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Elva valla infokandja

Külade Kärajatel jagati
tunnustusi

Aasta kogukonnaedendaja tunnustuse pälvis Mari-Liis Vanaisak. 				

Aakre Rahvamajas kuulutati
1. detsembril Külade Kärajatel
välja aasta kogukonnaedendaja
ja aasta küla laureaat ning
kaunis kodu 2018. Aasta
kogukonnae dendaja on MariLiis Vanaisak, aasta küla
laureaat on Kirepi küla ning
kauni kodu tiitli sai Mäeselja
külas asuv Mariliis ja Siim
Kampuse Siili talu.

Aasta kogukonnaedendaja tiitli
eesmärk on tunnustada neid, kes on
oma tegevusega suunanud kogukonna koostööd ja arengut. Sel aastal
sai aasta kogukonnaedendaja au
nimetuse Mari-Liis Vanaisak, kelle
kandidatuuri esitati neli korda ning
esitatud kirjeldustest jäid kõlama
järgmised mõtted: Mari-Liisi poole
võib alati pöörduda, ta innustab ja
annab nõu, abistab ning julgustab,

Foto: Kertu Vuks

tema ettevõtmisel on uuenenud ja
muutunud huvitavamateks Rõngu
kandi traditsioonid ja ülevallalised
üritused. Esile toodi ka Kaja Sassor,
Kristi Sassor ja Erle Põder.
Aasta küla aunimetuse eesmärk
on tunnustada Elva valla asulaid,
kus on koostöö abil toimunud kogukonna positiivne areng. Aasta küla
laureaadiks valiti Kirepi küla, mis
on silma paistnud suurte tegudega:
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osaleti Rõngu kandi viie tee puhvetite päeval, korraldati Teeme Ära ja
Maailmakoristuspäeva talgud, tehti
korda bussijaamad, küla esindus
osales olümpial ning osaleti heategevuslikul korjandusel koos FC
Elvaga. Esile toodi ka Vellavere küla
ja Kõduküla.
Käesoleval aastal valiti komisjoni
poolt kolm Elva valla kodu, mis esitati vabariiklikule „Eesti kaunis kodu
2018“ konkursile. Kauni kodu valimise
eesmärk on Elva vallas asuvate pärlite
ülesleidmine, inspiratsiooni andmine
kodude kujundamisel ja heakorrastatud harmoonilise elukeskkonna
loomisele innustamine. Sel aastal
valiti Elva valla kauni kodu laureaadiks Siili talu, mis kuulub Mariliis ja
Siim Kampusele. Ära märgiti Jõesuu
ja Kiviranna Puhkemaja.
Külade Kärajad toimusid neljandat
korda ning lisaks tunnustamisele
oli päevakorras külalisesinejatena
Anti Rüütli, kes tutvustas Põlvamaa
Külavanemate Ühenduse tegevust
ning Külli Pann Tartumaa Kodukandist. Kertu Vuks ja Marika Saar
andsid ülevaate Elva Vallavalitsuse
aktuaalsetest tegevustest, koos anti
viimane lihv Elva valla külavanema
statuudi eelnõule ning arutati 2019.
aasta koostööplaane.
Üritusele lisas pidulikkust Aakre
rahva kontsert, esines segakoor
U-Tuur, Aakre suured ja pisikesed
kandlemängijad ning vahetusõpilane
Jaapanist. Suur tänu esinejatele ja
õnnesoovid laureaatidele!

LÜHIDALT

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 väljapaistvate teenete eest. Teenetemärk
„Elva Täht“ määratakse Elva vallas
silma paistnud isikule Elva vallale
osutatud teenete eest.
Ettepanekuid Elva valla au
kodaniku ja teenetemärgi kandi
daatide kohta oodatakse koos
kandidaadi nime, elulooandmete
ning teenete kirjeldusega Elva
valla veebilehe e-vormil, e-postil
elva@elva.ee või kirjalikult Elva
vallavalitsuses. Aukodaniku au
nimetus ja teenetemärk antakse üle
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Aasta Tegu/ Aasta
Tegija 2018

Ettepanekuid Aasta Tegu/ Aasta
Tegija tunnustuse and
miseks
saab esitada 10. jaanuarini 2019.
Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus antakse tunnustusena isikule või
ühendusele, kes oma tööalase või
ühiskondliku tegevusega on aasta
jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri,
hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas
ning on rikastanud kogukonnaelu ja
toonud vallale tuntust.
Ettepanekud aunimetuse andmiseks on oodatud Elva valla veebilehe
e-vormil, e-postil elva@elva.ee või
kirjalikult Elva Vallavalitsuses. Au
pikendada juhiluba ega teostada oma nimetus antakse üle Eesti Vabariigi
hääleõigust valimistel.
aastapäeva aktusel.
Elukohateadet saab esitada Elva
vallamajas ja teenuskeskustes, digitaalselt allkirjastatult e-posti teel
(elukohateate vormi leiate eesti.ee)
või aadressil eesti.ee rahvastiku Puhja Raamatukogus ja Rõngu
registri e-teenust kasutades.
teenuskeskuses on müügil ümbrikud
Kõigi enne 30. detsembrit end Elva ja postmargid, pakiteenused saadavalla elanikuks registreerinud ini- val pakiautomaatides. Annikorus ja
meste vahel loositakse välja 3x500 Rannus on postiteenused saadaval
eurot.
raamatukogudes asuvates postipunktides ning Elvas postkontoris.

Registreeri elanikuks ja too oma maksuraha Elva valda!

E

lva vald kutsub inimesi
üles end valla elanikuks
registreerima! Seeläbi
saate panustada otseselt vallas
tehtavatesse tegevustesse nagu
näiteks talvine teede lumetõrje
või investeeringud laste mänguväljakutesse.
Elukohta registreerima oodatakse
eelkõige 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. Elanikuks
registreerides panustate sellega Elva
valla eelarvesse ning aitate rahastada
hüvesid, mida te igapäevaselt kasutate (tänavavalgustus, teehooldus,
mänguväljakud jms).
Elukoha registreerimine on oluline ka seetõttu, et 1. jaanuarist 2019
jõustub rahvastikuregistri seadus,
mille üks oluline muudatus on elukoha andmete n-ö kustumine. 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

Postiteenused
Elva vallas
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Elva vald koostab uut üldplaneeringut
Üldplaneeringu koostamisega
kaasnevad tegevused
Elva Vallavolikogu on algatanud
kogu Elva valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamise.
Praegu reguleerib Elva valla ruumi
list arengut seitse kehtivat üld
planeeringut – Elva, Konguta, Puhja,
Rõngu, Puka, Palupera ja Võrtsjärve
piirkonna üldplaneering. Iga üldplaneering on keskendunud oma
piirkonna arendamisele ning annab
suunised ja eesmärgid lähtuvalt
piirkondlikest vajadustest. Samuti
on üldplaneeringud koostatud väga
erineval ajaperioodil (1999.–2017.
aastal), mistõttu on nende käsitlus ja
täpsusaste väga erinevad. Sõltumata
kehtestamise ajast ning asjaolust, et
nendega ei ole tagatud kogu valla
ruumiline sidusus, on need üldplaneeringud siiski kehtivad, kuigi
võivad olla moraalselt vananenud.
Sellest tingituna on Elva vald koostamas uut üldplaneeringut. Koostatav
üldplaneering koondab piirkondlikud
vajadused (sh linnalised ja maalised),
arvestab väljakujunenud asustusega
ning selgitab välja kohaliku eripära
ja arvestab nendega.
Üldplaneeringuga kavandatavate
tegevuste
eeldatava
mõju
väljaselgitamiseks ja kirjeldamiseks
on algatatud ka keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Mõjude
hindamise eesmärgiks on mõju
vältimis- või leevendusvõimaluste
analüüsimine ning üldplaneeringus
sobivaima lahendusvariandi leidmine.
Näiteks võib üldplaneeringuga
kavandada uusi elamupiirkondi või
tööstus- ja ettevõtlusalasid, uusi
transpordikoridore jms. Igasuguse
tegevuse elluviimine avaldab mõju
eelkõige looduskeskkonnale, mistõttu
on tarvis neid mõjusid hinnata.
Hindamine on keskkonnakorralduslik

Jälgi Elva valla
infokanaleid!
Kui soovid olla kursis sellega, mis
toimub Elva vallas ning millega täpsemalt tegeletakse Elva Vallavalitsuses, siis selleks on olemas mitmeid
võimalusi! Info erinevate teenuste ja
oluliste teemade ning uudiste kohta
leiad Elva valla kodulehelt elva.ee.
Esmaspäeviti ilmub Elva Valla
valitsuse nädalakiri, mida on võimalik lugeda aadressil elva.ee/blogi.
Blogi sissekandeid ja muud olulist
infot on võimalik tellida uudiskirjana
ka oma e-aadressile, kui täidad vormi
veebilehel elva.ee/uudiskiri.
Elva valla Infoleht ilmub üldjuhul
kaks korda kuus teisel ja neljandal
reedel ning kaastöid ja vihjeid oodatakse hiljemalt nädal enne ilmumist
e-aadressil infoleht@elva.ee. Infoleht saadetakse paberkandjal kõikidesse postkastidesse, digitaalselt
saab lehte lugeda elva.ee/infoleht.
Olulisi uudiseid ja teemasid jagame
ka Elva valla sotsiaalmeedias. Facebookist leiad valla ametliku kanali,
kui kirjutad otsingusse „Elva vald“,
Instagramis leiad meid samuti märksõnaga „Elva vald“ või teemaviitega
#elvavald.
Kui jagad sotsiaalmeedias Elva
valda puudutavat teavet või pilte, siis
kasuta alati teemaviidet #elvavald.
See aitab sinu infol jõuda rohkemate
inimesteni meie vallas.

vahend, mis aitab otsustajatel ja
huvitatud osapooltel hinnata otsuste
tagajärgi.
Üldplaneeringu koostamise korral
damiseks ja lahenduse väljatöötamiseks moodustati vallavalitsuse
poolt juhtrühm, mis töötab kuni üld
planeeringu kehtestamiseni. Samuti
on plaanis meeskonda leida vastavate
teadmistega konsultant ning mõjude
hindaja.
Miks on Elva vallal vaja üld
planeeringut?
Üldplaneering on valla ruumilise
arengu kavandamise üks peamine
alusdokument, mille abil on võimalik
seada arengu pikaajalisi eesmärke.
Üldplaneeringu koostamisel lepitakse kokku Elva valla maakasutamise
ja ehitamise põhimõtted, mis on
aluseks edaspidiste detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimis
tingimustele. See tähendab, et kui
inimesel on soov krundile midagi
ehitada, siis üldised reeglid tulenevad üldplaneeringust ning selle
alusel koostatakse vastavale krundile ehitusõiguse võimaldamiseks
detailplaneering või väljastatakse
projekteerimistingimused.
Üldplaneering on oma olemuselt
eelkõige reeglite kogum ning selle
koostamise käigus lepitakse kokku
kuidas Elva valda arendada – kuhu
kavandada elamu-, äri- või tootmispiirkondi, kuidas hoida oma kauneid
loodusmaastikke või väärtuslikku
põllumaad. Samuti, kuidas tagada
vaba juurdepääs veekogudele või
rajada supelrand, kas vähendada või
suurendada veekogu ranna või kalda
ehituskeeluvööndit. Reguleeritakse,
kuidas säilitada miljööväärtuslikke
alasid või kohaliku tähtsusega kultuuripärandit, millised on liikluskorralduse üldised põhimõtted või
kuhu kavandada infrastruktuuri ja

teid. Loetletud teemad ei ole lõplikud ning üldplaneeringuga võib
lahendada vastavalt vajadusele veel
erinevaid ülesandeid.
Kuidas on võimalik üldplaneeringu koostamises osaleda?
Planeerimises kehtib üldine põhimõte: planeerimine on avalik protsess. See tähendab, et igaüks võib
üldplaneeringu koostamises kaasa
rääkida ja arvamust avaldada. Kui
üldplaneeringu koostamise käigus
on valmimas joonised, teemakaardid,
seletavad tekstid, keskkonnamõju
strateegilise hindamise materjalid
vms, korraldatakse vallavalitsuse
poolt erinevaid arutelusid ja koosolekuid.
Info jagamiseks on plaanis kasutada erinevaid infokanaleid: Ametlikud
Teadaanded, ajaleht Postimees ja
Elva valla Infoleht, valla koduleht
(elva.ee) ning Elva valla sotsiaalmeediakanalid. Valla kodulehel ja
Infolehes tehakse vahekokkuvõtteid
erinevatest menetlusetappidest ning
kaasamise käigus saadud tagasi
sidest. Üldplaneeringu koostamise
käigus võib vallavalitsus korraldada
ka erinevaid küsitlusi.
Kõik, kes soovivad olla kaasatud
üldplaneeringu koostamise protsessi, võiksid anda endast valla
valitsusele märku, saates oma
kontaktandmed ja teadete edastamise viisi aadressile Kesk 32, Elva linn
või e-aadressile elva@elva.ee. Kogu
üldplaneeringut puudutav materjal
koondatakse Elva valla kodulehele:
elva.ee/koostamisel-uldplaneering.
Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Euroopa Liidu 2018. aasta
sügisene toiduabi jagamine Elva
vallas
Sotsiaalministeerium jagas Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi abil ostetud toiduabi
ka 2018. aasta oktoobrikuus.
Toiduabi jagamist üle riigi koordineeris Eesti Toidupank, kes vahendas abi kohalikele omavalitsustele.
Toiduabi jagati Sotsiaalministeeriumi saadetud nimekirjade alusel.
Tänavu, 2018. aasta sügisel, olid
toiduabi saajateks inimesed, kellele
kohalik omavalitsus on maksnud
perekonna sissetulekust sõltuvaid
või konkreetse teenuse kulu kompen
seerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse toetust. Eelmisel aastal
jagati toiduabi toimetulekutoetuse
saajate nimekirja alusel. Toime
tulekutoetuse alusel sai toiduabi iga
toetust saanud leibkonna liige, aga
sellel aastal võis saada toidupaki
ka näiteks eakas inimene. Võrreldes eelmise aastaga oli sellel aastal
toiduabi saamise õigus konkreetselt
ainult toetuse saajal ja mitte kogu
leibkonnal.
Toiduabi komplektid on läbi aasta
te olnud erinevad, aga siiski väga
asjalikud ja suureks abiks abivaja-

vatele inimestele. Sel sügisel kuulus
Elva vallas jagamisele ühe inimese
kohta 15 kg toiduaineid.
Ühe inimese toiduabi komplektis
selle aasta sügisel oli tatar, kartuli
helbed, kaheksaviljahelbed, nisujahu, riis, suhkur, konservid, praekapsas, borš, šokolaad, puuviljasegu,
kõrvitsaseemned, mesi, tee ja kohv.
Elva vallas komplekteeri
sid ja
toimetasid toidu abivajajateni Elva
valla sotsiaaltööspetsialistid.
Toiduabi jagatakse kaks korda
aastas kuni 2020. aastani, kevadel
ja sügisel.
Toiduabi on oma olemuselt väga
praktiline abi osutamise viis. Täname
nii Euroopa Liitu, Sotsiaalministeeriumi kui ka Eesti Toidupanka tänuväärse ettevõtmise eest.
Laura-Liis Õnneleid
Puhja piirkonna
sotsiaaltööspetsialist

Elva Vallavalitsuse 20.11.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Elva linnas Kesk tn 38 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Vallapalu külas Muru kinnistu basseinihoone ehitusprojekti koostamiseks;
anda ehitusluba Urmi külas Vaino kinnistule puurkaevu rajamiseks;
anda kasutusload Verevi külas Jõeääre kinnistul valminud puhkeküla neljale majutushoonele;
eraldada MTÜ-le Elva Kooli Vilistlaskogu toetus kooli ajalooraamatu trükkimise toetamiseks summas 500 eurot;
jätta rahuldamata kuus jäätmeveost vabastamise taotlust;
kiita heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet;
kinnitada Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis;
kinnitada Rõngu Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakiri;
lõpetada Elva vallas asuvate endiste Otti ja Pendi talu ning Rottka-Rämsi talu osas
maa tagastamise menetlus ja mitte alustada tagastamata jääva maa kompenseerimise
menetlust;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 85;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 83;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 88;
muuta Elva Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldust nr 2-38/1025;
müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Nõo vallas Illi külas asuv Lauri veskiveski
kinnistu;
nimetada alates 20.11.2018 SA Elva Kultuur nõukogu liikmeks Priit Värv;
nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Aakre külas asuva Tamme maaüksuse osas;
seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult isiklik kasutusõigus Elva valla omandis olevale
maale asukohaga Elva linn, Vapramäe tänav T5;
vabastada osaliselt jäätmeveost üks jäätmevaldaja.

Elva Vallavalitsuse 27.11.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Käo külas Väike-Kenksepa kinnistule mobiilside masti
püstitamiseks;
anda projekteerimistingimused Aakre külas välisvalgustuse ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Tännassilma külas Kaubi tööstus maaüksusele kartulihoidla laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
anda ehitusluba Kalme külas Mesika tn 23a üksikelamu püstitamiseks;
anda ehitusluba Tamme külas Lillemäe kinnistule üksikelamu-paadikuuri püstitamiseks;
anda kasutusluba Kurelaane külas Jäätmejaama kinnistul valminud aia- ja haljastusjäätmete kompostimisplatsile;
anda kasutusluba Elva linnas Lepa tn 2 paarismajale;
anda Pärli Kodu OÜ-le otsustuskorras tasuta kasutada mitteeluruumid Puhja alevikus
Reku tee 3, perioodil 27.–29.12.2018 ja 03.–05.01.2019;
eraldada MTÜ-le Puhja Strohh ürituse „24. jõuluturniir 3x3 korvpallis“ korraldamiseks
toetus 300 eurot;
eraldada Elva Varahalduse OÜ-le sihtotstarbeline toetus Vana-Koidu 2-7 korteri üürivõla
ja kommunaalkulude katteks 1588,01 eurot;
eraldada 2018. aasta eelarve reservfondist SA-le Elva Kultuur sihtotstarbelist toetust
inventari rendi ja intressi kulude katteks 25 000 eurot;
jätta rahuldamata kaks jäätmevabastuse taotlust;
kinnitada riigihanke nr 202209 „Varakindlustus ja omaniku vastutuskindlustus“ tulemused. Tunnistada edukaks AAS BTA Insurance Company Eesti filiaal AS pakkumus
maksumusega 29 427 eurot ja sõlmida hankeleping tähtajaga kolm aastat;
kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne;
määrata Rebaste külas Mustamäe kinnistu jagamisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Rebaste küla, Mustamäe, sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald, Rebaste küla, Männisalu, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Pööritsa külas Saibapõllu kinnistu jagamisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Pööritsa küla, Saibapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald, Pööritsa küla, Saibametsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Mäeotsa külas Soova maaüksuse jagamisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Mäeotsa küla, Kuusiku, sihtotstarve elamumaa; 2.
Elva vald, Mäeotsa küla, Mälukamäe, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Urmi külas Urmi kinnistu jagamisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: 1. Elva vald, Urmi küla, Urmi, sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald,
Urmi küla, Urmimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Võsivere külas Janise maaüksuse jagamisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Võsivere küla, Janise, sihtotstarve elamusmaa; 2. Elva
vald, Võsivere küla, Ööbiku, sihtotstarve elamumaa;
määrata Rannu alevikus Pajusoo kinnistu jagamisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Rannu alevik, Pajusoo, sihtotstarve maatulundusmaa;
2. Elva vald, Rannu alevik, 47 Sangla-Rõngu tee, sihtotstarve transpordimaa, 3. Elva vald,
Rannu alevik, Rannu ringtee, sihtotstarve transpordimaa;
nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste osas ning
määrata maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve: Vellavere küla, Elva metskond 283,
sihtostarve maatulundusmaa; Rämsi küla, Laeva metskond 214, sihtostarve maatulundusmaa; Härjanurme küla, Keeri-Karijärve looduskaitseala 17, sihtostarve kaitsealune
maa; Nasja küla, Laeva metskond 205, sihtostarve maatulundusmaa; Teilma küla, Laeva
metskond 167, sihtostarve 55% maatulundusmaa ja 45% veekogude maa; Ridaküla,
Laeva metskond 216, sihtotstarve maatulundusmaa; Kaarlijärve küla, Elva metskond
284, sihtostarve maatulundusmaa; Rannaküla, Võrtsjärve hoiuala 8, sihtostarve maatulundusmaa; Külaaseme küla, Elva jõgi V6, sihtotstarve veekogude maa; Külaaseme küla,
Elva jõgi V7, sihtotstarve veekogude maa; Poole küla, Väike-Lallimäe tee, sihtotstarve
transpordimaa;
seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pühaste külas Peetri-Matsi kinnisasjale;
seada isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale
maale asukohaga Rõngu alevik, Pargi tänav.
Salle Ritso
vallasekretär

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses
Imbi Rõivassepp alustas
26. novembril tööd finantsjuhi
ametikohal.
Finantsjuht tegeleb finantsalase
töö korraldamise ja finantsosakonna
juhtimisega Elva vallas.
Kontakt: imbi.roivassepp@elva.ee,
telefon 730 9895.
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Elva vald sõlmis hankelepingu Elva linnasüdame
kaasajastamiseks
29. novembril sõlmis Elva
Vallavalitsus Elva Kesk tänava ja
lähiümbruse rekonstrueerimiseks
lepingu ühispakkumuse teinud
ettevõtetega OÜ RTS Infraehitus
ja Wesico Project OÜ.
Esimesed tööd rekonstrueerimiseks algavad orienteeruvalt 2019.
aasta veebruaris ning ehitustööde
eeldatav periood on üksteist kuud.
Ehitustööde esimeses etapis alustatakse töömaa ettevalmistusega, et
alustada trassitöödega (võetakse üles
tänavakivid, asfaltkate ja valgustid).
Kevade saabudes alustatakse paralleelselt ka keskväljaku ehitamisega
Elva Kultuurikeskuse ja Arbi järve
vahelisele alale.
Kesk tänav loodetakse asfalteerida järgmise aasta suve keskpaigaks,

mil Elvas toimuvad mitmed suur
üritused. Kui ilmastikutingimused
võimaldavad töid teostada plaanipäraselt, siis on objekti eeldatav
valmimisaeg november 2019.
Ehitustöid püütakse teostada nii,
et need ei häiriks linnarahvast, kuid
siiski tuleb arvestada, et liiklemine
Kesk tänaval on ehitusperioodil
tavapärasest keerulisem. Pärast
tööde ajakava ülevaatamist ja nende
teostamise järjekorra välja selgitamist, korraldab Elva Vallavalitsus
kohtumisi Kesk tänaval asuvate ettevõtete ja linnaelanikega, et rääkida
tehtavatest töödest täpsemalt ning
anda elanikele võimalus küsimuste
küsimiseks.
Riigihange „Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine“ kuulu-

Elva Vallavalitsus võttis 20.
novembri 2018 istungil vastu
koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mis
hakkab kehtima alates 1. jaanuarist
2019. Määrus reguleerib Elva valla
koolieelsesse lasteasutusse laste
vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist
ja sealt väljaarvamist. Lasteasutuse
all mõeldakse nii lasteaedu, era
lasteaedu kui -hoide.
Määruse järgi hakatakse Elva
vallas pidama ühtset lasteaia järje
korda. Arvestust lasteasutusse
taotlejate üle peetakse volikogu
kehtestatud teeninduspiirkondade
põhiselt vanusegruppide kaupa.
Elva valla teeninduspiirkonnad on
Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla,
Metsalaane küla ja Kurelaane küla)
ja Elva vald. Ühte vanuserühma
kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist
kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta
saada lapsel alates pooleteise aasta
vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe
vanema elukoht on rahvastiku
registri järgi Elva vald. Avaldusi
saavad siiski teha ka isikud, kes ei
ole valda sisse registreeritud, kellele pakutakse kohta vaba lasteaia
koha olemasolul.
Laste üle hakatakse arvestust
pidama Elva Vallavalitsuse haridus
teenuste haldamise infosüsteemis
ARNO. ARNO süsteemi saab lapse
vanem siseneda ID-kaardi või
Mobiil-ID-ga. ARNO süsteemi kantakse kõik seni Elva Vallavalitsusele
ja Elva valla lasteaedadele tehtud

lasteaiakoha avaldused. Edaspidi
saab esitada lasteaia koha taotlemise avaldusi ARNO süsteemis,
samuti saab süsteemis avaldusi
muuta ja tagasi võtta. Uuel kevadel komplekteerib lasteaiarühmad
ARNO ning lasteaiakoha pakkumine
tehakse läbi süsteemi, andes sellest
lapsevanemale märku e-posti teel.
Palume aasta alguses kõigil
lastevanematel, kes on esitanud
oma lapse kohta avalduse Elva
Vallavalitsusele või piirkondlikele
lasteaedadele, ARNO süsteemi sisse
logida ning avalduse olemasolu
ja andmed üle kontrollida. Kõigil
lastevanematel, kel on plaanis uuel
aastal lasteaiakoha avaldus esitada,
palume seda teha ARNO süsteemis.
ARNO süsteemi veebileht ja
koolieelsesse lasteasutusse vastu
võtmise ja väljaarvamise kord on
peagi leitavad Elva valla veebilehel
elva.ee.
Lasteaia osalustasude hind
alates 1. jaanuarist 2019
2018. aasta mais võttis volikogu
vastu määruse „Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine“. Määrusega kehtestati Elva valla munitsipaal- ning
eralasteaedades ja -hoidudes Elva
valla poolt pakutavate kohtade
lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud)
katmisel lapsevanema poolt kaetava osa määr ehk osalustasu, osalustasu maksmise kord ja osalustasu
maksmise soodustused.

Lasteaia kohatasud ühtlustatakse järk-järgult.

Elva linnale kingiti jõulupuu

tati välja käesoleva aasta septembri
alguses ning pakkumised avati
25. oktoobril. Pakkumuse esitasid
kaheksa ettevõtet. Sellele järgnesid
pakkumuste avamine, vastavaks
tunnistamine, kvalifitseerimine ja
edukaks tunnistamine.
Parimaks pakkumuseks osutus
OÜ RTS Infraehitus ja Wesico Project OÜ ühispakkumus summas
2 662 537,56 eurot ilma käibe
maksuta. Elva linnasüdame kaasajastamise projekti kaasrahastatakse
Euroopa Liidu Euroopa Regionaal
arengu Fondist, toetuse suurus on I advendil süttisid Elva kuuse tuled.		
1 010 000,60 eurot.
27. novembril jõudis Elva raudteeElva linnasüdame kaasajastami- jaama platsile jõulukuusk. Tänavune
se kohta leiab lisainfot veebilehel jõulupuu on 15 meetri kõrgune ning
elva.ee/elvalinnasuda.
valiti välja kaheteistkümne kandidaadi seast. Jõulukuusk on kingitus

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja
väljaarvamise kord
Elva valla lasteasutuste
teeninduspiirkonnad on jaotatud
asustusüksuste järgi laias laastus
kaheks – Elva linn ja seda ümbritsevad külad ning ülejäänud Elva
valla külad ja alevikud. Samal alusel
eristatakse ka osalustasu. Esimene
kohatasu tõus on planeeritud 1.
jaanuarist 2019. Eesmärk on hinna
poliitika kaudu toetada kõiki Elva
valla kodulähedasi lasteaedasid
ning vähendada survet linna laste
aedadele. Valla pakutavate era
lasteaedade või -hoidude kohtade
eest maksab lapsevanem sama suurt
osalustasu, mis on kehtestatud
selles piirkonnas.
Elva valla eesmärk on pakkuda
kõikides valla lasteaedades kvali
teetset teenust, see tähendab
professionaalset ja motiveeritud
personali, kaasaegset õpikeskkonda
ning piisavalt vahendeid õppe- ja
mängutegevuste läbiviimiseks.
Vaatamata sellele, et püüame
lasteaia osalustasu tõsta tasapisi,
võib see tekitada peredele raskusi.
Sellisel juhul soovitame pöörduda
valla sotsiaal- ja terviseosakonna
poole, kus vaadatakse iga olukorda juhtumipõhiselt. Määrus annab
vallavalitsusele erandkorras võimaluse vanema põhjendatud taotluse
alusel teatud tähtajaks vabastada
vanem osalustasu maksmisest või
vähendada osalustasu määra.
Triin Kaaver
haridusspetsialist
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Foto: Kayvo Kroon

Elva linna kodanikult, Õie-Helju
Annukilt.
Elva Vallavalitsus tänab kõiki, kes
esitasid oma pakkumise ja soovib
rahulikku ja kaunist advendiaega!

Alustati Aakre küla välisvalgustuse
projekteerimistöid
Detsembri alguses alustati Aakre
küla välisvalgustuse projekteerimistöid.
Välisvalgustuse projekteerimistöid
korraldab Priimus-Projekt OÜ ning
projekt loodetakse valmis saada
2019. aasta veebruari lõpuks. Kavas
on projekteerida kõikidele Aakre
küla käidavamatele teelõikudele
valgustus (kokku ligi 25 valgustit),
mis tõstab oluliselt kogukonna
turvatunnet ja suurendab jalakäijate
ohutust.

Aakre külas on juba pikka aega
tuntud puudust välisvalgustusest,
mis pimedal ajal võimaldaks lastel
turvaliselt kooli ja koju jõuda ning
kohalikel elanikel ja külalistel rahva
maja kasutada.
Välisvalgustuse ehitustööde
toimumisaeg täpsustatakse pärast
projekteerimist ja projekti koos
kõlastamist.
Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Elvasse plaanitakse koerteparki
21. novembril toimus Elva Valla
valitsuse ja MTÜ Elva Elama koostöös avalik arutelu Elvasse planeeri
tava koertepargi teemal.
Sissejuhatava ettekande tegi
vallaarhitekt Jaanika Saar, juhtides
tähelepanu pargi asukoha valiku
kriteeriumitele ning teistele asjaoludele, mida koertepargi planeerimise juures silmas pidada. MTÜ Elva
Elama poolt tutvustas koertepargi
rajamise plaane Toomas Laatsit.
Arutelu eesmärk oli välja selgitada
koertepargi jaoks kõige sobivam asukoht Elva linnas. Kohalviibinud ja ka
MTÜ Elva Elama Facebookis korraldatud küsitlusele vastajad leidsid, et
pargi asukoht võiks olla Elva linnas
Pargi tänaval.
Arutelus osalejad tõstatasid küsimused parkimise, lärmi ja pargi

heakorra teemadel. Lepiti kokku, et
mõistlik oleks koertepargi kasutamise aega piirata öörahu ajaga, et piirkonnas elavaid inimesi võimalikult
vähe häirida.
MTÜ Elva Elama korraldas
novembrikuus kampaania koertepargi toetuseks, mille raames koguti
koerasõprade annetuste toel 1044
eurot. Lisaks on MTÜ saanud projekti
teostamiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidult kohaliku omaalgatuse
programmi raames 2000 euro suuruse projektitoetuse. MTÜ jätkab
toetuste kogumist ning alustab projekteerimistegevustega.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Tartu linn ja maa: kuidas edasi?
AHHAA Keskuses toimus 22.
novembril Tartumaa 2040 arengu
strateegia „Tartu linn ja maa: kuidas
edasi?“. Konverentsi eesmärk oli
tutvus
tada avalikustamisel olevat
maakonna arengustrateegiat aastani
2040.
Konverentsi avaettekandes rääkis
maakonnastrateegia konsultant,
inimgeograaf Garri Raagmaa, kuidas
linnad valguvad maale ja maaini
mesed on tegelikult üha enam linlased. Näiteid linnade ja naabrite
koostööst tutvustasid Kadri Kangro
Võrumaa Arenduskeskusest ning Valmiera abilinnapea Ricards Gailums
koos arendusjuhi Elina Leimanega.
Tartumaa arengustrateegia koostamine toimus teemarühmade abil ning

konverentsil andsid teemarühmade
juhid – Karl Viiol, Helen Kalberg, Antti
Roose, Eda Tagamets ja Sirje Kree
– ülevaate valdkonna olulisematest
eesmärkidest ja tegevustest. Konve
rentsi lõpetas omavalitsusjuhtide
paneel, kus esimeses küsimuste ringis
tuli rõhuda enda omavalitsuse tugevatele külgedele. Arutelus keskenduti
peamiselt liikumisvõimalustele –
rongi- ja lennuliikluse tihendamine,
Elva-Tartu neljarealiseks ehitamine
koos kergliiklusteega, Emajõe veetee.
Keskne küsimus on jätkuvalt, kuidas
teha maakonnas omavahel paremini
koostööd.
Pärast Tartumaa arengustrateegia avalikustamist jõuab see ka Elva
Vallavolikogule otsustamiseks.
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Noorsootöö nädal Elva vallas

Aakre noored stiilseima vuntsi väljakutses.
Foto: erakogu

19.–25. novembril toimus juba
kaheksandat korda üle-eestiline
noorsootöö nädal, mis sel aastal
kandis pealkirja „Noori inspireerides“ ning keskendus noorsootöö
võimalustele ja noorsootöötaja kutse
väärtustamisele.

Teemanädala eesmärk oli noorte
valdkonna populariseerimine noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja
kutse teadvustamise kaudu. Selle
aasta teemanädala läbiv märksõna
oli „inspiratsioon”, mis peegeldab
endas noorte julgustamist, innustamist, juhendamist ja suunamist
tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid.
Noorsootöö nädala raames astusid
ka Elva valla noortekeskused omavahel sõbralikku kontakti ja toimus
Elva valla noortekeskuste vahel
võistlus Challenge Week. Iga päev
anti noortele kolm lustakat väljakutset. Noortekeskused pidid välja
valima vähemalt ühe väljakutse,
sooritama selle ja tegema selle kohta
postituse ürituse Facebooki lehel.
Sooritada võis muidugi ka kõik kolm
väljakutset.
Kui esimene päev tekitas noortes
veidi segadust, mis, kus, kuidas, siis
iga järgnev päev pani loovad meeled

liikuma. Väljakutsete lahendamine
tekitas elevust ja hasarti. „Stiilseim
vunts”, „püüa mitte naerda”, „aarete
jaht” ja teised ägedad väljakutsed
tõid noortekeskustesse uut hingamist. Vahva oli tõdeda, et meie tublide noorsootöötajate lapsemeelsus
on säilinud, sest kõiki väljakutseid
tegid kaasa ka Elva valla ägedad
noortejuhid.
Väljakutsete nädal toimub kindlasti ka järgmisel aastal. Noorsootöö
nädalat lõpetaval sündmusel kuulutas Elva Vallavalitsus välja ka väljakutsete nädala võitja, kes sai boonusena ka järgmise challenge week´i
korraldusõiguse. Üritusel tänati kõiki
osalenud noortekeskusi, aga napilt
pälvisid võidu Aakre noored.

JÕULUD
PUHJA KOOLIS
19. 12 KLAVERIKLASSI KONTSERT
kell 16.00 kooli kohvikus
20. 12 JÕULUPIDU
kell 18.30 kooli võimlas
21. 12 JÕULUKONTSERT
kell 12.00 Puhja kirikus

OLETE OODATUD!

Rannu õpilased karjääriretkel

Mari-Liis Vanaisak
idee autor

Noorteuuringu tulemused on selgunud
Novembrikuus viis noortevolikogu
läbi Elva valla noorteuuringu, mille
abil uuriti, kuidas hindavad noored
kaasamist ja mida arvatakse noorte
üritustest. Uuriti ka noorte info
hankimise harjumusi ning kas Elva
vallas peaks olema noorteportaal, kus
oleks leitav vajalik info huvihariduse,
noortekeskuste, ürituste ja muu olulise kohta.
Uuringu vanuserühm oli
12–26-aasta
sed ning küsitlusel
osales 178 noort. Vastanute keskmine
vanus oli 15,9 aastat ning 43 protsenti
vastanutest olid Elva linna noored.
Uurisime, kuidas hindavad noored
kaasamist Elva vallas. Hindamine
toimus viie palli süsteemis, kus
ühega hinnati kaasamist väga halvaks ja viiega hinnates väga heaks.
45,5% noortest andis hinde kolm
ning vaid 7,9% vastanuist hindas
noorte kaasmist väga heaks.
Selgus, et noored tunnevad kõige
rohkem huvi spordi-, muusika-,
filmi- ning teatriteemaliste ürituste
vastu, vastavalt 94%, 87% ja 72%
vastanutest. Küsisime noortelt, millistest konkreetsetest üritustest on
nad huvitatud. Selgus, et noored on

huvitatud noortekonverentsist, mis
annab kogu noortevolikogu tiimile
veelgi kindlama eesmärgi korraldada järgmise aasta sügisel Elva valla
noortekonverents.
Samuti küsisime noortelt, mis neil
takistab noorte üritustel osalemist.
Selgus, et kõige suurem probleem
on suur koormus koolis või tööl,
mida märkis 60,1% vastanutest.
Veel märgiti, et tegevuste kohta ei
ole info leitav ning noortel puudub
lihtsalt huvi, mida tõid välja võrdselt
26,4% vastanutest. 20,8% noortele
on taksituseks kauge elukoht ning
transpordi puudumine.
77,5% noortest hangib infot peamiselt Facebookist, 52,8% vastanutest saavad teavet sõpradelt või
tuttavatelt. Uurisime ka, mis vormis
eelistavad noored infot saada. Kõige
enam soovivad noored saada infot
tekstina ja sõnaliselt.
Lisaks küsisime noortelt, kas Elva
vald vajaks noorteportaali, kus on
noortele suunatud info huvihariduse, noortekeskuste, ürituste ja muu
olulise kohta. Vastustest selgus, et
45,5% noortest leiab, et noorte
portaali loomine on vajalik.

Noortevolikogu meeskond tänab
kõiki vastanuid, tänu teile saame
muuta Elva valla veelgi noorte
sõbralikumaks. Noortevolikogu
edasine tegevus on küsitluse täpsem
analüüs ning lahenduste otsimine
küsitluses selgunud probleemidele.
Küsitluse lõpptulemusena koostab
Elva valla noortevolikogu ettepanekud ja suunad, kuhu Elva vald peaks
liikuma, et muutuda noorte vallaks.

Õpilased uurivad metalli laserlõikust. 		

Rannu Kooli õpilastel oli tänavu
taas võimalus osaleda KredExi korraldataval karjääriretkel. Seekord
külastasid õpilased kolme Tartu ettevõtet: Torm Metall OÜ, EstHus OÜ ja
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskus OÜ.
Esimene neist ettevõtetest tegeleb
metallitöödega, kasutab kaasaegRasmus Punkar set tehnoloogiat ja ekspordib väga
noortevolikogu esimees palju tooteid välisriikidesse. Õpilaste
arvates oli seal äge, ettevõte on töötajasõbralik ja töökaaslasteks noored
inimesed.
EstHus OÜ tegeleb puitmajade valmistamisega. Õpilastele jäi
meelde, et seal kasutatakse Saksa
tehnoloogiat ning töötaja juures
peetakse oluliseks oskuseid, täpsust
ning korrektsust. Saadi teada ka
seda, et maju eksporditakse Norra
suusakuurortidesse.

Tunnustus luulekonkursilt
luuletuse esitamise emotsionaalsuse, ladususe ja esinemisoskusega,
saavutas luulekonkursil kolmanda
koha.
Konkursil lugesid osalejad ette
perega seotud lustaka luuletuse. Igast
vanuseklassist valiti kuus parimat
esinejat, kes kohapeal 20 minutiga
õppisid esitama loosiga tõmmatud
sügise teemaga seotud luuletuse.
Lõpptulemusena jäid sõelale igast

Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja
ja karjäärikoordinaator

Helkuripuu Järve lasteaias

Järve lasteaia õues asuv helkuripuu.
Foto: Merlin Vilu

23. novembril toimus Võnnu
kultuurimajas 1.– 4. klasside õpilaste maakondlik luulekonkurss „Minu
pere ja muud loomad“.
Palupera Põhikoolist osales
konkursil 1. klassi õpilane Kätlin
Annikot (juhendaja õp. Külli Laidva),
3. klassi õpilane Lisandra Jantsi (õp.
Relika Kalbus) ja 4. klassi õpilane
Lisete Jõesaart (õp. Kairit Leesalu).
Lisete Jõesaar, kes jäi žüriile silma

Foto: Veiko Uibo

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskus OÜ külastusel saadi
teada, et seal tegeletakse nii teadus
tööga kui teenuste pakkumisega.
Peamine rõhuasetus on ettevõttel
piimhappebakterite uurimisel, aga
tehakse ka mitmesuguseid mikrobioloogilisi ja füsioloogilisi analüüse.
Laste tagasiside päevale oli positiivne, nad oli rõõmsad, et said
sellise võimaluse ettevõtteid külastada. Kindlasti avardas karjääriretk
nende silmaringi ja pani mõtlema,
mida tulevikus õppima minna ning
millisesse valdkonda tööle asuda.

klassist kolm tublimat. Iga osaleja
kirjutas oma esitatud luuletuse A4
paberile, illustreeris selle ja valminud töödest koostati näitus. Hindajad sõnasid, et iga esineja väärinuks
auhinda kasvõi selle eest, et julges
publiku ette tulla.
Relika Kalbus
Palupera Põhikooli klassiõpetaja

Elva Järve Lasteaia jaoks on väga
oluline laste liikluskasvatus ning
nagu ka eelmisel aastal, tegime
ka tänavu helkuripuu. Helkuripuu
tegemise põhjus on jäänud samaks
– inimesed pole pimedal ajal piisavalt nähtavad ning tihtipeale nad
ei taju selle ohtlikkust. Teadlikkus
helkuri õige kasutamise kohta peab
algama juba lasteaiast. Helkuripuu
tegemisele eelnenud nädalal oli teemaks liiklusohutus ning üllatuseks ei
olnud paljudel lastel helkurit. Tihti
pole ka täiskasvanutel helkurit, kuna
arvatakse, et enamus ajast sõidetakse nagunii autoga ja jala kõnnitakse
vähem.
Helkuripuu jaoks toodi väga palju
helkureid. Suurtoetajateks olid If

Kindlustus ja Elva vald. Helkuritega
panustas ka FC Elva jalgpalliklubi.
Lapsevanemad tõid hulgaliselt
Kalevi kommivabriku, John Deere´i
ja Playtechi helkureid ning ka koju
seisma jäänud helkureid, mis nüüd
puul kasutust leiavad. Täname kõiki,
kes helkureid tõid!
Helkuripuu tegemise üritus toimus
21. novembril. Et helkuri kandmise
teema lastele põnev oleks, palusin ka
piirkonnapolitseinikku Jaana Toodet,
et nad tuleks lastele rääkima helkuri
õigest kasutamisest. Politsei vilkuritega saabumine tekitas lastes suurt
elevust. Lastele räägiti helkuritest,
politseitööst ja näidati politseiautot.
Pärast seda tegime helkuripuu, mis
tuli oluliselt suurem, kui me oleksime üldse osanud oodata.
Üritus oli väga edukas ning pakkus
lastele rohkelt teadmisi ja muljeid.
Tänan väga Eesti Politseid, eriti
piirkonnapolitseinikke Tiit Treialit
ja Jaana Toodet!
Kristiina Noobel
Elva Järve Lasteaia õpetaja
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Pärimuskultuur on juurte juurde kuuluvuse
küsimus

Vitsutamine täies hoos. Esiplaanil Siim Kriisa.
Foto: erakogu

Nii arvab üks pärimuskultuuri
eestvedajatest Eestis, Ene LukkaJegikjan, kellega oli Rõngu Keskkooli
perel meeleolukas kohtumine
novembri alguses.
„Aga mis see muu asi saab olla veel
olulisem? Meie pärimuses on kõik

eluks vajalik: eneseteadmine, teadlik
kuulumine kultuurilisse kogukonda,
suhted iseenda, teiste inimeste ning
kogu ümbritseva ilmaga, põhiväärtuste järjepidev üle kordamine,“ kinnitab
Ene Lukka-Jegikjan.
Loengus „Mardi- ja kadripäeva
kombestik Eesti rahvakultuuris“
oli palju äratundmisrõõmu. Me
kõik teame, et sandid paluvad sisse
laskmist lauluga „Laske sisse mardi
sandid“, pererahval lastakse mõistata
mõistatusi ning lõpetuseks soovitakse pererahvale õnne ja edu. Aga vanadel aegadel ei olnud laulude tekstid
alati ette määratud. Sanditamine oli
omaette etendus, mis sündis vastavalt olukorrale. Kõige vanema kooliastme loengus sündiski pereliikmete
õnnistamise laul kohapeal, kus sooviti
pereisale palju raha, pereemale palju
süüa, perepojale uut autot, peretütrele ilusaid riideid ning koerale priskeid
konte. Üllatas, et noored läksid päris
hästi „käima“ ja üle saali kõlas vahva
mardikoori laul.
Noorema kooliastme loengus tekitas elevust nn vitsutamine, millega

Lasteaialapsed esitasid energilise haikala tantsu.

29. novembril toimus Konguta
Rahvamajas 19. korda Playback ehk
„Muusikaga narkovaba maailma
eest!“. Konguta Kooli õpilasesinduse eestvedamisel alguse saanud
üritus kutsus üles võitlema narkovaba maailma eest muusika ja tantsuga. Õpilasnoorte arvates ei ole
vaja lõbusa olemise nimel kasutada
alkoholi ega uimasteid, vaid lustida
meeleoluka muusika saatel lavalaudadel, jäljendades mõnd kuulsat
staari või tuntud bändi. Seekord
astus vaatajate ette 15 viimistletud
ja põnevat esinemisnumbrit.

Foto: Hanna-Liisa Tamm

Võistlustules sai näha näiteks
Loreen´i, Spice Girls´i, Alexander
Rybaki, Meghan Trainori, Varvarat
jt. Esitamisele tuli ka mitu lugu muusikalidest „Mamma Mia!” ja „Mary
Poppins”. Kaasa sai elada vahvatele
luukerede ja haikalade tantsudele.
Lisaks võistlusnumbritele esitasid kaasakiskuvad vahenumbrid ka
lasteaia- ja kooliõpetajad ja isegi
köögipersonal. Vägeva ja üllatusliku
popurrii tuntud eesti lugudest esitasid 6. klassi lastevanemad ja viimasel
ajal meie muusikamaailmas võimut-

andis õpetaja igale grupile ülesanded
ning selgitas, et ootab vastuste lehti
hiljemalt kell üks öösel! Kahekümne
loogikaülesande lahendamine hilis
õhtul ning matemaatikat kokku viis
tundi ühel päeval – tuleb tunnistada,
et enamusele oli see üsnagi tüütu
ning tekitas tahtmist koju sõita.
Kõigele vaatamata said ülesanded
lahendatud.
Teisel päeval toimusid matemaatika, käsitöö ja õhupüssi laskmise
töötoad. Viimane neist oli kõige
põnevam. Pärast tubast tegevust
käisime orienteerumas, kus pidime
metsast erinevaid punkte otsima ja
nendest pildi tegema ja õpetajatele
saatma. Kui orienteerumine õhtupimeduses läbi sai, tegelesime taas
matemaatika ning laulmisega.
Kolmandal päeval toimus matemaatikavõistlus, pärast mida harju-

Foto: Sven Tupits

21. novembril toimus teaduskommunikatsiooni konverents „Teadus
sotsiaalmeedias – meelelahutuse
ja müra vahel?”, kus anti üle 2018.
aasta Eesti teaduse populariseerimise riiklikud auhinnad.
Teadust ja tehnoloogiat populari
seerivate tegevuste ja tegevuste
Eha Päiviste sarjade hulgas pälvis peapreemia
Rõngu Keskkooli huvijuht Elva Gümnaasiumi Miniteaduskool,

mille eestvedajad on õpetajad Evelin
Toom ja Külli Korol.
Teaduse populariseerimise au
hinnaga tunnustatakse Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi, et tõmmata suuremat
tähelepanu ning anda hoogu teaduse
ja tehnoloogia tutvustamisele.

ERSO muusikute kontsert Paluperas
sevat mõminaräppi sai kuulda lausa
kahes erinevas esituses.
Žürii, koosseisus Triin Kaaver –
Elva valla haridusspetsialist, Kerli
Metsallik – Konguta piirkonna
koordinaator, Mariliis Kurvits – RN
Stuudio tantsutreener, Rasmus
Punkar – noortevolikogu esimees ja
Tiit Treial – piirkonna konstaabel,
tunnustas kõiki esinejaid ja andis
välja lausa kolm esikohta ning hulgaliselt eripreemiaid. Esimese koha
pälvisid 1. klassi esituses kõlanud
lugu „Suhkrutükk“ muusikalist
„Mary Poppins”, 4. klassi jäljendus
Alexander Rybaki palast „Kotik“
ning 5. klassi tantsuline number
will.i.am hittloost „Bang bang“. Viimane osutus ülekaalukalt ka publiku
lemmikuks.
Playback 19 üritust toetasid Göran
Wedin ja Jan Truuväärt Rootsist. Järgmine, 20. Playback, toimub novembris 2019. Jäägem narkovabaks!
Liina Tamm
Konguta Kooli direktor

Riigikaitse- ja integratsioonilaager
19.–21. novembril võtsid Rõngu
Keskkooli 10. klassi õpilased osa Taevaskojas toimunud integratsiooni
laagrist, mille eesmärk oli eesti ja
vene rahvusest õpilaste omavaheline
tutvumine ning ühistegevus kolme
päeva jooksul kaunis looduses.
Esmaspäeval sõideti bussiga
Taevaskotta ning Tartus ühinesid
meiega Tartu Annelinna Gümnaasiumi 11. klassi õpilased. Laagrit
alustati sissejuhatusega, kus laagrilised tutvusid omavahel. Toimusid
ka muusika- ja matemaatikatunnid.
Esimese päeva muusikatunnis rääkisime väärtustest. Meist moodustati
eesti-vene segarühmad, mille järel
iga grupp pidi valima enda jaoks olulise väärtuse ning selle kohta laulu
kirjutama ning hiljem esitama.
Matemaatikatunnis lahendasime
loogikaülesandeid. Kui tund sai läbi,

Tunnustati miniteaduskooli

perele õnne ja edu sooviti. Meelde
jäi, et martide õnnistav ja tervistav
vits pidi olema lehtpuust ning kadridel okaspuust. Vits pidi olema kenasti ehitud punaste lipsudega. Samuti
võeti sanditamisele kaasa „loomi“,
keda sai väikese vaevaga vormida
voodilinadest. Olime tunnistajaks,
kuidas vaid paari minutiga sai
ühest julgest noormehest kurg. Abi
vahendiks kasutati valget voodilina
ja punaseid sukki. Saime ka teada,
et ammustel aegadel käisid sandi
tamas ainult noored mehed, eesmärk
oli leida endale külast pruut. Andide
andmist võeti väga tõsiselt. Annetati
nii palju, kui jõuti. Rohkem toetati
vaesemaid kogukonnaliikmeid.
Pärast loengut õpilastega vesteldes, tundsime üheskoos kahetsust, et
mardi- ja kadrisanditamine hakkab
vaikselt hääbuma. Selle asemel
murrab vägisi sisse Halloween. Usun
siiski, et meil on piisavalt peresid,
kus rahvakombeid elus hoitakse.

Kongutas toimus 19. Playback

5

tasime grupiga oma laulu ja esinesime õpetajatele. Lõpetuseks tehti
laagrist kokkuvõtteid ning jagati
auhindu parimatele matemaatikavõistluses ja õhupüssi laskmises.
Laager oli väga tore, saime kõik
uusi sõpru ja veetsime koos ägedasti aega. Minu kaaslastele meeldisid
erinevad asjad: mõnele orienteerumine, teisele laulmine või õhupüssist
laskmine, kuid kõik nautisid maitsvat toitu ja kaaslastega koosolemist.
Oma uute tuttavatega kohtume
veelgi – peatselt läheme neile külla
Tartu Annelinna Gümnaasiumisse
ning nemad on oodatud 18. detsembril külaskäigule Rõngu Keskkooli.
Ingrid Pehter
Rõngu Keskkooli 10. klassi õpilane

ERSO muusikute kontsert Palupera mõisakoolis.
Foto: Arvet Silk

19. novembril toimus Palupera
Põhikoolis Eesti Riikliku Sümfoonia Orkestri kontsert, kus esitati
humoorikas seade kvintetile
Richard Straussi sümfoonilisest
poeemist “Till Eulenspiegeli lõbusad vembud”.
Palupera mõisakooli saali täitsid
imeilusate helidega Miina Laanesaar

viiulil, Regina Udod kontrabassil,
Soo-Young Lee klarnetil, Jürnas
Rähni metsasarvel, Kadri-Ann Nuut
fagotil ja Maila Laidna klaveril.
Novembris astus ERSO välja oma
tavapärasest keskkonnast ja andis
nädala jooksul erinevate koosseisudega üle Eesti 100 kontserti. Eesti
100. sünnipäeva aastalõpu kontsertreisi kontserdid toimusid igas maakonnas ning igale maitsele alates
koolikontsertidest kuni õhtuste
sümfooniakontsertideni.
Suur tänu ERSO muusikutele suurepärase muusikaelamuse eest!
Svetlana Variku
Palupera Põhikooli direktor

Kadrijooks Pääsusilmas
Puhja lasteaias on juba aastaid
traditsioon 5–6-aastaste laste kadrijooks. Kuna sel aastal sattus nii
kadripäev kui selle eelõhtu nädalavahetusele, siis mindi seekord santi
jooksma alles 26. novembril. Kui õpetajad enne kadrisanti minekut lastelt
uurisid, kellel kodus kadrid käisid,
siis selgus, et mitte ühegi kohalolija
juurde polnud nad jõudnud.
Vanarahvas rääkis, et kadripäeval
läheb sügis üle talveks. Sel aastal just
nii juhtuski ning kadripäeval kattis
maad õrn valge vaip ning räitsakaid
langes järjest juurde. Lastel olid
kaasas valged keebid, linad, kübarad
nagu õigele kadrile kohane. Õpetajate abiga said lapsed veel punased
põsed ja musisuud. Kadrititeks
riietatud puutükil oli küll päkapiku
nägu peas, kuid kuna üks kadride
sõnum on ka, et nelja nädala pärast
on jõulud, siis sobis selline beebijõuluvana kadriema sülle väga hästi.
Kostüümid seljas, tehti tiir naaber
rühmade akende all ning peatuti
Piibelehe rühma akna taga. Sealne
pererahvas kutsus kadrid lahkelt
sisse. Sooja tuppa pääsenud santijad

küsisid lastelt erinevaid mõistatusi.
Kontrolliti ka, kas pererahvas on oma
lastele juba tähetarkust jõudnud
õpetada. Kadrid laulsid vanu rahva
laule ning ka uuemaid palu ja ka
pererahvas sai lauludes kaasa lüüa.
Pärast andide saamist ning tänamist
lahke vastuvõtu eest, viis kadride tee
edasi kooli poole. Teise klassi ukse
taga paluti sisselaskmist ning esitati pikk Uibulaul, küsiti mõistatusi
ning prooviti järgi kas noor õpetaja
ka võõras keeles lugeda oskab. Tänu
täheks esinemise eest sai iga kadri
sant endale uhke sädeleva kivikese
ning kotiga vahvleid. Kuna ukse taga
külmetavate küünte ja valutavate
varvaste üle kurtes avanes esimesena hoopis kõrvalklassi uks, siis
astuti ka sinna klassi sisse. Pärast
edukat kadrijooksu mindi rõõmsalt
tagasi lasteaeda, kogemuse võrra
rikkamana.
Täname muusikaõpetaja Triinu,
kes meie kadriperet juhtis ja toetas!
Kadriõpetajad Ela Raide ja
Galina Müürsepp
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Soomusrong peatub Elvas

E

esti Vabadussõja algusest
möödus 28. novembril
100 aastat. Eesti Vabariik
100 korraldustoimkond ja Eesti
Sõjamuuseum on selle sündmuse
puhul lasknud ehitada soomusrongi mudeli, mis sai nimeks
soomusrong nr 7 „Wabadus“ ning
mida tutvustati laiemale avalikkusele esmakordselt 27. novembril Tapal.
Rong alustab teekonda 4. jaanuaril
2019 Kehrast ja liigub mööda toonast rindejoont Valgani. Ka Elva
raudteejaam jääb rongi teele ning
rong peatub siin lausa kõige pikemalt – 17.-24. jaanuaril. Rongis saab
näha üldnäitust, relvanäitusi, seal
teeninud inimesi ja soomusrongide
ajalugu. Rongis on giidid, kes tutvustavad näitust.
Iga omavalitsus, kelle piirkonnas
rong peatub, paneb kokku ka kohapealse kava ning lisategevused rongi
peatumise ajaks. Elvas on seejuures
head partnerid Kaitseliidu Elva
malevkond ja ajaloolane Kalju Hook.
Jaanuaris saab näha Elva raudteejaama seminariruumis ka MTÜ-st Puhja
Aja Mälu Aarne Salo fotonäitust
Puhja kandi meestest Vabadussõjas.
Samas seminariruumis toimuvad
17.-24. jaanuaril eri teema- ja filmiõhtud alates Vabadussõjast ja sellest, kuidas see praeguse Elva valla

erinevaid piirkondi puudutas kuni
tänapäevase riigikaitseni välja.
Samuti teeme koostööd Elva valla
haridusasutustega, et võimalikult
paljud lapsed ja noored näitust vaatame jõuaksid. Täpsemad kellaajad,
mil näitus külastajatele avatud on,
selguvad lähiajal ning kindlasti jõuab
täpsustav info ka Infolehte ja teistesse valla infokandjatesse.
Järgnevalt väljavõte Kalju Hooki
koostatud tekstist, kuidas puudutas
Vabadussõda Elva piirkonda:
Elva jaam saatis 1919. aasta jaanuaris lahingusse palju tublisid
mehi, kellega enam ei taaskohtutud.
Üks neist oli Tartumaa partisanide
hulljulge komandör Julius Kuperjanov.
Kuperjanov sündis 1894. aastal
Pihkva kubermangus Lahhovo eesti
asunduses. Ta lõpetas Tartu Õpetajate Seminari ja valiti Kambjasse
koolmeistriks. Mobiliseerituna 1915.
aastal tsaariväkke, tegi ta läbi Peterburi lipnike kooli. Rindel leidis mees
kiiret tunnustust oma hulljulguse ja
kavala sõjalise taktika poolest.
Astudes I maailmasõtta, oli Julius
kõigest 21 aastat vana, kuid autasude
poolest tegi ta ruttu silmad ette paljudele allüksuste ülematele.
Pärast mõlemast jalast haavata
saamist tuli Kuperjanov ravile kodu-

maale ja sai Tartus Eesti tagavara
pataljoni ülema abiks. Toimekas
ohvitser formeeris 22. detsembril
1918 võitluseks punastega partisani
salga, mis osales koos soomus
rongidega 14. jaanuaril 1919 Tartu
vabastamises.
Kuperjanovil oli erakordne võime
inimesi enda poole võita ja neid juhtida, kuigi mees oli vähese jutuga ja
nalja ei mõistnud.
Tema üksusesse tuldi nii lähedalt
kui kaugelt. Näiteks paarkümmend
Treffneri koolipoissi, kes olid sattunud Käreveresse, Peipsi äärest alamleitnant Tossi ja Raidsepa salgad,
Otepäält Tariku kaitseliitlased, Puhja
ratsarühm, meesterühmad Rõngust,
Rannust, Elvast ja mujaltki.
Relvade osas alustati paari vintpüssi ja kahe kuulipildujaga. Palju
relvi ja laskemoona tõid Kuperjanovile kohalikud elanikud. Kuperjanov
nimetas ise oma üksust mustlaslaagriks, sest vormiriietust polnud.
Ta mõtles välja riidest pealuumärgi,
mis vähegi eristaks tema võitlejaid
tsivilistidest.
Kuperjanov kasutas väga edukalt
partisanitaktikat, tema abikaasa
Alice (oli Elva emade puhkekodu
sõjaeelne asjaajaja) väljamõeldud
olid valged maskeerimismantlid.
Karmen Moont
kultuurispetsialist

Tartumaa Hea Tegu 2018
Elva Vallavalitsus pälvis
Tartumaa Hea Tegu tunnustus
konkursilt 2018. aasta Tartumaa
vabaühenduse tegevuse toetaja
tunnustuse.
29. novembril toimus Elva vallas
Väike-Rakke külamajas tänuüritus,
kus tunnustati 2018. aasta maakonna
parimat mittetulundusühendust,
MTÜ tegevuse toetajat, aasta vabakondlast ja anti välja Tartumaa Aasta
küla tiitel.
SA Tartu Ärinõuandla konsultant
Kadri Pau sõnas, et vabaühenduse
tegevuse toetaja tunnustuse pälvinud Elva Vallavalitsus on aktiivselt
panustanud koostöö arendamisse
erinevate sektorite vahel. „Hindamiskomisjon tõi välja ka selle, et
tähelepanu pööratakse nii ettevõtjatele kui ka kogukondadele. Mitmete
sotsiaalteenuste korraldamiseks
tehakse koostööd kolmanda sektoriga, koheldes neid väga vajalike
koostööpartneritena. Vallavalitsus

on pidevalt arendanud ka projekti
toetuste menetlemise korda ning
toetab MTÜ-de tegevust,“ lisas Kadri
Pau.
Elva vallast tunnustati ja tänati
veel mitmeid vabakondlasi ja nende
toetajaid.
Vabaühenduse tegevuse toetaja nominendid olid Elva vallast ka
Tänavakivimees OÜ ja Ihdiander
Siida ning Are Altraja.
Tartumaa aasta vabakondlane
2018 kategoorias oli nomineeritud
Väike-Rakke külast pärit Vaike Kukk,
kes küla ürituste korraldamisel alati
kaasa lööb ja õpitubades käsitöö
oskusi edasi annab.
Aasta küla tiitli nominendina tunnustati Elva valla Kirepi küla, mis
on silma jäänud kokkuhoidva kogukonna ja ettevõtlike eestvedajate
poolest.
Esmakordselt anti sel aastal välja
ilma projektita sündinud teo tunnus
tus, et innustada mittetulundus-

Rõngu Vikerkaar 15

Tantsurühm Vikerkaar.

ühenduste eestvedajaid kasutama
oma eesmärkide saavutamiseks ka
teisi viise ja tuua esile, et millegi ära tegemiseks ei ole tingimata
vaja kirjutada projekti. Elva vallast
tunnustati selles kategoorias Rakke
Külaseltsi Küla kelmi märgi tegu. Ligi
70 aastat tagasi valiti Rakke külas
küla kelmi, kes pidi hakkama saama
mõne toreda teoga või vigurväntliku
ettevõtmisega ning selleks anti välja
rinnamärk selle teo tegijale. MTÜ
Rakke Külaselts otsustas vana tradit
siooni taastada ja lasi teha uuesti
küla kelmi märgi, mida antakse välja
igal aastal.
Konkursile Tartumaa Hea Tegu
2018 laekus 37 ettepanekut, millest
parimad selgitas välja komisjon,
kuhu kuulusid Kodukant Tartumaa,
Tartu Ärinõuandla, SA Domus Dorpatensise ja Tartumaa Arendusseltsi
esindajad. Tunnustamiskonkursi
korraldaja oli Tartu Ärinõuandla.

17. novembril tähistas lustlik ja tegus memmede tantsurühm Vikerkaar oma 15. tegevus
aasta juubelit.
Sünnipäevapeol tänati endisi tantsijaid,
võeti vastu südamlikud õnnesoovid ja vahvale sünnipäevale kohaselt lauldi ja tantsiti.
Laulu ja head soovid olid kaasa võtnud Rõngu
Naisansambel ja Erle Mägi laululapsed.
Tantsuga tervitasid Mathilded, Pääsusilmad
ja Rannu Liisud.
Vikerkaare lustilised tantsijad tõestasid, et
vanus on ainult number ning tublidel naistel
jagub indu toimetada julgelt edasi. Suur tänu
kõigile headele toetajatele, kes panustasid peo
korraldusse: Rõngu Rahvamaja, Hilsi Mõttus,
Vahur Vuks ja Rõngu Pagar.
Foto: Andres Luik

Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

100 aastat Vabadussõja algusest

Mälestushetk Rannu Vabadussõja mälestussamba juures.

28. novembril täitus 100 aastat
Vabadussõja algusest. Just sellest
päevast sai alguse tee lõplikult iseseisvaks riigiks.
Kaitseliitlastel on komme Eestile
olulistel tähtpäevadel panna pärjad
Vabadussõja mälestusmärkide jalamile ja süüdata küünlad lahingutes
langenute kalmudel. Elva vallas
hoolitseb selle eest Kaitseliidu
Elva Malevkond, kes asetas pärjad
Puhja, Rõngu ja Rannu Vabadussõja
mälestussammaste jalamile ning
süütas küünlad nii samba jalamil kui
ka langenute haudadel. Pärg pandi ka
Annikorus asuva mälestuskivi juurde.
Rannu kalmistul asuva Vabadus
sõja mälestussamba juures toimunud

Foto: Maano Koemets

mälestushetkel luges Marie Underi
luuletuse kodutütar Anette-Maria,
päevakohase kõne pidas Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets
ning kodutütred olid auvalves.
Kaitseliidu esindajad asetasid pärja
ja süüdati küünlad samba juures ja
viie Vabadussõjas langenu haual.
Vabadussõja lahingutest möödub
juba 100 aastat. Me ei tohiks aga
kunagi unustada tollaseid sündmusi
ning neid inimesi, kes meile tookord
vabaduse tõid.
Järgmise aasta alguses tähistatakse Rannus ka Rannu lahingu 100.
aastapäeva.
Viive Vink

Ulila Suveaias saab jõuluvanade orkestri
saatel jõululaule laulda
Pühapäeval, 16. detsembril kell
17–18.30 toimub Ulila Suveaias
kogupere jõulupidu, kus särtsakate jõuluvanade orkestri saatel
üheskoos jõululaule lauldakse.
Jõuluõhtu avab pidulikult Elva
vallavanem, kelle eestvedamisel
jagatakse advendituld kaasa võetud
laternatesse. Sellele järgneb tervitus Karl Madiselt ja etteaste Linde
Leetbergilt.
Erilist jõuluelamust pakub Eesti
Jõuluvanade Seltsi jõulutaatide
orkester – kui tavaliselt on jõulu
vanad ikka ükshaaval ametit täitmas
ja kinke jagamas, siis Ulila Suveaias

on võimalik neid lausa terve orkestrina näha ja kuulda.
Laulusõnade oskamise pärast
muret tundma ei pea – sõnad kuvatakse suurele ekraanile.
Pärast esinemist kuulavad jõuluvanad laste luuletusi ning jagavad
vastu maiustusi.
Sündmust toetab Elva vald ning
see on kõikidele osavõtjatele tasuta.
Eelnev registreerimine pole vajalik.
Üritust aitavad korraldada ka Uula
Huvikeskus, MTÜ Soovere ja MTÜ
Ulila Suveaed.
Lisainfo: Ülari Toots, tel. 507 3842,
info@ulilasuveaed.ee.

Koolitus „Samm tööellu – minu
võimalused ja valikud“
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, oled
oodatud osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm tööellu – minu
võimalused ja valikud“.
Koolitusel saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning
julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. ettevalmistus tööotsinguks
2. töövestlus
3. tööelu planeerimine ja suhted töökohal
4. tööõigus
5. arvuti tööotsingul
6. tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
Infotund koolituse kohta toimub 09.01.2018 kell 12.00, vajalik eelregistreerimine telefonil 526 5488 või e-posti teel ingrid.purje@jmk.ee. Asukoht:
Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Elva Vallavalitsuse toel.
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Elvas toimus väärikate terviseja ohutuspäev

Ülle Närska juhendamisel sai proovida naeruteraapiat.

30. novembril toimus Elva
Kultuurikeskuses seitsmendat korda
Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev, millest võttis osa üle 260
inimese kogu maakonnast.
Traditsiooniks kujunenud väärikas eas elanike iga-aastasel kokku
saamisel said osalejad täiendada
tervisealaseid teadmisi ning tuletada
meelde ja uuendada oskusi ja teadmisi ohuolukordade ennetamisel ja
kuidas õnnetuse korral käituda.
Päästeameti spetsialist Taavi Siilbek tegi ülevaate, kuidas ennetada
kodus tuleohtlikke olukordi ehk
kuidas lahtise küünlaleegi, elektri
seadmete kui ka küttekolletega
ümber käia.
Puhja kooli loovjuht ja koolitaja
Ülle Närska eestvedamisel sai tuletada meelde, et ka vaimne tervis on
tervena püsimise jaoks oluline. Ülle
Närska viis kõikide osalejate peal läbi
ka naeruteraapia, mis kogu saali naerust rõkkama pani.
Turvalisusest rääkis Politsei- ja
Piirivalveameti piirkonnapolitseinik

Foto: Kerli Metsallik

Tiit Treial, kes tuletas meelde, kuidas
metsa eksides käituda ning mida
teha siis, kui oled sattunud varguse
ohvriks.
Üritusel esinesid ka Riigikogu
esimees Eiki Nestor, kes kõneles
väärikast vananemisest ja Elva abi
vallavanem Marika Saar, kes tutvustas eakatele suunatud tegevusi, teenuseid ja tulevikusuundi Elva vallas.
Üritusel oli avatud ka messiala, kus
osalesid Politsei- ja Piirivalveamet,
Päästeamet, Maanteeamet, Tervise
Abi OÜ, OÜ ITAK, Silmalaegas, Tartumaa Tervisetuba, Jalaexpert OÜ,
Salutaris OÜ ja Estkeer OÜ. Suur
populaarsus oli ka Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi alal, kus kõik soovijad said vererõhku ja -suhkrut mõõta.
Päeva lõpetas ansambel Helisev
Horoskoop meeleoluka kontserdiga.
Üritus sai teoks Tartumaa tervise
edendaja Lea Sauli algatusel koostöös Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja
terviseosakonnaga. Ürituse toimumist toetas Tartumaa Omvalitsuste
Liit ja Elva Vallavalitsus.
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Enne ilutulestiku kasutamist kasuta pead!
Ilutulestiku „välgu ja pauguga“ on
juba sadu aastaid kombeks tähistada
olulise perioodi lõppu, uue algust
või mõnda suursaavutust. Elatus
taseme tõusuga levib oma sünnipäeva tähistamine tulevärgi saatel, kuid
ilutulestikurohkeimaks sündmuseks
jääb ikkagi uue aasta sünnipäev ehk
aastavahetus. Kipub juhtuma, et
pürotehnilised seadmed paigutatakse
ja läidetakse ülevoolavas meeleolus,
elevates emotsioonides ja ootus
ärevuses, mis pea koos kaine mõistusega tahaplaanile sunnivad. Pürotehnika on küll ilus, aga kätkeb endas
paraku ohtusid, mille tõttu saavad
uusaastaööl rohkesti tööd päästjad,
kiirabitöötajad ja politseinikud.
Päästjad tunnevad kõige rohkem
muret ilutulestiku tuleohtlikkuse
pärast. Ilutulestik ohustab sageli
rõdusid, kuhu lennanud särav rakett
või visatud pürotehnika süütab kuivama pandud riided, mööbli või muud
hoiule tõstetud esemed. Uusaasta
ööl ei ole haruldane aknast tuppa
või räästakasti kaudu pööningule
lennanud rakett. Selle vältimiseks
rõhutame, et ohutuse tagamiseks
on kõige olulisem valida stardipaik
eemal esemetest, mis võivad süttida

ja inimestest, kes võivad viga saada.
Enne pürotehnika kasutamist tuleb
oma peaga kainelt läbi mõelda, kas
laskevalmis seatud seade on eemal
autodest ja hoonetest ning põnevil
publikust. Teiseks on oluline, et
süüdatav seadeldis külili ei vajuks
ning tagatud peab olema tulilindude
takistusteta lennutee. Ilutulestiku
seadeldise raketid peavad olema
kindlalt taevasse sihitud. Tasub
meeles hoida, et õhulennu teinud
rakett võib pärast põlemist hõõgu
ma jääda ning seega on hiljemgi
tuleohtlik.
Sageli lennutatakse tähtpäevadel
ilutulestiku asemel hiina laternaid.
Kuigi helendavad laternad on õhuliselt elegantsed ja võluvamad kui
lärmakad raketid, on need võrdselt
tuleohtlikud. Majade vahel ei ole
tajutav kõrgemal valitseva tuule
tugevus ja suund, mis laterna lendu
mõjutama hakkab. Seetõttu kandub
latern lõpuks teadmata kaugusesse
ning kohta, pannes väga tõenäoliselt
ohtu kellegi vara või halvemal juhul
elu. Päästjate hinnangul on lahtise
leegiga põlevate laternate lennutamine ohtlik ja sellest tuleks hoiduda.

Ilutulestiku kasutamise peamised
ohutusreeglid Lõuna-Eesti pommi
grupi demineerijatelt:
-- Järgi hoolikalt kasutusjuhendis
toodud ohutusnõudeid – ohutuskaugus, toote toestamine, süütamise
viis jm.
-- Vali toote laskmiseks sobiv aeg
ja koht – arvesta öörahu, ilmastiku
olude, toote paigutuse ja publiku
asukohaga.
-- Pürotehniliste vahendite lahti
võtmine ja ümberehitamine on
rangelt keelatud! Ära mitte kunagi
proovi ise valmistada ilutulestikku
ja ära sega kokku erinevaid keemi
lisi ühendeid – paljusid pürotehnilisi
tooteid võib osta alates 18. eluaastast.
Pürotehnika ostmine ja selle andmine alla ettenähtud vanusepiiranguga
isikule on seadusega karistatav.
Lõuna päästekeskus soovib turvalist ja kaunist jõulukuud ning kutsub
enne ilutulestiku süütamist mõtlema
kaine peaga ohutus tagamine läbi!
Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Puhja 24. jõuluturniir

KORVPALLIS
29.12.2018 kell 12.00 Puhja Kooli võimlas
Osavõtumaks 5€/in
Info: Kaul Karja 5293838; kaulkarja@gmail.com

EELK Puhja Püha
Dionysuse kiriku
teated
Reede, 21. detsember kell 12
Puhja Kooli jõulukontsert

Pühapäev, 23. detsember
kell 11
4. advendi jumalateenistus

Melissa Pääslane
sündis 15.11.2018

Merili Abroi
sündis 20.11.2018

Jakob Veelmaa
sündis 28.11.2018

Annabel Smirnov
sündis 11.11.2018

Merybel Kosman
sündis 18.11.2018

Delore Kütt
sündis 20.11.2018

Esmaspäev, 24. detsember
kell 18

Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab
koor Dionysius

Teisipäev, 25. detsember
kell 11
1. jõulupüha jumalateenistus

Pühapäev, 30. detsember
kell 11
jumalateenistus

Esmaspäev, 31. detsember
kell 18

Vana-aasta õhtu armulauateenistus
Teenib õp. Tiit Kuusemaa.
Kontakt: puhja@eelk.ee,
tel 5556 3876.

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Pühapäev, 23. detsember
kell 14
4. advendi jumalateenistus
armulauaga

Esmaspäev, 24. detsember
kell 16
jõuluõhtu jumalateenistus

Teisipäev, 25. detsember
kell 14 Rannu Rahvamajas
1. jõulupüha jumalateenistus

Pühapäev, 30. detsember
kell 14
jõuluaja 1. pühapäeva
jumalateenistus armulauaga

Teenib õp. Timo Švedko,
tel 553 4529,
e-post timo.svedko@mail.ee.

Elva vald
mälestab
Helju Reha
06.03.1929-17.11.2018
Ants Koni
03.01.1961-20.11.2018
Endla-Rosalie Pensa
20.01.1922-20.11.2018
Ilvi Kalmet
09.09.1937-20.11.2018
Olav Juus
20.09.1929-22.11.2018
Anatoli Hrenov
04.08.1961-26.11.2018
Jevdokia Hrenova
09.02.1933-27.11.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender

11.detsember
11.00

Lasteetendus
"Jõuluvana kott"

11.detsember
12.00

Jõulukohvik, jõululaat

Rannu
Rahvamaja

12.detsember
19.00

Kohtumine Erik Orguga

Rõngu
Rahvamaja

13.detsember Rõngu piirkonna eakate
15.00
jõulupidu

Rõngu
Rahvamaja

Elva LendTeater

13.detsember
17.00

Pillapalla jõulutrall

Pillapalla peotuba
Elvas

13.detsember
18.00

Lasteetendus
“Jõuluvana kott”

Elva LendTeater

13.detsember
18.30

Elva Gümnaasiumi
jõulukontsert

Elva
Gümnaasium
(Tartu mnt 3) aula

14.detsember
18.00

Puhja piirkonna
jõulupidu "60+"

Puhja
Seltsimaja
Elva
Kultuurikeskuse
parkla

15.detsember
9.00

Jõululaat

15.detsember
13.00

Fotolaeka õpituba
täiskasvanutele

Rõngu
Rahvamaja

15.detsember
16.00

Rõngu-Palupera noorte
jõulupidu

Rõngu
Rahvamaja

16.detsember
Vahva kaks - Lastele
14.00 suunatud sünnipäevapidu

Elva kollektiividelt
PEAGI JÕULUD KÄES
Oma albumi esitlustkontserdile kutsuvad:

Inga ja Toomas Lunge
21.12.2018

19.00 – 20.30

Advendikontsert
kultuurikollektiividelt
"Peagi jõulud käes"

Elva
Kultuurikeskus

16.detsember
17.00

Kogupere jõulupidu

Ulila Suveaed

17.detsember
11.00

Lasteetendus
"Jõuluvana kott"

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Pilet: 12€ sooduspilet
15€ täispilet

Jõulukontserdil esinevad Elva linna kollektiivid:
naiskoor Kaja, Meeskoor, Noorte Meeskoor,
ansambel Helisev horoskoop,
tantsurühmad Helbe, Meelespea ja Sinilind
elvakultuur.ee

Elva LendTeater
Elva
Kultuurikeskus

19.detsember
19.00

Elva Gümnaasiumi
jõulukontsert

20.detsember
11.00

Lasteteater Reky
"Jõuluvanaks saamise
saladus"

Elva
Kultuurikeskus

21.detsember
18.00

Karl Madise
jõulukontsert

Rõngu
Pillimuuseum

21.detsember
19.00

Inga ja Toomas Lunge
kontsert "Kingitus"

Elva
Kultuurikeskus

21.detsember
20.00

Jõuluöös on tähti.
Jõulupidu ansambliga
Amadeus

Rõngu
Rahvamaja

28.detsember
20.00

Aastalõpupidu
ansambliga Väikeste
Lõõtspillide Ühing

Rannu
Rahvamaja

JÕULUPIDU

29.detsember
20.00

Aastalõpupidu
ansambliga Projekt

Aakre
Rahvamaja

31.detsember
20.00

Öös on tähti

Aastavahetuspidu

Elva LendTeater
Elva kirik

Elva
Kultuurikeskus

Korraldab: Keskoja OÜ
Tel: 56618707

21.12 kell 20.00 Rõngu Rahvamajas

Meeleolu loob ja naerutab õhtjuht Kristjan Annuk

Ulila Suveaed

01.jaanuar
0.30

Aastavahetuspidu
“Hoogsas rütmis uude
aastasse”

Puhja
Seltsimaja

01.jaanuar
1.00

Uusaasta pidu
ansambliga Kompvek

Konguta
Rahvamaja

Tantsuks mängib võrratu

aööd
e süd

Toimetaja: Kerli Metsallik. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6450.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 21. detsember.
Kaastööde esitamise tähtaeg 14. detsember.

Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskuse
parkla

Lasteetendus
“Jõuluvana kott”

Infoleht on Elva valla infoleht

17.00

Tasuta

17.detsember
18.00

31.detsember Vana-aasta ärasaatmise
23.00
disko Ulila Suveaias

16.12.2018

15.12.2018
KELL 9-15

Pubis ÜksTeist

16.detsember
17.00

Aime Asi kaasaegse ja
17.detsember abstraktse
kunsti näituse
17.00
avamine

ADVENDIKONTSERT

tul

Rõngu piirkonna
pensionäride jõulupidu

w

e šho

sijat
etant

13.12 kell 15.00 Rõngu
Rahvamajas

Enn
Puhvetis pakub parimaid palasid Vanamõisa Toitlustus
Tantsuline üllatus
Pilet eelmüügist 10€ kuni 16.12
Alates 17.12 pilet 12€ kohapeal 15€
Laudade broneerimine 5630 2586 (Kristi)

Rõngu Maanaiste Seltsi näitus-müük
Rõngu rahvamaja kolletiivide
jõulukontsert

Tantsuks mängib Anti Mehine
Kaetud suupistelaud
KOHTADE BRONEERIMINE 731 4484 ENE

