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Elva valla infokandja

Aasta kümme olulist hetke
Elva Elamusfestival.

E

lva vald on uue struktuuri
ja koosseisuga toimetanud
alates 2018. aasta jaanuarist.
Sellesse aastasse on mahtunud palju
põnevaid projekte, kohtumisi ja
arutelusid. Toome välja valiku kõige
meeldejäävamatest.
Kinnitati valla vapp
Elva valla vapi leidmiseks kor
raldati kaks avalikku konkurssi,
mille tulemusena valiti välja võidu
töö „Tasakaal“. Võidutöö autor
iseloomustab oma tööd järgmiselt:
„Aja kulgemine, päike ning õnn –
need märksõnad iseloomustavad
meie valla sümboolikat, kus kokku
saavad vallarahva minevik ja tule
vik, moodustades läbipõimunult
valla oleviku. Sümboli otspunktid
tähistavad ühinenud kuue piirkon
na inimesi, väärtuseid ja parimaid
omadusi. Nõnda moodustubki ühine
tervik ja tasakaal.“
Laiapõhjaline arengukava
Elva valla arengukava ja eel
arvestrateegia koostamisel korral
dati laiaulatuslik ideekorje ning
avalikustamisel korraldati kõikides
piirkondades rahvakoosolekud. Peale
selle toimus Elva valla visiooni
konverents, mille põhifookus oli
arengukava koostamisel ning pööra
seid mõtteid koguti Hullude Ideede
Seminaril.

Mentorklubi külastamas ettevõtet RPM OÜ.

Elva valla 100 noort tegijat.

Piirkonnapõhine kaasav eelarve
Esmakordselt korraldati Elva vallas
kaasava eelarve hääletus piirkondade
põhiselt. Kogukonnale anti võima
lus eelarve koostamisel 45 000 euro
ulatuses kaasa rääkida. Igaüks sai
pakkuda välja ideid, mis just nende
piirkonnas oleks vaja ära teha. Rahas
tuse saanud ideed valiti välja rahva
hääletuse tulemusena ning vastavalt
kaasava eelarve korrale pidid need
asuma valla erinevates piirkondades.
Kaasava eelarve rahvahääletusest
võttis osa 1177 inimest. 2018. aasta
võiduideed olid Puhja välijõusaal,
Verevi rannaala arendus ning Val
guta Mustjärve ja Tamme paljandi
matkaradade korrastamine.
Linnasüdame kaasajastamine
Elva linnasüdame kaasajastamise
projekt sai alguse juba 2016. aastal
arhitektuurikonkursiga „Hea avalik
ruum“, kuid selle aasta lõpul jõuti
lepingu sõlmimiseni ühispakku
muse teinud ettevõtetega OÜ RTS
Infraehitus ja Wesico Project OÜ.
Eeldatav valmimisaeg on november
2019 ning maksumus on kokku 3,19
miljonit eurot. Projekt on saanud
toetust EAS-ilt 1,01 miljonit eurot.
Rõngu kogukonnakeskuse
eskiis
Elva Vallavalitsus planeerib Rõngu
alevikku funktsionaalset kogukonna

Elva valla noortevolikogu.

Hullude Ideede Seminar.

keskuse hoonet, kuhu on planeeritud
raamatukogu, teenuskeskuse ruumid
ning bussijaama ootesaal koos ava
like tualettidega. Peale selle on
tulevikus kogukonnakeskuses või
malik korraldada avalikke üritusi ja
kasutada ruume kaugtöö tegemiseks.
Eskiisi autor on Uko Künnap, hoone
projekteerimine algab 2019. aastal.
Elva Elamusfestival
10. augustil toimus esimene Elva
Elamusfestival, mis on ettevõtluse,
kultuurielu ja aktiivse kogukonna
koostööprojekt. Elamusfestival on
ettevõtjate mess ning sündmus- ja
kohtumispaik, kus Elva valla ette
võtjad, tegusad inimesed ja seltsid
kohtuvad elanike ja külalistega. Järg
mine Elva Elamusfestival toimub 17.
augustil 2019. Ole kohal!
Elva noortevolikogu
Elva valla noortevolikogu esime
ne kaheksaliikmeline koosseis valiti
2018. aasta aprillis kaheks aastaks.
Noortevolikogu eesmärk on rääkida
kaasa noorsootöö küsimustes ning
kaasata noori ühiskondlikku ellu.
Noortevolikogu esindab Elva valla
noorte huvisid ja õigusi nõuande- ja
otsustusprotsessides.
Külade Kärajad
Aktiivsed kogukonnaedenda
jad on tulnud kokku neljal korral
Külade Kärajatele. Arutletud on väga
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Elva vald
tunnustab
Spordivaldkonnas tunnustatakse
2018. aasta parimaid sportlasi erine
vates vanuseklassides ning peale
selle valitakse komisjoni ja rahva
hääletuse tulemusel aasta spordi
sõber, aasta spordihing ning aasta
sporditegu. Tunnustuste kandidaate
ootame kuni 5. jaanuarini, pärast
mida saab rahvas anda lemmikutele
enda hääled. Sportlasi tunnustatakse
jaanuari lõpus.
Vabariigi aastapäeval antakse
tunnustused üle ka Elva valla Aasta
tegu ja Aasta tegija aunimetuste
laureaatidele. Kandidaate saab esi
tada kuni 10. jaanuarini, misjärel
valib volikogu laureaadid salajasel
hääletusel.
Kultuurivaldkonnas tunnus
tame aasta kultuuritegijat ja aasta
kultuurit oetajat. Aunimetuste
kandidaate ootame kuni 20. jaa
nuarini. Kultuurivaldkonna auni
metused kuulutatakse välja vabariigi
aastapäeva aktusel.
Kõikidele tunnustustele saab
kandidaate esitada igaüks Elva valla
veebilehel elva.ee rubriigis „Teenu
sed ja toimingud“, e-aadressil
elva@elva.ee või kirjalikult Elva
Vallavalitsuses.

oluliste teemade üle: tegevus- ja
projektitoetuste kord, tunnustami
se kord, valla arengukava, kaasava
eelarve kord, külavanema statuut.
Uuel aastal kogunevad Külade Kära
jad taas ja eesmärk on tihendada
suhtlust valitsusega ning tutvuda
erinevate aktiivsete kogukondade
kogemustega.
Tunnustame tegijaid
Elva vald on võtnud vastu tun
nustamise korra ning sel aastal on
korraldatud mitmeid tunnustamis
üritusi. Kahel korral on toimunud
beebidele lusikapidu, tunnustatud
on Elva valla 100 noort tegijat,
õpetajaid, ettevõtteid ja kogukonna
aktiviste. Õnnitletud on kuld- ja
teemantpulma tähistajaid.
Mentorklubi
Elva Vallavalitsus alustas ettevõt
jatele ja kõikidele ettevõtlusest huvi
tatud inimestele suunatud klubi
ürituste sarja, et tuua kokku ette
võtjaid ja ettevõtlikke inimesi kogu
Elva vallast. Sel aastal on toimunud
Elva valla ühisveevärgi ja -kanali
seitse mentorklubi kohtumist ning satsiooni arendamise kava 2019–
plaan on jätkata ka 2019. aastal.
2030 on avalikul väljapanekul ning
ootab täiendus- ja parandusette
Need on vaid väike osa aasta tege panekuid kuni 4. jaanuarini.
mistest ning õnnestumistest. Oli ka
Kava sisaldab olemasoleva
neid tegevusi, mis ei läinud plaani ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
päraselt, kuid uuel aastal anname olukorra kirjeldamist ja analüüsi,
endast taaskord parima!
veemajanduslike probleemide ning
nendest tulenevate eesmärkide
määratle
m ist ja investeeringu
projektide hindamist.
Kavas on kirjeldatud tegevused,
mis on vajalikud ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni plaanipäraseks aren
damiseks, töökindluse ning jätku
suutlikkuse tagamiseks ning seadus
test ja Euroopa Liidu direktiividest
tulenevate nõuete täitmiseks.
Kavaga saab tutvuda: elva.ee.

Kogukonnavaldkonna tunnustused.

ÜVK kava avalikul
konsultatsioonil
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Volikogu istungil võeti vastu Elva valla 2019.
aasta eelarve
10. detsembril toimus Elva Valla
volikogu istung, mille päevakorras
oli 13 punkti.
Istungi põhiteema oli Elva valla
2019. aasta eelarve vastuvõtmine.
Eelnõu oli lugemisel ka novemb
ri istungil ja vahepealne aeg oli
mõeldud muudatusettepanekute
tegemiseks. Ühtegi muudatus
ettepanekut volikogu komisjonid
ja volikogu liikmed ei teinud,
muudatused esitas vallavalitsus
ning need olid pigem tehnilised
ja väikesemahulised parandused.
Vallaeelarve on aluseks nii inves
teeringute elluviimisel kui ka valla
igapäevases majandustegevuses.
Eelarve vastuvõtmise poolt hääle
tas 27 ja vastu üks volikogu liige.
Volikogu otsustas lubada valla
valitsusel võtta laenu 365 000
eurot investeeringuprojektide
rahastamiseks. Laenu abil rahas
tatakse Rõngu piirkonna projekte,
millest Rõngu lasteaia remondiks
läheb 100 000 eurot, kergliiklus
teede rajamise projektile 165 000
eurot ja piirkonna teede mustkatte
alla viimiseks 100 000 eurot.
Istungil kinnitati Elva valla
aukodaniku aumärgi ja Elva
valla teenetemärgi Elva Täht
kujundused. Esimene aukodani
ku aumärk ja teenetemärk antakse
üle veebruaris vabariigi aastapäeva
aktusel.
Volikogu võttis vastu Elva valla
külavanema statuudi, mille
alusel on võimalik valida külavane
maid ka nendes piirkondades, kus
selline määrus ja ka külavanemad
puudusid. Külavanema valimine
on võimalus, mitte kohustus. Piir
kondades, kus külaelu edendaja on
olnud külaselts või muu ühendus,

võib külaelu vanaviisi edendada.
Eelnõu oli enne vastuvõtmist arut
lusel volikogu komisjonides ja ka
kogukondi ühendava sündmuse
Külade Kärajad päevakorras, kus
tehti ka mitmed sisukad parandus
ettepanekud.
Volikogu kinnitas määruse, mil
lega said Rannu alevikus paika
kaugkütte piirkonna piirid ja
tingimused. See määrus on esimene
ettevalmistav etapp projektis, mille
ga Rannu kaupluse, kooli, lasteaia,
rahvamaja ja Barbara keskuse kaug
kütmine taastatakse. Kortermajad ja
eramajad jäävad piirkonnast nende
endi soovil välja.
Istungil otsustati likvideerida
sihtasutus Puhja Valla Aren
dus. Sihtasutus oli loodud Puhja
valla poolt arendusorganisatsioo
nina, mille eesmärk oli erinevate
projekti
d e tellimine ja nende
arendamine, näiteks Reku sadama
projekt, Ulila tööstuspargi projekt
ja veel mitmed Puhja piirkonna
projektid. Elva Vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
üks ülesanne on arendusprojektide
elluviimine, seega ei ole sihtasutu
se Puhja Valla Arendus jätkamine
vajalik. Sama otsusega anti siht
asutuse omandist tasuta üle valla
omandisse kolm kinnisasja.
Volikogu määrusega kinnitati
Elva valla korraldatavate elu
tähtsate teenuste kirjeldus ja
toimepidevuse nõuded. Elva
Vallavalitsuse ülesanne on korral
dada kaugkütte, ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ning kohalike
teede teenuse järjepidevus olu
korras, kus need on häiritud kas
looduslike või inimese tekitatud
eriolukordadega. Vallavalitsu

se ülesanne on nende teenuste
pakkuja
t ega sõlmida vastavad
kokkulepped ja panna paika, kes,
mida ja millal peab hädaolukorras
tegema.
Volikogul tuli teha otsus küsimu
ses, kas anda nõusolek või olla
vastu Külaaseme külas asuval
Väike-Padu maatükil geoloogi
liste uuringute korraldamisele
kruusakarjääri avamiseks. Arva
muse küsija oli Keskkonnaamet,
kellelt taotles uuringuluba OÜ
Termestal, Elva valla ettevõte, mis
tegeleb metsakinnistute juurde
pääsuteede rajamise ja hooldami
sega. Teema oli arutusel ka voli
kogu majanduskomisjonis, kus sai
toetust eelnõu, millega nõusolekut
uurimiseks ei anta. Kuigi ettevõtja
esitas komisjonile ja volikogule
taotluse, et ta saaks uuringud teha,
jäi volikogu enamus (25 volikogu
liiget pooldas nõusoleku mitte
andmist, üks soovis nõusoleku
anda ja kaks jäid erapooletuks)
seisukohale, et uuringuloa andmi
sega ei nõustuta. Põhjuseid uurin
gute mittelubamiseks oli mitmeid.
Ala asub üldplaneeringu järgi
väärtuslikul maastikul ja rohelise
võrgustiku maa-alal. Otsuse tege
misel oli määravaks ka Külaaseme
küla ja lähikülade elanike vastuseis
põhjusel, et piirkonnas on mitmeid
tegutsevaid kruusa- ja liivakarjääre
ning täiendavaid ei peaks seal piir
konnas enam avama.
Elva Vallavolikogu järgmine
istung toimub 28. jaanuaril.
Maano Koemets
volikogu esimees

Külavanema statuut on kinnitatud
10. detsembril toimunud Elva
Vallavolikogu istungil kinnitati Elva
valla külavanema statuut. Küla
vanema statuut loob võimaluse
kogu Elva vallas valida külavanemad
ühesugustel alustel ning reguleerib
külavanema tööd. Statuudiga regu
leeritakse linna kui asustusüksuse,
aleviku- või külavanema kandidaa
dile esitatavad nõuded, külavanema
valimine, tema õigused ja kohus
tused, vastutus, külavanema volitus
te lõppemine ja külavanema kulude
hüvitamine.
Eestis on ligi 4000 küla, neist ligi
1171-l on oma külavanem. Elva
vallas on 78 küla ja 6 alevikku ning 1
linn, varasemalt olid külavanemate
statuudid Rõngu ja Konguta vallal.
Kes on külavanem?
Külavanem on ühe või mitme
küla, aleviku või linna elanike
ühiste huvide esindaja, kes juhib
küla ja juhindub oma tegevuses küla
ühistest seisukohtadest, kehtivatest
õigusaktidest ning valla ja piirkonna
arengukavadest. Külavanema ameti
puhul on tegemist usaldusametiga,
ülesandeid täidetakse tasuta.
Üle-eestiline praktika näitab, et
külavanema määratlemisel ei ole
ühtset välja kujunenud arusaama,
see erineb paljuski kohalike oma
valitsuste lõikes, kuid kõikjal on

külavanema rolliks olla kogukonna
eestvedaja, aktiivsuse kujundaja,
identiteedihoidja ning partner koha
likule omavalitsusele.
Külavanema valimine
Elva vallas kehtiva statuudi alusel
peab külavanema kandidaat olema
vähemalt 18-aastane isik, kellel on
külas alaline elukoht.
Külavanema valimine toimub
külakoosolekul, kus saavad hääle
õigusega osaleda linna-, aleviku- või
külaelanikud – vähemalt 16-aas
tased isikud, kellel on vastavas
asustusüksuses alaline elukoht või
omavad seal kinnisvara. Külavanema
valimise saavad algatada vähemalt
kaks külaelanikku. Külakoosoleku
toimumisest tuleb külaelanikke tea
vitada ette vähemat kaks nädalat,
teade tuleb avaldada muu hulgas
valla veebilehel, küla teadetetahvlil
ja valla lehes.
Külavanem valitakse külakoosole
kul külaelanike poolt häälte enamu
sega. Koosolek on otsustusvõimeli
ne, kui koosolekul osaleb vähemalt
kümme protsenti külaelanikest.
Külavanema volitused algavad vali
tuks osutumisest ning tema volituste
pikkus on üldjuhul kolm aastat kui
koosolek ei otsusta teisiti.
Statuudi alusel on külavanemal
näiteks õigus esindada küla ja küla

elanikke kohalikus omavalitsuses
ja muudes asutustes oma volituste
piires, algatada külaelu probleemi
de lahendamiseks arutelusid ning
kutsuda kokku ja juhatada küla
üldkoosolekuid ühiste seisukohtade
kujundamiseks ja otsuste vastu
võtmiseks. Samuti on külavanemal
õigus osaleda sõnaõigusega Elva
Vallavolikogu istungitel, kui aruta
takse otseselt või kaudselt vastavat
küla puudutavaid küsimusi. Istun
gite toimumisest teavitatakse küla
vanemat eelnevalt.
Külavanem võib küla vajadusi
arvestades taotleda külale raha
valla eelarvest ning toetusi erine
vatest allikatest, lähtudes küla üld
koosolekul kinnitatud otsustest ja
arengukavast.
Külavanemal on kohustus kutsuda
vähemalt üks kord aastas kokku küla
üldkoosolek ja esitada külaelanikele
aruanne oma tegevuse kohta küla
vanemana.
Täpsem info külavanemate ja
nende valimise kohta:
elva.ee/kulavanemad.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja

Elva Vallavalitsuse 04.12.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Mõisanurme külas Ojaääre kinnistule üksikelamu ja
kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Tilga külas Kasemetsa kinnistule üksikelamu ja kahe
abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
anda ehitusluba lüpsilauda püstitamiseks Palupera külas Palupera farm kinnistule;
anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Koruste külas Pikani/1 kinnistule;
anda ehitusluba puuraugu rajamiseks Väike-Rakke külas Võidu kinnistule;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Urmi külas Urmi kinnistule;
määrata Rannu alevikus Õpetajate tee 8 kinnistu jagamisel moodustavatele katastri
üksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Rannu alevik, Õpetajate tee 8,
sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald, Rannu alevik, Õpetajate tee 8a, sihtotstarve
maatulundusmaa;
jätta rahuldamata neli jäätmevabastuse taotlust;
jätta rahuldamata esitatud vaie korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
taotluse rahuldamata jätmise kohta;
kiita heaks üks hajaasustuse programmi aruanne;
kinnitada lasteaiakoha kasutamise lepingu tingimused;
kinnitada riigihanke „Elva valla kahe piirkonna koolitransport ja reisijate juhuveod
ning Elva linnaliini ühistransport 2019. aastast kuni 2020/2021 õ-a lõpuni“ tulemused.
Tunnistada vastavaks Rivor Trans OÜ ja AS GoBus pakkumused. Tunnistada edukaks
Rivor Trans OÜ pakkumused: I osa (Konguta piirkond) maksumusega 1,31 eur/km, II osa
(Palupera piirkond) maksumusega 0,89 eur/km ja III osa (Elva linnaliin) maksumusega
0,57 eur/km. Kvalifitseerida pakkuja Rivor Trans OÜ ja sõlmida hankelepingud vastavalt
pakkumustele;
korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva Kesk 32 hoone ehitustööd“;
lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Jõululaat“ 15.12.2018 kell 9–15 Elva
Kultuurikeskuse parklas;
pikendada otsustuskorras OÜ-ga Elva Hambaravi 02.01.2009 sõlmitud üürilepingu
tähtaega 01.01.2019–31.12.2023;
vabastada lapsevanem lasteaia osalustasu maksmisest tagasiulatuvalt alates 03.12.2018.

Elva Vallavalitsuse 11.12.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused noorkarja lauda püstitamiseks Väike-Rakke külas Tinni
lauda kinnistule;
anda projekteerimistingimused sõnnikuhoidla rajamiseks Järvekülas Rebaste kinnistule;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Poole külas Tammeroosi kinnistule;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Tamme külas Ojavere kinnistule;
anda ehitusluba Elva spordihoone püstitamiseks Tartu mnt 3/1 kinnistule;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kaimi külas Villemi kinnistule;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Mõisanurme külas Nõlvaku kinnistule;
anda kasutusluba Elvas Vaikne tn 45 kinnistul valminud üksikelamule;
anda reklaamiluba Reklaamitreiler OÜ-le Sotsiaaldemokraatide Riigikogu valimiste
reklaami eksponeerimiseks Elvas Tuletõrje tn 2a 01.01.2019–22.01.2019;
anda seisukohad Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu lähteseisukohtadele
ja KSH väljatöötamise kavatsusele laekunud ettepanekutele;
eraldada MTÜ-le Rakke Külaselts ürituse „Jõulud metsas“ korraldamiseks toetus 150
eurot;
korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Puhja koolihoone rekonstrueerimi
ne“;
korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Rannu koolihoone ümberehituse
põhiprojekti koostamine“;
kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 70 punkti 2 ja 3; 06.06.2016
korralduse nr 82 punkti 2; 06.06.2016 korralduse nr 116 punkti 2; 06.06.2016 korralduse
nr 119 punkti 2 ja 3;
muuta Elva Vallavolikogu 27.11.2017 otsusega nr 23 kinnitatud Elva Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu;
määrata Rämsi külas asuvate Elva vallale kuuluvate ehitiste teenindamiseks vajaliku
maa pindalad, koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrata Elva vallas asuvatele hoonetele unikaalaadressid. Hoone unikaalaadress jõustub
registreerimisest aadressiandmete infosüsteemis;
määrata maaüksustele uued koha-aadressid: Uderna küla, Jahispordi (endine Jahi
laskespordibaasi); Palupõhja küla, Väike-Mesikäpa (endine Mesikäpa);
määrata ehitisele (elamu, saun, küün, saun) teenindamiseks vajaliku maa pindalaks
ca 0,51 ha ja koha-aadressiks Elva vald, Pastaku küla, Kase, sihtotstarbeks elamumaa.
määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve
alljärgnevalt: Elva vald, Neemisküla, Neemisküla bussipeatus, pindala 231 m², sihtots
tarve transpordimaa; Elva vald, Väike-Rakke küla, Väike-Rakke bussipeatus, pindala 337
m², sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Noorma küla, Apteegi bussipeatus, 626 m²,
sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Kaarlijärve küla, Kureküla bussipeatus, pindala
3186 m², sihtotstarve transpordimaa;
pikendada Valga mnt 18a-3, Elva eluruumi üürilepingut tähtajaga viis aastat.
Salle Ritso
vallasekretär

Rahulikke jõule,
meeleolukat aastavahetust
ja teguderohket uut aastat!
Elva Vallavolikogu
Elva Vallavalitsus

ELVA VALLA INFOLEHT

Elva valla eelarve 2019 näitab hoogsat arengut
10. detsembril võttis volikogu
vastu Elva valla 2019. aasta eelarve,
mille vastu hääletas ainult üks voli
kogu liige. Selline üksmeelne otsus
on ilus avalöök lähiaegade suurimale
investeerimistegevusele.
Eelarve kogumaht on 27,4 miljonit
eurot. Investeerimistegevus moo
dustab eelarvest 6,1 miljonit eurot,
millest 3,7 miljonit kaetakse laenu
dega. Põhitegevuse tulud on 21 mil
jonit eurot, põhitegevuse kulud 19,9
miljonit eurot ja põhitegevuse tulem
1,1 miljonit. Tavapäraselt suurima osa
kuludest moodustab haridusvaldkond
– 63,7%, sotsiaalvaldkond 10% ning
vaba aeg, kultuur ja religioon 10%.
Investeeringud 2019. aastal
Ligi neljandiku valla eelarvest
moodustavad investeeringud, mil
lest suurimad on Elva spordihoone
rajamine ja linnasüdame kaasajas
tamine, Rannu, Puhja ja Konguta
koolihoonete renoveerimine ning
investeeringud teedesse ja tänava
tesse kogu vallas. Sealhulgas mitu
kilomeetrit kergliiklusteid Rõngus,
Käärdis, Paluperas ja Elvas.

Tugev ja arenev Elva vald saab
toimida ainult tervikuna, jätmata
tähelepanuta ühtegi vallakodanik
ku või piirkonda. Järgmise aasta
eelarvest panustatakse veel Aakre
Rahvamaja ajakohastamisse, Ulila
keskuse rekonstrueerimisse, Puhja
staadioni uuendamisse, tänava
valgustuse ehitusse, Elva Lasteaed
Õnneseen ajakohastamisse ning
30 tuhande euroga Elva Turuplatsi
pargi kasutajasõbralikumaks muut
misse. Turuplatsi osas kohtume kõigi
asjast huvitatutega jaanuari esime
sel poolel, et arutada läbi vajalikud
tegevused ning kuulata ära inimeste
soovid ja ettepanekud. Vastava koos
oleku toimumisaeg antakse teada
jaanuari alguses.
Eelarves on ette nähtud 45 000
eurot, mis jagatakse kolme kaasava
eelarve rahvahääletusel enim hääli
saanud objekti vahel – 15 000 eurot
igale projektile. Lähtuvalt vallakoda
nike tahtest rajatakse Puhja välijõu
saal, korrastatakse Tamme paljandi
ja Mustjärve matkarajad ja lisatakse
Verevi randa atraktsioone.

Ligi kolmandik investeeringutest
kaetakse erinevatest toetustest (nii
riiklikest kui ka eurotoetustest).
Suurim eurotoetus, veidi üle miljoni
euro, tuleb Elva kesklinna kaasajas
tamise projekti rahastamiseks ja
toetusotsus on olemas ka Puhja kooli
projekti elluviimiseks. Samuti saab
toetuse kergliiklusteede ehitamine.
Investeeringud on kooskõlas ühine
nud valdade eelarvestrateegiate ning
ühinemislepinguga, samuti paar
kuud tagasi vastu võetud Elva valla
arengukava ja eelarvestrateegiaga.
Eeltööd investeeringute ette
valmistamiseks on tehtud juba sel
aastal. Suuremate investeeringute
jaoks on olemas projektid ning han
gete lähtematerjal. Mõned hanked
kuulutatakse välja veel sellel aastal,
et kevade saabudes saaks ehitustöö
dega alustada.
Elva valla eelarvega saab tutvuda
elva.ee/eelarve.
Heiki Hansen
abivallavanem

Talihooldustööd Elva valla teedel
Linna teenindusala
Elva linnas toimub lume ja libeduse
tõrje suuremate muudatusteta ning
teenuse pakkuja on AS Eesti Kesk
konnateenused. Linna teenindus
alasse jääb osaliselt ka Metsalaane
küla ja Käärdi alevik ning nendes
piirkondades on lume ja libeduse
tõrje teenuse osutaja sama ettevõte,
mis Elva linnas.
Maapiirkonna teenindusalad
Elva valla maapiirkond on jagatud
seitsmeks teenindusalaks. Osades
piirkondades oleme saanud sõlmida
pikaajalised teenuselepingud, teistes
on praegu teenuse pakkumine kaetud
lühiajaliste lepingute ja kokkulepe
tega.
Lumetõrjet teostatakse kõikidel
kohalikel teedel (valla teed), eratee

del, mille osas on sõlmitud avaliku
kasutuse lepingud ja hajaasustusega
aladel nende elamuteni viivatel era
teedel, kus rahvastikuregistri and
metel elavad alaliselt valla elanikud
ja kelle majapidamistel on kehtivad
prügiveo lepingud.
Talihoolduse põhimõtted
Teenuse osutajad lükkavad lund,
kui lumekihi paksus on vähemalt 10
cm. Väiksema lumekihi korral hin
dame olukorda ja puhastame teid
vastavalt vajadusele.
Sissesõiduteede hooldusel on
oluline nende olukord – takistuste
korral nagu puud, põõsad, tõkke
puud, sissesõidukeelu märgid jm, ei
ole võimalik teehooldust teha. Elva
Vallavalitsuse ja lumetõrje teenuse
pakkujate ühine palve on kinnistu

Elva vald otsib rahvakohtunikke
Elva Vallavolikogu otsib kandi
daate, kes soovivad osaleda õiguse
mõistmises Tartu maakohtu juures
kohtumenetluse seadustes sätes
tatud alustel. Rahvakohtunike
praeguse koosseisu volitused lõpe
vad 2019. aasta aprillis.
Rahvakohtunik osaleb õiguse
mõistmises ja omab asja arutamisel
võrdseid õigusi kohtunikuga. See
juures ei pea rahvakohtunikul olema
juriidilist haridust, sest tema ees
märk ongi tavalise inimesena näha
kohtuprotsessi eelkõige inimlikust,
mitte juriidilisest aspektist.
Rahvakohtunikuks võib nimetada
25–70-aastase teovõimelise Eesti
kodaniku, kes oskab eesti keelt
kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku
tegevuseks sobivate kõlbeliste oma
dustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada
isikut, kes on süüdi mõistetud kuri
teo eest; pankrotivõlgnik; tervise
tõttu sobimatu; rahvastikuregistri
andmetel elanud Elva vallas alla
ühe aasta; kohtu, prokuratuuri või
politseiteenistuses; kaitseväetee
nistuses; advokaat, notar või kohtu

täitur; vabariigi valitsuse liige; vallavõi linnavalitsuse liige; vabariigi
president; riigikogu liige.
Isikutel, kes soovivad kandidee
rida rahvakohtunikuks ja vastavad
eelpool nimetatud tingimustele,
palume kandideerimisavaldus
saata hiljemalt 10. jaanuariks.
Avaldust saab esitada veebilehel
elva.ee/rahvakohtunikukandidaat;
digiallkirjastatud e-aadressile elva@
elva.ee (avalduse leiab Elva valla
kodulehelt).
Paberkandjal saata allkirjastatud
kandideerimisavaldus posti teel Elva
Vallavalitsusele, aadressil Kesk tn 32,
Elva linn, Elva vald, Tartumaa. Aval
dust saab täita ja esitada ka kohapeal
Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva
linn).
Lisainfo:
Teave kandideerimise kohta Elva
Vallavalitsuse kantseleist tel 730
9880, elva@elva.ee; rahvakohtunike
kohta leiab infot kohus.ee.

omanikele, et võimalusel tähistage
oma sissesõiduteed ja võimalikud
takistused (kivid, piiripostid jm) ning
kärpige või laske kärpida puid ja põõ
said, mis ulatuvad teedele (ideaalis
peab teekoridor olema okstest puhas
vähemalt kaks meetrit tee servast ja
nelja meetri kõrguselt).
Palume mõistvat suhtumist ja
head koostööd ka kodanikelt. Küsi
muste korral pöörduda piirkonna
koordinaatorite või minu poole.
Piirkondade kaardid ja lumetõrje
tööde lepingupartnerid on leitavad
Elva valla veebilehel elva.ee.
Kristjan Vilu
taristuspetsialist

Reku tee 3 ruumide
pakkumine üürile
andmiseks
Elva Vallavalitsus kuulutab välja
mitteeluruumide, aadressiga Reku
tee 3, Puhja alevik, Elva vald
(katastritunnus 60501:004:0081,
sihtotstarve 100% ühiskondli
ke ehitiste maa, suurus 5029 m²,
2-korruseline hoone, 292,7 m²),
läbirääkimistega pakkumise üürile
andmiseks.
Üüri alghind on 0,30 eurot sule
tud netopinna 1 m² eest kuus (kokku
87,81 eurot).
Vallavalitsus ootab pakkumisele
avalikkusele suunatud teenuste pak
kujat. Tegevuse alustamine hoones
nõuab mahukaid investeeringuid.
Hoone kasutusse andmise ja üüri
lepingu tingimused:
elva.ee/vallavara-muuk.
Pakkumused esitada hiljemalt
14. jaanuariks, kell 10.
Lisainfo:
vallavaraspetsialist Terje Korss
+372 530 20 888
terje.korss@elva.ee
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Rõngus tutvustati kogukonnakeskuse
eskiisi
4. detsembril tutvustasid Elva valla
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Kertu Vuks, vallaarhitekt
Jaanika Saar ning eskiisi autor arhi
tekt Uko Künnap Rõngu bussijaama
hoones Rõngu kogukonnakeskuse
eskiisi.
Üritusel osalejad küsisid küsimu
si olemasoleva kivimüüri säilimise
kohta uues hoones. Arhitekt Uko
Künnap selgitas, et osa müürist
on võimalik kasutada siseruumi
elemendina. Kohalikud elanikud
tundsid muret ka turu säilimise üle.
Kogukonnakeskuse planeerimisega
ei muudeta olemasoleva turu paik
nemist.
Kogukonnakeskuse hoone on plaa
nis ehitada praeguse Rõngu bussi

jaama hoone asemele. Hoonesse
on planeeritud raamatukogu koos
seminariruumi, kaugtöökohtade ja
interneti kasutamise võimalusega,
Rõngu teenuskeskuse ruumid ning
bussijaama ootesaal koos avalike
tualettidega. Kogukond saab kasuta
da ruume koosolekute ning erinevate
tegevuste korraldamiseks.
Hoone edasiste projekteerimis
töödega alustatakse 2019. aasta
alguses. Ettepanekud ja arvamused
eskiisi kohta saab esitada e-aadressil
jaanika.saar@elva.ee või kohapeal
Elva vallamajas või Rõngu teenus
keskuses.
Eskiisiga saab tutvuda:
www.elva.ee/rongu-kogukonnakeskus.

Taotlus kiire interneti võrguga liitumiseks
Elektrilevi kogub sooviavaldusi kiire interneti võrgu
rajamiseks.
Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast hakata
rajama kiire interneti võrku ning selleks, et oma plaane
täpsemini koostada ja et kiire internet tuua nende
inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad, kogub
Elektrilevi sooviavaldusi, mis aitaksid võrgu rajamise
plaane teha.
Sooviavaldusi saab esitada kuni 31.12.2018 veebilehel
elektrilevi.ee/kiireinternet.

Hellenurme Raamatukogu asub alates
02.01.2019 Palupera teenuskeskuse
ruumides, Hellenurme külas.
Raamatukogu ja teenuskeskus on avatud:
E, K, N kell 8–13.30
T kell 8–17.30
Kontakt: Maia Kukk, telefon 767 9502, 511 2479; e-post:
maia.kukk@elva.ee, hellenurme.raamatukogu@elva.ee.

Rannu teenuskeskus asub alates
02.01.2019 aadressil Elva tee 7, Rannu
alevik.

Teenuskeskus asub Rannu Rahvamaja esimesel korrusel
ning on avatud E–R kell 8–16.
Vastuvõtuajad:
sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm:
T, N 9–12; 14–16,
tel 731 1904, 525 3370; e-post sirje.erm@elva.ee.
lastekaitsespetsialist Anneli Lepik:
N 9–12, tel 505 1707;
e-post anneli.lepik@elva.ee.

Rannu apteek on suletud alates
01.01.2019 seoses apteekri pensionile
jäämisega.
Elva valla apteegid:
Kesklinna apteek
Kesk 23, Elva linn
Avatud: E–R 8–18, L 9–15

Männilinna apteek
Kesk 8, Elva linn
Avatud: E–R 8–18, L 9–16

Kesklinna apteek Konsumis
Kesk 1, Elva linn
Avatud: E–R 10–20, L 10–18,
P 10–16

OÜ Kogu Pere Apteek
Elva tee 1, Puhja alevik
Avatud: E, K–R 9–16, T 9–18

Elva apteek
Kesk 35, Elva linn
Avatud: E-R 8–19, L 8–15,
P 10–13

Rõngu apteek
Viljandi mnt 2, Rõngu alevik
Avatud: E–R 9–17.30, L 9–13
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Koostame uut huvihariduse ja -tegevuse kava

E

elmisel aastal alustas riik
noorte huvihariduse ja -tege
vuse täiendavat toetamist.
Riikliku lisatoetuse eesmärk on
parandada huvihariduse ja -tege
vuse kättesaadavust ning pakkuda
noortele mitmekesisemaid osalus
võimalusi. Täiendava toetuse saa
miseks esitasid toona Elva vallaks
ühinevad vallad riigile ühiskava
perioodiks 01.09.2017–31.12.2018.
Selleks perioodiks andis riik rahas
tuse summas 404 947 eurot, mille
tulemusena on ostetud koolidele,
rahvamajadele ja noortekeskus
tele vahendeid, et luua loodus- ja
täppisteaduste-, muusika-, kunsti-,
tehnika-, spordiringe ja panustatud
transporti, et muuta huvitegevuse
kättesaadavus paremaks ja mit
mekesistada piirkondades olevaid
huvitegevusi.
Vallavalitsus korraldas koostöös
noorsootöötajatega novembrikuus
küsitluse huviringide juhendajate,
noorsootöötajate ja õpilaste seas,
et saada tagasisidet huvitegevuse
kavale. Ringide juhendajad leidsid,
et peamised murekohad on seotud

transpordi ja juhendajate puuduse
ga. Lahendustena leiti, et paranda
ma peaks koostööd lapsevanema
tega ning viima huviringid lasteni.
Noorsootöötajate vastustest selgus,
et noore huvi on raske äratada ja
õpilased on koormatud, juhendajad
aga alamakstud. Ettepanekutena
toodi välja, et tarvis oleks koostada
piirkondlik noorsootöö arengukava
ja lõpetada samasisuliste ringide
üheaegne korraldamine ning vaa
data üle vallasisene transpordikor
raldus. Õpilaste küsitluse tulemus
test selgus, et enamik neist osaleb
spordi-, muusika- ja tantsuringides.
Vanemate õpilaste huvitegevuses
osalemise protsent on madalam kui
nooremate õpilaste oma. Õpilased
leidsid, et peamised huviringides
osalemist takistavad tegurid on vale
kellaaeg ja huvipuudus. Peamised
katkestamise põhjused on aja- ja
huvipuudus. Puudust tuntakse enim
spordi-, tehnika-, kunsti-, muusikaja tantsuringidest.
Ka 2019. aastal toetab riik Elva
valla noorte huvihariduse ja -tege
vuse korraldamist prognoositavalt

summas 293 189 eurot. Vallavalitsus
on otsustanud teha uue perioodi kava
kaheks aastaks, et kava oleks laia
põhjalisem ja tulevikku vaatav ning
aitaks pikaajaliselt kaasa huvitege
vuse kitsaskohtade lahendamisele.
Enamik seni kavast rahastust saanud
huviringidest jätkab, ning meie piir
kondade noorsootöötajad panusta
vad, et uuel perioodil piirkondades
ka uusi ringe avada. Plaanis on avada
loodusõppering, noorte töökasvatus
ring, rahastada noortevolikogu kor
raldatavaid õpilasesinduste laagreid,
panustada juhendajate töötasude
tõusu, sporditegevusse ja lõimida
ettevõtlikkuse õpet õppeainega.
Plaanis on luua noorte omaalgatuse
fond, kust noored saavad projekti
põhiseks tegevuseks raha taotleda.
Uue kava raames soovime luua ka
transporditoetuse fondi lapsevane
matele, kes oma lapsi huvitegevusse
viivad ja tagasi toovad. Uus kava
tuleb esitada riigile 15.
jaanuariks.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

lasteaiakoha saamiseks, üle kont
rollida lapse kohta tehtud avalduse
andmed süsteemis.
ARNO süsteemi saab lapsevanem
siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.
Süsteemi aadress on alates 1. jaanua
rist kättesaadav Elva valla veebilehel
elva.ee/lasteaiakohad. Edaspidi saab
esitada lasteaiakoha taotlemise aval
dusi ARNO süsteemis, samuti saab
süsteemis avaldusi muuta ja tagasi

võtta ning lasteaiakoha kasutamise
lõpetamise avaldusi teha.
Uuel kevadel komplekteerib laste
aiarühmad ARNO ning lasteaiakoha
pakkumine tehakse läbi süsteemi,
andes sellest lapsevanemale märku
e-posti teel.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus
Elva Vallavalitsus algatas Elvas tänava maa-ala detailplaneeringu
Supelranna tn 17 ja Supelranna tn selle aasta augustis. Planeeringu
19//21//23 kruntide ning Supelranna algatamise taotluse tegi Tartumaa
Tervisekeskus OÜ sooviga laiendada
olemasoleva haiglahoone peakorpust
tervisekeskuse rajamise eesmärgil.
Planeeringu lahendust koostab
Skepast & Puhkim OÜ, kes on Elva
Vallavalitsusele esitanud planeerin
gu eskiisi. Eskiisi alusel hakatakse

Lapse toiduraha katmise toetu
se eesmärk on vähekindlustatud
peredele toetuse andmine kooli
eelses lasteasutuses (sealhulgas
lastehoius), üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses käiva lapse
toitlustamise kulude katteks. Toe
tusega hüvitatakse üldhariduskooli
ja kutseõppeasutuse õpilase toidu
päeva maksumuse ja riigi poolt eral
datud koolilõuna toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab lapse
vanem, hooldaja, eestkostja ning
vajadusel pedagoog või sotsiaaltöö
taja vallavalitsusele vormikohase
taotluse (leitav Elva valla veebilehel
elva.ee) lisadokumentidega hilje
malt 20. jaanuariks. Erakorralistel
juhtudel võetakse taotlusi vastu ka
muul ajal.
Taotlusele on vaja lisada pere
konna kõigi liikmete eelmise kuu sis
setulekute ja eelmisel kuul tasumi
sele kuuluvate eluasemekulude suu
rust tõendavad dokumendid (töötasu

tõendid, arvelduskonto väljavõte,
kommunaalteenuste arve jms).
Lapse toiduraha katmise toetus on
sissetulekust sõltuv toetus, mida on
õigus saada perekonnal, kelle neto
sissetulek (perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu sissetulekust on maha
arvatud jooksval kuul tasumisele
kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus
on väiksem kui riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiri kahekordne määr
pereliikme kohta. Alates 1. jaanuarist
2019 on toimetulekupiir 150 eurot.
Otsuse toetuse määramise kohta
perioodiks 01.02.2019–31.08.2019
teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond
hiljemalt 30. jaanuariks. Toetust ei
maksta üldjuhul välja toetuse saaja
le, vaid kantakse üle teenuse osutaja
arvelduskontole.
Milvi Sepp
sotsiaal- ja tervise
osakonna juhataja

Elva vald vajab

Muudatused lasteaiakoha taotlemisel
Alates 1. jaanuarist hakatakse Elva
vallas pidama ühtset lasteaiakoha
järjekorda haridusteenuste haldami
se süsteemis ARNO. ARNO süsteemi
kantakse kõik seni Elva Vallavalit
susele ja Elva valla lasteaedadele
tehtud lasteaiakoha avaldused.
Palume kõigil lapsevanematel,
kelle laps käib valla lasteaias või
kelle lapse kohta on esitatud laste
aiale või vallavalitsusele avaldus

Lapse toiduraha katmise toetusest

koostama planeeringu lahendust.
Planeeringuga lahendatakse kavan
datav hoonestus, liikluskorraldus,
parkimine, haljastus sh ka langetata
vate ja juurde istutatavate puude arv.
Planeeringu eskiisiga saab tutvuda
elva.ee/detailplaneeringud ning Elva
Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn)
arengu- ja planeeringuosakonnas.

HARIDUSSPETSIAL ISTI
Elva Vallavalitsus võtab tööle haridusspetsialisti, kelle
ülesandeks on üldhariduse-, alushariduse- ja huvihariduse
korraldamine Elva vallas.
Oled oodatud kandideerima, kui:
• sul on kõrgharidus;
• omad varasemat töökogemust hariduse valdkonnas;
• tunned tööks vajalike seaduseid ja õigusakte;
• sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• sul on hea koostöövõime;
• oled süsteemne, loominguline, avatud ja initsiatiivikas.
Pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• toredaid ja toetavaid kolleege;
• erialast täienduskoolitust.
Kandideerimiseks esitada:
• CV;
• motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• essee teemal „Haridusvaldkonna võimalused ja väljakutsed Elva
vallas“ (kuni 2 lk).
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: haridusspetsialist, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 06.01.2019. Dokumendid palume esitada
e-aadressile elva@elva.ee.
Lisainformatsioon: Marika Saar, abivallavanem, 522 7013,
marika.saar@elva.ee.
Ametijuhend on leitav veebilehelt elva.ee/toopakkumised.

TÖÖKUULUTUS
Puhja 24. jõuluturniir

KORVPALLIS
29.12.2018 kell 12.00 Puhja Kooli võimlas
Osavõtumaks 5€/in
Info: Kaul Karja 5293838; kaulkarja@gmail.com
Väljavõte Skepast & Puhkim OÜ poolt koostatud detailplaneeringu eskiislahendusest.
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Iseseisev Elu avas uue keskuse Jaani tänaval

Jaani keskus.		

6. detsembril toimus MTÜ
Iseseisev Elu uue Jaani keskuse
avamine Elvas, aadressil Jaani
14. MTÜ Iseseisev Elu juhatuse
liige Maire Koppel ütles avami
sel, et seoses uue majaga saab
mittetulundusühing pakkuda
Elvas erihoolekandeteenuseid
kõrgema kvaliteediga ja pare
mas keskkonnas.
Tegevuskeskuse ruumid vaja
sid laiendamist juba pikka aega.
„Pidasime vajalikuks tuua keskus
kesklinnale lähemale. Kuna me
rendipinda ei leidnud, siis oli ainus
võimalus soetada uued ruumid,“
sõnas Koppel. Jaani tänava hoone
ruumid on võrreldes varasemate,
Arbimäel keldrikorrusel asunud
ruumidega, oluliselt avaramad ja
soojemad ning ruumidesse pais
tab loomulik valgus. „Jaani tänava
keskuses on vähem üldpinda,
mis annab suurema võimaluse
kõiki ruume kasutada klienditöö
tegevus
t eks. Suurim pluss on
võimalus pakkuda Jaani keskuses
toetatud elamise teenust, mis
Arbimäel võimalik polnud,“ täp

Foto: Kerli Metsallik

sustas Koppel. Kui varasemalt sai
pakkuda toetatud elamise teenust
neljale kliendile, siis nüüd on või
malik seda pakkuda 11 abivajajale.
Toetatud elamise teenust vajavad
inimesed, kes mingil põhjusel on
kaotanud eluaseme või kes soovi
vad alustada iseseisvat elu või
kelle elamistingimused ei võimalda
normaalset elamist (puudub kütte
kolle, vesi jm). Toetatud elamise
teenust pakutakse üksi elavatele,
koduloomi mitteomavatele eri
vajadusega isikutele.
Hoones tegutseb tegevuskeskus,
mille eesmärk on erivajadusega
inimeste arendamine ja selleks on
uues hoones olemas kõik võima
lused. Tegevuskeskuses saavad
erivajadustega inimesed tegeleda
arendavate tegevustega, valmis
tuda ette töötamiseks ning oman
dada uusi teadmisi ja oskusi. Kuna
hoonel on suur õueala, siis saavad
kliendid tegeleda ka erinevate
väliste tegevustega.
Iseseisval Elul on plaan suuren
dada töötamise toetamise teenust,
et võimalikult paljud keskuse

kliendid leiaks endale jõukohase
ja sobiva töökoha. „Eesmärk on,
et klient võimalikult kaua leitud
töökohal töötaks nii, et rahul oleks
kõik osapooled – töövõtja, tööandja
ja tegevusjuhendaja,“ ütles Koppel.
Selles osas loodetakse heale koos
tööle Elva valla ettevõtetega.
Sotsiaalteenuste keskus Isesei
sev Elu on tegutsenud 21 aastat
ja 16 aastat on nad pakkunud
tegevus
k eskuse teenust Elva
linnas. Keskus on kasvanud abi
vajavate inimeste abivajadusest
lähtuvalt, haigestunud inimesed ja
nende pereliikmed on teadlikumad
ning oskavad ja julgevad rohkem
arendavaid teenuseid küsida ning
kasutada. Iseseisev Elu pakub täna
Elvas teenuseid kuni 30 inimesele,
keskuses töötab kolm koolitatud
tegevusjuhendajat.
Sotsiaalteenuste keskus Isesei
sev Elu pakub Elvas erihoolekande
teenuseid – igapäevaelu toetamise
teenus, töötamise toetamise teenus
ning toetatud elamise teenus. Eri
hoolekandeteenust on õigustatud
saama erivajadusega inimene, kelle
toetuse ja abivajaduse on hinna
nud Sotsiaalkindlustusameti juh
tumikorraldaja. MTÜ Iseseisev Elu
aitab psüühilise erivajadustega ini
mestel leida oskuste- ja jõukohast
tegevust ning tööd. Täna pakuvad
nad erihoolekandeteenuseid Elva
vallas kolmes piirkonnas – Elva
linnas, Rõngu alevikus ja Rämsi
külas.
MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskus
asub aadressil Jaani tn 14 ning on
avatud igal tööpäeval kell 9–15,
keskuse ees asub ka bussipeatus.
Lisainfo: info@iseseisev-elu.ee,
tel 7403 403, mob 515 9123.
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Kurekülas avati uuenduslik laut

Uus laut on avar ja ökonoomne. 		

OÜ Kure Mõisa suurfarm avas 7.
detsembril Kurekülas uue lauda,
mis on mõeldud piimakarjale.
Ettevõtte tegevjuhi Sirje Männiste
sõnul on uus laut väga uuenduslik ja
kauaoodatud investeering. „See loob
palju mugavamad töötingimused
kõigile farmitöötajatele ning piima
karjale luuakse ajakohased elutin
gimused,“ rääkis Männiste ja lisas,
et tegemist on kindlasti kõige kaas
aegsema laudaga Eestis. Laudahoone
ehitusel on kasutatud ainulaadset
liimpuittala konstruktsiooni, tänu
millele ei ole hoonel kandeposte
ning see annab ruumile oluliselt
juurde avarust. Uudse lahendusena
on laudas plasttorudega söödalava,
kasutusel on täispuhutavad „soojad
kardinad“ ning hoones on LEDvalgustus, mis on vastupidavam ja ka
ökonoomsem. Laudas on kasutusel
söödalükkamisrobot, tänu millele
jääb ära sööda mehaaniline ette
lükkamine.

Foto: Toomas Järveoja

Investeering oli suurfarmile häda
vajalik. Sirje Männiste sõnul oli Kure
Mõisal kaks varianti – jätkata tõus
vas joones, milleks oli olemas vajalik
potentsiaal, või tõmmata tootmist
tagasi. „Viimasel aastal olid laudad
n-ö üleloomastatud, mis tingis enam
loomade stressi ja seeläbi ka toodan
gu langust“, selgitas Männiste.
Äsjavalminud farmihoone ja
puurkaev ehitati omavahendite ja
laenu abil ning investeeringu kogu
maksumus on ligi 1,4 miljonit eurot.
Kokku plaanib Kure Mõis kasvatada
piimakarja tulevikus 750 peani.
OÜ Kure Mõis on üle 20 aasta
tegutsenud põllumajandusette
võte, mille peamised tegevusalad on
piimatootmine ja teraviljakasvatus.
Ettevõttes töötab 28 inimest ja töö
tajate arvu poolest on see Elva valla
ettevõtetest 13. positsioonil.

Perepäev Rannus

Elva Laste- ja Perekeskus avas rehabilitatsioonija nõustamisruumid

SA Laste- ja Perekeskuse meeskond.

12. detsembril avati pidulikult
Elva Vallavalitsuse ja Vallavoliko
gu esindajate, lasteasutuste ning
olulisemate koostööpartnerite juu
resolekul Elva Laste- ja Perekeskuse
rehabilitatsiooni- ja nõustamisruu
mid, kus on lapsi ja peresid vastu
võetud täpselt 101 päeva.
Praegu käib sotsiaalse rehabili
tatsiooni teenusel 57 last ning
nõustamisteenustel 20 peret.

Foto: Fotail

Avamispeol oli külalistel võimalus
osaleda erinevate kabinettide tege
vustes ning spetsialistide juhenda
misel läbi teha 15-minutiline teenus.
Oma tööd näitasid perenõustaja,
psühholoog, mänguterapeut, eripe
dagoog, logopeed, loovterapeut ja
füsioterapeut. Üritus lõppes võimsa
Zerkala tuletantsijate etendusega,
millest sai osa ka linnarahvas, kes
majast möödus.

Praegu toimuvad keskusel läbi
rääkimised koostöölepingu sõlmi
miseks Tartu Ülikooli Kliinikumi
Psühhiaatriakliinikuga, et avada
järgmise aasta jooksul Elvas laste
ja noorukite vaimse tervise kabinet.
Kabineti avamise eesmärk on jagada
lastepsühhiaatrite töökoormust
ning lühendada ravijärjekordi
lastepsühhiaatrite vastuvõttudele,
pakkudes psühhiaatrilist abi lapse
elukohale lähedal.
2019. aasta esimeses kvartalis
avame erivajadustega lastele ka
tunnetustoa, mille maksumus on
ligikaudu 15 000 eurot ning summa
on tänu annetajatele nüüdseks koos.
Tunnetustuba pakub stimulatsiooni
vahendeid eri meeltele nagu näge
mine, kuulmine, haistmine ja kompi
mine ning aitab kaasa seoste tekki
misele ja põhjus-tagajärg arusaama
kujunemisele. Toas viibimine loob
lapses häid emotsioone ja tundeid
ning seal regulaarselt käiv laps on
tavapärasest rõõmsameelsem, rahu
likum ja koostööaltim.

Trummiringi noored esinemas. 		

Rannu Pere- ja Noortekeskuses
toimus 8. detsembril perepäev. Pere
päeva traditsioon sai alguse 2015.
aastal Rannu noortevolikogu algatu
sest ning see on muutnud iga-aasta
seks oodatud jõulukuu sündmuseks.
Keskusesse saabus noori koos pere
dega nii Rannust kui ka kaugemalt.
Perepäeva alustas meele
olukate
muusikapaladega Melody-Mai Mägi
ning teda saatis kitarril Jakko Isup.
Seejärel sai osa võtta toredatest
töötubadest. Spark Makerlabiga
koostöös valmisid vahvad jõulu_
laternad, Helena Eriksoni juhen
damisel tegid noored kuuseehteid,
Teele Kose juhendamisel tehti küün
laid. Karina Kamenik maalis noortele
soovikohaseid näomaalinguid. Kogu
selle virvarri sees suutsid kokandus
ringi noored valmis saada ka maits
vad suupisted.
Perepäeva lõpetasime Rannu PereJaana Unt, Gerda Kiipli-Hiir ja Noortekeskuse huviringides käi
SA Laste- ja Perekeskus vate noorte tänamisega ning noorte

Foto: erakogu

esinemisega. Rannu trummiringi
noored esinesid trummisoologa, mis
oli just selle ürituse tarbeks selgeks
õpitud.
Vahva oli, et kõik koos kaunista
sime ruumid ja katsime laua, esi
nesime endi rõõmuks ja tundsime
ennast tõesti hästi – nii nagu ühes
peres asjad olema peavadki. Aitäh
kõigile, kes te selle päeva eriliseks
tegite. Ilusat jõuluaega ja parimat
uut aastat! Aasta sai peoga kokku
võetud ja nüüd jagub jaksu ka uue
aasta tegemisteks.
Rannu Pere- ja Noortekeskus on
suletud 23.12.2018–01.01.2019. Uuel
aastal hakkame aga ettevalmistusi
tegema märtsikuuks, mil Rannu
Pere- ja Noortekeskus saab juba viie
aastaseks.
Maret Kalnitski
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
juhataja-noorsootöötaja
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Jõulukuu Pihlakobaras

Hoolivuse kuusk.

R

Foto: Karin Pastarus

õngu Lasteaia Pihlakobara
suured ja väikesed pihla
marjakesed on õhinas.
Ootusärevus on suur, sest Jõulutaat
ju kohe-kohe tulemas! Vähemalt
kuu aega on kogu Pihlakobara pere
toime
tanud ja tegutsenud ühes
jõuluootuse rütmis. Detsembris on
meil välja kujunenud traditsiooni
lised tegevused – kaunistame ühes
koos kõik ruumid, ehime kuused,
küpsetame ja kaunistame pipar
kooke, õpime laule-tantse-luuletusi
jõuluvanale esitamiseks.
Kõige pisemad pihlamarjakesed,
Kiilikesed, teavad juba väga hästi, et
päkapikud piiluvad. Koos õpetajaga
kaunistati rühmaruum, seati üles ja
kaunistati ka kuusepuu. Kahjuks jäid
ühel hetkel kõik lapsed korraga hai
geks. Õpetajad, üksjagu krutskeid ja
vigureid täis, otsustasid minna metsa
matkale. Inspiratsiooni ammutama.
Metsast haarati kaasa üks hiiglaslik
oks, sellele asetati jõulutuled ning
pandi toanurka püsti. Koos õpetaja
tega on Kiilikesed kaunistanud
oksa linnukeste ja küünaldega. Üks
päkapikk sosistas salajuttu, et oksal

olla salapärane vägi ja Kiilikesed on
valmis ootama ja avastama, missu
gune võlujõud ja maagia täpsemalt
selles oksas peidus on!
Natukene suuremad pihlamar
jakesed, Mesilinnud, on sel aastal
olnud eriti hoolsad. Kapipõhjast on
välja otsitud kõige armsamad jõulu
kaunistused ning rühmaruumid on
kaunistatud parimal võimalikul moel.
Esimesel advendinädalal üllatas
lapsi lumememm Kusti, kes õpetas
Mesilindudele ühe vahva tantsu.
Üheskoos arutleti, mille põnevaga
võiks päkapikud parasjagu tegeleda.
Haarava vestluse tulemusena tekkis
aknalauale põnev näitus päkapikku
dest – üks suurem kui teine, kolmas
lustakam kui neljas! Et teine akna
laud end nukrana ei tunneks, seati
sellele näitus küünaldest.
Lepatriinude rühma pihlamarja
kesed, nii suured kui väikesed, on
sel aastal eriliselt õhinas! Peaaegu
igal hommikul tehakse üheskoos üks
lustakas jõuluvõimlemine – plaadilt
valitakse meelepärane jõuluhitt ning
tants võib alata! Õpetaja ees, lapsed
järel. Rühma jõulupuu on sel aastal
kaunistatud laste enda valmistatud
ehetega. Kuna Lepatriinud on tublid
ja hoolsad, on päkapikkudel neile
igal hommikul aknalaual üks maitsev
üllatus varuks.
Meie kõige suuremad pihla
marjakesed, Liblikad, on sellel aastal
lisaks traditsioonilistele tegevustele
tähelepanu pööranud hingelistele
väärtustele. Nad teavad, et jõulud
ei ole ainult kingituste saamise aeg.
Jõulud on ka hoolimise, märkamise
ja rahu aeg. Liblikad võtsid üheskoos
luubi alla hoolivuse ja teineteise
austamise. Arutleti, mis on hooli
mine, hooliv käitumine, kuidas ise
olla hea ja hooliv. Ühised mõtted ja
otsused pandi kirja ning meister
dati rühma seinale suur Hoolivuse
Kuusk.

Palupera GLOBE sai tunnustuse
Pihlakobara Hellenurme majas
toimub iga päev vilgas tegevus.
Käes on pime aeg ja väga oluline
oli taas rääkida helkuri kandmise
vajalikkusest. Teema põnevamaks
muutmi
s eks mängiti erinevaid
mänge ja tehti katseid taskulampi
de ja helkuritega, milleks andis hea
võimaluse pimeda ruumi kasutamise
võimalus. Palju elevust tekitas lastes
värvitud autopiltide elama pane
mine, mida nimetatakse liitreaal
suseks ja sõna „helkur” häälimisel
digivahendi Bee-Bot´i kasutamine.
Nädala lõpuks valmistasid lapsed
endale helkuri. Erinevate mängude,
käeliste tegevuste ja katsete kaudu
said lapsed kinnitust, et helkuri
kandmine on väga vajalik.
Hellenurme Mesimummid võtsid
ette sõidu Saadjärve äärde, Jääaja
Keskusesse, kus lapsed läksid retke
le koos lemming Lempsiga. Lastele
pakkusid suurt elevust mammutid,
lõvid ja veel paljud muud loomad.
Mammuteid nimetasid lapsed esiti
elevantideks, kuid hiljem saadi teada,
et tegemist on siiski mammutitega ja
praegu enam selliseid loomi ei ela.
Retke jooksul tutvuti ka vee kolme
olekuga ja saadi läbi katse teada,
mis ujub vees ja mis upub. Erinevate
mänguliste tegevuste kaudu oli lastel
võimalus kasutada erinevaid meeli,
näiteks katsudes kotikestes erinevaid
esemeid, kuulates erinevaid helisid
ning vaadates pimedas ruumis laes
näidatavat filmi öisest taevast. Retke
lõpus olid lapsed vaimustunud ja
ütlesid, et kõik oli Jääaja Keskuses
nii äge.
Rõngu lasteaia Pihlakobara pere
soovib igale väikesele ja suurele
rõõmsaid lumerohkeid jõule ja tore
dat vana-aasta lõppu! Uuel aastal
uute tegutsemisteni!

tervislikku lasteaeda toetav sünd
mus. Juba mitu aastat on hoolekogu
kogunud raha lasteaia seikluspargi
rajamiseks laatadega, näidendiga,
tsirkuseetendusega. Sel õppeaastal
püüame koos Hooandjas hoogu
juurde saada ning kutsun kõiki toe
tama meie laste unistusi.
Mitmed rühmad on osalenud
kunstikonkurssidel. Viimasena
saatsid Kuldvõtme rühma lapsed
oma kunstitöid Postimehe kalendri
jaoks. Rannu Rahvamajas korral
dasime ka ülevallalise lasteaedade
kunstikonkursi, mille kohta saime
positiivse tagasiside.
Lasteaia moto on lapsest läh
tumine ja lapse individuaalsete
oskuste ning võimetega arvesta
mine. Lasteaia personal on osale
nud mitmetel harivatel koolitustel.
Meil on külas käinud Angela Jakob
son, Rita Rätsepp ja Tiit Kõnnus
saar. Oleme kutsunud koolitustele
ja õppepäevadele naabreid teistest
lasteaedadest ja Puhja Koolist.
Koostöös Puhja Kooli
g a oleme
püüdnud laste arengut sujuvalt
kujundada, et üleminek lasteaiast
kooli oleks lapsesõbralik. Kool on
lahkelt võimaldanud meie töötaja

on Palupera Põhikool 22. kohal. Ede
tabel koostatakse eelkõige GLOBE
andmebaasi saadetud andmete hulga
alusel, sest teadustöö juures on väga
oluline vaatluste tegemise järjepidevus
ja andmete usaldusväärsus.
Praegu osaleb GLOBE programmis
121 riiki ja enam kui 11 000 kooli.
Eestist on nimekirjas 95 kooli, neist
aktiivselt tegutseb umbes kolmandik.
Arvet Silk
Palupera Põhikooli GLOBE õpetaja

Muusikakool tähistas 58. aastapäeva
10. detsembril tähistas Elva muusika
kool kontserdiga oma 58. aastapäeva.
Paraku ei saanud seekord üle ega
ümber tõsiasjast, et alles kontserdile
eelnenud nädalal lahkus viimsele tee
konnale muusikakoolis pikki aastaid
töötanud armastatud õpetaja ja kolleeg
Riina Ilves ning nii alustasime aasta
päeva tähistamist mälestusseisakuga.
Kultuurikeskuses toimunud ürituse
kava oli kokku pandud järgides põhi
mõtet, et võimalikult paljud lapsed
saaks pidupäevast osa esineja rollis.
Kuna peame ansamblimuusikat oma
koolis oluliseks, said lapsed lavale
astuda just suuremates koosseisudes.
Kontserdil võis kuulda saksofoni-,
flöödi-, klarneti-, keelpilli-, klaveri-,
vaskpilli- ja akordioniansambleid.
Laulunumbritega tekitasid elevust 2.

klassi solfedžorühm, rütmikarühmad
ning poisteansambel. Suuremate koos
seisude vahel said solistidena lavale
astuda konkurssidel edukalt esinenud
õpilased. Huvitav oli jälgida etteasteid,
milles olid põnevaid koosseise kokku
kombineerinud rütmimuusikat õpeta
vad õpetajad. Suur rõõm oli, et esimest
korda astus lavale Elva puhkpilliorkest
ri lasteorkester, kes selles koosseisus
kogunes oma esimeseks prooviks alles
käesoleva aasta oktoobris.
Kontserdi lõpus tänati esimesel pool
aastal konkurssidel edukalt esinenud
õpilasi. Lõpetuseks esines muusika
kooli vilistlaste akordioniorkester.
Tuuli Vaher
Elva Muusikakooli direktor

Muusikakool osales Russaku nimelisel
noorte pianistide konkursil

7.–8. detsembril toimus Tartus XXI
A. Russaku nim noorte pianistide
konkurss, millest võttis osa kolm
Elva Muusikakooli õpilast. Konkursi
nõuete kohaselt esitas iga laps ühe
J. S. Bachi teose ning teiseks vabalt
valitud pala.
Žürii tunnustas 4. klasside arves
Erle Põder ja Karin Pastarus
Rõngu Lasteaed Pihlakobar tuses diplomiga Ellen Haljasmetsa,

õp Malle Valjala. 3. klassi õpilaste
seas saavutas kolmanda koha Taavi
Suurtee, õp Maria Juht. Mõlemas
vanuserühmas osales 20 klaveri
õpilast.
Tuuli Vaher
Elva Muusikakooli direktor

Rannu õpilased valmistuvad
karjäärivalikuks

Puhja Lasteaed jõulukuul
2018. aasta hakkab lõpule jõudma
ning 2019. aasta paneb uusi eesmär
ke seadma.
Pääsusilma lapsed ja õpetajad
on mööduval aastal olnud tublid ja
tragid – tehtud on nii õppetööd kui
lustitud mängude maailmas, käidud
on erinevatel matkaradadel ja külas
tatud põnevaid paiku, asutusi, talu
sid ja kodusid, tehtud näitemänge
ja osaletud erinevates projektides.
Meie lasteaeda iseloomustab õues
õpe, mida võimaldab nii avar õueala
kui kaunis looduskeskkond meie
ümber. Õues saame olla iga ilmaga,
sest vihmavarju pakuvad katusega
terrassid. Peame tähtsaks töökasva
tust läbi oma peenramaa, mõni rühm
tegutseb lausa suurel põllul.
Meie lasteaia traditsioonide hulka
kuulub Lapse Päev. Iga laps, kes
käib Puhja lasteaias, saab ühe päeva
nende aastate jooksul ise oma perega
kujundada, kaasates kogu rühma. Sel
päeval on korraldatud nii väljasõite
kui tehtud kodukülastusi, küpse
tatud, käsitööga tegeldud ja palju
muud põnevat välja mõeldud.
Suurematest tegemistest meenu
tame Mihklipäeva laata, kevadist
liikumispidu, mis oli arendav ja

8.–9. detsembril toimus GLOBE
aastaseminar, kus tehti 2018. aasta
kokkuvõtteid ning seati sihid järgne
vaks aastaks.
Aastaseminaril märgiti, et GLOBE
Eestit on märgatud käesoleval aastal
eelkõige Eesti koolide tegevuse aktivi
seerumise poolest, lisaks toodi välja
edukas koondmeeskonna esinemine
läinud suvel Iirimaal.
Tublimad Eesti koolid said ka
tunnuskirjad. Tunnuskirja sai ainu
kesena Tartumaal Palupera GLOBE.
Rõõmustav on, et maailma edetabelis

tel arvutiruumi kasutada, et aren
dada infotehnoloogilisi teadmisi.
Advendiaeg algas meil Puhja kiriku
külastusega, kus kuulasime kiriku
orelit ja lugulaulu Kristuse sünnist.
Traditsiooniline oli ka Päkapikumaa
näitus kodust toodud päkapikkudega
ja päkapikupäev. Iga rühma jõulu
pidu oli omapärane ja põnevust
tekitav nii lastele kui vanematele.
Kingikotid olid kogukad, sest meie
majas on ju ainult head lapsed.
Aastavahetus läheneb ja soovide
puu täieneb. Soovime oma sõpradele
siitpoolt ja sealtpoolt lund ja parajat
pakaselist ilma, uuel aastal unistuste
täitumist ja rahu kõikjale!
Puhja lasteaed saab 2019. aasta
märtsis 40-aastaseks ning uued
mõtted, eesmärgid, tegevused on
paljuski sünnipäevaga seotud.
Tujuküllast aastavahetust kõigile!
Leelo Suidt
Puhja Lasteaia Pääsusilm direktor

27. novembril külastasid Rannu
kooli 9. klassi õpilased Tartu Kutse
hariduskeskust, kus neile tutvustati
kooli ja seal õpitavaid erialasid.
Õpilased võeti vastu Kuldvillaku
mänguga, kus oli neli teemat – ühest
sajani, erialad, kutseõpe ja varia.
Lapsed said kontrollida enda teadmi
si koolist ja ka uut infot. Küsimustele
õigesti vastanuid premeeriti šoko
laadi või helkuriga. Saadi teada, et
populaarseim on ikkagi IT-valdkond,
milleks on vajalik osata matemaati
kat ja füüsikat. Erialade õppimine

käib käsikäes praktikatega, mida on
võimalik sooritada ka välismaal.
Lisaks ekskursioonile Kopli õppe
hoones õppisime motivatsioonikirja
kirjutamist, mis on oluline oskus
kooli sisseastumisel või tööle kandi
deerimisel. Motivatsioonikiri peab
olema sisukas ja õigesti vormista
tud. Oluline on õigekirjaoskus ning
korrektne e-posti aadress.
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja
ja karjäärikoordinaator
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Elva suve suursündmus
13. juulil 2019 on kuuendat korda
võimalik külastada Elva kohvikute
päeval eriilmelisi ja suus sulavaid
hõrgutisi pakkuvaid kohvikuid. See
on päev, mil Elvasse tulevad need
kes siin sündinud, kasvanud või
koolis käinud, kes on siit kunagi läbi
sõitnud ja need, kes satuvad Elva
kohvikutepäeval siia esimest korda.
Tullakse, et nautida kord aastas
maailma parimaid Pavlova ja Napo
leoni kooke, veiseliha BBQ burgereid,
grillitud vutti või kohapeal saviahjus
küpsenud pitsasid – maitsvate toitu
de nimekiri on pikk.
Elva kohvikutepäev sai 2018. aastal
5-aastaseks. Igal aastal on sündmus
kasvanud ja seda tänu kohvikute
pidajate vahvatele ideedele. Lisaks
heale toidule pakkusid Elva kohvikud
ka kõrgetasemelist meelelahutust
– päeva alustati hommikujoogaga
metsas maalilise järve kaldal, käidi
päeval erinevates töötubades ja
väsitav, kuid meeleolukas päev lõpe
tati ühislaulmisega. Kuulati Ultima
Thule kontserti või tantsiti varajaste
hommikutundideni Kuuba DJ rütmi
de järgi. Täname kogu südamest
kõiki armsaid ja tublisid kohvikute

pidajaid, kes nende aastate jooksul
on oma koduväravad külalistele
avanud!
Mida oodata kuuendalt Elva
kohvikutepäevalt? Eks ikka sama
ägedaid ja parimaid maitseelamusi
pakkuvaid kohvikuid, mõnusat aja
veetmist ja (taas)kohtumisi uute ja
vanade tuttavatega. Meile on oluline
ka ökoloogiline jalajälg – tahame
ühekordsed nõud jätta minevikku.
Kuuendal Elva kohvikutepäeval
osalevad kohvikud annavad oma
panuse ka heategevusse – kohvikute
müügitulust toetame TÜ Kliinikumi
Lastefondi.
Jõulud on hea võimalus perega
aega veeta ja pidada plaane 13. juulil
Elva kohvikutepäeval kodukohviku
avamiseks – mida külalistele pakku
da, milline võiks olla kohviku teema/
tegevused, sest juba veebruaris
ootame kohvikute tutvustusi.
Ahjaa – sel aastal tuleb Elva
kohvikutepäev käsikäes Rally Esto
nia Elva linnakatsega, mis toimub
samuti 13. juulil!
Marek Pihlak
Elva kohvikutepäeva vedur

Üleskutse koduloo
säilitamiseks
Kutsun kogukondi üles koguma
kirjutisi Elva valla külade ja asutuste
kohta teemadel, kuidas elati varem,
mida on tehtud ja tehakse praegu.
Väga oodatud on kirjutised
teemadel: haridus (koolimajad ja
lasteaiad), kultuur ja seltsimajad,
raamatukogud, tervishoid ja selle
arengud (Rõngu haigla, Elva poli
kliinik, perearstid), seltsielu, kodu
valla vaatamisväärsused, muinsus
kaitseobjektid, talude aeg esimesel
iseseisvusajal ja praegu, Nõukogude
Liidu aegsed kolhoosid, sovhoosid
ning praegune põllumajandustoot
mine, puidutööstus ja Elva vallas
tegutsevad ettevõtted.
Igas külas võiks artiklid köita ja
need võiksid olla raamatukogudes
kõigile kättesaadavad, et säilitada
kohalik ajalugu järgmistele põlv
kondadele.
Lisainfo: jagokalev@hot.ee, tel
5662 2364.
Kalev Jago
Elva valla pensionäride ühenduse
esindaja

Koolitus

„Kuidas jõuda oma unistuste
töökohani“
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub tasuta praktilist koolitust töö
otsijatele (alla 8-aastaste laste lapsevanematele). Koolitusel saad teada
rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
tööõigus (16 tundi)
tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi)
arvuti tööotsingul (16 tundi)
tööklubi (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus
minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline,
karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine. Infotund koolituse kohta toimub
29.01.2018 kell 13.00, vajalik eelregistreerimine telefonil 511 8793 või
e-posti teel margit.tago@jmk.ee. Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel,
Avatud Hariduse Liidu ruumides. Vaata ka www.jmk.ee.

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusele on oodatud lapse
vanemad, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning kellel on lapsi, kes on alla
8-aastased.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Grete Liis Liebenau
sündis 16.11.2018
Knut Nõmmik
sündis 18.11.2018

Kelli-Mirell Karašk

Loviise Ilves

sündis 30.11.2018

sündis 04.12.2018
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Elva vald
mälestab
Tõnu Kikkas
13.10.1941-28.11.2018
Helve Roots
07.03.1933-04.12.2018
Ilse Noormaa
29.08.1928-07.12.2018
Ille Songisepp
22.01.1953-09.12.2018
Meliita Ermel
23.12.1927-11.12.2018
Ellen Tüvi
31.10.1934-11.12.2018
Ell Kuldhaamber
10.02.1941-11.12.2018

Eesti
tuleviku heaks

Kirikuteated
EELK Elva kirik
30. detsember kell 11 armulauaga
jumalateenistus
31. detsember kell 16 armulauaga
jumalateenistus. Vana-aastaõhtu
1. jaanuar kell 11 jumalateenistus
Uuusaasta
6. jaanuar kell 11
armulauaga jumalateenistus
Kolmekuningapäev

EELK Rannu Püha
Martini kirik

EELK Puhja Püha
Dionysuse kirik
30. detsember kell 11
jumalateenistus
31. detsember kell 18 Vanaaastaõhtu armulauateenistus
6. jaanuar kell 11
Kolmekuningapäev, laulab koor
Dionysius, kell 12 koguduse
jõulupidu

EELK Rõngu Mihkli kirik

30. detsember kell 14 jõuluaja
1. pühapäeva jumalateenistus
armulauaga
6. jaanuar kell 14
Kolmekuningapäev, armulauaga
jumalateenistus

30. detsember kell 11 palvus
31. detsember kell 15 armulauaga
jumalateenistus. Vana-aastaõhtu
6. jaanuar kell 11
armulauaga jumalateenistus.
Kolmekuningapäev

17.-24. JAANUAR 2019
N O O RE

P E R E

K O O L

Soomusrong
Elva jaamas

OOTAME VANEMAID KOOS OMA 6-18 KUU
VANUSTE LASTEGA OSALEMA
NOORE PERE KOOLIS.
KOHTUMISED TOIMUVAD
ÜKS KORD NÄDALAS.
PÕNEVAID TEGEVUSI VIIVAD LÄBI
LOOVTERAPEUT, LOGOPEED,
MUUSIKAÕPETAJA JA FÜSIOTERAPEUT

suurtükivagun
kuulipilduja vagun
dessantvagun
sanitaarvagun
Vabadussõja üldnäitus

TASUTA NÄITUS KÕIKIDELE

ESIMENE KOHTUMINE TOIMUB
03.01.2019 KELL 11
ELVA LASTE- JA PEREKESKUSES
(KESK 12 II KORRUS)
KÜSI LISAINFOT
LASTEJAPEREKESKUS@ELVA.EE

HUVILISTELE
PIDULIK TERVITUS 19. JAANUARIL:
PUHKPILLIORKESTER JA SÕDURISUPP
Toetajad: Elva Vallavalitsus, Rõngu Rahvamaja, Meie Elamu OÜ,
MTÜ Rõngu Rõõmsaks, Helina Tordid, FIE Aly Valvas, Ave Holtsmeier

TEEMAÕHTUD JAAMAHOONES:
VABADUSSÕJAST TÄNAPÄEVASE

Info: 525 6772 Helina Greenberg

RIIGIKAITSENI
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
28. detsember
kell 20.00

Aastalõpupidu
ansambliga Väikeste
Lõõtspillide Ühing

Rannu
Rahvamaja

29. detsember
kell 20.00

Aastalõpupidu
ansambliga Projekt

Aakre
Rahvamaja

31. detsember
kell 19.00

Aastavahetuspidu

Waksal Wabrik

31. detsember
kell 20.00

Aastavahetuspidu

Elva
Kultuurikeskus

31. detsember Vana-aasta ärasaatmise
kell 23.00
disko Ulila Suveaias

Ulila Suvaead

31. detsember Aastavahetuse Retropidu
kell 23.59

Pubi 11

1. jaanuar kell
0.30

Aastavahetuspidu
"Hoogsas rütmis uude
aastasse"

1. jaanuar kell Võtame uue aasta vastu
0.30
diskoga
1. jaanuar kell
1.01

Eesti Straussi Ühing ja Elva Kultuur kutsuvad:

Uusaastapidu
ansambliga
Kompvek

tervituskontsert:
3. jaanuar kell Uusaasta
& Jaak
18.00 Kersti Ala-Murr
Lutsoja

Puhja
Seltsimaja
Rannu
Rahvamaja
Konguta
Rahvamaja
Elva
Kultuurikeskus

Rannu
Rahvamaja

12. jaanuar
kell 14.00

Linnuliikide fotonäituse
avamine koos Bonzo
kontserdiga

Rõngu
Rahvamaja

13. jaanuar
kell 17.00

Ulila Tulepidu,
kuuskede põletamine

Ulila Suveaed

14. jaanuar
kell 13.00

Rein Kuresoo loeng
"Kon-Tiki reisid"

14. jaanuar
kell 16.30

Kino: Eia jõulud
Tondikakul

Rannu
Rahvamaja

14. jaanuar
kell 18.30

Kino: Õigus õnnele

Rannu
Rahvamaja

EV 100: Vabadussõja
rong ekspositsiooniga
Elvas

19.-20 jaanuar
kell 11.00

Monolavastuste festival

03.01.2019

18.00

Elva Kultuur esitleb:

Aastavahetuspidu

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva)

Traditsiooniliselt olete oodatud uut aastat tervitama klassikalise
muusika saatel, kui Elva Kultuurikeskuses astuvad üles Kersti
Ala-Murr (sopran) ja Jaak Lutsoja (akordion). Muusikute koostöös on
aastal 2010 valminud CD-plaat "Vaikimine oleks vale...".
Head uut aastat!
Tasuta sissepääs

elvakultuur.ee

31.12.2018
20.00 – 03.00
Elva Kultuurikeskus
Veeda meeleolukas aastavahetus:
Kohal #aastaema Liina Pulges (Unistuste Agentuur)
Ansambel Reminders
Kaetud rikkalik buffet laud (Waide catering)
Avatud on kohviku baar
elvakultuur.ee

Puhja
Seltsimaja

Rannu kandi väärikate
uusaastapidu

17.-24. jaanuar

KERSTI ALA-MURR JA
JAAK LUTSOJA

Eelmüügist 49 €, kuni 30.12.2018

8.-31. jaanuar Eesti rahvatantsujuhtide
E-R kell portreemaalide näitus.
10.00-13.00 Autor Meelika Kaarna.
6. jaanuar kell
12.00

Uusaasta tervituskontsert

Elva
Linnaraamatukogu
kaminasaal

Elva
raudteejaam
Elva LendTeater

Elva Varahalduse kollektiiv tänab kõiki oma koostööpartnereid,
kliente ja vallakodanikke, kes meile tööd ja leiba pakkusid.
Soovime teile

HEAD TÖÖKAT AASTAT 2019!

Üllatuskülalised
Tantsuks ansambel
Väikeste Lõõtspillide Ühing
Vahepalu pakub Jorge Hinojosa
DJ Karu
Puhvet Kata Köök
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 18. jaanuar.
Kaastööde esitamise tähtaeg 9. jaanuar.

Pääse eelmüügist 13€
Kohapeal 15€

