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Sümboolika konkursi rahvahääletus
Sümboolika konkursi komisjon on
laekunud töid hinnanud ning kolm
parimat tööd pannakse 29.11-05.12
rahvahääletusele, et selgitada välja
elanike arvamus. Hääletada saavad
Rahvastikuregisti järgi 16- aastase
ja vanemad Elva vallas elavad inimesed. Hääletamine toimub VOLIS
keskkonnas, hääletada saab ka Elva
linnavalitsuses, Konguta vallamajas
(Annikoru tee 7/1, Annikoru küla),
Palupera vallavalitsuses (Hellenurme küla), Puhja vallavalitsuses (Elva
tee 1, Puhja alevik), Rannu Raamatukogus (Elva tee 7, Rannu alevik)
ja Rõngu vallavalitsuses (Valga mnt
6a, Rõngu alevik) tööpäevadel. Palun
võta kaasa isikut tõendav dokument.
Vaata täpsemalt kavandeid ja vali
oma lemmik www.elva.ee

Head Elva valla
elanikud
valige lemmik
29.11-05.12
toimuval
rahvahääletusel.

Värske Värv. Töö läbivaks temaatikaks on teravus, mis avaldub nii
vapi kujus kui motiividel, viidates täpsusele, konkreetsusele, julgusele ning
jõulisele edasiliikumisele. Vapi põhi värvid sinine, kollane/ kuldne viitavad
piirkonna lähiajaloolisele kuurortpaiga staatusele. Sinine värv sümboliseerib vett ja kollene/ kuldne päikest. Mõlemad on vajalikud pidevaks kasvuks
ja arenguks. Lisaks sümboliseerib sinine värv Elva vallas asuvaid ja Elva
vallaga piirnevaid
erinevaid siseveekogusi. Vapi põhikujundiks on männikäbi, mis viitab Elva
valla mändidele ja männimetsadele. Männikäbi süboliseerib uut algust ja
igavesti kestvat nooruslikku pealehakkamist ning elujõudu. Nii lipul, vapil
kui ka logol on kasutatud läbivat teravlainelist motiivi sümboliseerides
kõike, mis eelpool on nimetatud.
Icon. Autori esimesed mõtted Elvast ja ümbritsevast piirkonnast on
seotud looduse ja sealse maastikuga. Värvideks on valitud roheline ja sinine,
sest need on puhtuse, looduse ja arengu värvid. Roheline sümboliseerib
kasvu nagu ka looduses. Elva valla puhul tähistab see rohket metsaala ja
ka muud loodust. Roheline värv mõjub rahustavalt ja positiivselt, tekitab
mõnusa meeleolu ning sel on võime panna inimesed kuhugi kuuluma- antud
juhul Elva valda, ühtsesse liidetud kogukonda. Sinine värv on puhtuse ja
kindluse värv, Elva vallas sümboliseerib sinine rohkeid järvesid ja veekogusid, kuid ka enesekindlust, mis tekitab inimestes olulise tunde- kindlustunde.
Sinine on ka tarkuse värv, see kiirgab edast sihikindlust ja suuri eesmärke.
Sümboliks on valitud kuue lehega lõpmatusse kasvav puu, mil pole ei algust
ega lõppu- see on elu sümbol. Kuus lehte puul kujutavad kuue omavalitsuse
saamist üheks vallaks.

Kuldsel kilbil kuus okaspuutaime ja sinine piit. Autor on
selgitanud, et sinine piit tähistab vallaga külgnevat Võrtsjärve, kuldne taust
sümboliseerib maad kui kuldaväärt toitjat ja ka kui päikeselist suvitus
piirkonda. Kuus okaspuutaime viitavad paikkonna kaunitele metsadele ja
kuuele üheks tervikuks ühinenud omavalitsusele.

Lisainfo
www.elva.ee

Elva valla piirkonnakogud
Vastavalt Elva vallaks ühinenud
omavalitsuste ühinemislepingutele kinnitasid Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu
valdade volikogud piirkonnakogude
statuudid.
Konguta ja Puhja piirkonnakogu
otsustati moodustada valimistulemuste alusel. Konguta piirkonnakogusse kuuluvad Riina Savisaar,
Märt Meesak, Agu Kasetalu, Serjoža
Smorodin, Kristjan Vilu, Albert Vutt,
Meelis Külaots, Ülle Johanson. Piirkonnakogu esimese koosoleku, kus
valitakse ka piirkonnakogu esimees,
kutsub kokku Konguta valla viimane

volikogu esimees Aivar Õun.
Puhja piirkonnakogusse kuuluvad
Kristina Ermel, Janek Raid, Kuldar
Kuus, Arvi Müürsepp, Päivi Märjamaa, Kaspar Kitsnik, Liine Leetberg,
Karita Rokka, Ave Külter, Aarne Salo,
Kalle Kivaste, Darja Menšikova, Alik
Säde. Esimese koosoleku kutsub
kokku Puhja valla volikogu esimees
Vahur Jaakma, kogu esimene koosolek toimus 23.11.2017.
Palupera piirkonnakogu (moodustatud sihtrühmade esindajatest),
kuuluvad Andrus Pastak, Ly Voolaid,
Marek Kiis, Alo Roodla, Ermo Kruuse,
Marius Türk, Madis Haug. Esimene

piirkonnakogu koosolek toimus
21.11.2017
Rannu piirkonnakogusse (moodustatud sihtrühmade esindajatest)
kuuluvad Heino Gottlob, Hando
Ivask, Küllike Lõhmus, Lea Tuvikene,
Liis Jaamets, Märt Loim, Aivo Arrak,
Margit Aruksaar, Imbi Ülper, Viive
Vink, Tõiv Tamm. Esimene koosoleku on toimunud, piirkonnakogu
esimeheks valiti Heino Gottlob.
Elva ja Rõngu piirkonnakogude
liikmed pole veel teada, nende moodustamise toimub asumi- või asustusüksuste esindajatest. Piirkonnakogudesse liikmete valimiseks kut-

sume kõiki Elva ja Rõngu piirkonnas
elavaid huvilisi rahvakoosolekutele.
Elva piirkonnakogu liikmete
valimise koosolek toimub teisipäeval, 5. detsembril kell 18.00 Elva
Raekoja saalis (Kesk 32, Elva linn,
Elva vald). Satuudi põhjal valitakse
sinna kuni 11 liiget, neist kaks Arbimäe asumi esindajat; kaks Kesklinna
asumi esindajat; üks Kadaka asumi
esindaja; üks Kruusa asumi esindaja;
üks Kulbilohu asumi esindaja; üks
Mahlamäe asumi esindaja; üks Peedu
asumi esindaja; üks Verevi asumi
esindaja ja üks Üle-Raudtee asumi
esindaja.

Rõngu piirkonnakogu liikmete
valimise koosolek toimub 7.det
sembril kell 18.00 Rõngu valla
majas (Valga mnt 6a, Rõngu alevik,
Elva vald). Vastavalt statuudile valitakse sinna minimaalselt 7 liiget,
kogu moodustatakse asustusüksuste
(külad ja alevikud) esindajatest.
Rohkem infot ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks (kertu.
vuks@elva.ee või 5813 7086).
Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi
koordinaator
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Elva Vallavolikogu komisjonid
on moodustatud

E

lva Vallavolikogu kinnitas
07.11.2017 üheksa alalist
komisjoni ja ühe ajutise
komisjoni. Viidi läbi ka komisjonide
esimeeste ja aseesimeeste valimised.
Haridus- ja noorsootöökomisjoni
tegevusvaldkondadeks on haridus,
kaasav haridus, huviharidus ja
huvitegevus, laste- ja noorsootöö,
elukestev õpe. Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Leelo
Suidt ja aseesimeheks Sulev Kuus.
Majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on keskkonnakorraldus,
haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport,
teede ehitus ja hooldus, veevarustus
ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus,
internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika,
soojamajandus. Majanduskomisjoni
esimeheks valiti Toomas Paur ja aseesimeheks Mati Miil.
Arengu- ja planeeringukomisjoni
tegevusvaldkondadeks valla areng,
arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud
valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine. Arengu- ja planeeringukomisjoni
esimeheks valiti Esta Tamm ja aseesimeheks Aivar Kuuskvere.
Kultuurikomisjoni tegevusvaldkondadeks on kultuur, külaliikumine,
kogukondade tegevus, rahvamajad,

Ohtlike jäätmete
kogumisring
Kongutas
Konguta piirkonnas toimub 16.
detsember 2017.a. ohtlike jäät
mete (akud, õlifiltrid, värvinõud,
kraadiklaasid, ravimid, lahustid,
elavhõbeda lambid jne) kogumis
ring.
Kõigil piirkonna elanikel on võimalus tuua ohtlikke jäätmeid tasuta
Annikoru külas asuvale katlamaja
platsile. Palume kõikidel, kellel võimalik, enne 16. detsembrit 2017.a
oma jäätmed toimetada nimetatud
kogumiskohta. NB! kogumiskohas
võtame jäätmeid vastu vaid eel
neval kokkuleppel.
Kodanikud, kellel ei ole transporti
või ei ole võimalik jäätmeid Annikoru kogumiskohta tuua, siis palume
teatada hiljemalt 13. detsembriks
2017.a Riina Savisaar’ele arendus –
ja keskkonnanõunikule tel: 5081568
või 731 4431 või e-posti teel riina@
konguta.ee, et saaksime kokku
leppida jäätmete asukoha, koguse,
teeolud jms. Eelpool mainitud
informatsiooni on vajalik selleks, et
ohtlike jäätmete kogumisaktsioon
sujuks ladusalt ning võimalikult
ökonoomselt.
Sorteerime oma prügi ning säästame keskkonda ülearusest koormusest!
Aktsiooni
toetab Keskkonna
Investeeringute
Keskus.

raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand.
Kultuurikomisjoni esimeheks valiti
Reet Viks ja aseesimeheks Eva Kams.
Eva Kams taandas ennast komisjoni
aseesimehe kohalt.
Rahanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine.
Rahanduskomisjoni esimeheks valiti
Terje Korss ja aseesimeheks Vambola
Sipelgas.
Sotsiaal- ja tervisekomisjoni tegevus
v aldkondadeks on
sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja
-teenused, lastekaitse, eakate päeva
keskused, terviseedendus ja tervishoid. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni
esimeheks Peeter Laasik ja aseesimeheks Kristel Ilves.
Spordikomisjoni tegevusvald
kondadeks on spordi- ja vabaaja
taristu, noortesport ja spordi
sündmused. Spordikomisjoni esi
meheks valiti Priit Värv ja aseesimeheks Margus Ivask. Margus Ivask
taanda ennast komisjoni aseesimehe
kohalt.
Ettevõtlus- ja turismikomisjoni
tegevusvaldkondadeks on ettevõtlus,
ettevõtluskeskkond, turism, koha
turundus, mainekujundus. Komisjoni
esimees ja aseesimees valitakse järgmisel volikogu istungil.

Revisjonikomisjoni tegevusvaldkondadeks on vallavalitsuse, valla
ametiasutuste ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste ning Elva valla
valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse,
otstarbekuse ja tulemuslikkuse,
vallavara kasutamise sihipärasuse
ning vallaeelarve täitmise kontrolli
mine ja hindamine. Revisjoni
komisjoni esimeheks valiti Tõnu
Aigro, aseesimeheks Vahur Jaakma
ning komisjoni liikmeteks Terje
Korss, Juta Lipmeister, Sulev Kuus.
Ajutine põhimääruskomisjoni
tegevusvaldkondadeks on põhi
määruse eelnõu ja omavalitsuste
ühinemisest tulenevate muude
volikogu õigusaktide eelnõude
läbivaatamine. Komisjon lõpetab
oma tegevuse hiljemalt 29.08.2018.
Ajutise põhimääruskomisjoni esimeheks valiti Maano Koemets ja
aseesimeheks Vahur Jaakma.
Järgmisel volikogu istungil
(27.11.2017) kinnitatakse komis
jonide liikmed.
Maano Koemets
Elva Vallavolikogu
esimees

Jaani tn 12 krundi detail
planeeringu algatamine
Elva Linnavalitsus algatas
31.10.2017 korraldusega nr 305
Jaani tn 12 krundi detailplaneeringu.
Planeeringu koostamise eesmärgiks
on krundi sihtotstarbe muutmine osaliselt üksikelamu maaks ja
osaliselt väikeettevõtluse hoone
maaks ning krundile ehitusõiguse
määramine uue hoone püstitamiseks. Liiklus- ja parkimiskorralduse,
haljastuse, servituutide ning tehno

võrkude ja –rajatiste asukohtade
kindlaksmääramine.
Algatatav detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga,
planeeritav ala asub Kesklinna asumis,
juhtotstarbega keskuse maaala.
Maarika Uprus
keskkonna
spetsialist

Logo idee

Teadmised on igihaljad

ELVA GÜMNAASIUM

Elva gümnaasium otsib oma meeskonda

ABIÕPETAJAT

Sooviavaldus koos dokumentidega palume saata hiljemalt 01. detsember 2017
aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee.
Info telefonil 522 5144.

TÖÖKUULUTUS
Elva Jä rve las t e a e d võ t a b t ö ö le

ASENDUSÕPETAJA
Vajaduspõhise koormusega

Sooviavaldus ja CV palume saata aadressile alina.pill@elva.ee või
postiaadressile Järve 1, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartumaa

TÖÖKUULUTUS

Elva Vallavolikogu 7.11.2017 istungil otsustati
valida vallavanemaks Toomas Järveoja;
kinnitada vallavalitsuse koosseisu vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem
Mikk Järv, abivallavanem Marika Saar, abivallavanem Heiki Hansen ja valitsuse
palgaline liige Airi Mahla;
moodustada vallavolikogu juurde 9 alatist komisjoni: ettevõtlus- ja turismikomisjon; spordikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, majanduskomisjon,
kultuurikomisjon, arengu- ja planeeringukomisjon, rahanduskomisjon, sotsiaal- ja
tervisekomisjon, revisjonikomisjon ja üks ajutine põhimääruskomisjon;
valida spordikomisjoni esimeheks Priit Värv, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Leelo Suidt, majanduskomisjoni esimeheks Toomas Paur, kultuurikomisjoni
esimeheks Reet Viks, arengu- ja planeeringukomisjoni esimeheks Esta Tamm, rahanduskomisjoni esimeheks Terje Korss, sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimeheks Peeter
Laasik, revisjonikomisjoni esimeheks Tõnu Aigro, ajutise põhimääruskomisjoni
esimeheks Maano Koemets;
maksta endistele volikogu esimeestele hüvitist;
maksta endistele vallavanematele ja linnapeale hüvitist
määrata vallavolikogu esimehe töötasu suuruseks 2500€ kuus;
määrata vallavanema töötasuks 3200€ kuus;
määrata abivallavanemate töötasuks 3000€ kuus ja valitsuse palgalise liikme
töötasuks 700€ kuus.

Elva Vallavalitsuse 15.11.2017 istungil otsustati:
Anda nõusolek vee erikasutuseks Elva vallalt AS-le Emajõe Veevärk OÜ-le (Puka
Vesi on väljastatud Puka vallas vee-erikasutusluba nr L.VV/325403, kehtivusajaga
tähtajatu. Puka Vallavolikogu 11.10.2017 otsuse nr 64 alusel on alates 01.01.2018
Puka valla Aakre küla veeettevõtjaks AS Emajõe Veevärk. Käesolevaga esitab AS
Emajõe Veevärk taotluse uue vee-erikasutusloa saamiseks Elva vallas (endine Puka
vald) Aakre külas)
Vallavara võõrandamine Aivar Kuuskverele tema kasutuses olnud mobiiltelefon
Samsung Galaxy A5 (vara kood 2015-14, arvel alates 29.12.2015) hinnaga 35 eurot.
Anda välja ehitusluba nr 1712271/37789 Elva vallas Annikoru külas Rahu Töökoja
katusele vantidega katusemasti h=16m paigalduseks (ehitisregistri kood 220842520,
katastritunnus 33101:001:0348, taotleja Telia Eesti AS).
Lõpetada eluruumi üürileping Konguta Vallavalitsuse ja kodanik A. Spilevoi vahel
31.01.2017 sõlmitud eluruumi üürilepingu nr 9-3/7 tagasiulatuvalt alates 10.
novembrist 2017, seoses üürniku surmaga 09.11.2017.
Eraldada raha Konguta valla 2017.a.reservfondist arhiivi korrastamise kulude
katteks summas 5184.00 (viis tuhat ükssada kaheksakümmend neli) eurot.
Väljastada ehitusluba kergliiklussilla (ehr kood 220843671) rajamiseks Elva vallas
Mõisanurme külas Teekalda (KÜ 60501:003:0202) ja Talismani (KÜ 60501:003:0018)
kinnistute ühendamiseks.
Anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks oktoobrikuu sõidupiletite alusel väljaspool Puhja valda õppivatele õpilastele kokku 265,22 eurot
Maksta sotsiaaltoetust M.P.-le summas 120 eurot vastavalt esitatud avalduse alusel.
Maksta toetust K.R.-le summas 739 eurot insuliinipumba ja selle tarvikute eest
tasutud omaosaluse katteks puudega laste hooldajatoetuse vahendite arvelt.
Keelduda sotsiaaltoetuse maksmisest O.K.-le, kuna taotleja rahvastikuregistrisse
kantud elukoht ei ole Elva vald ja ta ei viibi Elva valla territooriumil.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63,
Tallinn, edaspidi õigustatud isik) kasuks Elva valla omandis olevale maale alljärgnevalt: katastritunnus 66601:001:0181 ja 66601:001:0258.
Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 6 aadressi vastavalt elanike poolt
esitatud avaldustele.
Maksta matusetoetust
Anda sotsiaalnõunik Sirje Ermile volitused eestkostetavate esindamiseks.
Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen hoolekogu koosseisu
Triin Kaaveri nimetamine SA Elva Laste- ja Perekeskuse Eralasteaed Järve hoolekogu
liikmeks
Kinnitada munitsipaalomandisse antud Tiigi tn 4d maaüksuse pindala
Õuna tn 1a kinnisasjale Elva valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Määrata projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudu
misel Supelranna 9, Elva linn, Elva vald ehitise laiendamiseks.

Rõngu Vallavalitsuse 6. novembri istungil
otsustati:
kiita heaks toetuse saaja Yuriy Saare esitatud hajaasustuse programmi aruanne;
anda ehitise omanikule tähtaeg, 31.05.2018, ehitise (noorkarjalaut ehitisregistri
koodiga 104034356) kõrvaldamiseks;
väljastada kasutusluba üksikelamule Kõdukülas Vihmametsa kinnistul;
väljastada kasutusluba tootmishoonele Rõngu alevikus Pagari põik 5 kinnistul;
nimetada Elva valla esindajaks ehitusteenistuse juhataja Raul Simson Ravila elamu
korteriühistu asutamisel;
tasuda SA Rõngu Hooldusravikeskus arvete alusel isiku hoolekandeteenuse eest
puudujääv osa valla eelarvest;
määrata ühele isikule sotsiaaltoetus summas 50 eurot.
sõlmida leping Tartu Maarja Tugikeskusega sügava puudega lapsele tugikodu
teenuse osutamiseks.

Konguta Vallavalitsuse 7. novembri 2017
istungil:
antakse välja projekteerimistingimused Tartumaal Elva vallas Karijärve külas Otsa
kinnistule elamu püstitamiseks;
kiidetakse heaks A. P. poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Jaagu talu
imbväljaku paigaldus“ aruanne. Makstakse toetus välja vastavalt sõlmitud toetuslepingule summas 192.46 eurot;
tunnistatakse Konguta Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud lihthanke „Ohtlike
jäätmete kogumistiiru korraldamine“ esitatud pakkumused hankele kvalifitseeru
nuks. Pakkumused esitasid: Ragn-Sells AS ja AS Epler & Lorenz. Tunnistatakse
lihthanke edukaks pakkumuseks Ragn-Sells AS poolt esitatud pakkumus.
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Mis loom on psühholoog?

P

sühholoogi roll on toetada
ning julgustada inimest huvituma oma “minast” ning seda
“mina” ka tundma õppima. Psühholoogi kabinetis õpib inimene ennast
ise kuulama, end peegeldama ajas ja
ruumis tervikliku inimesena, mitte
katkise entiteedina. See on koht,
mis on vaba ootustest, stigmadest
ja hoiakutest.

inimese enda defektsuse või laiskusega; psüühikahäired võivad tabada
meist igaüht: näiteks on statistiliselt
tõenäosus oma eluajal depressiooni
kogeda 10%. Levinumad psühholoogi
poole pöördumise põhjused ongi
seotud alanenud meeleolu, üksilduse ja ärevuseprobleemidega. Tihti
lisanduvad ka mured lähisuhetega,
keskendumisega. Ei pea ootama,

Rael-Saskia Salakka						Foto: erakogu

Paljuski mõjutavad meie ühiskonda veel Nõukogude ajast jäänud
suhtumine vaimsetesse häiretesse
kui kui millessegi häbiväärsesse,
millessegi, mis puudutab ainult
“nõrku” inimesi. Viimasel ajal on
suhtumine hakanud küll paremuse
poole muutuma, aga meil on veel
pikk tee minna selleni, et ka vaimseid
häireid võetaks kui ravitavaid haiguseid, mis nad ongi. Tegemist ei ole

millal probleemid suureks kasvavad
ja nendega enam ise hakkama ei saa.
Vanasõna “Ära viska tänaseid töid
homse varna” kehtib ka vaimse tervise puhul - probleemidega tegelemist
edasi lükates murekoorem muudkui
kasvab, muutub hirmsamaks ja
ähvardab inimest lõpuks lämmatada.
Ükski probleem pole liiga väike
ega liiga suur, et seda jagada. Keegi
ei peaks olema oma muredega üksi.

KONGUTA KOOL ON TÄNULIK

Psühholoog pakub neutraalset,
hinnanguvaba vaatepunkti ja aitab
jõuda selguseni, mida järgmisena
ette võtta. Vahel piisabki ainult erapooletust kuulajast, kes oskab küsida
küsimusi, milleni ise pole jõudnud, et
kergem hakkaks ja mõte lahenduste
suunas liikuma läheks. Kuna inimene ei sünni ilma valmis küpsenuna
ning enamasti ei oma kohe endast,
oma soovidest ja eesmärkidest selget
pilti, siis tuleb tal endal selle saavutamiseks ka mitmeti vaeva näha.
Psühholoog ei anna kätte juba valmis
lahendusi; koos kliendiga arutatakse
probleem läbi ning leitakse variandid, mis sobivad kõige paremini
just selle inimese ellu. Psühholoog
õpetab piltlikult öeldes olema inimest iseenda terapeut - analüüsima
end ja oma probleeme võimalikult
objektiivselt ning seejärel leidma
kõige mõistlikum lahenduskäik. On
oluline, et inimene oleks ise huvitatud oma probleemidega tegelema
Elva Haiglas töötab igapäevaselt
psühholoog Rael-Saskia Salakka nii
laste kui täiskasvanutega. Varasemalt
on tegev olnud MTÜ Lahendus.netis, mis pakub tasuta internetipõhist
anonüümset psühholoogilist nõustamist. Ühtlasi on viinud varasemalt
läbi õpetajatele suunatud koolitusi
vaimsest tervisest koostöös DD Akadeemiaga ja Peaasi.ee-ga.
Elva Haiglas on võimalus psühholoog Rael-Saskia Salakka tasulisele
vastuvõtule registreerida.
E ja N kella 15:00 – 17:00 (saatekiri
pole vajalik). Registreerimine telefonil 737 0300 või 737 0301.

Palupera kooli õpilased Valgamaa kärjääriretkel

9. klass teistsugusel koolipäeval					

16. novembril on Palupera
põhikooli 9. klassil pisut teistsugune
koolipäev. Nimelt saime võimaluse
ka sellel õppeaastal osaleda KredExi
poolt korraldatud kajääriretkel
Valgamaal. Retke raames külastasime
kolme Valgamaa ettevõtet, et pisut
rohkem teada saada erinevatest
ettevõtetest ja ettevõtlikkusest.
Meie jaoks algas karjääriretk aga
juba mõned päevad varem. Selleks,
et sellest retkest võtta maksimaalne,
oli vajalik ka eeltöö – uurisime külastatavate firmade kodulehekülgi, kust
saime infot nende tegevusest, visioonist, tulevikuplaanidest jne. Ühtlasi
valmistasime ette ka küsimused,
mida ettevõtetes küsida.
16. novembri koolipäev algas kell
8.30, kui tuli kooli ette buss, mis viis
meid esimesse ettevõttesse Otepääl.
Tegemist oli Scaleter OÜ-ga, mis
tegeleb põhiliselt betoontreppide
valmistamisega. Meile tutvustati
põhilisi töövahendeid ja –võtteid,
samuti nägime valmistoodangut.

Foto: KredEx

Edasi sõitsime Helme valda, kus
külastasime palk- ja elementmajade
valmistamisega tegelevat ettevõtet.
AS Ritsu tegevjuht tutvustas meile
väga põhjalikult firma valdusi, rääkis
töö- ja õppimisvõimalustest , tutvustas ekspordi- ja arenemisvõimalusi.
Otepääl saime näha, kus ja kuidas
pannakse kokku palk- ja elementmaju
ning kuidas hööveldatakse ristpalki.
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Peagi võtsime suuna Valga poole,
kus ootas meid külastus õmblusfirmasse Vivatex OÜ . See ettevõte
tegeleb mundrite, vormiriiete, jopede
jms massõmblemisega. Kõigepealt
näidati meile, kuidas riidest erinevaid osasid välja lõigatakse, ning
seejärel suundusime teise majja, kus
need tükid omavahel kokku õmmeldi. Nägime etappide kaupa, kuidas
valmivad joped.
Õpilased jäid karjääriretkega väga
rahule ning tagasisideküsimustikku
täites peegeldus vaid positiivsust.
Nende teadmised nii betooni-,
puidu- kui ka õmblusalaselt täienesid
ja nad said uut infot ka õppimis- ja
töövõimaluste kohta. Kõige rohkem
meeldis meile AS Ritsu külastus, sest
sealne tegevjuht vestles meiega hästi
põhjalikult ja laiaulatuslikult.
Palupera põhikooli
9.klassi õpilased

Meie kooli vilistlane Otto Palu- lapsed tänavad Sind kätepesu õpetamise loeng- praktikumi eest!
Helen Adamson ja Margus Vaher- meie õpilased on tänulikud projekti
„Ei kiusamisele!“ eest!
Puhja Lasteaed „Pääsusilm“- lapsed on rõõmsad ja tänulikud Mardipäeva kommete õpetamise eest!
SWEDBANK- täname konkursivõidu „Meie unelmate reis“ vahva ja
emotsionaalse video eest!. Video siin: https://www.facebook.com/
Konguta-Kool-733731233378415/

MURUMUNA LASTEAED TÄNAB!

Murumuna 45.aasta sünnipäev on peetud. Lapsed, pered ja kogukond
on rõõmsad. Täname kõiki, kes astusid sisse meie lahtistest ustest 11.
novembril ja käisid läbi koguni üksteist tegevuspesa!
Samuti oleme tänulikud lastevanemate usalduse eest veeta 14.
novembril koos Teie lastega vahva päev Tartus, Metsapere mängumaal.
Järgmisel korral kohtume juba Eesti Vabariigi sajanda juubeli hakul,
Murumuna kontsert-etendusel 21. veebruaril Elva Kultuurikeskuses!
Tänan koostöö eest!
Mare Tamm
õppejuht

Tänuavaldus

Soovin tänada Rannu perearsti Evelin Vatsat pereõde Eddi Keldot ja
ELVA haigla koduõde Lea Suitsu minule osutatud väga hea arstiabi
eest! Soovin teile rahulikku jõuluootust!
Patsient Helju

Elva linna aunimetuste ja preemiate
kandidaatide esitamine
Elva vallavalitus ootab teie ettepanekuid, et tunnustada Elva linna
inimesi, kes on silma paistnud mõne
olulise saavutusega või andnud oma
tegevusega panuse linna arengusse.
Ühinemise tulemusena on tekkinud
küll uus omavalitus, Elva vald, kuid
kuna hetkel kehtivad ühinenud omavalitsustes varasemalt vastu võetud
õigusaktid- ja korrad, siis toimuvad
tunnustamised nende alusel.
Elva linna kodulehelt leiad preemia
te ja aunimetuste statuudid ning esitamisnõuded http://elva.kovtp.ee/et/
tunnustamine
Aukodanik
Aukodaniku nimetus omistatakse
üksikisikutele Elva linnale osutatud
teenete eest või linnapoolse erilise
austusavaldusena.
Vabas vormis ettepanek aukodaniku
aunimetuse omistamiseks esitatakse
Elva vallavalitsusele 1. detsembriks.
Ettepanekus palun välja tuua, milliste teenete eest taotletakse esitatud
kandidaadile aukodaniku aunimetust.
Teenetemärk
Autasu, mis antakse üksikisikutele
austusavaldusena Elva linnale osutatud silmapaistvate teenete eest.
Taotlused esitada 1. detsembriks kirjalikult Elva vallavalitsusele.
Teenetemärgi taotlemiseks on olemas
taotlusvorm Elva linna koduleheküljel.

Kultuuripreemia Elva täht
Elva linna kultuuri-, hariduse- ja
spordielus kõige enam silma paistnud
projektile, isikule, kollektiivile, seltsile,
sündmusele, trükisele või teosele.
Kultuuripreemia kandidaatide
nimed, elulooandmed ning teenete ja
edusammude tutvustused esitatakse
vabas vormis kirjalikult vallavalitsusele
1. detsembriks.
Noortepreemia
Elva linna noortepreemia eesmärk
on tunnustada ja tutvustada üldsusele
noort inimest, kelle töö ning saavutused on olulised Elva linna hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö või
kodanikuühiskonna edendamisel ja
arendamisel. Noortepreemia omistatakse seitsme kuni kahekümne kuue
aastasele noorele. Vabas vormis ettepanek noortepreemia kandidaadiga
esitada Elva vallavalitsusele 1. detsembriks.
Elva kultuurisponsor
Elva kultuurisponsori statuut on
loodud eesmärgiga tunnustada linna
kultuuri, haridust ja sporti toetavaid
sponsoreid, kelle panus on aidanud
kaasa kogukonna edendamisele ja
arendamisele. Vabas vormis ettepanek
esitada Elva vallavalitsusele 1. dets
embriks.
Ettepanekud palun esitada e-postiga
elva@elva.ee või saata Elva vallavalitsusse Kesk 32, 61507 Elva linn, Elva vald.

Kell 11.00 advendi jumalateenistus Rõngu kirikus
Kell 12.30 –15.00 avatakse PÄKKAPIKKUDE TÖÖKODA Rõngu vallamajas
Kommide valmistamine, käsitöökaardid ja palju muud põnevat. Tegevused töökojas on tasuta

Kell 15.00 küünalde süütamine Rõngu aleviku jõulupuul ja advendituli küladesse (Ausamba plats)

Õpilased Vivatex OÜ õmblusettevõttes				

Foto: KredEx

Kell 15.30 avatakse PÄKAPIKKUDE TÖÖKODA Rõngu Maanaiste Seltsis
Küünalde meisterdamise õpituba. Tegevused töökojas on tasuta
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Elektriline isadepäev

Perega veedetud õutupoolik Rannu
Lasteaias

R

annu kooli isadepäev algas
tuliste teatevõistluste ja
tasavägise saalihokimatšiga,
kohale tulnud isad said laste vahel
siblimisega paraja füüsilise koormuse osaliseks. Seejärel andsin
lapsevanemana 1. ja 2. klassi lastele
võimaluse kartulitest ja sidrunitest
elektrit välja võluda. Mõlema klassi
tunnid olid täis tõsist tööd. Koduste
vahenditega sai iga laps meisterdada
endale oma väikse patarei, kes kartulist, kes sidrunist. Mitme peale kokku
ühendatud patareide koostöös saadi
kõigi üllatuseks põlema ka pisikesed
LED-tuled. Elekter kartulist! Lapsed
tegid tutvust ka voltmeetriga, mille
ga omatehtud patareide tulemust
kontrolliti. Lapsevanemana tundi
läbi viies oli hea jälgida väikeseid
särasilmasid, kes kõik usinalt oma
töö kallal askeldasid. Laste sees
olnud energiast toodeti sel päeval
siiski kõige rohkem puhast rõõmsameelsust, millest minule jätkub veel
tükiks ajaks. Suur tänu kõigile ilusa
päeva eest.
Arturi ja Aroni isa Veiko Uibo

Rannu Lasteaia saali oli kogunenud mõnus perering ja omavalmistatud sookurg ringi keskel valmistus
lõunamaale lendamiseks. Lapsed
laulsid laule sügisest ja pühendasid
need oma isadele.
Edasi suundus kogu seltskond
töötubadesse, läbides koridori seatud
takistusrada.
Mesimummi rühma töötoas tutvustati rahvuslikke märke ja sümbo
leid. Mängumaja oli kaunistatud
rahvuslike mustritega. Eestlased on
ju ajast aega kasutanud geomeetrilisi
pere- ja kaitsemärke. Töötoas maalisid lapsed koos isadega, et mustrid paremini tuttavaks saaksid. Nii
saadi üheskoos teada, et maagilised
märgid kuulusid igapäevakombestiku juurde. Eestlased uskusid märkidel olevat maagilist jõudu. Märke
on kogu maailmas kasutatud juba
alates esiajast. Eestlased on üldtuntud märkidest enim kasutanud risti
ja viiskanda.
Küünlavalges Ämbliku rühmas
said lapsed koos vanematega küpse
Isadepäev Rannu lasteaias				

Valikainete laat Elva
Gümnaasiumis

8. novembril toimus Elva Gümnaasiumis valikainete laat. Gümnaasiumi õpilased said valida mitmeid varasematel aastatel pakutud
aineid, valikus oli aga ka kursuseid,
mida esitleti esmakordselt. Tore,
et mitmed kursuseid pakuti välja
kogukonna inimeste poolt. Laadalt
oli järgmiseks poolaastaks võimalik valida viieteistkümne õppeaine

miga koostööd teinud ja selgi korral
populaarseks osutnud Autosõit OÜ.
Riigiteaduste üliõpilane Egert Hainla
oli valmis läbi viima väitluse kursust. Ka Elva Gümnaasiumi õpetajate
ridadest tuli sellel korral uuemaid
pakkumisi- arendus- ja noorsootöö
juht Tiina Lauri pakkus välja valik
aine “Projektikirjutamine” ning
direktor Tarmo Post kursuse õpilas-

Fotod: Tiia Runthal

aega” oli välja pakutud õpetaja Tiit
Ustavi poolt. Kätlin Tatar, kes on juba
eelmisel aastal gümnaasiumiastmes
draamakursust läbi viinud, pakkus
kursust seekord lisaks humanitaarsuuna õpilastele valikuna ka reaalja kodanikukaitse õppesuundadele.
Õpetajad Tiiu Ruus ja Reet Ollino
olid valmis läbi viima saksa reisikeele kursust ning kodunduse kursust.

tada vahvleid ja siis seda kohvikulaua
taga mõnusa mahlaga nautida. Nii
mõnigi laps sai õhtu jooksul taigna
valmis ja vahvli rullikeeramises
meistriks. Prooviti järgi ja selgus,
et enda küpsetatud vahvel maitses
kõige paremini ja küünlavalguses
näeb rühmatuba eriti kaunis välja.
Lepatriinu rühmas said kõik koos
end välja elada tantsutoas. Rütmiline
muusika ja värvikirevalt kaunistatud
diskotuba pani nii mõnegi isa jala
tatsuma.
Sipelgate rühmas sai kostümeeri
tult jäädvustada perepilte ning
sõbrapilte, kuid kõik polnudki nii
lihtne, kui esmalt tundus. Nimelt
tuli tõmmata loosikaart, millel oli
peal sobilik poos fotojäädvustuseks.
Saalis oli üles seatud sportlik
osavusring paberile kirjutatud ülesannetega. Lugemine, arusaamine ja
lahendamine oli koos väga lõbus.
Enne kojuminekut otsiti veel
õuealalt taskulambiga igale lapsele
helkur.
Rannu Lasteaia õpetajad

Peapreemia Konguta lastele
Seda, et Kongutas on andekad
näitemänguhuvilised lapsed, teavad
kindlasti need, kes on hoidnud silma
peal meie kooli tegemistel või jälginud meid kooli Facebooki kaudu.
Seekord saatis meie õpilasi suur edu
Viimsis toimunud „Väikese lava“
festivalil. Näitemängutrupp pälvis
etendusega „Virtuaalne volber“
parima lavastuse eest peapreemia
„Väike vaal“!
Trupis mängisid: Sten- Martin

Aart, Annabel Aavik, Karolin Ilp,
Sten Kall, Emili Külaots, Mariliis
Paal, Grete- Ly Reenumägi, Carina
Mae Surva, Liisa- Lotte Tork, MairoJohannes Toom, Rasmus Kivari, Lea
Novikov, Annabel Raig ja Katarina
Elisabeth Käpa, kes pälvis žüriilt
veel eripreemia!
Tänu kuulub õpetaja Astrid
Külaotsale ja näitlejaid abistanud
rahvamaja juhataja Meelis Külaotsale!

Konguta näitetrupp						Foto: erkogu

Meil tublid sportlased!

Laadamelu Elva Gümnaasiumis									Foto: erakogu

hulgast, pakkumises oli nii praktilisi
kui akadeemilisemaid valikaineid.
Täiesti uued valikud olid “turul”
kunstnik Anni Irsi poolt pakutud
“Kristallvaigu tehnika”, samuti Elva
ehitusspetsialisti Jaanika Saare
“Sisearhitektuur”. Kohalik pastor
Peeter Tamm pakkus välja aine “Elu
suured küsimused”. Esindatud olid
juba varasemalt Elva gümnaasiu-

firma loomisest. Täiesti uued valikud
olid laadal ka õpetaja Boris Veizeneni
kursus Vene kultuurist ning õpetaja
Johannes Musta programmeerimise
kursus.
Rõõmsat elevust tekitas õpetajate
Janno Mäeotsa ja Kaja Kalmuse eksperimentaalfüüsika kursuse tutvustus koos teadusteatriga. Piirkonna
ajalugu tutvustav kursus “Elva ajast

Läbirääkimised valikainete osas
olid veel mitme tegijaga, paraku ei
õnnestunud neil seekord laadale
tulla. Loodame, et järgmisel aastal
laieneb valikainete osa veelgi. Suur
tänu kõigile laadal osalenud õpetajatele ja kogukonna inimestele!
Tarmo Post
Elva Gümnaasiumi direktor

Tartu maakonna lasteaedade
sügisesel spordipäeval saavutati osavusteatejooksus 6.koht.
Võistkonda kuulusid: Kristofer
Koit Eha, Eva- Maria Gimbutas,
Mait Hanni, Mairold Hermann,
Marieliisa Holter, Kristo Ilp,
Kevin Jürisson, Ketter Kiin,
Sandra Kukk, Robert Käpa,
Konguta kooli võistkond
Foto: erakogu
Leandra Laas, Miina Pärtel,
Kerttu Siirak, Marelle Sõrg, Martin Tehvand. Juhendaja Kaie Tali.
7.november 2017a. tulid Tartu maakonna 4.-5.klasside rahvastepalli turniiril maakonna meistriteks Rasmus Kivari, Reio Oijala, Oskar Aksjonov,
Hugo Seer, Mikk Lepp, Otto Treier, Ain Tamm, Tanel Kõlu. Nüüd ootab
ees vabariiklik võistlus 24.novembril Võrus. Hoiame pöialt! Võistkonda
juhendas õpetaja Kaie Tali.
Konguta kooli tegemisi vahendas
Liina Tamm

“Tunne Tartumaad“
ehk Tartumaa Noortekeskuste Ühisprojekt

T

artumaa Noortekeskuste
sädeinimesed panid 2017.
aasta kevadel pead kokku
ja sündis idee läbi viia ühisprojekt.
Eesti Noorsootöö Keskuse Avatud
Noortekeskuste projektifondi esitasid 12 noortekeskust oma projekti,
kuid ühine oli lähenemine, et projekti ellu viies toimub 12 eriilmelist
sündmust ja neis said osaleda ka
üheteistkümnest teisest omavalitsusest noored. Läbi selle oli noortel
võimalus omavahel tutvuda ning
külas käia ka Tartumaa erinevates
paikades.
Ideega tulid kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate
Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus
Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo
Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus,

Noortepäev						Foto: Inga Rõžova

Elva valla Puhja lasteaed

Uue ühisvallaga ühinemine ei ole
veel mingeid muutuseid toonud ja
eks mõttega harjumine võtab ka
aega. Puhja lasteaed tegutseb täie
kursiga edasi.
Tore sündmus toimus 10.novembri
õhtul Puhja kooli võimlas, kus lasteaia lapsed koos isade ja emadega
tähistasid isadepäeva. Lustlikke
sportlikke tegevusi oli ettevalmistanud lasteaia muusika-ja liikumisõpetaja Triin Pall. Lapsed koos
vanematega olid entusiastlikult
tegevuses. Tore, kui pered väärtus
tavad ühistegevusi ja lasteaia aktiivsed õpetajad on eestvedajad.
Mardipäev erinevates rühmades
möödus samuti lustlikult, mängiti
erinevaid mänge, saadi uusi teadmisi
mardipäev kommetest ja loomulikult
riietuti vastavalt mardipäevale!
Lasteaias alustas tööd laste laulu
ring kogenenud lauluõpetaja Ilme
Lutuse juhendamisel. Huvilisi on
rohkesti ja loodame laluringi väikes
te esinejatega juba kaunistada
saabuvaid jõulupidusid.
Liikumine on meie lasteaias tähtsal kohal nii liikumistundides kui ka
nüüd alustavas rahvatantsurühmas.
Kõige vanem Rukkisinine rühm
alustas novembris oma tegevusega
ja loodame, et koostööst tulevad
vahvad tantsukaared õpetaja Leelo
juhendamisel.
16.novembril külastas lasteaeda
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite näitetrupp etendusega Töntsa-Täntsa. Lõbus ja lustlik metsalugu
tõi kaasaelamist ning naeru terveks
päevaks.
Puhja lasteaias tegutseb veel ing-

lise keele ring ja huvilisi on jätkunud
ka jalgpalliklubisse. Kui soovijaid on,
siis alustame peagi seltskonnatantsu algõpetusega. Võib ju arvata, et
kõike saab lastele palju ja lihtsalt
mänguaega jääb järjest vähemaks,
aga loodan väga, et 123-st lapsest
igaüks koos perega otsustades, leiab
endale tegevust, mis huvitab ning
rühmategevused ei kannata. Kõige
tähtsam on muidugi perega koosolemise hetked!
Lasteaias on palju rõõme, aga on
ka nukraks tegevaid hetki ja tulevikule mõeldes väikesed hirmud.
Toon siin ära kaks suuremat
probleemi, mis tegelikult puudutab
pea kõiki, nii meie valla kui teiste
omavalitsuste lasteaedu. Nimelt,
kui rohkem räägitakse koolide
tugisüsteemide vajalikkusest, siis
lasteaiad vajavad samuti kindlust,
et tugispetsialistide ja tugiisikute
töö vajalikkust mõistetakse ja omavalitsus garanteerib vajaminevad
lisasummad, mis Sverressoni lepingutest puudu jääb. Meie lasteaias
on olemas logopeed, eripedagoog
ja kaks tugiisikut, oleme päris heas
seisus, aga seda paljuski Puhja valla
rahalisele lisatoele. Neid lapsi, kes
vajavad aga tugiisikut enda kõrvale,
on veel mitmeid. Tugispetsialistide
puudus on aga ülevabariigiline!
Teine probleem on meil venekeelse
kodukeelega pered. Laste eestikeelne
sõnavara on vähene ja koolivalmidus
tuleb visalt. Enda poolse meetmena
avasime eesti keele õpperühma, mida
meie enda õpetaja, vastava koolituse
läbinud, Ljubov Serikova juhendab.
Haridus- ja teadusministeerium

rahastas seda koostööprojektina, aga
uue aasta ees on jällegi teadmatus.
Lasteaed kindlasti ei oota käed
rüpes, et kõik teised toetavad, aitavad meie probleeme lahendada. Meie
õpetajaskond on väga professionaalne ning koolitusi, täiendusi omandatakse pidevalt, ainult koolitusraha
väikesed numbrid ei võimalda kõike.
Loomulikult on keeruline lasteaias
erinevaid koolitusi võimaldada, sest
asendusjõud tuleb meil endil välja
mõelda. Lahenduseks on õnneks
Innove projekti võimalused ja esimesed projektid lähevad peagi taotlusvooru. Oluline projekti läbiv teema
on koostöö kogukonnaga.
Kindlasti on üheks valuküsimuseks õpetaja abide palk. Kui lasteaia
õpetajate palk 1.jaanuarist tõuseb
935€ , siis õpetaja abide palk ei ületa
555€ vist kuskil. Mõneti on mõistetav, et vahe peab olema, hariduslik
kompetents on kõige tähtsam, kuid
tänapäeva õpetaja abi ei ole enam
lihtsalt söögitädi, vaid sageli tugevalt toetav jõud õppe-kasvatuslikus
tegevuses. Pooldan kindlasti seda,
et õpetaja abidel oleks võimalik
võimalusel ja huvi korral omandada
pedagoogiline haridus või vähemalt
lapsehoidja haridus, aga ega kõigil ei
olegi selleks soovi ja toetava keskkonna loomist rühmas saab õpetaja
abi ka praktiliste oskustega luua.
Ikka on veel palju arenguruumi
koostööl nii perede-ametnike-lastega töötavate inimeste vahel. Loodan
väga, et uues vallas kompetents
kasvab veelgi ja me suudame haridusvallas koos teha tarku otsuseid,
mis mõjutavad eelkõige meie lapsi
ja noori…meie tulevasi kodanikke.
Jõulud lähenevad kiiruga. Lootus
lumele ja jõulumeeleolule annavad
sombusesse novembrikuusse ootuse
varjundi. Lasteaiaperes ei hakka
kunagi igav, sest energiatulv on igapäevane!
Leelo Suidt
Puhja LA direktor
Elva vallavolikogu
hariduskomisjoni
esimees

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus,
Rannu Pere- ja Noortekeskus, MTÜ
Mehikoorma Avatud Noorteklubi,
Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa
Noorteklubi, Laeva valla Avatud
Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa
(Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja
Noortekeskus).
Toimusid koolitused, matkamängud, talgud, väljasõidud, kabeturniir
jm võistlused. Läbi aasta on toimunud ka kaks suuremat noorte kohtumist.
Augusti lõpus toimus Rannus
„Tartumaa Noortepäev 2017“. Rannu
Pere- ja Noortekeskuse korraldatud
noortepäevalt võttis osa ca 150
noort. Toimusid mullijalgpalli- ja
piljarditurniirid. Esinesid noored
erinevatest Tartumaa nurkadest.
Kohal käis mustkunstnik Richard
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Samarüütel ja õhtu lõppes DJ Mölsi
videodiskoga.
18. november toimus „Tunne
Tartumaad“ viimane üritus, milleks
oli MTÜ Õnnemaa poolt korraldatav
noortekeskuste vaheline Talendishow.
Läbi projekti aasta on saatnud
noorte sündmusi ka igakordne
fotojaht. Fotojahist saadud pildid
jõuavad EV100 sünnipäeva puhul
välja antavasse ühisesse 2018. aasta
noortekeskuste kalendrisse.
Lisaks Eesti Noorsootöö Keskuse
toele on projekti aidanud läbi viia
ka kohalikud omavalitsused, kohalik
kogukond, vabatahtlikud abilised jpt.
Suur-suur tänu kõikidele toetajatele ja uute vahvate kohtumisteni!
Maret Kallejärv
Rannu Pere-ja noortekeskus

Rannus valmis discgolfi rada
Ehkki rada on veel ametlikult
avamata, on juba mõned harrastajad
käinud Rannu Kooli territooriumil
kätt harjutamas ning rajaga tutvust tegemas. Nende sõnul oli rada
huvitav ning kohati isegi keeruline.
Hetkel võib läkitada kõigile, kellele
discgolf huvi pakub, tulla mängima Rannu discgolfi rajale. Rada on
avatud kõigile harrastajatele igal
ajal, tuleb arvestada vaid asjaoluga,
et rada on valgustamata ning ideaalselt pole viimistletud tiialad, mida
plaanitakse sobilikku seisukorda
teha esimesel võimalusel.
Mõte sündis, nagu öeldakse, tühjast kohast, sest ümber koolimaja on
piisavalt palju sihipäraselt kasutamata haljastatud maad ning kaasa
aitasid ka kuuldused, et discgolfi
huvilisi nii lähemalt kui kaugemalt
leiduks rohkesti. Raja valmimise
juures oli hulk abilisi, kes toetasid
hea nõu, jõu ja ka rahaga. Esimese
tiiru käis territooriumil ettevõtja ja
discgolfi harrastaja Jüri Lamp ning
märkis ära kohad, kuhu võiks korvid
paigaldada. Kokku paigaldati 9 korvi,
raja kogupikkus on 698 meetrit. Siinkohal olekski sobilik öelda tänusõnad
toetajatele ja teostajatele, kes raja
loomisele igaüks oma moodi kaasa

aitas. Rannu Vallavalitsus soetas
korvid, tahvlite postid ja alused
valmistati ettevõttetes Harry Metall
ning Melior-M, Ainar Kinsigo, Valeri
Namsing ja Evar Karu viisid läbi paigaldamistööd, Vaike Rootsmaa valmistas ette kaardid ja Tiia Runthal
oli kogu ettevõtmise eestvedajaks.
Veelkord tänu Jüri Lambile hea nõu
eest raja kujundamisel. Loodame,
et rada leiab aktiivset kasutatust,
muuhulgas ka kooliõpilaste poolt.
Kasutan juhust ja edastan siinkohal
ettepaneku mõnele asjatundlikumale harrastajale, teha koolis millal
gi üks näitlik discgolfi õppetund.
Vahendid erinevate ketaste näol on
koolil olemas.
Siinkirjutaja on discgolfi mänginud
ühe korra elus ja seetõttu ei ole mulle
vähese kokkupuute tulemusena
teada valdkonnaga seotud kombed
või ütlused, nagu need on käibel näiteks rallisõitjatel või matkajatel. Aga
võib-olla sobib lõpetuseks kõigile
harrastajatele soovida- ketas korvi!
Igatahes on kõik huvilised tere
tulnud Rannu discgolfi rajale.
Ardi Küünal
Rannu Kooli direktor

Saalihokiturniir Rõngus
10. novembril toimus Rõngu Keskkoolis poistenädala raames saalihokiturniir.
Võistlejad olid jaotatud kolme
alagruppi. Omavahel võistlesid
1.-3. klassi, 4.-6. klassi ja 7.-9. klassi
meeskonnad.
Esimeses kooliastmes kogusid
eelmängudes võrdselt punkte 1. ja
3. klassi võistkonnad. Finaalis võistlesid esimese klassi poisid vapralt
kolmanda klassi vastu ja tulid oma
alagrupi võtjaks. Võidukas meeskonnas mängisid Andero Raudsepp,
Gabriel-Feliks Jürviste, Oliver- Kristjan Kivil, Räni Aksel Lehis ja Armin
Jüriado.
Teise kooliastme võistkondade
paremusjärjestus selgus juba eelmängudes. Võitjaks tuli 6. klassi
meeskond koosseisus Rasmus Kits,
Chris-Richard Russak, Rain-Reinhard Russak, Matteas Kolpakov,
Reino Nõlvak.

Kolmanda kooliastme eelmängudes juhtis pikalt 9. klassi võistkond.
Mängu edenedes hakkas aga suurt
rolli mängima 8. klassi hea meeskonnatöö ning enne finaali suudeti
9. klassiga punktisumma võrdsustada. Finaalis tuli üheksandikel
tunnistada kaheksandike paremust.
8. klassi au kaitsesid Kösta-Villem
Tatar, Rasmus Mõttus, Kertt Lepik,
Mait Laane ja Alex Maalman.
Kohtunikud Priit Lehismets ja Liia
Seppa kiitsid kõikide võistkondade
intensiivset mängu ning tõstsid esile
1. ja 8. klassi head meeskonnatööd.
Tulihingeliste mängijatena paistsid
silma Oliver-Kristjan Kivil ja Andero
Raudsepp 1. klassist, Erik Nübek ja
Aron Lukin 4. klassist ning Raido
Hurt 9. klassi meeskonnast.
Eha Päiviste
Rõngu Keskkooli huvijuht
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Abadiats, esimene
osaluskohvik Elvas!
1. detsembril toimub Elva kultuuri
keskuses noorte osaluskohvik, mis on
mõeldud teise kooliastme lõpuklassile ning ülejäänud kolmandale
kooliastmele.
Kohvikut korraldame meie, Elva
Gümnaasiumi 10. klassi õpilased,
kes õpivad kodanikukaitse ja reaalsuunal: Annika Eek, Hugo Kelt, Kertu
Kurvits, Jan-Eric Lauri, Andre Must,
Ana-Lina Perk ja Ege-Liis Pärkson.
Korraldame osaluskohvikut koostöös
Elva noortekeskusega.
Teemade valik on suur, lausa 13
teemat, mille seast saab iga osaluskohvikus osaleja valida kolm mee-

lepärast teemat, kus kaasa rääkida.
Leidub näiteks mitmeid tervislike
eluviiside, viisakuse ja ajaveetmisega seotuid teemasid, aga ka seoses
noorte teadlikkuse tõstmisega kohaliku omavalitsuse tööst. Eelregistreerimiste põhjal võib öelda, et kõige
populaarsem teema hetkel on seotud
kooliga kui depressiooni tekitajaga.
Osaluskohvikut korraldame kooli
kodanikukaitse kursuse raames ning
selle korraldamine annab meile väga
palju uusi kogemusi juurde, nagu
ürituse reklaamtegevuste korraldamine, ajalehe teksti koostamine, ajaplaanerimine ning suure rahvamassi

organiseerimine ja osaluskohvikus
teemade juhtimine. Samuti loodame,
et teemade arutlemisel tekib noortel palju häid ettepanekuid ja ideid,
mida saavad noortega töötavad inimesed arvesse võtta.
Rohkem lisainfot leiab meie Facebooki lehelt, vt Elva osaluskohvik
2017.
Jan-Eric Lauri
Elva Gümnaasiumi õpilane
10. KO klass

Elva valla kabetajad Eesti meistrivõistlustel
11.-12. novembril toimusid Paul
Kerese Malemajas Eesti meistrivõistlused kabes pisi- ja minikadettidele.
Elvat esindasid Keir-Christian Sugul,
Hannah Pappel ja Ketter-Katreen
Orav.
Keir-Christian Sugul võistles
pisikadettide vanuserühmas 11.
novembril. Võistlejaid oli kokku 22.
Kokku mängiti 7 vooru Šveitsi süsteemis. Keir-Christian kogus 8 punkti
(2 viiki ja 3 võitu) ning saavutas väga

tubli 7. koha.
Hannah Pappel ja Ketter-Katreen
Orav võistlesid minikadettide vanuserühmas 12. novembril. Osalejaid
oli kokku 14. Kokku mängiti 7 vooru
Šveitsi süsteemis. Hannah kogus
6 punkti (3 võitu) ja sai tubli 10.
koha. Ketter-Katreen kogus 1 punkti
(1 viik) ning jäi jagama 13. ja 14.
kohta. Tüdrukutele oli see esimene
kogemus osaleda sellisel turniiril.
Vastased olid väga tugevad, kohal oli

vabariigi paremik. Peamised osalejad
olid Põhja-, Ida- ja Lääne-Eestist.
Lõuna-Eesti ainukesed esindajad
olid Elvast.
Elva noortekeskus soovib lastele ja
nende vanematele palju palju õnne!
Mirja Jõgi
Elva Avatud Noortekeskuse
noorsootöötaja

Rõngu
kihelkonna
käsitööpäev
Käesoleva aasta alguses alustas
Kõduküla koostöös Rõngu rahva
majaga perepuhvetite päevale eelnevate käsitöö õpitubadega, mis
kohaliku külakogukonna ja valla
elanike poolt soojalt vastu võeti. Just
töötubades pauside ajal tekkinud
ühise sünergia tulemusel toimus 21.
oktoobril Rõngu kihelkonna käsitööpäev. Käsitööpäeva korraldamisega
võeti osa ka üle-Eestilisest algatusest avada üheks päevaks käsitöökojad. Sel aastal oli Eesti käsitööpäeva
teema „tulest tulnud“.
Sellest teemast said ka meie
käsitöölised inspiratsiooni. Rõngu
Keskkooli spordihoones oli võimalik
osa saada järgnevatest õpitubadest:
pulgakommide valmistamine, savinõude ja savimeenete valmistamine,
vaarisade küpsetamistarkused,
käsitöökaartide meisterdamine ja
pärlikunst. Abis oli Rõngu Maanaiste Selts, kes küpsetas kohapeal
imemaitsvaid pannkooke. Muusikalise maiuse pakkus rahvamuusika
ansambel KOKOKO. Meie piirkond
on rikas oma käsitöörahva poolest,
kes aasta-aastalt toob piirkonda uusi
põnevaid teadmisi käsitöö vallast.
Siinkohal tänab Rõngu rahvamaja
kõiki töötubade juhendajaid hariva
ja loomingulise päeva eest. Suur tänu
külastajatele, kes nautisid käsitöömaailma võlusid. Kõduküla koostöös
Rõngu rahvamajaga annab juba
etteruttavalt teada, et 2018 aastal
21. juulil saab taaskord veeta kena
päeva KäsitööTeel Rõngust Otepääle.
„Projekti Rõngu kihelkonna käsitööpäev rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ Lisaks toetas
Rõngu Vallavalitsus.

RANNU RAHVAMAJAS
14. DETSEMBRIL KELL 19.00

Kaunis jõuluprogramm kohalikelt taidluskollektiividelt

Tantsuks mängib Konguta kapell
Rõngu Maanaiste Seltsi näitus - müük ja jõululoos
Õhtut juhib Zorro

Kaetud suupistelaud
Ringi sõidab valla buss. Kohtade broneerimine Ene Sõber tel 7314484

Esinejad Viljandi Kultuuriakadeemiast:

Kristiina Päss, Kaisa Kuslapuu ja
Marek Taltsi
Kava on õrn, südamlik ja jazzimaiguline.
Sobib hästi mõtlikule inimesele hämaratesse
talveõhtutesse.
PÄÄSE 5.-

Muudatused maksuvaba tulu arvestamisel
2018. aastal muutuvad oluliselt
maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele
isikutele aastas üks kindel maksuvaba
tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot,
ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav
maksuvaba tulu pensionidele ja
tööõnnetushüvitistele. 2018. aastast
hakkab üldine maksuvaba tulu määr
olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot
kuus, täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele
enam ei ole.
2018. aastast hakkab maksuvaba
tulu summa sõltuma isiku aastatulu
suurusest ning võib olla väga erinev.
Inimestele, kelle tulu on alla 14400
euro aastas (alla 1200 euro kuus), on
ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 6000 eurot aastas (500 eurot
kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud
jäävad vahemikku 14 400-25 200
eurot aastas (1200-2100 eurot kuus),
leitakse personaalne maksuvaba tulu
valemi alusel. Aastase maksuvaba tulu
valem: 6000-6000/10800 x (aastatulu
summa – 14400).
Näiteks arvutatakse aastatuluga
15600 eurot maksuvaba tulu:
1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot
Inimestele, kelle tulu on üle 25 200
euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole
maksuvaba tulu ette nähtud.
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks kõik aasta jooksul
saadud tulumaksuga maksustatavad
tulud. Aastatuluna arvestatakse palk,
preemia, puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme
tasu, võlaõiguslike lepingute alusel
saadud tasud, vanemahüvitis, haigus
hüvitis, pension (vanaduspension,
töövõimetuspension, eripensionid,
toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA poolt makstav
pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava
metsa raieõiguse müük, kinnisasjade
müük, väärtpaberite müük), rendi- ja
üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja
muud osakapitali väljamaksed, millelt
maksab tulumaksu ära äriühing.
Aastatuluna ei võeta arvesse
maksuvabasid tulusid nt eluaseme
müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade
müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega
inimeste toetus, töövõimetoetus),

elatis, lähetuse päevaraha jms.
Uus maksuarvestuse süsteem
eeldab, et iga inimene ise peaks senisest rohkem juba aasta kestel pöörama
tähelepanu sellele, milliseks kujuneb
tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes oleks
vähem üllatusi, peaksid inimesed
juba 2017.a lõpus mõtlema läbi oma
järgmise aasta igakuised tulud ning
võimalikud muud ning tegema eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise
maksuvaba tulu kohta.
Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt tulumaksu
kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt.
Maksuvaba tulu summa arvutatakse
vastavalt brutotöötasu või muu välja
makse brutosumma suurusele. Väljamakse tegijal on õigus rakendada
maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse.
Maksuvaba tulu saab rakendada ainult
üks tulumaksu kinnipidaja, taoline
põhimõte kehtib ka praegu. Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas
või kes töötavad ja saavad pensioni,
tuleb teha valik, kellele maksuvaba
tulu avaldus esitada.
Soovitav on esitada üks avaldus
terveks aastaks. Vajadusel saab
aasta jooksul avalduse tagasi võtta
või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu summat. Maksuvaba tulu
summat võib muuta üks kord kuus,
kuid igakuiselt avalduste esitamine
ei ole mõttekas.
Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot
(kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu
on suurem, aga on ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole
ette näha, võib esitada avalduse, kuhu
on märgitud „arvestada maksuvaba
tulu“.
Sellise avalduse korral arvestab
väljamakse tegija maksuvaba tulu
seadusejärgses määras. Maksimaalne
maksuvaba tulu kuus 500 eurot ning
seda saab arvesse võtta kuni 1200
eurose tulu puhul. Nendele, kelle
tulu on üle 2100 euro kuus, ei ole
maksuvaba tulu üldse ette nähtud.
Kui sissetulekud on kuus 1200 – 2100
eurot, siis arvutatakse maksuvaba
tulu valemi järgi: 500 - 500 ÷ 900
x (väljamakse -1200). Mida suurem
on tulu, seda väiksemat maksuvaba
tulu saab rakendada, nt 1300 eurose
töötasu puhul on maksuvaba 444,44
eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul
333,33 eurot jne.
Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad
kehtima ning väljamaksete tegijad
(tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet),
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kellele need avaldused on esitatud,
arvestavad tulumaksu kinnipidamisel
seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga
seda, et tulumaksu kinnipidaja saab
arvestada üksnes tema enda poolt
tehtavate väljamaksetega, inimese
teisi sissetulekuid ta ei tea ja nii võib
tekkida olukord, kus järgmisel aastal
tuleb inimesel tuludeklaratsiooni
alusel tulumaksu juurde maksta.
Kui sissetulekuid on erinevatest
allikatest ning tulu jääb vahemikku
14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200
kuni 2100 eurot kuus), siis peaks
esitama avalduse, kus on näidatud
konkreetne maksuvaba tulu summa.
Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot
kuus ning pensioni 500 eurot kuus,
tulud kuus on 1300 eurot. Olenemata
sellest, kummale väljamakse tegijale ta on varasemalt maksuvaba tulu
avalduse esitanud, peaks ta tegema
uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt
444 eurot. Kui juba esitatud avaldust
mitte muuta, siis saab väljamakse
tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu kokku on
aga suurem kui 14 400 eurot, seega
temale ettenähtud maksuvaba tulu
ei ole mitte 6000 eurot vaid 5333,33
aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel
tuleks järgmisel aastal tulumaksu
juurde maksta. Kui ta teab, et saab
aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIA-st
ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka
see tulu maksuvaba tulu rakendamise
avalduses arvesse võtta. Aasta lõpliku
maksuvaba tulu kujunemist hakkavad
mõjutama ka dividendid.

Kui kuusissetulekud lähenevad
2100 eurole või ületavad seda, peaks
esitama avalduse, et maksuvaba tulu
üldse ei rakendataks. Sellise avalduse
esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle
aastatulu on keeruline prognoosida
või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib
tulla suurem kui 25 200 eurot.
Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a
brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb
vara (kinnistu või metsamaterjal) ja
saab kasu summas 20 000, seega on
tema aastatulu kokku 29 600 eurot
ning maksuvaba tulu 0 eurot. Kui selli
se tehingu toimumine on juba ette
teada, siis on soovitav esitada avaldus
üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette
teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse tagasi
võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni
alusel makstav summa oleks väiksem.
Inimese lõplik maksuvaba tulu
suurus selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine
maksuarvestus ei anna enam kõigil
juhtudel sama tulemust, mis aasta
põhine maksuarvestus.
Kui maksuvaba tulu on rakendatud
igakuiselt suuremas summas, kui
tulud kokku võimaldavad, siis tuleb
tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu
juurde maksta.
Kui tulumaksu kinnipidamisel ei
ole maksuvaba tulu arvesse võetud
või ei ole seda kogu aasta ulatuses
ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud
tulumaksu tagasi.
Maksu-ja Tolliamet loob E-maksuametisse uue lahenduse „Minu
EELK Rannu

sissetulekud“, et inimesed saaksid
olla kursis oma maksuvaba tulu
kasutamisega ja võimaliku täiendava
maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. Praegu on võimalik
väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli
rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“
, > „TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.
Teavet muudatustest ning muud
maksualast infot leiab Maksu-ja Tolli
ameti kodulehelt https://www.emta.
ee/et/eraklient
Katrin Simul
Teenindusosakonna
Põlva büroojuht

Otto Mumm

sündis 2.11.2017

Marten Freiberg
sündis 9.11.2017

Miia Koks
sündis 10.11.2017

Püha Martini

Olga Valdonen

17.07.1934 – 15.11.2017

Tiit Kollist

03.12.1948-07.11.2017

Valve Jantsus

kirikus

03.09.1946 – 12.11.2017
Pühapäev, 26. november 2017

Kell 14.00 Igavikupühapäev, jumalateenistus
Pühapäev, 10. detsember 2017

Urmas Kivimurd

Kell 14.00 II advendi

10.10.1964-07.11.2017

Hannah Selirand
sündis 10.11.2017

KONTSERT JUMALATEENISTUS
Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
Teenivad õp Diina Tuulik ja praost
Mart Jaanson

Jaan Laan

23.06.1961-05.11.2017

Are Spilevoi

22.2.1964-9.11.2017

Evi Ess

17.05.1934-18.11.2017

Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

Ella Noora Leosk
sündis 11.11.2017
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Kultuuri- ja spordiürituste kalender
2. detsember
10:00-14:00
3. detsember
3. detsember
12:00
3. detsember
12:00

JÕULULAAT

Ootame müüma ja ostma.
Täpsem info ja registreerumine:
ere.sepp@mail.ee, 55685352

Esimese advent

Süütame esimese advendiküünla ja
jõulupuul tuled.

ADVENDIKONTERT

Süütame 1. advendiküünla koos
voksalansambliga MESI
Konguta eakate jõulupidu,

LENDTEATER,
HELISEV HOROSKOOP

Puhja Seltsimaja
Rõngu alevik
Puhja Seltsimaja
Konguta rahvamaja

3. detsember
Elva Laulustuudio kontsert Elva Kultuurikeskus
14:00
4. detsember
18:00

Kohtumine tervendaja
Ervin Hurdaga

6. detsember
9:30

Lõuna-Eesti
turismikonverents

Elva Kultuurikeskus

9. detsember
9:00

EAMS jõululaat

Elva Kultuurikeskuse
parkla

Advendikontsert

10. detsember
12:00

Süütame 2. advendiküünla.
Kontserdikülalisteks HELIN ja MAATASA

10. detsember
14:00

Orthodox Singers
kontsert

10. detsember
18:00

II advendi kontsert
Inga ja Toomas Lunge

12. detsember
12:00

Jõululaat

Puhja Seltsimaja

1. ADVENT

Elva Laulustuudio
kontsert

Puhja Seltsimaja

3.12.2017

Elva kirik
Konguta rahvamaja
Rannu rahvamaja

16.12.2017

18.00 – 20.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Ehmatavalt näitab meie praegune aeg ,et nihestatud mõttemaailma ja ettearvamatu käitumisega ning labiilse psüühikaga inimesed võivad saada suurriikide
juhtideks. Kuidas käivitub ja areneb selline "hulluse " protsess, seda näitab väga
ilmekalt ja ülimalt värvikalt Gogoli novelli peategelane. Äärmiselt huvitav ja põnev
väljakutse näitlejale ning lavastajale. Aksenti Ivanovitš Poprištšin- Argo Aadli
(Tallinna Linnateater).
Uksed avatakse tund enne algust. Avatud KultuuriKohvik.
Täispilet 14 €, sooduspilet 10

14.00

Elva Kultuurikeskus

Esinevad Elva Laulustuudio laululapsed, kõlavad jõululaulud.
Juhendajad Livia Kuuskvere, Kärt Anton ja Merlin Kivi.
Peale kontserti tõrvikutega rongkäik linna kuuse juurde,
süütame tuled Elva jõulupuul.
TASUTA

elvakultuur.ee

elvakultuur.ee
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Rannu Püha Martini kirikus
pühapäeval, 10. detsembril 2017
kell 14.00
II advendi

KONTSERTJUMALATEENISTUS
Teenivad õp Diina Tuulik ja
praost Mart Jaanson
Laulab EELK Nõo koguduse segakoor

3. detsembril kell 12:00 Konguta rahvamajas

KONGUTA
EAKATE
JÕULUPIDU
Teatrielamusi pakub
LENDTEATER etendusega
„Kaks teist tooli“
Lauludega kosutab meelt
ansambel HELISEV HOROSKOOP
Infoleht on Elva valla infoleht.
Toimetaja: Kertu Vuks. Küljendus:
Kayvo Kroon.
Olete oodatud
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht 8.12.2017

