2016. aastal ühiselt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
taotlusvoorust „Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja
analüüsid“ toetust projekti „Avalike
teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs” korraldamiseks.
Projekti eesmärk on välja töötada ja
rakendada elanike rahulolu hindamiseks sobiv süsteem, mis aitab hinnata kohaliku omavalitsuse pakutavate

teenuste kvaliteeti.
Hea Elva valla elanik, palun
vasta küsimustikule Elva valla
avalike teenuste kohta. Küsimustiku ja lisainfo projekti kohta leiad
elva.ee/hindamine.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja

LÜHIDALT

Külavanema
statuut avalikul
konsultatsioonil
Küsimused ja ettepanekud
Elva valla külavanema statuudi
eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 30.11.2018.
Elva valla külavanema statuut
käsitleb külavanemate valimise,
nende õiguste, kohustuste ja vastutusega seonduvat. Külavanem on
elanike ühiste huvide esindaja, kes
juhib küla ja lähtub oma tegevuses
küla ühistest seisukohtadest ning
kehtivatest õigusaktidest.
Külavanema roll on olla kogukonna eestvedaja, aktiivsuse kujundaja,
identiteedihoidja ning partner kohalikule omavalitsusele. Külavanema
amet on ühiskondlik usaldusamet.
Külavanema statuut on olnud kehtestatud Rõngu, Konguta ja Palupera
vallas.
Statuudiga saab tutvuda
ja
ettepanekuid
esitada
elva.ee/ettepanekute-esitamine.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Elvas saab tasuta
õigusnõu
Elvas saab koostöös SA Elva
Laste- ja Perekeskuse ning Tartu
Ülikooli õigusteaduse tudengitega tasuta õigusalast nõu. Õigusnõustajad võtavad kliente vastu
30. novembril kell 16–19.
Üliõpilaste õigusbüroos annavad
nõu Tartu Ülikooli õigusteaduse
bakalaureuseastme viimase aasta
üliõpilased ja magistrandid, kellel
ei ole veel täielikku õigusteaduslikku haridust. Kui esmasel kohtumisel
küsimusele lõplikku vastust ei saa,
toimub edasine suhtlus peamiselt
e-posti teel. Üliõpilaste õigusliku
hinnangu korrektsust kontrollib
büroo juhendaja.
Nõustamisele registreerumine:
5374 9121, gerda.kiipli@elva.ee.

Euroopa Liit
Euroopa struktuurija investeerimisfondid

Eesti
tuleviku heaks
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Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi tutvustus
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lva Vallavalitsus tutvustab
4. detsembril kell 18–19
Rõngu bussijaama hoones
Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi.
Tutvustusüritusel avatakse arhitekt
Uko Künnapi nägemusena valminud
ideekavandi näitus, mis jääb avatuks
10. detsembrini.

Kogukonnakeskuse hoone plaani
takse ehitada Rõngu bussijaama
hoone asemele. Hoonesse on planeeritud raamatukogu koos kaugtöökohtade ja interneti kasutamise
võimalusega, Elva valla Rõngu teenuskeskuse ruumid ja bussijaama
ootesaal koos avalike tualettidega.

Elva Vallavalitsuse 06.11.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Mõisanurme külas Taavitse kinnistule;

Kogukonnal on võimalus kasutada anda kasutusluba vedelgaasipaigaldisele Rõngu alevikus Tehase tn 4;
ruume koosolekute ning erinevate algatada maksekäsu kiirmenetlus võlgnevuse sissenõudmiseks;
eraldada 2018. a. eelarvest MTÜ-le Hellenurme Mõis toetust 2000 eurot personali
tegevuste korraldamiseks.

koondamiskulude katteks;
eraldada MTÜ-le Sooveere toetust 700 eurot ürituse „Kogupere jõuluõhtu Ulila Suveaias“
Lisainfo: vallaarhitekt Jaanika korraldamiseks;
Saar, e-post: jaanika.saar@elva.ee. jätta rahuldamata 16 jäätmeveost vabastamise taotlust;
kiita heaks kaks hajaasustuse programmi projekti aruannet;
kinnitada Elva Lasteaed Murumuna personali koosseis tagasiulatuvalt alates 01.11.2018;
määrata sünnitoetuse teine osa (Aakre külas sündinud laps);
määrata Mäe kinnistu kaheks katastriüksuseks jagamisel uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve
alljärgnevalt: Elva vald, Mäeotsa küla, Metsasalu tee, ligikaudne pindala 0,10 ha, sihtotstarve transpordimaa;
määrata maaüksusele uus koha-aadress Härjanurme küla, Ukkosaare (endine Ukusaare);
muuta Elva valla 2018. a. vallavalitsuse tasandi eelarvet;
nõustuda maa riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksuse koha-aadress ja
sihtotstarve alljärgnevalt: Külaaseme küla, Karba, sihtostarve maatulundusmaa;
seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks tähtajatult Elva valla
omandis olevatele katastriüksustele;
sõlmida MTÜ-ga Peedu Kooli Selts lapsehoiuteenuse osutamise leping;
vabastada projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ kestvuse ajal projekti sihtrühma kuuluvad isikud koduteenuse, intervallteenuse ja tugiisikuteenuse eest
tasumisest;
vabastada osaliselt jäätmeveost 11 jäätmevaldajat ;
volitada vallavaraspetsialist Terje Korss vastavalt töökorralduslikele võimalustele
esindama Elva valda korteriomanike üldkoosolekul.

Elva Vallavalitsuse 07.11.2018 istungil otsustati:
kinnitada riigihanke nr 200818 „Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine“ tulemused.

Elva Vallavalitsuse 13.11.2018 istungil otsustati:

Tunnustame
silmapaistvaid
kodanikke!

15. detsembrini saab esitada
kandidaate Elva valla aukodaniku
aunimetuse ja teenetemärgi Elva
Täht saajateks.
Elva valla aukodaniku nimetus
määratakse erilise auavaldusena
Elva vallale elutööna osutatud välja
paistvate teenete eest. Aukodaniku
nimi kantakse Elva valla Auraamatusse ning aukodanikule antakse
Elva Valla Aukodaniku Märk.
Teenetemärk Elva Täht määratakse Elva vallas silma paistnud isikule
Elva vallale osutatud teenete eest.
Aukodaniku aunimetus ja teenete
märk antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Ettepanekuid Elva valla aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide
kohta oodatakse koos kandidaadi
nime, elulooandmete ning teenete
kirjeldusega Elva valla veebilehe
e-vormil, e-posti teel elva@elva.ee
või kirjalikult Elva Vallavalitsuses.

ESKIIS
VAATED
Aktiivseid
inimesi
oodatakse ise
väikekauplusi pidama

RÕNGU KOGUKONNA MAJA

Elva Tarbijate Ühistu teatas
12. novembril, et sulgeb 2019.
aasta esimesel nädalal kauplused Annikorus, Hellenurmes ja
Nõunis. Elva Tarbijate Ühistu
ja Elva Vallavalitsus kutsuvad
kohalikke aktiivseid inimesi
üles soovi korral kauplemisega
jätkama.
Elva Tarbijate Ühistu on valmis
andma Annikoru ja Hellen urme
kaupluste ruumid koos kogu
sisustusega soodustingimustel
kasutamiseks inimestele kohalikust kogukonnast (näiteks MTÜ või
ettevõte), kui soovitakse kaupluse
pidamisega jätkata.
Elva Tarbijate Ühistu juhi Hando
Ivaski sõnul on ühistu hoidnud
kõnealuseid kaupluseid aastaid
avatuna nende kahjumitest hooli
mata, kuid paari viimase aastaga
on kahjumid kasvanud sedavõrd
suureks, et neid ei ole võimalik

U-DISAIN

enam teiste kaupluste kasumi
arvelt katta. Annikoru, Nõuni ja
Hellenurme kaupluste külastatavus on Ivaski sõnul viimaste
aastatega vähenenud ning seda
on võimendanud klientide ostuharjumuste muutumine.
Elva Vallavalitsus ja Elva Tarbijate Ühistu korraldasid 19. novembril
Annikorus ja 20. novembril Hellenurmes kohtumised, kus kohalikud
inimesed said arutada ja küsida
täpsustavaid küsimusi kaupluste
sulgemise teemadel. Mõlemast
koosolekust võttis osa suur hulk
inimesi.
Kaupluste ruumide rentimise
osas saab lisainfot e-posti aadressil elvaty@elvaty.ee.

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise toetus
Vee- ja kanalisatsioonivõrguga
liitumiseks on üle Eesti esitatud
taotlusi kokku ligi 2,5 miljoni euro
eest ning toetusi jagatakse veel 7,5
miljoni euro jagu kuni vahendite
ammendumiseni.
Keskkonnainvesteeringute Keskus
annab alates juunist Eesti väike
linnadele toetust vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks. Elva
vallas saavad toetust taotleda Elva
linna majapidamised. Toetust saab
taotleda kanalisatsiooni ja veetoru
paigaldamiseks tänavalt kuni elamuni.
Tulevikus liitumine kohustuslik
Lähiaastatel muutub ühisvee
värgi- ja kanalisatsiooni seadus, mis
kohustab tulevikus inimesi liituma
kanalisatsiooniga, juhul kui majapidamisel on võimalus liitumiseks
tagatud ning endal puudub nõuetele

vastav reovee kogumise lahendus.
Elva linna piires on valdavale osale
majapidamistest tagatud võimalus
kanalisatsiooniga liitumiseks, kuid
siiski on umbes 20 protsenti majapidamistest, kes ei ole veel vee- ja
kanalisatsioonivõrguga liitunud.
Enda kanda jääb vaid üks kolmandik kuludest
Ühe kinnistu kohta võib esitada
ühe taotluse. Toetust ei anta elamu
siseste torustike ehitustöödeks,
sh veemõõdusõlmede rajamiseks,
varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või
ehitusjärgus elamutega kinnistule
torustiku rajamiseks. Juhul, kui on
võimalik liituda nii vee- kui ka kanalisatsiooniga, siis on toetuse saamise
eelduseks liitumine mõlema teenusega.

Toetussummad jäävad vahemikku
1100-3800 eurot, sõltudes rajatava
torustiku pikkusest ja konkreetsest
teenusest ning kattes reeglina kaks
kolmandikku investeeringu maksumusest. Majapidamise enda kanda
jääb üks kolmandik tööde kuludest.
Kuidas taotleda?
Toetuse taotlemiseks tuleb
sõlmida vee-ettevõtjaga liitumisleping. Elva linnas on kohalik
vee-ettevõte AS Emajõe Veevärk.
Liitumistaotlus on võimalik vormistada vee-ettevõtte veebilehel:
evv.ee/kliendile/liitumine.
Täpsem teave ja taotluste esita
mine on saadaval veebilehel:
kik.ee/et/toetatavad-tegevused.
Allan Allik
arendusspetsialist

anda ehitusluba Kalme külas Mesika tn 22 üksikelamu püstitamiseks;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Teilma külas Männi kinnistule;
anda projekteerimistingimused Elva linnas Käo tee 1a üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
anda kasutusluba Rannakülas Viiluka kinnistul valminud veetorustikule;
anda üle Elva valla nimele registreeritud domeeninimede kasutamise õigus piirkonnakogudele kuni piirkonnakogu volituste lõppemiseni;
jätta rahuldamata kaks esitatud jäätmeveost vabastamise taotlust;
kinnitada Elva valla 2018. a. vallavalitsuse tasandi II lisaeelarve;
kooskõlastada Puhja Lasteaia Pääsusilm töötajate koosseis tagasiulatuvalt alates
01.09.2018;
lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Kadrilaat“ 24.11.2018 kell 7–16 Elva
Kultuurikeskuse parklas;
moodustada Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon;
määrata maaüksusele uus koha-aadress Lembevere küla, Lepatriinu (endine Jüri);
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele
maadele järgnevalt: katastriüksus Ervu külas Liivaku tee L3, isikliku kasutusõigusega
koormatava ala suurus 119 m²; katastriüksus Ervu külas, Liivaku tee L1, isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus 149 m²; katastriüksus Elva linnas Puiestee tänav T1,
isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus 121 m²; katastriüksus Elva linnas Tähe
tänav T2, isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus 189 m²; katastriüksus Elva
linnas, Aasa tänav, isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus 142 m²; katastri
üksus Elva linnas Liiva tänav T2, isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus 322
m²; katastriüksus Elva linnas Liiva tänav T1, isikliku kasutusõigusega koormatava ala
suurus 291 m²;
sõlmida sotsiaaleluruumi üürileping;
sõlmida Future Dialog LTD-ga leping mobiilirakenduse arendamiseks ja rakendamiseks
Elva vallas;
vabastada osaliselt jäätmeveost neli jäätmevaldajat.

Salle Ritso
vallasekretär

Ulila alevikus 2-toalise korteri kirjalik
enampakkumine
Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel pärandvarana saadud korteriomandi Kesk tn 14-2, Ulila alevik, Elva vald
(katastritunnus 60502:004:0003, sihtotstarve 100% elamumaa, suurus
3408 m², korteriomand 394/9731 mõttelist osa kinnistust). Esimesel
korrusel asuv korter (39,4 m², kaks tuba, millest üks on läbikäidav,
köök, san.ruum, külm vesi, pliidiküte, plastikaknad) on olnud kaheksa
aastat kasutuseta, vajab kapitaalremonti. Majandamiskulude võlgnevus
puudub.
Enampakkumise alghind on 3000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused ning osalemisavalduse vorm on leitavad
elva.ee/vallavara-muuk. Enampakkumisest osavõtutasu 30 eurot ja
tagatisraha 150 eurot tuleb tasuda hiljemalt 9. detsembril 2018.
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega esitada
tähitult või käsipostiga kinnises ümbrikus, märkega „Ulila korteri
pakkumus“ hiljemalt 10. detsembril 2018 kell 10 Elva Vallavalitsusele
aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald, 61507.
Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 10. detsembril kell 10.15,
kus kõik pakkujad võivad osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on võimalik
avamise protokolliga korraldaja juures tutvuda.
Info tel 5302 0888 või e-postil terje.korss@elva.ee.
Bussiliini nr 911 Elva–Rõngu marsruut muutub
Alates 03.12.2018 muutub liini nr 911 marsruut. Buss väljub Elvast
koolipäevadel kell 14.15. Muudatusena on lisatud Teedla peatus.
Bussi marsruut on: Elva – Nooruse – Turuplatsi – Lille – Enno –
Uderna tee – Tammiste – Puiestee – Kirepi – Teedla – Tilga – Rõngu.
Sõiduplaan on leitav peatus.ee.
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Elva südalinna arendamine on elavdanud
piirkondlikku ettevõtlust

Külade Kärajad toimuvad Ühisnädalal
Laupäeval, 1. detsembril kell 11
tulevad Aakre Rahvamajja kokku
juba neljandat korda Elva valla
Külade Kärajad.
Külade Kärajad toimub sel korral
üleriigilise kodanikualgatust ja
kodanikuühiskonda tutvustava
Ühisnädala raames. Uuri täpsemalt:
uhisnadal.ee.
Päevakorras on Elva Vallavalitsuse
info ja külaliikumise koostööplaanid
2019. aastaks. Üle vaadatakse ka
Elva valla külavanema statuut, mis
on plaanis kinnitada detsembrikuu
vallavolikogus. Külalisesineja Ahti

P

eatselt algavad ehitustööd
Elva linnasüdame kaasajastamiseks, mille käigus
uuendatakse Elva kesktänav ning
rajatakse keskväljak. Arendustööd
on elavdanud ka kohalikke ettevõtjaid, kes on asunud tänavaäärsetele
kinnistutele atraktiivseid kasutusvõimalusi leidma.
Arhitektuurivõistlus Elva kesklinnas korter-ärimaja idee leidmiseks
9. novembril kuulutas Energia ja
Ehitus OÜ välja arhitektuurikonkursi Elva linnas Kesk 28 kinnistule
planeeritava korter-ärimaja idee
kavandi leidmiseks. Elva Valla
valitsus on ettevõtjale konkursil
abiks korraldusliku poolega. Varem
hoonestamata südalinna krunt asub
uue rajatava linnaväljaku ja elvalaste
armastatud jalutuspaiga – L. Hanseni
allee kontaktvööndis. Peakorraldaja
Energia ja Ehitus OÜ juhatuse liikme
Kaido Kurvitsa sõnul sai arhitektuurivõistluse korraldamise idee
alguse põhjusel, et Kesk tänav on
peagi saamas uue ilme ja tulevane
hoone hakkab paiknema promenaadi
vahetus läheduses. Arendaja sõnul
võiks uus hoone viidata oma arhitektuuriga Elvale kui suvituslinnale,
kuid olla siiski olemuselt modernne
puitarhitektuuri näide.

Vaade Kesk 28 kinnistule.		

Võistlustingimused
„Promenaadi maja“ võistlustöö
peaks arvestama vahetus läheduses asuva kauni looduskooslusega,
moodustama harmoonilise kooskõla
olemasoleva hoonestuse ning loodava keskväljakuga. Osalema on oodatud kõik arhitektid, kes võtavad vastu
väljakutse Elva südalinna kujundamisel. Konkursi kavandite esitamise
tähtaeg on 14. jaanuar 2019, kell 10.
Töö tuleb esitada Elva Vallavalitsuse
sekretärile või saata tähtajaks posti
või kulleri teel aadressile: Kesk tn 32,
Elva linn, Elva vald, Tartu maakond.
Ettevõtja on parimatele ideekavandi
autoritele välja pannud 5000 euro
suuruse auhinnafondi.

Foto: Kayvo Kroon

Kas hea eeskuju edasiseks või
üksiknäide?
Täna hakkab Elva südalinnas liikudes silma mitmeid tühje kinnistuid,
mille mulje on küll enamasti rahuldav, kuid kannab endas pikalt unne
suikunud linna kuvandit. Kvaliteetse
linnaruumi kavandamine ajal, kui
keskuse visuaalis hakkavad toimuma
suured muutused, võib olla parim aeg
ka kinnistuomanikele mõtlemaks,
kuidas neile kuuluvad hooned või
alad rekonstrueeritud tänava ja rajatud promenaadiga kooskõlas on – kas
leiame harmoonia? Keskuse piirkonnas on tühjade kinnistute hoonestamine ja kasutuselevõtt avaliku ruumi
osana üks enim oodatud muutusi,
millele võiks kaasaegne linnaruum
eeltingimused luua.
Ka väike muudatus on muutus
Olulise osa keskuse üldilmest
annavad ka korrastatud kinnistud
ja hooldatud hooned. Kesk tänaval
tasapisi tekkinud väikesed fassaadi
parandused on hea näide. Ka maja
välisukse vahetamine ajastukohase
ukse vastu annab visuaalis hea tulemuse, kui lähtutakse kehtivast või
ajaloolisest projektist.
Jaanika Saar
vallaarhitekt

Kesk tn 6 hoone fassaad enne ja pärast ajaloolise ukse taastamist.

„Elva valla pärlid“ tõi esile kaunid paigad vallas

Elva linna sümbol – Arbi mänd.

Foto: Inna-Inga Kalmus

Fotokonkursi üldvõitjaks kuulutati Inna-Inga
Kalmus, kelle fotodest
kogus enim hääli pilt
nimega „Elva linna sümbol
– Arbi mänd“ ning mis sai
kokku 187 häält. Konkursi
I preemia pälvis Aigi Kapteni foto „Arbi müstika“,
mis kogus 151 häält ning
konkursi II preemia võitis
Paula Nikolajeva foto
„Vaikne sügisõhtu Mustjärvel“.
Elva Vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht
Merilyn Säde ütles, et
fotokonkurss läks igati
korda, sest konkursile
saadeti palju ilusaid pilte
erinevatest paikadest
Elva vallas. „See konkurss
näitab selgelt, kui palju
põnevaid ja kauneid kohti
on meie vallas, kus saab
n-ö oma akusid laadida
ja mõnusalt aega veeta –
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avastamist siin jagub!“
Fotokonkursist võttis
osa 53 inimest, kes saatsid
kokku 121 pilti eri paigust
Elva vallas. Kõige rohkem
pilte saadeti Arbi ja Verevi
järvest. „Üldiselt domineerisid looduspildid eri
järvedest, päikeseloojangutest ja matkaradadest.
Mõned pildid saadeti ka
vallale sümboolsetest
hoonetest,“ rääkis Säde.
Elanikud võivad oma
kauneid jäädvustusi valla
eri paikadest saata ka
jooksvalt, sest neid pilte
on võimalik kasutada näiteks valla kodulehel või
Facebookis.
Fotokonkursile oli
võimalik pilte saata 31.
oktoobrini, rahvahääletus
toimus Elva valla Face
booki lehel ja võitjad kuulutati välja 20. novembril.

Bleive räägib Põlvamaa Külavanemate Seltsingu kogemusest. Üle antakse Elva valla kogukonnavaldkonna
tunnustused. Muusikalist elamust
pakuvad kohalikud tegijad.
Elva valla Külade Kärajad on meie
piirkondade kogukonnaaktiviste,
külavanemaid ja külaseltse koondav
üritus, kus arutletakse aktuaalsetel
teemadel.
Kohtumiseni Külade Kärajatel 1.
detsembril Aakres!
Marika Saar
abivallavanem

Loomisel on Elva valla kogukonna äpp
Elva Vallavalitsus võtab peagi
kasutusele nutirakenduse, mille
abil on võimalik suhelda vahetult
ja mugavalt oma koduomavalitsusega.
Äpi abil saab olla kursis vallavalitsuse värskeimate uudistega,
tutvuda üritustega, küsida infot,
esitada vabas vormis taotlusi ja
vallavalitusega vahetult suhelda.
Vallavalitsus saab äpi kaudu kiirelt
jagada erakorralist infot valla erinevate piirkondade lõikes ning koguda
elanike tagasisidet.
Elanike vajadus ja soov kasutada
omavalitsusega suhtlemiseks nutirakendusi selgus arengukava koostamise käigus toimunud ideekorje
tulemusel.

Rakendust arendatakse koostöös
Soome ettevõttega Future Dialog
OÜ, kellel on väga hea kogemus
kogukonna rakenduse arendamisel
ja kasutusele võtmisel Soomes, kus
seda kasutavad mitmed omavalitsused 2016. aasta kevadest alates.
Eestis kasutab sama rakendust 2018.
aasta suvest Järva vald.
Elva valla äpi lahendused luuakse
nii IOS kui ka Android platvormidele. Lähinädalatel toimub rakenduse
tehniline arendamine ning kogukonna äpp valmib hiljemalt uue aasta
alguseks.
Lisainfo: kertu.vuks@elva.ee.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Kuidas Elva Teenustel läheb?
Seda küsimust küsitakse aeg-ajalt
siit ja sealtpoolt. On olnud tempokad
kuud, täis tegemisi ja toimetamist.
Olude sunnil pidime poolteist kuud
õppeaasta alguses koolidele tellima
toitu Tartu Tamme Gümnaasiumi
köögist. Kogu perioodi jooksul esines
toidu tarne ja koguste arvestamisega
paar väiksemat viperust, mis leidsid
ka lahenduse. Toit oli maitsev ning
teenusepakkujale said edastatud
tänusõnad.
Koolide köögid on täna varustatud
seadmete ja mööbliga, mida väga
heaks toitlustamiseks vaja võiks
minna. Täiendatud sai ka laste
aedade kööke uue inventariga. Pärast
oktoobri vaheaega alustasid koolide
köögid ise toitlustamist, seadmed
toimivad ning köögitöölised on
oma töötingimustega rahul. 12.
novembril avasime ka Puiestee tn 2
koolihoones kohviku, kust saab osta
kohvi, päevapraadi, snäkke, saiakesi,
täidetud croissant´e ja palju muud.
Tartu maantee sööklas on kaks iseteenindusliini, mis annavad lastele
võimaluse vähem aega järjekorras
olla ja kauem süüa.
Lasteaia kokad toimetavad samuti
töökalt. Uuendusena saadame rühmadesse seemneid, mida lapsed
ise saavad vabal valikul toidu sisse
panna. Seemnete kohta on öeldud,
et need on justkui väiksed varakambrid, milles on kontsentreeritud
kogus meie kehale vajalikke aineid.
Seemneid saavad toidule lisada ka
koolilapsed. Lisaks saavad lapsed
aeg-ajalt lisada toidule ise värsket
maitserohelist ning koolides salatitele erinevaid kastmeid.

Toidu tellimiseks oleme leidnud
head koostööpartnerid, kellest paljud
tegutsevad Elva vallas. Eelistame
suhkruvabasid tooteid (kontsentraadid, moosid jm), kohalikku mett,
suurema rasvaprotsendiga piima
ning võimalusel ostame juurvilju
kohalikelt talunikelt, kes on endast
märku andnud. Aromaatseid teesid
saame Kubja ürditalu taimedest.
Eelistame pigem kvaliteetset kui
odavat toorainet, sest toit on arenevale organismile väga oluline.
Menüüd koostatakse koostöös
asutuste esindajatega, kellega koosolekud on olnud konstruktiivsed ja
informatiivsed. Tagasiside koolidelt
ja lasteaedadelt on olnud positiivne.
Sihtasutuses toimetab peale juhataja ka raamatupidaja. Alates 16.
novembrist asub tööle köögijuht,
kes on toidualase kõrgharidusega
ning lisaks lõpetanud ka rahvatervise akadeemia toitlustamisnõustaja
väljaõppe.
Tänan köökide töölisi, kes on
suurepäraselt toimetanud, jõudnud
ära oodata seadmed ning on jätkuvalt positiivse meelega. Tänan ka
lapsevanemaid ja asutuste töötajaid
tagasiside ja positiivsete hoiakute
eest. Oleme avatud konstruktiivsele
kriitikale ning ettepanekutele, mis
aitavad teenust veelgi paremaks
muuta.
Krista Loog
SA Elva Teenused juhataja
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Elva Gümnaasiumi Puiestee koolimaja
sai rattaparkla

Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas

E

lva Vallavalitsus liitus oktoobris noortegarantii tugisüsteemiga (edaspidi NGTS), mille
abil saab vald üles leida noored, kelle
haridustee on katkenud või kes pole
tööturul aktiivsed.
Elva vallas kuulub sihtgruppi
oktoobri keskpaiga seisuga 209
noort vanuses 16–26-aastat, mis
moodustab veidi rohkem kui kümme
protsenti kõigist valla sissekirjutust
omavatest samas vanuses noortest.
Iga kümnes nimetatud vanuserühma
kuuluv Elva valla noor on sattunud
olukorda, kust väljapääsu leidmine
võib tunduda ületamatult keeruline
ning abi otsimiseks ei osata kellegi
poole pöörduda.
Elva Vallavalitsuse eesmärk on
hariduse omandamisest ning tööturult kõrvale jäänud noorte märkamine ning abistamine. Sihtrühma
kuuluvate noortega on võetud
ühendust e-kirja teel, et selgitada
välja reaalne abivajadus. Järgnevatel

nädalatel võtame veel kord ühendust
nende noortega, kes seni e-kirjale
reageerinud pole ning pakume välja
omapoolsed võimalused nende toetamiseks ning abistamiseks.
Parima tulemuse saavutamiseks
on oluline, et noortele toetust
pakkuvad institutsioonid oleksid
abivajajale kergesti kättesaadavad.
Selle lihtsustamiseks on noortele
esmaseks kontaktisikuks vallavalitsuse spetsialist, kes noort nõustab
ja vajadusel suunab abivajava noore
koostööpartnerite poole.
Elva Vallavalitus teeb NGTS
sihtgruppi kuuluvate noorte abistamisel koostööd Noorte Tugila, Rajaleidja keskuse ja Töötukassaga. Väga
oluline on ka kohaliku kogukonna
kaasamine. Plaanis on korraldada
kohtumised valla tööandjatega, et
selgitada välja praktika- või töö
võimalusi ning muuta noorele
esmase kontakti loomine võimalikult
lihtsaks. Samuti teeme koostööd SA

Elva Laste- ja Perekeskusega, kes
pakub noortele erinevaid nõustamisja rehabilitatsiooniteenuseid.
Tartumaal pakub Noorte Tugila
programm oma teenuseid Tartu
linnas ja Elva vallas. Noorte Tugila
eesmärk on pakkuda töö kaotanud
või koolist lahkunud noortele parimaid võimalusi kiireks ühiskonnaellu naasmiseks. Elva vallas tegeleb
Noorte Tugilaga noorsootööspetsialist Grete Kald, kellega saab võtta
ühendust Facebookis (Grete Kald
Coaching) või telefonil 5340 5580.
Elva Vallavalitsuses nõustab noori
ning nende vanemaid sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal, Lauri
Tamm, e-post: lauri.tamm@elva.ee,
tel 5301 9106.
Lauri Tamm
sotsiaaltööspetsialist

„Noore pere kool” alustab tegevust
SA Elva Laste- ja Perekeskuses
alustab tegevust „Noore pere kool“,
mis toimub iganädalaselt ning
kuhu on oodatud lapsevanemad
koos oma 6–18 kuu vanuse lapsega. Gruppi hakkavad juhendama
kogenud muusik, füsioterapeut,
logopeed ja loovterapeut.
Lapse sünd perre toob kaasa
muutused – uued rollid, ülesanded,
rõõmud ja mured. Lapsevanema
suurim soov on, et tema laps oleks
terve, tugev ja eakohase arenguga.
Infot lapse arengu toetamiseks on
võimalik leida raamatutest, inter
netist ja tuttavatelt nii palju, et sageli
tekib segadus, mida täpselt uskuda ja
järgida. Noore pere koolis on võimalik saada tuge ja oma küsimustele
vastused vastavatelt spetsialistidelt.
Füsioterapeut toetab ja juhendab
lapsevanemaid laste füüsilise arengu

jälgimisel ning nõustab liikumis
aktiivsuse teemal. Koos laste ja
vanematega tehakse läbi võimlemisharjutusi, mis toetavad lapse arengut
ning aitavad märgata võimalikke
arengust kõrvalekaldeid, mis võiksid
vajada täiendavat meditsiinilist või
füsioterapeutilist sekkumist.
Muusiku ülesandeks on läbi laulumängude ja tegevuste aidata kaasa
lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte tekkimisele ning sotsiaalsete
oskuste arendamisele.
Loovterapeut toetab läbi lihtsate
kunstitegevuste lapse ja vanema
vahelise kiindumussuhte ning lapse
peenmotoorika arengut. Nii muusika- kui kunstitegevused aitavad
arendada lapse ja vanema vahelist koostööd ning toetavad lapse
väljendusoskust.
Logopeed-eripedagoogi juhenda-

misel omandatakse lihtsamad võtted
ja lõbusad mängud lapse kõne arengu
ning suhtlemisoskuse toetamiseks.
Lisaks toimuvad periooditi perenõustaja ja tervishoiutöötaja loengud, et toetada noore pere toime
tulekut, vanemate paarisuhet väikelapse kõrval ja positiivset vanemlust.
Esimene kohtumine huvilistega toimub 03.01.2019 kell 11 Elva
Laste- ja Perekeskuses, mis asub
aadressil Kesk 12, Elva (II korrus).
Lapsevankriga tulijatel on võimalik
parkida sõiduk kas maja ette või alla
koridori.
Gerda Kiipli-Hiir
SA Elva Laste- ja Perekeskuse
juhataja

Elva valla esimene õpilasesinduste kohtumine

Kohtumisel osalesid Elva valla noortevolikogu ja õpilasesinduste liikmed.

19. november toimus esimene Elva
valla õpilasesinduste kohtumine,
mille eesmärk on luua koostöövõrk
erinevate koolide vahel.
Kohtumisel räägiti haridusest,
õpilasesindustest, noortevolikogu ja
õpilasesinduste koostööst ning sellest, kuidas muuta Elva vald noorte
vallaks. Grupiaruteludel selgusid
ühised probleemid – ei küsita ega
arvestata noorte arvamusega ning
puudub hea koostöö erinevate koolide, valla ja noortevolikogu vahel.

Foto: erakogu

Kohtumisel tõdeti, et koolis on
liiga suur koormus ning tunnid saaksid olla põnevamad, samas meeldivad õpilastele e-õppepäevad, liikumisvahetunnid ning grupitööd, mis
aitavad paremini õppida ja õpitut
omandada.
Noortele on oluline, et vallas oleks
hea ühistransport, mis praegu ei
vasta noorte vajadustele. Rohkem
võiks toimuda noorteüritusi ning
enam kui 12-aastastele noortele
suunatud huvitegevuse võimalused

võiksid olla paremad. Märgiti, et
noortel puuduvad vaba aja veetmise
võimalused ning käidi välja idee luua
noorte pargid, kus noored saaksid
kohtuda. Viidati, et skatepargid on
lagunenud, eriti Elva linnas. Käidi
välja ka ettepanek Elva valla koolide
õpilaste ja õpetajate vahetuseks, et
teha paremat koostööd ning tutvuda
noortega teistes valla piirkondades.
Õpilasesinduste põhiülesanneteks
on muuta koolielu paremaks ning
kaasata ja toetada kaasõpilasi. Toodi
välja, et osadel õpilaseesindustel
puudub oma ruum, mis muudaks
õpilasesinduse ühtsemaks ning
töövõimelisemaks. Leiti, et noorte
volikogu võiks toetada õpilasesindusi nii rahaliselt kui ka nõu ja jõuga.
Pakuti välja erinevaid koostööüritusi
– Elva valla noortepäev ja Elva valla
koolide võistlused.
Nii noortevolikogu kui ka õpilas
esinduste liikmed leidsid, et sarna
seid kohtumisi võiks jätkata ning
järgmistel kohtumistel tuleks
keskenduda konkreetsele teemale,
mida hakatakse seejärel lahendama.

Rattaparkla Puiestee tn 2 õppehoone juures.		

Elva linna 2017. aasta kaasava
eelarve võiduidee „Rattaparklad
koolide juurde” on elluviidud ning
rattaparkla õpilaste poolt aktiivselt
kasutusse võetud.
Projektiga loodi Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 koolimaja juurde
40 parkimiskohta (20 kahepoolselt
kasutatavat hoidikut), paigaldati

Foto: Kerli Metsallik

istepink ning rajati sillutatud alusplats. Võiduidee realiseerimiseks
oli 2018. aasta eelarves ette nähtud
10 000 eurot. Püstitatud rattahoidja
ehitusmaksumuseks kujunes koos
käibemaksuga 9908 eurot.
Jaanika Saar
vallaarhitekt

Aakre lasteaed – 30!

Koolilaste tervitus. 		

6. novembril oli koolimaja täis
mõisaprouasid ja –härrasid, printsesse ja printse, kes olid kutsutud
Aakre mõisalasteaia 30. aastapäeva
pidulikule vastuvõtule.
Kui kooliaasta avaaktusel tähistasime Aakre Lasteaed-Algkooli
taasavamise 30. aastapäeva koos
vilistlaste ja külalistega kõnede,
lillede, meenutuste ja uhke tordiga,
siis lasteaia sünnipäev oli täielikult
laste päralt.
Lapsed olid end kostümeerinud
printsessideks ja printsideks ning
esitasid sünnipäevakontserdil laule,
luuletusi ja lühinäidendi. Koos mängisime vanaaegseid mänge ja tantse

Foto: Liina Laaser

ning ei puudunud ka sünnipäevalaul
ja maitsev tort. Lastele meeldis eriti,
et nad said päeva lõpuni kostüümides olla.
Sünnipäevapeol tänasime kõige
hea eest lasteaia pikaajalisi töötajaid – Inge Pikk ja Velda Krillo. Ingel
täitus 25 ja Veldal 15 töökat aastat
Aakres. Jõudu ja rõõmsat meelt järgnevateks aastateks.
Palju õnne, Aakre lasteaia väike
pere!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkooli
direktori kt

Isadepäev Rannu koolis

Hommikune kooliminek tekitas
seletamatu ärevuse ja kohusetunde.
Tütar oli korduvalt mulle meelde
tuletanud, et selline päev tuleb ja et
ma leiaks aja temaga koos kooli tulla.
Sel päeval toimusid koolis tavapärased tunnid, sai jälgida õppetööd, mõnes tunnis kaasa arvutada
ja hiljem lastega koos meisterdada.
Sööklas pakuti koolitoitu, mis oli
väga maitsev ja igati hästi tehtud.
Kiitus kokkadele! Edasi suundusime
psühholoogi vestlusringi, kus korrati
üle, kuidas toimiks paremini oma
vaheline suhtlus lapsega. Päev lõppes
väikese koosviibimisega õpetajate
Rasmus Punkar toas, kuhu peale isade kogunesid ka
noortevolikogu esimees õpetajad ja direktor. Võtsime päeva

kokku ja arutasime, mis on hästi, mis
teeb muret ja kuidas koolielu sujuvamaks muuta.
Oli tore ja rahulik, kuid samas eriline päev. Meestele sobivalt rahulik,
ilma liigse kära ja mürata. Meid
isasid on ka tähele pandud, meie rolli
tähtsaks peetud. Oleme olemas oma
lastele, nende kõrval, kui nad meid
vajavad.
Aitäh koolirahvale, kes meie lapsi
kasvatavad, õpetavad ja neist hoolivad! Aitäh oma tütrele, tänu kellele
olen isa ning sain sellest päevast osa
võtta!
Carola isa
Rain Kaarna
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Elva kooli sündmusterohke sünnipäevanädal
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Puhja lasteaias tähistati isadepäeva

Puhja Lasteaias Pääsusilm tähistati isadepäevale eelneval nädalal igas
rühmas omanäolist isadepäeva pidu.
Kõige nooremas rühmas Rukkisinises toimus isadega mängimise
õhtupoolik, kus põnevust pakkus
uus Lego, sai ehitada pallide veere
tamise radu, aga ka rongitee. Lustida
sai autodega ja pallimeres. Samal
ajal katsid emad ilusa peolaua
suupistetega. Isadele olid lapsed
teinud õpetajate abiga kingituseks
tööriistakomplekti, milleks olid paksust paberist väljalõigatud lõbusate
nägudega saag, haamer ja mutrivõti.
Õnnelille rühmas mängiti isadega
mitmeid hommikuringi mänge ning
valmis tegevuslaud ja naelamängud
kummidega. Täname Adeele isa Otti
ja Milana isa Aleksandrit, kelle abil
tegevuslaud valmis.
Piibelehe rühma pereõhtu ette
valmistusi tehti varakult. Lapsed
joonistasid perepilte ning rääkisid
nende põhjal oma peredest. ÕpetaKontsert-aktuse lõpus kõlas lavastuses kaasa teinud koolipere ja vilistlaste esituses ühislaul.				
Foto: Martin Vool
jad filmisid need üles ja lindistusi
Koolipoisi kasvamise lugu kuni Ustav. Räägiti Elva kooli ajaloost, said pereõhtul näha kõik külalised.
17. novembril pidas Elva Kool 105.
sünnipäeva. Meeleolukale ja värvi vilistlaseks saamiseni
muuseumi tegevusest ning ka äsja Video aitas kokku panna õpetaja Ela.
Seekordsel sünnipäeval keskenduti trükist tulnud teosest „Elva algkool Mängiti lõbusaid liikumismänge ja
kirevale peole eelnes sündmuste
koolipoisi kujule, mis seisab kind- 1913–1940“. Raamat ilmus viimase
rohke sünnipäevanädal.
lalt Tartu maantee koolimaja ees. osana kolmeköitelisest sarjast, mis
Avati mitmed näitused
Sünnipäevanädalat alustati sport- Kontsert-aktusel sai näha lavastust räägib Elva kooli ajaloost, teose
likult ning lisaks vilistlasturniiridele sellesama koolipoisi kasvamise loost autorid on Mariann Rammo ja Kaspar
pallimängudes, avati esmaspäeval kuni vilistlaseks saamiseni. Lavastu- Rammo.
Puiestee koolihoones fotonäitus ses astusid üles säravate etteastetega
Aktiivsete vahetundide sisustaElvast pärit olümpiasportlastest. nii kooli õpilased, õpetajad kui ka mise toetuseks korraldati oksjon
Elva koolist on sirgunud lausa üks- vilistlased.
Tegusa sünnipäevanädala lõpeAktusel anti üle ka esmakordselt tuseks toimus vilistlaspidu, mille
teist olümpialast, kelleks on Indrek
Tobreluts, Roland Lessing, Priit Viks, Elva kooli auvilistlase tiitel. Elva tantsulise meeleolu lõi ansambel
Kauri Kõiv, Kalev Ermits, Kristjan kooli esimeseks auvilistlaseks on Tiit Swingers. Vilistlaspeol korraldati ka
Ilves, Kristel Viigipuu, Grete Gaim, Ustav, kes on panustanud pikka aega heategevuslik oksjon, millest saadud
Kevin Maltsev, Ago Markvardt ja ja suure pühendumisega Elva kooli tulu kasutatakse kooli aktiivsete
kahekordne olümpiavõitja Erika ajaloo talletamisse.
vahetundide sisustamiseks. OksjoniKoguti 105 vilistlaslugu
Salumäe.
le olid välja pandud Kristjan Ilvese
Elva koolil oli suur soov saada suusajakk, prillid, kiiver; Indrek
Laupäeval sai Tartu mnt 3 õppehoones tutvuda kahe näitusega. selleks sünnipäevaks kokku 105 Tobrelutsu PyeongChang OM müts,
Kooli
maja esimesel korrusel oli vilistlaslugu, mis tänu vilistlaste kindad, pleed ja vihmakeep; Martin
avatud näitus Elva kooli lõpu aktiivsele panusele ka õnnestus. Järveoja Toyota Team müts, tennised
sõrmustest, kuhu olid kooli vilistla- Laupäevasel sünnipäevapeol oli või- ning Soome ralli poodiumi müts, mis
sed väljapanemiseks saatnud kokku malik koolihoone trepikodade seintel osutus selle õhtu kõige hinnalise42 sõrmust – iga lennu sõrmusel oma kõigi nendega põhjalikumalt tutvu- maks. Oksjoni tulemusena koguti 415
da. Vilistlaslood on kokku pandud ka eurot. Elva kool tänab vilistlasi, kes Flöödiõpilased Mirtel Sikk, Kärt Hanni ja Anna
kujundus ja lugu.
Leemet.
Foto: erakogu
Klaaskoridoris avati näitus, kus digitaalseks raamatuks, mille leiab oksjonile meened välja panid.
väljas portreed 17 Elva kooli direk- issuu.com/elvagymn/docs/105vilistlast.
Elva Gümnaasium teeb sügava
Ülevaade kooli ajaloost
8. kuni 11. november toimus Valgas
torist läbi aegade. Portreed on
kummarduse kõigile, tänu kellele see
Juubelipeol sai osa võtta ka kooli pidu toimus ning tänab vilistlasi, kes Valga-Valka muusikafestival „Ühe
joonistanud Elva kooli vilistlane ja
kunstnik Anni Irs. Näitus on külas- muuseumis toimunud muuseumi- oma kohalviibimisega andsid panuse
tajatele avatud novembrikuu lõpuni. tunnist, mille viis läbi õpetaja Tiit peo õnnestumisse.

iga isa sai kingituseks lapse valmistatud võtmehoidja.
Meelespeade seikluslikul pereõhtul sai seigelda lasteaia õuealal.
Vihjed juhatasid pered erinevatesse kohtadesse ning lahendada tuli
mõistatusi. Pärast seiklust said
lapsed medalid ning isadele autasuks
lapse tikitud, kaunistatud ja kirjutatud kaarti.
Kuldvõtme rühmas hakkasid ettevalmistused isadepäeva hommikul
küpsisetordi tegemisega. Õpetaja
Marje abiga kontrolliti üle kingituseks meisterdatud helkurid ja need
pakiti ümbrikutesse. Pidu algas
saalis, kus muusikaõpetaja Triinuga
lauldi ja mängiti pilli. Rühmas meisterdati korginukke ja muid elukaid,
ehitati lindude söögimaja ning mängiti erinevaid mänge.
Tänud kõigile õpetajatele, õpetaja
abidele, lastele, kes pidu koos vanematega kavandasid ja koosolemist
nautisid!
Piret Raudsepp
Puhja Lasteaed Pääsusilm
õppealajuhataja

Muusikakooli õpilased flöödipäeval

5. novembril avati Murumuna
Lasteaias jahitrofeede näitus.
Näituse korraldamise idee tuli
Liblikate rühma lapsevanemal
Valdo Hermannil, kes käis laste
aias rääkimas oma põnevast
hobist – jahindusest.
Näitusele oli välja pandud 18 trofeed. Esindatud olid Eesti metsadest

Foto: Liis Org

tuntud loomad: põder, metskits,
punahirv, metssiga, kobras, rebane,
saarmas, teder ja nugis. Lapsed
said katsuda karusnahku, uudistada ulukite sarvi, büste ja kolpasid.
Aukartust tekitasid laste seas kaks
elusuuruses karu topist. Näha sai ka
2018. aasta looma ja lindu – ilvest
ja metsist.

Pille-Riin Aland
Elva Muusikakooli flöödiõpetaja

Isadepäeva spordipidu Rannu Lasteaias

Jahitrofeede näitus Murumunas

Liblikate rühm näitusel. 		

pilli lugu“, mis seekord oli suunatud
puhkpillidele.
10. novembril korraldati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Liivimaa
muusikakoolide flöödipäev, millest
võtsid osa Pärnu, Alatskivi, Tabivere,
Antsla, Valga, Elva, Tartu valla, Türi
ja H. Elleri nim Tartu muusikakooli
õpilased ning kontsertmeistrid Siret
Heinaste ja Külliki Seepter.
Elva Muusikakooli esindasid
flöödiõpilased Kärt Hanni, Mirtel
Sikk ja Anna Leemet nooremast
õppeastmest. Lastega oli flöödi
päeval kaasas nende õpetaja Pille-Riin Aland.
Kontserdil astusid üles kõikide
osalevate koolide ansamblid ja kohapeal moodustati ka suur flöödiorkester, mida juhatas Anneli Kuusk.

Väikesest üritusest kasvas välja
suur ettevõtmine ja tore koostöö.
Näitus osutus niivõrd populaarseks,
et seda külastasid lapsed nii Elva vallast kui lähiümbrusest. Uudistama
tulid nii Nõo, Rannu, Järve kui Õnneseene lasteaia rühmad. Suurt huvi
näitasid üles ka Elva Gümnaasiumi
esimese kooliastme õpilased.
Liblikate rühma isadepäeval
rääkis Valdo Hermann oma hobist
lähemalt. Pered said vaadata SMART
tahvlil metsloomi, keda oli Rannu
kandis metsakaameraga filmitud.
Rühmal tekkis mõte metsa üles
seada loomade söötmisplats ja oma
metsakaamera, et oleks edaspidigi
tore rühmaruumist loomi jälgida.
Elva Lasteaed Murumuna tänab
ainulaadse elamuse eest lapse
vanemat Valdo Hermanni ja Rannu
Jahiseltsi!
Triin Vask
Elva Lasteaed Murumuna õpetaja

Rannu lasteaia isadepäev. 		

9. novembri õhtul olid Rannu Kooli
võimlasse kogunenud lasteaialapsed
koos peredega, et üheskoos lustida.
Spordipidu algas ühistantsudega,
kus said kaasa lüüa ka kõige pisemad.
Lepatriinu rühma lapsed esitasid
meeleoluka „Rulli-rulli“ tantsu.
Teatevõistluses tuli osavust proovida kotijooksuga ja võidu kihutada käruralliga. Langevarjumängus
tegutsesid piraadid ja hiired, käidi
külas puravikul ning kukeseenel.

Foto: Monika Põldoja

Sipelga rühma õpetaja Triinu ja tema
abilise Riina juhendamisel meisterdati paberlennukeid. Õhtu naelaks
kujunes osavusrada, mille käigus
tuli ronida kõrgushüppemattidest
improviseeritud ronimisseinal.
Lapsed rõõmustasid, et spordipäev
oli pühendatud tarkadele ja visadele
isadele.
Epp Alekõrs
Rannu Lasteaia õpetaja
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100 aastat tagasi läksid Puhja vabatahtlikud
Vabadussõtta
2. detsembril süütame Vabadussõjas langenud vaprate meeste
auks tänu- ja mälestusküünlad
Puhja Vabadussambal.
1. detsembril 1918 korraldati Puhja
Seltsimajas Vabadussõtta minejatele peoõhtu, kus vabatahtlike nimel
luges kojujääjatele ette deklaratsiooni leitnant Karl Lamp. 2. detsembri
varahommikul alustas esimene puhjalaste vabatahtlike salk rännuteed
Tartu poole, kus moodustati Puhja
vabatahtlikest 2. jalaväepolgu 4.
rood. Seda väeosa hüüti Puhja polguks. Puhjalased teenisid hiljem ka
teistes roodudes.
26 Puhja kihelkonna sõdurit jätsid
oma elu Eestimaa vabaduse eest.
Noored mehed andsid elu oma kodumaa vabaduse ja iseseisvuse eest
võideldes. Poleks olnud Vabadussõja
võitu, iseseisvumist, esimest Eesti
riiki, ei oleks teoks saanud ka teistkordne iseseisvumine.
Puhja kihelkonna mehed
Vabadussõjas
20. detsembrini on neljapäeviti
Puhja Motoaida teisel korrusel ajalootoas võimalik tutvuda Vabadussõjast 100 aasta möödumise tähtpäevale ja Eesti Vabariigi 100. sünni
päevale pühendatud fotonäitusega,
kus on eksponeeritud pildid, mis on

Fotonäitust tutvustab ja ajaloost räägib külastajatele Aarne Salo.

jäädvustatud Vabadussõjas rindel
olnud Puhja kihelkonnast pärit
meestest. Fotode osas võlgneme
tänu Puhja kandist pärit rindefotograafidele Eduard Peernale ja Eduard
Sellekesele, kelle jäädvustustest on
säilinud ligikaudu 3000 fotoplaati,
millest 2500 on praeguseks antud
ERMi kogusse säilitamiseks.
Tutvumiseks leiab hulgaliselt ka
muid põnevaid materjale, näiteks
Puhja vabatahtlike deklaratsioon,
mis avaldati 12. detsembril 1918.
aastal ajalehes Postimees. Avatud

Foto: Kerli Metsallik

on ka väljapanek Puhjast, ajavahemikust 1880–1944, kus leiab fotosid näiteks Puhja pargi rajamisest,
Puhja kooli õpilastest ning Ulila
jõujaamast. Fotonäituse korraldaja
on MTÜ Puhja Aja Mälu ning fotod
pärinevad Aarne Salo fotokogust.
Näitusega saab tutvuda neljapäeviti
kell 14–19, muul ajal kokkuleppel,
tel 515 5952.
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja,
ajalooselts Puhja Aja Mälu

Konguta Lavalapsed kooliteatrite festivalil. 		

kule huvitav. Kuigi paljud teevad
black box’i tüüpi teatrit, siis meil
on tavaks teha klassikalist teatrit.
See on lavastajate ja ka laste teadlik
valik. Meile meeldib, kui etendusel
on algus, keskpaik ja lõpp. Muusika
ja lavakujundus toetavad etendust,
et moodustuks üks tervik.
Sel korral valisime õppimiseks
noorteetenduse „Suveunistus”. See
on Aireé Pajuri kirjutatud noorte
lavastus, mida autor lubas meil oma
trupile sobivaks kohendada.
Aeg osade jagamisest esietenduseni oli sel korral lühike ja kiire,
aga see eest töine ja tegus. Meie
noored näitlejad on nende aastate
jooksul palju õppinud ja arenenud
ning on ise huvitatud, et tulemus
oleks hea. Nii ei jäänudki 13 päeva
kestnud prooviperiood väga lühikeseks. Jõudsime õppida selgeks ligi
pooletunnise etenduse, sealhulgas
mitu tantsu ja laulu. Muusika, lavakujundus, kava ja kostüümid valmisid samuti mõne nädalaga. Kõik
need etenduse olulised elemendid
arutame lastega läbi ja küsime
nende arvamust. Selliste asjade
ettevalmistuses osalemine ja olulisuse mõistmine on üks näiteringi
tegevuse oluline osa.

3. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses laste ja noorte
lauluvõistlus Looduslaul 2018.
Sel aastal oli huvi lauluvõistluse
vastu väga suur ning kokku registreerus võistlusele 67 laululast.
Elva vallast võttis osa 15 lauljat.
Võistluspäev algas hommikul kell
11 kõige väiksemate laululastega ja
kestis kuni poole kuueni õhtul, kui
lõpetasid 17–19-aastased lauljad.
Igas vanusegrupis jagati välja kolm
esikohta, lisaks mõned eripreemiad.
Žüriitöös osalesid Abja Muusikakooli
ja Paistu Kooli muusikapedagoog
Kertu Kukka ning TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia tudengid Ingrid
Rabi ja Kärt Männa.
Esinejaid olid toetama tulnud ka
lapsevanemad, kes paistsid närveerivat rohkem kui lapsed ise. Kiidusõnu
jagus laialdaselt, kuid tegemist oli
siiski võistlusega, kus tuli välja selgi
tada parimad.
7–8-aastased: I koht – Karel
Kurvits (Laulustuudio Fa-diees); II
koht – Marleen Tamm (Laulustuudio
Laulupesa); III koht – Annabel Ats
(Laulustuudio Fa-diees); eripreemia
– Kristiina Meril Mere (Laulustuudio
Laulupesa); eripreemia – Mirt Annus
(Laulustuudio Loomeviis).
9–10-aastased: I koht – Gloria
Raudjärv (Laulustuudio Laulupesa);
II koht – Katri Kade (Laulustuudio

Loomeviis); III koht – Linde Leetberg
(Elva Huviala- ja Koolituskeskus);
eripreemia – Karoliina Kalda (Helsingi Eesti Muusikastuudio).
11–12-aastased: I koht – Emily
Mäesepp (Tartu Karlova Kooli
koorikool); II koht – Mairo Libba
(Laulustuudio Loomeviis); III koht –
Stella Seim (Laulustuudio Fa-diees);
eripreemia – Stella Ristioja (Laulustuudio Laulupesa).
13–14-aastased: I koht – Helene
Tamm (Laulustuudio Loomeviis);
II koht – Melissa Heleen Lust (Elva
Huviala- ja Koolituskeskus); III
koht – Karolina Ilves (Laulustuudio Loomeviis); eripreemia – Henri
Soidla (Laulustuudio Fa-diees).
15–16-aastased: I koht – MariLiis Kirs (Laulustuudio Fa-diees);
II koht – Viivi-Maria Tanilsoo (Üle
nurme Muusikakool); III koht – Eva
Orro (Elva Huviala- ja Koolitus
keskus).
17–19-aastased: I koht – Karita
Käesel (Laulustuudio Loomeviis); II
koht – Linda Mai Kari (Laulustuudio
Laulutrenn); III koht – Elisabeth
Kont (Laulustuudio Laulutrenn).
Täname kõiki osalemast ning
soovime kõigile edukaid esinemisi
tulevikus!
Lea Kurvits

„Etendus „Rupertuse heategu” Puhjas

Konguta Lavalapsed käisid teatrifestivalil
Näitetrupp Konguta Lavalapsed
osales 2. ja 3. novembril Viimsi
Koolis XI Kooliteatrite festivalil „Väike Lava 2018“. Festivalil
osales rekordiliselt 21 näitetruppi
ning lavale astus ligi 300 noort
näitlejat.
„Väikese Lava” festival sai alguse
üksteist aastat tagasi Kunda Ühisgümnaasiumis. Festivali nimi väljendas hästi esinemispaika, väikest
8x6-meetrist lava. 2016. aastal kolis
festival koos peakorraldaja Maarika
Koksiga Viimsi Kooli. Festivali nimi
jäi samaks, kuid lava on nüüd väga
suur ja saali mahub 350 pealtvaatajat.
Kahepäevase festivali programmi
kuuluvad lisaks teatrietendustele
mängudega filmiõhtu, kohtumis
õhtu, disko, rongkäik, üllatusesinejad ja töötoad. Lapsed saavad igal
aastal juurde uusi sõpru ja tutvusi
ning žüriilt kasulikke nõuandeid.
Näitetrupp Konguta Lavalapsed
koosneb Konguta Kooli 5. klassi
õpilastest. „Väikese Lava” festivalil
oleme selle koosseisuga käinud 1.
klassist alates, kellest mõned osalesid Konguta Rahvamaja laulu
stuudioga festivalil juba lasteaialapsena.
Näiteringis osalemine ja festivalidel käimine suurendab laste silmaringi, õpetab üksteisega arvestama
ja pakub võimalust eneseteostuseks. Hea meel on tõdeda, et lapsed
ise tulid õpetaja juurde ja avaldasid
soovi festivalil osaleda. Lisaks lastele olid positiivselt meelestatud ka
lapsevanemad.
Üks keerulisemaid asju kogu
teatritegemise protsessis on sobiva
tüki leidmine. Tuleb vaadata, et
lavastatav etendus oleks eale
vastav, sobiv osalejate arvu poolest, näitlejatele meeldiv ja publi-

Looduslaul tõi kokku andekad noored

Foto: Reti Kokk

Päev enne festivali toimus esietendus kooliperele. Nii oli julgem
minna järgmisel päeval suurele
lavale žürii ette.
Viimsi festivalil sujus meie etendus suurepäraselt. Lavalapsed olid
laval väga ilmekad, loomulikud ja
kaasahaaravad. Žürii sõnul pani
etendus kaasa mõtlema ja saali
kuulama. Oli imeline tunne, kui
pealtvaatajad saalis olid nii kaasa
haaratud, et unustasid ära, et tegu
pole päriselu, vaid teatrietendusega. Keset etendust hakati plaksutama, kui üks peategelastest etenduse
käigus tervenes.
Festivalilt tõid näitleja preemiad
koju Sten Kall ja Liisa-Lotte Tork.
Kogu trupi tööd tunnustati eripreemiaga.
Detsembrikuus läheme etendusega „Suveunistus” ringreisile
naaberkoolidesse. Etendus räägib
sõprusest ja hoolimisest, unistustest ja püüdlustest. Mis aga juhtub
siis kui teele ilmuvad takistused,
seda näeb juba etendust vaadates.

Puhja Seltsimajas süüdatakse 9. detsembril kell 18 teine
advendiküünal koos Maarjateatri
kogupereetendusega „Rupertuse
heategu“.
Näidendi pealkiri võiks olla ka
„Oh, sa tont!“, sest nii palju kolle ja
kummitusi pole veel ealeski korraga
nähtud. Õpipoiss Jantsi, töötab õela
relvasepa Erzmanni juures ja tema
ainsaks sõbraks on Erzmanni konku
rendi, meister Urbani, tütar Liispet.
Jantsile tõttavad appi ka majas
elavad heatahtlikud vaimud ja kummitused. Ainult jõulukoll Rupertus
ei näi esialgu tahtvat plaanis kaasa
lüüa. Kas kareda pealispinna all
võib olla peidus hea süda? Kas õel
võib muutuda? Vastused saab teada
etendusest! Lisaks parajat põnevust
ja ohtrasti naeru.

Osades: Efrosiine, kaunis kummitus – Tatjana Sibiljova või Emily
Leppik; Gregoorius, vaim – Mikk
Rätsep; Bonifaatsius, teine vaim
– Loone Ots; Rupertus, jõulukoll – Helika Gustavson-Rätsep;
Jantsi, õpipoiss – Gerd Eston Sepp
või Joosep Vall; meister Erzmann,
relvasepp – Tarmo Rätsep; Liispet,
Jantsi sõber – Merili Rätsep. Autor
ja lavastaja – Loone Ots; kunstnik
– Jana Volke.
Jõulud on rõõmu jagamise ja heategevuse aeg. Etenduse piletitulu
läheb Tartu Maarja kiriku taastamiseks. Pääsmed, hinnaga 2 eurot, on
müügil tund enne etenduse algust
seltsimajas. Olete oodatud!
Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja

Palvepink Rannu kirikuaias

Palvepingi asukohaks valiti Rannu,
et mälestada Rannu ja Rõngu all
võidelnuid. Pink on pühendatud ka
Eesti 100. aastapäevale.
Pingi õnnistas Rannu koguduse
õpetaja Timo Švedko. Ajaloos toimunud sündmustest rääkis Alo Lõhmus
ning Pirita kloostri sõprade poolt
võttis sõna Garmen Tabor.
Pink telliti kohalikust firmast Puukoja OÜ ning pingi paigutamise idee
autor ja rahastajate leidja oli Lagle
Parek.
Rannu kirik jääb Eesti palve
rännuteele, mis algab Pirita kloostrist ja lõpeb Vana-Vastseliina
piiskopilinnuses. Palvepinke on paiAstrid Külaots ja Meelis Külaots
gutatud palverännuteel teistessegi
Foto: Viive Vink
Konguta Lavalaste juhendajad
kohtadesse, et väsinud teeline saaks
11. novembril avati Rannu kiriku puhata ja mõtiskleda.
aias Vabadussõjale ja selles lange
Viive Vink
nutele pühendatud palvepink.
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Kirjanike tuur „Eesti kirjanikud Eesti
raamatukogudes“

Fotol vasakult Ivar Sild, Mait Vaik, Aime Hansen.

7. novembril külastasid Puhja
Raamatukogu Ivar Sild, Mait
Vaik ja Aime Hansen. Kohtumine
toimus kirjanike tuuri raames,
mille käigus külastatakse raamatukogusid üle Eesti.
Kirjanikud esitasid oma loomingut,
vastasid küsimustele, müüsid raamatuid ja jagasid autogramme.
Ivar Sild on luuletaja, kes on olnud
ka kirjandusliku rühma Tallinna
Noored Tegijad liige. Tema uuemad

Foto: Tiit Kuusemaa

luulekogud on „Taas kasutu”, „Näita
mulle päikest” ning proosakogumik
„Tantsiv linn”.
Mait Vaik on kirjanik, luuletaja ja
muusik, kes alates 2002. a tegutseb
ansamblis Sõpruse Puiestee ning on
bändi enamiku laulutekstide autor.
Vaigu tekste on kasutanud ansamblid Metro Luminal, Vennaskond, The
Tuberkuloited, Kosmikud jt. Tema
sulest on ilmunud luulekogu „Kõigil
on alati õigus”, proosateosed „Juss ja

vennad“, „Tööpäeva lõpp”, „Meele
paranduseta”.
Aime Hansen on luuletaja, kirjanik ja kunstnik, kelle huvi idamaiste
kunstide, müstika ja psühholoogia
vastu kajastub ka tema raamatutes
„Eestlasena Londonis“, „Uus-Meremaa sõnas ja pildis”. „Jaipur-Delhi-Himaalaja: reisikohvrist leitud
lood” on inspireeritud autori elu- ja
rännukogemustest, kokkupuutest
teiste kultuuridega. Esimene luule
kogu „Koduaja tuul” ilmus 1982.
aastal.
Puhja Raamatukogu täienes kirjanike poolt kingitud raamatutega. Tänu
kaugemalt tulnud kirjandushuvilistele läks üritus igati korda. Täname ka
Tiit Kuusemaad fotode eest!
Kirjanike ringsõite korraldavad Eesti
Kirjanike Liit, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühing. Tuuri toetavad Kultuurkapital
ja Kultuuriministeerium.
Leini Laars
Puhja Raamatukogu direktor
Elga Alberi
Uula haruraamatukogu juhataja

Elva noored esinesid edukalt spordivõistlustel

Spordiklubi Altia judokad. 		

Foto: erakogu

Spordiklubi Altia judokad võistlesid
3. novembril Tartu noorteturniiril edukalt – kokku viisid judokad koju viis
kulda, ühe hõbeda ja kaks pronksi!
E vanuseklassis võitsid kuldmedalid
Madis Ivask, kaalukategoorias kuni 25
kg, Karl Oliver Ritson ja Mai Mirtel
Umblia, kaalukategoorias üle 46 kg.
Mikk Alajõe võitis D vanuseklassi
kaalus kuni 31 kg ja C klassis, kaalus

kuni 68 kg, ei leidunud vastast Siim
Laosele. Hõbemedali teenis väga
hästi maadelnud Kristiina Kallas,
kaalukategoorias üle 31 kg. Pronksised autasud võitlesid välja E vanuseklassis Juhan Ivask, kaalus kuni 30
kg ja Eha Suuder, kaalus üle 34 kg. C
vanuseklassis, kaalus kuni 30 kg, Simo
Laos ja kaalus kuni 46 kg, Airon-Mattias Mägi lõpetasid võistluse neljan-

Marta Amii Jolla
Kirsika Kabin
sündis 02.11.2018

Sandra Johanson
sündis 03.11.2018

Ander Jalakas
sündis 07.11.2018

Janely Mõtsar
sündis 09.11.2018

sündis 01.11.2018

Melinda Treial
sündis 03.11.2018

Raimond Jakobson
sündis 06.11.2018

Saskia Selleke
sündis 07.11.2018

dana. E klassis kuni 30 kg, Andres Eek
ja Artur Mogilenskihh olid viiendad,
Marek Mogilenskihh oli viies, kaalukategoorias kuni 38 kg.
3. novembril Lähte spordihoones
toimunud PopSport Volleri neljavõistlusel osalesid ka eelvõistluse
kaudu finaali pääsenud spordiklubi
Altia võrkpallurid.
Kavas oli topispallivise, kuusejooks, hüpitsa hüpped ja kõhulihaste
harjutus. Lähtes toimunud finaalis,
kuhu kutsuti vanuseklasside 20 paremat, võitsid U16 vanuseklassis meie
poisid kaksikvõidu – Rasmus Kivari
võitis esikoha ja Markus Andreas saavutas teise koha, Martin Elias Tamm
lõpetas võistluse seitsmendana.
U18 vanuseklassis oli Kösta-Villem
Tatar neljas, Heiki Vabrit seitsmes ja
Anders Aksjonov üheteistkümnes.
U20 vanuseklassis saavutas Liisa
Tatar kümnenda koha. Suur aitäh ja
sügav kummardus võistluste korraldajale Tarmo Kajandile!
Evelin Pihlak ja Marek Pihlak

Sanitaarkaitseala pole prügila!
AS Emajõe Veevärk on leidnud joogi
vee- ja reoveepuhastite ümbrusesse
viidud olme- ja muid jäätmeid ning
tuletab meelde, et sanitaarkaitsealal
viibime on keelatud!
Sanitaarkaitsealale ladustada oma
kodusest majapidamisest ülejäävat
prügi on lubamatu, sest nii rikutakse
seadust ning lisaks ka looduskeskkonda ja seatakse ohtu enda joogivee
kvaliteet või loodusesse juhitav puhastatud heitvesi. Lisatööd prügistamisest
tuleneva kahju likvideerimiseks kajastuvad paraku lõpuks ka veeteenuse
hinna tõusuna.

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Pühapäev, 2. detsember
kell 14
1. advendi jumalateenistus
armulauaga, teenib õp Timo
Švedko

EELK Puhja Püha
Dionysuse kiriku
teated
Pühapäev, 2. detsember
kell 11

1. advendi jumalateenistus
kell 12 advendikontsert ja
küünla süütamine, Dionysiuse
koor (juhatab Meelis Roosaar,
orelil Anneli Klaus)

Pühapäev, 9. detsember
kell 11
2. advendi jumalateenistus

Pühapäev, 16. detsember
kell 11
3. advendi jumalateenistus
Teenib õp. Tiit Kuusemaa.
Kontakt: puhja@eelk.ee,
tel 5556 3876.

Pühapäev, 9. detsember
kell 14

2. advendi jumalateenistus
armulauaga, teenivad praost Mart
Jaanson ja õp Timo Švedko. Kaasa
teenib Nõo meesansambel. Pärast
jumalateenistust toimub Nõo
meesansambli kontsert Rannu
kiriku saalis.

Pühapäev, 16. detsember
kell 14
3. advendi jumalateenistus
armulauaga, teenib õp Timo
Švedko

Hooldajaõpetaja EELK Valga
praostkonna praost Mart Jaanson,
tel 5661 1443,
e-post mart.jaanson@eelk.ee.
Talitused palun kokku leppida
hooldajaõpetajaga.
Timo Švedko, tel 553 4529, e-post
timo.svedko@mail.ee.

Sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus
veeomaduste halvenemise vältimiseks
ning veehaarderajatiste kaitsmiseks
kitsendatakse tegevust ja piiratakse
liikumist.
AS Emajõe Veevärk kutsub üles
kõiki inimesi, kes märkavad sanitaarkaitsealade ümbruses kahtlast
tegevust või isikuid, kes ladustavad sinna oma jäätmeid, sellest
teavitama numbril 731 1840 või
evv@evv.ee.

Elva vald
mälestab
Jüri Paurson
29.04.1948-24.10.2018
Jane Eliste-Aan
11.09.1984-31.10.2018
Koidula Piir
26.08.1929-05.11.2018
Tiit Martma
11.07.1937-09.11.2018
Aino Hurt
29.10.1944-11.11.2018
Maret Soe
18.03.1951-13.11.2018
Olga Grigorjeva
01.09.1937-14.11.2018
Erika-Armilde
Peterson
24.12.1924-14.11.2018
Elli Peedo
30.03.1927-14.11.2018

8

ELVA VALLA INFOLEHT NR 41

Lis

Kultuuri- ja spordiürituste
kalender

ae

26. november
19.00

Vana Baskini Teatri
etendus
"On alles perekond"

29. november
13.00

Rakvere Teater “Põrsas
Desmond ja sookolli
lõks”

Elva
Kultuurikeskus

Kooli Playback
29. november Konguta
Muusikaga narkovaba
18.00 19 ehk maailma
eest!

Konguta
Rahvamaja

Puhja
Seltsimaja

01. detsember
18.00

Advendikontsert Mikk
Kaasik ja C-Jam

Rõngu
Rahvamaja

02. detsember
12.00

1. advendiküünla
süütamine ja kontsert.

Puhja kirik

02. detsember
13.00

1. advendi tähistamine,
kuusel küünalde
süütamine

Puhja Nooruse
tänava
kuusepuu

02. detsember
15.00

1. advendi tähistamine,
linna kuusel küünalde
süütamine

Elva
Kultuurikeskus/
linnakuusk

02. detsember
16.00

Koor AVE jõulukontsert
C. Saint-Saensi
Jõuluoratoorium

Elva
Gümnaasium
(Tartu mnt 3)

03. detsember
11.00

te

Lasteteater Reky
"Jõuluvanaks saamise
saladus"

Rannu
Rahvamaja

04. detsember Advendikontsert Brigitta
19.00 Murutar ja Paul Neitsov

Rannu
Rahvamaja

07. detsember
16.00

Lisaetendus: Maša ja
Karu jõuluseiklused

08. detsember
10.00

Jõulud Kongutal
Jõululaat, töötoad,
fotonurk.

Konguta
Rahvamaja

08. detsember
16.00

Elva Laulustuudio
jõulukontsert

Elva
Kultuurikeskus

09. detsember
18.00

2. advendiküünla süütamine

Puhja
Seltsimaja

09. detsember
12.00

Konguta piirkonna
50+ jõulupidu,
Merle Lilje kontsert

Konguta
Rahvamaja

10. detsember
17.00

Jõulukontsert
Hedvig Hanson
ja Uku Suviste

Elva
Kultuurikeskus

10. detsember
18.00

Elva Muusikakooli 58.
aastapäeva kontsert

Elva
Kultuurikeskus

10. detsember
16.30

Lastefilm “Muumid ja
talvine imedemaa”

Rannu
Rahvamaja

Advendiaja avamine:

I advendi tähistamine
02.12.2018

15.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Kutsume teid osas saama advendiaja avamisest, kus Elva
Kultuurikeskuse kõlakojas haaravad ohjad Päkapikkude
ühendkoor. Kontserdi järgselt liigub rongkäik kuuse juurde, et
süüdata esimene advendiküünal.
Prii

elvakultuur.ee

07.12.2018

16.00 – 17.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva)

Tallinn Contsert Club esitleb uusaastanäidendit „Maša ja Karu“,
milles megapopulaarse multifilmiseriaali kangelasi mängivad
kostüümnukud. Eestit ootab uus värviküllane etendus
„MAŠA ja KARU jõuluseiklused: detektiivlugu“,
milles saavad osaleda ka teie lapsed.

Rannu Püha Martini kirikus
pühapäeval, 9. detsembril 2018 kell 14.00

II ADVENDI ARMULAUAGA
JUMALATEENISTUS
Teenivad praost Mart Jaanson ja õp Timo Švedko
Kaasa teenib Nõo kiriku meesansambel
Pärast jumalateenistust kirikusaalis

NÕO KIRIKU MEESANSAMBLI
ADVENDIKONTSERT

Sissepääs vaba
Annetused EELK Rannu koguduse heaks

Puhja Seltsimajas
14. detsembril kell 18

KONGUTA RAHVAMAJAS
9. detsembril kell 12. 00

60+ JÕULUPIDU
Õhtut juhib ja tantsumuusika
eest hoolitseb ENN TOBRE

Jõulutervitus Puhja Kooli õpilastelt
Kohvikõrvase ja soovi korral
kingituse jõuluvana kingikotti
võtame ise kaasa
Pidu on tasuta, kuid teata oma tulekust
Puhja seltsimajja, raamatukokku,
teenuskeskusesse või päevakeskusesse!

Buss toob peole: Ulila 17.15,
Rämsi 17.30, Põdramäe 17.35
Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Metsallik. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6450.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 7. detsember.
Kaastööde esitamise tähtaeg 30. november.

us

Jõuluseiklused: Detektiivilugu

Elva
Kultuurikeskus

koos Maarjateatri
jõuluetendusega

nd

Tuntud kui legendaarse ansambel Laine solist.
Esitusele tulevad läbi aegade parimad ja
menukamad lood, mis on võitnud paljude
südamed ja vallutanud raadioedetabelite tippe.
Samuti saab kuulda vaid selleks kontserdiks
esitusele tulevaid lugusid, mis kindlasti jätavad
kuulajale hea ja toreda emotsiooni.

Konguta rahvamaja laululapsed
ja tantsurühm Pihlakobar
TASUTA

http://rannu.eelk.ee/

